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الفضل  ويعود جديدة، ناحية من نراها فإننا الكومونة تاريخ بدراسة فيها نقوم مره كل يف
علي  مقدمتها ويف األخرية الثورية الصراعات طريق عن املتحصلة اخلربات إيل ذلك يف

الثورتني األملانية  اإلطالق الثورات األخرية، ليس فقط الثورة الروسية ولكن أيضاً
ينذر مبذحبة عاملية غري  األملانية انفجار دموي ـوالبلغارية. لقد كانت احلرب الفرنسية 

 .عاملية بروليتارية لثورة مضيئة بشري باريس كومونة كانت حني يف حمدودة،
علي االحتاد يف  همـإن الكومونة تظهر لنا مدي بطولة مجهور الطبقات العاملة، قدرت

نفس  يف لنا تظهر ولكنها املستقبل، باسم بأنفسهم التضحية يف نبوغهم واحدة، سياسية كتلة
قيادة  مسألة يف حزمهم وعدم ترددهم طريقه، اختيار علي اجلماهري هذه مقدرة عدم الوقت
السماح  وهكذا األويل النجاحات بعد التوقف إيل همـب وصل الذي املشئوم همـحتزب احلركة،

  .للعدو باستعادة انفاسه وإعادة توطيد مواقعه
السلطة  علي االستيالء إمكانيات كل لديها كان لقد ،جداً متأخرة الكومونة جاءت لقد

بأن تضع نفسها وبضربة  كان يسمح للربوليتارية يف باريسيف الرابع من سبتمرب وهو ما 
كما  املاضي، ضد  واحدة علي رأس العمال يف الدولة كلها يف صراعهم ضد قوي

 باريس، نواب الدميقراطية: ثرثاري أيدي يف وقعت السلطة ولكن السواء، علي  ضد
خالل  من وثيقاً ارتباطاً هاـب مرتبطة قيادة أو حزب الباريسية ربوليتارياال لدي يكن ومل

 اشتراكيني أنفسهم ظنوا الذين األبطال الصغار والربجوازيون السابقة، الصراعات
ثقة يف أنفسهم، لقد زعزعوا  وجلأوا إيل مساندة العمال هلم فلم يكن لديهم يف احلقيقة أية

 إيل املشهورين، احملامني إيل باستمرار يلجؤون كانوا لقد نفسه، يف الربوليتاريا إميان
املبهمة،  الثورية العبارات من حفنة سوي جعبتهم يف يكن مل والذين النواب وإيل الصحفيني

   .احلركة بقيادة إليهم يعهد أن أجل من وذلك
باريس  يف السلطة وشركائهم  ، ،  من كل أخذ ملاذا السبب إن
 وآخرين  ، ،. ـ ل مسح الذي السبب نفسه هو سبتمرب من الرابع يف

 والبانكوريني وحيت حلزب الربوليتاريا، إن الرينادليني كثريين أن يكونوا أسياداً
  وسلوكهم املشتركة وأفكارهم عواطفهم إيل بالنظر ـ أقرب هم والربمسانيني اللوجنوتيني
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الثورية،  الربوليتاريا إيل منهم و أتباع إيل ـ الثقافية همـوعادات
علي  أنفسهم يضعوا لكي تارخيي قناع سوي شيء ال هي اكيةاالشتر همـوعبارات همـفأسلوب
وأفرطوا  استعملوا قد واآلخرين  ، ، أن رد وذلك اجلماهري، رأس
إيل  مضطرين أصبحوا وأحفادهم أبنائهم إن حىت ليربالية ـ دميقراطية عبارات استعمال يف

بآبائهم  جديرين بقوا قد واألحفاد األبناء هؤالء ولكن االشتراكية، العبارات إيل االلتجاء
فليست  القرار، اختاذ الالزم من يكون وعندما مهامهم. استكمال علي ليعملوا هلم أوفياء
هو  به بالعلم واألجدر أمهية األكثر األمر وإمنا املهمة هي الوزارية العصبة تكوين مسألة
  ، ، فإن وحينها السلطة، بزمام متسك أن جيب فرنسا يف الطبقات أي

الذي  الرجل ذلك  وزميل شريك وهو ـ  معسكر يف سيكونون وأمثاهلم
وجها  أنفسهم والربملان الصالونات ثوريي الثرثارين هؤالء جيد وعندما الكومونة...، ذبح

 .أبدا يدركوها لن همـفإن الثورة أمام ـ الواقعية احلياة يف ـ لوجه
واملنظمة  املتراكمة اخلربة فهو الربملانية، للمناورات آلة ليس احلقيقي العمايل احلزب إن

كله  تارخيه يف املاضية األحداث علي يرتكز والذي ـ احلزب مبساعدة فقط أنه للربوليتاريا،
الشكل  همن ويستخرج مراحله بكل التقدم حنو الطريق نظرية بطريقة مسبقاً يرسم والذي
تارخيها  بدء إلعادة املتكررة احلاجة من نفسها حترير الربوليتاريا تستطيع ـ للعمل املناسب

 .السابقة أخطائها بنفس أي القرارات، اختاذ يف والنقص التردد بنفس جديد من
 الربجوازيون فاالشتراكيون احلزب، هذا مثل لديها يكن مل باريس يف الربوليتاريا

معجزة  انتظار يف القدر إيل همـعيون ورفعوا تلعثموا قد الكومونة همـب احتشدت والذين
كانت  اجلماهري فإن الوقت هذا أثناء ويف أخري، مساوية رسالة انتظار يف أو عليهم هبطـت
وخياالته،  اآلخر البعض وأوهام وترددهم البعض حرية بسبب وذلك هاـصواب تفقد بدأت قد

وكانت  جداً، متأخرين ،متاماً الطريق منتصف يف هم و انطلقت قد الثورة أن كانت والنتيجة
 هاـذاكرت تنظيم بإعادة الربوليتاريا تقوم أن قبل أشهر ٦ وانقضت متاماً، مطوقة باريس

 املتكررة واخليانات اخلوايل األيام معارك السابقة، الثورات دروس من لالستفادة
  .السلطة علي يدها وضعت وبعدها للدميقراطية،

للعمل  املتمركز احلزب كان فلو تعوض، ال خسارة كانت الستة الشهور هذه أن ثبت لقد
تاريخ فرنسا  لكان ١٨٧٠الثوري موجود علي رأس الربوليتاريا يف فرنسا يف سبتمرب 

  .منعطفاً آخركلها ومعه تاريخ اإلنسانية كلها قد أخذ 
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مل  ذلك فإن مارس ١٨ يف باريس يف الربوليتاريا أيدي يف وجدت قد السلطة كانت وإذا
أعدائها كانوا  هم كانوا قد انقضوا عليها عن قصد وبعزم، ولكن بسبب أنـيكن بسبب أن

  .باريس تركوا قد
كرهوهم فالعمال قد  فهؤالء األخريين أخذوا يتقهقرون ويفقدون مراكزهم باستمرار،

هم ـأن من خافت الكبرية والربجوازية فيهم تثق تعد مل الصغرية الربجوازية واحتقروهم،
من  هربت واحلكومة الضباط جتاه عدائيني أصبحوا اجلنود محايتها، علي قادرين يعودوا مل

 ـ ذلك كل حدث أن بعد ـ وهكذا آخر، مكان يف هاـقوات بتجميع تقوم أن أجل من باريس
التالية  األيام يف إال ذلك تفهم مل ولكنها باريس، يف املوقف تتسيد أصبحت الربوليتاريا فإن

 .متوقعة غري مفاجأة يف الثورة عليها هبطت حيث
فرساي،  إيل هرب قد فالعدو والسلبية، للسكون جديد مصدر مبثابة األول النجاح كان لقد

 كلياً حتطيمها ميكن كان احلكومية العصبة فإن اللحظة نفس ويف انتصاراً؟ هذا يكن ملأ
رأسهم  وعلي الوزراء مجيع اعتقال املمكن من كان باريس ففي تقريباً، دماء إراقة وبدون

تنظيم  هناك يكن فلم حيدث، مل ذلك ولكن عنهم، للدفاع يديه لريفع حىت احد يكن ومل 
 .وتنفيذها قراراته إدراك علي قادرة خاصة وأعضاء لألمور شاملة رؤية لديه متمركز حزيب
 الذي اخليط كان لقد فرساي، إيل العودة يريد يكن مل اجليش رجال من املتبقي اجلزء إن
 لكان باريس يف حزيب توجيه مركز هناك كان فلو جداً، دقيق واجلنود الضباط يربط
املئات  بعض ـ للتراجع إمكانية هناك كانت حيث ـ املتراجعة اجليوش يف يدمج أن علية
توسيع  اآلتية: التعليمات إعطائهم مع وذلك املخلصني العمال من العشرات بعض حىت أو

من  اجلنود لتحرير مناسبة نفسية حلظة أول انتهاز الضباط، جتاه وغضبهم اجلنود تربم مدي
مبوجب  ذلك إدراك السهل من كان لقد ب،الشع مع لالحتاد باريس إيل همـب والعودة ضباطهم
ذلك،  يف يفكر من هناك يكن ومل ذلك يف أحد يفكر مل ولكن أنفسهم،  أنصار اعتراف

اختاذها  فقط ميكن القرارات هذه مثل فإن العظيمة األحداث فمنتص يف نهفإ أخري فمرة
طريق  عن صوابه، يفقد وال هلا حيضر ثورة، إيل يتطلع الذي ذلك ثوري، حزب يقطر عن
  .العمل علي يقدم أن من وال خياف لألمور شاملة رؤية علي احلصول علي املعتاد زباحل ذلك

  .الربوليتاريا الفرنسيةوحزب للعمل هو بالضبط ما مل تكن متلكه 
 عن للنواب جملس عن عبارة األمر حقيقة يف الوطين للحرس املركزية اللجنة كانت لقد
 مباشرة عن انتخابه يتم والذي ـ الس هذا مثل الصغرية، والربجوازية املسلحني العمال
  نفس يف ولكنة للعمل ممتازة آلة ميثل ـ الثوري الطريق اختارت اليت اجلماهري طريق
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هي  الثورة أن حيث احلالة يف هي اليت باجلماهري واألويل العاجل اتصاله وبسبب ـ الوقت
 الضعيفة اجلوانب أيضاً يعكس ولكنه القوية اجلوانب فقط يعكس ال ـ هاـوجدت اليت

يوضح  إنه القوية، اجلوانب يعكس مما أكثر الضعيفة اجلوانب يعكس أوالً وهو للجماهري،
 .األويل النجاحات بعد السكون إيل وامليل واالنتظار التردد روح جبالء لنا

الالزم  من كان حيث يقودها، ملن حاجة يف الوطين للحرس املركزية اللجنة كانت لقد
 اللجنة يف فقط ليس للربوليتاريا، السياسية اخلربة جيسد احلضور دائم تنظيم إجياد

الربوليتاريا الفرنسية،  أعمق قطاعاتاملركزية ولكن أيضاً يف الفيالق، يف الكتائب ويف 
احلزب  فإن ـ الوطين احلرس آالت عن عبارة احلالة هذه يف وهم ـ النواب جملس ومبفهوم
 قام فلو النفسية، حالتهم ومعرفة باجلماهري مستمر اتصال علي يكون أن باستطاعته كان
 ـ للحزب التابعني املسلحني خالل من وذلك ـ يوم أي يف تعبئة نداء بتوجيه قيادته مركز
 .همـوإرادت أفكارهم ليوحد اجلماهري بني يتغلغل أن بإمكانه النداء هذا مثل فإن
 نفي حنو الوطين احلرس هرول حىت فرساي إيل اهلرب احلكومة استطاعت إن ما

لقد  جداً، كبرية ذلك عن مسؤوليته كانت اليت متاماً اللحظة نفس يف ذلك عن مسؤوليته
يف  دخلت ذلك أجل ومن للكومونة، " قانونية" انتخابات إجراء املركزية اللجنة ختيلت

  ". بالشرعية" ـمن اليمني  ـمفاوضات مع رؤساء بلديات باريس وذلك حىت حتمي نفسها 
البلديات  رؤساء مع املفاوضات وقت نفس يف فرساي علي عنيف هلجوم التحضري مت فلو

مع اهلدف املنشود،  النظر العسكرية ومتفقة متاماًلعد ذلك خدعة مربرة متاماً من وجهه 
عن  الصراع تفادي أجل من املفاوضات هذه بإجراء البدء مت قد فإنه األمر حقيقية يف ولكن

الصغرية واالشتراكيني  طريق معجزة أو أخري، لقد كان الراديكاليني من الربجوازية
رؤساء  النواب، ـ منها جزء يف تشملهم القانونية الدولة كانت ممن الرجال وهؤالء املثاليني

يف  الثائرة باريس أمام احترماً  يقف أن همـقلوب أعماق من يتمنون ـ البلديات،......اخل
  ".القانونيةة "بالكومون نفس الدقيقة اليت تغطي فيها هذه األخرية نفسها

احلالة هي ما يدعم  لقد كانت النظريات املقدسة عن الفيدرالية واحلكم الذايت هذه
 كثرية، أخري كومونات عرب كومونة جمرد هي ـ كما ترون ـ فباريس والتردد، السلبية
 أو الديكتاتورية، أجل من حتارب ال هاـإن أحد، أي علي شيء أي تفرض أن تريد ال فباريس
 .للديكتاتورية املثال تعطي أن أجل من األقل علي حىت
 واليت ـ الربوليتارية الثورة الستبدال حماولة سوي شيئاً يكن مل ذلك كل فإن احملصلة يف
  األساسية الثورية املهمة إن الشيوعي، الذايت احلكم صغري: برجوازي بإصالح ـ تنمو كانت
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بدور  تقوم أن باريس علي وكان الدولة، أحناء مجيع يف السلطة من الربوليتاريا متكني هي
املنشود كان من الالزم أن يتم  قاعدة هذه الربوليتاريا ودعامتها وحصنها، ولبلوغ اهلدف

فرنسا  عرب مسلحة وقوات منظمني بنشطاء، يبعث وأن للوقت، إضاعة بدون فرساي سحق
وتقويتهم  املترددين لتثبيت وذلك اجلميع مع اتصاالت يف الدخول الالزم من كان لقد كلها،

سياسة املبادأة اهلجومية هذه واليت  وأيضاً لتحطيم قوي املعارضة لدي العدو. وبدالً من
قادة باريس شرعوا يف عزل أنفسهم  كانت الشيء الوحيد القادر علي محاية املوقف فإن

 مل اآلخرين هؤالء أن طاملا اآلخرين يهامجوا لن همـإن الشيوعي: الذايت حكمهم داخل
نفس  من وهي مثالية، ثرثرة هاـإن.....، ذاتية حكومة يف املقدس حقها مدينة لكل يهامجوهم،:

الثوري،  العمل مواجهه يف اجلنب ذلك احلقيقة يف تغطي واليت الفوضوية الثرثرة تلك نوع
األفضل  من يكون فإنه وإال النهاية حىت وحزم باستمرار مواصلته جيب الذي العمل ذلك
  .فيه البدء عدم

الذاتية واحمللية  املوروث عن االستقاللية ـإن العدائية جتاه التنظيم الرأمسايل 
الربوليتاريا  هي بال شك اجلانب الضعيف لقطاع معني من ـالربجوازية الصغرية 

األعظم  الفرنسية، فاحلكم الذايت لألقاليم، لألحياء، للكتائب وللمدن هو الضمان
كلف  االستقالل الذايت لثوار معينني، لقد كان ذلك خطأً عظيماًللفعالية احلقيقية، 

 .الربوليتاريا الفرنسية كثرياً
الذات  حلماية معركة فإن ""اخلانق والنظام االستبدادية" املركزية ضد "الكفاح شعار حتت

 مصلحهم لأج من ـ العاملة الطبقة يف فرعية وجتمعات خمتلفة جمموعات قبل من بدأت قد
الطبقة  إن احمللية. عن الكهنويت وكالمهم الصغرية األحياء قيادات ضد ـ التافهة الصغرية
بشكل  العمل علي قادرة ـ السياسي ومتيزها الثقافية ألصوهلا محايتها أثناء ويف ـ املُثلي العاملة
توجيه  علي قادرة تكون كما األحداث رمحة حتت تبقي أن بغري وحازم ثابت منظم منهجي
 ـ تفكريها ضمن ذلك كان ما إذا العدو، من الضعيفة القطاعات إيل مرة كل يف القاتلة هاـضربات
 حديدي. بنظام هاـب ومربوط واموعات املقاطعات األحياء، فوق متمركز جهاز فهناك
وكلما  امليت املاضي مواريث من هو إمنا ـ يتخذه الذي الشكل يكن مهما ـ التجزئة حنو فامليل

نفسها  بتخليص فرنسا يف النقابيني وشيوعية االشتراكيني ـ الشيوعيني شيوعية أسرعت
  .الربوليتارية وللثورة هلا أفضل ذلك كان كلما التجزئة حنو امليل هذا من

  حيب، كما السلطة علي االستيالء حلظة خيتار ال فهو يريد، عندما الثورة خيلق ال احلزب
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 للجماهري الفكرية احلالة يف حلظة كل يف متوغالً األحداث، يف بفاعلية يتدخل إنه بل
احلاسم،  للعمل مناسبة األكثر اللحظة حيدد وبالتايل العدو، لدي املقاومة قوي ويقدر الثورية،

احلاالت،  جلميع صاحل قرار ميلك ال فاحلزب احلزب، مهمة يف صعوبة األكثر اجلانب هو وهذا
 املوقف، ألبعاد عميق فهم باجلماهري، محيم اتصال صحيحة، نظرية إيل حاجة يف ولكنة
نضال  ميادين مجيع يف الثوري احلزب تغلغل كان وكلما هائل. وعزم ثوري حسي إدراك

استطاع  كلما وحدة أكثر العمل ونظام اهلدف وحدة كانت وكلما تعمقا، أكثر الربوليتاريا
 .أفضل وبطريقة أسرع وقت يف مهمته ينجز أن احلزب

 املتالحم داخلياً الصعوبة هنا تكمن يف احلصول علي هذا التنظيم للحزب املتمركز،
ال  السلطة انتزاع .محيماً ترابطاً ـ وجزرها مبدها ـ اجلماهري حبركة ومترابط حديدي بنظام
العمل  هذاـب القيام عند ولكن الكادحة، اجلماهري من فعال ثوري ضغط يف إال أن يتم ميكن
يف  أفضل احلزب كان وكلما معين، من الكلمة يف ما بكل حتمياً يصبح اإلعداد عنصر فإن

بطريقة األساسية للمقاومة  فهمه لألزمة وللحظة التفوق، كلما استطاع أن يعد القواعد
وكلما  أكيداً النصر كان كلما أفضل، بطريقة وأدوارها قواته يوزع أن استطاع كلما أفضل،

املهمة  هي مجاهريية وحركة بعناية له حمضر عمل بني متبادلة عالقة فإقامة الضحايا. عدد قل
  .السلطة علي لالستيالء االستراتيجية ـ السياسية

تكون بالغة  من وجهه النظر هذه ١٩١٧نوفمرب  ٧و ١٨٧١مارس  ١٨إن املقارنة بني 
اخلاص  الداللة، ففي باريس هناك نقص كامل يف روح املبادرة بالعمل يف ذلك اجلزء

هي  ـ برجوازية حكومة بواسطة تسليحها مت واليت ـ الربوليتاريا الثورية، القيادة بدوائر
يف  ـ وبنادق مدافع ـ املادية القوة مقومات كل لديها املدينة، علي املسيطر األمر حقيقة يف

ها ـإن املارد: هذا من السالح استرجاع مبحاولة الربجوازية تقوم ها،ـب تعبأ ال ولكنها ها،ـحوزت
القادة  فزع. يف باريس من هربـت احلكومة تفشل، احملاولة الربوليتاريا، من املدافع سرقة تريد

أن تكون هذه األخرية قد حدثت  ها بعدـثر األحداث، وهم يسجلونأيستيقظون علي 
  .الثورية احلافة لتجنب وسعهم يف ما كل ويفعلون بالفعل،
 حنو وعزم بثبات احلزب حترك فقد خمتلف، بشكل األحداث تطورت بتروغراد يف

 وأيضاً موقع كل ويعزز يدعم مكان، كل يف رجال لدية كان لقد السلطة، علي االستيالء
  .األخرى اجلهة من واحلكومة جهة من واحلامية العمال بني اخلالف هوة يوسع
 عن مباشرته متت واسع استطالع يوليو من األيام تلك يف املسلحة املظاهرة كانت لقد
 لقد العدو، لدي املقاومة وقوي اجلماهري بني االحتكاك قرب مدي المتحان احلزب طريق
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الوقت  نفس يف ولكن للخلف، عدنا لقد األمامية، اخلطوط علي نزاع إيل االستطالع حتول
سبتمرب  أغسطس، شهور تشهد اجلماهري. وأعماق احلزب بني االتصال رسخ قد العمل هذا فإن

املؤيدة  املواقع كبري حد إيل يزيد أن واستطاع منه احلزب استفاد قوي، ثوري تدفق وأكتوبر
 ةالتآمري اإلعدادات بني والتناغم االنسجام فإن مؤخرا، واحلامية، العاملة الطبقة يف له

 الثاين املؤمتر عقد املقرر من كان لقد .تقريباً آلية بطريقة حدث قد اجلماهريي والفعل
السلطة  علي االستيالء إيل تقود السابقة نشاطاتنا كل وكانت نوفمرب، شهر يف للسوفييت

كان  لقد نوفمرب، من السابع إيل سلفاً متهيئاً كان االنقالب فإن عليه وبناء املؤمتر، طريق عن
 جهداً يدخروا مل الس أعضاء من وأتباعه  ،جيداً احلقيقة هذه ويفهم يعلم العدو

يف بتروغراد من أجل اللحظة احلامسة، ـ  مهما كان حجمهم صغرياً ـلكي حيصنوا أنفسهم 
 خارج املدينة حامية يف ثورية األكثر القطاعات إرسال إيل حاجة يف ظلوا همـفإن وأيضاً

جنعلها  أن أجل من وذلك  من احملاولة هذه من استفدنا جانبنا من حنن العاصمة،
 ـ عالنية  حكومة بإدانة لقد قمنا حامسة، أمهية له كانت والذي جديد لرتاع مصدر
ثلث  لتسريح بالتخطيط لقيامها ـ رمسية وثيقة يف بعد فيما كتايب إثبات إدانتنا وجدت لقد

ثورية  احتادات هدفـب وإمنا العسكرية االعتبارات من نابعاً يكن مل والذي بتروغراد حامية
 هذه أمام وضع قد وهو احلامية، من قريباً ما يزال ربطنا الذي الرتاع هذا كان لقد مضادة،

نوفمرب. ومبا أن  ٧جيدا، مساندة مؤمتر السوفييت واحملدد انعقاده يف  األخرية مهمة معرفة
كونا  فقد تسرحيها، مت قد احلامية أن علي ـ متاماً ضعيف بأسلوب كان وإن ـ أصرت احلكومة

ستار  حتت وذلك ثورية، حرب جلنة ـ بالفعل أيدينا يف كان الذي ـ بتروغراد سوفييت يف
 .احلكومية للخطة العسكرية األسباب من التحقق
بتروغراد،  حامية رأس علي تقف الكلمة، معين بكل عسكرية أداة لدينا كان فقد وهكذا
بعض  بعثنا الوقت نفس ويف املسلحة، لالنتفاضة قانونية أداة األمر حقيقة يف كانت واليت

وأجنز  العسكرية....اخل، املخازن يف العسكرية، الوحدات مجيع يف "الشيوعيني" املفوضني
جديرين  مبناضلني الثورية احلرب جلنة زود كما دقيقة فنية مهام السري العسكري التنظيم

العمل األساسي فيما يتعلق  باالعتماد عليهم يف األعمال العسكرية املهمة، لقد مت إدراك
 أن الطبيعي من كان فقد وهكذا عالنية. املسلحة االنتفاضة بدأت وبعدها بالتخطيط
باريس،  (يف متاماً عينيها حتت حيدث كان الذي ما تفهم مل ـ  قيادة حتت ـ الربجوازية

  مرة  ـ الذي النصر ذلك ـ فعالً منتصرة هاـأن فقط التايل اليوم يف استوعبت قد الربوليتاريا فإن
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 فقد بتروغراد يف باريس، يف املوقف علي املسيطرة هاـوأن ـ عمد عن إلية تتجه مل ـ أخري

السلطة  علي استويل قد كان واحلامية العمال مقدمة يف نفسه واضعاً فحزبنا، ،متاماً العكس كان
األمور  دفة أن التايل اليوم يف فقط وعلمت متاما هادئة ليلة الربجوازية أمضت وقد بالفعل،

  ).قربها حفارو أيدي يف اآلن هي الدولة يف
  .احلزب داخل الرأي يف االختالفات من الكثري هناك كان فقد لالستراتيجية، وبالنسبة
السلطة  علي االستيالء ضد انه ـ معروف هو كما ـ أعلن قد املركزية اللجنة من فجزء

منعزلة عن بقية الدولة،  معتقدا أن الوقت مل حين بعد لذلك، ذلك أن بتروغراد كانت
  .الفالحني....اخل عن الربوليتاريا
 عناصر إيل بالنسبة كافية أمهية ذات مبيزات نتمتع نكن مل أننا آخرون رفاق وأعتقد
 مسرح تطويق أكتوبر يف املركزية اللجنة أعضاء أحد وطلب العسكرية، املؤامرة

 اللجنة ديكتاتورية وإعالن انعقاد حالة يف الدميقراطي املؤمتر كان حيث الكساندرين
 العسكري عملنا عن فضالً الدعائية نشاطاتنا بتركيز إنه قال: وقد للحزب، املركزية
ونعطيه  للعدو خططنا نكشف بذلك فإننا للسوفييت الثاين املؤمتر حلظة علي التمهيدي
شك  ال ولكن مرهقة. وقائية بإجراءات معنا التعامل إمكانية وأيضاً نفسه جتهيز إمكانية

 واقعة ستكون كانت الكساندرين مسرح وتطويق العسكرية املؤامرة يف احملاولة هذه أن
حىت  للجماهري، جداً مربكة واقعة ستكون كانت هاـأن ذلك األحداث تطور علي جداً غريبة

كانت  واليت ـ املغامرة هذه مثل فإن عليه، هيمنـت خالفاتنا كانت حيث بتروغراد، سوفييت يف
اللحظة،  تلك يف هائلة فوضي تثري أن املمكن من كان ـ للصراع املنطقي بالتطور تعجل

املقام  ويف كبري، بشكل فيها موثوق وغري مترددة فرق هناك كان حيث احلامية يف وخصوصاً
غري  مؤامرة حيطم أن  علي السهل من سيكون كان حيث الفرسان. فرق األول
الدفاع  فأكثر: أكثر موقعها يف نفسها حتصن واليت احلامية مهامجة من أكثر من اجلماهري متوقعة
 املركزية اللجنة أغلبية فإن هعلي وبناء املستقبلي، السوفييت مؤمتر أجل من حصانتها عن
األزمة  مع التعامل مت لقد صحيحا، ذلك كان وقد الدميقراطي املؤمتر تطويق خطة رفضت قد

املوعد  يف انتصرت قد ،تقريباً دماء إراقة وبدون املسلحة، فاالنتفاضة .جداً جيدة بطريقة
  .للسوفييت الثاين املؤمتر انعقاد مبيعاد سلفاً بوضوح واحملدد ،متاماً احملدد
 فلم معينة، لشروط تاجحت فهي عامة، قاعدة تكون أن ميكن ال ـ يكن مهما ـ االستراتيجية هذه
  ترك يريدون ثورية األقل الضباط يكن ومل األملان، مع احلرب يف يعتقد ليزا ما أحد يكن
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 هلذا العمال جانب يف تقف جمملها يف احلمية كانت لو وحىت للجبهة، والذهاب بتروغراد
 دسائس انكشفت حيث بعيد حد إيل أقوي أصبحت دق نظرها وجهه فإن الوحيد، السبب

 تؤيدها عميقة أسباب هلا كان بتروغراد حامية يف النفسية احلالة هذه ولكن .
انشقاق يف  هناك كان فلو اإلمربيالية، احلرب وتطور الفالحية الطبقة موقف من نابعة

خطتنا  لكانت الفرق، بعض من الدعم إمكانية علي حصل قد  كان ولو احلامية،
 قد للعمل) اهلائلة والسرعة املؤامرة( التأمري العسكري العمل عناصر كانت لو لتفشل،

  .لالنتفاضة أخري حلظة اختيار يتم أن ـ بالطبع ـ الالزم من لكان انكشفت،
أن  ذلك جانبها، إيل الفالحية الفرق تكسب أن إمكانية أيضا الكومونة لدي كان لقد
من  الرغم وعلي وللقيادة، للسلطة االحترام وكل الثقة كل فقدت قد كانت األخرية هذه

يف العالقات  ذلك فهي مل تفعل شيئا من أجل أن تصل إيل هذه النهاية. اخلطأ هنا ليس
 .الثورية االستراتيجية يف ولكن العاملة والطبقة الفالحني بني املتبادلة

التارخيية  اللحظة يف األوروبية الدول يف الوجهة هذه من علية املوقف سيكون الذي ما
ذلك،  من الرغم وعلي ذلك، عن اإلجابة بشأن شيء بأي التكهن السهل من ليس احلاضرة؟

يف وسعها  وبالنظر إيل أن األحداث تتطور ببطء واحلكومات الربجوازية تبذل كل ما
أجل  من ـ الربوليتاريا أن مسبقا الواضح من يكون فإنه السابقة، هاـخربات من تستفيد لكي
يف  جيداً ومنظمة هائلة مقاومة علي تتغلب أن عليها سيكون ـ الضباط تعاطف جتتذب أن

 املتعلق للجزء بالنسبة ضرورياً سيكون جيدا حمدد توقيت يف بارع فهجوم معينة، حلظة
كيانه  ويطور يصون أن عليه جيب فقط وهلذا هلا، نفسه يعد أن هي احلزب ومهمة بالثورة،
الوقت  نفس يف يكون وأن للجماهري. الثورية احلركة عالنية يوجه والذي متمركز، كتنظيم
  .املسلحة لالنتفاضة السري اجلهاز

 ،و الوطين احلرس بني الرتاع أسباب أحد القيادة انتخاب مسألة كانت لقد
 أن بطلب ذلك  صاغ مث ومن ، عينها اليت القيادات قبول رفضت فباريس قد

 الوطين احلرس رجال من منتخبة القاع، إيل القمة من الوطين، احلرس يف القيادات تكون
  .مناصريها الوطين للحرس املركزية اللجنة وجدت هنا وها أنفسهم،
 ومها العسكرية، اجلهة ومن السياسية اجلهة من جهتني: من معاجلتها جيب املسألة هذه

الوطين  احلرس تطهري يف السياسية املهمة تكمن متميزتان، يكونا أن جيب ولكن مرتبطتان
 ذلك، إيل الوحيد السبيل هي الكاملة االنتخابية كانت وقد املضادة، الثورية القيادة من
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 الصغرية والربجوازية العمال من تتألف كانت الوطين احلرس من العظمي فاألغلبية
 كلن فقد املشاة، كتائب إيل امتد قد القيادة" "انتخاب شعار فإن لذلك وباإلضافة الثورية،

ومن  املضادة، للثورة املناصرين الضباط واحدة، بضربة األساسي سالحه من ليجرد ثريز
كان  لعسكرية،ا الوحدات يعمج يف رجال لديه حزيب، تنظيم فإن املخطط هذا حتقيق أجل

منح  تكن مل واليت فورية مهمة مبثابة له كان احلالة هذه يف االنتخاب فإن باختصار .مطلوباً
 لعب لقد للربجوازية، التابعة القيادات من حتريرها ولكن جيدة قيادات الكتائب
كان  وهكذا الطبقية، احلدود بطول قسمني، إيل اجليش قسم الذي اإلسفني دور االنتخاب

  .أكتوبر عشية يف وخصوصاً ، عهد يف شأنه
 به، امللتصقة التنظيمات إضعاف حتماً يتضمن القدمي القيادة جهاز من اجليش حترير ولكن

ما من وجهة  حد إيل ضعيفة تكون املنتخبة القيادة فإن كقاعدة، القتالية. القدرة وبالتايل
والنظام.  الترتيب من كل بقاء االعتبار يف األخذ مع وذلك العسكرية، ـ التكتيكية النظر
املضادة  للثورة املناصرة القدمية القيادة من نفسه اجليش فيها حيرر اليت اللحظة يف هكذا،
املسألة  هذه للعيان، ستظهر مهمتها إلمتام مؤهلة ثورية قيادة منحه مسألة فإن تغمه، كانت واليت

 اجلماهري تكتسب أن فقبل البسيطة، باالنتخابات حسمها األحوال من حال بأي ميكن ال
هزم ـت سوف الثورة فإن ،جيداً هاـقيادات وانتقاء الختيار الالزمة اخلربة اجلنود من العريضة

الدميقراطية  فالطرق الزمان، من قرون خبربة قيادته اختيار يف موجه هو والذي العدو من
االنتقاء  مبقاييس استبداهلا بعيد حد وإيل تعديلها جيب البسيط) االنتخاب( هذه الشكل عدمية
حيث  فيهم، املوثوق اخلربة ذوي احلزبيني من يتألف جهاز ختلق أن جيب الثورة األعلى، من

 وتثقيف تعيني الختيار، كاملة السلطة وتعطيه ثقته، كامل فيه يضع أم أحد أي يستطيع
 الثورة علي املدى بعيد خطراً ميثالن الدميقراطي الذايت واحلكم التجزئة كانت فلو القيادة.

 مثال يف ذلك رأينا لقد اجليش. علي أخطر مرات عشر فهما عام، بوجه الربوليتارية

  .املأساوي الكومونة
 الدميقراطية. االنتخابات من سلطتها الوطين للحرس املركزية اللجنة اكتسبت لقد
احلد  إيل اهلجوم يف هاـمبادرت تطوير إيل حاجة يف املركزية اللجنة كانت اليت اللحظة ويف

وهرولت لتحويل  ها،ـاألقصى، جمردة من قيادة نابعة من حزب بروليتاري، فقدت صواب
اللعب  كان لقد .اتساعاً أكثر دميقراطي أساس طلبت واليت ةالكومون ممثلي إيل هاـسلطات

االنتخابات  إقامة بني اجلمع مت قد فإنه واحدة مرة ولكن .كبرياً خطأً الفترة هذه يف باالنتخابات
  ها ـومساعدت واحدة كتله يف الكومونة يف شيء كل تركيز الالزم من كان دلق والكومونة،
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 القضية هي هذه تكن مل الوطين. احلرس تنظيم إلعادة حقيقية سلطة حتوز ةأدا خللق
هلذه  املنتخبة والشخصية :املركزية اللجنة هناك بقت فقد املنتخبة الكومونة جبانب املثارة،
الكومونة،  مع التنافس علي قادرة أصبحت بفضلها واليت سياسية سلطة نحتهام قد األخرية
العسكرية  سائلامل الالزمني والعزم القوة من جردها قد ذلك فإن الوقت نفس يف ولكن
تكن  مل الدميقراطية رقالط االنتخاب، الكومونة. تنظيم بعد وجودها بررت وقد ،احملضة

فلم يكن من املمكن أن . هاـاليت يف أيدي الربوليتاريا وحزب من الوسائل سوي واحدة
 فطريقة الشرور. كل من الدواء األحوال، من حال بأي األول املعبود هو االنتخاب يكون

 من للكومونة السلطة جاءت لقد األخرى، الوظائف مع تتحد أن جيب كان االنتخاب
 تنظيم تعيد أن الكومونة علي كان فقد تكونت، نأ ما ولكن املنتخب، الوطين احلرس
نظام  وتأسيس فيها موثوق قيادة منحها مع القاع، إيل القمة من قوية، بيد الوطين احلرس
مركز  من جمردة نفسها هي لتصبح ذلك، تفعل مل الكومونة .جداً صارمة قواعد ذي حكم
  .سحقها مت وكذلك فعال. ثوري توجيه
درس  فيه جند وسوف صفحة، صفحة كله، الكومونة تاريخ نتصفح أن بالتايل نستطيع إننا

الفرنسية  بذلت أخري بروليتاريا أي من فأكثر املطلوبة. هي قوية حزبية قيادة وحيد:
ففي  لالخنداع. تعرضت اآلخرين كل من أكثر كانت أيضاً ولكن الثورة، أجل من تضحيات

االشتراكية،  الراديكالية، اجلمهورية، ألوان جبميع الربجوازية هاـهرتـب املرات من كثري
وصحافييها  حماميها، ممثليها، ومبفهوم .عليها الرأمسالية أغالل توثق دائماً هاـأن من بالرغم

االستقاللية  الربملانية، الدميقراطية، الصيغ من كاملة كتلة أصدرت قد الربجوازية فإن
  .األمام إيل تقدمها إلعاقة الربوليتاريا، أقدام حتت عوائق سوي شيئا تكن مل واليت
مغطاة  احلمم هذه ولكن ثورية، محم مبثابة هي الفرنسية الربوليتاريا لدي التمرد نزعة إن
علي  جيب كذلك، الوهم. من اإلفاقة مث االخنداع مرات كثرة عن املتولد الشك ببقايا اآلن

اتفاق  عدم أي كشف وأيضاً همـحزب باجتاه صرامة أكثر يكونوا أن فرنسا يف الربوليتاريني
قوي  تنظيم، إيل حاجة يف الفرنسيني فالعمال الرمحة. تتخللها ال بطريقة والفعل القول بني

  .الثورية للحركة جديدة مرحلة كل يف اجلماهري توجهها قيادات لدية كالفوالذ،
احتفظت  عاماً فلخمسني .نعرف ال إننا أنفسنا؟ نعد لكي التاريخ سيمنحنا الوقت من كم

 عظام علي الثالثة اجلمهورية انتخاب بعد أيديها يف بالسلطة الفرنسية الربجوازية
  الوضوح هو ينقصهم كان ما ولكن البطولة، ينقصهم يكن مل هؤالء ١٨٧١ حماريب الكمونيني.
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 قبل مضي قرن نصف .قـُهروا همـأن يف السبب هو وهذا متمركز، قيادي وتنظيم املنهج يف

 هذه ولكن الكمونيني. ملوت االنتقام مسألة طرح علي فرنسا يف الربوليتاريا أن تقوي
 يدفعوا أن ثريز ورثة علي وسيكون تركيزا. أكثر قوة، أكثر سيكون الفعل املرة فإن
  .التارخيي بالكامل الدين

  

  ١٩٢١فرباير ٤
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