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وصية لينين :الثورة الكاملة
إبراهيم األمين
قليلون هم الذين انتسبوا إلى الحركة
الشيوعية بمختلف مذاهبها ،ربطًا
ب ـ ـ ـقـ ـ ــراءات م ـت ـع ـم ـقــة مل ــؤلـ ـف ــات كـ ــارل
م ــارك ــس وتـعــالـيــم لـيـنــن .وكـثـيــرون
ت ـعــرفــوا إل ــى «ال ـع ـق ـي ــدة» وأب ــواب ـه ــا،
بعد مرور زمن طويل على ارتباطهم
بــالـحــراك الـنــاجــم عنها .لكن السحر

ال ــذي أظـهــرتــه ال ـثــورة البلشفية ،هو
مـ ــا جـ ـع ــل ال ـ ـنـ ــاس امل ـت ـع ـط ـش ــن ال ــى
ك ــل أش ـك ــال ال ـت ـحــريــر م ــن ال ـع ـبــوديــة
والتبعية والذيلية يلتحقون بفكرة،
كــان لها أطرها املختلفة ،وتجاربها
االكثر اختالفًا وتنوعًا ،حتى صارت
دينًا بمذاهب عديدة.
كنا فــي العمر النضر ،ال نشعر أننا
وحـ ــدنـ ــا .كـ ــان ي ـك ـفــي ان ـت ـســاب ـنــا ال ــى

ه ــذه الـفـكــرة وال ــى ه ــذا الـعــالــم ،حتى
ن ـش ـعــر ب ـق ــوة ت ـت ـيــح ل ـنــا ال ـب ـحــث عن
كل مظلوم في العالم لنصرته ،وعن
ك ــل مـسـتـبــد وظ ــال ــم لـنـلـعـنــه ونـقــاتــل
ضــده .كنا نؤمن بأننا حيث وجدنا
على هذه االرض ،سوف يكون هناك
رف ــاق لـنــا ،نحتمي بهم أو يحتمون
بنا ،نعيش بينهم ليس كغرباء ،وال
نكون عندهم ضيوفًا الجئني .وكان

ﺛﻮرة أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺷﺒﺎط

٢٣

اﺟﺘﺎح آﻻف اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﻐﺎﺿﺒﲔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺘﺮوﻏﺮاد )ﺳﺎن ﺑﻴﺘﺮﺳﺒﻮغ(
ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻧﻬﻴﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت
ﲢﻮﻟﺖ اﳌﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻌﻤﺎل

إﻟﻰ إﺿﺮاب ﻋﺎم

أﻣﺮ اﻟﻘﻴﺼﺮ ﻧﻴﻜﻮﻻس اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻴﻨﺬاك ﺑﻘﻤﻊ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺑﻌﻨﻒ
ﻟﻜﻦ اﳉﻴﺶ ﺗﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﳑﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎر اﻷﻣﻮر ﲤﺎﻣﺎ ً

آذار

١٥

رﺿﺦ اﻟﻘﻴﺼﺮ ﻧﻴﻜﻮﻻس اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻄﻠﺐ ﻗﺎدة اﳉﻴﺶ واﻟﻮزراء ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻌﺮش ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ

أذار

ﺷﻜﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻜﺴﻨﺪر
ﻛﻴﺮﻳﻨﺴﻜﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﲟﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺘﻴﺎرات اﻟﺜﻮرﻳﺔ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻏﺮﻗﺖ روﺳﻴﺎ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

أﻳﺎر

آب

أﻳﻠﻮل
ﺗﺸﺮﻳﻦ
اﻷول

ﻏﺎدر ﻓﻼدﳝﻴﺮ اﻳﻠﻴﺘﺶ ﻟﻴﻨﲔ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺟﻨﻴﻒ ،ﻣﺘﺠﻬﺎ ً ﻧﺤﻮ اﻻﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ
اﻟﺮوﺳﻴﺔ

١

ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻣﺬﻛﺮة أرﺳﻠﻬﺎ وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،وأوﺿﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺰام اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪات اﳌﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﳊﻠﻔﺎء واﺳﺘﻤﺮار اﳊﺮب ﺿﺪ دول
اﶈﻮر ،ﺑﺴﺨﻂ ﺷﻌﺒﻲ واﺳﻊ

١٦

ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﻫﺠﻮم ﻟﻠﻘﻮات اﻟﺮ وﺳﻴﺔ ﺿﺪ اﻷﳌﺎن ،ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﺎل
واﳉﻨﻮد ﻣﻈﺎﻫﺮة ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﻠﻄﺔ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺴﻮﻓﻴﺎت.و ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ
اﻟﺮوﺳﻲ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ

٢٥

١
١٠

ﺑﺪأ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﻻﻓﺎر
ﻛﻮرﻧﻴﻠﻮف ،اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ
ﻗﻴﺎدة اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ
،ﲤﺮدا ً
ً
ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ .وﺑﺪأ
اﻟﺰﺣﻒ ﻓﻲ اﲡﺎه ﺑﺘﺮوﻏﺮاد

٢٧

١٧

ﺷﻨﺖ ﺳﻠﻄﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ
اﳌﻨﺎﺷﻔﺔ ،ﻫﺠﻮﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ
وﺻﻞ ﻋﺪدﻫﻢ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن

ﻧﺎﺷﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﳊﺰب اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ
اﻟﻌﻤﺎل واﳉﻨﻮد واﻟﺒﺤﺎرة ،اﻻﲡﺎه ﻧﺤﻮ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة
ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺷﻔﺔ ﻟﻬﺰﳝﺔ اﻟﺘﻤﺮد ،ﻋﻼﻣﺔ
واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻬﺎ ،وﻋﺰزت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺒﻼﺷﻔﺔ

ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺴﺎح اﻟﺒﻼﺷﻔﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﲢﺎد اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺟﺮت أواﺧﺮ آب ،ﺗﻠﻘﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ  126ﻣﺠﻠﺴﺎ ً
ً
ﻣﺤﻠﻴﺎ ،ﺑﺎﺳﺘﻴﻼﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ

ﺻﻮﺗﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﳊﺰب اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ ﻟﻘﺮار ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ

 ٢٥ﻗﺎد اﻟﺒﻼﺷﻔﺔ اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﺮوﻏﺮاد ،وﲤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺮاﻓﻖ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ .وﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﰎ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺸﺘﻮي ﻟﻠﻘﻴﺼﺮ
أﻋﻠﻨﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ
ﺧﺮوج اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﳊﺮب
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﻟﻰ

(تصميم
سنان
عيسى)

ﺻﺪرت ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻘﻀﻲ
ﲟﺼﺎدر أراﺿﻲ ﻛﺒﺎر
اﻹﻗﻄﺎﻋﻴﲔ وﻣﻌﺎﻣﻞ ﻛﺒﺎر
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﲔ
* ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩١٧ﻛﺎﻧﺖ روﺳﻴﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ »اﻟﻴﻮﻟﻴﺎﻧﻲ« واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮﴽ  ١٣ﻳﻮﻣﴼ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ

طبيعيًا ج ـدًا أن يـكــون بيننا ،نحن
ً
ال ـع ــرب م ـث ــا ،م ـنــاض ـلــون م ــن أب ـنــاء
ه ــذه ال ـث ــورة ال ـعــامل ـيــة ،يـقـفــون ليس
الى جانبنا ،بل ينخرطون معنا في
نضاالتنا التي كــان عنوانها األبــرز
التحرير مــن االسـتـعـمــار واالحـتــال
والهيمنة االقتصادية.
ها قد مرت عشرة عقود على الحدث
األضخم في القرن العشرين .وها قد
مرت ثالثة عقود على انهيار بنيانه،
ودخ ـل ـنــا ،نـحــن أت ـبــاع ه ــذه الــديــانــة،
فـ ــي إح ـ ـبـ ــاط وسـ ـ ـب ـ ــات .ض ــاق ــت بـنــا
الدنيا ،وتهنا في التنقل بني ضفاف
ف ـكــريــة وس ـيــاس ـيــة ون ـظ ــم سـيــاسـيــة
واج ـت ـم ــاع ـي ــة .ون ـه ـش ـنــا ذواتـ ـن ــا من
الـ ـجـ ـل ــد .ل ـ ـكـ ــن ،ح ـق ـي ـق ــة ال ـ ـهـ ــدف مــن
االلتحاق بهذه الفكرة ،وهذا الطريق،
لم تختف من أمام ناظرينا :ما زالت
م ـعــرك ـت ـنــا ق ــائ ـم ــة م ــن أجـ ــل ال ـت ـحــرر
الـفـعـلــي م ــن االس ـت ـع ـمــار واالح ـت ــال
والهيمنة االقتصادية.
ً
أصــا ،لم يبق لدينا مرجعية تقرر.
ولــم يعد بيننا مــن يـقــرر إن ضللنا
ال ـط ــري ــق أو ذه ـب ـنــا ب ـع ـي ـدًا .ص ــارت
الـحــاجــة ال ــى رف ـعــة حـيــاتـنــا كــأفــراد،
مسيطرة على غالبية ّ النخب التي
قـ ـ ــادت ون ــاضـ ـل ــت وجـ ــنـ ــدت وث ـق ـفــت
في العقود الخمسة املاضية ،فغرق
ال ـج ـم ـي ــع فـ ــي مـ ــراج ـ ـعـ ــة ،أق ـع ــدت ـن ــا،
وباتت الغالبية تتجاهل واجبها في
مواجهة العناوين ذاتها .وكل نقاش
عــن أس ـبــاب االن ـف ـجــار واالن ـه ـي ــار ،ال
يـكـفــي لــإجــابــة عــن ال ـس ــؤال الــداهــم:
أين نحن من قضية التحرر الوطني
بكل أشكاله؟
حـتــى املــراجـعــة الـنـقــديــة ب ــدت كأنها
تـنـســب فشلنا ال ــى ن ـجــاح اآلخــريــن.
تجاهلنا أن قوة الخصم بقيت على
ال ـ ـ ــدوام م ــازم ــة لـقـلــة ارت ـب ــاط ــه بــأي
قيمة إنـســانـيــة ،كــالـتــي تـحــولــت إلــى
دمـ ــاء ف ــي ش ــراي ــن م ــن لـحــق بلينني
وذريـ ـ ـت ـ ــه ،ون ـس ـي ـن ــا أن ق ـ ــوة ال ـع ــدو
املهيمن ظلت ،على ال ــدوام ،مرتبطة
ب ــأن ــه يـحـكــم بــال ـحــديــد والـ ـن ــار ،وأن
ك ــل ت ـط ــور ح ــاص ــل ف ــي ال ـب ــاد الـتــى
يحكمها ،إنما تبقى نتائجه خاصة
ّ
ً
بأقلية ،تزداد تضاؤال ،لكنها تتسع
نفوذًا على حساب الباقني.
في ما ّ
يخصنا نحن أهل هذه املنطقة
من جنوب العالم ،ال تفرض املراجعة
امل ـف ـت ــوح ــة ملـ ــا ح ـص ــل أن ن ـت ـجــاهــل
حـقـيـقــة أن ن ـت ــاج الـ ـث ــورة البلشفية
أتاح لنا الفرصة لقيام دول متحررة
من االستعمار ،وطامحة إلى توزيع
عــادل للثروات بــن مواطنيها .وفي
ظــل «الــوبــاء الـشـيــوعــي» ،كما ّ
سماه
الـغــرب االسـتـعـمــاري ،كــانــت الصحة
تنتشر لدى مئات املاليني من البشر،
وكـ ـ ـ ــان هـ ـ ــذا ال ـ ــوب ـ ــاء ي ـط ـي ــح األمـ ـي ــة
والـ ـجـ ـه ــل والـ ـتـ ـخـ ـل ــف ،وك ـ ـ ــان يـفـتــح
األب ــواب أمــام مناعة وطنية ،جعلت
األعـ ـ ـ ــداء ي ــرت ـك ـب ــون أبـ ـش ــع ال ـج ــرائ ــم
االنسانية في مواجهته.
ال ـيــوم ،لــن ينفع الـقــول إنـنــا أخطأنا
فـ ــي اسـ ـتـ ـغ ــال هـ ـ ــذه الـ ـ ـف ـ ــرص ،ول ــن
ينفع القول إننا فشلنا في التجربة.
ول ــن يـنـفــع ال ـق ــول إن ـن ــا سـقـطـنــا في
وإن علينا االبـتـعــاد الى
االمـتـحـ ُـانَ ،
زاوي ـ ـ ــة املـ ـع ــاق ــب الـ ــواقـ ــف ع ـل ــى ق ــدم
واحدة ،وال يقدر حتى على الصراخ.
وأكثر من ذلك ،نحن اليوم في املوقع
الذي يفرض علينا قول االشياء كما
ه ــي ،ب ــا م ــوارب ــة ،وم ــن دون خـجــل،
بعدما صرنا في عمر ال يتيح لنا إال
فرصة االعتذار.
كـ ــل مـ ــا ف ـع ـل ــه الـ ـع ــال ــم الـ ـظ ــال ــم بـعــد
انهيار تجربة االتـحــاد السوفياتي
ك ـ ـ ــان اإلي ـ ـ ـغـ ـ ــال ف ـ ــي الـ ـقـ ـه ــر وف ـ ــرض
الـخـ ّـوة ألجــل حفنة من الرأسماليني

تجاهلنا أن قوة الخصم
بقيت على الدوام
مالزمة لقلة ارتباطه
بأي قيمة إنسانية
ّ
القذرين ،القابضني على نار الحروب
وأدواتها ،وعلى طعامنا ومدارسنا
وم ـص ــان ـع ـن ــا وع ـل ــوم ـن ــا وح ـي ــات ـن ــا،
وعلى كتبنا وإعالمنا وهوائنا.
ّ
فــي ال ـغــرب تـخــلــوا عــن كــل تقديمات
ك ــان ــت م ـف ــروض ــة خ ــوف ــا م ــن وص ــول
«الـ ـ ــوبـ ـ ــاء الـ ـشـ ـي ــوع ــي» الـ ـ ــى ش ـع ــوب
ب ـل ــدان ـه ــم .وفـ ــي الـ ـغ ــرب أيـ ـض ــا ،ع ــاد
ال ـح ـن ــن ال ـ ــى االس ـت ـع ـم ــار امل ـب ــاش ــر.
وع ـمــل ال ـغ ــرب ع ـلــى تــدم ـيــر دول في
الشرق والجنوب ،بحجة إنقاذها من
«األس ــر» .وعــاد الغرب إلــى استخدام
الدين بأبشع صوره؛ فظلت الكنيسة
أداة ق ـهــر ب ــاس ــم الـ ــرب ع ـنــدهــم ،كما
تـ ـط ــوع املـ ـتـ ـحـ ـك ــرون السـ ـ ــم اإلسـ ـ ــام
لخلق وحوش تخدم مصالح الغرب
ف ــي الـتـفـتـيــت والـ ـع ــودة ال ــى سـنــوات
التخلف ،ونهب ما تبقى من ثــروات.
وجرى االستيالء على نضوج وتطور
ج ـيــل م ــن ال ــذي ــن ت ـع ـل ـمــوا وتـ ـط ــوروا
ب ـ ــرزق م ــا حـ ّـص ـلــه اآلبـ ـ ــاء ف ــي الــزمــن
ال ـج ـم ـيــل .وصـ ــار ال ـن ــاس يـنـشـغـلــون
في شعارات إصالحية باهتة .وغرق
جيل بأكلمه في لعبة الركض خلف
(أ ف ب)

