فالديمير لينين

مهمتنا اآلنية

تمر الحركة العمالية الروسية حاليا مف مرحمة انتقالية فقد أفضت البداية الرائعة التي اشتيرت بيا

منظمات العماؿ االشتراكية الديمقراطية بالجية الغربية وبطرسبورغ وموسكو وكييف ومدف أخرى ،إلى تأسيس
«حزب العماؿ االشتراكي الديمقراطي بروسيا» (في ربيع

 .)1898ويبدو ف ىذه الخطوة الجبارة إلى أماـ قد

استنفدت مؤقتا كل قوى االشتراكية الديمقراطية الروسية وأعادتيا إلى العمل المشتت السابق المنفذ مف قبل

مختمف المنظمات المحمية .لـ يكف الحزب عف الوجود إنما انطوى عمى نفسو لتجميع قواه ولتوحيد كافة

االشتراكييف-الديمقراطييف الروس عمى قاعدة صمبة .و يمثل تحقيق ىذا التوحيد ووضع شكل مالئـ وازالة اإلطار
الضيق لمتشتت المحمي بصفة نيائية ميمة االشتراكييف-الديمقراطييف اآلنية واألكثر إلحاحا.

يتفق الجميع عمى ضرورة قيامنا بتنظيـ نضاؿ البروليتاريا الطبقي .لكف ما النضاؿ الطبقي؟ ىل ىو
مواجية عماؿ مصنع أو مينة لرب عمميـ؟ ال ،ليس ذلؾ غير جنيف ضعيف .ال يصبح نضاؿ العماؿ نضاال

طبقيا إال عندما يعي كافة الممثميف الطميعييف لمجموع الطبقة العاممة كونيـ يشكموف طبقة عاممة واحدة ويشرعوف
في التحرؾ ال ضد ىذا أو ذاؾ مف أرباب العمل بل ضد طبقة الرأسمالييف برمتيا وضد الحكومة التي تدعميا.
فقط عندما يعي كل عامل أنو عضو بالطبقة العاممة برمتيا وعندما يعتبر نضالو اليومي ألجل مطالب جزئية
ضد أرباب عمل أو موظفيف معركة ضد البرجوازية وضد الحكومة ،آنذاؾ فقط يصبح نضالو نضاال طبقيا« .كل

نضاؿ طبقي نضاؿ سياسي»(  .)1مف الخطأ فيـ عبارة ماركس الشييرة ىذه بمعنى أف كل نضاؿ يقوـ بو

العماؿ ضد أرباب العمل ىو دوما نضاؿ سياسي .يجب فيـ العبارة عمى النحو اآلتي :يصبح نضاؿ العماؿ ضد
الرأسمالييف بالضرورة عمال سياسيا بقدر ما يصبح نضاال طبقيا .تضع االشتراكية-الديمقراطية عمى كاىميا

بالضبط ميمة تحويل نضاؿ العماؿ العفوي ضد مضطيدييـ بالتنظيـ ،وبواسطة الدعاوة والتحريض ،إلى نضاؿ
حزب سياسي محدد مف أجل مثل سياسية واشتراكية محددة .وال يمكف تحقيق ىكذا ميمة بالعمل المحمي وحده.

لقد بمغ النشاط االشتراكي-الديمقراطي عندنا مستوى متقدا مف التطور .وباتت بذور األفكار االشتراكية-
الديمقراطية مزروعة عبر روسيا والمناشير العمالية – ىذا الشكل األوؿ مف الصحافة االشتراكية-الديمقراطية –
مشيورة لدى كل العماؿ الروس مف بطرسبورغ إلى كراسنويارسؾ ومف القوقاز إلى الوراؿ .ما نحتاج اآلف ىو

تركيز كل ىذه األنشطة المحمية في عمل حزب واحد .ويتمثل عيبنا الرئيسي ،الذي يستمزـ القضاء عميو كامل
جيودنا ،في الطابع الضيق «الحرفي» لمنشاط المحمي.
بفعل ىذا الطابع الحرفي تظل جممة كاممة مف مظاىر الحركة العمالية بروسيا مجرد أحداث محمية،
وتفقد الكثير مف قيمتيا كقدوة لمجموع االشتراكية-الديمقراطية الروسية ،وكذا أىميتيا بما ىي مرحمة لكامل
الحركة العمالية الروسية .وبفعل ىذا الطابع الحرفي ال يعي العماؿ وعيا كافيا وحدة مصالحيـ في روسيا بكامميا

وال يربطوف ربطا كافيا نضاليـ بفكرة االشتراكية الروسية والديمقراطية الروسية .و بفعل ىذا الطابع الحرفي ؿ
تناقش بصراحة مختمف وجيات نظر الرفاؽ حوؿ مسائل النظرية والممارسة في جريدة مركزية و ال تفيد في
وضع برنامج عاـ لمحزب وتكتيؾ إجمالي ،بل تضيع في بيئة ضيقة منزوية و تفضي إلى مبالغة فائقة

لمخصوصيات المحمية والعرضية .ينبغي وضع حد نيائي ليذه األساليب الحرفية! إننا ناضجوف بما يكفي
لالنتقاؿ إلى عمل إجمالي و إلى وضع برنامج عاـ لمحزب و نقاش جماعي حوؿ تكتيؾ الحزب و تنظيمو.
قامت االشتراكية الديمقراطية الروسية بالكثير النتقاد النظريات الثورية واالشتراكية القديمة ،ولـ تبق في
حدود نقد النظرية الخالصة ،بل أبانت اف برنامجيا ليس معمقا في فراغ بل يتقدـ حركة عفوية شعبية واسعة ال
سيما البروليتاريا الصناعية .و يبقى اآلف أماميا ف تنجز الخطوة التالية ،الصعبة عمى نحو خاص لكنيا بالغة

األىمية :خطوة بناء منظمة ليذه الحركة تكوف مطابقة لشروطنا .ليست االشتراكية-الديمقراطية مجرد مقدـ

خدمات لمحركة العمالية :نو «انصيار االشتراكية والحركة العمالية» (باستعارة تعبير كاوتسكي الذي يستمد
األفكار األساسية لمبياف الشيوعي) وتتمثل ميمتيا في في إدخاؿ مثل اشتراكية محددة بعناية إلى الحركة العمالية

العفوية و ربطيا باقتناعات اشتراكية يتعيف ف تكوف في مستوى العمـ الحديث ،و ربطيا بنضاؿ سياسي منظـ
بمنيجية لجل الديمقراطية بما ىي وسيمة لتحقيق االشتراكية .أي باختصار انصيار ىذه الحركة العفوية مع

نشاط حزب ثوري في كل واحد ال تفصـ عراه .ويمثل تاريخ االشتراكية و الديمقراطية بأوربا الغربية وتاريخ

الحركة الثورية الروسية وخبرة حركتنا العمالية المادة التي يتعيف عمينا استيعابيا ألجل أعداد تنظيـ حزبنا وتكتيكو
المنيجييف .لكف يجب «إعداد» تمؾ المادة بجيودنا الخاصة ألننا ال نتوفر عمى نماذج جاىزة :فمف جية توجد
الحركة العمالية الروسية في شروط مغايرة لشروط الحركة بأوربا الغربية .وكل توىـ بيذا الصدد بالغ الخطورة .و

مف جية أخرى تتميز االشتراكية-الديمقراطية الروسية جوىريا عف األحزاب الثورية الروسية القديمة لدرجة ف

الحاجة إلى التعمـ لدى الزعماء الروس القدامى في مجاؿ النشاط الثوري والسري (نعترؼ دوف أدنى تردد بيذه

الحاجة) ال تعفينا بأي وجو مف وجوب النظر إلييـ بعيف ناقدة ومف بناء منظمتنا بأنفسنا.
بيذا الصدد تُطرح مسألتاف أساسيتاف بحدة خاصة:

 )1كيف التوفيق بيف ضرورة حرية كاممة لمنشاط

االشتراكي-الديمقراطي المحمي وضرورة تشكيل حزب موحد وبالتالي ممركز؟ تستمد االشتراكية الديمقراطية كامل
قوتيا مف الحركة العمالية العفوية التي ال تتجمى بنفس الكيفية وال في نفس الوقت في مختمف المراكز الصناعية؛
ويمثل نشاط المنظمات االشتراكية-الديمقراطية المحمية أساس كل نشاط الحزب .لكف ،اف كاف األمر متعمقا
بنشاط «حرفييف» معزوليف فال يمكف حتى نعتو باالشتراكي-الديمقراطي ألنو لف يتنظـ ولف يقود نضاؿ

البروليتاريا الطبقي )2 .كيفية التوفيق بيف توؽ االشتراكية الديمقراطية إلى ف تصبح حزبا ثوريا ييدؼ بشكل
كبير إلى الحرية السياسية وكونيا ترفض رفضا قاطعا تنظيـ مؤامرات سياسية و«دعوة العماؿ إلى المتاريس»

(بتعبير اكسمرود الصائب) و بوجو عاـ إلزاـ العماؿ بػ «خطة» ما لميجوـ عمى الحكومة وضعتيا مجموعة ثورية
ما؟
اف لمحركة االشتراكية الديمقراطية الروسية كامل الحق بالجزـ نيا قدمت حال نظريا ليذه المسائل ولف

يكوف التوقف عندىا غير تكرار ما قيل في مقاؿ «برنامجنا»(  .)2والمطموب اآلف حميا حال عمميا .ولف يأتي
بيذا الحل ال شخص وال مجموعة بل النشاط المنظـ لكامل االشتراكية الديمقراطية .نعتقد ف الميمة األكثر

إلحاحا في المحظة الحالية ىي المثابرة عمى حل ىذه المشاكل وألجل ذلؾ يتعيف عمينا ف نعتبر ىدفا آنيا خمق

جريدة لمحزب صادرة بانتظاـ ووثيقة االرتباط بكل المجموعات المحمية .ونرى نو يجب توجيو نشاط االشتراكييف-
الديمقراطييف بمجممو في ىذا االتجاه خالؿ المرحمة القادمة بكامميا .فبدوف جريدة مف ىذا القبيل سيظل عمل

المنظمات المحمية «حرفيا» بشكل ضيق .وسيظل بناء الحزب – ف لـ تمثمو بشكل مالئـ جريدة معينة – حب ار

عمى ورؽ.

ال يمكف لنضاؿ اقتصادي غير موحد بواسطة جريدة مركزية اف يصبح نضاال طبقيا لمجموع البروليتاريا

الروسية .و يستحيل خوض النضاؿ السياسي دوف قدرة الحزب بكاممو عمى اتخاذ مواقف مف كل المسائل

السياسية وتوجيو مختمف مظاىر النضاؿ .وال يمكف تنظيـ القوى الثورية وتدريبيا وتطوير تقنية العمل الثوري إال

إذا نوقشت تمؾ المسائل كميا في جريدة مركزية واذا وضعت بشكل جماعي بعض أشكاؿ و قواعد تنظيـ العمل
و إذا ضبطت مسؤولية كل عضو بالحزب أماـ الحزب بواسطة جريدة مركزية.

إننا إذ نؤكد ضرورة تركيز كل قوى الحزب – مف صحفييف ومنظميف وموارد مادية ،لخ – .ألجل إنشاء

جريدة لمحزب بمجممو ،ال ننوي إزاحة أشكاؿ النشاط األخرى ،مثل التحريض المحمي و المظاىرات والمقاطعة

ومطاردة المخبريف والحمالت ضد ىذا و ذاؾ مف ممثمي البرجوازية واإلضرابات االستعراضية ،الخ .إلى مرتبة

ثانية .عمى العكس نحف مقتنعوف ف كل أشكاؿ النشاط تمؾ تشكل أساس عمل الحزب لكنيا ،ما لـ تتوحد

بواسطة صحافة الحزب بمجممو ،تفقد كل أشكاؿ النضاؿ الثوري تمؾ تسعة أعشار قيمتيا وال تساىـ في اكتساب
خبرة الحزب العامة وخمق تقاليد واستم اررية العمل في الحزب .ولف تكوف جريدة الحزب أبدا منافسا لذلؾ النشاط

بل ستساعد بقوة عمى تعميمو وتعزيزه وتنظيمو.

اف ضرورة تركيز كامل القوى لجل تأسيس جريدة لمحزب منتظمة الصدور والتوزيع أمر نابع مف وضع
االشتراكية -الديمقراطية الروسية الفريد قياسا عمى باقي البمداف األوربية واألحزاب الثورية الروسية القديمة .لدى

العماؿ بألمانيا و فرنسا ،الخ ،.عالوة عمى جرائدىـ ،جممة وسائل إلبراز نشاطيـ لمعموـ و تنظيـ الحركة :نشاط
برلماني و تحريض انتخابي واجتماعات عمومية و مشاركة في المؤسسات االجتماعية المحمية (القروية

والحضرية) ،و نشاط شرعي لمجمعيات المينية (نقابات وتعاونيات) ،الخ .عندنا في روسيا البد – لالستعاضة
عف ذلؾ كمو وعنو كمو بالضبط مادمنا لـ نظفر بالحرية السياسية – البد مف جريدة ثورية ،بدونيا ال يمكننا

إطالقا تنظيـ مجموع الحركة العمالية عمى نطاؽ واسع .نحف ال نؤمف بالمؤامرات ونرفض محاولة إطاحة

الحكومة بأعماؿ ثورية مشتتة ويتمثل شعار عممنا في صيغة ليبكنخت ،قديـ محاربي االشتراكية-الديمقراطية

األلمانية« :الدراسة والدعاوة والتنظيـ» .وال يمكف أف يكوف محور ىذا النشاط غير جريدة لمحزب ويجب أال يكوف
غيرىا.
لكف ىل يمكف تنظيـ إصدار ىكذا جريدة بكيفية عقالنية وثابتة شيء ما ؟ وما شروط ذلؾ؟ .ذلؾ كما
سنتفحصو في المرة المقبمة.
1899

-------------------( )1ماركس واجنلز" ،البيان الشيوعي".
(« )2برانجمنا» هو أول مقاالت ثالث كتبها لينني من منفاه سنة  1899للنشر يف رابوتشااي غازيتا املعرتف هبا جريدة للحزب يف مؤمتره األول
(املقال الثاين بعنوان "مهمتنا اآلنية" والثالث"مسألة ملحة").تعذر صدور رابوتشااي غازيتا فلم تنشر املقاالت.
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