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 مل توؤثر ث����ورة يف الفكر العربي بذلك العمق 
الذي اأثرت فيه ثورة اأكتوبر. ومل يوؤثر مفكر 
مبف����رده، واأكرر مبف����رده، يف الفك����ر العربي 
احلديث مثلما اأثر زعيم هذه الثورة، �صحيح 
ان الفك����ر العرب����ي احلدي����ث وج����د يف ثقافته 
العربي����ة الأ�صيلة منابع طيب����ة لأفكار التقدم 
واحلرية والخاء والتفكري املادي، و�صحيح 
اأي�صا اأن ثالوث الثورة الفرن�صية يف احلرية 
والإخاء وامل�صاواة قد ترك تاأثريه على عقول 
املفكرين واملثقفني العرب، اإل ان ما من مفكر 
النبيل����ة،  الإن�صاني����ة  املفاهي����م  لتل����ك  اأعط����ى 
واأنبت لها تلك اجل����ذور الرا�صخة القوية يف 
عقول النا�س، مثلما اأعط����اه لينني، ور�صخه، 
وقدم ل����ه اأمثلته احلي����ة، الناب�ص����ة، املرتبطة 
بالواق����ع الإن�صاين ارتباط����ا ع�صويا حياتيا، 
حتى غدت تلك املدلولت واملفاهيم الإن�صانية 
من ال�صيوع والتداول، ومن النفاذ والتغلغل 
ف�ي عق����ول النا�����س، ومن الل�ص����وق بحياتهم 
وم�صائره����م، بحيث �ص����ارت زادهم الفكري، 
اليوم����ي يف اأحاي����ني كث����رية، وال����ذي بدونه 
تفق����د احلي����اة الإن�صانية الكثري م����ن بهجتها، 
وتاأججه����ا،  وفورانه����ا،  وديناميكيته����ا، 

وا�صتمرارها على تخطي العقبات.
حق����ا ان اأفكار لينني مارك�صي����ة، وان مارك�س 
ه����و امل�ص����در الأ�صا�ص����ي للأف����كار اللينيني����ة، 
ولك����ن اأفكار مارك�س مل تفهم على هذا النطاق 
الوا�ص����ع، اجلماهريي مبعناه الفعلي، اإل من 
خ����لل اأفكار لين����ني. فما من مفك����ر يف العامل 
قدم للمارك�صية اخلدمة املثلى، م�صتلهما روح 
ع�ص����ره، مثلم����ا قدم لين����ني. لقد جع����ل لينني 
مقولت مارك�س ال�صامي����ة، الرفيعة يف عمق 
تفكريه����ا، مي�ص����رة لأو�ص����ع اجلماه����ري، لأنه 
األب�صه����ا الث����وب الواقعي، وربطه����ا بالتاريخ 
املعا�����س، وجعل لها �صواهد من حياة النا�س، 
واأدلة من ممار�صتهم العملية... لقد اأدخله يف 

ن�صج حياتهم.
لق����د حت����دث مارك�����س، عل����ى �صبي����ل املث����ال، 
عن تقري����ر امل�صري، وع����ن ال�صتعم����ار، وعن 
ال�صتغ����لل، ولك����ن �صعوب ال�ص����رق - ونحن 
منها- وجدت يف كتابات لينني الأمثلة احلية 
لهذه املفاهيم. وفهم����ت معنى تقرير امل�صري، 
وال�صتعمار، والإقطاع من خلل طرح لينني 
الواقع����ي لق�صاي����ا حياتي����ة م�صريي����ة مت�����س 
تاريخه����ا، ووجدانه����ا، م����ن خ����لل املعاي�ص����ة 

الفعلية لهذه الق�صايا.
احلقب����ة  ع����ن  الأ�ص����دق  املع����ر  لين����ني  كان 
فه����م  وق����د  فيه����ا.  ول����د  الت����ي  التاريخي����ة 
وا�صتوعب تلك احلقبة التاريخية، وج�صدها 
الط����رق  اإىل  واأ�ص����ار  امللمو�ص����ة،  بالأمثل����ة 
الواقعي����ة املمكنة لتحقيق مث����ل رائع كتقرير 
امل�صري، واأ�صار بالبن����ان اإىل املظاهر الفعلية 
لل�صتعمار وانعكا�صها عل����ى حياة ال�صعوب. 
والعمليات اجلارية يف عامل ي�صري يف طريق 
النح����لل والتحط����م، ويف ع����امل ينه�س يف 
دور التفتح والنمو. واأع����ود واأكرر، واأرجو 
األ ي�صجر الق����ارئ، اإننا نحن �صعوب ال�صرق 
نفه����م معن����ى تقري����ر امل�ص����ري ال����ذي ج����اء به 
مارك�س، ومعنى ال�صتعمار الذي حتدث عنه 
اأجنل�����س، واأعطى له مثل ب�صع����ا يف �صخ�س 
ال�صتعم����ار الريط����اين يف الهن����د، ومعن����ى 
الإقط����اع، ومعان اأخرى كث����رية، ولكن لينني 
ج�ص����د بال�ص����ور امللمو�ص����ة م����ا معن����ى تقرير 

امل�ص����ري ال����ذي يج����ب اأن تاأخ����ذ ب����ه اأمم كان 
م�صريها جمهول مثل اأمتنا العربية املجزاأة، 
وما معنى ال�صتعم����ار يف �صورته املعا�صرة 
واأ�صكاله، وطرق الن�ص����ال �صده، والنت�صار 

عليه.
لقد كان لينني الدليل العملي اإىل منابع الأفكار 
املارك�صية. وكما قي����ل، لقد حرر لينني الكثري 
من اأفكار مارك�س من �صيغتها الغام�صة، التي 
يحل����و لبع�����س املارك�صي����ني تاأويله����ا بال�صكل 
ال����ذي يحلو لهم، وفق ال�صفق����ة الفكرية التي 

يتعاملون معها.
واأن����ا: كمتتب����ع لتط����ور الثقاف����ة، معجب جدا 
بتاريخ لين����ني الذي هو تاري����خ للن�صال �صد 
كل جتميد للأف����كار املارك�صية، و�صد قولبتها 
ب�صيغ جامدة غام�صة غ����ري عملية. اللينينية 
كله����ا ق����د ظهرت من خ����لل املع����ارك ال�صارمة 
واحلدي����ة والبا�صلة �صد م�صوهي املارك�صية. 

لين����ني ل يفهم على اأنه �صارح املارك�صية فقط، 
بل على اأنه الذائد �صد املفهومات التي تعجز 
املارك�صي����ة ع����ن ا�صتيعابه����ا. واأن����ا جمن����ون 
اإىل ح����د الهو�����س مبع����ارك لين����ني الفكري����ة، 
تلك املع����ارك التي ا�صتخدم فيه����ا كل قابلياته 
حت����ى الهج����اء ال����لذع املري����ر. مع����ارك لينني 
مع مفك����ري ع�صره وحده����ا �صاهد هائل على 
عبقريته ومرونت����ه ال�صلبة، الهجاء اللينيني 
ه����و األط����ف واأ�صر�����س واأ�صدق هج����اء مقاتل 
فك����ري. ل����ن ت�صتطيع اأن تفه����م اللينينية دون 
اأن تخو�����س يف املع����ارك الت����ي دخ����ل فيه����ا، 
والب�صال����ة الت����ي اأبداها واملنهج ال����ذي تبنته 
اللينينية ع����ر املعارك الفكري����ة. وتلك عرة 
فائقة لنا، نحن املثقفني. احلياة ل توؤخذ مثل 
�صحن مملوء كامل، بل توؤخذ جرعة، جرعة، 
وعر مع����ارك با�صل����ة مثل تلك الت����ي خا�صها 
لين����ني، ع����ر ال�صلب����ة والليون����ة يف وق����ت 

واحد، ويف اإدراك قائد معركة حكيم وبا�صل. 
وقراءة لين����ني جتعلني اأح�س بوهج احلياة، 
بالق����درة عل����ى املقارع����ة، بالب�صاط����ة و�صيادة 
ول����ن  احلقيق����ة.  قان����ون  وامت����لك  الك����ون، 
ت�صتطيع اأن تفهم لينني دون معاركه الفكرية، 

لأن اللينينية منبثة يف هذه املعارك.
تاري����خ لين����ني ه����و تاري����خ الن�ص����ال �صد كل 
جتمي����د للأف����كار املارك�صي����ة، و�ص����د قولبتها 
ظه����رت  ق����د  اللينيني����ة  اإن  جام����دة.  ب�صي����غ 
م����ن خ����لل املع����ارك البا�صل����ة �ص����د م�صوه����ي 
املارك�صي����ة، و�ص����د الذي����ن حاول����وا اإبعاده����ا 
ع����ن املمار�صة، ع����ن احلياة اليومي����ة. مل تكن 
ل����� "فلدمي����ري اإيليت�س لينني" اأف����كار جاهزة، 
ب����ل اأف����كاره امللمو�ص����ة ول����دت ع����ر الن�صال 
�ص����د الأف����كار امل�ص����ادة، بع����د اأن ميررها عر 
حم����ك الواقع العملي، ويعار�صه����ا بالوقائع. 
وم����ن ال�صع����ب عل����ى الق����ارئ اأن يفه����م لينني 

دون اأن يل����م بالتيارات الت����ي كانت موجودة 
يف ع�ص����ره، وبالأ�صخا�����س واملفكرين الذين 

ا�صتبك معهم يف معارك.
لق����د كان لين����ني اب����ن الأر�س الذي ول����د فيها، 
واب����ن الإن�صانية الت����ي ا�صتوع����ب تطلعاتها. 
واأن����ا ل اأع����رف مفك����را، مث����ل لين����ني، ع����رف 
يب����دوان،  ق����د  معني����ني  و�ص����دق  بو�ص����وح 
القومي����ة  متناق�ص����ني:  الأوىل،  الوهل����ة  يف 
والأممي����ة. لق����د كان لين����ني رو�صي����ا فخ����ورا 
برو�صيت����ه، ب����ل معت����زا بها عل����ى النحو الذي 
اأ�ص����ار اإليه مك�صي����م غورك����ي يف ذكرياته عن 
لين����ني: "كث����ريا ما لحظ����ت فيه �صف����ة الفخر 
برو�صي����ا، وبالرو�س، وبالفن الرو�صي. ويف 
بع�����س الأحيان كان����ت هذه ال�صف����ة تبدو يل 
غريبة يف لينني ب�صكل عجيب، بل و �صاذجة، 
اإل اأنن����ي تعلم����ت فيم����ا بع����د اأن اأ�صم����ع فيه����ا 
�ص����دى احلب اخلف����ي، والفرح نح����و ال�صعب 

العامل".
وكان لين����ني يتاأ�ص����ف لأن الظ����روف اأجرت����ه 
على البتعاد عن وطنه: "اأنا اأعرف القليل عن 
رو�صيا" بينما يعتز بوطنه احلبيب، وي�صغف 
بكل ما هو رو�صي، اأ�صيل، متفتح. ومع ذلك.. 
فما من اأحد �ص����ّن حربا �صد ال�صوفينية مثلما 
�صنه����ا لين����ني، ومل يفه����م اأحد معن����ى الأممية 
مثلما فهمه����ا لينني. والف����رة الق�صرية التي 
عا�صها بعد انت�صار الثورة ال�صراكية حافلة 
بالأمثل����ة على الروح الأممية املتوقدة، بل اأن 
لين����ني ربط م�ص����ري الث����ورة الرو�صي����ة ربطا 
حمكم����ا بت�صام����ن الأمم، واعتم����د كثريا على 
الث����ورات الأخرى. مل يفه����م الثورة الرو�صية 
عل����ى اأنها حرك����ة داخلية، ب����ل اعترها حركة 
ب�صرية مرتبطة مب�صائر الب�صر يف كل مكان.

بالثقاف����ة،  الهتم����ام  يح����اول  كرج����ل  واأن����ا، 
ت�صح����رين جوان����ب كثرية من لين����ني، واأدلها 
الت����ي  العملي����ة  تل����ك  نف�ص����ي  اإىل  واأقربه����ا 
ا�صت�صه����د بها لين����ني، العملية الت����ي ل تنتهي 
اإل بانتهاء حياة الإن�صان.."تعلموا، تعلموا، 
ث����م تعلموا"، تل����ك كان����ت ن�صيحت����ه لل�صباب 
ولل�صي����وخ على ح����د �ص����واء.... وهي املدخل 
اإىل فك����ره املتفت����ح دائما على الع����امل الوا�صع 
ال����ذي ل ب����د اأن تب����زغ في����ه ال�صم�����س كل يوم 
عل����ى �ص����يء جدي����د. اإنه����ا دع����وة اإىل التجدد 
واىل الرب����ط بالواقع الب�ص����ري، واىل النمو، 
وجتدي����د العم����ر، واىل ال�صتيع����اب ال����ذي ل 

ين�صب لكل ما يف العامل.
لق����د علمن����ا لينني كي����ف نرتبط باحلي����اة ذاك 
ال����ذي بدون����ه ت�صب����ح  الرتب����اط الع�ص����وي 
حياتنا رخي�صة اأو بل قيمة. لينني اإبن احلياة 
وامل�صاهم الأعظم يف تبديلها، وفار�س كلمته 
عليها ب�صبب م����ن معرفته العميقة بقوانينها، 
بد�صتوره����ا الثابت... ال�ص����ري نحو الأ�صلح، 

نحو التقدم، نحو الزدهار.
وم����ا اأكرث م����ا ي�صتفيد الأدب����اء واملثقفون من 
يف  حيات����ه،  من����ط  يف  اأف����كاره،  يف  لين����ني، 
املع����ارك البا�صل����ة التي خا�صه����ا، يف علقاته 
ع�ص����ره،  �صخ�صي����ات  م����ع  الوف����رية  اجلم����ة 
لوطن����ه  حب����ه  ب����ه، يف  احلافل����ة  والتي����ارات 
الف����ذة،  �صلبت����ه  يف  والإن�صاني����ة،  و�صعب����ه 
يف حكمت����ه يف تكوين دول����ة، واإلهاب �صعب، 
وك�صر اأطواق �صيطانية. يف ازدهار الأمل يف 
قلبه حت����ى يف اأحلك الظروف، حتى ا�صتطاع 

اأن يرك ب�صمات اأ�صابعه على ع�صر كامل.

تصادف هذا العام الذكرى 150 مليالد  فالدميري لينني، قائد ثورة أكتوبر االشرتاكية التي حددت 

مسار القرن العرشين، ومنذ اثنني وعرشين عاما ونيف أمىس تراب موسكو يضم جدث غائب 

طعمة فرمان. بهاتني املناسبتني نعيد نرش شهادة غائب التي نرشتها جريدة "الفكر الجديد" بعددها 

الخاص يف الذكرى الستينية لثورة أكتوبر، الصادر يف الخامس من ترشين الثاين 1977.

غائب طعمة فرمان قارئا للينين

هذا املقال بقلم املفكر طارق 

عيل نرشته صحيفة نيويورك 

تاميز. مباذا كان يفكر فالدميري 

لينني يف رحلته  الطويلة من 

فنلندا اىل برتوغراد يف عام 

1917؟

مثل اأي �صخ�س اآخر، فانه قد فوجئ بال�صرعة 
الت���ي جنح���ت فيه���ا ث���ورة �صب���اط -فراير.

وبينم���ا كان ي�صافر م���ن زيوريخ عر اأوروبا 
اإىل رو�صيا، على منت القطار الذي قدم له  من 
قي�ص���ر اأملاني���ا، فل بد انه فك���ر بانها فر�صة ل 
ينبغ���ي تفويته���ا. كان من املتوق���ع ان  تهيمن 
الأح���زاب الليرالي���ة ال�صعيفة على احلكومة 
اجلدي���دة. م���ا كان يزعجه ه���و التقارير التي 
كان���ت ت�صله  ع���ن رفاقه  البل�صف���ة املرددين 
يف  ال�صري اإىل الأمام. وكانت النظرية امللزمة 
لهم،والت���ي تقيدهم  جنبا اإىل جنب مع معظم 
فئ���ات الي�صار،ه���ي  العقي���دة املارك�صية التي 
كان���ت تن����س عل���ى ان الث���ورة يف رو�صي���ا ، 
يف ه���ذه املرحلة، ل ميك���ن اأن تكون اإل ثورة 
برجوازي���ة دميقراطي���ة. ال�صراكي���ة ممكنة 
فق���ط يف القت�صادات املتقدمة مث���ل اأملانيا اأو 
فرن�صا اأو حتى الوليات املتحدة، ولكن لي�س 
يف رو�صي���ا  الفلحية )وكان ليون تروت�صكي 
وجمموعت���ه م���ن املثقفني ب���ني ع���دد قليل من 

املن�صقني عن هذا الراأي.(
وطامل���ا ان م�ص���ار الثورة  حمت���وم هكذا، فكل 
م���ا ميكن لل�صراكي���ني  اأن يفعلوه هو تقدمي  
الدع���م للحكومة املوؤقتة وه���ي جتتاز املرحلة 
الأوىل للث���ورة، اىل ح���ني ينتق���ل  املجتم���ع 
اىل  الراأ�صمالي���ة  ب�ص���ورة كامل���ة. ومبج���رد 
النتهاء من هذا النتقال، حينها ميكن لهم اأن 
ي�صتنه�صوا الهمم للقيام بثورة اأكرث جذرية.

هذا املزيج م���ن الدوغمائية وال�صلبية اغ�صب 
لين���ني. وكانت ا�صطرابات فراير- �صباط قد  
اأجرته على اإعادة النظر يف العقائد القدمية. 
وبات يوؤمن  انه من اجل امل�صي قدما، ،  يجب 
ان تك���ون هن���اك  ث���ورة ا�صراكي���ة . ولي����س 
بالم���كان ايج���اد حل اآخ���ر . كان يجب تدمري 
جذور الدولة القي�صرية  وفروعها. لذلك وكما 
قال عن���د نزوله من القط���ار يف بروغراد: ل 
ح���ل و�صط ممكن م���ع احلكومة الت���ي ت�صتمر 
يف موا�صل���ة احل���رب اأو م���ع الأح���زاب التي 

تدعم مثل هذه احلكومة.
كان �صع���ار البل�صف���ة املرحل���ي  ه���و "ال�صلم 
والأر����س واخلبز." اأما بالن�صبة للثورة، فان 
لين���ني  الآن بات يوؤمن ان �صل�صلة الراأ�صمالية 
الدولية ميكن ان تك�ص���ر يف اأ�صعف حلقاتها. 
وان انت�ص���ار العمال والفلح���ني الرو�س يف 
ان�ص���اء اول دول���ة ا�صراكي���ة �صيمهد الطريق 
لن���دلع التم���رد يف اأملاني���ا واأماك���ن اأخ���رى. 
وب���دون ذلك، كم���ا كان لينني يق���ول، �صيكون 
م���ن ال�صعب بناء اأي �ص���كل معني لل�صراكية 

يف رو�صيا.
وق���ام ب�ص���رح ه���ذا النه���ج اجلدي���د يف كتابه 
اأبريل - ني�ص���ان"، لكنه ا�صطر  "اأطروح���ات 
اىل خو����س ال�صعاب من اج���ل اإقناع احلزب 
البل�صف���ي. وح���ني  اتهم���ه البع����س بانه يدير 

ظه���ره للمذه���ب املارك�صي ال���ذي كان يعتنقه، 
ا�صت�صه���د  لين���ني مبقول���ة لأح���د  ال�صياط���ني 
ال�صبع���ة الرئي�صي���ني يف م�صرحي���ة فاو�ص���ت 
للدي���ب المل���اين  غوت���ه "": "النظري���ة، ي���ا 
�صديق���ي، رمادية اللون، ولكن �صجرة احلياة 
خ�صراء اىل البد." وكانت النا�صطة الن�صوية 
الك�صندرا كولونت���اي من اأوائل املوؤيدين له . 
فقد رف�صت هي  اأي�صا، احللول الو�صط لأنها، 

كانت تعتقد  بعدم امكانية وجود خيار اآخر
ميك���ن القول ان الف���رة الواقعة مابني �صباط 
وت�صرين الول .، ه���ي الفرة الأكرث انفتاحا 
يف تاري���خ رو�صيا، انت�ص���ر  لينني يف حزبه، 
ان�صم���ت الق���وات اىل  تروت�صك���ي ا�صتعدادا 
لث���ورة جدي���دة. رف�ص���ت احلكوم���ة املوؤقت���ة 
الن�صح���اب  كريين�صك���ي  الك�صن���در  بزعام���ة 
م���ن احل���رب. وهاج���م املحر�ص���ون البل�صفة 
تذب���ذب  اجلبه���ة  يف  املقاتل���ني  �صف���وف  يف 
كريين�صك���ي وت���ردده. وانت�ص���ر التم���رد على 
نط���اق وا�ص���ع وازدادت اع���داد الفاري���ن م���ن 

اجلبهة.
اأع���داد  جل���ذب  لين���ني  �صراتيجي���ة  ب���داأت   ،
كب���رية من العم���ال. تعمل من خ���لل جمال�س 
،ف���از  ال�صوفييت���ات  اأو   ، واجلن���ود  العم���ال 
البل�صف���ة بالأغلبية يف �صوفييتات بروغراد 
ومو�صكو، ومنا احلزب  ب�صرعة كما مل يحدث 
يف اأي م���كان اآخر. هذا الندم���اج بني الأفكار 
ال�صيا�صية للينني وتنامي الوعي الطبقي بني 

العمال اأنتج �صيغة ل�صهر اأكتوبر.
ان ثورة اأكتوبر رمبا تكون النتفا�صة الكرث 
تخطيطا لها علن���ا يف التاريخ. بقي اثنني من 
اأق���دم رفاق لينني يف اللجن���ة املركزية للحزب 
يعار�ص���ان القي���ام الف���وري بالث���ورة ون�صرا 
تاري���خ احلدث.. يف ح���ني كان م���ن الوا�صح 
ان التفا�صي���ل النهائية مل يعل���ن عنها م�صبقا، 
وجرت ال�صيطرة على الو�صاع  ب�صكل �صريع 

و باحلد الأدنى من العنف.

لكن كل ذلك تغري مع احلرب الأهلية التي تلت 
ذل���ك، والتي كانت مدعومة م���ن اأعداء الدولة 
ال�صوفيتية الوليدة املتمثلني  بحلفاء القي�صر 
الغربيني  ال�صابقني. و�صط الفو�صى الناجتة 
وامللي���ني م���ن ال�صاب���ات، �صيط���ر البل�صفة 
اأخ���ريا - ولك���ن بتكلف���ة �صيا�صي���ة واأخلقية 
الفعل���ي  النقرا����س  ذل���ك  باه�ص���ة، مب���ا يف 
للطبق���ة العامل���ة التي ه���ي كان���ت يف الأ�صل 
من ق���ام بالثورة.مل يكن اخلي���ار الذي  اأعقب 
ثورة اأكتوبر 1917 بني لينني والدميقراطية 
الليرالية. كان اخليار احلقيقي قد حتدد بدل 
من ذلك يف ال�صراع على ال�صلطة بني اجلي�س 
الأحم���ر واجلي�س البي�س، وهذا الأخري كان 
بقي���ادة جرنالت احلك���م القي�ص���ري الذي مل 
يخ���ف نيت���ه  اإذا م���ا انت�ص���ر ، باب���ادة  كل من 
البل�صف���ة واليهود وقد نف���ذ اجلي�س البي�س 
باكمله���ا.  يهودي���ة  ق���رى  به���ا  حم���ا  مذبح���ة 
وخا�ص���ت غالبية اليه���ود الرو����س القتال اإما 
كجن���ود يف اجلي�س الأحم���ر اأو يف الوحدات 
احلزبي���ة اخلا�صة. ول ينبغ���ي اأن نن�صى انه 
بع���د ب�صعة عقود، ف���اإن ذلك اجلي����س الأحمر 
– الذي ت�صكل اأ�صل ابان  احلرب الأهلية من 
قبل تروت�صك���ي، وميخائي���ل توخا�صيف�صكي 
وميخائي���ل فرونز )الثنني ال�صابقني قتل يف 
وقت لح���ق على يد �صتالني( - قد ق�صم القوة 
الع�صكرية للرايخ الثالث يف املعارك امللحمية 
يف كور�ص���ك و�صتالينج���راد.و بحل���ول ذل���ك 
الوق���ت، كان لين���ني قد مات منذ م���ا يقرب من 

عقدين من الزمن.
كان ل���دى  لينني مت�صع م���ن الوقت للتاأمل يف 
اإجن���ازات ثورة اأكتوبرقبل ان ي�صيبه الوهن 
ج���راء اجللط���ة الت���ي ا�صيب بها  قب���ل عامني 
م���ن وفات���ه يف ع���ام 1924،  مل يك���ن �صعيدا. 
لق���د راأى افع���ال الدول���ة القي�صري���ة وكي���ف 
كان���ت ممار�صاته���ا، وبعيدا عم���ا تعر�صت له 
م���ن تدمري، فق���د اأ�صابت البل�صفي���ة. وتف�صت 

وكان  الرو����س  ب���ني   ال�صوفيني���ة  امل�صاع���ر 
يوؤك���د على ان���ه ل بد من اجتثاثه���ا،. وا�صبح 
امل�صت���وى الثق���ايف لع�صاء احل���زب يف حالة  
يرثى لها بع���د اخل�صائر الب�صرية التي جنمت 

عن  احلرب الأهلية.
وكتب لين���ني يف �صحيفة برافدا يقول "جهاز 
الدولة لدينا موؤ�صف جدا، كي ل نقول ردئ"، 
"ال�ص���يء الأك���رث �ص���ررا �صيك���ون  واأ�ص���اف 
العتماد عل���ى افرا�س اننا نعرف على الأقل 

�صيئا.ما"
"ل"، هك���ذا خت���م مقالت���ه ". نح���ن عاجزون 
ان  يج���ب  ال�صخري���ة"  عل���ى  يبع���ث  ب�ص���كل 
تعرف الث���ورة باخطائها وجت���دد نف�صها، و 
ان���ه يوؤمن. ان���ه خلف ذل���ك، فاإنه���ا �صتف�صل. 
ومع ذلك فان ه���ذا الدر�س ذهب اأدراج الرياح 
بعد وفات���ه. مت جتاهل كتابات���ه اإىل حد كبري 
اأو �صوهت عمدا. وفيما بعد مل يظهر اأي زعيم 

�صوفياتي يحمل  روؤية لينني.
وكتب ون�صتون ت�صر�صل الذي مل يكن  معجبا 
بالبل�صفي���ة  يق���ول"كان عقل���ه اأداة رائع���ة"،. 
واأ�ص���اف "وعندم���ا اأ�ص���اءت انوارها ك�صفت 
للع���امل كله، تاريخ���ه ، واأحزان���ه ، وتفاهاته، 

وعوراته، وقبل كل �صيء، اأخطاءه."
ومل يك���ن احد م���ن خلفائه، ما ع���دا  الزعيمني 
ال�صلحيني املعروف���ني - نيكيتا خرو�صوف 
يف اخلم�صيني���ات وال�صتيني���ات و ميخائي���ل 
ميتل���ك    – الثمانيني���ات  يف  غوربات�ص���وف 
الق���درة على نقل البلد اىل حال اف�صل. وكان 
انهي���ار الحت���اد ال�صوفيت���ي نتيج���ة طبيعية 
متام���ا للثقاف���ة ال�صيا�صي���ة املتده���ورة و يف 
بع����س الأحي���ان، والعج���ز املث���ري لل�صخري���ة 
للنخب���ة البريوقراطي���ة احلاكم���ة - كما تعود 
ا�صباب���ه اإىل الرك���ود القت�ص���ادي والعتم���اد 
عل���ى املوارد الذي مل يقنن من���ذ ال�صبعينيات. 
التق���دم  حم���اكاة  يف  قادت���ه  هاج����س  وكان 
التكنولوج���ي للولي���ات املتح���دة، ق���د جع���ل 

ويف  اأقدامه���م.  حت���ت  م���ن  متي���د  الر����س 
الف�ص���ل الخ���ري املوؤ�ص���ف للثورة، ف���ان عددا 
لي����س بالقليل م���ن البريوقراطيني ك�صفوا عن  
اأنف�صهم كا�صحاب مليني ومن القلية الرثية 
– وهذا ال�صيء كان تروت�صكي قد توقعه  يف 

عام  1936وهو يف منفاه
ع���ن   مرك���ز  تعب���ري  ه���ي  "ال�صيا�ص���ة 
م���رة.  ذات  لين���ني  القت�صاد،"هك���ذا  لح���ظ 
وعندم���ا تتع���رث الراأ�صمالي���ة، ف���ان �صا�صتها، 
يج���دون  الرثي���ة   الأقلي���ة  م���ن  داعميه���م  و 
الناخب���ني ال���ذي ي�صق���ون �صف���وف  اأحزابهم 
زراف���ات ووحدانا. والتح���ول اإىل اليمني يف 
ال�صيا�ص���ة الغربي���ة هو ثورة �ص���د التحالفات 
الليرالي���ة اجلدي���دة التي  حتكم من���ذ انهيار 
الحت���اد ال�صوفيات���ي. والي���وم، وم���ع ذل���ك، 
ف���اإن ال�صيا�صي���ني ل ميكنهم اإلق���اء اللوم على 
ال�صراكية كما فعلوا يف ال�صابق - لأنها غري 

موجودة.
وقد قال  الرئي�س الرو�صي فلدميري بوتني،ذو 
النزعة القومي���ة املحافظة  لن تقام  احتفالت 
هذا العام يف رو�صيا ل مبنا�صبة ثورة فراير 
ول ثورة اأكتوب���ر. واأ�صاف "انها لي�صت على 
تقومين���ا" كما �صرح لحد ال�صحفيني  الهنود 

من معاريف .
" كتب لينني عن الثوريني يقول  "بعد موتهم 
تكون هن���اك حماولت، م�صطنع���ة لتحويلهم 
اإىل رم���وز غ���ري �صارة، ومتجيده���م، ودعني 
اق���ول، حت���ى لتقدي����س اأ�صمائه���م اإىل ح���د ما 
كن���وع من 'الع���زاء' للطبق���ات امل�صطهدة ويف 
". وبع���د وفات���ه، وبال�ص���د  �صبي���ل خداعه���ا 
م���ن ن���داءات و�صرخ���ات اأرملت���ه واخوات���ه، 
فق���د مت حتني���ط لين���ني، وُعر����س عل���ى امل���لأ 
وعوم���ل وكاأنه قدي�س من روم���ا. كان قد تنباأ 

مب�صريه.

 عن: النيويورك تايمز

بماذا كان يفكر لينين؟
طارق علي يكتب:

ترجمة احمد الزبيدي
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يبدو كما لو اأن عقله  قد ذهب ".
وبدون التدخل ال�صخ�صي من لينني الذي كان ل 
غن���ى عنه، م���ا كان ميكن اأن تتح���ول ق�صة ثورة 
اأكتوب���ر اإىل اأ�صطورة عبقري���ة فريدة من نوعها. 
جنح لينني لأن دعوت���ه، جتاوزت قيادة احلزب، 
لت�صبح مفهومة على م�صتوى القواعد  الثورية: 
مت اإن�ص���اء جل���ان حملي���ة يف جميع اأنح���اء املدن 
الك���رى يف رو�صي���ا، عازمة عل���ى جتاهل �صلطة 
يف  الو�ص���اع  وم�ص���ك  "ال�صرعي���ة"  احلكوم���ة 

اأيديها .
يف ربيع ع���ام 1917، كان لينني على دراية تامة 
مبا يحمله الو�صع م���ن مفارقة: فبعد اأن اأطاحت 
ثورة فراي���ر بالنظام القي�ص���ري، كانت رو�صيا 
البل���د الأك���رث دميقراطية يف اأوروب���ا، مع درجة 
غ���ري م�صبوقة م���ن التعبئ���ة اجلماعي���ة، وحرية 
التنظي���م، و ال�صحاف���ة - وم���ع ذل���ك جعلت هذه 
احلرية كل �صيء غام�صًا. اإذا كان هناك مو�صوع 
م�ص���رك مير ع���ر كل ما كتب���ه لينني ب���ني ثورة 
اأكتوب���ر،   / الأول  وت�صري���ن  فراي���ر   / �صب���اط 
فه���و اإ�صراره على الفجوة الت���ي تف�صل الن�صال 

ال�صيا�صي عن اأهداف���ه املحددة: ال�صلم الفوري، 
واإع���ادة توزيع الأر�س، وبالطب���ع، "كل ال�صلطة 
اإىل ال�صوفيات"، اأي تفكيك اأجهزة الدولة القائمة 
وال�صتعا�ص���ة عنه���ا باأ�صكال جدي���دة من الإدارة 
الجتماعية ت�صبه الكوميونات. هذه هي الفجوة 
بني الثورة مبعنى النفجار الوهمي للحرية يف 
اللحظ���ة ال�صامي���ة م���ن الت�صامن العامل���ي عندما 
يبدو كل �صيء ممكنًا والعمل اجلاد لإعادة البناء 
الجتماع���ي ال���ذي يجب القي���ام ب���ه اإذا كان هذا 
النفجار قد ترك اأي اآثار يف ال�صرح الجتماعي

ه���ذه الفجوة - التي تذك���ر بالفا�صل الزمني بني 
ه���و   - الفرن�صي���ة  الث���ورة  يف   1793 و   1789
الف�ص���اء ال���ذي تدخ���ل في���ه لين���ني ب�ص���كل  فريد 
م���ن نوع���ه. فالدر����س الأ�صا�س للمادي���ة الثورية 
ه���و اأن الث���ورة يج���ب القي���ام بها مرت���ني. لي�س 
بافرا����س اأن البداي���ات الأوىل له���ا �صكل ثورة، 
م���ع �ص���رورة اغن���اء جوهره���ا يف وق���ت لحق، 
ب���ل العك����س: فالث���ورة الأوىل حتتف���ظ بالعقلية 
القدمي���ة، والعتقاد باأن احلري���ة والعدالة ميكن 
اأن تتحق���ق اإذا ا�صتخدمن���ا بب�صاطة جهاز الدولة 

القائم بالفعل واآلياته الدميقراطية،و اأن احلزب 
"اجلي���د" ق���د يف���وز يف انتخابات ح���رة وينفذ 
التح���ول ال�صراكي "قانوني���ًا". )اأو�صح تعبري 
ع���ن ه���ذا الوهم ه���و اأطروح���ة كارل كاوت�صكي، 
الت���ي �صيغ���ت يف ع�صرينات الق���رن املا�صي، اأن 
ال�صكل املنطقي للمرحل���ة الأوىل من الراأ�صمالية 
اإىل ال�صراكي���ة �صيك���ون حتالف���ًا برملاني���ًا م���ن 
اأولئك  الأحزاب الرجوازي���ة والروليتاري���ة(. 
الذي���ن يتاأرجحون ويخافون من اتخاذ اخلطوة 
الثانية للتغل���ب على الأ�صكال القدمية، هم اأولئك 
الذي���ن )يف كلم���ات روب�صب���ري( يري���دون "ثورة 

دون ثورة".
عل���ى  لين���ني  لع���ام 1917، حاف���ظ  كتابات���ه  يف 
انتقاده ب�صخرية  لذعة  لأولئك الذين ينخرطون 
يف البح���ث دون ج���دوى ع���ن نوع م���ن ال�صمان 
للث���ورة، اإما يف اإط���ار فكرة متج���ددة لل�صرورة 
الجتماعي���ة تتج�صد يف افرا�ص���ات من قبيل )'' 
م���ن املبكر جدا القي���ام بالث���ورة ال�صراكية، او 
الطبق���ة العاملة لي�صت نا�صجة بعد "، اأو البحث 
عن �صرعية معيارية ودميقراطية من قبيل القول 
)ان غالبي���ة ال�صكان ل يوؤيدونن���ا، وبالتايل فاإن 
الث���ورة ل���ن تك���ون دميقراطي���ة فع���ًل "). كما لو 
اأن ممثل الثورة يتطل���ب اإذنا من ممثل الآخرين  
قب���ل اأن يخاط���ر بال�صتيلء على �صلط���ة الدولة. 
بالن�صب���ة اإىل لينني، كما هو  بالن�صبة اإىل لكان، 
ف���اإن الثورة اّن الّث���ورة ل تتّم وفق���ًا لتو�صية'اإن 
اخل�صي���ة من ال�صتيلء على ال�صلطة قبل الأوان، 
اوالبحث ع���ن �صمان، هو تعبري عن اخلوف من 
الوق���وع يف الهاوي���ة. وهذا م���ا كان يدينه لينني 
م���رارًا وتك���رارًا وا�صفًا اي���اه باأن���ه "انتهازية": 
وموق���ف كاذب بطبيعت���ه يخف���ي اخل���وف وراء 
حج���اب  واق���ي م���ن احلقائ���ق اأو القوان���ني اأو 
املعاي���ري املفر����س اأنه���ا مو�صوعي���ة. اخلطوة 
الأوىل يف مكافحت���ه هي الإع���لن بو�صوح: "ما 
العم���ل ؟ يج���ب علين���ا اأن ""، "نذك���ر احلقائق"، 
وان نعرف باحلقيقة اأن ذلك ميثل  نزعة اأو راأيًا 

يف جلنتنا املركزية .
م���اذا ح���دث عندم���ا اأ�صب���ح لين���ني اأك���رث وعي���ًا 
اأن  ينبغ���ي  وهن���ا  ؟  البل�صف���ة  �صلط���ة  بح���دود 
يك���ون هن���اك تباي���ن ب���ني لين���ني و�صتال���ني. يف 
كتاب���ات لين���ني الأخ���رية، بع���د ف���رة طويلة من 
تخلي���ه عن اليوتوبي���ا التي عر عنه���ا يف كتابه  
الدول���ة والث���ورة، كان���ت توجد ملم���ح م�صروع 
وبالنظ���ر  للبل�صف���ة.  متوا�ص���ع  "واقع���ي" 
الثق���ايف  والتخل���ف  القت�ص���ادي  التخل���ف  اإىل 
للجماه���ري الرو�صي���ة، مل يك���ن هن���اك، وه���ذا ما 
ادرك���ه، اأية و�صيلة لرو�صي���ا "لن تنتقل مبا�صرة 
ال�صلط���ة  ت�صتطي���ع  م���ا  كل  ال�صراكي���ة".  اإىل 
ال�صوفياتي���ة القيام به هو اجلمع ب���ني ال�صيا�صة 
املعتدل���ة لراأ�صمالية الدولة وبني التعليم الثقايف 
للجماه���ري الفلحية.وو�صح لينني  كيف ك�صفت 
احلقائ���ق والأرق���ام "ان هن���اك الكثري ج���دًا  من 
العمل العاج���ل ما زال علينا القي���ام به للو�صول 
اإىل م�صت���وى دول���ة متح�ص���رة مث���ل دول غ���رب 
اأوروب���ا العادية. . . يج���ب اأن ن�صع يف اعتبارنا 
اجلهل �صب���ه الآ�صيوي الذي مل نخ���رج منه بعد. 
ال�صيوعية  لين���ني يحذر مرارًا من" زرع  "وكان 
ظ���رف من  اأي  ان���ه حت���ت  "مبا�ص���رة:" بحج���ة 
الظ���روف يجب علينا اأن نق���دم على الفور اأفكارًا 
�صيوعي���ة �صارمة يف الريف. ولكن ما دام الريف 
يفتق���ر اإىل الأ�صا����س املادي لل�صيوعي���ة، �صيكون  
ه���ذا العمل �صارًا، يف الواق���ع، ويجب اأن اأقول، 
قات���ًل، لل�صيوعي���ة اذا قررنا القيام ب���ه. "وكانت 
فكرت���ه الت���ي يردده���ا دائم���ًا ه���ي:" ال�صتعجال 
�صيكون هو ال�صيء الأكرث �صررًا هنا ". وبال�صد 
"الث���ورة الثقافي���ة"،  م���ن ه���ذا الإ�ص���رار عل���ى 
اختار �صتال���ني الفكرة املناه�ص���ة للينينية "بناء 

ال�صراكية يف بلد واحد".
وم���ع ذل���ك، ل يعن���ي ه���ذا اأن لينني اعتن���ق �صرًا 
انتق���ادات املنا�صفة لليوتوبي���ا البل�صفية، والتي 
تق���ول اأن الثورة يج���ب اأن تتبع م�ص���ارا م�صبقا، 
ول ميك���ن اأن حت���دث اإل عندما تتوف���ر الظروف 
املادي���ة اللزمة لقيامه���ا، ادرك لينني، يف كتابته 
يف اأوائ���ل الع�صرين���ات من الق���رن الع�صرين، اأن 
املهمة الرئي�صة للبل�صفة هي الوفاء مب�صوؤوليات 

النظ���ام الرج���وازي التقدم���ي )توف���ري التعليم 
للجمي���ع وم���ا اإىل ذل���ك(. وم���ع ذل���ك، ف���اإن هناك 
حقيق���ة اأن العام���ل ال�صا����س ه���و وج���ود  ق���وة 
ثورية بروليتارية تغ���رّي الو�صع ب�صكل جذري: 
وهناك فر�صة اأن يتم تنفيذ هذه التدابري بطريقة 
تخل�صها من اإطاره���ا الرجوازي الأيديولوجي 
بدًل من  ال�صعب،  التعليم يف خدمة  – في�صب���ح 
كونه قناعًا لتعزيز امل�صالح الطبقية الرجوازية. 
ويظه���ر لنا الدياليكتيك  هن���ا اأن الياأ�س التام من 
الو�ص���ع الرو�صي )لكونه يعاين من التخلف مما 
يج���ر ال�صلطة الروليتاري���ة على النخراط يف 
عملية احل�ص���ارة الرجوازية( ميكن اأن يتحول 
اإىل مي���زة: يعر عنه لين���ني بالقول "ماذا لو كان 
الياأ����س الكامل من الو�صع، ي�صبح عامًل لتحفيز 
جه���ود  العم���ال والفلحني ع�ص���رة اأ�صعاف، مما 
يوف���ر لن���ا الفر�صة خلل���ق املتطلب���ات الأ�صا�صية 
للح�صارة بطريقة خمتلفة عن تلك التي موجودة 

يف دول اأوروبا الغربية؟ "
ا�صب���ح  لدين���ا منوذجان غري متوافق���ني للثورة: 
النتظ���ار حلظة ن�ص���وب الأزمة الأخ���رية، عندما 
املنا�ص���ب" وفق���ًا  الوق���ت  "يف  الث���ورة  تنفج���ر 
ل�ص���رورة التط���ور التاريخ���ي؛ اأو التاأكي���د على 
اأن الث���ورة لي�س لديه���ا "الوقت املنا�ص���ب"، واأن 
الفر�ص���ة لذلك ه���و �صيء يرز يف وق���ت  ويجب 
اأن يت���م اغتنامه. وي�صر لين���ني على اأن جمموعة 
من الظروف ال�صتثنائية، مثل تلك املوجودة يف 
رو�صي���ا يف ع���ام 1917، ميك���ن اأن توف���ر و�صيلة 
القاع���دة نف�صه���ا. وي�ص���ري �صلف���وي  لتقوي����س 
جيج���ك،  اأن ه���ذا العتقاد هو اأك���رث اإقناعًا اليوم 
م���ن اأي وقت م�صى. اإنن���ا نعي�س يف ع�صر تكون 
في���ه الدول���ة واأجهزتها، مب���ا يف ذل���ك عنا�صرها 
ال�صيا�صية، اأق���ل قدرة على التعب���ري عن الق�صايا 
الت���ي  امللح���ة  امل�ص���اكل  اأن  والوه���م  الرئي�ص���ة. 
تواجه رو�صيا يف ع���ام 1917 )ال�صلم، وتوزيع 
الأرا�ص���ي وما اإىل ذلك( كان ميكن حلها من خلل 
الو�صائ���ل الرملانية هي يف الواق���ع نف�س الوهم 
الي���وم باأن التهديد البيئي ميكن جتنبه من خلل 
تطبي���ق منطق ال�ص���وق )جعل امللوث���ني يدفعون 

ثمن ال�صرار الذي يت�صببون بها(.
وبع���د هذا العر�س التاريخ���ي يت�صائل  �صلفوي 
جيجي���ك  يف مقالت���ه كيف ميك���ن اأن نقيم  درا�صة 
هيل���ني كارير دي اإنكو����س اجلديدة يف �صوء كل 
ه���ذه املعطي���ات التاريخي���ة ؟ فنهجه���ا الأ�صا����س 
يف الكت���اب كم���ا يق���ول ه���و اأن، ال�صيوعي���ة ق���د 
انته���ت الآن، وان���ه ق���د اآن الأوان لإج���راء تقييم 
مو�صوع���ي مل�صاهم���ة لينني يف الث���ورة. و�صمن 
ه���ذه التن�صيق���ات، يح���اول الكتاب تقيي���م لينني 
مب���ا ي�صتحق���ه. وتو�ص���ح كاري���ر دي اإنكو�س اأن 
جه���از الدول���ة ال�صتالينية ولد م���ن رحم ما عرف 
بال�صيا�ص���ة القت�صادية اجلديدة. ف���اإذا كان على 
الدول���ة اأن تراجع وتف�صح املج���ال اأمام ال�صوق 
وامللكية اخلا�صة وم���ا اإىل ذلك، فعليها اأن حتقق 
رقاب���ة اأك���رث �صرامة على املجتم���ع حتى ل تكون 
املكا�ص���ب الت���ي حققته���ا الث���ورة مه���ددة من قبل 
الطبق���ات اجلدي���دة النا�صئ���ة. البني���ة التحتي���ة 
القت�صادية الراأ�صمالية كان ينبغي موازنتها من 
قب���ل البنية الفوقي���ة ال�صيا�صي���ة والإيديولوجية 

ال�صراكية.
كاري���ر دي اإنكو����س اأي�ص���ًا تطرح كي���ف، انه يف 
خ�ص���م التناف�س عل���ى من يخلف  لين���ني، مل يكن 
ل���دى  تروت�صك���ي، وبوخاري���ن والبقي���ة  �ص���وى 
ازدراء ل���دور �صتالني اجلديد الإداري كاأمني عام، 
واعتباره جمرد مدير: وف�صلوا يف تقدير ال�صلطة 
الت���ي منحها الي���ه ه���ذا املن�صب  وعندم���ا ار�صل 
لين���ني يف عام 1922 مقال���ة لن�صرها يف �صحيفة 
براف���دا بعنوان"اق���ل ولكن اأف�ص���ل "، التي كانت 
موجهة �صد ا�صتبداد �صتالني، مل يرى بوخارين، 
رئي����س التحري���ر، اأي �صب���ب لن�صره���ا؛ واق���رح 
اأحد اأع�ص���اء املكتب ال�صيا�صي اأن يطبعوا ن�صخة 
واحدة م���ن الورقة التي حتت���وي على الن�س، و 

يعطوها اىل لينني.
وفيما يتعلق بامل�صاأل���ة الوطنية، كتبت كاري دي 
اإنكو�س كيف  اأن لينني عار�س دون قيد اأو �صرط 
النزعة القومية  للبلدان الكبرية واأيد حق الدول 
ال�صغ���رية يف ال�صي���ادة، ب�ص���رف النظ���ر عن من 

�صيطر عليه���ا. بالن�صبة لرو�صي���ا نف�صها، دعا اإىل 
�صيا�ص���ة من �صاأنها اأن تق���دم اىل الدول ال�صغرية 
امل�صطه���دة - "نوع���ًا من العم���ال الإيجابية قبل 
احلقيقة". واليوم، فاإن هذا املوقف يردد �صداه 
اأك���رث م���ن اأي وقت م�صى. ولي�س م���ن امل�صتغرب 
اأن تك���ون املعاداة  للولي���ات املتحدة يف اأوروبا 
اأك���رث و�صوح���ًا يف ال���دول "الكب���رية". وكث���ريًا 
م���ا تعر�س ال�ص���كاوى ب���اأن العوملة ته���دد �صيادة 
ال���دول القومية؛ ولكنها لي�ص���ت الدول ال�صغرية 
بق���در ما ته���دد  الق���وى العاملي���ة )ال�صابق���ة ( من 
املتح���دة  اململك���ة  الثاني���ة - دول مث���ل  الدرج���ة 
واأملاني���ا وفرن�ص���ا - الت���ي تخ�صى م���ن اأن ت�صبح  
بع���د النغما�س الكامل يف الإمراطورية العاملية 
النا�صئ���ة حديث���ًا يف نف�س م�صتوى بل���دان، مثل، 
النم�ص���ا، و بلجي���كا اأو حت���ى لوك�صمب���ورغ. اإن 
الع���داء للتاأمي���م يف فرن�صا، الذي اأع���رب عنه كل 
م���ن الي�صاري���ني والقومي���ني اليميني���ني، هو يف 
نهاية املطاف رف�س لقبول حقيقة اأن فرن�صا تفقد 

دورها املهيمن يف اأوروبا.
.ام���ا ع���ن  �صخ�صي���ة لين���ني، فتعي���د كاري���ر دي 
اإنكو����س ذكر حجج قدمية ح���ول ق�صوته التي  ل 
ترحم ولمبالته جت���اه املعاناة اجلماعية، ولكن 
عن���د مناق�صة م�ص���ري املعار�ص���ة العمالية يف عام 
1921،  فانه���ا لحظ���ت اأن "ه���ذا هو مث���ال اآخر 
عل���ى طريق���ة لينني يف التف���رد باحلك���م ، التي ل 
تلغي معار�صيه ولكن اأفكارهم اأي�صًا، مما ي�صمح 
للفا�صل���ني بالبق���اء يف الهيئات الإداري���ة ". ومن 
ال�صعب اأن نت�صور هنا تباينًا اأ�صد مع ال�صيا�صات 
ال�صتاليني���ة. اإن منتقدي لينني يرغبون يف اإثارة 
ق�صية رد فعله عندما ا�صتمع ملعزوفة  اأبا�صيوناتا 
لبيتهوف���ن – فق���د غلبت���ه الدم���وع، ث���م اق���ر باأن 
الث���وري ل ي�صتطي���ع حتم���ل مث���ل ه���ذه امل�صاعر 
- كدلي���ل عل���ى قدرته املفرطة يف �صب���ط النف�س. 
وم���ع ذلك، فهل ميكن له���ذه احلكايات اأن ل ت�صهد 
بب�صاط���ة عل���ى احل�صا�صي���ة الفائق���ة ل�صخ�صيته، 
ومعرفة لينني باأنها حتتاج اإىل اأن تبقى حا�صرة 

لتحقيق اهداف الن�صال ال�صيا�صي؟
و تفا�صي���ل حي���اة لينني  اليومي���ة يف عام 1917 
وال�صن���وات التالية تو�صح لن���ا كيف كان يختلف 
ع���ن املجموع���ة ال�صتالينية.منها انه  ت���رك �صقته  
يف معه���د �صمولني، م�صاء يوم 24 ت�صرين الول 
ع���ام 1917، اأخذ ال���رام وطلب م���ن ال�صرطة ان 
يتحقق���وا فيما اإذا كان هن���اك اأي قتال يجري يف 
و�ص���ط املدين���ة يف ذل���ك الي���وم. ويف ال�صن���وات 
التالي���ة مبا�ص���رة لثورة اأكتوب���ر، كان  ي�صافر يف 
الغالب يف �صيارة مع �صائقه وحار�صه ال�صخ�صي 
فق���ط للحماية؛ وذات م���رة اأطلقت الن���ار عليهم، 
يع���رف  )ومل  واعتقل���وا  ال�صرط���ة  واأوقفته���م 
لين���ني ي�صخ�صيته لرج���ال ال�صرطة(. ويف احدى 
امل���رات، وبع���د زي���ارة اإىل اح���دى املدار����س يف 
ال�صواحي، كان قط���اع الطرق يتظاهرون عندما 
لين���ني  عل���ى  ال�صي���ارة، وكان  ال�صرط���ة  �صرق���ت 
وحار�ص���ه ال�صخ�ص���ي ال�ص���ري اإىل اأق���رب مرك���ز 
�صرط���ة للإب���لغ ع���ن ال�صرق���ة. يف 30 اآب ع���ام 
1918، اطل���ق الر�صا�س على لينني اأثناء حديثه 
م���ع عمال خ���ارج م�صنع كان ق���د زاره للتو. نقله 
حار�ص���ه ال�صخ�صي جي���ل  اإىل الكرملني، حيث مل 
يك���ن هن���اك اأطب���اء. واقرحت زوجت���ه ناديجدا 
كروب�صكايا اأن يذهب �صخ�صًا ما اإىل اأقرب متجر 

للبقالة ل�صراء الليمون.
اأم���ا فيما يتعل���ق باإجناز لين���ني التاريخ���ي، فاإن 
عبقريت���ه  اأن  بح���ق  توؤك���د  اإنكو����س  دي  كاري���ر 
تكم���ن يف قدرت���ه على جتاوز امل�ص���ار النموذجي 
للث���ورات، حيث تتفج���ر امل�صاعر لف���رة ق�صرية 
وترتف���ع طاقة الن�ص���وة الطوباوي���ة حتى �صباح 
الي���وم الت���ايل. كان لين���ني ميتل���ك الق���وة لإطالة 
اأي  يف  هن���اك  يك���ن  ومل  الطوباوي���ة.  اللحظ���ة 
م���كان يف عمله اأّي اأثر ملا اأ�صماه لكان "نرج�صية  
الق�صية املفق���ودة"، التي كانت عند  اأولئك الذين 
كان���وا ينتظ���رون الث���ورة حت���ى تف�ص���ل ليب���دوا 
اعجابه���م به���ا و ح�صرته���م عليه���ا. ه���ذا ما جعل 
لين���ني م���ن اعظ���م �صيا�صي���ي الق���رن الع�صرين - 

القرن  الذي كان �صغوفًا باحلقيقة.

 عن: الغارديان

فقد جنت رو�صيا من الغ���زو الأجنبي واحل�صار 
وح���رب اأهلي���ة مرعب���ة، ف�ص���ًل ع���ن التم���ردات 
الداخلي���ة مث���ل مترد كرون�صت���اد يف عام 1921. 
ولك���ن الدول���ة اجلديدة كان���ت منهك���ة ومعزولة 
وم�صو�ص���ة يف مواجه���ة و�صع بدت في���ه الثورة  
العاملية تنح�صر. كانت هناك حاجة اإىل م�صارات 
جدي���دة،و تقريب���ًا م���ن ال�صف���ر، لإبق���اء الدول���ة 
ال�صوفيتي���ة عل���ى قي���د احلياة وت�ص���ور الطريق 
البديل اإىل امل�صتقبل. وبنظرته الثاقبة والعميقة 
يو�ص���ح �صلف���وي جيجي���ك، اأن �صجاع���ة لين���ني 
كمفك���ر متثلت يف ا�صتعداده ملواجهة هذا الواقع 

من الراجع ب�صكل وا�صح و�صريح.
ع���ام  يف  الوىل  العاملي���ة  احل���رب  ان���دلع  م���ع 
الن�صقاق���ات:  م���ن  يع���اين  الي�ص���ار  كان   1914

وكان���ت احلرك���ة التقدمي���ة م�صط���رة اإىل اإع���ادة 
بن���اء  م�صروعها باأكمله. ولكن م���ا مييل البع�س 
اىل ن�صيان���ه هو اأن مثل  ه���ذه امل�صاكل  هي التي 
اوج���دت  اللينيني���ة. فالتمع���ن  يف ال�صدمة التي 
ا�صاب���ت  لين���ني يف خري���ف ع���ام 1914عندم���ا 
اأ�صب���ح  كل حزب ا�صراك���ي دميقراطي اأوروبي 
با�صتثن���اء ال�صرب يتبع 'اخل���ط الوطني'. ومدى 
�صعوب���ة ذلك، يف الوقت ال���ذي كان فيه ال�صراع 
الع�صكري يقطع الق���ارة الأوروبية اإىل الن�صف، 
ولي����س م���ن ال�صهولة اأن ل تق���ف يف جانب اأحد. 
فكر يف عدد املفكرين الذين يفر�س اأنهم م�صتقلو 
التفكري، مبا فيه���م  فرويد، والذي ا�صت�صلم، ولو 

لفرة وجيزة، للإغراء القومي.
يف ع���ام 1914، اختف���ى عامل باأ�ص���ره، مع الخذ 

بالعتب���ار اأن لي����س الرجوازي���ة فق���ط  مل تك���ن 
توؤمن بالتق���دم، ولكن احلرك���ة ال�صراكية التي 
رافقته���ا. �صع���ر لين���ني )يف كتابه م���ا العمل؟( اأن 
الأر�س تتداعى من حتت قدميه - كان هناك، يف 
رد فعل���ه اليائ�س، ل �صعور بالر�صا، ول رغبة يف 
الق���ول "امل اأقل لكم ذل���ك". يف نف�س الوقت، فاإن 
الكارث���ة الت���ي حدثت جعلت م���ن  املمكن حتقيق  
اله���دف الرئي�س للين���ني: التغلب عل���ى اطروحة 
التطور التاريخي الذي كانت تنادي بها الممية 
الثاني���ة. وولدت ن���واة "اليوتوبيا" اللينينية – 
الت���ي تن�س عل���ى ال�ص���رورة احلتمي���ة لتحطيم 
الدولة الرجوازية وابتكار �صكل اجتماعي جديد 
بدون جي�س دائم اأو قوة �صرطة اأو بريوقراطية، 
ميكن اأن ي�صارك فيها اجلميع يف اإدارة ال�صوؤون 

الجتماعي���ة - مبا�ص���رة من رماد ع���ام 1914. مل 
يكن امل�صروع نظري���ًا فقط  اىل امل�صتقبل البعيد: 
فف���ي ت�صرين الأول / اأكتوبر 1917، اعلن  لينني 
اأن���ه "ميكنن���ا ح���اًل ان�صاء جه���از للدول���ة يتكون 
م���ن ع�صرة اإن مل يك���ن ع�صرين ملي���ون �صخ�س" 
م���ا يج���ب اأن نعرف به ه���و "جن���ون" )باملعنى 
الذي يق�ص���ده كريكجارديان( ه���ذه اليوتوبيا - 
ويف ه���ذا ال�صي���اق، ف���اإن ال�صتاليني���ة وقفت  اىل 
جانب الع���ودة اإىل "احل�س ال�صلي���م". ول ميكن 
املبالغ���ة يف تقدير الإمكان���ات املتفجرة يف كتاب 
لين���ني  الدول���ة والث���ورة: فف���ي �صفحات���ه، كم���ا 
كتب نيل هاردين���غ يف كتابه اللينينية )1996(، 
"مت ال�صتغن���اء عن مفردات وقواعد لغة الغرب 

ال�صيا�صية".

م���ا تل ذلك  ميك���ن اأن ي�صمى، با�صتع���ارة عنوان 
كتاب  األتو�صر عن ماكيافيلي،  عزلة  لينني: وهو 
الوق���ت الذي وقف وحده، يكاف���ح �صد التيار يف 
حزبه. عندم���ا حدد لينني يف كتاب���ه "اأطروحات 
ني�ص���ان / اأبري���ل" ع���ام 1917، ، وج���ود فر�صة 
�صانح���ة فري���دة م���ن نوعه���ا للقي���ام  بالث���ورة، 
كان���ت ال�صتجاب���ة الأولي���ة م���ن جان���ب اأغلبي���ة 
كب���رية م���ن زملئ���ه يف احلزب اإم���ا الذه���ول اأو 
الزدراء. مل يدعم اأي زعيم بول�صفي بارز دعوته 
للث���ورة، واتخذت هيئة حتري���ر برافدا اخلطوة 
ال�صتثنائي���ة املتمثلة يف ابع���اد  نف�صها واحلزب 
لين���ني. وو�ص���ف بوجدان���وف  ع���ن مقرح���ات 
"هذيان جمنون". اما  "اأطروحات اأبريل" باأنها 
ناديجدا كروب�صكايا فقد قالت: "اأخ�صى اأن لينني 

هذا هو عنوان الكتاب الذي 

يصدر قريبًا للفيلسوف 

واملفكر املعروف سالفوي 

جيجك مبناسبة مرور 100 عام 

عىل قيام ثورة اكتوبر 1917 

يف روسيا، ويرشح سالفوي 

جيجيك يف كتابه ملاذا ال 

تزال افكار لينني تحتفظ 

بأهميتها حّتى يومنا هذا رغم 

مرور  مئة عام عىل قيام 

الثورة الروسية، غالبًا ما 

ترتبط أصالة لينني وأهميته 

كقائد ثوري باالستيالء عىل 

السلطة يف عام 1917. ولكن 

سالفوي جيجيك يجادل يف 

هذه الدراسة الجديدة التي 

تحتوي مجموعة من  النصوص 

األصلية، أن العظمة الحقيقية 

للينني تكمن يف أن يفهم 

بشكل أفضل يف العامني 

األخريين من حياته السياسية.

سالفوي جيجك يكتب لينين 2017:
إنَّ عبقريته تكمن في قدرته على تجاوز 

المسار النموذجي للثورات

ترجمة المدى
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ا�ص���ابته بالكتئ���اب والقن���وط، فكان ي�ص���جل 
يومياته مدونًا م�صارات الحداث، اذ كتب ذات 
يوم ان مايبعث الياأ�س يف نف�ص���ي هي الكارثة 
التي جل���ت باأوروب���ا والزاحفة باجت���اه بقية 
بق���اع الع���امل، وهذا النتكا����س اخلطري لقوى 
اخل���ري، فال�ص���ور التي ر�ص���مها ت�ص���فايج عر 
ر�ص���ائله ويومياته تف�ص���ح اىل حد كبري مدى 
الدمار الذي حاق بالن�ص���انية، مثلما تك�ص���ف 
مقدار تاأزمه وات�صاع حمنته، قبل اقدامه على 
النتحار م���ع زوجته مبدينة )بيرو بولي�س( 
الرازيلية، تاركًا ر�ص���الة اعتذار اىل ا�صدقائه 
او�ص���ح فيه���ا انه مل يعد يطيق روؤي���ة الفا�صية 
وي�صم���ع اخب���ار انت�صاراته���ا كل ي���وم وه���ي 

تدو�س باقدامها الوح�صية ال�صعوب الريئة،
 وعقب وفاته عرث يف خملفاته على خمطوطات 
غ���ري من�ص���ورة، منها )ع���امل الم����س، ذكريات 
اوربي( وف�ص���ول جديدة من كتاب���ه )�صاعات 
القدر يف تاري���خ الب�صرية( ه���ذا الكتاب الذي 
ظل على ال���دوام اثريًا لديه، وحظي باهتمامه 
واوله ج���ل وقت���ه، اذ داأب للع���ودة الي���ه كل 
ب�صع���ة اعوام م�صيفًا الي���ه ف�صًل جديدًا حتى 
اواخ���ر حياته، ففي ر�صالته اىل رومان رولن 
قال ب�صاأنه )على الكاتب ان يعرف الب�صر ل من 
التاريخ فح�صب �ص���اأن املوؤرخني، فلكي ي�صف 
امل���رء رجال املا�ص���ي و�صفًا ح�صن���ًا لبد له ان 
يكون عرف الحياء، واملوؤرخ ليكفي ابدا، اذ 
لبد ل���ه ان يكون اي�صًا عاملًا نف�صيًا( وقد اثبت 
ت�صفايج عر نتاجه الدبي ودرا�صاته وتراجمه 
ق���درة فائق���ة يف التحليل النف�ص���ي خا�صة يف 
تناول���ه حلياة العظماء العلم، من بناة الفكر 
والفل�صف���ة والدب، امث���ال نيت�ص���ه، هولدرن، 
دو�صتويف�صك���ي، بل���زاك، ديكن���ز، تول�صتوي، 
كلي�صت، �صتندال، وجتل���ت موهبته ال�صيلة 

عر ا�صلوبه الآخاذ الذي طبع كتاباته املتنوعة 
وامدها بالعمق والتحليل �صعيًا منه لكت�صاف 
�ص���ر الرج���ال العظام و�ص���ر اغ���وار افكارهم 
ونوازعه���م بغي���ة التو�ص���ل اىل ماغم����س من 
ابداعاته���م، ولقد جاءت درا�صات���ه عن عباقرة 
الأدب ك�ص���كل من ا�صكال الفن، فاق فيها كل من 
كتب يف الراجم وال�صري امثال هرني ترويا، 
وه���رني مور، معرف���ًا بتاثره مب���وؤرخ الأدب 
الناق���د الدامنرك���ي ج���ورج براندي�س )1842 
� 1927( ال���ذي ترج���م للرج���ال الك���رث �صهرة 
كيوليو����س قي�صر، و�صي�ص���رون، وغريهم، اذ 
ي�صف���ه ت�صفاي���ج بالقول )هذا ال�صي���خ العظيم 
يتوافر لدي���ه ارهاف نادر يف الذوق واللياقة، 
فهو ل يدخل امللل اب���داأ بالتفا�صيل ول يختار 

ال مايعيب اجلوهر وال�صميم.

)الرجل الذي يسكن عند االسكافي(
ومن �صاع���ات قدره الخرى �ص���ورة تاريخية 
ويف  املخت���وم(،  )القط���ار  املوؤل���ف  ا�صماه���ا 
ني�ص���ان   9 )لين���ني  اخ���ر  عنوان���ا  ا�صفله���ا 
1917.. الرج���ل ال���ذي ي�صكن عن���د ال�صكايف 
ويف م�صتهله���ا يق���ول ت�صفاي���ج: كانت جزيرة 
ال�ص���لم ال�صوي�صري���ة ال�صغ���رية التي حتدق 
به���ا احلرائق من كل ح���دب و�صوب من جراء 
الطوف���ان العا�ص���ف ال���ذي جن���م ع���ن احلرب 
اع���وام  ال�صن���وات اي يف  تل���ك  العاملي���ة، يف 
نح���و  عل���ى   ،1918  ،1917  ،1916  ،1915
لينقط���ع، م�صرح���ًا لرواية بولي�صي���ة مثرية، 
ال���دول  مبعوث���و  كان  املرف���ة  الفن���ادق  ويف 
املتخا�صم���ة مير بع�صهم ببع����س برود، كان 
مل ي�صب���ق لهم ق���ط ان ع���رف بع�صه���م بع�صا، 
وكل واح���د منه���م يحم���ل املهمة ذاته���ا اذ كان 
ال�ص���ر، وامللحق���ون  الن���واب، وامن���اء  منه���م 

يف ال�صف���ارات ويقوم���ون باعم���ال املراقب���ة، 
والر�ص���د، والتج�ص����س، ويف كل مكان تعمل 
منظم���ات بع�صه���ا �ص���د بع����س يف الفن���ادق، 
واملقاهي، واملن���ازل، وال�صفارات تن�صت على 
بع�صه���ا، وتر�ص���ل التقارير والرقي���ات يومًا 
فيومًا، ومن ورائها العملء الكبار وال�صغار، 
وال���كل كان���وا يف �صجيج عم���ل متقاطع ا�صبه 
باحلرب الكلم���ات والت�صالت والرق، حتى 
بات���وا ليعرف���ون انف�صه���م يف حم���ى العم���ل 
التج�ص�صي اأمطاردون اأم مطاردون جوا�صي�س 
ام مو�صوع���ون حتت رقاب���ة اجلوا�صي�س، ام 
معر�ص���ون للخيانة ام خائن���ون، لكن ت�صفايج 
ي�صتثني رج���ًل واحد ل يوجد عن���ه ال القليل 
من التقاري���ر يف تلك اليام، ومل يرث النتباه، 
ول يوؤبه اىل حد بعيد، ومل يكن ينزل الفنادق 
الفخم���ة، ومل يك���ن يقعد يف املقاه���ي، بل كان 
متخفي���ًا ي�صك���ن م���ع زوجته عن���د ا�صكايف يف 
عزل���ه كامل���ة، يف اح���دى احل���ارات املزدحمة 
القدمية، وكان جريانه زوجة خباز، وايطايل 
رف���اق  يع���رف  ولي���كاد  من�ص���اوي،  وممث���ل 
املن���زل عنه اكرث م���ن انه رو�ص���ي، وانه ا�صمه 
�صعب النط���ق، لكن قيمة املن���زل كانت تعرف 
اأن���ه هارب من وطن���ه لكثري م���ن ال�صنني وانه 
ليوجد حتت ت�صرفه ثروة كبرية ولميار�س 
اي���ا م���ن العم���ال التي تدر م���اًل، ه���ذا الرجل 
الق�صري املتني البني���ان ليلفت النظر ويعي�س 
حي���اة ب�صيطة، فه���و يتجنب املجتم���ع، وقلما 
ياتي���ه زائر، غري ان يذه���ب اىل املكتبة العامة 
ب�ص���ورة منتظمة كل �صب���اح اىل الظهرية، ثم 
يعود كل م�صاء اليه���ا، يقول املوؤلف ان النا�س 
يف الع���ادة لينتهب���ون اىل الب�ص���ر املنعزل���ني 
الذي���ن ه���م الكرث خطرًا على ال���دوام ويف كل 
حرك���ة تثوير للعامل، وه���م الذين يكرثون من 

القراءة والتعلم، لكن بع�س النا�س يعرف عنه 
عل���ى وجه اخل�صو�س انه كان يف لندن حمرر 
جمل���ة �صغ���رية متطرفة للمهاجري���ن الرو�س، 
وانه يعد يف بطر�صبورغ زعيمًا حلزب، وكان 
ليحفل ب���ه احد، اما الجتماع���ات التي يدعو 
اليه���ا احيان���ًا يف مقه���ى بروليت���اري �صغ���ري 
فيات���ي اليها عل���ى اق�صى تقدي���ر خم�صة ع�صر 
اىل ع�صرين ف���ردًا، اكرثهم من ال�صباب، ولكن 
مامن احد ينظر اىل الرجل الق�صري الذي يدل 
جبينه على ال�صراحة، نظرته اىل رجل خطري 
يدع���ى فلدمي���ري ايليت�س اوليان���وف، الرجل 

الذي ي�صكن عند ال�صكايف.

تحقق األمل
ذات يوم وه���و اخلام�س ع�صر من اذار 1917 
ياتي النب���اأ كال�صاعق���ة يفيد بن�ص���وب الثورة 
يف رو�صي���ا، ياأب���ى لينني ان ي�ص���دق ذلك اول 
المر، لك���ن مبرور اليام تاك���د �صحة اخلر، 
اذ ع���زل القي�ص���ر واعلن���ت حكوم���ة موؤقت���ة، 
ويكون الرمل���ان، واحلرية لرو�صي���ا، والعفو 
ع���ن ال�صجن���اء ال�صيا�صي���ني، كل م���ا كان يحلم 
به منذ �صن���ني، وكل ماكان يعمل من اجله )اي 
لين���ني( منذ ع�صرين عاما يف تنظيم �صري، يف 
ال�صج���ن، ويف �صبريي���ا، واملنف���ى ق���د حتقق، 
دفع���ة واحدة، ويبدو له ان املليني من القتلى 
الذي���ن اقت�صتهم احل���رب ح�ص���ب ت�صفايج، مل 
ميوتوا عبثا، بل باتوا �صهداء من اجل الدولة 
اجلدي���دة، دولة احلرية والعدالة التي تت�صكل 
الآن، والآن يت���اح لآلف املهجرين الرو�س يف 
املنايف الع���ودة اىل الوطن، ل بجوازات �صفر 
مزورة، ول باأ�صماء م�صتعارة، ولحتت خطر 
املوت يف مملكة القي�صر، بل مواطنون احرار 
يف الب���لد احل���رة، وهاه���ي برقي���ة غورك���ي 

املقت�صبة ترد يف ال�صحف )عودوا جميعًا اىل 
الوطن(.

)خيبة أمل(
بع���د ب�صعة اي���ام يت�صح ان الث���ورة الرو�صية 
ث���ورة  لي�ص���ت  به���ا  يحلم���ون  كان���وا  الت���ي 
ال�صع���ب، ب���ل كان���ت انقلب���ًا يف الق�ص���ر �صد 
القي�ص���ر بتدبري م���ن الدبلوما�صي���ني النكليز 
والفرن�صيني ملنع القي�ص���ر من عقد ال�صلح مع 
املاني���ا، انه���ا لي�صت الث���ورة الت���ي عا�صوا من 
اجله���ا، وهم م�صتعدون للم���وت من اجلها، بل 
ه���ي موؤامرة احزاب احلرب، من المرياليني 
واجل���رنالت الذي���ن ل يري���دون اح���دا يق���ف 
دون تنفي���ذ خططهم، و�صرع���ان مايدرك لينني 
وجماعت���ه حقيق���ة الم���ر، وهاه���ي احلكومة 
اجلديدة حتظ���ر العودة عليه���م ودعت الدول 
اىل احتجازه���م عن���د احلدود وع���دم ال�صماح 
له���م بالع���ودة اىل رو�صيا، وعن���د احلدود ثمة 
لوائح �صود با�صم���اء كل اولئك الذين �صاركوا 

يف موؤمتر الممية الدولية الثالث.
وتت���واىل برقي���ات لينني، واح���دة اثر اخرى، 
اىل بطر�ص���رغ، غ���ري انها يت���م احتجازها او 
تظ���ل معطل���ة، اذ يعلم اع�ص���اء احلكومة على 
وج���ه الدق���ة، اىل اي مدى تبلغ ق���وة خ�صمهم 
فلدميري ايليت����س لينني، وحيويت���ه وتطلعه 

اىل الهدف، وخطورته القاتلة.
فيم���ا يرى لين���ني انه حان الوق���ت للعودة اىل 
رو�صيا، ولب���د له ان يقوم بثورته بدًل من ان 
يقوم به���ا الآخرون، لبد له ان يعود باي ثمن 
قبل متييعها واف�صاده���ا وان ل يظل حمتجزا 
هنا يف �صوي�ص���را، وكان الطريق م�صدودًا يف 
وج���ه لينني عن طريق البلدان املتحالفة �صواء 
اكان خروج���ه عن طري���ق املاني���ا، ام النم�صا، 
بحكم كونه من الرعايا الرو�س،اأو بحكم كونه 
تابع���ا لدولة معادية، لكنه رغم كل ال�صعوبات 
يرت���ب مب�صقة رحلة عودته مع رهط من رفاقه 
عن طريق املانيا، وامللفت يف لينني بعد دخوله 
الر����س الرو�صية، يرمي بنف�صه قبل كل �صيء 
على اجلرائد، لقد م�صى عليه اربعة ع�صر عاما 
مل يكن فيها يف رو�صيا، وان هذا اليديولوجي 
احلديدي، ل ينفجر بالدم���وع �صاأن الخرين، 
ويتق�ص���ي  ليفح����س  الراف���د  اىل  ينظ���ر  كان 
تط���ورات الحداث وموق���ف احلكومة، وعند 
دخول القطار املحطة الفنلندية ياتي اجلواب 
خارق���ًا، يعر عن الواقع، وي�صي مبدى اهمية 
هذا الرج���ل والمال املعقودة علي���ه، اذ يكون 
املي���دان الهائ���ل طافح���ًا بع�ص���رات اللوف من 
العم���ال، وحر����س ال�صرف، يف انتظ���ار العائد 
اىل وطنه من املنفى، وتدوي ا�صوات الممية 
الدولية، وحني يخرج فلدميري لينني، تتلقف 
الرجل، الذي كان، حتى منذ اول ام�س، ي�صكن 
عن���د ال�ص���كايف، مئ���ات الي���دي، ويرفع على 
�صي���ارة مدرعة، وتوجه عاك�ص���ات ال�صوء من 
املن���ازل اليه، ومن املدرع���ة يوجه اىل ال�صعب 
اول خطب���ة له، وتتزلزل ال�ص���وارع، و�صرعان 
ماتك���ون قد ب���داأت )اليام الع�ص���رة( التي تهز 
الع���امل، وكان���ت القذيف���ة قد �صرب���ت �صربتها 
وحطمت مملك���ة، وعاملًا.. وكان و�صوله ان�صاأ 
ح�صم���ًا لتاريخ طوي���ل من �صلط���ة القيا�صرة، 
ليدق �صاعة قدر رو�صيا وحتول م�صرية �صعب 

وامة.

 عن: كتاب ساعات القدر  
من اصدار دار المدى

لينين
كما يرسمه لنا ستيفان تسفايج

شاء ستيفان تسفايج ان يفارق 

الحياة منتحرًا يف 23 شباط 

1942 بعد مغادرته وطنه 

املانيا اثر نشوب الحرب 

العاملية الثانية، ليصبح 

مطاردًا كالعديد من اقرانه 

األدباء األملان، فأنتقل 

يف عدد من البلدان، لكن 

الغستابو كان يف اثره، فكانت 

اقامته يف لندن لفرتة وجيزة 

قبل ان يقيم يف الربازيل 

يف آب 1941 بصحبة زوجته 

الثانية، اال ان تصاعدت اخبار 

الحرب وانتشار فظائعها عىل 

يد الفاشيست.

كاظم حسوني

ماياكوف�صكي، الذي كت���ب يف افتتاحية العدد الأول من 
جملت���ه »ليف« ال�صادرة غداة وف���اة لينني، حتت عنوان 
»لين���ني لي�س للبيع، منددا باملح���اولت الأوىل لتطويب 

قائد ثورة اأوكتوبر:

التايل: الإعلن  �صحفنا  يف  " راأينا 
متاثيل ن�صفية
ل� ف. اإ. لينني

من اجل�س، من الرونز، من الرخام،
من الغرانيت، باحلجم الطبيعي اأو

ب�صعفي احلجم الطبيعي، بالن�صبة اإىل
الأ�صل، مع اإذٍن بن�صخه وتوزيعه

�صادر عن جلنة تخليد ذكرى
ف. اإ. لينني

من �صنع النحات

�س. د. مريكولوف
عر�س

من من�صورات الدولة
على منظمات احلزب والنقابات

والإدارات العامة والتعاونيات الخ.
كل ن�صخة

ماأذون بها بال�صكل القانوين.
الزيارات وتلقي الطلبات

يف فرع املن�صورات التجارية
4 �صارع رويد �صتفن�صكا، مو�صكو

تر�صل النماذج امل�صورة جمانا
مبجرد الطلب.

الن�صخ والتقليد
يعاقب عليهما القانون.

اإننا نحتج.
اإنن���ا نوافق عمال �ص���كك حديد ري���ازان الذين اقرحوا 
عل���ى م�صمم الديك���ور اأن ي�صمم قاعة لين���ني يف ناديهم 
بدون متث���ال ن�صفي وبدون �صورة للين���ني قائلني: »ل 

نريد اأيقونات«.
اإننا نلح.

ل جتعلوا من لينني خامتا.
ل تطبع���وا �صورت���ه عل���ى الإعلن���ات، عل���ى الأقم�ص���ة 
امل�صمع���ة، على ال�صح���ون، على الأق���داح، على م�صارب 

ال�صكاير.
ل ت�صبوه يف الرونز.

ل تنزع���وا عن���ه م�صيت���ه ووجهه الإن�ص���اين احلي الذي 
عرف كيف يحتفظ به وهو يقود م�صرية التاريخ.

اإن لينني ما يزال معا�صرنا.
اإنه بني الأحياء.

اإننا بحاجة اإىل لينني حيا ل اإىل لينني ميتا.
اإذن.

ادر�صوا لينني، ول تطوبوه.
ل تخلق���وا طقو�س عبادة حول ا�ص���م رجل نا�صل طوال 

حياته �صد جميع اأنواع العبادات.
ل تتاجروا باأ�صياء هذه العبادة.

اإن لينني لي�س للبيع " 
فلندر�س لينني!

 عن: كتاب لينين قصائد وكتابات
الصادر عن دار الرواد 1976

ه���ذا مو�ص���وع مثري للقارئ العرب���ي ، اذ انه يقرب من 
ع���امل ال�صيا�ص���ة وي�ص���ري على حاف���ة ح���دوده )امللغومة 
دائم���ا !( ، بل ان بع�س القراء العرب رمبا يعتقدون انه 
مو�صوع �صيا�صي بحت حول تاريخ احلركة ال�صراكية 
وم�صريته���ا بال���ذات، اذ ان���ه يرتب���ط ب ) قائ���د الث���ورة 
ال�صراكية يف رو�صيا والعامل اي�صا – لينني ( و ) قائد 
الواقعية ال�صراكية يف الدب الرو�صي والدب العاملي 
اي�ص���ا – غوركي ( . لكن ه���ذا املو�صوع ل يرتبط بعامل 
ال�صيا�صة مبا�صرة رغم كل هذا التقارب فعل، بل يتحدث 
عن ج���زء غري وا�صح املع���امل للقارئ العرب���ي ) و رمبا 
ميك���ن الق���ول �صبه جمه���ول تقريبا( من تاري���خ العلقة 
الفكرية املعق���دة واملت�صابكة بني اأديب رو�صي كبري برز 
يف بداي���ة الق���رن الع�صرين ه���و مك�صي���م غوركي وبني 
�صخ����س مل يكن م�صهورا جدا يف تل���ك الفرة هو لينني 
، ولكنه �صيكون قائدا لثورة اكتوبر 1917 ال�صراكية 
الرو�صي���ة ، والت���ي اأّدت ب���ه اىل ان ي�صبح – بعد جناح 
تلك الثورة – واحدا من اأ�صهر رجالت القرن الع�صرين 
) وه���و كذلك وحل���د الن ونحن يف نهاي���ة العقد الثاين 
م���ن القرن احلادي والع�صري���ن ( لي�س فقط يف رو�صيا ، 

بل يف العامل اأجمع .
كلهما ، غوركي ولينني ولدا يف رو�صيا )غوركي العام 
1868 ولينني العام 1870، اي انهما متقاربان جدا من 
حي���ث العم���ر (، و لكنهما تعارفا والتقي���ا خارج رو�صيا 
،لنهم���ا تركا وطنهم���ا امل�ص���رك ل�صب���اب �صيا�صية ، اذ 
ا�صب���ح لينني قائدا حل���زب م�صاد للقي�صري���ة الرو�صية 
وي�صع���ى ل�صقاطه���ا ، وا�صب���ح غورك���ي اديب���ا كب���ريا 
ومعار�ص���ا للنظام اي�ص���ا ، و يوؤيد اه���داف ذلك احلزب 
)الذي يقوده لينني( بكل قواه الفكرية واملادية. تعّمقت 
علقتهم���ا خ���ارج رو�صيا ) كل من موقع���ه ( وخ�صو�صا 
يف ايطالي���ا ) كان غورك���ي ي�صكن هن���اك ، وزاره لينني 
وبق���ي ب�صيافت���ه ف���رة (، وا�صتم���رت العلق���ة بينهم���ا 
اي�صا يف رو�صيا عندما انت�صرت ثورة اكتوبر 1917 ، 
وهناك الكثري جدا من امل�صادر الرو�صية ، التي تتحدث 
ع���ن تف�صيلت تلك العلقات املتبادل���ة بينهما ، وانتهت 
طبعا بوفاة لينني العام 1924 ، عندما طلب غوركي ان 
ي�صع���وا اكليل من ال���ورود با�صمه ويكتب���ون عليه – ) 
وداع���ا ي���ا �صديق���ي (. وكتب غورك���ي بعد وف���اة لينني 

مقال���ة كبرية وطويلة عنه ، وه���ي واقعيا �صورة قلمية 
فني���ة ووثائقي���ة رائع���ة ، ومت ن�صره���ا يف كتيب خا�س 
يف الحت���اد ال�صوفيتي اآن���ذاك ، و�صدرت بلغات عديدة 
، منه���ا لغتن���ا العربي���ة ، بل ويق���ال يف بع����س امل�صادر 
الرو�صي���ة ، ان �صتالني كان يطمح ويتمنى ان يكتب عنه 
غورك���ي �صيئا مماثل ، ولكن غورك���ي مل يكتب ذلك . مل 
يتناول غوركي يف كتاب���ه عن لينني كل ما حدث بينهما 
، مب���ا فيها خلفاته معه طبع���ا ، والتي حدثت اثناء تلك 
امل�صرية الطويلة معا ) وهو اأمر طبيعي (، ونحاول يف 
ه���ذه املقال���ة ان ن�صرياىل بع����س تلك اخللف���ات ب�صكل 
وجيز و�صمن نقاط ، اذ انها تكاد ان تكون �صبه جمهولة 

تقريبا يف امل�صادر العربية عموما.
اخل���لف الول ظهر عندما ن�صر غوركي كتابه ال�صهري ) 

الع���راف(، والذي �صدر الع���ام 1908 ، عندما كان يف 
كابري بايطاليا . لقد حاول غوركي يف روايته الق�صرية 
تلك ان يعك�س طروحاته الفل�صفية ب�صاأن توحيد الفكار 
الديني���ة لل�صع���ب الرو�صي مع اله���داف الثورية ) التي 
كان يوؤم���ن بها غوركي (، وه���ي وجهة نظر غري جديدة 
يف الفكر الرو�صي ا�صل ، ولكنها كانت جديدة بالن�صبة 
لغوركي وم�صريته البداعيه ) وهو موؤلف رواية الم !( 
. لقد اأّكد غورك���ي هناك ، ان القيم الخلقية والروحية 
اك���رث اأهمي���ة لنجاح الثورة م���ن العنا�ص���ر القت�صادية 
وال�صيا�صي���ة . وقف لينني �صد هذه الطروحات الفكرية 
اجلدي���دة لغوركي ب�ص���كل مبا�صر وحاد ج���دا، وانتقده 
ب�ص���دة وعلني���ة ، ب���ل واعتره���ا غري �صحيح���ة متاما ، 
ولك���ن غورك���ي اأ�صّر عل���ى موقفه الفكري ه���ذا. ان هذا 
اخللف العلن���ي بينهما هو واقعي���ا يج�ّصد عدم توافق 
ال�صيا�صي املحرف لينني م���ع الكاتب واملفكر غوركي ، 
وه���و عدم توافق دائم ب���ني ال�صيا�صيني من جهة ، وبني 
الكّتاب والدب���اء والفنانني ب�صكل عام من جهة اخرى ، 
اذ ان املب���دع يعّر عن اف���كاره بحرية مطلقة دون الأخذ 
بنظر العتب���ار متطلبات ال�صيا�صيني واهدافهم املحددة 
�صم���ن م�ص���رية �صارم���ة و�صع���ارات حزبي���ة مر�صوم���ة 
، وه���ي ظاه���رة عام���ة ) اي التناق����س ب���ني ال�صيا�صيني 
واملبدعيني (، و غالبا ما جندها يف م�صرية احلياة ويف 

كل املجتمعات ، مبا فيها طبعا جمتمعاتنا العربية.
اخل���لف الثاين ب���ني غورك���ي ولينني ح���دث بعد فرة 
ق�ص���رية جدا من انت�صار ثورة اكتوب���ر 1917 ، اذ كان 
غوركي ي�ص���در جريدة ا�صمها – ) احلي���اة اجلديدة ( ، 
وق���د هاج���م غوركي يف جريدت���ه تلك اخلروق���ات التي 
حدث���ت يف الي���ام الوىل للث���ورة ، وكتب يق���ول ، ان ) 
… لينني وتروت�صكي قد ت�صمموا بال�صم العفن لل�صلطة 
 ، …وانعك�س ذلك يف علقة العار جتاه حرية الكلمة 
واحلري���ة ال�صخ�صي���ة و�ص���د جمم���ل احلق���وق ، الت���ي 
نا�صلوا من اجل انت�صارها ….( ، بل وقارن لينني حتى 
بالقي�صر وت�صرفاته جتاه حرية الفكر وا�صطهاده لها . 
وكل ه���ذه اخللفات انعك�صت يف كتاب اأ�صدره غوركي 
بعن���وان – ) افكار يف غري اأوانها ( ، والذي اعيد طبعه 
فقط بعد انهي���ار الحتاد ال�صوفيتي ، ول ي�صمح املجال 
للتوقف عن���ده تف�صيل ، ولكن م���ن ال�صروري ال�صارة 
هن���ا ، ان غوركي قد تراجع عن تلك الفكار بعد حماولة 
اغتي���ال لينني ، واعتذر له عندما زاره بعد املحاولة تلك 
، ولك���ن مع هذا ، فقد ارت���اأت ال�صلطة ان ي�صافر غوركي 
اىل اوربا) للع���لج!( ، ) وبعك�صه �صرنّحلك..(، كما قال 

له لينني مازحا

لينين

غوركي ولينين

ماياكوفسكي

ضياء نافع



ومن����ذ تل����ك اللحظ����ة كر�����س حيات����ه من اج����ل بناء 
القيادة الثورية، والأممية الروليتارية والن�صال 
م����ن اأج����ل الث����ورة ال�صراكي����ة. فع����ر اإ�صهاماته 
الكث����رية �ص����واء عر كتب����ه وموؤلفات����ه اأو اجلرائد 
واملج����لت التي عمل عل����ى امل�صاهمة يف اإ�صدارها 
اأ�صتطاع اأن يط����ور النظرية املارك�صية ويقارع كل 

حماولت اإفراغها من م�صمونها الثوري.
تعر�����س لين����ني ع����دة م����رات للعتق����ال والنف����ي، 
ف����كان اعتقال����ه الأول بع����د تاأ�صي�����س “رابطة �صان 
بير�صب����ورغ للن�ص����ال م����ن اأجل حتري����ر العمل” 
ثم نف����ي اإىل �صيبريي����ا حيث ق�صى ث����لث �صنوات 
يف املنف����ى، ويف ظ����روف ال�صرية تل����ك اأكمل عمله 
الكل�صيك����ي “تط����ور الراأ�صمالي����ة يف رو�صي����ا”. 
و�صرع����ان ما التحقت ب����ه كروب�صكاي����ا التي كانت 
كادرا �صيا�صي����ا رئي�صي����ا يف منظم����ة بر�صبورغ. 
ومن����ذ ذل����ك الوق����ت وا�ص����ل العم����ل مع����ا كرفيقني 

وزوجني اإىل وفاته �صنة 1924.
للقم����ع يف  الث����اين  1900 ونظ����را  كان����ون  ويف 
رو�صي����ا عمل عل����ى اإ�ص����دار جري����دة الإي�صكرا يف 
اأملانيا اإىل ج����وار بليخانوف وغريه من موؤ�ص�صي 
احلرك����ة املارك�صية يف رو�صي����ا. ويف �صنة 1902 
اأ�صبح م����ن الع�صري جدا متابع����ة اإ�صدار اجلريدة 

يف اأملانيا فانتقل معظم طاقم التحرير اإىل لندن.
ويف لندن �صاهم ب�صكل كبري يف التح�صري للموؤمتر 

الثاين حل����زب العم����ال ال�صراك����ي الدميقراطي، 
الذي يعد يف الواقع املوؤمت����ر التاأ�صي�صي للحزب، 
اإذ ق����ام ب�صياغة برنامج احل����زب، وقد متكن لينني 
ورفاق����ه يف هيئ����ة حتري����ر الإي�صك����را م����ن �صمان 
الأغلبي����ة يف مندوبي املوؤمتر ال����ذي كان قد افتتح 

اأ�صغاله بروك�صيل واأنهاه بلندن.
تاري����خ  يف  فارق����ة  حلظ����ة  الث����اين  املوؤمت����ر  كان 
احل����زب، حي����ث ح����دث ان�صق����اق عمي����ق في����ه ب����ني 
البل�صف����ة )الأغلبي����ة( بقي����ادة لين����ني، واملنا�صف����ة 
)الأقلي����ة( بقيادة مارتوف، حول م�صاألة الع�صوية 
يف احل����زب لتتطور مع م����رور الأيام حتت �صغط 

الأحداث، خا�صة مع اندلع ثورة 1905.
ج����اءت الأح����داث الثوري����ة ل�صن����ة 1905 لتوؤك����د 
املواقف الت����ي اأكد عليها لين����ني/ خ�صو�صا الدور 
الثوري وامل�صتق����ل للطبقة العاملة. فخلل جمرى 
الثورة قام العم����ال بتكوين موؤ�ص�صاتهم الن�صالية 
يف �ص����كل جمال�����س �صوفيتات والت����ي مثلت جنني 
ال�صلطة العمالية. فخلل 12 �صهرا �صملت احلركة 
الثورية موجة كثيفة من الإ�صرابات والإ�صرابات 
العامة وال�صتيلء عل����ى املرافق احليوية للدولة، 
القم����ع  بفع����ل  الثوري����ة  احلرك����ة  تراج����ع  وبع����د 
الهمج����ي الذي اأ�صفر عل����ى مقتل الآلف من العمال 
والع�صرات م����ن الكوادر الثورية، واعتقال الآلف 
منهم ونفيهم، ا�صطر لينني اإىل اللجوء اإىل املنفى 

يف �صن����ة 1907، ومع ذلك فق����د اعتر لينني ثورة 
1905 مبثابة “التمرين”. فبدون تلك التجربة ما 

كانت ثورة اأكتوبر ل�صنة 1917 ممكنة.
لقد مثلت احلرب العاملية ل�صنوات 1914 – 1918 
منعطفا مهما يف تاريخ تط����ور احلركة املارك�صية 
يف العامل، فقد بينت هذه احلرب اأن الراأ�صمالية قد 
اأنهك����ت نف�صها وان تناق�صاتها قد بلغت م�صتويات 
حادة. وخان ق����ادة الأممية الثانية الطبقة العاملة 
وا�صروا مب�صداقية ال�صراكية الأممية بوقوفهم 
اإىل جانب راأ�صمالييهم.كانت احلرب العاملية نقطة 
الفراق ب����ني ال�صراكية الدميقراطي����ة والأممية، 
حيث األقيت على عاتق حفنة �صغرية من الأمميني 
امل�صطهدي����ن واملعزول����ني يف الع����امل اأن يق����ودوا 

عملية اإعادة بناء قوى الأممية ال�صراكية.
وكانت ثورة 1917 املحطة الأبرز يف حياة لينني، 
فكم����ا توق����ع يف كتابات����ه ب����اأن احلرب ه����ي ع�صية 
الث����ورات، فقد اجتاحت رو�صي����ا موجة ثورية من 
�صب����اط اإىل ت�صري����ن الأول، �صاه����م لينني واحلزب 
البل�صف����ي فيها ومتك����ن احلزب م����ن الو�صول اإىل 

ال�صلطة.
لق����د كان دور لينني ال�صخ�ص����ي يف 1917 حا�صما 
ويعمل على ت�صلي����ط ال�صوء على الدور احليوي، 
ويف ظ����روف حم����ددة، للف����رد يف التاري����خ. فف����ي 
املجرى العارم للأح����داث التاريخية يلعب الأفراد 

يف العم����وم دورا ثانوي����ا. اإل ان����ه توج����د حلظات 
حا�صم����ة وخا�ص����ة حينم����ا يك����ون الو�ص����ع خطرا 
يلعب في����ه الأفراد دورا حا�صما ايجابيا اأو �صلبيا. 
وثب����ت اأن دور لين����ني كان ل غن����ى عن����ه. فق����د كان 
يف خ�ص����م الأحداث وم����دركا لقوانينه����ا فاعل يف 
ت�صكيل الق����وى الجتماعية التي قام����ت بالثورة. 
فل����ول وجوده ملا متكن احلزب البل�صفي من القيام 
بدوره التاريخ����ي يف قيادة الطبقة العاملة حل�صم 
ال�صلط����ة ال�صيا�صية، بالنظ����ر اإىل تخاذل بقية قادة 
احل����زب، وعل����ى راأ�صه����م زينوفيي����ف وكاميني����ف 
و�صتالني، الذين دافعوا خلل تلك الأيام العا�صفة 
املوؤقت����ة  احلكوم����ة  م����ع  التع����اون  �صيا�ص����ة  ع����ن 
الرجوازي����ة وغري ذلك م����ن الأخط����اء التي كادت 

تودي بالثورة.
بعد جناح الث����ورة وح�صم الطبقة العاملة لل�صلطة 
تقل����د لينني مهمة رئي�س جمل�����س مفو�صي ال�صعب 
اإىل ح����ني وفات����ه �صن����ة 1924. وه����ي ال�صن����وات 
الت����ي خا�س خللها ن�صال �صر�ص����ا لبناء اأول دولة 
ا�صراكي����ة يف التاري����خ �ص����واء �صد ق����وى الثورة 
امل�ص����ادة الداخلي����ة و�ص����د الإمريالي����ة وخمتلف 
ال�صعوب����ات التي واجهت الدولة الفتية، اأو �صواء 
�ص����د البريوقراطية الت����ي كانت قد ب����داأت حتاول 
اغت�ص����اب ال�صلطة و�ص����رب الدميقراطية العمالية 

واغتيال الثورة.
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