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  الى ريمون افرام وآمال آريم
ان   ". احد اعظم رجال الدولة في القرن العشرين، وربما اعظمهم على االطالق       " قبل بضع سنوات، آ

اطالق                        شيوعية، ب ة لل ى في االوساط المعادي ين، حت من السهل التوصل الى اجماع حول شخصية لين
ل             اما اليوم، فقد صار من الصعب، حتى لم       . هذه الصفة عليه   وه بمث ين، التف ة لين ام عظم ن يحّن الى اي

ة التي اسسها،    . هذا التصريح من دون الشعور بقدر آبير من المجانية         ترى، هل يكفي ان تنهار الدول
ر                           ين، اآث ر، صار لين ا يكن االم ذ؟ مهم وبعد اآثر من سبعين سنة، حتى يبطل ان يكون رجل دولة ف

االحرى           اريخ او ب سنوات              من اي وقت مضى، في ذمة الت اريخ خالل ال صنعون الت ذين سي ة ال  في ذم
  ولكن هل ينصف التاريخ لينين اذا انصفه آرجل دولة؟.  خصوصا في روسيا–والعقود المقبلة 

ين   ه لين دد اوج ى تع الطبع ال ساؤل ب ود الت سوف،   : يع ي، فيل ر سياس وري، منّظ د ث زب، قائ يم ح زع
ا في آ           ... صحافي ه خارق ا        طقوس العبادة بعد مماته جعلت م يكن      . ل المجاالت التي خاض فيه وهو ل

ام                         سترعي اهتم ى ي ة حت ه الكفاي ا في ا بم بالتأآيد خارقا في آل اعماله، لكنه آان على االقل متميزا فيه
يم            . المؤرخ تالين  . لذلك، يؤدي وضعه في خانة رجل الدولة، مهما يكن عظيما، الى شيء من التحج س

ار انجازه     يمكن اختصاره بصفة رجل الدولة اذا نظرنا     ذنا في االعتب  اليه بعيدا عن اي سّلم قيمي وأخ
اه من المعاصي          (االول وربما الوحيد     ين عدد ال متن وحش          )ب اذ االرض الروسية من ال ، اال وهو انق

سياسي      . النازي وتخليص العالم منه  ة الفكر ال راهن وطبيع اريخ ال اما لينين، فال يمكن، على ضوء الت
  .م سوى صورة رجل الدولة، ولو بكثير من الصعوبةالسائد، ان ننقذ منه اليو

ة                        ة مبني ه آرجل دول رى، اي آون عظمت بيد ان امر لينين يتعقد اآثر فاآثر عندما نفكر بمفارقته الكب
دا             اريخي، والمارآسي تحدي ل الت ل في التحلي د               . على خل ه آقائ م انجازات د حقق اه ر آخر، فق او بتعبي

ر التحا        اريخي، من خالل اقتناص لحظة سياسية                  ثوري ومن ثم آرجل دولة عب ى المعطى الت ل عل ي
دة اج . فري ة ال يحت وافر عوامل آني ر من انقالب ارتهن نجاحه بت م تكن اآث ا ل وبر بآليته ورة اوآت فث

  .فهمها الى الفكر المارآسي بقدر ما يحتاج الى الفطرة السياسية والحس التكتيكي
ى خص            ين عل وق لين شكلون               بهذه الفطرة وهذا الحس، تف انوا ي م آ رغم انه ى ال شفيك، عل ومه من المن

تراآي   زب االش ة الح بة، ال     –اآثري ة المناس اص اللحظ ن اقتن الفطرة وبف ي، ب ديموقراطي الروس  ال
اك مجال           . بتفوقه في التحليل االقتصادي والسياسي وفق المعايير المارآسية        د هن م يع على العكس، فل

ام        للشك ان المنشفيك آانوا على حق وان رو        ة ع ه الكفاي ا في أ   ١٩١٧سيا لم تكن ناضجة بم ى تلج  حت
في الحقيقة، لم يكن لينين نفسه      . االقلية الشيوعية في الحزب، اي البولشفيك، الى تسريع عجلة التاريخ         

تراآية    زة االش ل القف ة لتقب دم المطلوب ة التق ع الروسي ودرج ين وضع المجتم اوت ب ن التف افال ع . غ
ذا             فمؤدى آتابه في االمبريا   ى ه اف عل ة االلتف دا في آيفي ورة هو تحدي نتين من الث ل س صادر قب لية ال

يا، من اجل            " الحلقة االضعف "الواقع من خالل نظرية تقول بضرب        في النظام الرأسمالي، اي روس
اره                    . الوصول الى انهياره آامال    ا في اختي ذا آم ه ه ه، في آتاب يستتبع ذلك ان لينين آان يخضع تحليل

ا روسية     طريق االنقالب  ر منه ة، اآث ع   .  في اوآتوبر، الى حسابات اممية، او اقله اوروبي ان يتوق اذ آ
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شفي  وا    المن نهم دخل ى حق، لك انوا عل اريخ "ك آ ة الت ة    "مزبل ة اللينيني ة الدعاي ول لغ ا آانت تق م . ، آم ل
وبر،         . يحصل ذلك ألنهم هزموا امام خصومهم من خالل انقالب اوآتوبر          ك الن حدث اوآت حصل ذل
ه                  ورة بمفاعيل ه، اضحى ث ا من حيث آليت ورة  . الذي لم يعد آونه انقالب ا      ! واي ث ادت تضاهي بوقعه آ

فلم يحدث في تاريخ البشرية جمعاء ان تتوصل فكرة فلسفية          . ثورة الفرنسية الكبرى، وربما ضاهتها    ال
شر في                      ين من الب او عقيدة سياسية الى حشد هذا القدر الهائل من الطاقات، والى تعبئة عشرات المالي

.اطراف العالم آافة
  

  الحلم آان المحّرك
صفات  ل ال صق آ وم ان تل ائعا الي د صار ش شيوعيةلق ة ال شعة بالتجرب اب . الب ة ب ال عجب، فالهزيم

ا  شيوعية ال يمكن انكاره ورة ال ة الث شماتة، وهزيم ى (ال ى االرجح ال ود عل بابها ال تع وان آانت اس
 وفي اي حال، لم يعد ممكنا في ظل الفكر   ).الى ظروف واخطاء تاريخية عطب فكرى بقدر ما تعود  

ن      ن اي م ول ع ق مقب دفاع بمنط سائد ال سر  ال شروع المنك ب الم راف ان   . جوان ن االعت ر م وال مف
ر   رائم ال تغتف تحال ج ضها اس دة، وان بع ت عدي اء آان ه   . االخط ت الي ا آل شاعة م راف بب ن االعت لك

التجربة السوفياتية والتجارب المماثلة يجب ان يقترن باعتراف مقابل ال مجال من دونه لفهم سيرورة                
ه                   انه االعتراف بان ا   . القرن العشرين  شر، وان ى ال ة عل ى ارادة عازم ا عل م يكن مبني لحلم الشيوعي ل

ان        . بالتالي ال يقارن بالنازية وال يختزل بمفهوم التوتاليتارية        فمأساة الشيوعية ليست في نجاحها آما آ
صارها ة وقت انت ع النازي ر م ابوس . االم ى آ م ال ن حل ا م ي تحوله شلها، وف ي ف شيوعية ف اة ال . مأس

ي اس    ث ف اول البح صوله     يط ة ح ى ادراك حقيق م يبق ن المه ول، لك ذا التح ل  . باب ه د، يتحم بالتأآي
ي   ة ف سؤوليات جم دا، م ين تحدي فة، ولين ستالينيةالبالش ى . التحضير الرضية ال م عل ن حقه اال ان م

فمن دون  . التاريخ ان يستعيد دوافعهم على حقيقتها، وان يسجل ان الحلم آان يحرآهم وليس الكابوس        
الم                ا  . هذا االقرار، لما امكن فهم قدرة الجذب التي تمتعت بها ثورة اوآتوبر عند معظم شعوب الع ولم

دادا ال   ت اع ف جعل ن ادراك آي ى       امك كو ال ن موس يهم، م ا ف ضل م ون اف شر يعط ن الب ة م  متناهي
روت ابع بي ا ومط وع بكفي رورا برب داب، م ى عراق االنت د ال ينغهاي، ومن مدري ر ال . ش ل ان االم ب

سه           ويم الحدث نف د ضرورة تق رة                  . يتوقف عن ر ذاآ ضا بت ي اي راف يعن ذا االعت ل ه اع عن مث فاالمتن
  .المرهفة التي الهبتها شرارة اوآتوبر والهمها فكر لينينالقرن العشرين بتجاهل آل هذه العقول 

  
  االنتماء بال وهم

ر                       ة معصومة من الخطأ، آتعبي ين صورة مثالي لسنين طويلة، جعلت طقوس العبادة الستالينية من لين
ة / ايقوني عن الحزب   ين                   . الدول ى لين اء ال يا لالنتم م يكن شرطا اساس ين ل د من    . لكن زمن اليق فالعدي

سوفياتية      ايتامه   ة ال اء في عصر      . اليوم انتموا اليه عن وعي تام العطاب التجرب ار االنتم بعضهم اخت
ه بكل                      دا في ما بعد سولجنتسين، في وقت لم يعد جائزا التوهم بانجازات االتحاد السوفياتي، في وقت ب

شيوعيون االيطاليو                         ا سيقول ال دت، آم وبر نف ورة اوآت ا ث دفع التي اتت به ام   وضوح ان طاقة ال ن ع
ضيا . ١٩٨١ ال تناق ين فع ى لين اء ال ان االنتم ؤالء، آ سبة له ام  . بالن ة النظ م يعرف حقيق ان معظمه آ

اج االسيوي                      شيء من نمط االنت ا ب ة مطّعم . السوفياتي، آما آل منذ الثالثينات، اي نظام رأسمالية دول
ى مجموعة من التحفظات            بعض عل د ال ة عن سه آانت مبني حول  : االساسية حتى النظرة الى لينين نف

، حول مسؤوليته في قمع تمرد بحارة       "السياسة االقتصادية الجديدة  "آما حول   " شيوعية الحرب "حقبة  
 ومع ذلك، آان االنتماء الى لينين يستمر، ولم يكن. آرونشتادت آما حول فرضه نظام الحزب الواحد
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ى                  اء عل رد االبق ان م ل آ ادة، ب ان "ذلك فقط بسبب طقوس العب ى        فكر   " االيم سه وانفتاحه عل ين نف لين
دود الحزب رق ح ة تخت ة/ دينامي ين  . الدول ان للين اد ب ى االعتق وم ال بعض الي دفع ال ا ي دا م ذا تحدي وه

  .مستقبل، وليس فقط آأيقونة يتمسك بها قدامى الحزب الشيوعي في روسيا
ق ببضع       . غير ان مثل هذه القناعة تبدو اعتباطية الى حد بعيد          د االمر يتعل ة   اذ لم يع تحفظات تاريخي

سه             ين نف ى فكر لين تناد ال ا باالس ا           . يمكن تجاوزه ه حطام ة آل يس ألن   . صار الهيكل النظري للينيني ل
ال والفالحين                   االتحاد السوفياتي تهافت فحسب، بل ألن تطور النظام الرأسمالي جعل من تحالف العم

شعب الروسي في           هل يمكن اذًا استعادة لينين؟ وهل من فائدة في ذلك؟ ال          . نسقا بائدا  حكم في االمر لل
شيوعية   ا الحرآات ال ا هو لبقاي ر مم ة اآث د   . النهاي ة الفكر المارآسي، تكمن فرص التجدي فمن زاوي

ه    ة انتاج ى متان را ال ين نظ ن لين ر م اء اآث سه، المرشح للبق ارآس نف ارل م ات آ ي آتاب اث ف واالنبع
رين            . الفلسفي واالقتصادي  شاف مفك ادة اآت و            آما تكمن في اع ل اوت يهم نجاح البالشفة، مث طغى عل

ا        ا احوجن ة، وم سألة القومي باوير، ابرز اعالم المارآسية النمسوية التي تظل انبه المدارس في فهم الم
  .آما آان يسميه لينين" المرتد آاوتسكي"الى فهمها، او حتى آاوتسكي، 

ى     هل يبقى اذًا شيء من لينين غير عظمة القائد الثوري ورجل الدولة؟ ال            سؤال ينطوي عل  شك ان ال
ى رغم آل التحفظات        . لكن لينين ال يصغر بالضرورة اذا ما عومل بصرامة         . الكثير من القساوة   فعل

را للفضول                       ا مثي انوف آاتب تش اولي ر الي ستثيرها، يظل فالديمي ات شخصه ي ين  . واالنتقادات التي ب ب
ى        . بحث مؤلفاته الخمسة واالربعين، سيجد المؤرخون بالضرورة زادا لل          ادي، ال ارىء الع وسيجد الق
  "الرسائل من بعيد"جانب الكثير من الكتابات اآلنية او السطحية، بضعة جواهر ك

ذي       " ما العمل؟ : "وسيبقى آل من يسعى الى تغيير جذري في السياسة يسأل          قبل ان يقرأ هذا الكتاب ال
ارة                  تراتيجيين وجعل من عب ار االس ام آب ى مق ي تنظيم لين  "رفع لينين ال ة     " ين لكن  . شهادة في الفاعلي

ذي يحمل     شاعرية ال د ال ى ح شفاف ال ذا العمل ال ام ه ائرا ام ع سيقف ح ك ان الجمي م من آل ذل االه
وان  ورة"عن ة والث تراتيجيا  ". الدول ا لحظة عن االس شيوعي، متخلي م ال ى صميم الحل ين ال ذ لين ه نف ب

ردوس ارضي، دونم               الم ف سياسي، ليرسم مع ة ولوجه        الثورية والتكتيك ال ى آيفي دليل عل ذا،  . ا الت هك
ره       رى فك ين واث ا  –صار هذا الكتاب الفريد الشاهد على التناقض العميق الذي طبع شخص لين  وفكرن

  . بجعله في آن رجل دولة آبير واآبر منّظر الضمحالل الدولة–
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