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الاوحد41ستقلاللقوميالتنظيمنفسهواعتبر"يهوديةامة".خالصنظريصعيدعلىالقوميةالمسألةقطلينينيطرحللم

فيالاتحاديئمبداالثانيةالناحيةمنوتبنى،اليهوديةللبروليتارياسياسيومناضلقائدشيءكلقبلهوبل،اجتماععالمفلينينلميس

خرقبمثابةالقرارانهذانوكان."روسياصالحزب"معالعلاقةالتورةالاتنتراكية.أداةبوصفهالحزبنظروجهةمندوماالاموريطرح

السافرالانفصالطريقعلىاولىوخطوة8918مؤتمرلقراراتخطير"اليهوديةاسأ!ة"حولكثيرةصفحاتلينينسودولئن

صفةيأخذلمالانفصالهذاكانولئن."دوسياعمالحزب"عناليهوديئاثقىلانالتحديدوجهعلىفهذا،3091عاممنابتداء

لهبمهاهةخططواقدالبوندقادةمان،3091صيفلمحيالارسميةروسياعمالحزبتنظيممشكلةمنيتجزأكجزءلانفسهاطوحت

يبدو.ماعلىالرابع2تمرهممؤمهنذوخبثكمارأينالينينعلىكان3.91عامففي.الديموقراطي-الاشتبراكبم

لكلماحدث.التاريخيةالصورةبناءنعيدانولنحاولماركسيعماليحزبتألسيسسبيلفيوسياسيافكريايناضلان

الامامالىواسمعةخطوةد!وسيافياللعاملةلحركةاخطتلقدمثلىولادةلواجهالتيالعقباتاخطروكانت.دوسيالعمومثود!ي

الازمةاعوام3.916-..91أعواموفيالطسيسي8918مؤتمربعدوقد.الضيقةاللقوميةوالروحاللخلقيةالروحرايناكماالحزبهذا.

اللعالمية.الاقتصاديةالاتحاد"منظمةفيللفضولمثيرنحوعلىاللعيبانهذاناجتمع

بر،لمعنىحزبابعدقداصبحيكنلم"روسياعمالحزب"ولكنالتار-فيالمعروفة"وبولونياوروسيالليتوانياالليهوديالعمالي

مندوبين،تيسعةسوىيضملم8918مؤتمرانذللك.للكلمةالكاملاساسعلمى7918عامفيدلبوندتأسسفلمقد."اينوند"باسم

البيانانكا،امحتقلتأنانتخبهاالتبمالمركزيةاللجنةئلبثولمديموقراطية-اشتراكيةمنظمةأولوكان.يهوديم!(قومبمأو)ديني

ابتزامهمقدمتهاوفيعديدةضعفنقاطتضمنعنهصدرالذيفيالروسالماركسيونتداعىوعندما.لوسيافيالوجودالىطهر

ناذلكالىأضف.للثورةالبروليتارياقيادةعنالصمتجانبالتياورطماتأبرزمنالبوندكان،صفوفهمننوحيد8!18أذالى

فيانما2و.موحدةقيادةوبلاداخلبمنظاموبلابرنامجبلابقيالحزبحزب"تشكيلفيهضرراللذيالاولاللطسيسيالمؤتمرذللكحضرت

توحيدهتجاوزسبيلوفي،اللحزبلهذاحقيقيةولادةسبيلالمقصوديكنولم."الديموقراطي-الاشتبراكيروسياعهـمال

(،"لالشرارةالايسرا"صحيفة0.91عامأواخرفيصدرتالشكليالتيالقيصريةالموللةبل،"الكبار-الروسي"ثولة"دوسيا".

سيندللعالشرارةمن)روسياعموملثورييسياسيةصحيفة/اولسيقولكماالشعوبسجن)ايشعوبمنفسيغاءبمثابةكانت

.(1825عامنورةابانبوشكينقالكما،الحريقعمالحزب"اسما898مؤتمراختارالتباسلكلومنعا.(لينين

ابانخطتهوكانت،لىلايسكراالمدب!رالرأسهول!ينينوكانانلاحديمكنلا"وحتى"الروسيالعمالحزب"لا"...روسيا

ا-سرعلىتوحيدهاًللىوالوصولاللإبراليالحزبلتسيبحدوضعالحزببهذاالاندماجالبوندقرروقد.أا("قوميةصفةاليهينسب

سبيلفيوالايديولوجبمالسياسياللنضالهذهالايسمكريةالمرحلةالليهوديةاللبروليتاريابتسؤونيتعلقفيماذاتيامستقلةمنظمةبوصفه

بتحديدنيدأانيجبنتحدوحتىتحدانقبل":سبمةثو!يةالاعترافمنهالمقصوديكنللمللبونديينارذاتيبالاستقلالوالاعتراف

الاي!مكراتحبريرهيئةبيانفيجاءكما،"ووضوحبدقةحدودنابلغتهمادهودالعمالمخاطبةفيبحقهمفقطوانماالقوميةبصفتهم

كانتولئن.)1(الصحيفةاصدارعلىعزمهاعنفيهاعلنتالذيوضعهمبحهـمالخاصةبشؤونهمالاهتماموفي،(الادشية"لأالمحلية

دضسالنضالبضراوةتميزتقد"الايسكريةالرحلة"الروسيةالاوتوقراطيةنيرتحتتئنمضظهدةدينيةىقليةالخاصي

علىالروسيةلبروليتاريالنضالقصرأرادوااللذين"الاقتصادييئ"هنذلينينأوضحوقد.عدلهايحصىلاالتياللاسمامهـية2ومجازرها

المعركةرشاشفأن،السياسيةالمهامدونوالمهنيةالاقتصاديةالمطمالبيشكللاوأنهخاصرسياسيطابعلهلليسرالبوندأفي9918عام

الاقتصاديةبالنزعةمتألرينكانواأنهـمباعتبارالبونديينأيضاأصابالروسيةالمنظماتهـءانصاجكانماوالا"حدةعلى)،تنظيما

بعيد.حدالىالمبهمةالصيغةفأنذللكومع.)2("روسياعمالحزب"اطارضمن

الاي!كريينضدوالبونديينالاقتصاديينبينالتحالفاـخذوقدالذاتيالاستقلال"بيخعلقفييما8918مؤتمرفراربهاصيغالتي

2091آذارفبمافعقدالذيبييلوستوكاجتماعفيسافراطابعاالبابتركت"اليهوديةبالبروليتادياالخاصةالمسائلبصددللبوند

مندوبي!مأحدوصل)حضورهوبينالايسكريينبينحيلو،اللذيللببروليتارياقومياحزبابعدفيمانفسهلليعلنالبونداماممفتوحا

.(الانسحابالىالثالثواضطر،الحضورمنالتانيومنع،مطخراالمساجلةفيالانطلاقنقطةالتحديدوجهعلىهيوتلك.اليهـهودية1

لحزبثانيامؤتمرانفسهينصبأنبييولوستوكاجتماعحاولوقدبصددالديموقراطيين-الاشراًكيينصفوففيقامتالتيالكبرى

عخدملزمةبوندية-اقتصاديةيصدهـقراراتوأنروسياعمال.3.91عامفيالليهوديةالمسألة

لجنة"بتشكيلفلاتفى،فشلتهذءمحاولتهولكن.الحزبمنظماتقرارينفيهالرابعكولتخذمؤتمرءاللبوندعقد1.91نيسانففي

مهمتهاالاعد-اد(البونديبورتنويهواعضائهاأحد)ثلاثية"تنظيميةوجودعناللصهيونيةالفكرةاولىناحيةمنتتىفقد:خطيرين

ممنل،انعالاستثنالااللحهنةوجيرلسظيمعةللحزلعثصرلةلكيغضنالعدالسلطالالموعتقل!لمر.205ص-م!د.م-"اليهود1العمالالى":)1(

."الرولمميةالديموقراطية-الاشنتراكيةفيضتخلفةحركة"ة)2(

.368ص-؟مم.ك-"لايسكرااتحريرهينةبيان":)1(.263ص-م،-م.ك-

4



تنجملنأنهمنواتساكنتاذااهميةبذاتليستمسأللةهذء"بئن.بو!تنويك.البوند

.إ)1("محاذيرعانهابيسنالصراعمنمريرةمرحلةتبدأالتحديدوجهعلىوهنا

المساهمةالبونددفضفقد.محاذيربلأونتمرلملةالمتولكنيتكشفأيضاالمرحلةهذهوفي.والبونديين(للينيناالايسكرين

قدالدعوةانمسنالرغمعلى-كوينهابعدالتنظيميةاللجنةفيويحنيلعبمنوجه،الفناهالذيلوجهاغيرهو1ذبينوجهسا

التنظيميةاللجنةنشرتوعندما.متتاليتينمرتيناليهوجهتويطبق،"انهنههكة"ويتسن"يككو"،اررتاروراء*ناللعب

"بوسليدثيةالبوندصحيفةشنت،2091الاولكانونفيالاولبيانهاالسظيميةللضوابطلخطاحترامعلىحفاظهمعوالمؤتمراتاللجان

التنظيميةالللجنهعلىمقزعااهجوما309الاولكانون21"فيازرستيا!رماولعل.الحزبيةللشرعيةمكشوفأوفظضرقغيرومن

رسمخطااللقادمالحزبمؤتمرعلىتفرضانتريدبانهافيهتهمتهااوصعفا!هالبونديينقوةالاسلوب0هذاالىلينينلجوء

التبىالمناوراتلشالبوندحفيظةأثارماانوا!ة.!واخطهلفرضبييولوشوكفياجتماعالبوندمناورةوكذلك،الايسكريين

تشكيلهاثبلالتنظيميةاللجنةفيالبونداشراك"عدممنهاقصداللذينهمالبونديرنكانولئن.اللحزبمنهماتمجملعلىو-ممتيكه

بيانحديث،"الاولالمقاموفي،ايةماوانما،فحسبالنهائيائرتمرباعدادالمكلفةالاولىالتنظيمةاللجتنةتثبلالىوابادر

.الحزبتنظيمفيالركريةمبدااعتمادضرورةعنالتنظيم!اللجنةتشكيلالىاررةهذهل!يبادرالذىهوللينينفان،للحزبالثاني

1091ثيسافيفيقررقدكانالرابعالبوندمؤتمرأنرأينافلقداعتقالبعدللايسكريينفيهاالغالبية-كونثاليةتنظيميةلجنة

ولقد.روسياعمالحز!معاللعلاقةفيالا"رحاديةمبدأأعتماد.الاولىاللجنةاعضاء

الايسكرييئبينحاميةمنادشة2.91عامبحرفيبالفعلدارتتشبيلليتولىللينييكيدعىمناضلعلىلينيناختياروقعوقد

والنزعةالاتحاديةمسمالةبصدداللجرائدصفحاتعلىوالبونديينهذاابلاغه،للينينزوجة،كروبسكاياتولتوقد.التنظيميةاللجنة

تحويلىانوكدا،يسكرافيهراحتالذيالوقتوفي.القوميةباعتقالفيهاتعلمهرسالة2091ايار22فياليهوارسلتاللقراد

يضعفاتحاديةعلاقاتالىروسياعمالوحزبالبوندبينالعلاقاتالذيبودتنوي.كباستثناءلسابقةاالتنظيميةاللجنةاعضاء

راحالبونديون،العاملةالطبقةنضالوحدةويقسمبينهماالروابطالتطيمهاللجديدة.اللجنةلتشكيلبهيتصلأنعلىللينييكيتوجب

اللديموقراطية-للاشتركيةجداالمفيد"التجربة"بيششهدونولااللبونديمعدبلوماسياكن":رسالتهافيكروبسكاياوتضيف

ن!للعلاقاتفاظمكميداالاتحاديبالمبداأخذتالتي"النمسوية.)1("كلهااللعبةعشف

الاشتوممية-لعناصرابعضأنيبدوولكن.لشتىقومياتمنالعمالذاتهبالمعنىثانيةدسالةلينيناليهأرسلنفسهاليوموفي

المجالوافساخالعلنيةالمدناظرةوقفبهدفتدخلتالديموكراطيةيكونن11واللجانفي"جماعتنامن"عدداكبريحشدأناليهطاللبا

.وبالفعلانعقاده(لمتوقعالثانيالمؤتمرنطافىضمنرفافينقاشامام20()"العمامةوداعةوديعا،الثعبانحكمةحكيما"اللبوندمع

وبرمنف3091عاممطلعفبماستؤنفتثم،حينالىلمناقشة1توقفتتث!نكوراداركاديالىلينينأرسلبالضبطواحدلث!هروبعد

التنكيمية.اللجنةبي!نعلى"ازال!تيابولمليدفي"هجومبعدللاعداد"روسيةللجنة"تشكيلعلىالعملفي!االيهيطلبرسالة

انتهزهاسانحةهذا"ازفشيابوسليدنيه"هجومكانوقداللبوندمندوبمغالتعاوئضرورةالىفيهاوينبههالثانيللمؤتمر

اليثوندبوضعيتعلقفيماايحروفعلىالنقاطاخيراليضعلينينالبوندبثؤون"للاهظمالالهالمجالافسادوعدمعزلهشرطة

وهو3091ثسباطافيالايسكرامن33العددوصلأر.الحزبفيعنسلفايعدنأن(رادتشنكو)بهيجدربأنهويضيف."وحدها

."للبوندتصريححول"بعنوان!لينينمقالايحمللمجكوخىالبوندعلىالطبريقيقطعحتىالمذكورةاللجنةتشكيل

لانالسخط.المقالروحيميزهـاهوالشديدالسخطوكانيعرضلاحتى"شديد"تدهذاوكل،ا!لىفيكاملةحرية

يرغبونرفاقنطروجهةمنلا،رفاقيةبرويملاالمناظرةاستاأنفالبوند.)3(.للملاكللآنفسه

قائممنفصلحزبأساسعلىوانما،آخرينرفا!معالنقاشفيبانين!ه2091تمور16فيزادتشنكوالىاخرىرسالةوفي

وما.الديموقراطييى-الاشتركيينلمالرعلىلثروطهطرحبذاته،لعبتككثفانغيرمن،البوندمعومتحفظاجداحذرايكون"

علسىبالقوةيفرضانيهـتطيعلاالرءداموما،كررنالاهرداميدسانفهبانلهتسمحانغيرمن،البوندبشؤونيهتمالبوندتاركا

يريدلاايبوئدداموما،الروسيالمثليقولكمايحبوهأنالاخرينيكنلمان)موثو!غيرصديقأنهوتذكر.الروسيةالشؤونفي

الاثشراك!-الديموقراطي6روسياعمالحزبمنجزءايكونان0)4("(عدوا

الروسي!البروببتادياالايسكراتمأرحانالواجبمنبات!راذنالحزبلجنةممثليمعالايسكراتحريراسرةعقدت2091آبوفي

البوند،قيادةموق!فبحقيقة،اليهوديةالبروليتارياالاولالمقاموفيتكوينفيهتماجتماعا"الشممالاتحاد"وممثليسبورغسرفي

سياس!يةفلطةيقترلى"البوئدأن"الاشهادر؟وسعلى"تعلنوأن!رضتاقيا!بماالنواةوهذء.الصظيميةللجنةالايسكريةالنواة

"،"النزعةاللقوميةالاهواء"وحلفينفسهيرمرغاذ"فادحةوهو،2.91الثانيتثرينفيبسكوىمدينةاجتماععلىنفسها

اقتصاديا""موقفااتخذعندماغلطتهءنيقاسلابماأقدحغلطةانثطءالديموفراطة-الالشتركيةللقياداتافيهقردتالذيالاجتماع

المىالمطا!خاكمةفيتتوجهوان،السياسيالنضالبالنتجةررفيأنوبدو.كراسيكولىأعضائهامنوكان."التنعميةادرحنء"

بانهاثقتهالهالتؤكد،البوندقيادةمتجاوزة،اليهودية(للبروليتأريافيهناهلينينأندرجةالىالمناورةفيبارعاكانهلىاكراسيكوف

وثيقةوحدةتتطلب*سالسيةمصالحهاأناجلا(وعاجلاستدوربسرعةيتقدم"الهعلى2.91الثانيتشرينفياليهمنهرسالة

ضاربة،واحدحزباطارضمنلروسيةاال!روليتادياولينلشهادهشتهأبدىلينينولكن."لتنظيميةااللجنةبقضيةلإمامالى

.ء.-....ء...ستةمناللجنةشكلهذاكرالسي!فانمن،نفس!الرسالةفي

يحبرل!ها9قاطيةالبولرلدسامةال!ياللديرلموئثمترلمعمعلةسلكليهودالمعاكمممةا،لئتالحالطمجرل!ررحسبالاصوللما("المجتمعونيختارهمانقبلحتىتعييناعينهماعضاء

الىتطورهم!نسيعتيفرو.ررفياليهودتطولىكاناذاماحوللينينويضيف.للجنةافيالمساهمةالى"اللبونددعوةقبل"وحتى

.)2،لاأواللديموقراطيةاوروبا50؟6صى-36م.كسم:)1(

.99ص-36م-م.ك:)؟(

.لا118ص-34م-م.ك:)1(.001ص-36م-كم)3(

.321-324عىس6م-م.كإ؟(8.10عي-36م-م.ك:41(
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وليسىأدل.ءلمةالطاللحركةصفوففيالانقسامزرعغيرنتيجةمنمناظرةالتنظيمبةاللجنةعلىهجوهـ"خلالمنالبولدارادلقد

وءن"مستقلةيهوديةعمالبيةمنطمة"عنالبوندحديثمنذلكعلىحولالصمتالنزمقدلينينكانو؟ذا.علنيةفلتكناذن.علنية

اتطمات"مسيحية"وجودلاانهوالحال."مسيحيةعماليةفنظمات"عا-ىحرصاللبوندعديدةومذهبيةسياسيةوتصربحاتمواقف

منيومفيللدينايكنولمم،الديموقراطي-الاشتراكيالحزبفيا،ندمحدمفرفلا،للحزبالثانيللمؤ؟مروانتظاراالتنظيموحدة

لمايزهم.اًوالعماللانقسمامءثمروعاالصاساالايامومحاسبةايوراءالىقليلاالعودةمنبأسولا.صريحةمجابهةمن

الحركة2صفوفالىانتقلتاللاساميةباناللبوندزعمان-لايحت!اجالىالرءانوالحق.السابقةالانفصاليةمواقفهعلىالبوند

.ودنيءباطلزعماللبورجوازيةالفئاتعلىوقفاتعدوللمالعاملة"ازف؟يابوسليدنيه"تنشرأفلم.البوندماضيفيبعيداالايغال

بلالاخرهوباطلهذازعمهعلىالبوندبهيأتيالذيوالبرهانغيبرلاواحداسبوخقبل"اللخارجفياللبوند1لجنة"بلسانالناطقة

خمممة)العمالبعضانبواقعالمجالهذافيالتترع1(ن.مضحكاعلنتانفصاليتهفيمرامقالاالتنظيمةاللجنهعلىهجومهامن

بالمشاركةهددوااواليهودمجازدأحدىفيشاركواقد(عشرةاوأن،8918مؤتمربمقرراتالحائطعرضضاربة،بصفاقةفيه

فميالمسماهمةاعتادتفئةعنالايصدرأنيمكنلا،فيها،متمايزسياسيحزبفيتفسهانظمتقداليهوديةالبروليناريا"

ربءولو.أعضائهامنعشرةاوبخمسةاللجماهيريةالاضراًباتعناللصهيونيةالفكرةتبنىالذيللبوندالرلمابعالمؤتمران؟"اللبوند

الىترجموهاللذي"ا!جتماعيةالثورة"كاوتسكيالىكتابالبونديوناعلنتهمااعلانعلىنفسههويجر؟للميهوديةأمةوجود

للشكمجالايدعلابماألتبينواروسيايهودلغةاالادشيةاللغةالمبدأتبنىذاكالرابعالمؤتمرانفصحيح."ازفصتيابوسليدنيه"

الفئش-اتبمصالححتميابلوثيقاارتباطامرتبطةاللاساميةان،روسياعمالحزبوبينائبوندبينللعلاقةناظمكشكلالا"لحادي

كانتمابقدرانهوالحق.العمالليةاًلفئاتبمصالمحلاالبرجوازيةانهمالتباساتقبللابطريقةذلكبعدصرحوااللبونديينولكن

بصددالصهيونيةالاسطورةدحضهافيمحقةبيكاتيرينوسلافلجنةقراهـبلأورهيتبنىبانهـوسياعمالحزبيقنعواانيريدونانما

رحقمجحفةالبوندقيادةكانت،للاساميةالازنيالابديالطابعنفسهيعتبريزالماكانالبوندانلمجيوهذا.الرابعموتمرهم

بتجريدهالانها(اليهوديةوغيراليهودية)اللعاملةالطبقةقضيةانصراموبعد،فضةيعلنهوهاولكن.العمالحزبمنجزءا

في!فولهانم،والبورجواذيلتاريخياطارعهامناللاسديةالنزمحةقدالليهوديةالبروليتارياأن،الرابعمؤتمرءمحلىسنتينحوالي

الطبقي.البروليتارياوعياللحقيقةنبأ،يقالوالحق،وهذا.متمايزسياسيحزبفينفسهاذظمت

يمكنخطأوأفدجاكبرهوالبونديرتكبهالذيالخطأان-في،البوندصحيفةشنتالجديدالقرارلهذاتطبيقاوانما.جديد

ضدلالهـنضمقفيات،ن،لقوم!بةالةاثفيااقترافهبيكاشيريضسلالىمدينةفيلحزبالجنةعلىمقزعا،هجومانفسهالمقال

قبلمنالمضطهدةالقومياتجميععمالوحد"تشدعيالاولوقراطيةسببأما.اليهودالعمالمنبهبأسلالحددفيهاكانالتيالاوكرانية

وضيقلأووةقومية!اتفيو!زللهملاءلثتيتهمالاولوفراقيهذهحقلنفسهاأباحتقدالمدينةتلكفياللحزبلجنةأنفهواللهجوم

الاتحادبمبدأالبوندفيهاطالبالتياللحظةمنانهوالواقع.الافقالقومياتشتىمنالعمالجميعوحدةضرووةتعلنبياناصدار

حزبا"نفسمهيعلنانعليهواجباأسسى،الذاتيستقلكلالا!منبدلاالديموفرا!"-الاثتزاكيالحزبهوحزبواحدفيالاديانوشتى

بأيالالحادذلكتحقيقام!كانيةلهتتاححتى(،فنمايزاسياسياتلكفرورةلهملتؤكداليهودالعمالالىخاصبشكلوتتوجه

الضيقة،القوميةالنزعةوحلفينفسهـمهالبونديمرغلمولو.ثمنالقوميةثقافتهمعلىوحفاظابالذاتالقوميةمصالحهمباسمالوحدة

كللهيكفلماا898ًمؤتمرمقرراتفييرىانالممكنمنلكانلجنةلانالمضريةغضبتهاالبوند!يادةغضبتوللقد.وتطودها

اللبروليتماريايخصدساادس4بحاجةهواورفىدزاتي/1الا-قصوتعدتجاوزتهوالبوندذكرعلىبيانهافيتأتلمبيكاتيرينوسلاف

،والمؤتمراتالمنشورات،بالادشيةوا!حريضا!رعادء:الليهوديهالمذهبيةلعي2الدوأما.مباشرةاليهودالعمالبمخاطبتهاحقوقهعلى

الديموقرامبما-الاشتراكيالبرنامجاساسعلىخاصةمطالبتقديمفرورةفكرةتهضملم"بيكاليرينوسلالىلحنةأنفهيلغضبتها

النابعةالمحليةوالمطا!بالمحلية(الحاجاتوتبة،المشتركحدايواتدابتزالما"وانها"اليهوديةالبروليتاريالقوىمنفصلننظيم

وفي،ذلكعدافيماأما.اليهوديةادجباةنمط!موصياتمنتشجاهلوأنها"أخرىأوبطريقةالبوندمنبالتخلصمجنوناحلما

قاطبة،روسيافيالاولوقراطيةبالنضالىةررالمتعلقةاللجوهريةالمسائلالطورة"تثيعوأنها"المتمايزةالليهوديةالعاملةاللحركةوجود"

روسيابرولليتارياتضموممركرةموحدةنضاليةمنظمةعنغنىطروحدهاالبورجوازيةالفئات1منعمن!طاللاساميةأنتزعم"ضارة

.!1(كومي(و!فويتمييزدونما!رهااًلذيالسؤالانوبديهي.العماليةاللفئاتصنعمنايضاوليست

فيالايسكريونشواجههافىيالرئشيانعدواذنذحدد!قدهل"هوافشعةالقو!ةالفارغةالثرئرةهذهكلبعدنفسهي!ح

الالجاهالاقتصاديفيهكانالذيالوقتففي.للحزبالتانيالمؤتمرهذاتحتوبالفعل."؟متمايزحزبالىبحاجةاليهوديةالبرولليتاديا

الديموقراطين،سالاشتراكينصفوففيملموسالراجعاسجلقد3.91شباطآفيهالايسكرامن34العمدفيلينيننشر(لعنوان

وجودهعنأعلنقرالمنشفيالاءلجاءفيهيكنلمالذيالوقتوفيبوسيدفي"أبدتهاالمحبماالاراءلثتىشلىيداتسمفيهافيهيسفهمقالا

:"زفسنيااً
ماأخطرهيالبونديمثلهاكمااللضيقةاللقوميةالنزعةأمست،بعد

يريدونالتيالاسسو!لامةالديصقراطيين-الاشتراكيينوح!يهددلجنةقبلمعنقجاوزهعلىيحتجانالبوندحقمنللشى-

الواجبمنأصبحفقدهناومن.الموحدتنظيمهمعليها!موااناللجنةولانالمدطنةهذءفيلهوجودلاالبوندلانبيكاتيرينوسلا!

والتحريفالانحرالىخطرلمواجهةكافةالاي!مكريينقوىا-فاراليهوداللممالالىوانماقاطبةالليهودالعمالالىتتوجهلم؟لمذكورة

.(البوندي0وحدهابياتيرينوسلاففي

مجالاتدعلاالنثربرلمالمكوبةغيرالخاصةلينينورلائليشكلفىانهالرابعمؤتمبرءفيكررقدنفسهالبوونان-

لندنمنينيناًرلل3091آذار31ففي.العورهذافي!كمنجزءاا!ود!لاالمثظماتفيهاتشكلالتيالمدنفيمتمايزةلجانا

الميدانتهيئة"فيهااليهمطلبلتنظيميةااللجنةأعضاءالىرسالة.روسياعمالحزب

ذلك،"المؤتمرفيالبوندضدلالنضالالجميعوبين!كان3لفيالبروليتارياالليهوديةلقوىمبفعلقنظيملقيامالنونداندعوة-

...-...ملا"اليهوديةالبروليتارياعجز"تنميمالىدعوةاللحقيقةفيهي

لنالهوالحال.صارلصالبدونموا!مهعنيتحلىفىاللبولد"انلان،كلههاروسيابروليتارياعجزتنظيمالىررعوةهبمبل،قواها

.342-337عي-6م-م.ك:)1(لهليسخطروطائفيرجعبممنطقالدكلوةهذهوراءالكامنالمنطق
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كاناذ)فعلياصوتا51ولهممنظمه26يمثلونمندوبا3؟وحضرهعلىالحازمو-ءسميمها.مواقفهنتبنىانابداوسعشافي،*-ون

وقد.اللبوندعنمندوبين5وبينهم(تفويضينيحملمنهمثمانيةوحدههو،اللحزبمنالبوندفصلحدالى،النهابةالىالمضي

دراسةومهمتها"التفويضاتلجنة"تمئعكيلالاولاليومفيتم.)1("الرضوخعلىريببلاسيرءمهاللذي

!ا!م.-!نئرس!منوالتحققالمندوبي!ن"اعتماداوهـافى"يؤكد!يانوفسكيالى3.91نيسان3فيافيىروللةوفي

أحدمندوبي،لينينالىبالاضافة،اللجنةاعضاءضمنمنوكانفىنواًنالمإدىءبمددالبولدمعاًلمناظرةاستمرارضروهـةلينين

(للجنة"فيسلفهاتبعهاقدكانالتيالخظةهذااتبع.وقداللبوندانيجب"بأنهويضيف،التنظيميةاًللجنةبصددالمناظرةايئلمفتم

المؤتمر.امحمالعرقلةعلىممكنةوسيلةبكلالعملاي،"التنظيمية.ا!ربمعهالسلملريدكنااذااللبوندضدللحربالعدةنصد

مسألةكلفياللجنةرأيويخمالمفالعجلاتبينالعصييضعفراحفانذار.الثمنيكنو!ا،الافقا!حدالىاللحرب،المؤتمرفي

يحتفظ"انهذلكبعديعلنثمصانهايةلامنافشاتفيويدخل!2(."!وهـبرضخ

الىالمطافخاتمةفينطرهلفتوعندما.موضوعكلبعدد"برأ،3.91أيار22بتاريخلكسندرونوفااالىروللةفيلينمنور؟ى

افاامرفليكنفىحبساللحنهاساتعدد،لانجايقيمسكللىبمووقعهعلنهذلةكدنهللكيعرقلالوقتفيالمهاماهممنواحدةالبوندضداللجانتهيئة"ان

..علىواللحرص."الشكلياتخرقبدونتماماممكنةوهي،الراهن

اعتمادالمندوبيناورا!دراسةافهاءمنفساللج!نةبتمكنالئس!اعةللمعمسيبيذهبواانا!بونببينوسعفي"لانهضووري"الشكليات"هذه

لم.منظلاولا،ذهـيعةأيلهمنقدمالانحنعاجميناوإكن،شا؟واأذا

أولوياتبمنأقشةجلساتهالمؤتمرافتآحالتانيالليوموفي)3("طيةذرر!ة

يراعطائلجنةطولتنظمم!ةالمنين،يميللكىوبرنامجهنائحزئييجبولممظماتأعمالمتنروعالتيالخطةيب!وماعلىدادرالذي،البوندفانوبالمقابل

فيالحزب!ىومقانننهالموندهسألة-كونانو!،ذللكعارضلعرقلةجهودهكليبثلراج،للحزبالثانيتمرافيفيضدهتدبر

....الى3.91حزيرانفيبادرأنهكما.الاسجاهبكريامؤتمرانعقاد

لقبيقررأنالمؤتمرعلىأنمعناههذاوكان.الاعمالجهولرأساتخذو!لى.هـادةحظةيرسمص!ىالخامىمؤ"مرءءقد

جاءوءاذا.لا(واللحزبمنجزءاًيشكلالبوندكاناذاماضبماءكل!رةمنظمةهوالبوند"انعلىينصقراراهذاالخامسىالمؤتمر

والا،المؤتمرجلساتسائريحضرانللبوندامكنبالايجابالقرارهواًلبوندأنوعلى"اللديمومرامر-الاشتراكيروسياعمالحزبمع

الحالكودطقئرواااسبالمعانببافند*ا!1علىاًئرنعمدمهاعلنشعنلموعدتمولماقداملال!وندتمثيلحتكارالمبدأوتنفيذا."اليهوديةلليتارياللبروالموحدالممثل"

-...انعلىينصوالذيابعالراالمؤتمرالغىهداالليهوديةاللبروليتاريا

ا*حادية.علاقاتالحزبمععلاقلالهفيهايكونالتىالمظطقفيمتمايزةمنظماتلنفسمهيشكللنالبوند

.الحزبفيالبوندمهـانة!لةببحثباللفعلالهوتمروبدا.الديموقراطية-الاشتراكيةالمنظماتالىمنتصناليهودالعمال

،"الحزبفيالبوندمكانةحولقرارمشروع"الحضورعلىوتليالمرفي!ؤاللجنةأنالخامسالمؤتمرقررأيضا(لمبدأئذللكوتنفيذا

ا!ؤتمرانعقادمنايامقبلأعدءقدلينينكاناللذيالمثمروعوهوفييهوديعاملايالىشوجهأنلهايحقلاروسياعماللحزب

وكسان.ال!لخطةعلىمعهمواتفقالمنموبينمنرودمعوزاقشهلمجهايكنلموانحتى،نائيةكالتمهماروسيابقاعمنبقعةأي

الحزبز!نظيمفيالاتحاديالمبد(رفض!يلىينصهذاالقرارمشروعوبموا!ط.للبوندالمركريةاللجنةبواسطةالا،لللبوندمستقلتنظيم

،8918بيانعليهثصاللذيالمركريلتنظيمياالمبدألوكيدوعلىأمر?لىالانفعالحزمقدالبوندأنعملياتعنيالقراراتهذهوكانت

وحسدةسيماولا،العاملةالطبقةنضالوحدةعلىحفاظاوذلك،هذهالاف،قيلئهمةوتجنبا.نهائحاروسياعمالحزبعن

سبيلفيلا،اليهوديةغيروالبروليتاريااليهوديةالبروليتالىيافيتلك4مقرراالخاصالمؤتمرصاغ،العيونفيللبىمادوذرا

تحريرالمجتمعهوالذيالنهائياللهدفالىيمكنمابأسرعالوصولمنيكن!لم.الادلىاروومقرراتالاعلىالحدمقررات:صورتين

الىلوصولاسبيلفيأيضابل،فحسبا&بروليتارياتحررطريقعنالحدفمقررات.المضمونفيلاالشكلفيالاالصيغتينبينفار!

القوميةوالمشاحناتاللاسامببةضدالنضالفيضيقيةفعاليةممو!ة،اًنها!طللكماوكل،الاعلىالحدمقرىاتنفسهاهيالادلى

.)11المشغيلةوالطبقاتالاولوقراطيةصنعمنهيالتيالبغيضة!صأالىالاشمارةمنهاحذفتثقد.،باسمائهاالاشي(ءتسميولا

المبدااعتمادغلىينصاللذي1المضادبمشروعهالبوندوتقدممنواضحاوكان.العمليةنتائجهبكلالاحتفاظمعولكنالالحاد

،مندوباللبوند،كوسوفسكي.ف.ووقفالنقاشواحتدبم،الالحادي4!فاورة.واالمساومةهواووفانالمطالبلهذهالشكليةالازدواجية

الموتمرهذاوانالمؤتمرفياللبوندضدحيكتقدمؤامرةثمةانيعلن،الاءلىالحدبمطا،بروسياعماللحزبالتانيالمؤتمريقبللمفأن

استعدادعلىوليستاليهاالتفاذيمكنلا"كتيمةغالبية"يث!كلبمظهرظهربدورهارفضهامافاذا.الادلىا!صرمطالباليهفمت

.ت!نازلاوتفاهملاياور!رسيضج!بيشما،الانفهمالليةيهمةهووتلبشها؟مص.ضجاالمتملب

لوصلالىقدالمؤتمركاناذاانهويؤكدعليهيردلينينوانبرىتقديمعنيحجملاالذياًلساهلبمظهرظهرقديكوناذبجلدء

،وانماوالاستئكالىلخجلاالىيدهولافهذا،"كتيمةغاللبية""تشكيل.الوحدة!يلىللحفاظابهدفألتنازلات

لوقيمافخرااًلحزبيزداًدولسوف.الافتخارالىالعكسعلى

."جداكتيمة"بل(كتيمةنحالبية"يمثلونأعضائهمن%.9اصبجالبودرانمسح!

معنى،منالكلمةفيمابكلحزباأصبحقدانهعلىدلبلهذاففي

مجموعاتالىمنقسمانهلإنداءالحزبويكفي.موحداحزباروسياعماللحزبالثانيالمؤتمرقاعةالىندلفانالآنلناآن

فيأنقسماتهيزيدواًأنيريدونالبوثديينفانذلكومء.و.!تلاتالجانبيةوالممراتالكواليسفيالكفايةفيهبماطفناانبعد

كوعنمتحد"!مي"حزبكلفيطرلمقتكرارهاعنمضاعفةأضعافافيها.يعقدقاعةمنلهيكنلمالوتمرانوالحقيقة.اليهالمفضية

.)؟(الاتحاديةباسمواًلخصوءميةوالانقسامالانعزالتكريسطريقآب،و.اتموز17دينلندنفيثمبروكسلفيسرااولااجتمعفقد
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حقشعاريعاهـضواان،النزعةوالقوميمةالا؟حادية"انموية"الاتحادمبداعنيدافع،البووريينزعي!،ليبركذلكووقف

الثقافي.القومياللذانيالاستقلالبشعارمصيرهاتقريرفيالاممحقا.الابتسامالىوتدعوغريبةنظروجهةمنولكن،اًلذاقيالاستقلال

ذلكانهمفيوالسبب.عنيفاطابعاتأخذلمهذهمعارضتهمولكنلللتنازل،غيرمستعدالركريةعلىاللحدهداالىالمؤتمرحريصادامفما

الذاتيالاستقلاللمبدأالحماسهعظيمانداكمتحمسينكاهـواماعلىعقبراسا(لمفاهيمقلبمنأذنبأس،فلابصددهاانملةقيدولو

معنطريتهمالمبداهذا-حؤممقداربعدادركواقدكانواوماالثقافيهوالذاتيالاستقلالانحينفيالمركزيةهيالاتحاديةبأنوالادعاء

تمبنىقدكانالرابعمؤتمرهمأنوصحيح.يهوديةأمةوجودعنالادعا!المضحكةهذالتفنيدايضاانبرىالذيهوولينين.اللامركرية

ولوفمامتسرعةبصورةذلكفعلولكنه،اًلثقافيالالشقلالش!ارحتىالعمرمنالسطدسةفيأطفالالمؤتمرأعضاءأنليبريعتقدهل

فيروسيا.الليهودحياةفيظروفبحثوثونماومعمقةمعصلةمناقشة،تعريفا،تعنيءانمافالمركرية؟السفسطاتهذهمثلعليهم"يمرر"

انيالمتسرعةباللصورةبعدفيمانفسهكوسوفسكي.فاعترلىوقدحقومن،وابتعدتنات!ماوالاطرافالمركزبنحاجزكلنمياب

القضيةبحثتعندما3)فقالالنمسويةالمدرسةشعاراقتباسبهاتمانوالحال.الحزبأعضاءمنعضوأيالىمباشرةيصلأنالمركر

القضيةحلالمؤتمراعضاءأحداقترحالرابعالبوندمؤتمرفياللقوميةباييتصلانلهيحقلاالركزانتت!نبوندايقترحهاالتيالا.حادية

السلافيالديموقراطي-الاشتراكيالحزبصنهاجوفقالقوءيهصكلونأناذنيمكنفكيف.البوندقيادةطريقنميرعنيهوديعامل

فانالمؤتمرلذللكونتيجة،عامااستحسانااقتراحهفلاقىالجنوبي،هذه"ثملبتطبيقنفسهالبونديقبلوهل؟الركزيةهيالاتحادية

."الثقافياللقوميالذاتيالاستقلالبالاجماعقبيللابمركزيةالبوندقيادةتقبلهل؟نفسهعلى"الاتحادقي"الركزية

الفقرةيعارضوالمالثانيالمؤتمرفيالبونديينانوالواقعأوالمدينةهذهفيالحزبيةوالمنظماتبالحزبيينبالاتصاللهاتسمح

بقدر،مصيرهاققريرفيالاممبحقالمتعلقةاللببرنامجمنالتاسمعةالاتحاديةيريدأنهيزعمالبوندان؟المدينةلجنةطريقعنالاتلك

البرنامجمنمقتبسةبفقرة"اسنكمالهاو""تطويرها)حاولواماالمنظماتشؤونفيالمركرقبلمن"الاعشىالتدخل"لتجنب

الفقرةالىتهـضافأنالبونديغولدبلملاتاقتر!فقد.النمسويبأقنفسهعلىيقبلالحزبأنالبونديتصورهلولكن.الحزبية

التطورحريةللاممتضمنمؤسمماتانشاء"عنجملةالتاسعةمنظماتشؤونفيأعشىتدخلاتتدخلمركزيةقيادةرأسهعلىتكون

حق"عنجملةاليها1تضافأنليبرواقترح،"الكاملةالتقافيمنظماتلجميعارزاتبمالاستقلالبمبدأأصلاالحزبيقرأللم؟للحزبا

المؤتمرامامدافعنفسهغوللدبلاتولكن."حرثقافيتطورفيالاممالمركز،قبلمن"الاعشىالتدخل"دونالحيلولةبهدفاثحزب

حريةحقعلىمطلقاالاعتراضممكنلا":قاء4للأالتاسعةالفقرةعنانوالحقيقة؟للمركزنفسهالوقتفيخاضعةالمنظماتئلكبقاءمع

،فلااستقلالها1سبيلفيالامممنأمةناضلتماواذا.المصيركقريرفيعبثايشككولم"الاعشىالتدخل"عنعبثايتح!نلمالبوند

شرعيازواجاتعقدانلريدلابولونياكانتواذا.معارضتهالجوزالتيا!ءحاديةالتنظيميةالمبادىءفكل.المركريةالقيادةلزاهة

.وفيبليخانولى،الرفيققالكماالامرلهايتركأنفيجب،روسيامعأيضاواللحقيقة."منظمةريبة"سوىالواقعفيليستيقترحها

علىليبروتلاء."هذهالنظروجهةعلىاوافقأناالحدودهذءيريدلامركزياساسىعلىالداخلفينفسهنظماللذيالبونداًن

فيتحياانتشطيعلااللقومياتاحدىكانتاذا"الهليؤكدالمنصة1أشبهوما.التنظيممنالممشوىثفسالىيتوصلانالحزبلمجموع

."امامهاالعقباتيضعلنالحزبفان،روسياحدود.الانكليزيةالمناجمعمالبنقاباتالحالةهذهفيالبوند

دونماالتاسعةالفقرةلثانياالمؤتمرأقر!دامرمنيكنومهماالتنظيممنمرمو!مشوىالىالنقاباتهذءوصلتفلقد

،واقتراحاصواتثلاثةمنبأكثرغولدبلاتاقتراحيحظلماذ،تعديل.ولكنهاساعاتسبعالىالعمليومتقليصعلىذلكبفضلوحصلت

الاقتراعهذاالبونديعتبرولماصواًت.1أربعةمنباممثرليبربتانيتها،مدفوعة،ظرضهاراحتالتحديدوجهعلىالسببلهذا

سيجبريالتيالثالثةللجولة"قنبلته"يعدكانلاته،لههزيمةثمانيالىحتىالعمليومبتقليصالانكليزالعمالسائرمطالبة

للحزبوتحدلداللداخليالنظاماقرار)التنظيميةالمسمألةبحثفيهالاالبوول!تارياوحدةعنالنقاباق1هذءتصورأنوالحق.ساعات

وجهعلىالثالتةلجولةاتلكفيانهوالحق.(فيهالبوندمكانةاًلماجمعمالمثمالفليكنالا.البونديينرفاقناتصورعنضيقايقل

المؤتمر،فيلهمنكرةهزيمةباولالايسكريالاتجاءمنيالتحديد)آ(!اللبونديينللرفاقتحذيربمثابةهذاالتعشيالائكليز

للحزبالداخلياكظاممنالاولالبندعلىالتصويتعندوذلك.وس!حلالىالحزبفيالبوئدمكانةحولالمناكشةوانتهت

فيللدخولهنايتسيعالمجالولا.الحزبيةالعضويةتعريفبصددفيالتنظيملاتحاديالمبدابادانةعامامبدئياقرادالمالمؤتمراتخذفقد

كوالمهمالحزبعضوتعريفحولومارلولىلشينينالل!فتفاصيلووراللحزبفياب!ندمكاشةاما.وحدهالركزيالمبدأوباعتماد

للمارلوفيين،كانتالغلبةوان،أنفسهمعلىانقسمواالايسكريينأنوبالرغم.الدا!لئاللحزبثداممناقشةحينالىبحثهاغجيلفقرر

لينيونتحالفوااقتراحضدصولوااللخمسةالبونديينالمندوبينوان!لر!اه!انصراكان!د،التوفيقيوطابمهالقرارعموميةمن

ادهىبالهبعدفيماالتحاللفهذالينينوصفوقد.ف!مار!هعالميولهـفعلى؟!،بلوحدهالبوندعلىلا،نمراالايسمكري

اهـطرواالايسكريينوبأنالحزبمستقبلعلىالمؤتمرفيحلرظهروساظ2فيبالبروزشرعتقدكالتالتيوالانفصاليةالانحادية

لمواجهة"البارودمنمزدوجةبكميةبنادثهمحثو"لىاًازا?وا!لميتونيينكا!بولويخن"القوميين"الديموقراطيين-الاشتراكيين

خصومهم.القرارمفعولانبل،فحسبهداولشى.والارمنوالليتوانيين

المؤتمرالىانتقلللحزبالداخليالنظاماقرارمنالانتهاءوبعدهاشرشبهدداكانفقد.الامميالصعيدالىروس!ااطارتجأوز

المؤتمرأنمناللبوندوطلب.الحزبفيالبوندمكانةررلةبحثارريموقراطيون-الاشتراكيون.اتخذءقدكانالذياللقرارعلى

رفضالمؤتمرولكن.الي!ديةللبرولليتارياأوحدممثلابهيعترلىفياللفيلأرالليةمبدأباعتمادالثانيالمؤتصانعقادقبيلالتمسويون

.ولمضدءانفسهمالمارتوفيونوصوت،سماحقةبغالبيةالمطلبهلىاعلىمتحدةأحزابمنمجموعةألىحزبهموبتحويلالحزبيالتنظيم

البوندييناقتراحجالبالىالتصويتعنالمارلوفيينامتنماعيكن.القومياىاساس

الربيمهيملشابقدرالمهودلةنه!لرهامطلىعلىممئتحملطلبئمثملدلم!لملاشذعلىلاحنكاهنمناقشلأعندالمؤتمرفيالبوندمعالثانيةلخصومةاونشنت

.!"."ر..الاممبحقمنهالمتعلقةالفقبرةسيماولا،الحزببرنامجمشروع

كدرفضالمؤتمركانإنحتىلحادصدقالقوهمميكوفيسيمالسظمملأبدتبدأ3يممتطيعلتظرياتهماستكمالا،البوندممثلوحاولفقد.مصيرهاتقريرفي

.!دالمؤتمرفيالوقفسيداصبحقدك!اناللبوندأنوالواقع.512س051ص-نفسهالمصلر:)1(
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أعموبصورة،هذا!المؤتمرقرادعلىبالتفصيلاليهوديةالبروليتارياأصواتوكانت،متساويةل!بهوالمارلوفيينالايسكربناصواتكانت

حرك!كلمنالروسيةالديموقراطية-الاشتراكهةهوقفعلىفقدولهذا.اقتراخكلمصيرتقريرعلىقادرةالخمسةالبونديين

)1(."قومسةالانسحابالبوندمنموبوقررعندماحقيقيةمفاجأةالمؤتمرونفوجىء

.ومهماهذامشروعهتقديمعن،مالسبب،امتنعلينينولكنيعددوسياعمالبحزبملته!عقدحزبهمانمعلنينالمؤتمرمن

لقوىاموازينتبدلالىالبونداًنسحابأدىفقد،أمرمنيكنالليهودية.للبرولليتارياأوحدممثلابالبوندالاعترافالمؤتمررفضان

وجماعتهمارتوفجانبالىالغالبيةكانتأنفبعد.المؤتمرداخلانمنيقينعلىكالوالانهمغيرهممناكعرالايمكليونفوجىءوقر

وتجلى.والايسريينلينينجانبالى2أعست(بعدكيماا:اف!ؤة)منالمعقوولالتنازلاتمنيشاءماعلىالحصول1يممئطيعكانابوند

فيهافازاذالحزبفيالقياديةالاجهزةانتخمابعندالانقلابهسذاا(خمسه.مندولهلاصواتالحاسمةالاهميةبحكمالمارتوفيينجانب

اصحاب"أسمعليهماطلقهناومن.الاسدبحصةالاي!مكريونانلموىبالانسحابالمفاجىءالبوندلقرارتفسيراللينينيجدولم

المئاشفة""اسسمخصؤمهمعلىوأطلق،(البلاشفة)"الغالبيةانوالواقع.اللخموصبهذا!صبقةاواجمرلديهيمكانتمندوبيه

الذيالتبدلبهذابمدلميمالينيناعترفوقد.(الاقليةاصحاب).الخاصاللبوندمؤتمرفيققررقدكانالانسحاب

التقدم!يةالكتببائعةالىمينهرساللةفيوقالالبوندانسحابأحدثهاتثاببادانةقرارمشروعاروادالىفورهمنلينينوبادر

سيهزمونكانواالمارتوفيينيان3.91أيخلولمطلعفيكاليميكوفاانايرىاد؟تمران":لمج!ماا!عهذافيجاءوقد.اللبوند

.)2(.البوندانسحاب9ولا"الايسكريينعلىالديموقرامط-الالثراكيدوسياعمالحزبتركقدالهـبوند

ء.المؤتمرغالبهـية)قرارالامتثالاللبوندمندوبيرفضالر

سوقدلحزبك!لذلكسمحامالهمنبلمعلىلبولمكسياانل!ائييناظربانتهاوبدلمولهىفىرأيهتشكلالتياللبادرة1لهذهالعميقاسفهعنالمؤتمرويعلن

طابعامعهائخلافاخذمااذا"خيرا!وثدرخيل"انليئينا!سادالتما!يالالحاد"رالحاليونالقادةيقترفهافادحةسياسيةغلطة

وللهذا.الثانيالمؤتمرحلساتمحاضركىراقداسرايمقوللم،علنياالبروليتاريابمصالححتميااللضررنن!ائجهاوستلحق،"اليهودي

....تذرعالتياللحجحانالمؤتمرويقدر.العاملةوالحبركةاليهودية

ماموطوال3091عاممنالمتبقيةاًلشهورطوالجهدالينينيأللمالىترتدالعمليةالنظروجهةمنفعلتهملتبريرالبوندمندوبوبها

ممكن.فطا!أوسععلىواًلبوندالحزببينالخلالىاذاعةفي4.91اللقناعاتوثباتصدفىبصدديبردهاماالاليسوشكوكهواجس

!مايعمئوكمالطما،الفمتىهدفهكأ،وضععوائحزمتابقةلسظيميظرهوبرلبداية،الرول!الديموقراطيين-كييئللاف-رالديموقراطيةا-الاشتراكية

ال!وثدتنطمممشوىنفسألىروسياعمالحز!لتنظيمالارتفاعا!وهيةالنزعةلتسربمؤسفةنتيجةالنظربرلمةالنظروجهةمن!تمثل

..عنالمؤتمرويعبر.البوندية1الديموقراطية-الاشتراكيةالحركةالى

سبببلعلىبالبولدحزبئائقارنللنحامفمفو:كعةلالل!برلمع!اليكنقمم!االحركةبرينالوثيقةالكاملةا!وحدةضرورةفياللعميقةوقناعتهرغبته

واشم!لاغنىحزبئاعملنرقا.-!دءلىروسيا"بالرو-لأاماملةاوالحركةاليهوديةاللعاملة

الحماهرعلىتأ"لمرهوان،تطورااكثربمإرلالرنامحهو،جممقولنكلسعىلاطلاعابيرالت!جميعاتخاذويقرر،التنظيمصعيدوعلىالمبهـادىء
لطاقهوار،البولدعملمصمورمنس

..تنوعاكثروتحريضهدعايتهوأن،وأعمقأشمللعمالية2

عملشكلعنمتأخرعملنا(،شكل"ان؟"الشكل"ما2

ضعفنانقطةإن..الخجلحمرةويبعثالعينيفقأحدالىالبوند

والهثيالبدائيوالشكل.مضمونهعنعملناتنظيمتاخرفيمحمن

لكوآلؤديمغحمولأ!ب!نكرامتنآسبةالمضعمولحعلطولافعالجدغيرلإلىيسيمحلرببطول!وير-انؤمطواثروصكهةمال

.!دالبوندعلىسخطهيثيركانم!االتحديدوجهعلىوهذالا

المناجسمع!النقاباتطريقةعلى،رريدالبوندكان

فيالعراقيلمناثويدليضعالتنظيمي.تقدمهيستغلان،الائكليزبشيرالاميرنتمارعفسع

نايريد.الروسالديموقراطين-الاشتراكيينسأئرتقدموجه

وليخلمهعنهانفصالهليعمقالروسيالتنغيم"ضعفنقاطلسغل*لد***
واحد!:كلمةفيتتلخصهذءالبوندخطةوكانت.)؟(.إ

اساسعلىمنظماالبونهفيهكاناللذيالوقتففي.ا!دحادية

قبنيالىالروسيالحزبلرفعوسعهفيماكليبذلكان،مركزي

الىمجموعاىيمزكهبانكفيل،لمجهلامركزياتحلا،رخوتنظيميشكلضخمة!كة!اتجلون

كانتركيزهناومن."!مية"بأنهااللبونديصفها،ضعيفة،صغيرة

التيالنزعة1باعتبارهعاالقوميةالبوندنزعةعلىاللشديدلينين

اذافيماالديموكراطي-الاشتراكيعلالحزبحتماستجهزوالعقائديةويلاقتصاديةالسباسيةامتبمن

القوميلا،النزعةمسئنقعفيالالزلا!أسهلوما.اليهعدواهاانتقلت

يقولانبدلا"أللف"يقلدمن.منهالروجأصعبماولكنعلىالقمصمنكبيرةوكمية

.205ص-6م-دم..)1(بخ
.164ص-34م-م.ك.)2(
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)1(.واقعةحقيقةلا،نظرية،فكبرةهيانماللمفهو:البولدشانهووهذا!"الياء"الىوهـولا.."باء"

"الايسكرا"فيالمنشور"الحزباللبوندفيكلكانة"مقالوفييكتفولم!،قومياساسعلىالاتحاديالتنطيمهمبدأبتمبنييكتف

نفسها،الاطروحةيؤكدلينبنعياد2.91الاولتشرين22فييسفرأيضاهاهوبل،اليهوديةالبرولليتارياتمثيلباحتكارلمطالبةبا

هذهويضيف،"صهيونيةفكرةأبيهودية1الاء4فكرة"أنأطروحةعنيسعفر،الانعزاليةالانفصاليةنيهـاتهعنالحزبمنبانسحابه

ثم."جوهرهافيورج!يةتماماخاطضة))فكرةأيضابرانهاالمرةءميمي،بلبم!وراللقوميةبالمعاملةوحركتهؤوءيته"احاطفيرءبته

اللعهد،ذلكفيالاولا،ركسي1النظري،كاوتسكيبكاهـليششهدقريةكلوفيبلدةكلوفيمدينةكلفيصهنيةأسواربناءفي

ايهونا"أنبالذات"الايسكرا"صفحاتعلىاكدفدكانالذيكلههذابعداللبوندولايخجل.اًبيهودغيرعنالليهودالعماللفصل

بردونلهامعئىلاالاءةانالىنظرا،كأمةيروجدواائعنكفواقدجميعلعمالاًلمشتركالنض*لملبئن"العميقة"عنقناعتهالحديثمن

نيوزايت"فينشرهقدهـ،نآخربمقالافي*،وي!شش!د."أوضض!للنضالالموائمةالشروطبخلقالكفيلوحدههواللقوميات

0والارضللغةاهيقوميةلكلالاس!الصيةالمقوماتانفيهواكدنزعتهأنمتن!اسهصا،ا!طائفيةالمجازرسياسةوضداللاسامية

مشتركة.أرضولامشتبركةلغةلالل!مليسالليهوداًنوالحالكلرستبل،فحسبالنضالذلكوحدةتمز!لمالضيفةالقومية

اذيكتباناكيهالفريدالراديكاليهوفرنسيبيهـديكذللكويششهدمؤتصرمقرراتخحلمنوتنظي!مياقانونياكريساالتمزىذللكايضا

بلمسانالناطقة"الصغيرةالجمهورية"صحيفةفي3.!اأيلولفي)اً(.المشؤومةالخامسالبوسد

،لاراربرنارعلىفيهيردمفالاالاملاحيبينالفربسينيين3الاشترا

احد،دريمونوعلادوار،آنؤاكالبارزةاللص!ونيةجوهالواحد((اليهوديهيلامة

الواحدباللحرففيهويقول،!يضااللبارزينالاساميةااروركةزعماء

لبرناريحلوكاناذا):واحدآنفيللا!ماضيينواابصهيونيبنضدكلهيقوماللقوميةالا-لحاديةبمبداالمطالبةفياللبوندمبرران

أما.شأنهفهذا،خاصشعبمناموافىنفسهيعتبرانلازارللمالبوندأنوصحيح.يهوديةقوصيةأوأمةوجودفكرةأس!اسعلى

بقوميةأعتبرفلاأنني،يهودياوالمتاللذيانا،أصرحفائنيأنايؤمنكانولكنه،الرارعامؤتمرهفيالااللخرةهذهتبنيهعنيعلن

.هل..الفرنسيةاًلقوميةغيرقوميةمنليوليس..يهوديةعلىأطلقأنمن!،تاسيسهيوممنذ،البدايةهنذالحقيقةفيبها

فيشكلواأنهممنبالرغموهذا،أجبانني؟شعبالي!ودايشكلفاللبوند."اليهوديالسماليالا-لحاد"اسم7918عامفينفسه

فالشعب!كلا:قاطعاجوابا،بعيدعهدمنذزالشعباالماضيينطلقلااله1معناهوهذا،ديموقراطيا-اششراكياحزبانفسهيعتبر

مناولالالهبدلا.هئامتوفرةغيرشروطعدةمقدهاي!حتلزمحادابانهنفسهوصفقدداموما.دينيةاءتبماراتمنتنظيمهفي

هد.ايامنافي،مشتركهلغةمنأيضالهبدولا،عليهايتطورأرضالليهوديةانفيللشكمجالايدعلاالوصفهذافأن،يلأهرديعمايي

.والحالالاساسهذا!جوسعالذياللعهـالميالا"لحادبانتقارالاقلغلىهن،القبوليمكنهلولكن.دينلاؤوميةاليهبالنسبةهي

أعتقدأننياولا.مشتركةللغةمنولاأرضمنالميعدلماليهودأنامةيهودية؟وجودبفكرة،اللديموقراطية-الاشتبراكيةلنظراوجهة

دمرفلا،مثليمثله،برنارلازارانقلتاذاجديداشيمئاأضيفبمجردالسؤالهذاعلىآجلاأوعاجلايجيبانللينينبدلاكان

،النجاحلهاقيضاذا،الصنهيوفيةوان،العبريةمنواحدةكلمةاريناروالواقي.ا!وندمعواسةمناظرةفيبخلاناختاراله

ا،خرىالاجزاءفيمشايعيهامعلتفاهمافيالحبرجا3برستواجهكانرتبرليئينيانالاعتقادعلىتحململتبسةكيرةلينيئهةنصوصما

اللعالم.مناللبوثدمعمناقشتهفيدومااكدفلقد.أمةبلهقوميةاليهود

اًللاساميبيناختراعمنهي"الليهودقيالامة"ةفكيأنوالحقيقةانفصاليكرسانويريدقوميةنظروجهةمنينطلقانماهذاان

بقدردريمونادواراختراعمن،الصهاينةاختراعمنهبىمابقدر"ال!يهوديةالامةو""اليهـوديةالقومية"تعبيرانبل.القوميات

الصنميهودعلىاللحاقديناختراعمن،لازاربرناراخ!نراعمنهيمافلقد.مناسبةمناكثروفيبقلمهأولسانهعلىمرةمئاكثرورد

ولهذا.العاللمعلىليهودامنالحاقديناحتراعمنهىمابقدركلماتآخر"لتونادكرناهالذيالمقالفيالمضالسبيلعلىورد

ولهذا.ودريمودطلازارمنكلاواحدمقالفينياكيهالفريديناقشفياليهوداللعمالالىالموج4ندائهفيوورد،"القوميةالبوندنزعة

بم:اقشةليينينفيهاستشهداللذيالوقتفيالضروريهـنكانمنيعانونالليهودالعمالان":الواحدبالحرفقالاذع.91أيار

:لدريمونبمناقشتهيستشهدانللاز؟رناكيهعليهمةالو!ثقيلاضطهاد،واحدآنفيوسياسياقتصادياضطهاد0

الليهودعنتماهـ(متمايزونوالفرنسيينالالماناليهودان"ولكن)2(."الحقوىكلمنمحرومةقوميةباءتبارهمخاصبوجه

الرأيالبتةتحم!لاالخاءمةصفاتهمن/1ثم.الروسىأوالبولوني!نعنفصلتاذاالاالالتب!اسعلىباعثةعونانيمكنلاالتعابيرهذه

نادريمونمهـعدزعمبانلانفسنال!محناماواذا.قومبىطالعمن:لس!ببينوذلك،سياقها

نأوالحق."مصطنعستكونالافةهذهفان،أمةيشكلونلليهودا،لكانوأمةقومبلآبأنهمل!يهودفعلااعترفلولينينلان-اولا

4،خضعالذيللطبيعةاًلمضادالانتخابنتابمهوالحديثاليهـوديتشكيلبحقالمبوندالاعترافالىالمطافخاتمةفيمضطرانفسهوجد

".قوناعثرثم"نيةطوالااسلافه.متمايرحزب

يضسعبكاوتسكي؟قبلهومنفياك!الملولالاستشهادهذاوبعدفي"اليهوديةلامةا"نظريةمنموقفهأوضحللينينلان-ثانيا

عامليوالارضاللغةدامتما:التاليالاحراجأمامالبونديينلينيئفكرةالتبهـاسااوتاو،لايقبللاقاطعبشكلفيهانغىأمناسباتعدة

هذينالىيفتقرونالعاللميهودداموما،ماسيينالالىالقومية..،وديةأهةوجود

فكرةينشثواان"الااللبوندبناًء"مخ؟دمنفليس،العنمرونذظربلآ-ولنقاشفيلينينفيهادخرالتيالاولىالمرةان

مئطقةوارضهاالادشيةلغتهاقكونالروسلليهـصودخاصلآقوميةوءمفندطوذلو،3.91الاولتثذينفيكانت"اليهوديةالامة"

-61-الصفحةعلىالتتمة-.)2("الاقامة"وضعالتباسلكلوطعا.صهونيةفكرةباانهايهوديةامةوجودفكرة

كم.-"المنطقمنأدلىوحدلقحةامناقصىحد":)1(اليهودية"الاهة"بأنمنهتوكيدااربعةأهلةبين"الامة"لفظة

.06ص-7آ

القيصويةروسياليهوديجقكانماالتيالنطقةهي:)2(.ء،عصسنفسهالمصدس:)1(

سكناهم.فيتجاوزه!ا.ارععي-8م.-.م:)2(

01



لانلسيا!أليهوديةالسآلةفيايخمثد؟نصادمن!كونواأنالايمكئلاالبهوديةوالممهمألالةلبئينأممسر
بسكلعام،النمدميوراي،الديمومراطيون،اكيونوالامر.واثعرال

،تطورالاقطاعية!صقوط)اخقدوباالتاريحيالتطورهوارتمثلهدابر

يمكئلاالليصديةالخصوصيهفانوبالمقابل.(ا!سياسيةالحرية-1.-اللصفحةعلىالميئشورتتمة

?ر.4حم...ةمسهم
هذأكانتلواًاالوالىالرجعيعيرآخرشه!ئاتكورانميه!يسم

لينيئ:يقول.الداخلمنمرادةأمالخادجمنمفروضةالخصوصية

لاللدىواضحرجعبمطابعذاتفكرةهييهودية(قومية)فكرةان"انيعلمونكانوايهوديةأهةوجودبفكرةالقائلينأنوطبيعي

اولئك!دىأيضابل،(الصهاينة)انفسيممعالهنطق!بينانصارهافيالاساسيببنوايلغةالارضعاملبما!ىتؤتقرهدهالمزعومةقوهي!ن!م

اللديصقراطية-ا،شعتراكيهافكاروبينبينهال!وفيقايرحاولوناللذينتكويئفيجديدةنظرقيععدثوا!ا!حاولواولهدالأ.قوء-ةكل-كلويئ

مصالحتناقضيهوديةقوميةوجودفكرةان.(البونديين).العرقيةا!نظرةمنننطقالامم

ع!اءحالة،ض!ناأوعكا،لديهاتخلقاذالي!ديةا!بروليظريالصمات"لل!ولانواحدأصلمنلانهمواحدشعبفاليهود

."الغيتو-الةهبىنفسميةحالة،للتمثل"قوميةل!ممات"وجودنصفناكيهكانواذا9"قوميوااحدة

فلايرمكن،واحدطرحلهاسوىليساببهود!هاكسأللةداصتوهالسبيلعلىوروسمياوبولونياوفوض،المافيايهودبري!مش!ركه

اليهوديةللخ!وصيمةحدوء!ع:أبضاوأح!حلاً،للهليكوناىوجودلجنفيورتيا!كماونممكيمنبكليس!نمشهد!يفنفاى،المثال

اًلتمييزمماهو؟لطالفاءطريقممطأي،ديموقراطما.يرمكنماباممرعلاستمث!هادهبقولهويرهم،اً!مالميهودبيئ!ث!نركة"!فيهلمم!ات"

رونمادممةطريقءنأي،وثوويا،اليهودبحقالدينياوالعنمريفحعمب،لليصمدالقوميةا!خصوصباتيعنيلاا!حدوثامداى))

فيال!ءتنمن!الل!ياثتعب.شولص!تاريامعالليموديةا!برولي!ناديا"!يض"عاللذيالوؤتفيا!رقيةاللخصوص!بماتإمايننىبحل

نا!جباليهود!ةالههالةحلأنروحئاهوهذا.الالثتراكيلنفالامىقكلاانوبا!ل."اليهودزاريخخصوصياتالاولمالمق4في

يقترفهايذيالخ!يروا!جرم.معااوبب!و!وغبرالجمهودصئعمنيكونالذيالوقتفيالي!ديافناريخخصوص!يةيبرزاننورفيكماوتسكي

يغديانههو"اليهوديةا،مة"عنالصييونيةللفهرة4بتبنباللبوند.ا!رقيةا!خهصائصفيه!نفياى

نامتناسيا،(زالته!اعلى!ملانمنبدلاال!الوديةالخصوصببةمنؤاسةباليهودالخاصةاروماتهل":كاوفكبى!قولط

فنىكفتالايزولانيمكنلاارم!كانمنالمنبوذةا!وائفتجاهلعداءاانمف!ممؤكداا!سؤالهذاعلىبنفسهويجيب،"؟(اللعرفيطابع!

ا!حل"هوذلك.الاءلآفيغريباجسداتكونانعنالطوائفهذهالبتةب!ناليس":نتجةالىيمفضيولاغامضهف!و!للذاتباا!عر!

يساهمهـ!كلىنمم!اندانومحلإضماالجهو!يهلل!مسألةالممكنالوح!بدجوابمنالبةيقدملاالذياللعر!مفهومادلل!وءحاجهمن

)1("الصهوديةللخصوصيةحدوضعفياننتتبعيك!اوا!حقيقة.جديدةاسث!بالاحرىييرواورجم!حقيقي

."طابمحه،سبابلناتتوضححتىاليهوديمماالشعبكالاريخ
حولظملات"كتابهفي-ورعارتر.نحليللنمايبموكموبالمنا!بة

&ض!بئتحليلمعبمالمقارن!،البعدأحادي،سكونيا"اليهودإلأالمسا!ةفياللامعينالاختصاصيينأحدوهو،رينانارسصم!ويرقول

يهودياليهوديأن!مارتريؤكدح!ينففي.التوانارريا!ميكيهيمهار":"ودينكعرواليهوديرة"درالهءففي،الليهودقاريخ

ايضايؤإجمنينوأينا،!ودياالاخرينأنصتارفينفسمه!رىلانهالضووراتنتيجةهيا!بهودلدىالمديمثهـمةوطرائقا!خاصكأالوجه

ال!نيمةالاسطورةيصد!ءضدمماايلاسمام!ينلعبةيلعبالجمهوديانمنهاظاهرةاكثرقرونطوالعلي!بوطأتهاأثق!ا!ياا،قتصماديحة

ا!خصوصيةيرتف!مهيحاول!ينينأنوالحق.يهـوديتهأبديهحول."عرق!ة

والتذ!مير.التبريربينشالىعوبون.لم!ارتريبررهابثماالي!وديةليئيئيئتقل"المي!ديةالاءلآ"للفكرةالاصنولوجيالنفيبرمدهذا

دعمةالتفممميربينماالخصوصبلأتلكاستمرارالىدعوةوالتبريرهـجعيايفمرةهدهمداولأنمؤكدا،سي!الممي!ماتفميدهاالى

تجاوزها.اىمحلىالعالم!ودحضب!ابةهوهوديةاهة!وجودفمالقول.ءحض

..التمثلهذاانوالحال.الحديثالمجتمعفيواًلانصهارا!تمر!م

أيضااالموثرل!قلطمعهيولخصوحع!يما!ب!ديةكتؤبلبرال!نعهالقلول!داالخصو&تالمصرفيالاجننماعييقوالتقدماخطوراءلاهـأتأبررمنواحدةهو

الد!موقواطية-والاشنراكيىةالعرو!يظربااوساطالىالخبي!ايحريةوتطوراوروبافيالاقطاعية!لاعسقوطفمع.اللحديث

،"اللص!دبلأالاهة"ءلمى!ةالخصوصاي!عهـايثةقصولئن.باللذإتالتيوالببيةالابرماءمميةالظنونبةاللحواجز!!طتالسياسعية

."االبهوديةا!بووليتاريا"أبضابهـا!تملان،بريدا!وندفانالذينالسمطنوبينبين!وق!يم*!عالمجعندالي!ت!لكالت

!وقبراطبىالث!را!تنطيمفروو!لىتر!هىن!!ومنمعا!ب!ودجاول!اولقد.صيئي!أسمواراًظ!رانيهـم!ئ!ع!ثون

تجسهلم!تادلذياًانن!طيمهوأن!وعلىا!ب!!لل!ما!ص!"قومي"محق!شههخالفميئايضخلونوراحوا،!ئىءا!نقدميةالا!مهاوصيرورة

يخ!المار0"اريخ!بهرأي!في!ياللضرووةوهذه.اللضرورةه!هف!بهالتيا!ثعودطلمهايت!بصوا(عزلتهمرك!!!افني)الا!!فعبةاللغ!

هـصللعكسم!اوالتطورهذا)وقفمح(والةوكلى.ببها!حيون

ائموخنلف"تكخ!هولىوداضااولللإصعفبم"حهمافياللحتميةولموصمهرن!!هارنااوءلي!!لأية.الاقطاء!ال،صر!ا!و-؟يبهـابثءف!د!ارجعبهمحاولة؟للضرورة

.الاندولحهذارونتحولطكانتاخياا!حواجزكلىلان"المق!مبلمةالرجعيا!راًزهذامنهم!هوديةأءكأوجودفكرةودعا؟

ىاالىا!يهودد!وةغيرآحولنمبئما-كوىانبر!ئلا"ا!يهـوية

همثلإلاحرىفىاللد!بو!رهولالفننراكمةالمنط!ا.!ايجلليلدةلى!ار!موو!إفهلابم!م!يرمكن!اومن.الوسصاقرو!افييرميشمودط!نوا!طيعيشوا

........."النفالفيرفماو("ورعواءهـ!علىوا!لملأساميينالصها.بئهاعتبار

فتى!م!زعمهص!طلبوندصوجمااءيض(رلق!بام!لطو!الاًقيعبرديه-وةلدو!كنعجرهل!"إالضي!و(1،ودياالحي"بض؟واحدالمطالىخمازهكأفيهدؤماناذ

إنج!ةادهلصمةالتاداافأعيةالراو!ؤهمنالمونديون!إملاأو؟ه!اايلا!ماميبئانهوبيهتص!الووا!ؤارفى.اببهود!ا!ىو!وح

علىانهم!مخرلةل!دهاماس!خريهماوكسءممنهمقالالذل!نبتهـ،فرضاال!يذ!-فيالع!مكنىا!ي!دءلى!ؤضواأنكل!ون

.لا..---...الارادةوبملءطوعمهفيمهارركنى!كلونانالصهاينةيريد

79-مق-7م-م.ك-"الحزبفيالبوندءكانة":)1(ليساليهوديةالمسالةبانلينينلقولالمفصلالمعئىهوذلك

001خصو!ب!1وا،،انصهارتمثلاما:غبرلاواحدطرحسوى!ا
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معدوردنةيكولواأ!اختارواالطمئدالدءموقراطيه-و*شتراًكيةانفصحيح؟تاريحيا!سوطانلمجردالسوطلعبادةاستعداد

الخصوصية!وم!حورهاالمسمللةليسولكن،التاريحعبر!كونتابىونداخصوصية

طريقءنهدها!اريحيةالبوندحه!وص!ةإكريسالمطاوبهل:هـو

لليولدمنمتمفببةعودةعلالعكسالمطلبأمالي!ديةدلبووديتارياأوحدممثلابرءالاعتراف

الاشتراكي-الحزبمجموعمعاً!بوندسميرظريقعنللهاحدوضع

اليقانشصعيدعلىالليهوديهقلآالمسأيطبرحلمللينينانقلس(هومسؤولا&وندانذلكالىأضف،بهوالاندءصاجالديموقراطي

بةاللدك!قراطي-الاشتراكيالحزبتند!نظررج!قىمىئالا،تاريخيةظاهرةمجردبالتائيتعودلاالتيوصي!خصعننفسه

محلىجدياخطراالبوند؟اشكلللحظهالاتحتدلماثبوندهعومماظرتهانا)بوتديقولفعنطمى،.فيهاادشرإلمةللارادةدخللاموضوعية

الاشتراكيين-صفوففيوقعاللذىالان!طمو"ء.اللحزبتكوينالبرولليتاريااوساطفىفعالبه!لالقيامءنعجزتالاخرىافظمات

ف!يالثقاطمركزافتقلوالمنالففةالبلاشفةبينالديموقراطييتئامامالعراقبللفسههووصعانهنئسىالا؟جبالوفم-ن،الليهودية

(لركريةموضوعالىوالاتحاديةالركزيهموفوعمنالتنظيمي!المناظرة.ولئئجزئياعليهقعذاكالمزعومالفشلتبعةوانالعملذللكمثل

ن(منورالرغم.والعفو!ةالتنظيم،واثفرديمةالانضباط،لامركزيهوالم-الاشتراكيالحزبلمم!ائرهـنبمسشلفورقدالبوندكان

4،الرئيسيالمواقففيوايطوهمالمنهـاشفةمعتحاللفواالبونديينالذيهوالبوندانتضسىألاا!ضاالواجبفمن،الديموقراطي

فهذا.الحزب"عويقعلىالرئيسيالصرمصدرعادوامافأنهم-أصلاالواهنة-الروابطضعاءطعلىواختيارهارادب"وهلء!ل

المنالفمفة.في،ا!ثانيالمؤتمومنامحتبارا،يمثلقدا!خطرالروابطهذهضعفواًن.ا!حزبسائروبينبينهالقائمة

فيالبلالثمفةبجابكانتالغالبيةأنمنوبالرغم،وباللفعل"بفضل"وذهـصك،فيهاجداللاتاريخي!ةواقصلآاليومهو

د*طرته!!ؤضوا(رالمناش!.ايالاقليوناستطاع،اللبدايةهذهمناستنتاجهالواجبماولكن0بالذاتالل!ندسياسة

ذللكفيبم"احزبافيالقياديةالاج!ةهعظمعلىلصريعايخران،ت!اري!قىأنهالمجرد،المرءواجبأمن؟التاريخيةالواقعة

وجودلفكرةقؤنبدالينبنكتبهالذجمماالمقالكاىوللقد."الايسك"بموقف/يرس!"اى؟مبدأالىيحوصاار؟ءتعبداساجداأم!امها

!حتو!!هاقبلالا!يأفيىكبههـالآخرهوير!ود!ةأولانيشخلص:البونديريدهماللضبطباهذاانوالحقيقة؟ديليتبعي

ي،13911أياروحنىالتاريحدلكمنأعتيراوا.المناشفةسيطرةواختلاهـ"الحزبتفككمنعدةسنواتتاريجامنضظبميامبدأ

ك!سالةاليهوديرلاللمهأيةذكريرد!ن،تقريبااعوامعشرةطوال!تارصبمالالهالمىوطيعبدا"ن،واحدةوبكامة،التنظي!بما

ابانكت!باتهفيا!بوندذكرعلى:لهنينكتاباتفي،ذات!فيقائمةال!اعياهابالبولدليتلبسكلههذابعدي!نبقىمبرروأي

معالصراعنظروجهةمنالاذللكيفعللنفانه،القنرةتلكنكللةالبونديخظقايةماهنا؟اتحاديألساسمحلىولولوح!ةاالى

في"ايهوداالعمالالى"نداؤهذلكدبيلومن.المناضفةفيالاكبوثديتدخللالبونداانو!قولاًلخصوصيةعص،غريبة

لئدنفياللصلاش!فةعقدا!امذلكمننيسانؤفي.091عحزيراناللعامعةالمسأئلفياء"،ا!هودقيبالبروللي!ارلمااهـا!زالمائو

ا!ممةهذهولكن،رولعم!ي!عماللحزبر،الثال!بالمؤتصلصعمىمؤاتصاحزبفروعمىفرعمجردويه-بحاللخاصةسحيماءهيفقد!ئه

ال!ءقمو(المؤتمرقعاطعواالهناشلفةلانالواقعفيدقيقةتكئلمانتلكه!هدعواهفي/اللبونديرتناساهماانبيد.روسياعمال

اًلمؤتمرحضروقد0ج!ففىنفسهاالفترةفيبهمخاصامؤتمبرااثيهودية("للبروليتاريااوحدكممثل"لمجهو!ةأثيص"التنايطؤ"

ا!قوهيةاالديموقراطية!الاشتراك!صةالمنطتروئرودممثلوالبلشفيوضعفيتت!جلىارثنائيةف!لك.ا!يهودءلاإبروليتاويااعلىوقفاولا

بنشرقرارأتخاذالىبالمؤ!وحداماوهذاالرولمعبلآالاكل!بواطورير4فيهدايتدخلاللخاصةالمسلأل!ففي:ديرموقراطي-اشترابرعاووكل

مقسةكتابهبنفمممهليصينتولىوف.الادثيةباللغةمقرراتهفيومواطناهحددةامةفيومحضوامحددةلم!نةهمثلافيصفهلعاملا

جديدمن!يئيناكدالمقدمةهذهوفي.للمقرراًتالادشي!ة"الطب"لآالخاصدعبهـاءه"ي!د4ةلمأفالعاءلأ41-!ائل!يأما،محدداقليم

وحدةوأن،القومياتجممع!همال،وحدءركريتنظيمضرورةويست.آحوديرموقراطي-اشتراًكيعا!لأيبر!يئهوقيو!ر

ضدالاوتوقواطيهالنضمالفيللنجاحءسمانةحيرهيهذهالمتنظيملعامةاوالممماظطاللخاه"!ةالمسائلبي!نا!بونديقيمهاالتبرالمعارصة

هذاازدادكلماوأله،اللقوهب!اتنهلكت!-طهدالتيالروس!"للونيعارضانيريدفهو!البولديالمنطق!نرائعةعبئةالا

لس!ا،ولاموحدتنظيمالىلحاجهاارداًدتوقسوةمراوةالاضطهادالتفاحاتبة!دولضذا!اأونك"خ!التفاحاتبعض

ءمايعانيهاكثرالاضطهادمنيعاهـونلانهمالي،وداقعمالالىباث:سة،ر!احسلأدسيطان1!ررطوحس4ءلمى!ورأسس،الاكأرى

؟وارهاوقأي!هاليهود!ةالحصوصيةبهمديتهالبوندوالا،عيرهماللخاص،ولثداهاونكهـ؟هانهالوفثسب،للهاللخاصةاالتفاحاتبعصلا

هـذوربتجاهدة"حاولانر-يصريةاللنيا!حكوهةلعبةيلأ،بانما!لىو!ماليمتافي،المفردةءي!ر،العا،ةالخصوصميةهدهوار

منبالانسحابالبون!قراروأن،الهوءياتبيئواثقافىالتفرقةلحؤبات!ظيميقومانتوجبالتىهي،أخرىثون"مخه؟رة"فئة

احمكارفيرغبتهعنناجمةفادحةسياس!بةغل!لأكانثحزباالذاتيضقلالىوالا!الركزيهمنأس!اسعلىاللديموقراطي-الاشتراكي

البروليتارياعلىمعقودالاملوالط،اليهوديةالبروليتاريازه!ثبلارأ!ةا!طالبص،غ!منولةمكقاً!راقيالا-ولال.واحدآنفي

بالتحيدئدا?ليفناصت!قمثم.الغلطةهذهلتصحيحاد،وديهبرناهبمشكلفيالخاصةالمطالبلت!هيمو(لركزية،محن!اوالتعبير

حزباوار،روسميافييميالثورتتنمر"رهيصلآامتحمانات"انعلى.)1(استثناءدونالديهوقراطييئ-واكيين-ئيالاثمللجميعمنئحتوك

يقودانعلىالقادروحدههوفعلاهوحداديموقراًطيا-2م!راكبطاليىاوريموقراطيودط-الاش!را!ون4لي:فيها،انأخرىوبصارة

)1(.ا!حريةالىكافةالقومياتبروليتاريي.الخصوصيةاثنزعةوانماألخصوصية

قبيلمن(الرهيبةالامضحانات"عنلي!ينحد!!ثيكنويمالاخيرو!فلالاء.يبشالبو؟!معاللجوهربهخلافهمننالمةتكمنوهنا

الاولىالروسيةا)ثودةعام،5.91عامهـخصففيفئ!حىى،التتبو"حصوصة"وصيماتا!خصمنلامف،هيةسلسلةقكريسيريمون

اوجهاوبلغتالثانيكانوىفيغابولىالراهبم!اهرةهـعودأتالتيوحصوص!ي!ة"ليهـودو4ا)البروللشارياوخصوء--لأ"اليهودية"الام"

وبداتئفسهالعامهـلمنالاولكانونفيالفاشلموسدوتمردمعالاساسيةالمقاييرأحدهيالشمولليةكانتواذا.نعفسه4البوند

.7091عهـاممنحزيرانفينهائيالتصفيآ609عا!فيبالانحساراثثوريةطريقءقالبونديونحادكمنتصوراهـكناناةمن،للثور!ة

.؟05-1.5ص-8م-كم.-"ابي!داللعمالالى!"7901-49ص-نفسهالمصدر:)1(
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المجالكانولئن.ا،ولىالروسيةا!ثورةاثئاءالمسياسهالمناشفةعفويتها:اثنينلعاملينلنجاجالهايكتبلمالثورةهذهانواتحق

البلاشفةبعيندارتا!تيأدعياسيهالمناظدأتلمتمابعةهئاي!نمسعلاأشصماو!ذا.واحدآنفيروسياأرجاءعمومفي!قىضهاوعدم

نثبتانالمفيدفهئ،ورك!نيكهاالعثو!ةاسشاتيجيهبم!دوالبوند!يئوتنظيمات!!اقجا!ا،!ممختل!!ىالديقراطيمين!الاشح!راكحبن

:العيئاتبعضىوهذه..لليوندآلح!اسسللينيئخقييمصللأصة6091نسانفيدتوكهولمفيانعقدوهكذا.الحزبقيحصدبضرورة

البورجوازيةلروحاعنجه9أكملءلى!عبرا)البورندسمياسةان-وهذا.التوحهرمؤتو(س!معليهاطلقاللذيالمحزبالرابرعالمؤتص

سطحيتهابك!ط،ائديموقراط!ة-صفوهـالاشتراكيمةفيالصعيرةبل،فحممب،شفةوالمنا!بلاش!وحدةحققلانهعليهيطاقللما،سم

اللص!،ت"وهيووضاعتهاوأراج!فهايميةالتصواؤكالىهاالوسطوحلولهاحموواؤوء-جةديموقراطيه-اش!مبراكيةمنظماتءرةممثليلارأيضا

اووورءلميدوررو.بيزالوها...لصا!ذيالبونددائمالاز!تالتيا!بولونيون)باللحزبالاندمى،جوقرروااعمالهفيوشماركوااؤتمرا

.")1((الايديرولوجيدصة)المبالرةهسذهانةالحقيقىو.(وايونديونواللي!نببوق

،ة2مرلهقدهنا،نناالانضدذأسموكل"تفثالهبوندكاناذا"-محنيحجميالمأ"ل!ينالبلاشمفةمنجاءت(الاندهاجالى"القوءجن"

الراةتلملا":السائربالمثلتذكيرهل!ىعليهردمنلنافليسهـ!هوصاتدوف.الاندماجبهـ!ف!ومبنءع!بنهقئارلا!لقديم

)2("مااذا"داتفهفيلقومييئالنسبيايكلمثبلبمبدأالاقوارحدالىالتنازلات

".بصرمحةيئمصاهالنفلقةال!وندنمعصسوف"-مبدأعناللقوهييئ-خ!لفريطةوادكزيةوالاقاهميهالمحطي!ةالحوب

ىالوبالهاءوحمنىومتحدلقونالف!،ديمواللنوندييئوو؟لاءانزتفراالمناشمةأبدى"ضقعاكا!ماوبخلاف.اتثظيمفيالاتحادية

.)3("ءو!كعنخرجكدرجةواخيىرا.ق!ولهمباتجاهالبلاقى+عةضغطبينما،ال!وندييىقبول!ب

البونسداندماجبعدحدتهاخفتالللاذعةائهالجمةهذهانوصحيجعلى)!ونمداقيوللثروطيحددثرارصيعة!لىالرابعالمؤفر!قو

فانكذلك.قيجم!لولملحللمللنوندالبمثصفيالوجه3نو،باهـحشبالمسالهبحثوارجاءالقياداتفيال!سببم!ثصلوال!الزكزيةأسماس

بارحزباور!مأجهمن؟لرغماهـ-فىرر!4هـظا!قيالبوندالقراراتفد!مهأللةلف!ولللبوندوترك،(ثادمء؟ل!وألىالقوهية

سائ!رهعالحزبمنالبونديينفصلمنبدلاكانهناومن.شكليا.الاندماجبصددالنهائي

عاممطلعفيبراع"وينةفياجتما!مفيالبلاشفةقررعدماالمناررمفةبا!بلآوقردالسمابعمؤتمره6.91صيففيالبوندعفدوبالفكل

حشبصاانغسمي!واوانإ(اوحدةا،)4!زلهحدايصمواأن1291مؤتمووضعهاالتيالافدماجلثروطعلمى(لموافقة02ضدصوتا8؟

مناتخذ!ما،التاريخيبراغاجتمماعواتخذ0كانوهم!ذا.مضمايزاءح!ةشكليسةموافقةالا"كلنامهذهالبوندوافقة5ولكئ.التوحيد

وبصئا!حزببينقامتالتبمالعلاقاتبادافةقرارا،قراراتاعلنوقد.وا!بلاث-فةالصاشفهبيىصلا1-حققتاأك!الوحدةشأى

بعد"القوهيهة"الديموقراطية-الالثشراكيةالمنظماتوسالرينالبوندعاودالبوندانتامه،!صراحةالبونديينزلمجبم،ءولدبلاتميدم

ولادةومع."نمطأسوأمناتحاديةعلاؤات)ءبوصفهاالتوحيدمؤتمرالخطةبئباللىبهليدفعبلخظهوربنىلاالورر!الىالا.تسالط

مصع11لعلاقاتتاريحفيصفحةافكلتمستقلكتنظيمالبلشفيا!حزببعيىكأالللإبموثراطصة-ضراكية2الاالىن!نتسطلمفحن":ا!بوند.به

.جديدةصفحةلتبدأالبوند،للدعةبشطمك(نفلا.الىف،لفيوغبمةبل،للد!ةلألاسصم

يجب.قريبهستقبلفىقرقبهايسصطميعونوح!لمهم)1(و؟لمانيلو!بون

اليهودالتقافو!أارزاتيالاستقلالحولىكمةحتىقدميهاخمصمنمسلجوهوللحزبش!نسباناللبوندءلى

."رأسمه

اهتمامااليهوديةالمسا!ةيول!ميينيئ،نجديدةصحيعفلأتقولللبوندالعممابعالمؤلمهربقرارج!نهمنرحبفقد!بن!بناما

ا)عنظيصيالطرحهذايؤك!ومما.ب:كليهيةهـ؟!ةبامحتصارهاالاالآنحتىهدااعمالعن-قريريامقالا6.91أيرلولفيوفص،بالاندماج

معالابرصددهاءظظرةؤمح!!يدخللمامميميناىاللي!د!ةللمثلةهذااعمالهـنالاه!بةباللغةاحصائيلأاووالقض!نوك!."ؤلو)2(

،لكاناحزبا!صمن!روج!بئنجبر،نبهام!ممام-،نولو.ا!بوند!ناعضاءعدداننتب!بنورونها،(عضو.00،001مقامحمر)آنذا!الحز!

الحزبصثل)ا!ماا:وندييئمحبمهـامعماظرةفىيدخلانفيهيفترصبونصي(.0،33.)مج!نمبنوالمنالضفةا!بلال!فةمحددمناكبرال!وند

ولكنه،(اببهودياكيم!رالالةاجمماا!عماوال!ئرلطابرمتوالاه-الصهيوني.،6؟.0هـالاوؤلممصفىاللى-هن!ا.ماواذا.)3(رو!ي00،31.ءقابل

رفاللتئ!هيةالميم!لةف!سييهودخصوءامنلهن2ليلملانهيللم-الاقيراكي!بنمحددانلثاآضهكجا،لحنوئب.00،14وبولو!

ا!بونديين.الحزبلاءضاءالاجما)بالءددثلثمنأقلىكانالروسيالديهوقؤا!بلط

الا!فتراك!هنا!*!وقط!جرقدالآىالبوند!!وهـاولكئلفموفىب!د)4(له؟خومؤالفي"قليمتدعاوقد.توحيدهاعاوةبص

"صولم!المناظرة!انهذاو!لى.نهائ!ا(الحلا!فئ)اللدبرموفراطبينالبواونييناناهـصذا"!4الوقتفيإثيرونفسهاالإحهعافيقي!ؤكد

المنماظرة"نجزعارر-غصححا!ا:جد!داطاب!الى-ضلبصأ!ي!د!ةالآاث!صأالبولد!ىءطفط1حيؤ/فياللبلاشفلأجالبلىااصطفواواللبتونيبن

!صيىبيق1491!1391علءكمافيانخوحتكطالموء!ةالمىآيةصد.018.مقابل.0.13آنذاكاللبلاشحفة!د!ركان)اورلمف!اللأجانبالى

لوكسمبورغروزاان!عاو"ناللقورويين!بمبنال!!وبينجهةمنوا!لالشفة.(المناشفةمن

منالنصمويةالمارك!"يةرس!ةا،لمىأتاعمنايشوفي!ييئوالالفمضراء--نالمحىرأفيكماتاريرخهيرمودإءاشمفةاهعالجمونددن!مالفالطوا!ا!ع

!قىور!طرهؤ!ر!؟يهأظرةا"ظمنجزءاآفيرباب!بر3!أ،أحرىج!كأمواؤف،مفمالبوئدنبئى!وؤ-.ا!ثاني.رالمؤارلمن3091!ص

ومئنم!و!ء!ارضحمبوبم!مصير!اتقريرفيالا*م

تقرترفصالاءم!!!قصمدالتمض!و!لقيءحاوا!رانلنارصلقدمثا!ا،يفوغول"المي!تةا!نفوس"لةسحهمياتمن:!كل،نص!!ط!أ

م-".الاوهامعا!مف!!حيامن

اورتبداولحاولتالتيا!نمسو.بة11،ركصسيةالمد!سة!صدرته!
تينىاالبوذرانأوواورأي!االصقافياد!و!ياذاتيالاستقلالمص!ير!الاشتوا!يروسياعهص،ل!و!!زبالبوندا!اد)ء-2

وفي.1091ث-امفيالرألعمؤ"فمرهفىهمتمموعةلصورةالممدأهذا.691-591!-11!-ك.م-"الديمووراً!!

-.-..ي!م!مىل0،31(.0)!الرهداانواكرتت،عنيعصص!اا،!جب-3

.403ص-9م-كمه-(1أض،ليلكفانا"-01ءصمضلقلقو"يؤنظيمالىيت-بوالل!ممنالروسمخيرالحزببهبينايضا

لأ.41ص-9م-للث-م."لاذعرد-"2-11م-.كم-"للحزباستثنائيمؤزمبرد!ةحول"-4

.934ص-(3((-م.د-مالمركريةالل!لآالىرء-،لة"-27103ص
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اليهطلبعندماوذلك،ستالينبلمصمانوالمصفيناللبونديينعلىبالرد.التفصيلمنبمزيدالسلةبحثعاود5.91عامفيالسادسمؤتمره

."القوميةو؟لمسألةاللديموقراطية-الاشنغراكية"ءندراسةيعدانالنمممهويالبرنامجتلا؟ممدىفأكثراكثريكتشفراحالحينذللكومنذ

لمنينيةوثيقة،محنهاقيلماكلمنبالرغم،تظلهذهستالينودراسةالاهبراطوريمةفيليهود1*مدادكانفلقد.أيهوديةامةوجودعنفكرتهمع

لبرنامجالع!ليةواللف،ئجلنكلريةاالمنطلقماتتفنيدوثائقمنث!ةششىفيمبعثرينوكالوا،ملايينوسع!ةخ!مصمةبين/تراوحالقيصريمة

الثقافي.الاستقلاللماللبوندانولو.الاقاليممناؤليمايفيغالبيةيشكلونولاارجائها

برنامجحولالبولديينمعلينينجدالىفيالنظريلأفتماوأول-الاشصتراكيباربرنامجاكقلك!أن،الل!يهوديةا،قوميةبجويةيقل

البوندانالىفبهاأشادالاءناكلمبةوتركلمأنهالثقافيالاستقلالالغياللحظةمنولكنه.القوميئالسألةفياللروسيالديمموقراطي

!برنامحاذلكتبنتافنيوحدهاهياليهوديةللبورجوازيةاوالاحزابانعليهلزاماأسط،اليهوديلآا،مةعنهيونيةاللصالفكرةديهاتبنى

البوندسمخصتثيرالملاحظةهذهوكانت.روسياأحزاب"نغيرهادونموجوداًيكئلمالبرنامجهذاءصلانولو.النمسويالبرنامجيتب!ى

انساكطالتيالخصوصيةاكزعهغيرهامناكثرتفضجلانهااللشديديكنلمالبوندانذلك.ستاللينيقولكمااختراعهعلىحتمالاقدم

اهـإفر/نالصهيونيينمعشلفهملفومنالبونديونمس!ننقعهاالىبل،لرولحيةاالامبراطوريةمنهاتتأللفالتيالقومياتابناءلمصيريأبر"

نااللبوندعلىأملتالتيهيالصدفةليمستوبالواقع.والمتقنعينالتىبالقو!اتاًليهوداندماجدونالحيلولةعلىمنصباالاولهم"كان

نظرياتمعنالعاقيالديموقراطية-م!نراكيةالالةلدىماأل!وأيتبنىحقمبدأمناللاهبالاةموقفوقففقدهناومن.ظ!رانيهابينيحيون

اللقائلينانذلصك.)1(ئوقاالاقلالآئارمتحفهامنيختاروانقوميلآالاستقلاللثمعارغلىكلهاجهودهركزحيئفي،ءصيرهاتقر.!ر!،الامم

!!متقب!اءاضر!مافيروث*وك"امة"هيا!تياليهوديمةالامةرحيويةءلىوحفاظهاتطورهاللامميكفلالبرنامجهداانباغنبارالثقافيلذاتيا

اهبات!فغقدمالذيافغاريخانفرغمخصوصميتهاتأبينالىوالداعينالبوفدانوالواقع.اليهـوداندماجدون،ليبالهويحولىخصائصها

مابكلىالاهذهفكور!معنيدافعواانيمكنلا،وتدويبهماليهودصهر*ما!!افيلاالاممعزللةفييتمثلالقوميةالم-لممأ!ةمحوراناغنبر

الحججمقمرنولى!تهوماوكلالايديولوج!ةالاسحةمنمفلولهوانققولصواتاالتامنمؤتموهفيارتفستوقد.اندهاجهابرلهوتقاربها

الشوفينية.بانشطءتطاللبأخرىواصوات،"العزللةفييتجسدالقوميالوجود"

الل!زسانةالىللجوئهمنقليلاولوثمراجنىالبوندوقيقسطمافو؟ايديعلىينالالمربض"لانخاصةيهـوديةمستث!فيات

بالمدرسلآقسمبتهاعلىاصطلحالتيلم!نرئةاا!عفنةالايديولوجيةاللعمالبينالراحةيجدللنالي!ديالعاهل"ولاى"الراحةمق،اوفر

هذهليضاءفيسماهمواالذينالنظريينفجميع.النممهمويةالمارهـيةتجنىققدهناومن.)1("الي!دمنالباعةبب!يجدهابروالبولونيين

اوو!افيالذاتيالا!ؤإلالبرنامجامحتبروااو(باوراوتو)اترل!ازةي!ومهـطلة"و"الادشيةاللغةحق"شعارلابوندالتا!عالمؤتمر

الاهـة!حيويهةالاعترافيرفصون(كاوتسكبمكارل)مقبولابرن!امجا.ئلابالهثونوا)حيلولةاليهودي1الوجود"صيانة"اجلمن"السبت

يقول!باور!ذا.أمةلاطائفةنظبرهمفيتكونانتعدولاافغياليهوديةا!ىالتأ-ء"؟تمرفيخطيبراشكلاالانعزاليةالنزعةهدهأخدتوقد

،ا!ودار!مال!ب!كونان!كنلااوقوميا!زا!يالا-!لال"انعلىليهوداالعمالوتحريضالام!يائطبقيمالتضامنروحتمزيقلرجة

!وصؤ!ما!سهم!لىا"ورطء!ةمنالليهود!كنلاالرألما!ااهـبر!علاناحدالقاهاالتي"الناريئالخطبة"ذلكقبيلومن.اليهودغيرا!عمالا

اكثرطائفةوروسياعالليسيايهود"انيصرحكاوتمسكيوهذا."أمةواللبولوفمناليهوداممالابينالصداءالطبمددالثا!ءالمؤتمرمئدوجما

هياليهوداهـ،انمنأ!2شدلاًلبذورلأواهـاولات،أ!ةمنهمصناكالبولونيينالعم!الاكشىننظرنحن":البطالةعنالناجمة

)2(."طائفةيبلتماهحاولاتإثلك.الجزارونالل!ىنظربضاءكاننايحلونواعما!ناعلىينافسوننا

ي!وأنصارهالتقافياللذاتيالاستقلالناا..كااذاعلىىبلاحلالأردوسولى،نحبطهاولم!ولىاصرابا-همنؤاررلاقنحن

هـذاانيعلنمنأولهمللعالميةاابريمومجقراطهالالث!تراقيصعواولا!ولن،لا!امفيبا!!لالليهودللعمالالترنجضعدمعلىجواباالاحلال

تتبقىحجةفأي،اليهودالىبالنسبةللتحقيققما!ل،يرالبرنامجنقبضلماذااننا...اليوميةرثلاتي!مرونالبولونيينالعطلترك

المغيضةالاوتوكراطي!ةتشوها!التيتلكذهـهىلاوحدةححهللموند؟كادةغيرناسيخ؟"رونالعمالفانحديدمنبيدالامرزمامعلى

.-......."وزعماء

البرجواز!ةاليهوديةواًلاحزابالبوندفبا-تثناء.السوداءوالرجع!بة

من!طالخمباليهـود!ةالمدارس)3(تامبمفكرةروسيافيأحديتبنللمهذه!يتلخيصهايمكنالقوميةالمسالةفيالبوندبسةان

ورارةعنالمسحؤولينالاوتوقراطيينعيرالثقمافيالالص!تقلاليرنامجصلطكلصبانة"التامنمؤتمرهخطباءأحدلساىعلىوردتالتيالعبارة0

لطلاباعزليعنيانه؟ارتاميمهذايعنىوماذا.الرولىميئ"التصم"تلكحصىاليالود!ةاللقومية،فصلخصابكلالاحتفاظ،يهوديهوما

مؤلسساتفيم!ةقرةمنبوذةطائفةاولامةظبرمينبا!طر!الي!ودهـوءاكل!ناليهودوعزل،بالبرولي!نارياالفادحةالاضرارتنزلالتي

سواءالاضىاًررار!ى!دخولالما!سماحوعدمخاصةيهوديةتعليميةتعبيرهاتجدانءلميهاضماكانالسيالص"قىهذهومثل."بيهوديليس

والقواثينالقدابرهـذهمثلى"أنوالحق.حكو?ةامصاصةأكانتالبرنامىصجبالتعريفلانهالثقافيالذاؤك!الاستقلالبرنماهجفيا!مل

لحقبةاتلدفيالاالاورويبةالبلدانتعرفهالماليهودضدالموجهةهـطواذا."*ممالقوميةاللخصائعرصيانة"عاتقهعلىياخذالذي

واحرا!كالتفتيمثىومحاالول!ىالعصورتاريخهنا!ةا!ا،فو!هاأيضابالتعريفووواللبرنامجهذاانالاعتبار،ميناخذنا

والبورجواريونوا!بونديونالسودالمئةمنوالرج!بون.)؟(اطقهالل!أحرىأمةأيمناكثر"الي!ديمةالامة"علىللانطبافىقا.روبالتمالي

الىباليصد!عودواأنيريرلحونالذينوحدهمهملصواءحدعلىا!بهودنفهـمأنلناأمكى،أرضبرلم!"أمهة"لانهااقهـثديدوج"علىالاوضفي

التاري!خيالتقمفيهيسهيراللذيالوقتوفبى.المظلمةالحقبةتلكحماس-!فاكتبثماورتبنيهاًلىبا!ونددفعتاربه!الالباب

يين.لهصسوا

-.2م-كم.-"القوميةالمسأ!ةحولىنقديهطلاح!ات"-ا
الاسغقلالبرنامحبصددوالبوندلعنينبينالمناظرةبدأتوقد

ص-91م-.ك-!"ا!قومي4المسالةحولاطروحات".-3؟2صفيمؤتمرهمالمصفونعقدعئدما91؟اصمفمناعتباراالثقافيالذايي

62علس،سابقفه-لطفيرأيناكما،ووافقوااماماذلكمنآبشص

المعنية.الامةلاشرافخاضعةجعلهاأي-3.برنامسحبذلكفاقضينالتقافيالاستقلالشعاربتبنياللبونداقتواح

-327ص-91م-م.ف"اليهوديةالمدارسن!م"-(رأيئاكمااولىمرحلةفيليضيناكتفىوقد.3.91لعامالت!انيالمؤتمر

.0328؟8ص-"القومهـيةوالقضيالماركسية":س!نالين-ا
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العقاوء!ناهـلأدلصعىوفد.اليهوزضدالمجازر.ننظم،ألرأسمالليينيكونواأنعناليهودفيهكفالذيالوقت2وفي،الليهوددمجباتجاه

البؤسضيقالذينوالفلاحينلصمالاحقدلوجيهالىوالرأسماليونفيفأكثراكثرينصهرونوراحوامدينةالمهالبلدانفيميعفيأمة

البلدانفيالرأسماليينفستاهدماوكعيرأ.لليهودوضدالخناقعليهمألمعجبن2"واصوأتاللبوندييناء!ات(ترف!،اقتدءةالمجت!ات

عيئفيالرمادذزااليهودعلىالحقدجذوةيؤججونايضاالاخرىف!يوانصارهم-أليهود0تمثلعلىلتحتج"اليهوديةبالمؤخرةالمولهين

ميالمتمثلالحقيقيال!تشيلةعدوعنأنتناههتحويلوبهد!اللعامل1منغلقةمنبوذةفئة،طائفةفيهيشكلونيزالونمااذياالررسيالمجتمع

لملاكانيري!ونحيثالاجدودهاترسسغلاأليهوروكراهية.الرأسمالوالمئ!ةوالرجعيةالاوتوةرأطيةبجريرةبرلهمبجريرتهملا،ذانهاعلى

لعالا.المسود
الجهل.ظلملتفيوالفلاحينالعمالاغرققدوالرأسمماليينريين..ا

الاكاذيبيصدقونالذينوحد!مهم/ألمنلدونوالاغبياءالجهلةواللجهلةارروافيالذانيألا-ولال1لبرنا-هـجاد!ورنيا!ضمون!وذلكم

اللعصو!مخلفاتمنهبموالتي6اليهودضدالمحبوكةوألافتراءاتتأييد:"ابيهوديةاللقوميةالخصائص"علىللحفاظوللدلوةلليهود

م!ستعبدفي،والفلاحون،الهر.اطقة0يحرقونالكهنةكانحيثالوسطىاندماجهمدونوالحيلولةمتخلفمجتمعفيرونبوذةكطائفةاليهودوضع

هبمهذهالا!اعبمالعصرجهالةاًن.اللسانملجوممسحوقاواللشعبآخروبتعبير.المتمديناللعا!مبلدانجميعفياللحالهيكمابالمجتمء

حقيقتها.علىالاموريرىالشعبب!أ،لقد.الزوالالىطريقهافيصغارابورجوازيين"/الاشايعهمومنالبونديونلليس،واخير

جمي!عرأسماليوهموانما،اليهودليسواا!لةأعداءن5"منال!مبانجاهلا،التاريخعجلةلورانيعكسواانيريمونرجعيين
وانما،ونيويوركباريسنظامالىوغاليسياروسيافياللقائمالنظام

اخوتناانهم.اللفالبيةوهم،وشغيلةعمالااليهودبينوان.البلدان)1(."المضادبالاتجاء

اكية.الاشترااجلمنالنضالفيرركاقنا،الرأسطلىيضطهدهمالذين

بينكما،ورأسماليينومستغلينموسرين!ثلأحيناليهود0بينفانكذللكوار!لأولميةلينين

.الاخرىوالاممالروس

العمال1بيننالىهاوتأجيجالكراهيةزدءالىيسعونألرأسماليونيلنزمحةافهسذه.لللاسامببةلهقرارلامحميقاكرهايكنفينكان

يكدحونلاالذينواولئك.والعروقوالقومياتالاديانهخظفمنبديهياتأيضابل،فحسبالاشتراكيةروحتناقضتكنلمالبغيضة

بسسل،وروسايهودا،الاغنياء7و.وسلطافهألرأ-مالبقوةيستمرونروسيارسأور!ةراجذور*لاءقي؟،نو!د.الاولىالمديموقراطية

يسمحقوى،بعضمعبمضهمالمتحال!،قةطبة(ءللعالمبل!أناغنياءفحسباليهودانصاروجهفيلارئيسسيةمحقبة،مثلوكانت،اللقيصرية

إوحدتهم.ويمزقونويفرقوفهموينهبونهموي!!طهمونهماللحمالنسزليئينطافيوقد.الروسيالمجتمعمجملتقدموجهفيأيضطبل

اليهسودتضطهدكانتالتيالملعونةللقيصريةوالعالىاللخزي"ضدالعنصريالتمييزقوانينجميعبا!غاءلسي!المسيةاصياتهمستهل

،ليهوداضدالكراهيةيبنثونالذينلاولئكوالعارالخزي.وتعذبهمكمجزرةاليهودب!قارتكبتالتكيالمجازرجميعبعنفوادان.اليهود

.الاخرىالاهمضدالكرأهيةيبتوناللذينلاولئكالاوتوقراطيةالحكومةينعتالدوأمعلىميلوستوك.وكانوكيشينيف

ومؤامراتهادسائسهاويفضح،"اليهودتذبيححكومة"بأنهاايقيصرية

بيض"قضية"لفضحمقالمناكثركتبوقد.الليهودضدوجرائمها

نشطاالملسآةنددوقد.ثانيةدريفوسقضيةمنهاتجعلانالحكومةأراد!التي
التبمالمجازربنتيجةالروسيبالشعبيلحقاللذيباللعارمرةمناكثر

عطيهئعيمليدكتودعامفيالاولىالروسيةلتورةافترةابان)بالمهالاولوقىاطيةتر!ها

يهودي..(.وقتلمديئة1..منالكثرفيطائفيةمتنوفعت5091

.(غيبرهم1...0وشوه

جالفيالتئيرةقرا*اتهمنكاتبهاديهااسضفادمحصرية؟ةرو

مختلفدفينشرتالتيالنقديةورراسافه.العالميةوال!ونألادابنيرت!تيئنون)ءبأنهماردوامعلىيؤكدفكاناًللي!ودالعمالا"ا

اللعربية.جلات41مرة"صناكثرأشادوقد)2(،"يهودامفهموبوعمالابوصفهممزد،ج

السكانساف-رصفوففيمنهااىرصفوة!مفي.ا)ثوريينفسبةبأن

بيتاسواربينعامصينوصراعحبفصةالروايةوتحكيأ.)2،تحصىلافياديةعئاصرقيالثورللحركةقدء14،موبر%

ي!الرور"صراوتهمتنعثخدمالساد"حركاتقيهءهحوللفل!و!اقبضدللمئفطلخاصااهتماماليئيناولىاوكؤبرثورةاشصاروبعد

..طو!ناتاورعلىسجلتالتيالقليلةخطاباتهاحدكرسوقد.الللأله"،"ية

الخطبهذانصهناوستتبت.لةالمثلتلكواسعنطاقءلىووزتت

.وقداشخدم.وغنائيتهااللحياةخئوتةبينتجمعروايةانها:الللاسا،ية*نلينينسيالممة3لدائعنئوعلمى.إلمخصلانه

واستعان،!وايتهسردفيالمسرتجمةاللغةكتابتهافيالمؤلف

صياغةفيوقدم.ابعالميالادبسماواتفيبعملهليحلقبالخيالض.!الحقدزهـعالىيسهدفعملكلعلىتطلقتسميةالللاسام!ية))

.بمالقراءةجديرامبتكراعىللأذاتية،الاخيرةايامهاتعينتىالملعونةالقيمريةالمالكيةكانتوعندما.إي!ودا

.اليهودضدالجاهلينالفلاحينوالعمالادنأليفعلىجاهدةتعملىنت

قرشس!ا.عنمرخمسةالئسخةثمنومعاللعقاربناللاكاكبارم!عالمتحاللفة،!للقببمرية4طأشراوكلنت

ومنمر!ها!توزيماوقوورةالشرىة!كتباتمنبكأالروه.!للب-.؟م-ك.م-"القوم!يةلةاثحولنقديةملاصظات"-ا

شارع3-المؤلفمناو،بالقاهرةرمسيسشارع38الرئيسي.22-21ص

.اللقاهرة-ا!دقر-فيني.ك-م-"الحقوقفيالاممحولتساوينقانوءشروع"-)2(

ج.!.م(.178ص-.2م

.273ص-23م--م.دا"59.تورةءطتقرير))-)3(
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جميععمالبينلكفاحافيوالتحالفالاحوإبةالتقةعاشت"

)1(."بالرأسمالالاطاحةسهيلفيالامم

مىصرواهااللتجم!اللحادثةنلكاًلفصلهداًبهلختمم!خيرو!عل

!صلصصلإيؤصلب:جنصدقمدىعناخرلثيءأيمناكثر.نيموافيتروشي

الموضوع.هذامإثل!يللمساومةرفضهمدىوءناللاساميةمحاربته

ناتروتسكيمإنللينينطلباوكأوبرثورةالتالكلانتكلاإراليومففي

سفئألين*هذارفضتروتسكيوللكن.لمضادةالتورةللقمعلداخليةاوزارةيتولى

سيالممبةلهمبرةيهوديتروتسكيكانفلقد.القومياتبحجةتنرعفيماوتذرعالاقتراح1

دويسإرإادمهحقسلاحإااليهـودياصلهمنالثورةاعداءيتخذانيخشىوكان،الاصل

........:قائلاعليهوردلينينثالرةوثارت.اضافيا

لعربىالادئصادياالتاريح!بممد!-*تند*كونانيمكنأهمية!يىرىأمميةبث!ورةالآننقوماننا-

اللورىالعزيزعمرالفىكتور؟.
....التماهاتهده

لاق!نصادياالت!طيطصلا:تروتسكيوأجاب

اًاإحمسإيمحمنإدإالإرإدإإرهـنبهبئرإلاعدداهناكولكن،فعلاكبيرةنورةآلثوهـةإان-

...الحمقى
لسيأسةواالممهجية*

رإانإ!هـمة!؟اللحمقىخطىعلىتسميرانعلينايتوجبوهل-

قرلانملحم!ال!!.دصاللحصغيرةتنازلاتمنأحيانامفرلاولكن.باللطكيد،كلا-
الاياممنذعنهاغنىفينحنتعقيداتالىحاجتناما...البلاهة

والاقمتصأديةالاجتماعهقىالتةطيمات*.)2(؟الاوللى

آإوررإتإتإرضحلنهايةاوفي.لينينوكذللك،موقفهعلىتروتسكيوأصر

...مفوضتروتسكيبتسميةالمركزيةاللجنة1لقرارمضضعلىالاخيرهذا

اللعلياصصللملحا!د!ر-ال،جرىالاولالقر!فيعلىللاستيلاءالتالياليومفيذللكوكان.الخارجيةللشؤونشعب

هـصرئا!بالمأر!مية*اضمافيةأسلحةتقديمعنفعلاكنىفيانئورةوكانت،مباشرةالسلطة

رإانإبة(اإبعة)...لاعدائها

مرقصالياسختاميتانملاحظتان

ألعربيالخليجملا.

ارميربيولوطنالشرقميةار!وداومعالاولىالعالميةالحربأبانلنونداانساق:"الاولىالملاحظة

نوفللمميفائدكنوراصفيثورةوبعد.روسياضدالمانياتأييددرجةالىالقوميةنزعته

وشماركالثوريين-والاشتراكيينالمناشفةمعاليمينيجناحهتحاللف

لكأ!فئاالفئصعريةلمجموعةا*نفسهاللحزبحل2191عاموفي.المضادةالثورةفبمفعالةمشاركة

التائي!االجزء!اًلمؤرخونويقول.الشيوعياللحزبالىاليسارجم!اجناحهوانضم

ارجواهري!ديمحمرالىينضموالممنهمقسماالاقلعلىاوالبوندينانالستالينيون

هـنعجزواانبعدالداخلمنالثورةتخريببهد!الاابشيوعيين

أ؟ءبأوراًق-!و!.الخارجمنهزيمتها

متنتاقطالبمدعرات4دلامصاللثانيالمؤتمروامام،.291عامفي:التانيةالملاح!ةوإ

دانيةله!ميرة*.العربيةفلسطينلارضلصهيونياالاستعمارمسأللةطرحت،الثالثة

ارسلانشكمبالاميرالىلينيناضافوالكولونياليةاللقوميةاتلةلجنةاقتراحعلىوبناء

للفلسطين.لصإهيونياالاستعمارنةبادافقرةلةالمثهذهحول4أاطروحا

مننتموراتولكنسإا،فلسطينقضيةالىتاباته3فيالوحيدةالاشارةهياوكانت

)*(.كاميةاشارةكانت

والدنمتئرللطهباعسدارالطيضطرابيتنسجورج

ربإيرورسشإ
255.-251رإ-92مم.ك--"اليهودمذ،أبححول"-ا

3181رإ.رإ.93عر-6691باريرإ-"حياتى:"ممكيترو.ل-؟

يصدراللذي"القوميةللةوادتإالماركسية"كتابمنفصل)*(

.."الآدابدار"عنقريباللكانب
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