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  نضال عمال المدننضال عمال المدن. . ١١

فإن فریقا من هؤالء الفالحین كان في . م الفالحون الذین سمعوا، بال ریب، باالضطرابات العمالیة في المدنكثیرون ه
والمصانع، ورأى بنفسه أعمال الشغب، كما یسمیها البولیس، وفریق آخر منهم یعرف العمال الذین نفتهم السلطات  )١( العاصمتین

الث أتیحت له الفرصة أن یرى المناشیر والكراریس حول نضال العمال، وفریق رابع إلى القرى الشتراكهم في االضطرابات، وفریق ث
  .سمع فقط أخبار الناس المطلعین على ما یحدث في المدن

أما اآلن، فإن اآلالف وعشرات اآلالف من العمال قد ثاروا في جمیع المدن : فیما مضى، كان الطالب وحدهم یثورون
ویلجأ العمال إلى االضراب، . األحیان ضد أرباب عملهم، ضد أصحاب المصانع، الرأسمالیینوهم یناضلون في معظم . الهامة

ویتركون جمیعهم في آن واحد العمل في المصنع ویطالبون بزیادات في األجور؛ ویطالبون بعدم تشغیلهم في الیوم إحدى عشرة 
وهم یریدون . میع التحسینات األخرى في حیاة العاملویطالبون أیضا بج. ساعة أو عشر ساعات، بل بتشغیلهم ثماني ساعات فقط

أن یصار إلى تحسین األوضاع في مشاغلهم، وأن یصار إلى إحاطة اآلالت بأجهزة خاصة للوقایة، وأال تشوه اآلالت العمال الذین 
مستشفیات، وأن تكون مساكن یشتغلون علیها، وأن یتمكن أوالدهم من الذهاب إلى المدرسة، وأن یلقى المرضى العنایة الالئقة في ال

  .العمال بیوتا الئقة، ال أكواخا للكالب

ویبعدهم دون محاكمة إلى مسقط . ویزج بهم في السجن. فیلقي القبض على العمال. ویتدخل البولیس في نضال العمال
ولكن العمال . ماعات العمالیةوثمة قانون اصدرته الحكومة یمنع االضرابات واالجت. رأسهم بل أنه ینفیهم دون محاكمة إلى سیبیریا

كفانا ! كفانا خنوعا وركوعا، نحن، شعب العمال الذین نعد المالیین من البشر: یخوضون النضال ضد البولیس والحكومة، ویقولون
نرید تألیف اتحادات، نرید حشد ! لقد استسلمنا كفایة للنهب والسلب! شغال في صالح االغنیاء، بینما نظل نحن في بؤس مدقع

نرید النضال في سبیل . ، نرید النضال معا في سبیل حیاة افضل)هو حزب العمال(میع العمال في اتحاد عمالي كبیر موحد ج
وفي هذا المجتمع الجدید االفضل، ینبغي اال یكون ثمة اغنیاء وفقراء، انما ینبغي ان یشترك : تنظیم جدید، افضل، للمجتمع

ینبغي أن تسهل اآلالت . الشغیلة بثمرات العمل المشترك، ال حفنة من األثریاء فقط ینبغي ان یتمتع جمیع. الجمیع في العمل
هذا المجتمع الجدید، هذا . وسائر االتقانات كدح الجمیع، ال أن تغني البعض على حساب المالیین وعشرات المالیین من الناس

واتحادات العمال التى تناضل في سبیل . االشتراكیة والمذهب الذى ینادي به یسمى. المجتمع االفضل، یسمى المجتمع االشتراكى
عدا (وهذه األحزاب موجودة علنا في جمیع البلدان تقریبا . الدیموقراطیة-هذا التنظیم االفضل للمجتمع تسمى األحزاب االشتراكیة

ا كهذا هو حزب العمال ، كما ان عمالنا باالتفاق مع االشتراكیین من الناس المتعلمین، قد شكلوا أیضا حزب)روسیا وتركیا
  .الدیموقراطي الروسي-االشتراكي

اما الحكومة فهي تضطهد هذا الحزب، ولكنه موجود سرا، رغم جمیع قرارات المنع، وهو یصدر الصحف والكراریس، 
یرفعون وال یكتفى العمال باالحتشاد في اجتماعات سریة، بل ینزلون إلى الشارع، جماهیر جماهیر و . ویشكل االتحادات السریة

ولهذا تالحق الحكومة العمال !". عاش یوم العمل من ثماني ساعات، عاشت الحریة، عاشت االشتراكیة: "الرایات المكتوب علیها
لقد قتل الجنود الروس عماال روسا في یاروسالفل، وبطرسبورغ، وریغا، . بوحشیة، بل انها ترسل الجیش لیطلق النار علیهم

  .ستوروستوف على الدون، وزالتوو 

لیس ثمة اضطهادات وال سجون، وال نفي، وال اعتقال مع : ویقولون. ولكن العمال ال یستسلمون بل یواصلون النضال
نحن . فنحن نكافح في سبیل حریة وسعادة جمیع الذین یكدحون. ان قضیتنا عادلة. االشغال الشاقة، وال موت، بوسعها ان ترهبنا



 ٤

والعمال یزدادون وعیا یوما بعد . واالضطهاد والبؤس، النازلة عشرات ومئات المالییننكافح في سبیل التخلص من مظاهر العنف 
  .ولسوف ننتصر بالرغم من كل قمع واضطهاد. الدیموقراطیین یتعاظم بسرعة في جمیع البلدان- وعدد االشتراكیین. یوم

راطیون، وماذا یریدون، وما ینبغى القیام به الدیموق- ینبغى أن یدرك الفالحون الفقراء جید اإلدراك من هم هؤالء االشتراكیون
  .في القرى من أجل مساعدتهم في الظفر بالسعادة للشعب

ـــــ    ـــ
  .أي يف موسكو وبطرسبورغ) ١( 



 ٥

  الدیموقراطیون؟الدیموقراطیون؟--ماذا یرید االشتراكیونماذا یرید االشتراكیون. . ٢٢

ریة لهم لحشد جمیع فهذه الحریة ضرو . الدیموقراطیون الروس بادئ بدء في سبیل الحریة السیاسیة- یناضل االشتراكیون
العمال الروس، على نطاق واسع وبصورة علنیة، في النضال من أجل تنظیم المجتمع تنظیما جدیدا، تنظیما أفضل، تنظیما 

  .اشتراكیا

  ما هي الحریة السیاسیة؟
عهد، لم یكن یحق في ذلك ال). االقطاعیة(لكى یدرك الفالح هذا األمر، ینبغي له أن یقارن أوال حریته الیوم بنظام القنانة 
في ذلك العهد، كان الفالح ملزما بالعمل . للفالح أن یتزوج دون إذن المالك العقاري، أما اآلن فالفالح حر بأن یتزوج دون أي إذن

أما اآلن، فالفالح حر بأن یقرر لحساب أي سید یشتغل وفي أیة . بصورة مطلقة لحساب سیده في األیام التي یعینها وكیل السید
أما اآلن، فالفالح حر بالذهاب حیث . في ذلك العهد، لم یكن یحق للفالح أن یترك القریة دون إذن السید. لقاء أي أجرأیام و 

یشاء، إذا سمحت له المشاعة بالذهاب، إذا لم یكن یترتب علیه دفع ضرائب متأخرة، إذا أعطى تذكرة هویة، إذا لم یمنعه الحاكم 
ولذا ال یتمتع الفالح الیوم أیضا بكامل حریة الذهاب حیث یشاء، بكامل حریة التنقل؛ . التنقلمن (*) أو مدیر البولیس في القضاء

وسنقول فیما بعد بالتفصیل لماذا ال یزال الفالح الروسي نصف قن وكیف یستطیع التخلص من هذا . فما یزال اآلن نصف قن
. كات دون إذن السید ولم یكن یحق له أن یشتري األرضفي عهد القنانة، لم یكن یحق للفالح أن یحصل على أیة ممتل. الوضع

غیر أنه لیس حرا الیوم تمام الحریة، بأن یترك المشاعة وبأن (أما اآلن، فالفالح حر بالحصول على شتى أنواع الممتلكات 
ما اآلن، فلم یعد بوسع أ. في عهد القنانة، كان بوسع المالك العقاري إنزال العقوبات الجسدیة بالفالح). یتصرف بأرضه كما یشاء

  .المالك العقاري إنزال العقاب الجسدى بالفالح، رغم أن الفالح لم یتحرر حتى اآلن من العقوبات الجسدیة

هذه الحریة هي التي تسمى الحریة المدنیة، الحریة في حقل الشؤون العائلیة، في حقل الشؤون الشخصیة، في حقل الشؤون 
بأن ینظما حیاتهما العائلیة وشؤونهما الشخصیة، وبأن ) صحیح أن حریتهما غیر تامة(والعامل حران فالفالح . المتعلقة بالممتلكات

  .وبممتلكاتهما) بأن یختارا سیدا لهما(یتصرفا بعملهما 

ولكن، ال العمال الروس وال الشعب الروسي كله، یتمتعون حتى اآلن بحریة التصرف بالشؤون المشتركة التي تخص 
فال یحق للشعب . الشعب بأسره، بمجمله، ال یزال قنا للموظفین، كما كان الفالحون أقنانا للمالكین العقاریینف. الشعب بأسره

بل إنه ال یحق للشعب . الروسي أن یختار موظفیة، وال أن ینتخب الناس الذین یثق بهم من أجل تحضیر القوانین لعموم الدولة
كما كان السید في  –وبدون إذن الموظفین الموضوعین فوقنا دون رضانا . الدولة الروسي التجمع لمناقشة الشؤون العامة ، شؤون

ال یحق لنا حتى طبع صحفنا وكتبنا، والتكلم أمام الجمیع وللجمیع عن الشؤون  –الزمن الغابر یعین الوكیل دون موافقة الفالحین، 
  !التي تتعلق بالدولة كلها

وكما أن الفالحین كانوا . كذلك ما یزال الشعب الروسي حتى اآلن عبد الموظفینوكما أن الفالحین كانوا عبیدا للمالكین، 
. محرومین من الحریة المدنیة، كذلك ما یزال الشعب الروسي محروما من الحریة السیاسیة حتى اآلن) االقطاعیة(في عهد القنانة 

إن الحریة السیاسیة، إنما هي حق الشعب . العامة إن الحریة السیاسیة، إنما هي حریة الشعب بتصریف شؤونه المشتركة، الشؤون
التي ینتخبها الشعب بنفسه، هي التي ینبغي لها وحدها ) البرلمان(إن دوما الدولة هذه ). البرلمان(بانتخاب نوابه إلى دوما الدولة 

ق الشعب في أن یختار بنفسه إن الحریة السیاسیة، إنما هي ح. أن تناقش وتسن جمیع القوانین، وأن تقر جمیع الضرائب والرسوم



 ٦

جمیع الموظفین، وأن ینظم شتى انواع االجتماعات لمناقشة جمیع الشؤون العامة، وأن یطبع، دون أي إذن، ما یشاءه من الكتب 
  .والصحف

في تركیا فقط وفي روسیا، ما یزال . إن جمیع الشعوب األوروبیة األخرى قد ظفرت منذ زمن طویل بالحریة السیاسیة
إن االوتوقراطیة القیصریة، إنما هي سلطة القیصر التي ال . سیاسیا، قنا لحكومة السلطان ولحكومة القیصر االوتوقراطیة الشعب،
دارتها. حد لها ٕ فالقیصر وحده، بحكم سلطته الشخصیة، غیر المحدودة، االوتوقراطیة . فال یأخذ الشعب أي قسط في تنظیم الدولة وا

ولكنه واضح أن القیصر نفسه ال یمكن له حتى أن یعرف جمیع القوانین . یعین جمیع الموظفینهو الذي یسن جمیع القوانین، و 
بل إنه ال یستطیع أن یعرف ما یجرى في الدولة؟ إنه یكتفي بالمصادقة على مشیئة عدة . الروسیة وجمیع الموظفین الروس

. بته شدیدة، لیعجز عن حكم دولة شاسعة كروسیاإن شخصا واحدا، مهما كانت رغ. عشرات من كبار الموظفین واعالهم مقاما
بل تحكم روسیا حفنة من  –! ومع ذلك ال یسع المرء اال التحدث عن اوتوقرطیة رجل واحد –فلیس القیصر هو الذي یحكم روسیا 

ع القیصر أبدا وال یستطی. وال یعرف القیصر إال ما تشاء هذه الحفنة من الموظفین أن تبلغه إیاه. أكبر الموظفین ثراء وجاها
فالقیصر نفسه مالك عقاري ونبیل؛ وهو، منذ طفولته، لم یعش إال في وسط هؤالء : معارضة هذه الحفنة من كبار ممثلي النبالء

النبالء؛ فهم الذین ربوه وعلموه؛ أما الشعب الروسي بأسره، فإن القیصر ال یعرف عنه أكثر مما یعرف هؤالء النبالء الكبار، 
  .نیاء، والقلة من التجار األغنیاء الذین یحق لهم دخول القصروالمالكون األغ

). الكسندر الثالث: والد القیصر الحالي(اللوحة تمثل القیصر : بوسعكم أن تجدوا في كل دائرة في النواحي، اللوحة التالیة
وقد ) ١!"(طیعوا مارشاالت النبالءأ: "القیصر یأمرهم. القیصر یلقي خطابا أمام رؤساء بلدیات النواحي، القادمین لحضور تتویجه

كرر قیصر الیوم نیقوالي الثاني الكالم نفسه، فالقیاصرة یعترفون إذن بأنهم ال یستطیعون حكم الدولة إال بمساعدة النبالء، بوساطة 
دراك كذب ما یقوله ینبغي لنا أن ندرك تمام اإل. ینبغي لنا أن نحفظ جیدا كلمات القیصر هذه حول طاعة الفالحین للنبالء. النبالء

في البلدان األخرى، : یقول هؤالء القوم. للشعب هؤالء القوم الذین یسعون جهدهم لتصویر اإلدارة القیصریة على أنها خیر إدارة
أما في روسیا، فال . فهم یضطهدون الفقراء. تنتخب اإلدارة انتخابا، فیختار لها األغنیاء؛ والحال، أن األغنیاء یدیرون دون انصاف

. فالقیصر فوق جمیع الناس، الفقراء منهم واالغنیاء. یصار إلى انتخاب االدارة؛ فإن القیصر االوتوقراطي هو الذي یحكم كل شئ
  .والقیصر، كما یزعم هلؤالء القوم، منصف ازاء الجمیع، ازاء الفقراء واالغنیاء، دون اي تمییز

وكل امرئ یعرف اذا كان . علیه انصاف االدارة في بالدنافكل روسي یعرف ما هو . ان مثل هذه االقاویل ریاء بریاء
بینما رأینا في جمیع البلدان االوروبیة . العامل البسیط أو االجیر الزراعى في بالدنا یستطیع ان یكون عضوا في مجلس الدولة

نوا یتكلمون بحریة امام الشعب كا): البرلمانات(االخرى عددا من عمال المصانع ومن االجراء الزراعیین اعضاء في دومات الدولة 
وما كان احد لیجرؤ على مقاطعة نواب . كله عن بؤس العمال، وكانوا یدعون العمال إلى االتحاد والنضال من اجل حیاة افضل

  .الشعب عند القاء خطاباتهم هذه، وما كان أي فرد من أفراد البولیس لیتجاسر على مسهم باصبعه 

الذین یدیرون لیسوا االغنیاء والنبالء وحسب بل شرهم، اي امهرهم نما في القصر، وابرع لیس في روسیا ادارة منتخبة، ف
انهم یدیرون سرا، وال یعرف الشعب وال یستطیع ان . من یحوكون المقالب، ویكذبون ویفترون لدى القیصر، ویتزلفون ویداهنون

ب جدیدة سیقرون، واي موظفین سیكافئون ولماذا، واي یعرف ایة قوانین یهیئونها له، وایة حروب یستعدون لشنها، وایة ضرائ
وما من بلد كروسیا یعرف مثل هذا العدد اللجب من الموظفون ینتصبون فوق الشعب الصامت، كغابة . موظفین سیقیلون ولماذا

من شكوى ضد وما . فان العامل البسیط لن یتوصل ابدا إلى شق طریق له في هذه الغابة وال الحصول على العدالة - قاتمة، 
  ).الدواوینیة(فكل شكوى تذهب عبثا، بسبب من المماطالت البیروقراطیة : الموظفین المرتشین، والناهبین، والظالمین، ترى النور 
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. وصوت رجل بمفرده ال یبلغ ابدا مسامع الشعب كله، بل یضیع في هذا الدغل الكثیف القاتم، ویختنق في اقبیة البولیس
  .ن لم ینتخبهم الشعب والذین لیسوا مسؤولین امامه، قد حاك شبكة كثیفة یتخبط فیها الناس كالذباب ان جیش الموظفین الذی

. ان االوتوقراطیة القیصریة، انما هي اوتوقراطیة الموظفین، انما هي تبعیة الشعب القنیة ازاء الموظفین وال سیما البولیس
  .یس ان االوتوقراطیة القیصریة، انما هي اوتوقراطیة البول

ولهذا ینبغى على !". عاشت الحریة السیاسیة"، !"لتسقط االوتوقراطیة: "ولهذا ینزل العمال إلى الشارع ویخطون على رایاتهم
وعلى غرار عمال المدن، ینبغى على . عشرات المالیین من الفالحین الفقراء أیضا ان یرددوا هتاف عمال المدن النضالى هذا

راء غیر المالكین، دون خشیة من اعمال القمع، دون خوف من اعمال التهدید والعنف من جانب عمال االریاف والفالحین الفق
العدو، دون االضطراب لدى اول هزیمة، ینبغى علیهم القیام بنضال حاسم في سبیل حریة الشعب الروسي بأسره؛ المطالبة قبل كل 

لیؤلف هؤالء النواب جمعیة علیا تؤسس . ه في عموم روسیافلیختر الشعب بنفسه نواب. شيء بدعوة ممثلى الشعب إلى االجتماع
ادارة منتخبة في روسیا، وتحرر الشعب من التبعیة القنیة ازاء الموظفین والبولیس، وتؤمن للشعب حریة االجتماعات وحریة الكالم 

  !والصحافة

  .مطلب الحریة السیاسیة : الدیموقراطیون قبل كل شيء وهذا ما یعنیه مطلبهم االول-هذه ما یریده االشتراكیون

، حریة االجتماعات، حریة الصحافة، لن تنقذ الشعب )البرلمان(اننا نعلم ان الحریة السیاسیة، حریة االنتخاب لدوما الدولة 
ولیس ثمة وسیلة بوسعها ان تنقذ، دفعة واحدة، فقراء المدن واالریاف من عملهم في . الشغیل، دفعة واحدة، من البؤس والظلم

وما من احد سیحرر العامل . ولیس امام الشعب العامل أي امرئ یعلق علیه أمله او یعتمد علیه، اال نفسه بالذات. االغنیاء صالح
ولكى یتحرر العمال، علیهم ان ینضموا في اتحاد واحد، في حزب واحد، من طرف البالد إلى . من بؤسه، اذ لم یفعل ذلك بنفسه
ن مالیین العمال ال یستطیعون االتحاد اذا كانت الحكومة البولیسیة االوتوقراطیة تمنع كل ولك. الطرف اآلخر، في عموم روسیا

لكى یتحد الناس، ینبغى لهم حق تنظیم شتى انواع . االجتماعات، وجمیع صحف العمال، وجمیع انتخابات نواب العمال
  .االتحادات، تنبغى حریة االتحاد، تنبغى الحریة السیاسیة 

. اسیة لن تنقذ الشعب العامل من البؤس دفعة واحدة، ولكنها ستعطى العمال سالحا للنضال ضد البؤسان الحریة السی
ولن یستطیع المالیین من ابناء . ولیس ثمة وال یمكن ان یكون ثمة وسیلة اخرى للنضال ضد البؤس، غیر اتحاد العمال انفسهم

  .الشعب ان یتحدوا اذا لم تتوافر لهم الحریة السیاسیة 

والعمال الذین ال . جمیع بلدان اوروبا التي ظفر فیها الشعب بالحریة السیاسیة، اخذ العمال یتحدون منذ زمن طویل فى
ان هؤالء العمال یسمونهم في كل اوروبا  -أرض عندهم وال مشاغل والذین یشتغلون طوال حیاتهم أجراء عند اآلخرین، 

ان هذه الكلمات ! ". یا عمال العالم، اتحدوا: " یدعو إلى اتحاد الشعب العامل  فمنذ اكثر من خمسین سنة، دوى نداء. برولیتاریین
قد طافت العالم كله خالل الخمسین سنة االخیرة وهى تعاد في عشرات ومئات اآلالف من اجتماعات العمال؛ وانكم لتقرؤونها في 

مالیین العمال في اتحاد واحد، في حزب واحد، هو، ان حشد . الدیموقراطیة بجمیع اللغات –مالیین الكتب والصحف االشتراكیة 
واننا لنرى العمال تسحقهم الحرمانات . بالطبع، عمل صعب جدا، جدا، ویطلب فترة من الزمن، وقدرا من المثابرة والعناد والشجاعة

كین العقاریین، وفى كثیر ویحطمهم البؤس، ویغلظ عقولهم العمل الدائب، القاسي كاالشغال الشاقة، في صالح الرأسمالیین والمال
وبجمیع الوسائل یمنعون . من االحیان، ال یتوفر لهم الوقت لیتساءلوا لماذا هم ابدا غارقون في لجة البؤس، وكیف الخروج منها
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اما انهم یمارسون مباشرة اعماال عنیفة وحشیة في بلدان كروسیا حیث الحریة السیاسیة معدومة واما انهم : العمال من االتحاد 
ولكن ما من عنف وال قمع . یرفضون تشغیل العمال الذین یروجون مذهب االشتراكیة، واما انهم یلجؤون اخیرا إلى الكذب والرشوة

بوسهما ان یحمال العمال البرولیتاریین على الكف عن النضال من اجل القضیة الكبرى، قضیة تحریر الشعب العامل بأسره من 
  .البؤس والظلم 

  .الدیموقراطیین یتعاظم بال انقطاع  –الشتراكیین ان عدد العمال ا

فیما مضى، كانت في المانیا أیضا حكومة ملكیة اوتوقراطیة . ففى الدولة المجاورة، مثال، في المانیا، توجد ادارة منتخبة
. السیاسیة بالقوة ولكن الشعب االلماني هب، منذ زمن بعید، منذ اكثر من خمسین سنة وحطم االوتوقراطیة وظفر بالحریة. مطلقة

فالقوانین في المانیا ال تسنها حفنة من الموظفین كما في روسیا، بل تسنها جمعیة نواب الشعب ، البرلمان، او الریخستاغ، كما 
- ولذا یمكن معرفة عدد االصوات التي نالها االشتراكیون. وجمیع الرجال الراشدین ینتخبون نواب الریخستاغ. یسمیها االلمان

، ازداد عدد اصوات )لدن االنتخابات االخیرة للریخستاغ( ١٨٩٨وفى . ، نالوا عشر االصوات كلها١٨٨٧ففى . اطیونالدیموقر 
فقد . الدیموقراطیون اكثر من ربع االصوات كلها-وهكذا، نال االشتراكیون. الدیموقراطیین ما یقرب من ثالثة اضعاف- االشتراكیین

غیر ان االشتراكیة ما تزال قلیلة االنتشار بین . الدیموقراطیین في البرلمان-الشتراكیینصوت اكثر من ملیونى رجل راشد لنوابهم ا
وعندما ینضم سواد األجراء الزراعیین، . عمال االریاف في المانیا، ولكنها تخطو في الوقت الحاضر خطوات سریعة جدا

العمال االلمان سینتصرون ویقیمون نظاما ال یعرف فیه والمیاومین، والفالحین الفقراء، المعدمین، إلى اخوانهم في المدن، فان 
  .الشغیلة ال البؤس وال الظلم 

  الدیموقراطیون انقاذ الشعب من البؤس؟- ولكن كیف یرید العمال االشتراكیون
فالمدن . لكي نعرف ذلك، ینبغى ان ندرك جید االدراك مصدر بؤس الجماهیر الغفیرة في ظل النظام االجتماعى الحالى

یة تتكاثر وتتعاظم، ویصار إلى تشیید المخازن والمبانى الفخمة، والى مد الخطوط الحدیدیة، والى استعمال شتى انواع اآلالت الغن
والتحسینات في الصناعة كما في الزراعة، بینما ال یزال مالیین الناس یتخبطون في لجة البؤس، ویكدحون طوال حیاتهم لمجرد 

  .فان عدد العاطلین عن العمل یتزاید بال انقطاع : ذلك بل ثمة اكثر من . اعالة اسرهم

ففى االریاف، یتضورون جوعا، وفى . وفى االریاف والمدن یزداد على الدوام عدد الذین ال یستطیعون ایجاد اي عمل
زریة كما  المدن، یضخمون فرق الصعالیك وطوابیر الحفاة؛ وهم یندسون كالحیوانات في اقبیة الضواحى أو في اكواخ وحجیرات

  .هي علیه مثال االكواخ والحجیرات في حى خیتروف رینوك بموسكو 

كیف یمكن ذلك؟ الثروات ومظاهر البذخ تتكاثر على الدوام، بینما المالیین والمالیین من الناس الذین یخلقون كل هذه 
بال عمل، بینما یشحن التجار من  الثروات بكدحهم، یظلون مع ذلك فقراء وتعساء؟ الفالحون یحصدهم الجوع والعمال یهیمون

من الحبوب، وبینما المصانع والمعامل متوقفة ) المعرب. كیلوا غراما ١٦، ٣٦٠البود یساوى (روسیا إلى الخارج مالیین البودات 
  عن العمل ألنه ال یعرف إلى این ترسل البضائع، بالنظر النعدام اسواق التصریف؟

الرض، وكذلك المصانع، والمعامل، والمشاغل، واآلالت، واالبنیة، والسفن، هي ملك سبب ذلك اوال ان قسما كبیرا جدا من ا
وهذه االراضي، وهذه المصانع والمشاغل، حیث یشتغل عشرات المالیین من الناس، تخص عدة آالف . عدد صغیر من االغنیاء

الء االغنیاء یشتغل الشعب اجیرا، لقاء وعند هؤ . او عدة عشرات اآلالف من االغنیاء، من مالكین عقاریین وتجار وصناعیین
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وكل ما یصنع عالوة على بدل اعالة العمال البائس، انما یذهب المالء جیوب االغنیاء؛ ذلك هو . اجر، لقاء كسرة من الخبز
ن وكل الفوائد الناجمة عن اآلالت والتحسینات في العمل هي في مصلحة المالكین العقاریی". ایراداتهم " ربحهم، تلك هي 

ان العمال یجتمعون . فهم یكدسون ثروات باهظة، بینما الذین یشتغلون ال یتلقون من هذه الثروات سوى فتات بائسة: والرأسمالیین 
وبفضل هذا العمل . فان االستثمارات الزراعیة الكبیرة والمصانع الكبیرة تضم المئات من العمال واحیانا األلوف: من اجل العمل 

فان عامال واحدا ینتج أكثر بكثیر مما كان ینتجه عشرات : خدام شتى انواع اآلالت، تغدوا النتیجة أوفر المشترك، وبفضل است
ولكن هذه النتیجة، ولكن انتاجیة العمل هذه، ال تفید جمیع . العمال الذین كانوا یشتغلون فیما مضى بصورة منفردة ودون ایة آلة

  .مالكي االراضي ومن التجار والصناعیین الشغیلة، انما تفید فقط عددا ضئیال من كبار 

یقال، مثال، ان . الفقراء موردا للرزق" یعطون"، "عمال"الشعب " یعطون"غالبا ما نسمع ان المالكین العقاریین والتجار 
الواقع، غیر ان العمال هم الذین، في . من المصنع المجاور او من االستثمارة الزراعیة المجاورة" یعتاشون"فالحي تلك المحلة 

ولكن لقاء االذن بالعمل في ارض السید او في المصنع او في السكة . یعتاشون من عملهم ویعیشون جمیع الذین ال یشتغلون
وهكذا نرى في الواقع ان لیس المالكون . الحدیدیة، یعطى العامل مجانا المالك كل ما یصنع، بینا ال یتلقى هو سوى اجر زهید

لذین یعطون العمال عمال؛ انما هم العمال الذین یعیلون بعملهم الجمیع، مقدمین مجانا قسما كبیرا من العقاریون وال التجار هم ا
  .كدحهم 

ان بؤس الشعب الناجم، في جمیع الدول المعاصرة، عن كون الشغیلة یصنعون جمیع انواع السلع من اجل البیع . لنتابع
لفالح المیسور، یصنعون هذه السلعة او تلك، ویربون المواشي، ویزرعون فان الصناعي والحرفي، والمالك العقاري وا. في السوق

وغدا المال اآلن في كل مكان القوة الرئیسیة، فجمیع منتجات الكدح . الحبوب ویحصدونها من اجل البیع، من اجل كسب المال
ن بشرى بالمال، اي الزام رجل فقیر على وبالمال، یمكن شراء كل ما یراد، بل یمكن شراء كائ. البشرى عرضة للمبادلة لقاء المال

فیما مضى كانت االرض القوة الرئیسیة؛ كان ذلك في عهد االقطاعیة؛ كان مالك االرض یملك أیضا القوة . العمل لمن یملك المال
وبدون مال، ال . ضبالمال یمكن شراء قدر ما یراد من االر . اما اآلن فان المال، والرأسمال، هو الذي غدا القوة الرئیسیة. والسلطة

اذ لن یكون معه ما یشتري به الماشیة، وألبسه وغیر ذلك من ادوات : یمكن للمرء ان یفعل شیئا ما حتى ولو كان یملك ارضا 
وبسبب المال، اقدم جمیع . الزراعة، او ما یشتري به الماشیة، وألبسة وغیر ذلك من بضائع المدینة، هذا عدا دفع الضرائب

وألجل الحصول على المال، تستقرض الحكومة من الناس االغنیاء . ین تقریبا على رهن امالكهم لدى المصارفالمالكین العقاری
یشنها الجمیع الیوم . وبسبب المال. ومن اصحاب المصارف في العالم كله، وتدفع من الفوائد سنویا مئات المالیین من الروبالت

خس االسعار وان یبیع بأعلى االسعار؛ كان یرید التفوق على اآلخر، كل كل یرید ان یشتري بأب. حربا ضاریة بعضهم ضد بعض
. یرید ان یبیع أكبر كمیة ممكنة من البضائع، ان یخفض االسعار، ان یخفي عن اآلخرین سوقا مفیدة للتصریف أو طلبیة رابحة

فانهم یظلون ابدا وراء : لعام إلى المال والناس الصغار، الحرفي الصغیر والفالح الصغیر، هم اشد من یعانون من هذا االندفاع ا
ولیس لدیهم ابدا أي احتیاطى، ویعیشون بالتقتیر، كل یوم بیومه، وهم، لدى كل صعوبة، لدى كل . التاجر الغنى او الفالح الكانز

أو المرابي، (**) واذا ما وقعوا في مخالب الكوالكي. مصیبة، یضطرون لرهن اسمالهم االخیرة او لبیع ماشیتهم باسعار بخسة
ففى كل سنة، یغلق عشرات االلوف ومئات . فانهم نادرا ما یتمكنون من خلع سالسلهم، وهم، في معظم االحیان، یفقدون كل شئ

للمشاعة مجانا ویغدون عماال اجراء، واجراء زراعیین، ) ٢(االلوف من صغار الفالحین والحرفیین بیوتهم، ویسلمون قطع أرضهم
ان االغنیاء یكدسون المال في المصارف . بینما یزداد اصحاب الثروة ثروة في هذا الصراع من اجل المال. وفعلة، برولیتاریین

. بالمالیین ومئات المالیین من الروبالت، وال یغتنون بمالهم وحسب، بل یغتنون أیضا بالمال الذي یودعه اآلخرون في المصارف
و مئات الروبالت التي یودعونها في المصارف أو في صنادیق التوفیر، ان الناس البسطاء الصغار ال یتقاضون لقاء عشرات ا
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سوى فائدة قدرها ثالثة أو اربعة كوبیكات عن كل روبل، بینما یكدس االغنیاء المالیین بواسطة هذه العشرات او المئات من 
  . الروبالت، فیزیدون بها رقم اعمالهم، ویكسبون عشرة كوبیكات او عشرین كوبیكات بكل روبل

الدیموقراطیون ان الوسیلة الوحیدة لوضع حد لبؤس الشعب، هي أن نغیر النظام الحالى -ولهذا یعلن العمال االشتراكیون
ان ننزع من كبار مالكي االراضي امالكهم، ومن الصناعیین مصانعهم : برمته في عموم البالد ونقیم النظام االشتراكى، اي 

. هم، وان نقضي على ملكیتهم الخاصة ونسلمها إلى الشعب العامل كله في عموم البالدومعاملهم، ومن اصحاب المصارف رسامیل
حینذاك سیستفید . حینذاك لن یتصرف بعمل العمال الناس االغنیاء الذین یعیشون من عمل اآلخرین، بل العمال انفسهم ونوابهم

حینذاك ستزداد الثروة . لة عن كل التحسینات وكل اآلالتجمیع الشغیلة، جمیع العمال، من ثمار العمل المشترك ومن المنافع الناج
بمزید من السرعة، ألن العمال سیشتغلون احسن من ذي قبل اذ انهم سیشتغلون النفسهم ال للرأسمالیین، وسیكون یوم العمل 

  .وتتغیر كل حیاتهم تغیرا تاما. أقصر، وتتحسن معیشة العمال

فانه یقتضي لهذا الغرض الكثیر من الجهد، والكثیر من . ي مجمل الدولةغیر أنه لیس من السهل تغییر كل النظام ف
كما ان . سیدافعون عن ثرواتهم بكل قواهم) ٣(ان جمیع االغنیاء، جمیع المالكین، اي كل البرجوازیة. النضال العنید الطویل

فینبغي على العمال ان . دي هذه الطبقةالموظفین والجیش سیؤمنون الدفاع عن كل الطبقة الغنیة، ألن الحكومة نفسها هي في ای
یرصدوا صفوفهم ویصبحوا كرجل واحد من اجل النضال ضد جمیع الذین یعیشون من عمل اآلخرین؛ ینبغى علیهم ان یتحدوا وان 

 ان النضال لن یكون سهال على الطبقة. یوحدوا جمیع غیر المالكین، لكي یشكلوا طبقة عاملة واحدة، طبقة برولیتاریة واحدة
العاملة، ولكنه سینتهى حتما بانتصار العمال، ألن البرجوازیة، اي الذین یعیشون من عمل اآلخرین، ال تشكل سوى قسم ضئیل من 

  .العمال ضد المالكین، انما هم المالیین ضد اآلالف. بینما تشكل الطبقة العاملة اغلبیة الشعب الساحقة. الشعب

ومهما كان . دیموقراطي عمالي واحد، بقصد خوض هذا النضال العظیم-راكيان عمال روسیا اخذوا یتحدون في حزب اشت
االتحاد صعبا في الظروف السریة، في ظروف التخفي عن البولیس، فان هذا االتحاد یقوى مع ذلك على الدوام، ویتسع مع ذلك 

املة، قضیة االشتراكیة، ستتقدم بمزید من وعندما یظفر الشعب الروسي بالحریة السیاسیة، فان قضیة اتحاد الطبقة الع. على الدوام
  .السرعة ال حد له، واسرع بكثیر مما تتقدم به عند العمال االلمان

ـــــ     ــ
م يف اجتماعات النبالء يف االقضية واحملافظات يف روسيا القيصرية : مارشاالت النبالء) ١(  وكان مارشاالت النبالء . هم من النبالء الذين كان ينتخبهم اقرا

  .يصرفون شؤون النبالء وشغلوا مكانا هاما يف االدارة وكانوا يرتأسون اجتماعات الزميستفوات
ا ، بعد الغاء القنانة يف روسيا عام : قطع االرض) ٢(   ا قطع االرض اليت اعطيت للفالحني قصد التمتع  ومل يكن للفالحني احلق يف بيع .  ١٨٦١املقصود 

ا ، بطريقة اعادة تقسيم االراضي بصورة هذه القطع ؛ ويف قسم كبري من  روسيا ، كانت هذه القطع يف حوزة املشاعة ، وكانت توزع على الفالحني للتمتع 
  .دورية

الربجوازية و . والربجوازي الصغري هو املالك الصغري . والربجوازي الكبري هو املالك الكبري . والربجوازية هي مجيع املالكني جمتمعني. الربجوازي هو املالك) ٣( 
  .والربوليتاريا امنا هم املالكون والعمال ، االغنياء وغري املالكني ، الذين يعيشون من عمل اآلخرين والذين يشتغلون للغري لقاء أجر 

  .املعرب. مبعىن التقسيم االداري(*)   
  .ر الناش –. الفالحون االغنياء الذين يستثمرون االجراء والفالحني الفقراء : الكوالك(**)   
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الثروة والبؤس، المالكون والعمال في الثروة والبؤس، المالكون والعمال في . . ٣٣
  االریافاالریاف

انهم یریدون النضال ضد كل الطبقة الغنیة لكي ینتشلوا الشعب من . الدیموقراطیون- إننا نعرف االن ما یرید االشتراكیون
لن نتحدث هنا عن درجة بل أنه، باالحرى، اشد؛ واننا . والواقع، ان البؤس عندنا في االریاف ال یقل عنه في المدن. لجة البؤس

فكل عامل اقام مدة في الریف، وكل فالح یعرفان جیدا جدا ما ینطوي علیه البؤس : الشدة التي بلغها البؤس في االریاف 
  .والمجاعة والبرد والخراب في الریف

ذلك، ینبغي لنا  ولكي نعرف. ولكن الفالح یجهل لماذا یعاني البؤس والجوع والخراب، وكیف العمل للخالص من هذا الفقر
لقد سبق لنا ان تحدثنا بإیجاز في هذا الموضوع . أوال ان ندرك من این تتأتى جمیع الحرمانات وكل البؤس في المدن واالریاف

ینبغي أیضا معرفة . ولكن ذلك ال یكفي. ورأینا أنه یترتب على الفالحین الفقراء والعمال في االریاف ان یتحالفو مع عمال المدن
-الریف الذین سیسیرون مع االغنیاء، مع المالكین، ومن هم الذین سیسیرون مع العمال، مع االشتراكیین من هم في

  .الدیموقراطیین

ینبغي معرفة ما اذا كانوا كثیرین اولئك الفالحون الذین یعرفون، ال اقل من المالكین العقاریین، كیف یكدسون الرسامیل 
ذه القضیة درسا معمقا، فعبثا جمیع التحلیالت والمحاكمات عن البؤس، ولن یفهم فالحو فاذا لم ندرس ه. ویعیشون من عمل الغیر

الریف الفقراء من هم في الریف اولئك الذین ینبغى التحالف فیما بینهم ومع عمال المدن، وما ینبغى عمله لكي یكون هذا التحالف 
  . ینخدع أیضا بأحد زمالئه، الفالح الغني وطیدا، لكي ال ینخدع الفالح بالمالك، ولیس هذا وحسب، بل لكي ال

لكي ندرك هذا األمر، سنبحث اآلن فیما هي علیه قوة المالكین العقاریین في االریاف وما هي علیه قوة الفالحین االغنیاء 
.  

ى روسیا فف. یمكننا ان نحكم على قوتهم، اوال، بمقدار االراضي التي یملكونها ملكا خاصا. لنبدأ بالمالكین العقاریین
* ( ملیون دیسیاتین  ٢٤٠االوروبیة، كانوا یقدرون مجمل االراضي الفالحیة المشاعیة واالراضي ذات التملك الخاص، بحوالي 

ومن اصل هذه ). هذا عدا اراضي الدولة، التي سنعود الى التحدث عنها فیما بعد ). ( المعرب . مترا مربعا ١٠٩٢٥الدیسیاتین 
ملیون دیسیاتین من االراضي المشاعیة؛  ١٣١یاتین، یملك الفالح، اي اكثر من عشرة مالیین أسرة، ملیون دیس ٢٤٠المساحة، 

ولذا، اذا اخذنا متوسط هذه االرقام، . مالیین دیسیاتین ١٠٩بینما یملك المالكون الخصوصیون، اي اقل من نصف ملیون اسرة، 
ولكن عدم المساواة في توزیع االراضي ! دیسیاتینا ٢١٨الك خصوصي دیسیاتینا، ولكل اسرة م ١٣نرى انه یعود لكل اسرة فالحیة 
  .اشد بروزا، كما سنرى فیما بعد 

مالیین دیسیاتین یحوزها المالكون الخصوصیون، سبعة مالیین تخص االقطاعات االمیریة اي یملكها  ١٠٩فمن اصل 
ان اسرة واحدة تملك من االراضي . روسیا، هو اكبرهم فالقیصر مع اسرته هو االول بین اسیاد االراضي في. اعضاء اسرة القیصر

ان كهنتنا یعظون . ثم ان الكنیسة واالدیرة تملك ما یقرب من ستة مالیین دیسیاتین! اكثر مما تملك نصف ملیون اسرة فالحیة
  .من االراضيشرعیة، بمساحات شاسعة الفالحین بالزهد والتجرد، بینما استأثروا، هم بجمیع الوسائل الشرعیة وغیر ال
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ثم ان المدن والضیاع تملك حوالي ملیوني دیسیاتین كما ان شتى الجمعیات والشركات التجاریة والصناعیة تملك المساحة 
) دیسیاتینا، ولكننا سنورد هنا ارقاما مبسطة، لمزید من التبسیط  ٩١٦٠٥٨٤٥وباألصح ( ملیون دیسیاتین  ٩٢وثمة . نفسها

ونصف هذا العدد من االسر مالكون صغار جدا؛ . اسرة من المالكین الخصوصیین)  ٤٨١ ٣٥٨( تخص اقل من نصف ملیون 
بینما هناك ستة عشر الف اسرة تملك . وجمیعهم یملكون أقل من ملیون دیسیاتین. فكل منهم یملك أقل من عشرة دیسیاتین

  .یاتین باالجمال خمسة وستین ملیون دیسیاتین، وكل من هذه االسر تملك اكثر من الف دیس

اما ایة مساحات شاسعة من االراض متجمعة في ایدي كبار المالكین العقاریین، فاننا لنرى ذلك في كون أقل من الف 
وهي تملك باالجمال سبعة وعشرین ملیون ! تملك كل منها اكثر من عشرة آالف دیسیاتین من االراضي)  ٩٢٤( اسرة بقلیل 

  .ك ملیونا اسرة فالحیة ان الف اسرة تملك قدر ما یمل! دیسیاتین

ومفهوم انه البد للمالیین وعشرات المالیین من الناس ان یكونوا فریسة البؤس والجوع، وان یظلوا دائما فریسة البؤس 
ومفهوم ان سلطة الدولة . والجوع طالما ان بضعة آالف من كبار االثریاء یملكون مثل هذه المساحات الشاسعة من االراضي

ومفهوم ان الفالحین . سترقص على مزمار هؤالء المالكین الكبار) وان كانت الحكومة القیصریة ( مة نفسها بدورها، ان الحكو 
الفقراء لن یأملوا بان تمتد الیهم ید المساعدة من اي مكان ومن اي احد، طالما لم یجمعوا صفوفهم بانفسهم لكي یؤلفوا طبقة واحدة 

  .ن العقاریین هذه بغیة خوض نضال عنید ضار ضد طبقة المالكی

ممن ینادون بوجهة نظر خاطئة تماما فیما یتعلق ) وحتى كثیرین من الناس المتعلمین ( ونالحظ هنا ان في بالدنا كثیرین 
ان ناصحي الفالح االردیاء هؤالء . تملك من االراضي اكثر منهم بكثیر" الدولة " بقوة طبقة المالكین العقاریین اذ یقولون ان 

" هذه الكلمات وردت في صحیفة ". ( اصبح ملك الدولة ) اي، كل اراضیها ( ان قسما كبیرا من مساحة روسیا : " ین یزعمون قائل
ملیون دیسیاتین من  ١٥٠لقد سمعوا ان ثمة : اما مصدر ضالل هؤالء القوم، فهو التالي ).  ٨، ص ٨، العدد "روسیا الثوریة 

ملیون دیسیاتین، هي  ١٥٠ولكنهم ینسون ان هذه االمالك، . هذا صحیح، بالفعل. االراضي في روسیا االوروبیة هي ملك الدولة
فتبقى اذن . كلها تقریبا اراض ردیئة وغابات في اقصى الشمال، في مقاطعات ارخنجلسك، وفولوغدا، وأولونیتز، وفیاتكا، وبیرم

علق باالراضي الجیدة، فان الدولة تملك منها أقل وفیما یت. ضمن امالك الدولة اراض كانت حتى اآلن غیر صالحة اطالقا للزراعة
یستأجرها ) مثال، في مقاطعة سامارا حیث هي كثیرة جدا ( وهذه االراضي الجیدة من امالك الدولة، . من اربعة مالیین دیسیاتین

ت اآلالف من وهؤالء االغنیاء یستأجرون من هذه االراضي اآلالف وعشرا. االغنیاء ببدل بخس، وحتى دون مقابل تقریبا
  .الدیسیاتینات لكي یؤجروها بدورهم الى الفالحین ببدالت تزید ثالثة اضعاف 

ولكن . یقینا انهم ناصحون اردیاء هؤالء الذین ینصحون الفالح قائلین ان امالك الدولة تشتمل على كثیر من االراضي
وان هؤالء المالكین ) ومنهم القیصر ( خصوصیین الواقع یبین ان الكثیر من االراضي الجیدة هي في ایدي كبار المالكین ال

" وطالما ان الفالحین الفقراء ال یتحدون لكي یصبحوا باتحادهم قوة هائلة، فان . الكبار یضعون ایدیهم حتى على امالك الدولة
فیما مضى، كان النبالء :  وینبغي أال یغیب عن البال االمر التالى. ستظل ابدا الخادم الذلیل لطبقة المالكین العقاریین" الدولة 

 ١١٥٠٠٠كان من المقدر ان ( وما یزال النبالء یملكون الیوم مساحة كبیرة من االرض . وحدهم او تقریبا وحدهم مالكین عقاریین
فان . ولكن المال، الرأسمال، هو الذى غدا الیوم القوة الرئیسیة).  ١٨٧٨ – ١٨٧٧ملیون دیسیاتین في  ٧٣من النبالء یملكون 

اي انهم باعوا أكثر مما ( ومن المقدر ان النبالء قد خسروا . تجار والفالحین االغنیاء قد اشتروا مساحات هائلة من االراضيال
وقد حصل ).  ١٨٩٢الى  ١٨٦٣من ( ملیون روبل، وذلك في مدى ثالثین سنة  ٦٠٠من االراضي ما تزید قیمته على ) اشتروا 

سائر " ملیون روبل وحصل الفالحون، والقوزاق، و  ٢٥٠احة من هذه االراضي تبلغ قیمتها التجار والمواطنون الممتازون على مس
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على مساحة " ) الجمهور الحقیقي " ، "الجمهور النبیل " هكذا تسمي حكومتنا الناس البسطاء، على خالف " ( السكان الریفیین 
ان فالحي عموم روسیا یشترون كل سنة، بصورة وسطیة، واننا لنرى بالتالي . ملیون روبل ٣٠٠من هذه االراضي تبلغ قیمتها 

  .مالیین روبل من االراضي یضمونها الى امالكهم  ١٠وكملكیة خاصة، ما قیمته 

ولذا یزداد عدد الفالحین . بعضهم یعانى البؤس والمجاعة، واآلخرون یغتنون: وهكذا نرى فالحین من مختلف الفئات 
اما الفالحون الفقراء الذین یریدون . العقاریین، وسیقفون الى جانب االغنیاء ضد العمال االغنیاء، وهم یمیلون نحو المالكین

التحالف مع عمال المدن، فعلیهم ان یفكروا باالمر ملیا، وان یوضحوا مسألة معرفة ما اذا كان هؤالء الفالحون االغنیاء كثیري 
ان . لقد تحدثنا آنفا عن ناصحي الفالح االردیاء. ضد هذه القوة العدد، وما هي قوتهم، واي اتحاد یقتضى لنا لكي نخوض النضال

قوة " المیر " و . ، المشاعة"ـمیر " وهذا االتحاد هو ال . لقد شكل الفالحون اتحادا: هؤالء الناصحین االردیاء یحبون ان یقولوا 
اي هائلة، كبیرة ( عات هي منظمة جبارة فالحي المشا) اي تجمع، اتحاد ( فهي تضم الفالحین بصورة وثیقة، ان منظمة . هامة
واذا ما اخذنا في االستماع الى الحكایات، . وانها لحكایة رغم ان اناسا طیبین قد تصوروها. هذه حكایة خرافیة. هذا خطأ). جدا 

فهل : وله بانتباه لیتطلع كل ساكن في االریاف الى ما ح. فاننا نسئ الى قضیتنا، اي الى تحالف الفالحین الفقراء مع عمال المدن
، المشاعة الفالحیة، تشبه اتحاد الفالحین الفقراء من اجل النضال ضد جمیع االغنیاء، ضد جمیع الذین یعیشون من "المیر " ان 

في كل قریة، في كل مشاعة، كثیرون من االجراء الزراعیین، كثیرون من . عمل الغیر؟ كال، انها ال تشبه وال یمكن لها ان تشبه
هؤالء االغنیاء هم أیضا اعضاء ". الى االبد " ن الذین افتقروا؛ وهناك اغنیاء یستخدمون عماال زراعیین ویشترون االرض الفالحی

فهل هذا االتحاد الذى یشترك فیه االغنیاء ویسودون فیه كاالسیاد هو . في المشاعة، ویسودون فیها كاالسیاد، النهم یشكلون قوة
ولذا كان االتحاد المشاعي ال یصلح لنا اطالقا . ینبغى لنا اتحاد من اجل النضال ضد االغنیاء. ابدا االتحاد الذى ینبغي لنا؟ كال،

.  

ینبغي لنا اتحاد قائم على حریة القبول، اتحاد من اناس فهموا انه یترتب علیهم التحالف مع عمال المدن؛ في حین ان 
فالمشاعة ال تضم اولئك الذین یشتغلون لالغنیاء، والذین . حاد اداريالمشاعة لیست اتحادا قائما على حریة القبول، انما هي ات

انما تضم شتى انواع القوم، ال بملء ارادتهم، بل ألن آباءهم عاشوا في هذه االرض، . یریدون ان یناضلوا معا ضد االغنیاء
اء ال یستطیعون الخروج من المشاعة فالفالحون الفقر . واشتغلوا لهذا المالك العقاري، ألن السلطات سجلتهم في هذه المشاعة

والحال، ان ما ینبغي التحادنا، قد یكون . بحریة؛ وال یستطیعون ان یقبلوا فیها غریبا فرض علیه البولیس االقامة في ناحیة اخرى
الزراعیین والفالحین كال، ینبغي لنا اتحاد آخر، اتحاد قائم على حریة القبول، اتحاد ال یضم غیر العمال . ان یقیم هذا الغریب بیننا

  .الفقراء، من اجل النضال ضد جمیع الذین یعیشون من عمل الغیر 

قوة، عندما لم " المیر " لقد كانت . ولن تعود هذه االزمان ابدا. قوة) المشاعة " ( المیر " لقد ولت االزمان التي كانت فیها 
بر روسیا سعیا وراء مورد للعیش؛ عندما لم یكن ثمة تقریبا اثریاء یكن ثمة تقریبا بین الفالحین اجراء زراعیون وال عمال یهیمون ع

فالمال هو الذي یدفع . اما الیوم، فان المال هو القوة الرئیسیة. كبار وعندما كان االقطاعي ینیخ بثقله على الجمیع دون اي تمییز
ال ینیخون بثقلهم على اعضاء مشاعتهم والفالحون الذین یملكون الم. اعضاء مشاعة واحدة الى التصارع كالوحوش الكاسرة

فما ینبغي لنا اآلن، لیس اتحادا مشاعیا، بل اتحادا ضد جبروت المال، ضد سلطة . وینهبونهم أشد مما كان ینهبهم المالك العقاري
مع عمال المدن، الرأسمال، اتحاد جمیع العمال الزراعیین والفالحین الفقراء من مختلف المشاعات، اتحاد جمیع الفالحین الفقراء 

  .بغیة النضال ضد المالكین العقاریین والفالحین االغنیاء دون اي تمییز 

  .لنر اآلن اذا كان الفالحون االغنیاء كثیرین وما هي قوتهم . لقد رأینا آنفا ما هي قوة المالكین العقاریین



 ١٤

المالكین العقاریین یتصرفون بارضهم كما ان . لقد حكمنا على قوة المالكین العقاریین وفقا لمقدار االرض التى یحوزون
اما . ولذا یمكن الحكم بكل دقة على قوتهم وفقا لمساحة االرض التي یحوزون. یطیب لهم، وهم یشترونها ویبیعونها بحریة

ا ال ولذ. الفالحون، فال یحق عندنا حتى األن التصرف بارضهم بحریة؛ فما یزالون حتى اآلن انصاف اقنان، مرتبطین بمشاعاتهم
  .یمكن الحكم على قوة الفالحین االغنیاء وفقا لمساحة االرض المشاعیة التى یستغلونها

" انهم یشترون مساحات كبیرة من االرض، یشترون االرض اما : ان الفالحین االغنیاء ال یغتنون من حصتهم المشاعیة 
؛ انهم یشترون االرض من المالكین العقاریین كما )ض اي یستأجرون االر " ( لسنوات " ، واما )اي كملكیة خاصة " ( الى االبد 

ولذا كان من االضمن تحدید . یشترونها من اخوتهم الفالحین الذین یتركون االرض، او الذین یؤجرون ارضهم بدافع العوز
یملك عدة احصنة هو  فالفالح الذى. الفالحین االغنیاء والفالحین المتوسطین والفالحین الفقراء وفقا لعدد االحصنة التى یملكون

دائما تقریبا فالح غني؛ واذا كان لدیه كثیر من مواشي العمل، فذلك یعني ان لدیه كثیرا من االراضي المزروعة وغیرها من 
ثم اننا نستطیع ان نعرف عدد الفالحین الذین یملك كل منهم عدة . االراضي عالوة على الحصة المشاعیة، وان لدیه ماال احتیاطیا

وینبغي، بالطبع، اال ننسى انه، فیما یتعلق بعموم روسیا، ال ). روسیا االوروبیة، عدا سیبیریا والقفقاس ( ي عموم روسیا احصنة، ف
فغالبا ما نجد، مثال حول المدن، . یمكن التحدث اال بصورة وسطیة، اذ ان هناك فرقا بارزا بین هذه االقضیة والمقاطعات وتلك

فالبعض یقوم بزراعة الخضراوات التى تدر علیه ایرادا حسنا؛ والبعض . كون الكثیر من االحصنةفالحین مزارعین اغنیاء ال یمل
وثمة، في كل مكان من روسیا، فالحون ال یغتنون . اآلخر یملك القلیل من االحصنة، ولكنه یملك الكثیر من البقر ویبیع الحلیب

وجمیع الذین یسكنون في . ات الحبوب؛ وغیر ذلك من المصانعمن االرض، بل من التجارة؛ فهم یقیمون مصانع الزبدة، وقشار 
غیر انه ینبغي لنا ان نعرف عدد هؤالء الفالحین االغنیاء . االریاف یعرفون جیدا جدا الفالحین االغنیاء في قریتهم أو في ناحیتهم

بل لكي یعرف على وجه الضبط في عموم روسیا وما هي قوتهم، لكي ال یسیر الفالح الفقیر على غیر هدى، مغمض العینین، 
  .من هم اصدقاؤه ومن هم اعداؤه 

لقد سبق لنا ان قلنا ان روسیا، حسب . لذا سنرى اذا كانوا كثیرین، الفالحون االغنیاء والفالحون الفقراء باالحصنة
( عشر ملیون حصان ومن المحتمل انهم یملكون جمیعا ما یقرب من خمسة . التقدیرات، ما یقرب من عشرة مالیین اسرة فالحیة

اذا تملك كل عشر اسر، بصورة ). منذ اربع عشرة سنة تقریبا، كان هناك سبعة عشر ملیون حصان، واآلن یوجد اقل مما مضى 
غیر انه تنبغي المالحظة ان البعض، وهم قالئل، یملكون الكثیر من االحصنة، بینما اآلخرون، . وسطیة، خمسة عشر حصانا

ان الفالحین الذین ال احصنة عندهم یبلغ عددهم على االقل ثالثة . القلیل من االحصنة أو ال یملكون  وهم كثیرین جدا، یملكون
  .مالیین، وثمة ما یقرب من ثالثة مالیین ونصف ملیون فالح یملك كل منهم حصانا واحدا فقط 

نحن نسمیهم فالحین فقراء ویبلغ و . وهؤالء الفالحون هم اما فالحون اصیبوا بالخراب الشامل، واما فالحون غیر مالكین
ثم یأتى الفالحون ! عددهم ستة مالیین ونصف ملیون من اصل عشرة مالیین فالح، اي انهم یبلغون ما یقرب من الثلثین

ویبلغ عدد اسر هؤالء الفالحین حوالى الملیونین وعندهم نحو اربعة . المتوسطون الذین یملك كل منهم زوجا من ماشیة العمل
  .ثم یأتي الفالحون االغنیاء الذین یملك كل منهم اكثر من زوج من ماشیة العمل . انمالیین حص

ویبلغ عدد اسر هؤالء الفالحین االغنیاء ملیون ونصف ملیون، ولكنهم یملكون سبعة مالیین ونصف ملیون من االحصنة 
  .وهذا یعني ان ما یقرب من سدس االسر الفالحیة یملك نصف مجمل االحصنة * 
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ففي : فهم لیسو كثیري العدد . ادا الى ما ورد اعاله، نستطیع ان نحكم بما یكفي من الدقة على قوة الفالحین االغنیاءواستن
. مختلف المشاعات، في مختلف النواحي، سنجد عشر اسر او عشرین اسرة من الفالحین االغنیاء من اصل كل مئة اسرة فالحیة

ولهذا تملك في عموم روسیا من االحصنة ما یقرب من كل ما یملكه جمیع . السرولكن هذه االسر القلیلة العدد هي اغنى ا
ان هؤالء الفالحین . ینجم بالتالي انهم یملكون ما یقرب من نصف جمیع االراضي المزروعة الفالحیة. الفالحین اآلخرین معا

م ال یستخدمون الحبوب للتغذیة وحسب، بل فه. ویبیعون الكثیر من الحبوب. یحصدون من الحبوب اكثر بكثیر مما ینبغي السرهم
وهم یودعونه في صنادیق التوفیر أو في . هؤالء الفالحون یستطیعون ان یكدسوا المال. للبیع أیضا على االخص، لكسب المال

في عموم  لقد سبق لنا ان تكلمنا عن االراضي الكثیرة التى یشتریها الفالحون كل سنة. وهم یشترون االراضي ملكا لهم. المصارف
اما الفالحون الفقراء، فانهم ال یفكرون ابدا . روسیا؛ فالفالحون االغنیاء هؤالء، القلیلو العدد، یستأثرون بجمیع هذه االراضي تقریبا

. بل المال ینقصهم في غالب االحیان لشراء الخبز، فكیف ال ینقصهم لشراء االرض. بشراء االراضي، انما یفكرون بباب للرزق
كما ( جمیع المصارف بوجه عام والمصرف الفالحي بوجه خاص ال تساعد جمیع الفالحین في الحصول على االرض ولذا فان 

، بل تساعد عددا ضئیال من الفالحین، الفالحین )یزعم غالبا اولئك الذین یخدعون الفالح او كما یردد بعض الناس السذج 
سبق وتحدثنا عنهم، ال یقولون الحقیقة فیما یتعلق بشراء الفالحین االرض  ولذا فان ناصحي الفالح االردیاء، الذن. االغنیاء فقط

فال یمكن لالرض ان تنتقل ابدا الى العمل، اي الى العامل غیر . حین یزعمون ان هذه االرض تنتقل من الرأسمال الى العمل
ان االرض ال تنتقل اال . دا ماال یفیض عنهموالحال، ان الفقراء ال یملكون اب. المالك، ألن لالرض ثمنا، ألن االرض تتطلب مال

الى الفالحین االغنیاء الذین یملكون المال، الى الرأسمال، الى الذین ضدهم ینبغي ان یناضل الفالحون الفقراء، بالتحالف مع 
  .عمال المدن 

جار االراضي لعدة ان الفالحین االغنیاء ال یشترون فقط االرض الى االبد؛ بل یعمدون أیضا على االغلب الى استئ
ففي قضاء واحد من اقضیة مقاطعة . وهم، باستئجارهم مساحات شاسعة من االراضي، انما یحرمون الفالحین الفقراء منها. سنوات

وماذا كانت النتیجة؟ لقد . ، تم تحدید مساحة االراضي التى استأجرها الفالحون االغنیاء)قضاء كونسطانطینوغراد ( بولتافا، مثال، 
دیسیاتینا واكثر بالنسبة لكل اسرة كانوا قلیلي العدد جدا، كانوا یشكلون اسرتین فقط من  ٣٠ان الذین استأجروا مساحة قدرها تبین 
دیسیاتینا من  ٧٥ولكن هؤالء االغنیاء استأثرو بنصف مجموع االراضي المستأجرة، وهكذا حصل كل ثري على . اسرة ١٥اصل 

كذلك تم في مقاطعة توریدا تحدید ما ! دیسیاتین من االراضي المستأجرة ٧٥ثري على االراضي المستأجرة، وهكذا حصل كل 
فقد تبین ان االغنیاء الذین یشكلون . استأثروا به االغنیاء من االرض التي استأجرها الفالحون من امالك الدولة، لحساب المشاعة

فان اقتسام االرض یجري في كل مكان على اساس المال؛ . خمس االسر فقط، قد استأثروا بثالثة ارباع مجموع االرض المستأجرة
  .والحال، ان عددا قلیال جدا من االغنیاء یملكون المال

  .ان الفالحین انفسهم یؤجرون الیوم الكثیر من االراضي. لنتابع

وبدون . وهم یتخلون عن الحصص المشاعیة، ألنهم ال یملكون ماشیة وال بذارا، وال اي شيء آخر الستثمار حصصهم
ففى قضاء نوفووزنسك، من مقاطعة سامارا، مثال، نرى ان اسرة او حتى اسرتین من . مال، ال فائدة من االرض في الزمن الراهن

والفالحون الذین ال . كل ثالث اسر بین الفالحین االغنیاء تستأجر االراضي المشاعیة في مشاعتها او في المشاعة المجاورة
ففي مقاطعة توریا، ثلث اسر . ك كل منهم حصانا واحدا هم الذین یطرحون حصصهم لالیجاریملكون احصنة أو الذین یمل

  .الفالحین تؤجر حصصها، اي ما یبلغ ربع جمیع حصص الفالحین، او ربع ملیون دیسیاتین 
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ا نستطیع ان هنا أیض)! اي ثالثة اخماس ( ومن ربع الملیون هذا، یستأثر الفالحون االغنیاء بمئة وخمسین الف دیسیاتین 
والحال، ان . ففي المشاعة الفالحیة، القوي هو من یملك المال. ، اذا كانت المشاعة توافق الفالحین الفقراء"المیر " نرى اذا كانت 

  .ما ینبغى لنا، انما هو تحالف الفالحین الفقراء من مختلف المشاعات 

ا یقولون له انه یستطیع ان یشتري باسعار زهیدة وكما یخدعون الفالح في مسألة شراء االرض، كذلك یخدعونه عندم
ان : وینظمون ارتیالت ویقولون )  ٥( ویبنون مخازن الزیمستفو . المحاریث والحاصدات وشتى انواع االدوات المتقنة االخرى

ا ال یتلقى الفالحون فان هذه االدوات المتقنة جمیعها ال تعود اال لالغنیاء بینم. هذا كذب. االدوات المتقنة ستحسن وضع الفالح
ان ! وعندهم ما یشغلهم عن التفكیر بالمحاریث والحاصدات، هو أال یموتوا جوعا. الفقراء ایة ادوات او یتلقون منها القلیل القلیل

ال اما جمهور سواد الفقراء الذین ال ارض عندهم وال ماشیة، و . لیست سوى مساعدة لالثریاء ال غیر" المساعدة للفالحین " كل هذه 
ففي احد اقضیة مقاطعة سامارا، مثال، جرى تعداد جمیع . احتیاطي، فال یمكن مساعدتهم بمجرد تخفیض اسعار خیرة االدوات

وقد تبین ان خمس االسر اي اكثر الفالحین یسرا، یملكون ما یقرب من . االدوات المتقنة عند الفالحین االغنیاء والفالحین الفقراء
ان عشرة آالف اسرة من اصل . المتقنة، بینما ال یملك الفقراء، اي نصف االسر، سوى جزء من ثالثین ثالثة ارباع جمیع االدوات

. ثمانیة وعشرین الف اسرة في هذا القضاء هي اسر فالحین ال تملك كل منها اي حصان أو تملك كل منها حصانا واحدا فقط
اداة متقنة تملكها جمیع اسر الفالحین في هذا  ٥٧٢٤من اصل  وهذه االسر العشرة اآلالف ال تملك كلها سوى سبع ادوات متقنة

اداة، ذلك هو نصیب الفالحین الفقراء من جمیع هذه االتقانات، من كل هذه التعمیمات  ٥٧٢٤سبع ادوات من اصل . القضاء
ان ینتظروه من الذین  وهذا ما ینبغي للفالحین الفقراء"! سواد الفالحین " للمحاریث والحاصدات التى تساعد، كما یزعمون، 

واخیرا، من میزات الفالحین االغنیاء الرئیسیة، انهم یستأجرون اجراء زراعیین "! تحسین االقتصاد الفالحي " یتحدثون عن 
وهم یغتنون، شأنهم شأن المالكین . فالفالحون االغنیاء، شأنهم شأن المالكین العقاریین، یعیشون من عمل الغیر. ومیاومین

  .ألن جماهیر الفالحین یفتقرون ویحل بهم الخراب العقاریین، 

وهم، شأنهم شأن المالكین العقاریین، یجهدون لكي یشغلوا اجراءهم اكثر ما یمكن ولكي یدافعوا لهم اقل ما یمكن من 
ة عملهم، لما ولو لم یكن مالیین الفالحین مصابین بالخراب التام وملزمین بالعمل عند الغیر، وبتأجیر اذرعهم وبیع قو . االجور

. ، وال ایجاد عمال"المتروكة " استطاع الفالحون االغنیاء ان یعیشوا ویستثمروا حصصهم ولما كان بوسعهم االستئثار بالحصص 
والحال، ان ملیونا ونصف ملیون من الفالحین االغنیاء في عموم روسیا یستأجرون بكل تأكید ملیونا على االقل من االجراء 

ومفهوم ان الفالحین االغنیاء سیقفون الى جانب المالكین وضد الطبقة العاملة في غمرة النضال الكبیر بین . ینالزراعیین والمیاوم
  .طبقة المالكین وطبقة غیر المالكین، بین ارباب العمل والعمال، بین البرجوازیة والبرولیتاریا 

  .ون الفقراء فلنر اآلن كیف یعیش الفالح. اننا نعرف اآلن وضع الفالح الغني وقوته

لقد سبق لنا ان قلنا ان الفالحین الفقراء یشكلون اغلبیة ساحقة، اى ما یقرب من ثلثي جمیع االسر الفالحیة في عموم 
  .روسیا 

اوال، تعد االسر التي ال تملك اي حصان ثالثة مالیین اسرة على االقل، وقد تعد اكثر من ذلك، ثالثة مالیین ونصف 
وعدد السكان ینمو . حاضر، وكل سنة ماحلة، كل موسم رديء، یخرب عشرات اآلالف من االستثماراتملیون اسرة في الوقت ال

وها ان . باستمرار، فیعیشون في ضیق متزاید الشدة، بینما یستأثر المالكون العقاریون والفالحون االغنیاء بكل االراضي الطیبة
ان . عملون في المدینة، في المصنع، ویشتغلون اجراء زراعیین، وفعلةالخراب یحل كل سنة بعدد متزاید ابدا من الناس، فیمضون ی
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طالما یعیش، أو یتقلب على جمر ( وهو یعیش . انه برولیتاري. الفالح الذى ال حصان عنده هو الفالح الذى لم یبق یملك شیئا
وما عساه . أنه االخ التوأم لعامل المدینة .، ال من االرض، ال من استثماراته الریفیة، بل من العمل المأجور)الحیاة كما یستطیع 

ان نصف االسر التي ال احصنة عندها تعرض حصصها لالیجار، بل انها تسلم ! ان یفعل باالرض الفالح الذى ال حصان عنده
لفالح ان ا. ألنها ال تستطیع زراعة االرض! ) حتى انها تدفع مبلغا ما للتخلص منها( هذه الحصص احیانا الى المشاعة مجانا 

وهو مكره ابدا على شراء كمیة اضافیة من . الذى ال حصان عنده یكاد ال یبذر مساحة قدرها دیسیاتین واحد أو اثنان على االكثر
ویبلغ عدد اسرهم  –اما الفالحون الذین یملك كل منهم حصانا واحدا . ألن حبوبه ال تكفیه ابدا) هذا اذا كان لدیه المال ( الحبوب 

ال ریب في ان ثمة استثناءات، وقد سبق ان . فلیسو احسن حاال بكثیرا -ونصف ملیون اسرة تقریبا في عموم روسیا، ثالثة مالیین 
ولكننا . قلنا ان هناك فالحین في بعض االماكن یعیشون عیشة وسطیة، بل ثمة فالحون اغنیاء یملك كل منهم حصانا واحدا فقط

فاذا نظرنا الى سواد الفالحین الذین یملك . ة أو تلك، انما نتحدث عن عموم روسیاال نتحدث عن االستثناءات، وال عن هذه المحل
فالفالح الذى یملك حصانا واحدا یبذر، . كل منهم حصانا واحدا فقط، رأینا بال ریب انه سواد من الفالحین الفقراء ومن المعوزین

وحتى لو كانت السنة . وحبوبه ال تكفیه أیضا. ، ونادرا خمسةحتى في المقاطعات الزراعیة، ما مساحته ثالثة دیسیاتینات او اربعة
واستثماراته في . ولذا فهو یعاني دائما قلة التغذیة، یعاني دائما الجوع. طیبة، لما أكل احسن من الفالح الذى ال حصان عنده

ح الذى یملك حصانا واحدا یستطیع والفال. ولیس به قوة للعنایة بارضه كما ینبغي -انحطاط، والماشیة هزیلة اذ ینقصها العلف، 
)! هذا عدا علف الماشیة ( على كل استثماراته  –في مقاطعة فورونیج، مثال  –ان ینفق مبلغا ال یزید على عشرین روبال بالسنة 

ة، لدفع بدل ایجار االرض، وشراء الماشی –عشرون روبال بالسنة ). اما الفالح الغني، فانه ینفق مبلغا یزید عشر مرات ( 
فهل یسمى هذا استثمارا؟ فایة ازعاجات، وایة ! واصالح المحراث الخشبي وغیر ذلك من العتاد، ودفع اجرة الراعي، وكل الباقي

ولذا كان مفهوما جیدا جدا لماذا یقدم عدد من الفالحین الذین یملك كل منهم حصانا واحدا فقط، ! اعمال شاقة، واي عذاب دائم
فاذا لم یكن . فالمعوز، وان كان یملك ارضا، ال یفید منها شیئا كثیرا. ى تأجیر حصصهم من االرضبل عدد كبیر جدا منهم، عل

لألكل، للباس، لالستثمارة، : بینما ینبغي ابدا المال . لدیه مال، فان االرض لن تعطیه هذا المال، بل انها لن تعطیه ما یعیش منه
الضرائب التي یسددها على العموم الفالح الذي یملك حصانا واحدا، یبلغ ففي مقاطعة فورونیج، نرى ان مجرد . لدفع الضرائب

روبال بالسنة، ویترتب علیه مع ذلك ان یجابه جمیع  ٧٥حوالى ثمانیة عشر روبال بالسنة؛ والحال انه ال یكسب ابدا اكثر من 
  .النفقات 

فكل : تاد المتقن، وعن المصارف الریفیة ولیس اال من قبیل السخریة اذا امكن التحدث هنا عن شراء االرض، وعن الع
  .هذه االمور لم تخترع من اجل الفالح الفقیر 

ان الفالح الذي یملك حصانا واحدا، ". مورد للرزق " ولكن ،این یجد الفالح المال في هذه الحال؟ ال بد له من السعي وراء 
مورد للرزق " وما یعني ". مورد للرزق " اال بالسعي وراء شأنه شأن الفالح الذي ال حصان عنده، ال یستطیع ایجاد اى مخرج له 

وهو یعني ان الفالح الذى یملك حصانا واحدا لم یبق مالكا اال بصورة . ؟ انه یعني العمل عند اآلخرین، القیام بعمل مأجور"
وهم أیضا االخوان التوائم لعمال  .ولهذا یطلق على هؤالء الفالحین اسم انصاف البرولیتاریین. نصفیة، فقد غدا اجیرا، برولیتاریا

وهم أیضا ال مخرج لهم، وال وسیلة للخالص اال بالتحالف . المدن، ألنهم أیضا منهوبون بشتى الطرق من قبل شتى انواع االسیاد
یة؟ فمن یعمل في بناء الخطوط الحدید. الدیموقراطیین من اجل النضال ضد جمیع االغنیاء، ضد جمیع المالكین-مع االشتراكیین

من ینهبه المتعهدون؟ من یشتغل في قطع الخشب أو في تعویمه؟ من یعمل اجیرا زراعیا؟ من یشتغل بالمیاومة؟ من یقوم 
انهم الفالحون الذین ال احصنة عندهم أو یملك كل منهم حصانا . باالعمال الخشنة في المدن وفي المرافئ؟ انهم الفالحون الفقراء

من المقدر ان ! واي جمهور غفیر هؤالء القوم في االرض الروسیة. نصاف البرولیتاریین من الریفانهم البرولیتاریون وا. واحدا
ثمانیة واحیانا تسعة مالیین تذكرة هویة، وهؤالء الحاصلون على تذاكر ) عدا وسیبیریا ( السلطات تسلم كل سنة في عموم روسیا 
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ولذا . وهم لیسوا فالحین اال باالسم، أما في الواقع، فهم اجراء، عمال. الهویة انما هم جمیعا عمال یشتغلون خارج قراهم ونواحیهم
ینبغي علیهم جمیعا ان یشكلوا اتحادا واحدا مع عمال المدن، وكل شعاع من نور ومعرفة یتسرب الى القریة، سیقوي هذا االتحاد 

  .ویوطده 

موظفین والذین یفكرون مثلهم یحبون ان یرددوا ان ان جمیع ال". مورد الرزق " كذلك ال ینبغي نسیان االمر التالي بصدد 
ولكن، من این یأخذ الفالح مساحة كبیرة، ما  -فقط مساحة غیر كبیرة، ( اوال، االرض : الى شیئین " یحتاج " الفالح، الموجیك، 

لشعب، ینبغي تنظیم اكثر ما ولذا یزعمون انه، في سبیل مساعدة ا". مورد الرزق " ، وثانیا، ! )دام االغنیاء قد استأثروا باالرض
للفالحین " مورد الرزق " ان . ان مثل هذه االقاویل ریاء بریاء. أوفر" مورد للرزق " " تأمین " یمكن من الصناعات في الریف، و

رائعة، ال فیا لها من مساعدة . للفالح، انما یعني تحویله الى عامل أجیر" تأمین مورد رزق " ان . الفقراء، انما هو العمل المأجور
أو ایة مؤسسة اخرى، لشراء  - آخر، یتطلب الرأسمال، لبناء طاحونة، مثال، " مورد رزق " اما الفالحون االغنیاء، فلهم ! عیب فیها

ان . فالخلط بین موارد الرزق هذه الناس لدیهم المال وبین عمل الفقراء المأجور، انما یعنى خداع الفقراء.. دارسة، للتجارة، الخ 
فمن المفید لهم عرض االمور بصورة توهم الناس ان جمیع الفالحین یستطیعون . اء یفیدون، بالطبع، من هذا الكذباالغنی

اما الذین یتمنون حقا الخیر للفالحین الفقراء، . وان الوسائل متوافرة لهم من اجل هذا الغرض" موارد الرزق " الحصول على جمیع 
  .ر الحقیقة فانهم یقولون لهم كل الحقیقة ولیس غی

لقد رأینا آنفا انه یمكننا ان نعتبر بصورة وسطیة ان الفالح المتوسط . بقي علینا اآلن ان نتحدث عن الفالحین المتوسطین
هو، في عموم روسیا، الفالح الذي یملك ماشیتي عمل، وان هناك ما یقرب من ملیوني اسرة من الفالحین المتوسطین من اصل 

وهو . ولهذا یسمونه الفالح المتوسط -ان الفالح المتوسط هو في الوسط بین الغني والبرولیتاري، . عشرة مالیین اسرة فالحیة
اذ انه ال . فعندما تكون السنة طیبة، یحصل من استثمارته على ما یكفي، ولكن العوز یتربص به دائما: یعیش بصورة وسطیة 

ومن الصعب ان یجد . ولهذا كانت استثمارته غیر مستقرة. جدا منه قلیال –یستطیع ان یضع جانبا اي احتیاطي، أو انه یضع 
فان استثماراته ال تؤمن له اال نادرا جدا المبلغ الذى یحتاج الیه، واذا ما امنت له مبلغا ما، فال یتجاوز هذا المبلغ ابدا : المال 

  .المبلغ المطلوب 

ولكن كثیرین من . سبب له االزعاجات والمضایقاتواذا شاء السعي وراء مورد للرزق، اضطر لترك استثمارته، مما ی
. ولذا یضطرون للعمل اجراء، لالستذالل امام المالكین العقاریین: الفالحین المتوسطین ال یستطیعون االستغناء عن مورد للرزق 

دات ثابته، كما هي حال فلیست لدیه ایرا: والحال ان الفالح المتوسط ال یتوصل ابدا تقریبا الى التخلص من الدیون . لالستدانة
  .الفالح الغني 

وفي غالب . فهو یظل غارقا في دیونه الى ان یصاب بالخراب الشامل. فاذا ما تقید بدین، كان ذلك بمثابة حبل في عنقه
االحیان، یستسلم الفالح المتوسط للمالك العقاري الذي یحتاج، لبعض االعمال المعینة، الى فالح لم یصب بالخراب، ویملك 

ومن الصعب على الفالح المتوسط ان یشتغل خارج قریته وناحیته، ولذا یستسلم ویخضع للمالك . صانین وكل العتاد الضروريح
، لكي یسدد دینه ) ٦( العقاري لكي یحصل على الخبز ، لكي یدفع بدل المرعى، لكي یستأجر االراضي المنتزعة من الفالحین 

  .المالي الذي عقده في الشتاء 

وال . فهو لیس بمالك حسن االدارة: مالك العقاري والكوالكي، نرى الجار الغي ینیخ بكلكله على الفالح المتوسط وعدا ال
بعامل، ان جمیع الفالحین المتوسطین یرغبون في االرتفاع الى مستوى المستثمرین، انهم یریدون ان یصبحوا مالكین، ولكن قلیلین 
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بكثیرین اولئك الذین یستأجرون عماال زراعیین او میاومین ویسعون الى استغالل عمل  ولیسوا. قلیلین منهم یبلغون هذا الهدف
والحال ان اغلبیة الفالحین المتوسطین ال یمكنهم ان یستخدموا عماال آخرین، انما . اآلخرین، الى االثراء على حساب اآلخرین

  .یضطرون هم انفسهم الى الخدمة عند الغیر 

االغنیاء والفقراء، بین المالكین والعمال ، یقف الفالح المتوسط في الوسط وال یعرف الى اي  وحیثما یحتدم النضال بین
اما . ألست مستثمرا، ألست مالكا، ولیس لك ما تفعله بین العمال المعوزین: فاالغنیاء یجذبونه الى جانبهم قائلین له . جانب یقف

بونك، ولیس ثم اي خالص لك اال بمساعدتنا في النضال ضد جمیع ان االغنیاء سیخدعونك ویسل: العمال فانهم یقولون له 
-ان هذا النزاع حول الفالح المتوسط یستمر في كل مكان، في جمیع البلدان التي یناضل فیها العمال االشتراكیون. االغنیاء

  .غیر ان هذا النزاع ما یزال في بدایته في روسیا . الدیموقراطیون من اجل تحریر الشعب العامل

ولذا یتعین علینا ان ندرس هذه المسألة عن كثب وان ندرك جیدا بایة اكاذیب یجر االغنیاء الفالح المتوسط، وما ینبغى 
فاذا سار العمال . القیام به من اجل فضح هذه االكاذیب، من اجل مساعدة الفالح المتوسط في ایجاد اصدقائه الحقیقیین

بیل القویم منذ الخطوة االولى، استطعنا، بصورة اسرع مما فعل رفاقنا العمال الأللمان، الدیموقراطیون الروس في الس-االشتراكیون
ان نشكل اتحادا مكینا بین الشعب العامل في االریاف وبین عمال المدن، واستطعنا التوصل بسرعة الى االنتصار على جمیع 

  .اعداء الشغیلة
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إلى أي جانب ینبغي أن یقف الفالح إلى أي جانب ینبغي أن یقف الفالح . . ٤٤
جانب المالكین واألغنیاء أم جانب المالكین واألغنیاء أم إلى إلى   المتوسط؟المتوسط؟

  إلى جانب العمال وغیر المالكین؟إلى جانب العمال وغیر المالكین؟

إن جمیع المالكین، إن كل البرجوازیة، یسعون إلى اجتذاب الفالح المتوسط إلى جانبهم، فهم یعدونه بشتى أنواع التدابیر 
حشائش، بیع المواشي واألسمدة محاریث زهیدة األسعار، مصارف ریفیة، اتباع طریقة زراعة ال(التي تؤول إلى تحسین استثماراته 

وهي اتحادات بین ) التعاونیات، كما یسمونها في الكتب(ویشركونه أیضا بشتى أنواع االتحادات الزراعیة .) بأسعار مخفضة، الخ
على هذا النحو، تسعى البرجوازیة جهدها إلى أن تصرف الفالح المتوسط . شتى أصناف المالكین من أجل تحسین االستثمار

لفالح الصغیر، وحتى نصف البرولیتاري، عن االتحاد مع العمال؛ بل إنها تسعى جهدها إلى تحریضهم على الوقوف إلى وحتى ا
الدیموقراطیون، فإنهم -أما العمال االشتراكیون. جانب األغنیاء، إلى جانب البرجوازیة، في نضالها ضد العمال، ضد البرولیتاریا

فأي ضرر ینجم عن شراء المحاریث بأسعار زهیدة، فالتاجر . تحسین االستثمار أمر حسنإن : یردون على هذه المساعي كما یلي
ولكن، عندما یقولون للفالح الفقیر وللفالح المتوسط أن تحسین . الفطن یحاول اآلن أن یبیع بأسعار زهیدة لكي یجتذب الزبائن

لمتوسطین في التخلص من البؤس وفي النهوض من االستثمار وترخیص أسعار المحاریث سیساعدان جمیع الفالحین الصغار وا
فاألغنیاء هم أكثر من یربحون من جمیع تخفیضات األسعار ومن جمیع . العثرة، دون أي مساس باألغنیاء، فذلك خداع بخداع

الدوام بكلكلهم  وهم یزدادون قوة على الدوام، وینیخون أكثر فأكثر على). اتحادات بیع وشراء البضائع(هذه التحسینات والتعاونیات 
على الفالحین المتوسطین لن یتخلصوا أبدا من البؤس، مادام األغنیاء أغنیاء وما داموا یحوزون القسم األكبر من األرض والماشیة 

قد یتمكن فالح أو فالحان متوسطان من التسرب إلى صفوف األغنیاء بفضل هذه التحسینات وهذه التعاونیات، . والعتاد والمال
فلكي یصبح جمیع الفالحین . ب بأسره وجمیع الفالحین المتوسطین سیغرقون مع ذلك أعمق فأعمق في لجة البؤسولكن الشع

  .المتوسطین أغنیاء، ینبغي القضاء على األغنیاء أنفسهم، ولن یتحقق هذا الغرض إال باتحاد عمال المدن مع الفالحین الفقراء

سنبیعك األرض والمحاریث بأسعار زهیدة، غیر أنه یترتب علیك ) الصغیر بل للفالح(إن البرجوازیة تقول للفالح المتوسط 
  .أن تبیعنا روحك وتتخلى عن النضال ضد جمیع األغنیاء

فتلك : إذا كانوا یبیعون فعال بأسعار زهیدة، فلماذا ال نشترى طالما معنا مال: الدیموقراطي فإنه یقول-أما العامل االشتراكي
  .تعلق بالروح، فینبغي أال نبیعها أبداأما فیما ی. مسألة تجاریة

فالغني . إن التخلي عن النضال بالتحالف مع عمال المدن ضد كل البرجوازیة إنما یعني البقاء أبدا فریسة للبؤس والعوز
هذا ولكن، من لیس عنده أبدا مال، لن یفیده الرخص أبدا طالما لم ینتزع . یكسب أكثر من ترخیص أسعار البضائع، ویغتني أكثر

  .المال من البرجوازیة

بل ثمة من ). اتحاداتهم للشراء بأسعار زهیدة وللبیع بأسعار طیبة(إن أنصار البرجوازیة یتباهون بتعاونیاتهم . إلیكم مثال
في روسیا . ویعلنون، على إثر البرجوازیة، أن ما ینبغي بخاصة للفالحین، إنما هي التعاونیات" اشتراكیون- ثوریون"یزعمون أنهم 

أما في . ولكن عددها ما یزال قلیال جدا في بالدنا وسیبقى قلیال جدا طالما لم نظفر بالحریة السیاسیة. أیضا، بدأ تنظیم التعاونیات
ولكن انظروا من تفید هذه التعاونیات أكثر من . ألمانیا، مثال، فهناك عدد طائل جدا من شتى أنواع التعاونیات بین الفالحین

 ١٤٠٠٠٠وهؤالء الـ . مالك ریفي منضمون إلى تعاونیات لبیع الحلیب ومنتجات الحلیب ١٤٠٠٠٠انیا، في عموم ألم. غیرهم
 ٤٠٠٠٠وفي عموم ألمانیا أربعة مالیین فالح فقیر، . بقرة ١١٠٠٠٠٠یملكون ) ونأخذ مرة أخرى أرقاما مبسطة لتبسیط األمور(
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ن أصل مئة فالح فقیر یفید من هذه التعاونیات وهؤالء الفالحون ینجم إذا أن فالحا واحدا م: فقط منهم منضمون إلى تعاونیات
ثم إن عدد المالكین المتوسطین، أي الفالحین المتوسطین، یبلغ ملیونا . بقرة ١٠٠٠٠٠ال یملكون جمیعا سوى  ٤٠٠٠٠الفقراء الـ 

بقرة؛ واخیرا هناك، ثلث  ٢٠٠٠٠٠؛ وهم یملكون )أي خمسة اشخاص من كل مئة(منهم في التعاونیات  ٥٠٠٠٠واحدا، یشترك 
أي سبعة عشر (منهم في التعاونیات  ٥٠٠٠٠، یشترك )أي من مالكین عقاریین وفالحین أغنیاء معا(ملیون مستثمر غني 

  !بقرة ٨٠٠٠٠٠؛ وهم یملكون )شخصا من كل مئة

ع الموجیك اولئك الذین هكذا یخد. إلى هؤالء االغنیاء، الیهم قبل كل شيء وفوق كل شيء، تمد التعاونیات ید المساعدة
یقینا ان البرجوازیة ترید، بقلیل . یزعقون بانقاذ الفالح المتوسط بوساطة شتى انواع االتحادات للشراء برخص وللبیع باسعار طیبة

ن على الدیموقراطیین الذین یدعون الفالحین الفقراء والفالحین المتوسطی- الموجیك وتنتزعه من االشتراكیین" تشترى"من الكلفة، ان 
  .السواء إلى الوقوف في جانبهم

" میرات"ارتیالت و: وعدیدون هم عندنا الذین یعلنون. كذلك ینشئون عندنا جمعیات لصنع الجبنة ومراكز لجمع الحلیب
 فمن كل. ولكن انظروا من تفید هذه االرتیالت وهذه الجمعیات، وهذه التأجیرات المشاعیة. وجمعیات، هذا ما یحتاج الیه الموجیك

مئة اسرة عندنا، عشرون اسرة على االقل ال تملك ایة منها بقرة؛ وثالثون اسرة تملك كل منها بقرة واحدة وهذه االسر تبیع حلیبها 
اما الفالحون االغنیاء، فان كال منهم یملك . بدافع الفقر المدقع وال یبقى ثمة حلیب الطفالها فیتضورون جوعا ویموتون كالذباب

فمن تفید اذا هذه الجمعیات . ع، أو اكثر، وهم یملكون جمیعا نصف جمیع البقرات الموجودة في حوزة الفالحینثالث بقرات أو ارب
وبدیهي انهم یفیدون اذا ما تبعهم الفالحون المتوسطون . لصنع الجبنة؟ اوال، بالطبع، المالكین العقاریین والبرجوازیة الفالحیة

ان الوسیلة للخالص من البؤس لیست في نضال جمیع العمال ضد مجمل البرجوازیة، بل والفالحون الفقراء، اذا ما اعتبر هؤالء 
  .في میل المالكین المنفردین الصغار إلى التخلص من وضعهم واالرتقاء إلى مستوى االغنیاء

. انصارهوهذا المیل یدعمه ویشجعه بجمیع الطرق جمیع انصار البرجوازیة الذین یزعمون انهم اصدقاء الفالح الصغیر و 
وعدیدون هم الناس السذج الذین ال یعرفون الذئب المتستر بثوب الحمل ویكررون الكذب البرجوازي، ظانین انهم یفیدون بذلك 

فهم یسعون، مثال، إلى البرهان في الكتب والخطابات ان االستثمارة الصغیرة هى االفید واألربح، . الفالح الصغیر والفالح المتوسط
ال ألن (ولهذا، كما یزعمون، یوجد في كل مكان هذا العدد الكبیر من المالكین الصغار شدیدي التعلق باالرض  وانها في ازدهار؛

أجود االراضي هي في حوزة البرجوازي وألن كل المال أیضا في حوزتها، بینما یتكدس الفالحون الفقراء بعضهم فوق بعض، 
لیس الفالح الصغیر بحاجة : قول هؤالء القوم ذوو الخطابات المعسولة وی!). ویكدحون طوال حیاتهم على قطع صغیرة من االرض

إلى كثیر من المال؛ فالفالح الصغیر والفالح المتوسط هما اكثر توفیرا واشد اجتهادا من الفالح الكبیر؛ وكل منهما یعرف كیف 
االمر ببعض القش؛ وبدال من ان یشترى  فبدال من ان یشترى كمیة اضافیة من العلف للماشیة، یدبر: یعیش بمزید من التواضع 

آلة غالیة الثمن، ینهض باكرا، ویكدح مدة اطول ویشتغل جیدا كاآللة؛ وبدال من ان یعطي المال لآلخرین من اجل االصالحات، 
ان ینفق االمر الذي یكلف أقل بكثیر مما یكلف الفالح الكبیر، وبدال من  -یأخذ بنفسه الفأس یوم العید لیقطع الخشب وینجر، 

على حصان أو على ثور، یدبر االمر ببقرته لكي یحرث االرض؛ فان جمیع الفالحین الفقراء األلمان یحرثون االرض ببقراتهم؛ ثم 
ألیس ذلك ! وما ارخصه! وما افید هذا! ان البؤس بلغ حدا عندنا بدأت معه حراثة االرض ال بالبقرات وحسب بل بالبشر أیضا

فالح المتوسط والفالح الفقیر على ما هما علیه من االجتهاد واالندفاع، وانهما یعیشان حیاة بسیطة جدا عمال محمودا ان یكون ال
انهما ال یسیران على مثال العمال الذین یشنون االضطرابات ! وال یتلهیان بالترهات وال یفكران باالشتراكیة، بل باستثمارتیهما فقط

فاذا كان كل ! نیاء؛ ولیس لدیهما سوى فكرة واحدة، هي ان یكونا من الناس الطیبینضد البرجوازیة، بل یسیران على مثال االغ
امرئ بمثل االندفاع وهذا االجتهاد، واذا عاش حیاة بسیطة واذا لم یسكر، واذا وفر مبلغا من المال اكثر قلیال، واذا انفق اقل على 
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عیش جمیع الناس في البحبوحة، وال یبقى ثمة أي بؤس واي شراء شتى القطنیات، واذا انجب عددا اقل من االوالد، حینذاك ی
  !حرمان

ومع ذلك، ثمة سذج یصدقون هذه الخطب . تلك هى الخطب المعسولة التي ترددها البرجوازیة على مسامع الفالح المتوسط
ان هؤالء القوم الذین یلقون  .غیر ان جمیع هذه الخطب المعسولة لیست في الواقع، اال خداعا للفالح، اال ازدراء به! * ویرددونها

الخطب المعسولة یطلقون اسم االستثمارة المفیدة الرخیصة التكالیف على البؤس، البؤس المدقع الذى یدفع الفالح المتوسط والفالح 
. لمالالصغیر إلى الشغل من الصباح حتى اللیل، والى التوفیر من كل لقمة خبز، إلى جرمان النفس من انفاق أي مبلغ زهید من ا

من لبس السروال نفسه ثالث سنوات، من الحفى ایام الصیف، من شد المحراث " أفید"، و"أرخص"وبالفعل، هل ثمة ما هو 
فلو اعطینا أي برجوازي أو أي فالح غني هذه ! الخشبي بحبل هزیل، ومن اطعام البقرة القش العفن، المنزوع عن سقف البیت

  !ا طال به االمر حتى ینسى خطبه المعسولة، لم"المفیدة"و" الرخیصة"االستثمارة 

. إن الذین یطرون االستثمارة الصغیرة یریدون احیانا تقدیم خدمة للفالحین، ولكنهم ال یحملون له، في الواقع، سوى االذى
  .ان خطبهم المعسولة تخدع الموجیك كما یخدع الیانصیب الشعب

وارید ان اطرح هذه البقرة بالیانصیب فاعرض على . خمسین روبالعندي، مثال، بقرة تساوي . سأقول لكم ما هو الیانصیب
ویقع الناس في شباك االغراء، وتمطر ! یمكن للمرء ان یربح البقرة لقاء روبل واحد. جمیع الناس بطاقات ثمن كل منها روبل واحد

البقرة لقاء روبل واحد، بینما یمضي فالرابح صاحب الحظ، یأخذ : وحین اجمع مئة روبل، اسحب الیانصیب . الروبالت علي مدرارا
؟ كال، انها كلفت غالیا جدا، ألن الناس دفعوا ضعفي ثمنها، ألن "رخیصا"فهل ان هذه البقرة كلفت الشعب . اآلخرون خاسرین

ن ولذا كا. قد اغتنیا دون أي جهد على حساب تسعة وتسعین شخصا فقدوا مالهم) الذي نظم الیانصیب والذي ربح البقرة(شخصین 
كذلك یخدع الفالح اولئك الذین یعدونه بمعالجة بؤسه وحرماناته . الزعم القائل بان الیانصیب یفید الشعب، مجرد خداع للشعب

، وشتى انواع االتقانات الزراعیة، )جمعیات للبیع باسعار طیبة وللشراء باسعار رخیصة(بوساطة شتى انواع التعاونیات 
فان : الیانصیب حیث الرابح واحد فقط، بینما یخسر اآلخرون ما دفعوه، كذلك هي الحال هناوكما هو الحال في . والمصارف، الخ

فالحا متوسطا واحدا یدبر اموره ویصبح غنیا، بینما یكدح رفاقه التسعة والتسعون طوال حیاتهم دون ان یتخلصوا من البؤس، بل 
فهل ثمة : حالة في قریته وكل ناحیته عن قرب قریب لیدرس كل ساكن من سكان الریف ال. انهم یزدادون خرابا على خراب

كثیرون من الفالحین المتوسطین یصبحون أغنیاء وینسون البؤس؟ وكم هو عدد الفالحین المتوسطین الذین ال یستطیعون التخلص 
ا، اكثر من ملیوني من البؤس طیلة حیاتهم؟ وكم هو عدد الذین یحل بهم الخراب ویهجرون قراهم؟ فلیس في عموم روسیا، كما رأین

لنفترض ان عدد شتى الجمعیات للشراء باسعار رخیصة وللبیع باسعار طیبة قد ازداد عشرة . استثمارة تخص الفالحین المتوسطین
فالح متوسط، على اكبر تقدیر، سیبلغون مستوى  ١٠٠٠٠٠فاالم یؤدى ذلك؟ ان . اضعاف بالنسبة لما هو علیه في الوقت الراهن

والخمسة والتسعون الباقون؟ ان حیاتهم صعبة . ا یعنى هذا؟ انه یعني ان خمسة من كل مئة فالح متوسط قد اغتنواوماذ. االغنیاء
وطبیعى ان البرجوازیة ال تطلب ! اما الفالحون الفقراء فیشتد خرابهم! كما من قبل، بل ان وطأة الحیاة تشتد على الكثیرین منهم

المتوسطین والفالحین الصغار إلى بلوغ مستوى االغنیاء، ومن ان یؤمنوا بامكانیة  اكثر من ان یسعى اكبر عدد من الفالحین
الخالص من البؤس دون النضال ضد البرجوازیة، ومن ان یعتمدوا على اجتهادهم، وكدهم وتقتیرهم، واثرائهم، ال على التحالف مع 

االیمان الكاذب وهذا االمل عند الموجیك؛ وهي تسعى كما ان البرجوازیة تبذل كل جهودها لتغذیة هذا . عمال االریاف والمدن
  .لتخدیره بخطب معسولة

  .ألجل فضح كذب جمیع هؤالء الناس ذوي الكالم المعسول، یكفي ان نطرح علیهم اسئلة ثالثة
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هل یستطیع الشعب العامل ان یتخلص من الحرمانات والبؤس عندما یكون مئة ملیون دیسیاتین في روسیا . السؤال االول
من اصل مئتین واربعین ملیون دیسیاتین من االراضي الجیدة، ملكا للمالكین الخصوصیین؟ وعندما یحوز ستة عشر الفا من كبار 

  مالكي االراضي خمسة وستین ملیون دیسیاتین من هذه االراضي الجیدة؟

یون ونصف ملیون اسرة من هل یستطیع الشعب العامل ان یتخلص من الحرمانات والبؤس عندما تكون مل. السؤال الثاني
قد استأثرت بنصف جمیع االراضي الفالحیة المزروعة، ونصف جمیع ) من اصل عشرة مالیین اسرة فالحیة(الفالحین االغنیاء 

االحصنة الفالحیة ونصف كل المواشي الفالحیة، وبأكثر بكثیر من نصف جمیع االحتیاطیات والتوفیرات النقدیة لدى الفالحین؟ 
هذ البرجوازیة الفالحیة ثراء على الدوام، منیخة بثقل على الفالحین الفقراء والمتوسطین، جامعة الثروة من كدح  عندما تزداد

اآلخرین، من كدح االجراء الزراعیین والمیاومین؟ عندما تكون ستة مالیین ونصف ملیون اسرة تتألف من فالحین فقراء حل بهم 
  بائسة من الخبز بالقیام بشتى االشغال المأجورة؟الخراب وابدا جائعین، ویحصلون على كسرة 

هل یستطیع الشعب العامل ان یتخلص من الحرمانات والبؤس عندما یكون المال القوة الرئیسیة وعندما . السؤال الثالث
ن؟ عندما ال المصنع، واالرض، بل الكائنات البشریة لتحویلها إلى اعمال اجراء، إلى ارقاء مأجوری: یمكن شراء كل شيء بالمال 

یستطیع المرء دون المال، ال ان یعیش وال ان یستثمر حصته من االرض؟ عندما یترتب على المالك الصغیر، الفقیر، ان یناضل 
ضد المالك الكبیر لكي یحصل على المال؟ عندما یكون عدة آالف من المالكین العقاریین، والتجار، والصناعیین، واصحاب 

ت المالیین من الروبالت ویتصرفون، فوق ذلك، جمیع المصارف التى تتجمع فیها آالف المالیین من المصارف قد استأثروا بمئا
  الروبالت؟

انه لیستحیل على المرء ان یتهرب من االجابة على هذه االسئلة بخطب معسولة حول فوائد االستثمارة الصغیرة أو حول 
الحقیقي، الذي بوسعه انقاذ الشعب العامل، هو التحالف بین " التعاون"و فلیس لهذه االسئلة سوى جواب واحد، ه. فوائد التعاونیات

تحالف وكلما اتسع هذا ال. الدیموقراطیین في المدن من اجل النضال ضد البرجوازیة برمتها-الفالحین الفقراء والعمال االشتراكیین
ورسخ، كلما ادرك الفالح المتوسط بمزید من السرعة كل كذب الوعود البرجوازیة، كلما انضم الفالح المتوسط إلى جانبنا بمزید من 

  .السرعة أیضا

-والبرجوازیة تعرف ذلك، ولهذا فهي تلجأ، عالوة على الخطب المعسولة، إلى نشر األكاذیب عن االشتراكیین
ان . هذا كذب. الدیموقراطیین یریدون ان ینتزعوا ملكیة الفالح المتوسط والفالح الصغیر-ان االشتراكیین فهي تزعم. الدیموقراطیین

ان . الدیموقراطیین یریون ان ینتزعوا فقط ملكیة كبار المستثمرین، فقط ملكیة الذین یعیشون من عمل اآلخرین- االشتراكیین
- ان االشتراكیین. المالكین الصغار والمتوسطین الذین ال یستخدمون عماال اجراء الدیموقراطیین لن ینتزعوا ابدا ملكیة- االشتراكیین

الدیموقراطیین یدافعون عن مصالح الشعب العامل بأسره ویحافظون علیها، وال یقصدون بذلك فقط مصالح عمال المدن الذین هم 
الفالحین وصغار الحرفیین، اذا كانوا ال بل أیضا مصالح عمال االریاف، وكذلك مصالح . أكثر وعیا واتحادا من اآلخرین

الدیموقراطیین انما -ان االشتراكیین. یستخدمون عماال وال یسعون لالرتقاء إلى مستوى االغنیاء، وللوقوف إلى جانب البرجوازیة
سیادة البرجوازیة، یخوضون النضال لكي یؤمنوا للعمال والفالحین جمیع التحسینات التي یمكن تحقیقها حاال، ما دمنا لم نحطم بعد 

الدیموقراطیین ال یخدعون الفالح، بل یقولون له كل الحقیقة، انهم - ولكن االشتراكیین. والتي ستسهل هذا النضال ضد البرجوازیة
. یعلنون سلفا وبكل صراحة ان لیس ثمة ایة تحسینات بوسعها انتشال الشعب من لجة العوز والبؤس، مادامت سیادة البرجوازیة

ان . الدیموقراطیون برنامجهم- الدیموقراطیون وماذا یریدون، وضع االشتراكیون-الشعب بأسره من هم االشتراكیون ولكي یعرف
ان الحزب . البرنامج هو عبارة عن بیان موجز وواضح ودقیق عن كل ما یرید الحزب بلوغه وعن كل ما یناضل في سبیله
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امجا واضحا ودقیقا لكي یعرفه الشعب كله ویراه، لكي ال یضم الحزب الدیموقراطي هو الحزب الوحید الذي صاغ برن-االشتراكي
سوى اناس یرغبون حقا في خوض النضال من اجل تحریر كل الشعب العامل من نیر البرجوازیة، اناس یدركون تماما من هم 

-رى االشتراكیونوفوق ذلك، ی. الذین یجب علیهم ان یتحدوا في سبیل خوض هذا النضال، وكیف ینبغي خوض هذا النضال
الدیموقراطیون انه ینبغي على الحزب ان یوضح في برنامجه، بصورة جلیة، وعلنا، وبدقة، مصدر حرمانات الشعب العامل وبؤسه 

فال یكفي ان نعلن ان الحیاة صعبة وان ندعو إلى التمرد؛ فان أي ثرثار یعرف كیف . ولماذا یتسع اتحاد العمال ویزداد شدة وقوة
ینبغي ان یدرك الشعب العامل كل االدراك سبب تعاسته ومع من ینبغي علیه ان یتحد للنضال . كن دون فائدة كبیرةیفعل ذلك، ول

  .في سبیل الخالص من البؤس

الدیموقراطیون، ومن این تتأتى حرمانات الشعب العامل وبؤسه، وضد من ینبغي على -لقد قلنا ما یریده االشتراكیون
واآلن سنبین ایة تحسینات في حیاة . وا ومع من ینبغي علیهم ان یتحدوا في سبیل القیام بهذا النضالالفالحین الفقراء ان یناضل

  .العمال وفي حیاة الفالحین نستطیع ان نظفر بها اآلن، بفضل هذا النضال
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--أیة تحسینات یرید االشتراكیونأیة تحسینات یرید االشتراكیون. . ٥٥
الدیموقراطیون تحقیقھا من أجل الشعب كلھ الدیموقراطیون تحقیقھا من أجل الشعب كلھ 

  ومن أجل العمال؟ومن أجل العمال؟

ولكي . الدیموقراطیین یناضلون في سبیل تحریر الشعب العامل بأسره من كل نهب، وكل ظلم، وكل تعسف-اكیینان االشتر 
ولهذا الغرض ینبغي ان تتوافر لها حریة التجمع، وحق التجمع، ینبغي . تتحرر الطبقة العاملة، یتعین علیها قبل كل شي ان تتحد

فالحریة . نا ان الحكم االوتوقراطى انما هو اذالل الشعب من قبل الموظفین والبولیسلقد سبق ان قل. ان تتوافر لها الحریة السیاسیة
السیاسیة ضروریة اذن لكل الشعب، عدا قبضة من حاشیة القصر وكبار اصحاب المرتب وكبار ذوي النفوذ الذین یلجون ابواب 

اء یستطیعون انقاذ انفسهم بالمال من تعسف فاالغنی. ولكن الحریة السیاسیة ضروریة بوجه خاص للعمال والفالحین. القصر
ولذا یسمح رجال البولیس والموظفون النفسهم . وبوسعهم ان یرتقوا اعلى الدرجات لرفع شكاواهم. الموظفین والبولیس وطغیانهم

فین، ولیس لهم ولیس لدى العمال والفالحین ما یرشون به البولیس والموظ. بمماحكة االغنیاء اقل بكثیر جدا من مماحكة الفقراء
ولن یستطیعوا ابدا التخلص من طغیان . من یقدمون له شكاواهم، ولیس لدیهم ایة وسیلة للدفاع عن عن انفسهم امام المحاكم

وهذه الجمعیة هي . البولیس والموظفین وتعسفعهم ونهبهم وسلبهم طالما ال تقوم في الدولة حكومة منتخبة، وجمعیة نواب شعبیة
الدیموقراطیین -وعلى كل فالح مدرك ان یقف الى جانب االشتراكیین. انقاذ الشعب من استذالل الموظفین له وحدها التي تستطیع

  .الذین یطالبون الحكومة القیصریة قبل كل شیئ وفوق كل شيء بعقد جمعیة شعبیة من النواب

ییز بین االغنیاء والفقراء ان ینتخبوا ینبغي على جمیع الناس دون تمییز في الفئة االجتماعیة التي الیها ینتسبون، دون تم
ینبغي ان یكون االنتخاب حرا دون ایة عقبة من جانب الموظفین، ینبغي ان یعهد بالسهر على سیر االنتخابات الى رجال . النواب

ث كل حاجات وفي هذه الحال، یستطیع نواب الشعب بأسره بح). ٧(ثقة، ال الى افراد البولیس في القضاء، وال الى رؤساء االقضیة
  .الشعب واقامة نظام أفضل في روسیا

ینبغي معاقبة الموظفین بصرامة اذا . الدیموقراطیین یطالبون بمنع البولیس من سجن اي كان دون محاكمة-ان االشتراكیین
بغي العمل ان الموظفین یتصرفون كما یطیب لهم، على هواهم، فألجل وضع حد لتصرفهم هذا، ین. ما عمدوا الى االعتقال الكیفي

. بصورة ینتخبهم معها الشعب بنفسه، بصورة یحق معها ألي كان تقدیم الشكوى مباشرة الى المحكمة ضد اي كان من الموظفین
واال، فما الفائدة من تقدیم الشكوى ضد احد افراد البولیس الریفي الى رئیس القضاء، او ضد رئیس القضاء الى الحاكم؟ غني عن 

ء لن یلقي المسؤولیة على رجل البولیس، وان الحاكم لن یلقي المسؤولیة بدوره على رئیس القضاء، بل ان البیان ان رئیس القضا
ولن یأخذ الخوف اى مأخذ من الموظفین اال عندما . فیزجونه بالسجن أو ینفونه الى سیبیریا. الشاكي هو الذي سیتحمل وزر شكواه

ق كل فرد تقدیم الشكوى الى الجمعیة الشعبیة، الى المحكمة المنتخبة، من ح) كما في جمیع الدول االخرى(یصبح في روسیا 
  .وعرض حاجاته بكل حریة، أو نشرها في الصحف

  .ان الشعب الروسي یخضع حتى اآلن لتبعیة ذلیلة ازاء الموظفین

ا كان ممنوعا ألیس في ذلك تبعیة ذلیلة؟ فاذ! فبدون اذنهم، ال یحق له تنظیم االجتماعات وال نشر الكتب او الصحف
تنظیم االجتماعات العلنیة ونشر الكتب العلنیة، فكیف العمل لكبح جماح الموظفین واالغنیاء؟ وبالطبع، یمنع الموظفون كل كتاب 

-وهذا الكتاب بالضبط هو الذي یترتب على الحزب االشتراكي. حقیقي صادق، كل كلمة حقیقیة صادقة عن بؤس الشعب
ولكن العمال . عه ونشره سرا؛ وكل من یجدون عنده هذا الكتاب سیساق امام المحاكم والى السجنالدیموقراطي طبعه سرا وتوزی
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الدیموقراطیین ال یخافون المحاكم وال السجون، وهم یطبعون أكثر فاكثر على الدوام الكتب الحقیقیة الصادقة للشعب، - االشتراكیین
  .ویوزعونها اكثر فأكثر على الدوام

  !مع بوسعهما ان یضعا حدا للنضال في سبیل حریة الشعبولیس ثمة سجن وال ق

الدیموقراطیین یطالبون بالغاء امتیازات الفئات االجتماعیة، بمساواة جمیع مواطني الدولة مساواة تامة في -ان االشتراكیین
ین، وفي بالدنا نبالء ففي بالدنا اآلن فئات تتحمل الضرائب وفئات اخرى ال تتحملها، في بالدنا ممیزون وغیر ممیز . الحقوق

ولیس ثمة في اي بلد من البلدان قوانین مختلفة لمختلف . وعامة؛ بل ما یزال عقاب الجلد معموال به ویطبق على عامة الشعب
ألیس من العار ان یظل . لقد حان للشعب الروسي ان یطالب بان یكون للموجیك جمیع حقوق النبیل نفسها. الفئات، اال في روسیا

  قاب الجلد بعد مضي اربعین سنة ونیف على الغاء القنانة وان یكون هناك فئة خاصة تخضع وحدها للضریبة؟معموال بع

وماذا تعنى حریة . الدیموقراطیین یطالبون بمنح الشعب الحریة التامة في التنقل وفي اختیار المهن والصنع-ان االشتراكیین
  التنقل؟

لى حیث یشاء، واالقامة حیث یطیب له، واختیار ایة قریة من القرى أو ایة انها تعنى ان یكون الفالح حرا في الذهاب ا
فقد الغیت منذ زمن بعید في (انها تعني إلغاء جوازات السفر في روسیا أیضا . مدینة من المدن، دون ان یطلب االذن من اي كان

یس من رؤساء االقضیة الحق بمنع اي فالح كان ؛ ینبغي اال یكون ألي فرد من افراد البولیس الریفي او ألي رئ)البلدان االخرى
  .من السكن والشغل حیث یطیب له

ان الموجیك الروسي ما یزال خاضعا للموظفین الى حد انه ال یستطیع المضي الى المدینة واالقامة فیها وال االنتقال الى 
فالحاكم یعرف احسن من ! المسموح بها والوزیر یأمر حكام المقاطعات بمنع الهجرات غیر. ارض اخرى واالقامة فیها بحریة

فلیس الموجیك سوى طفل صغیر، ممنوع علیه ان یخطو ایة خطوة دون موافقة والة ! الموجیك الى این ینبغي ان یمضي الموجیك
ألیس هذا تبعیة ذلیلة؟ أال یعني هذا الهزء من الشعب، عندما یكون ألي نبیل صغیر مفلس حق التأمر بالمزارعین ! الشأن

  راشدین؟ال

وقد جاء فیه . الحالي، السید ییرمولوف" وزیر الزراعة"، كتبه )المجاعة" (الموسم الرديء والكارثة الشعبیة"هناك كتاب اسمه 
ینبغي اال ینتقل الموجیك من مكانه الى مكان آخر حین یكون السادة المالكون العقاریون بحاجة الى االیدي : بوضوح ما یلي

لماذا نسمح . كلم بصراحة، وعلنا، ودون حیاء، وهو یظن ان الموجیك لن یسمع اقواله هذه، وانه لن یفهمهاان الوزیر یت. العاملة
للجمیع بالنزوح عن قراهم حین یكون السادة المالكون بحاجة الى االیدي العاملة الرخیصة؟ وكلما اشتد ضیق الشعب، كان ذلك 

اضطر الفالحون الى العمل باجور ارخص وتحملوا شتى ألوان الظلم بمزید  في مصلحة المالكین العقاریین، وكلما تفاقم البؤس،
فیما . فیما مضى كان الوكالء هم الذین یسهرون على مصلحة السید؛ اما اآلن ، فهم رؤساء االقضیة والحكام. من الخضوع

االقضیة الذین یأمرون بالجلد  مضى، كان الوكالء هم الذین یقررون تطبیق الجلد بالسوط في االسطبل، اما اآلن فهم رؤساء
  .بالسوط في مكتب الناحیة

الدیموقراطیین یطالبون بالغاء الجیش الدائم، واالستعاضة عنه بنظام المیلیشیا الشعبیة، لكي یكون الشعب -ان االشتراكیین
  .كله مسلحا
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كانوا ال یحشرون الجندي  فاذا. ان الجیش الدائم انما هو جیش منفصل عن الشعب، یعدونه الطالق النار على الشعب
سنوات في الثكنة واذا كانوا ال یدربونه بصورة غیر انسانیة، فهل كان بوسع الجندي ان یطلق الرصاص على اخوانه، على العمال 
والفالحین؟ وهل كان بوسع الجندي ان یمشي ضد الفالحین الجیاع؟ ألجل الدفاع عن الدولة ضد هجمات العدو، لیس هناك ابدا 

فاذا كان كل مواطن من مواطني الدولة مسلحا، فلیس لروسیا ان تخشى اي . جیش دائم؛ فالمیلیشیا الشعبیة وحدها تكفيحاجة ل
فالدولة تنفق على الجیش مئات المالیین من الروبالت كل سنة، وهذا : عدو من االعداء، كذلك یتخلص الشعب من نیر العسكریة 

ان العسكریة . الضرائب هذا الحد من الفداحة، وتفاقمت مصاعب الحیاة یوما بعد یوم المال انما تقتطعه من الشعب، ولذا بلغت
تقوي أیضا من سلطة الموظفین والبولیس على الشعب وهي وسیلة لنهب الشعوب االخرى، هي وسیلة، مثال، النتزاع االرض من 

صعوبة من جراء الضرائب الجدیدة التي تتطلبها  وحیاة الشعب ال تصبح أسهل مما هي علیه بسبب العسكریة، بل تزداد. الصینیین
  .ان استبدال تسلیح الشعب كله بالجیش الدائم من شأنه ان یسهل حیاة جمیع العمال وجمیع الفالحین الى حد كبیر جدا. العسكریة

لعمال الدیموقراطیون تحقیقه، ان یسهل حیاة ا-كذلك من شأن الغاء الضرائب غیر المباشر الذى یرید االشتراكیون
ان الضرائب غیر المباشرة هي الضرائب التي ال تستوفى مباشرة على االرض أو على االستثمارة . والفالحین الى حد كبیر جدا

فان الدولة تفرض الضرائب على السكر، والفودكا، . الریفیة؛ انما یؤدیها الشعب بصورة غیر مباشرة عن طریق رفع اسعار البضائع
ع سلع االستهالك االخرى، وهذه الضرائب یدفعها التاجر أو الصناعي للدولة، ال من ماله الشخصي، والكاز، والكبریت، وجمی

ولذا یزداد سعر الفودكا، والسكر، والكاز، والكبریت، وكل من یشتري زجاجة فودكا أو . طبعا، بل من المال الذي یدفعه له الشارون
مثال، اذا دفعت، لنقل، اربعة عشر كوبیكا . یضا الضرائب المترتبة علیهارطال من السكر ال یدفع فقط ثمن البضاعة، بل یدفع أ

تذهب الى الخزینة ضریبة؛ لقد سبق لصاحب مصنع السكر ان دفع هذه ) تقریبا(ثمنا لرطل من السكر، فان اربعة كوبیكات منها 
ن الضرائب غیر المباشرة هي الضرائب التي وهكذا فا. الضریبة الى الخزین وها هو اآلن یقتطع من كل شار هذا المبلغ الذى دفعه

یقال احیانا ان الضرائب غیر المباشرة . تستوفى من ثمن حاجیات االستهالك والتي یدفعها الشاري عن طریق زیادة سعر البضاعة
ئب عدال، فالضرائب غیر المباشرة هي اقل الضرا. ولكن ذلك كذب. فالشاري یدفع حسب الكمیة التي یشتریها. هي أعدل الضرائب

فان دخل الغني هو ارفع من دخل الفالح او العامل بعشرة اضعاف، هذا اذا . ألن الفقراء یتضایقون اكثر من االغنیاء عند دفعه
ولكن هل ان الغني یستهلك من السكر مئة ضعف ما یستهلكه العامل والفالح؟ ومن الفودكا أو . لم یكن ارفع منه بمئة ضعف
ان اسرة غنیة تشتري من الكاز والفودكا والسكر ضعفي ما تشتریه اسرة فقیرة، . من الكاز؟ كال، طبعا الكبریت، عشرة اضعاف؟ او

وهذا یعني ان الغني یدفع من دخله ضریبة للدولة نصیبا أقل من النصیب الذي یدفعه الفقیر من . او ثالثة اضعاف على االكثر
ئتي روبل بالسنة؛ ولنفترض انه یشتري بستین روبال كمیة من البضائع ولنفترض ان دخل الفالح الفقیر ما. دخله ضریبة للدولة

فالسكر والكبریت والكاز تخضع لضریبة تسمى رسم االنتاج اي ان المنتج (التي تخضع للضریبة والتي یزداد سعرها من جراء ذلك 
بات، فان الدولة نفسها ترفع اسعارها، وفیما یدفع الضریبة قبل بیع البضاعة في السوق؛ اما الفودكا التي تنتجها ادارة حصر المشرو 

یتعلق بالقطنیات والحدید وسائر البضائع ، فان اسعارها تزداد، ألن البضائع الرخیصة المستوردة من الخارج ال تستطیع الدخول 
قیر عشرة فمن اصل هذه الروبالت الستین، عشرون روبال تشكل الضریبة ولذا یدفع الف). الى روسیا دون دفع رسوم عالیة

هذا عدا الضرائب المباشرة، وتعویضات شراء االرض، واالتاوات (كوبیكات من كل روبل من دخله بشكل ضرائب غیر مباشرة؛ 
اما الفالح الغني، فان دخله یبلغ الف روبل، وهو یشتري بمئة ). النقدیة، والضرائب الزراعیة للزیمستفو، والناحیة والمشاعیة

من اصل هذه الروبالت المائة (فیدفع خمسین روبال كضریبة . بضائع التي تخضع للضریبةوخمسین روبال كمیة من ال
وكلما ازداد غناه، قل ما یدفعه . ولذا ال یدفع الغني ضریبة غیر مباشرة من كل روبل من دخله سوى خمسة كوبیكات). والخمسین

فان الضرائب غیر المباشرة هي الضرائب . رائب عدالولذا كانت الضرائب غیر المباشرة اقل الض. من دخله ضریبة غیر مباشرة
والفالحون والعمال یشكلون معا تسعة اعشار مجموع السكان، وهم یدفعون تسعة اعشار أو ثمانیة اعشار . التي تصیب الفقراء

! لدخل في البالدبینما ال یحصل الفالحون والعمال، بال ریب، على اكثر من اربعة اعشار مجمل ا. الضرائب غیر المباشرة كلها
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وهذا یعني . الدیموقراطیون بالغاء الضرائب غیر المباشرة وبفرض ضریبة تصاعدیة على الدخل واالرث-ولهذا یطالب االشتراكیون
فمن بلغ دخله الف روبل، ترتب علیه ان یدفع كوبیكا واحدا عن كل روبل؛ . انه ینبغي ان تزداد الضریبة بقدر ما یزداد الدخل

، )التي ال تتجاوز، مثال، مبلغ اربعمائة روبل(أما االیرادات الصغیرة . الفي روبل ترتب علیه ان یدفع كوبیكین، الخ ومن بلغ دخله
ان هذه الضریبة المسماة ضریبة . واما كبار االغنیاء فیترتب علیهم ان یدفعوا ضرائب باهظة. فال ینبغي ان تدفع ایة ضریبة

- ولهذا یسعى االشتراكیون. على الدخل، هي اعدل بكثیر من الضرائب غیر المباشرة الدخل أو باالصح، الضریبة التصاعدیة
بید انه غني عن البیان ان جمیع . الدیموقراطیون الى الغاء الضرائب غیر المباشرة والى فرض ضریبة تصاعدیة على الدخل

لفالحین الفقراء وعمال المدن هو وحده الذي ان التحالف الوطید بین ا. المالكین، كل البرجوازیة، ال یریدون ذلك ویعارضونه
  .یستطیع ان ینتزع هذا التحسین من البرجوازیة

واخیرا، ثمة تحسین على درجة بالغة من االهمیة بالنسبة لمجمل الشعب، وال سیما بالنسبة لفقراء الریف، هو التعلیم 
لوقت الحاضر، یوجد في الریف عدد من المدارس اقل ففي ا. الدیموقراطیون-المجاني لالطفال، وهو ما یطالب به االشتراكیون

بكثیر من عددها في المدن، هذا مع العلم ان الطبقات الغنیة، ان البرجوازیة وحدها، هي التي تتوافر لها في كل مكان امكانیة 
  .الجهل الحاليفقط التعلیم المجاني االلزامي لجمیع االطفال سیحرر الشعب وان جزئیا من . تأمین تعلیم جید البنائها

بید انه یقتضي لنا، بالطبع، . والحال، ان الفالحین الفقراء یعانون بخاصة وطأة هذا الجهل، وهم بحاجة ماسة الى التعلیم
  .تعلیم حقیقي حر، ال التعلیم الذى یریده الموظفون والكهنة

فقط روسیا . حریة الدین الذي یریده الدیموقراطیین یطلبون لكل انسان الحق المطلق بان یعتنق بكل-ثم ان االشتراكیین
وتركیا، بین الدول االوروبیة، احتفظتا بالقوانین المخزیة ضد الذین هم من دین آخر، غیر االرثوذكسى، ضد المنشقین، واصحاب 

وق الناس فان هذه القوانین تمنع صراحة هذا الدین أو ذاك، أو تمنع نشره، أو انها تحرم من بعض الحق. الملل الخاصة، والیهود
ینبغي ان یكون لكل امرىء . ان جمیع هذه القوانین هي اشد القوانین ظلما وتعنتا وخزیا. الذین ینتسبون الى هذا الدین او ذاك

وما من موظف . الحریة التامة باعتناق الدین الذى یرید، كما ینبغي ان یكون له أیضا الحریة التامة بنشره أو باعتناق دین آخر
. فتلك مسألة ضمیر ال یحق ألي احد ان یتدخل فیها. له الحق سؤال اي كان من الناس عن الدین الذي یعتنقینبغي ان یكون 

بل ینبغي ان تكون جمیع االدیان وجمیع الكنائس متساویة امام ". سائدة"او ایة كنیسة " سائد"ینبغي اال یكون هناك اي دین 
وائف إال على حساب الذین ینتمون الى طوائفهم، وال ینبغي للدولة ان تمول، وینبغي أال یعیش رجال الدین من جمیع الط. القانون

وفي سبیل هذا . باالموال العامة، اي دین أو اي رجل دین، سواء أكان ارثوذكسیا، أم منشقا، أم من ملة خاصة، أم غیر ذلك
اي تحفظ ودون اي تهرب، فان الشعب لن الدیموقراطیون، وطالما ال یصار الى تطبیق هذه التدابیر دون -یناضل االشتراكیون

یكون في مأمن من االضطهادات البولیسیة المخزیة بسبب الدین، وال من الحسنات والتبرعات البولیسیة، المخزیة أیضا، ألهل هذا 
  .الدین او ذاك

* * *  

شعب كله، وال سیما الفالحون الدیموقراطیون الى تحقیقها لما فیه خیر ال-لقد بحثنا في التحسینات التى یسعى االشتراكیون
  .الفقراء
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ان . لنر اآلن ایة تحسینات یجهدون لتحقیقها من اجل العمال، ال عمال المصانع والمدن وحسب، بل عمال االریاف أیضا
عمال المصانع والمعامل یعیشون في ضیق أشد، مكدسین بعضهم فوق بعض بصورة أشد، وهم یشتغلون في مشاغل كبیرة؛ ولذا 

لجمیع هذه االسباب، بدأ عمال . الدیموقراطیون المثقفون-ألسهل علیهم االفادة من العون الذي یسدیه الیهم االشتراكیونكان من ا
. بل حصلوا على سن قوانین عمالیة. المدن، قبل غیرهم بكثیر، النضال ضد ارباب العمل، وحصلوا على تحسینات اهم بكثیر

الحرفیین الصغار الذین یشتغلون في : في سبیل تحقیق التحسینات نفسها لجمیع العمال الدیموقراطیین یناضلون-ولكن االشتراكیین
بیوتهم لحساب ارباب العمل، في المدن كما في القرى، والعمال االجراء الذین یشتغلون عند صغار الحرفیین والصناع، وعمال 

ان جمیع هؤالء العمال بدأوا یتحدون . الزراعیین على حد سواء ، وعمال الغابات والفعلة، والعمال.)النجارین، والبنائین، الخ(البناء 
منذ اآلن في عموم روسیا، على اثر عمال المصنع وبمساعدتهم، وهم یتحدون للنضال من اجل شروط حیاة افضل، من اجل یوم 

لعمال في نضالهم من الدیموقراطي یأخذ على نفسه مهمة مساندة جمیع ا-ان الحزب االشتراكي. عمل اقصر، من اجل اجر ارفع
اشد العمال ثقة وحزما في اتحادات قویة، واعانتهم عن طریق توزیع الكتب ) حشد(اجل حیاة افضل، ومساعدتهم في تنظیم 

والمناشیر بینهم وارسال العمال المجربین الى العمال غیر المجربین، ومساعدتهم، بوجه عام، بجمیع الوسائل الممكنة، وعندما 
دیموقراطیون -سیاسیة، سیكون لنا أیضا في جمعیة النواب الشعبیة، رجال لنا، سیكون لنا نواب عمال، اشتراكیوننظفر بالحریة ال

  .یعمدون، مثل رفاقهم في البلدان االخرى، الى المطالبة بسن قوانین في صالح العمال

فهذه التحسینات : الح العمالالدیموقراطي تحقیقها في ص-لن نعدد هنا جمیع التحسینات التي یرید الحزب االشتراكي
. نكتفي اآلن بذكر التحسینات الرئیسیة". قضیة العمال في روسیا"معروضة في البرنامج، ومشروحه بصورة مفصلة جدا في كراس 

ینبغي منع ساعات العمل . ینبغي دائما تكریس یوم واحد في االسبوع للراحة. ینبغي أال یتجاوز یوم العمل ثماني ساعات في الیوم
ولذا ینبغي عدم . ینبغي ان یكون تعلیم االوالد مجانیا حتى السادسة عشرة من العمر. االضافي منعا تاما، وكذلك العمل اللیلي

ینبغي على رب . ینبغي عدم تشغیل النساء في االشغال التي تضر بصحتهن. تشغیل الذین لم یبلغوا هذه السن كعمال اجراء
ن یصابون بطوارئ العمل اثناء العمل، مثال، الطوارئ التي تحدث للذین یشتغلون على العمل ان یدفع تعویضا للعمال الذی

ینبغي دفع االجور لجمیع العمال االجراء ودفعها دائما مرة في االسبوع، ال مرة واحدة كل شهرین أو . الدراسات، على المذاري الخ
ال یهمهم كثیرا ان یقبضوا اجرتهم بانتظام، مرة في االسبوع، فالعم. ثالثة اشهر، كما یحدث غالبا للذین یقومون باشغال الحقول

فارباب العمل یحبون كثیرا ان یفرضوا على العمال، على حساب اجورهم، شتى انواع السلع الردیئة التي . ونقدا فقط، ال بضاعة
ثم انه ینبغى . اجور العمال عینا تزید اسعارها ثالثة اضعاف، فألجل وضع حد لهذه الفضیحة، ینبغي اطالقا ان یمنع القانون دفع

ولذا كان حقهم : فان العمال یعیلون بعملهم كل الطبقات الغنیة والدولة برمتها . ان یتقاضى العمال المسنون راتبا تقاعدیا من الدولة
تغالل وضعهم ولكي ال یعمد ارباب العمل الى اس. في الراتب التقاعدي ال یقل عن حق الموظفین الذین یفیدون من هذا الراتب

وبمخالفة االنظمة المقررة لصالح العمال، ینبغي تعیین مفتشین، ال لالشراف على المصانع وحسب، بل لالشراف أیضا على 
غیر انه ینبغي أال یكون . االستثمارات العقاریة الكبیرة، ولالشراف بوجه عام على جمیع المشروعات التي تستخدم عمال اجراء

انما ینبغي ان یكون المفتشون عماال منتخبین، . یعینهم الوزراء او الحكام واال یكونوا في خدمة البولیس هؤالء المفتشون موظفین،
وینبغي على هؤالء النواب العمال ان یحرصوا . وینبغي على الدولة ان تدفع اجرا للذین یثق بهم العمال ویختارونهم بكل حریة

وعلى أال یعمد ارباب العمل الى اسكان العمال في اكواخ تشبه زرائب الكالب أیضا على ان تكون مساكن العمال حسنة الترتیب، 
ولكنه ینبغي .. ، وعلى ان یصار الى التقید بنظام راحة العمل، الخ )كما یحدث غالبا في اثناء اشغال الحقول(أو في اكواخ ترابیة 

ل ما دامت الحریة السیاسیة غیر متوافرة وما دام البولیس عدم النسیان انه لن تكون ثمة ایة جدوى من النواب الذین ینتخبهم العما
ان جمیع الناس یعرفون ان البولیس یعتقل اآلن النواب العمال دون ایة محاكمة، بل . كلي الجبروت وغیر مسؤول امام الشعب

ولكن النواب . لى االتحادیعتقل أیضا كل عامل یجرؤ على التحدث باسم الجمیع، وعلى فضح انتهاك القانون، وعلى دعوة العمال ا
  .العمال سیؤدون خدمة جلى عندما تتوافر لنا الحریة السیاسیة
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منعا مطلقا عن ) من صناعیین، ومالكین عقاریین، ومتعهدي اشغال، وفالحین اغنیاء(ینبغي منع جمیع اصحاب العمل 
فعندما . وحسومات بشكل غرامات، الخاجراء ایة حسومات على هواهم من اجور العمال، كاجراء حسومات لسبب سوء الصنعة 

ینبغي عدم . یعمد ارباب العمل، على هواهم، الى اجراء حسومات من اجور العمال، فانهم یخالفون القانون، ویرتكبون عمال تعسفیا
یا له و . ینبغي أال یكون رب العمل قاضیا أیضا. السماح لرب العمل بتخفیض اجور العمال، بایة حجة كانت، وال باي حسم كان

، انما ینبغي الرجوع الى محكمة حقیقیة، وهذه المحكمة !)من قاض ممتاز هذا الذي یضع في جیبه الحسومات من اجرة العامل
فقط مثل هذه المحاكم تستطیع ان تحكم، بانصاف، . ینبغي اختیار اعضائها من بین العمال وارباب العمل على قدم المساواة

  .من العمال وبجمیع دواعي استیاء العمال من ارباب العمل بجمیع دواعي استیاء ارباب العمل

ففي كل . الدیموقراطیون ان یصار الى تحقیقها في صالح الطبقة العاملة بأسرها-تلك هي التحسینات التي یرید االشتراكیون
الثقة، ایة تحسینات ینبغي استثمارة عقاریة، في استثمارة كبیرة، وعند كل متعهد، ینبغي على العمال ان یدرسوا معا، ومع اهل 

ان مطالب العمال لن تكون، بالطبع، متماثلة في مختلف المصانع وفي مختلف (النضال من اجلها، وایة مطالب ینبغي تقدیمها 
  ).االستثمارات العقاریة الكبیرة، وعند مختلف المتعهدین

طالبهم بصورة واضحة دقیقة، على اصدار الدیموقراطیة تساعد عمال روسیا كلها على صیاغة م- ان اللجان االشتراكیة
وعندما یكافح العمال . المناشیر المطبوعة التي تعرض هذه المطالب، لكي یطلع علیها جمیع العمال، وارباب العمل، ووالة الشأن

عمال معا، كرجل واحد، في سبیل مطالبهم، فان ارباب العمل یضطرون للتراجع وللقبول بمطالب العمال، بهذه الوسیلة حصل 
وها ان الحرفیین الصغار، وشتى اصحاب المهن الیدویة، والعمال الزراعیین، اخذوا یتحدون . المدن على العدید من التحسینات

وما دمنا ال نتمتع بالحریة السیاسیة، فاننا نناضل في السر، متسترین عن البولیس . ویناضلون في سبیل مطالبهم) ینتظمون(اآلن 
ولكن، عندما نظفر بالحریة السیاسیة، فاننا سنواصل هذا النضال على . لجمعیات العمالیة، على انواعهاالذي یمنع المناشیر وا

نطاق أوسع وعلنا، امام رؤوس االشهاد، لكي یتحد الشعب العامل كله في عموم روسیا ویدافع عن نفسه بمزید من التضامن ضد 
الدیموقراطي، تعاظمت قوتهم وتوصلوا بمزید من السرعة الى - شتراكيوكلما ازداد عدد العمال في صفوف حزب العمال اال. الظلم

  .تحریر الطبقة العاملة تحریرا تاما من كل ظلم، من كل عمل مأجور، من كل عمل في صالح البرجوازیة

* * *  

الفالحین  الدیموقراطي یعمل في سبیل تحقیق تحسینات، ال للعمال وحسب، بل لجمیع- لقد قلنا ان حزب العمال االشتراكي
  .لنر اآلن ما هي التحسینات التى یجهد للحصول علیها من اجل جمیع الفالحین. أیضا
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--أیة تحسینات یجھد االشتراكیونأیة تحسینات یجھد االشتراكیون. . ٦٦
الدیموقراطیون للحصول علیھا من أجل جمیع الدیموقراطیون للحصول علیھا من أجل جمیع 

  الفالحین؟الفالحین؟

عمال المدن، إلى خوض  من أجل تحریر جمیع الشغیلة تحریرا تاما، ینبغي على الفالحین الفقراء أن یعمدوا، بالتحالف مع
إن الفالحین األغنیاء یرغبون في أن یدفعوا ألجرائهم أقل ویجبروهم . النضال ضد البرجوازیة برمتها، بمن فیها الفالحون األغنیاء

بینما یجهد عمال المدن واألریاف لكي یحصل األجراء الذین یشتغلون عند الفالحین األغنیاء . على العمل مدة أطول وبصورة أشق
ولذا ینبغي على الفالحین الفقراء أن یؤلفوا جمعیات . على أجرة أحسن ولكي یكون عملهم أقل ضنى، ولكي یحصلوا على الراحة

  .ولن نكف عن تردید أقوالنا. وقد سبق أن تحدثنا بهذا الصدد –خاصة بهم، ال یشترك فیها الفالحون األغنیاء، 

فهم : والفقراء، ما یزالون في روسیا أقنانا من نواح عدیدة كما في الماضي ولكن الفالحین، جمیع الفالحین، األغنیاء منهم
إنهم كلهم خاضعون لموظفي البولیس ولرؤساء األقضیة الریفیة، وكلهم . یشكلون الفئة الدنیا، السوداء، الفئة التي تحمل الضرائب

قاء حق استثمار األراضي، لحساب السید المالك یشتغلون في معظم األحیان، كما في الماضي، لحساب السید المالك العقاري ل
العقاري لقاء حق استثمار األراضي المنتزعة سابقا من الفالحین، لقاء مسقى الماشیة، لقاء مرعى الماشیة، لقاء المرج، تماما كما 

الجدید، جمیعهم یریدون إن جمیع الفالحین یریدون التحرر من هذا االستعباد . كانوا یشتغلون للسید االقطاعي في عهد القنانة
التمتع بجمیع الحقوق، جمیعهم یكرهون المالكین العقاریین الذین یجبرونهم حتى اآلن على القیام بأعمال السخرة، على العمل في 

التى تسببها الماشیة، والذین " األضرار"صالح السادة النبالء لقاء األرض، ومرعى الماشیة، ومسقى الماشیة، والمرج، لقاء 
إن الفالحین الفقراء یعانون من واجبات العمل هذه أكثر مما ". بدون أي أجر"ونهم حتى اآلن على إرسال نسائهم یحصدون یجبر 

فإن الفالحین األغنیاء یدفعون األموال أحیانا إلنقاذ أنفسهم من هذا العمل المترتب لألسیاد المالكین . یعني الفالحون األغنیاء
ولذا ینبغي على . عقاریین یضطهدون الفالحین األغنیاء أیضا في معظم االحیان اضطهادا شدیداالعقاریین، ولكن المالكین ال

الفالحین الفقراء أن یناضلوا، بالتحالف مع الفالحین األغنیاء، ضد استعباد المالكین العقاریین، ضد جمیع أعمال السخرة، ضد 
بمن فیها الفالحون (البؤس، إال حین نتغلب على كل البرجوازیة إننا لن نتحرر من كل العبودیة، من كل . جمیع واجبات العمل

ما یزال في روسیا حتى الیوم كثیر . ولكن ثمة عبودیة سنتخلص منها قبل غیرها، ألن الفالح الغني ال یغتبط بها أیضا). األغنیاء
بغي على جمیع العمال الروس وعلى جمیع ولذا ین. من األماكن والنواحي ما یزال فیها جمیع الفالحین في الغالب كاألقنان تماما

من جهة، ضد جمیع البرجوازیین بالتحالف مع جمیع العمال؛ ومن جهة أخرى، ضد : الفالحین الفقراء خوض النضال من جهتین
ذا لم یشكل الفالحون الفقراء إتحادا خاصا. الموظفین في األریاف، ضد المالكین االقطاعین، بالتحالف مع جمیع الفالحین ٕ ال  وا

یشترك فیه الفالحون األغنیاء، فإن الفالحین األغنیاء سیخدعون الفالحین الفقراء، ویواربون، ویتحولون إلى مالكین عقاریین، ولن 
ذا لم یعمد الفالحون الفقراء إلى . یكتفوا بإبقاء الفالحین الفقراء معدمین تماما وحسب، بل سیرفضون أیضا منحهم حریة االتحاد ٕ وا

الف مع الفالحین األغنیاء ضد العبودیة االقطاعیة، فإنهم سیظلون مكتوفي األیدي مربوطین بمكان واحد، ولن النضال بالتح
  .یحصلوا أیضا على الحریة التامة باالتحاد مع عمال المدن

التي هي أقسى ینبغي على الفالحین الفقراء أن یسددوا الضربة أوال إلى المالكین العقاریین، وأن یخلعوا على األقل العبودیة 
وفي هذا المجال، سیقف أنصار البرجوازیة والكثیرون من . العبودیات وأشدها ضررا، والتي فرضها األسیاد المالكون العقاریون

ولكن ما إن نحطم قلیال من . الفالحین األغنیاء إلى جانب الفالحین الفقراء، ألنه لم یبق في وسعهم احتمال ازدراء األسیاد وتعالیهم
لمالكین العقاریین، حتى یبرز الفالح الغني، ویمد مخالبه الكالبیة إلى كل شي، وهذه المخالب جشعة، وقد نهبت حتى اآلن سلطة ا

قامة تحالف وطید، راسخ ال یتزعزع، مع عمال المدن. الكثیر من األشیاء ٕ فإن عمال المدن سیساعدون في . ولذا تنبغي الیقظة وا
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). كما فعلوا إلى حد ما مع أرباب العمل(القدیمة االقطاعیة، وفي تهدئة الفالح الغني أیضا  حمل المالك على التخلي عن عاداته
فبدون التحالف مع عمال المدن، لن یتحرر الفالحون الفقراء أبدا من كل العبودیات وكل الحرمانات وكل البؤس؛ ولیس ثمة أي 

ولكن ثمة تحسینات سنحققها قبل غیرها، بل نستطیع . ى أنفسهمآخر سیساعدهم في هذا المجال، وال ینبغي لهم االعتماد إال عل
ففي روسیا أمثلة كثیرة عن االستعباد زالت منذ زمن بعید في البلدان األخرى؛ فمن هذا . تحقیقها فورا، في بدایة هذا النضال الكبیر

  .ن یتخلصوا حاالاالستعباد للموظف، من هذا االستعباد للسید، لالقطاعي، یستطیع كل الفالحین الروس أ

الدیموقراطي تحقیقها أوال، وبالدرجة األولى، من أجل تحریر -واآلن، سندرس التحسینات التي یرید حزب العمال االشتراكي
كل الفالحین الروس من أقسى عبودیة اقطاعیة على األقل، ومن أجل فك القید عن یدي الفالح الفقیر في النضال ضد كل 

  .البرجوازیة الروسیة

العمل فورا على إلغاء جمیع التعویضات عن : الدیموقراطي هو التالي-لمطلب االول لحزب العمال االشتراكيإن ا
فعندما كانت لجان ". الذین یتحملون الضرائب"األراضي، وعلى إلغاء جمیع االتاوات وجمیع االلتزامات التي تثقل كواهل الفالحین 

الفالحین من القنانة، كانت تلزم الفالحین بشراء أراضیهم نفسها من جدید، بشراء " تعتق"النبالء وحكومة نبالء القیصر الروسي 
  .كان ذلك ضربا من النهب! األراضي التي كان الفالحون یزرعونها منذ أجیال وأجیال

كانت لجان النبالء تنهب الفالحین بكل بساطة بمساعدة الحكومة القیصریة التي كانت ترسل الجیش إلى العدید من 
بالقوة وبقصد إنزال العقوبات العسكریة بالفالحین الذین كانوا ال یقبلون باألراضي ) ٨(ماكن بقصد تطبیق الشرعات التنظیمیةاأل

ولوال مساعدة الجیش، لوال التعذیبات واإلعدامات رمیا بالرصاص، لما استطاعت لجان النبالء أبدا أن تنهب ". البائسة"المقتطعة 
بنبغي أن یتذكر الفالحون على الدوام كیف خدعتهم . لتي نهبتهم بها في أثناء تحریر الفالحین من القنانةالفالحین بمثل الوقاحة ا

لجان المالكین العقاریین، لجان النبالء، وكیف نهبتهم، ألن الحكومة القیصریة ما تزال تعین الیوم لجان نبالء أو لجان موظفین 
) ١٩٠٣شباط /فبرایر ٢٦بتاریخ (فمنذ بعض الحین، أصدر القیصر بیانا . الحینعندما یتعلق األمر بإصدار قوانین خاصة بالف

ولكن من ذا الذي سیعید النظر؟ من ذا الذي سیحسن؟ النبالء . وعد فیه بإعادة النظر في القوانین الخاصة بالفالحین وتحسینها
  .لجان فالحیة مهمتها تحسین حیاة الفالحین وسیظل الفالحون مخدوعین طالما لم یتوصلوا إلى تألیف! أیضا، والموظفون أیضا

كفى استعبادا للبولیس ! كفى ما حكم وما أمر وما نهى المالكون العقاریون ورؤساء األقضیة وشتى أصناف الموظفین
ینبغي ! االریفي، ولجمیع أبناء النبالء السكارى المدمنین الذین یعینونهم رؤساء األقضیة، أو رؤساء البولیس في األقضیة، أو حكام

على الفالحین أن یطالبوا بحریة تصریف شؤونهم بأنفسهم، بحریة التفكیر بأنفسهم في القوانین الجدیدة، بحریة تعیینها وسنها 
وطالما لم یحصلوا على هذا، فسیظل النبالء والموظفون یخدعونهم . ینبغي علیهم أن یطالبوا بلجان فالحیة حرة ومنتخبة. بأنفسهم

من أحد سینقذ الفالحین من براثن الموظفین مصاصي الدماء، إذا لم یحرر الفالحون أنفسهم بأنفسهم، إذا لم یتحدوا وما . وینهبونهم
  .ألخذ مصیرهم بأیدیهم ذاتها

الدیموقراطیین ال یطالبون فقط إلغاء تعویضات األراضي واالتاوات وجمیع االلتزامات األخرى إلغاء تاما - إن االشتراكیین
ففي عموم روسیا، دفع الفالحون مئات المالیین من . لبون أیضا أن تعاد إلى الشعب هذه التعویضات المقتطعة منهوفوریا، بل یط

فلتفرض الحكومة ضریبة . وهذه المبالغ إنما ینبغي أن یستعیدها الفالحون. الروبالت منذ أن حررتهم لجان النبالء من القنانة
، لتنفق جمعیة النواب )أي أراضي أسر القیصر(ؤخذ اراضي االدیرة واالقطاعات خاصة على كبار مالكي األراضي النبالء، لت

فلیس في العالم مكان بلغ فیه اذالل الفالح وافقاره وهالك المالیین من الفالحین جوعا، . الشعبیة هذا المال في صالح الفالحین
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ه سبق للجان النبالء أن نهبته، ألنه ینهب كل سنة منذ لقد اكره الفالح في روسیا على الموت جوعا ألن. حدا مرعبا كما في روسیا
ذلك الحین، باجباره على دفع جزیته القدیمة لالقطاعیین القدماء المتبقین، باجباره على دفع تعویضات االرض وعلى تسدید 

. ة السداء معونة فعالة للجیاعلتؤخذ من كبار المالكین النبالء، المبالغ الضروری. فلیتحمل الذین ینهبونه وزر ما یفعلون. االتاوات
لیطالبن باعادة المبالغ التي دفعها طوال سنوات وسنوات . فالفالح الجائع لیس بحاجة إلى االحسان وال إلى الصدقات البائسة

  .اذ ذاك تستطیع جمعیة النواب الشعبیة واللجان الفالحیة تقدیم مساعدة حقیقیة وجدیة للجیاع. للمالكین العقاریین والدولة

إلغاء تاما، وكذلك جمیع ) ٩(الدیموقراطي یطالب بأن یصار فورا إلى إلغاء التكافل- إن حزب العمال االشتراكي. لنتابع
، یعد بالغاء التكافل ١٩٠٣شباط /فبرایر ٢٦إن بیان القیصر، الصادر بتاریخ . القوانین التى تحد من حریة تصرف الفالح بأرضه

ینبغي فوق ذلك أن یصار فورا إلى إلغاء جمیع . ولكن ذلك ال یكفي. ص على الغائهماوقد صدر مؤخرا قانون ین. والتضامن
وبدون ذلك، لن یكون الفالح حرا تماما، حتى إذا الغي التكافل بحریة التصرف . القوانین التي تحد من حریة تصرف الفالح بارضه

وهذا ما ال یسمح به . ء دون أن یطلب االذن من أي كانینبغي أن یكون له حق التنازل عنها وبیعها لمن یشا: بأرضه حریة تامة
. فإن جمیع النبالء والتجار والبرجوازیین الصغار یستطیعون التصرف باراضیهم بكل حریة، باستثناء الفالح: مرسوم القیصر

منع الموجیك ینبغي . ینبغي فرض اشراف رئیس القضاء علیه، كما تشرف المربیة على الطفل. فالموجیك لیس سوى طفل صغیر
هكذا یفكر االقطاعیون، وثمة سذج بلهاء یصدقونهم ویتمنون الخیر للموجیك قائلین أنه ! من بیع ارضه، ألنه قادر على تبدید ماله

یوافقون " ثوریین- اشتراكیین"والذین یسمون أنفسهم ) الذین سبق أن تحدثنا عنهم آنفا(بل إن الشعبیین . ینبغي منعه من بیع ارضه
  .االقطاعیین أیضا؛ وهم یرون أنه من األفضل منع الموجیك من بیع أرضه ولو بقي قنا إلى حد ماعلى رأي 

هذا ریاء بریاء، هذا یعني التظاهر بمظاهر االسیاد، وهذه كلمات معسولة : الدیموقراطیون، فإنهم یقولون- أما االشتراكیون
. وازیة، تصبح كل االرض للجمیع ولن یبقى ألي احد حق بیعهافحین نحقق االشتراكیة وتتغلب الطبقة العاملة على البرج! فقط

النبیل والتاجر حران، بینما ! ولكن من اآلن حتى ذلك الحین؟ النبیل والتاجر یستطیعان بیع االرض ولكن الفالح ال یستطیع بیعها؟
  !یس كذلك؟وسیظل الفالح یستعطي االذن من والة الشأن، أل! یظل الفالح في حالة نصف قن، ألیس كذلك؟

ن كان مقنعا بكلمات معسولة، ولكنه یبقى مع ذلك كذبا ٕ   .لیس ذلك سوى كذب، وا

وطالما یسمحون للنبیل وللتاجر ببیع االرض، فینبغي أیضا أن یكون للفالح الحق التام ببیع ارضه والتصرف بها بحریة 
  .تامة، شأنه شأن النبیل والتاجر

ازیة بأسرها، فإنها ستنتزع أرض كبار المالكین وتنظم استثمارات تعاونیة في وعندما تتغلب الطبقة العاملة على البرجو 
االمالك الكبیرة، لكي یزرع العمال االرض بصورة مشتركة، باالتفاق فیما بینهم، ویعینوا بحریة المسؤولین االداریین من بین الذین 

بل ربما یشتغل (ل كل منهم بدوره أكثر من ثماني ساعات یثقون بهم، ویستخدموا شتى أنواع اآلالت بغیة تسهیل العمل، وال یشتغ
اما الفالح الصغیر الذي یرید االستمرار على استغالل ارضه حسب الطریقة القدیمة بصورة منفردة، فإنه، . في الیوم) ست ساعات

عیات العمال؛ فإن هو أیضا، سیكف عن استثمار أرضه من أجل السوق ومن اجل بیع منتجاته الول قادم، وسیعمل من اجل جم
الفالح الصغیر سیقدم لجمعیالت العمال الخبز واللحم والخضار، وسیعطیه العمال دون مال اآلالت والمواشي واالسمدة واأللبسة، 

وسیزول العمل المأجور، لحساب . حینذاك سیزول النضال بسبب المال بین المالك الكبیر والمالك الصغیر. وكل ما یحتاج الیه
  .یعمل جمیع الشغیلة ألنفسهم، وستفید اآلالت وجمیع التحسینات العمال أنفسهم، وتسهل عملهم وتحسن حیاتهماآلخرین، وس
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فلهذا الغرض ینبغي خوض نضال : ولكن كل امرئ سلیم التفكیر یدرك أن من المستحیل تحقیق االشتراكیة دفعة واحدة
ت؛ لهذا الغرض ینبغي حشد جمیع عمال المدن في عموم عنید ضد البرجوازیة كلها، ضد الحكومات من أي طراز ونوع كان

ولكن، طالما . وتلك مهمة كبیرة، وجدیرة بان یكرس لها المرء كل حیاته. روسیا، والفالحین الفقراء معهم، في اتحاد متین ال یتزعزع
ن المالك الكبیر حرا حقا ببیع فهل یكو : لم نحقق االشتراكیة، فان المالك الكبیر سیناضل ابدا ضد المالك الصغیر، بسبب المال

االرض، بینما الفالح الصغیر لیس بحر؟ إننا نكرر أن الفالحین لیسوا أطفاال صغار، ولن یسمحوا ألحد أن یتأمر علیهم؛ فینبغي 
  .أن ینال الفالحون جمیع الحقوق، جمیع الحقوق دون أي قید، جمیع الحقوق التي یتمتع بها النبالء والتجار

وال یمكن السماح ألحد ببیع االرض التي . إن الفالح ال یملك ارضه لنفسه، انما ارضه تخص المشاعة :ویقولون أیضا
فهل أن النبالء والتجار لیس لهم مثل هذه الجمعیات؟ اال یشكلون شركات، أال یشترون . وهذا قول كذب أیضا. تخص المشاعة

قید لجمعیات النبالء بینما تتدخل الحثالة البولیسیة بشؤون الموجیك معا األراضي والمصانع وكل ما تریدون؟ لماذا ال یلفقون أي 
وتتخیل شتى القیود والموانع؟ إن الفالحین لم یروا قط أي موقف طیب من جانب الموظفین، ولم یعرفوا منهم سوى الضرب والنهب 

م یظفروا بالمساواة التامة في الحقوق وبالحریة والسلب واالهانة، ولن یرى الفالحون خیرا طالما لم یأخذوا شؤونهم بأیدیهم، طالما ل
فاذا شاء الفالحون أن تكون االرض للمشاعة، فال یفكرن احد بمنعهم عن ذلك، فانهم سیؤلفون بالتفاهم فیما بینهم، جمعیة . التامة

ر انفه في شؤون فال یحاولن الموظف حش. مع من یشاؤون وكما یشاؤون ویصوغون عقدا لجمعیتهم كما یطیب لهم، وبكل حریة
  .وال یفكرن احد بمخاتلة الفالحین وال بتلفیق القیود والموانع لهم. جمعیة الفالحین

* * *  

انهم یریدون الحد فورا، حاال، من حالة : الدیموقراطیون الحصول على تحسین هام آخر للفالحین-واخیرا، یرید االشتراكیون
ال ریب في اننا لن نتوصل إلى التخلص تماما من العبودیة، طالما البؤس یعم  .االستعباد للسید، من عبودیة الموجیك االقطاعیة

العالم، وال إلى التخلص من البؤس طالما االرض والمصانع في ایدي البرجوازیة، طالما المال هو القوة الرئیسیة في العالم، طالما 
قاسیة جدا، غیر معروفة في البلدان االخرى، رغم أن  بید انه ما تزال في القرى الروسیة عبودیة. لم یبن المجتمع االشتراكي
  .االشتراكیة لم تبن فیها بعد

وهي تفید جمیع المالكین العقاریین، وتنیخ بكلكلها على جمیع . فالعبودیة االقطاعیة ما تزال عظیمة الشأن في روسیا
  .الفالحین، بید انه یمكن ویجب الغاؤها فورا، حاال، وبالدرجة االولى

  .ا سمیناه العبودیة االقطاعیةلنوضح م

وعند تحریر الفالحین، انتزعوا . فارض السید تقع إلى جانب ارض الفالح. ان كل من یسكن الریف یعرف من هذه الحاالت
  .منهم األراضي التي یحتاجون الیها، والمراعي، والغابات، والمساقي

ولذا . ي انتزعوها منهم، دون المراعي، دون المساقيوال یعرف الفالحون این یمضون وما یفعلون دون هذه األراضي الت
والحال أن المالك .. یضطرون ألن یطلبوا من المالك أن یسمح لهم بمرور الماشیة إلى المسقى، أن یعطیهم مرعى للماشیة، الخ 

مجانا في امالكه لقاء  وهؤالء یشتغلون. ال یستثمر امالكه، وقد ال یكون لدیه أي مال، وهو ال یعیش اال من استعباد الفالحین
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األراضي التي انتزعوها منهم فیما مضى، ویحرثون ارضه باحصنتهم، ویحصدون حبوبه، ویحصدون هشیم مروجه، ویدرسون 
  .حبوبه، وفي بعض االماكن یحملون سمادهم إلى ارض السید، ویقدمون له االقمشة والبیض والدجاج

حون یشتغلون مجانا لمالك االقطاع حیث یعیشون، وهم اآلن یشتغلون في عهد القنانة، كان الفال! كما في عهد القنانة
وما تزال . أیضا، في معظم االحیان، مجانا، للسید، لقاء االرض نفسها التي انتزعتها لجان النبالء من الفالحین لدن تحریرهم

وهذا ما نسمیه العبودیة . الح السیدهكذا یسمي فالحو بعض المقاطعات هذا العمل الذي یقومون به في ص. اعمال السخرة ذاتها
فعند تحریر الفالحین، دبرت لجان االسیاد االقطاعیین أو لجان النبالء االمور بصورة یستطیعون معها استعباد . االقطاعیة

كون الفالحین كما في الماضي، فاقتطعوا قصدا من اراضي الفالحین، وشقوا اراضي الفالحین باراضي االسیاد كاالسفین لكي ال ی
أي، انهم : للفالح مكان یضع فیه دجاجة، ونقلوا الفالحین إلى اراض قاحلة، وقطعوا بارض االسیاد الطریق إلى مسقى الماشیة

ما یزال فیها  –وعددها ال حد له  –وكم من القرى . دبروا االمور بصورة یقع فیها الفالحون في الفخ، واسرى، دون ایة صعوبة
في هذه القرى، نرى الفالح الغني والفالح الفقیر مكبلي . مجاورین، اسرى كما كانوا في عهد القنانةالفالحون اسرى المالكین ال

فالفالح الغني یملك . وحیاة الفالح الفقیر اصعب بكثیر من حیاة الفالح الغني. االیدي واالقدام، وتحت رحمة المالك العقاري
اما الفالح الفقیر، فلیس له أي مخرج، فیفعل المالك . بأعمال السخرةاحیانا ارضه الخاصه فیرسل العامل المأجور یقوم عنه 

والفالح الفقیر، الذى یعانى هذا االستعباد، ال یجد غالبا الوقت الكافي لالستراحة، والجهد الذي یبذله في . العقاري به ما یرید
إلى اتحاد واحد، إلى حزب واحد، مع جمیع  صالح سیده یمنعه من العمل خارج قریته وناحیته، ومن التفكیر باالنضمام بحریة

  .الفالحین الفقراء وعمال المدن

الدیموقراطي یقدم للفالحین وسیلتین -ولكن، ألیس ثمة اللغاء هذه العبودیة فورا، ودفعه واحدة؟ إن حزب العمال االشتراكي
تحرر الفالحین الفقراء من جمیع العبودیات، غیر اننا نقول مرة اخرى أن االشتراكیة وحدها هي التي س. من اجل بلوغ هذا الهدف

ومن المستحیل إلغاء هذه العبودیة تماما، ودفعة . ألن األغنیاء سیضطهدون الفالحین الفقراء بطریقة أو باخرى طالما هم اقویاء
لكلها على الفالحین واحدة، غیر انه یمكن الحد كثیرا من هذه العبودیة االقطاعیة، التي هي اقسى واشنع عبودیة، والتي تنیخ بك

الفقراء والفالحین المتوسطین سواء بسواء حتى على الفالحین األغنیاء أیضا، یمكن التوصل فورا إلى التخفیف من وطأة هذه 
  .العبودیة على الفالحین

  .ولهذا الغرض، توجد وسیلتان

وكذلك الفالحون األغنیاء والمالكون الوسیلة االولى، انما هي المحاكم التي یختار اجراء االریاف والفالحون الفقراء 
  .العقاریون، اعضاءها بحریة من بین یثقون بهم

الوسیلة الثانیة، انما هي اللجان الفالحیة المختارة بحریة، ینبغي أن تتمتع هذه اللجان بحق بحث واقرار جمیع التدابیر التى 
متع أیضا بحق انتزاع األراضي المقتطعة سابقا واعادتها إلى تؤول إلى إلغاء السخرة، والى محو بقایا القنانة، كما ینبغي أن تت

  .الفالحین

إن المحاكم المختارة اعضاؤها بحریة من بین اهل الثقة، ستبحث في جمیع . لندرس هاتین الوسیلتین بمزید من التفاصیل
استغل المالكو العقاریون بؤس  وسیكون من حق هذه المحاكم تخفیض بدالت ایجار االراضي، إذا. شكاوى الفالحین ضد العبودیة
مثال، إذا استأجر المالك . وسیكون من حق هذه المحاكم تحریر الفالحین من المدفوعات الجائرة. الفالحین وحددوا بدال باهظا
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الفالح في فصل الشتاء لكي یقوم له باشغاله في فصل الصیف بنصف االجر العادي، فان المحكمة تبحث القضیة وتحدد اجرا 
وینبغي أن تتألف هذه المحكمة، بالطبع، ال من الموظفین، بل من اهل الثقة المختارین بحریة، وینبغي اطالقا أن یكون . عادال

وستبحث هذه . لألجراء الریفیین والفالحین الفقراء عدد من الممثلین ال یقل عن عدد ممثلي الفالحین األغنیاء والمالكین العقاریین
وهكذا ستخف المصاعب امام العمال والفالحین الفقراء لعرض حقوقهم . ت بین العمال وارباب العملالمحاكم أیضا جمیع النزاعا

والدفاع عنها امام هذه المحاكم، وستخف المصاعب امامهم لالتحاد فیما بینهم ولمعرفة من هم الذین یدافعون عن الفالحین الفقراء 
یضا وسیلة اخرى، اهم، هي اللجان الفالحیة المختارة بحریة من بین اهل والیكم أ. وعن العمال بامانة واخالص، لمعرفتهم بدقة

او عدة لجان في كل (الثقة الذین یمثلون االجراء الزراعیین والفالحین الفقراء والمتوسطین واألغنیاء في كل قضاء من االقضیة 
وما من احد یعرف خیرا من ). ة وكل قریة كبیرةقضاء، إذا ارتأى الفالحون ذلك ضروریا، بل قد یشكلون لجانا فالحیة في كل ناحی

  .الفالحین أي عبودیة تنیخ بثقلها على كواهلهم

. وما من احد سیعرف خیرا من الفالحین كیف یفضح المالكین العقاریین الذین یعیشون حتى اآلن من العبودیة االقطاعیة
التي انتزعت جورا وظلما من الفالحین، وستقرر إذا كان . الخإن اللجان الفالحیة ستقرر ایة هي األراضي أو المروج أو المراعى، 

وستحرر . ینبغي انتزاع هذه األراضي مجانا أو دفع تعویض للذین اشتروها، وذلك على حساب كبار المالكین العقاریین النبالء
وستحرر الفالحین من . ان النبالءهذه اللجان الفالحین على األقل من االشراك التى اوقعهم فیها الكثیر من لجان االسیاد، من لج

وستساعد الفالحین في التفاهم حول حاجاتهم . تدخل الموظفین؛ وستبین أن الفالحین یریدون ویستطیعون تصریف شؤونهم بانفسهم
إن اللجان . وفي حسن معرفة الناس القادرین على الصمود إلى جانب الفالحین الفقراء والى جانب تحالفهم مع عمال المدن

  .الحیة تشكل خطوة اولى إلى االمام لكي یهب الفالحون وقوف حتى في انأى القرى ویأخذوا مصیرهم بأیدیهمالف

  :الدیموقراطیون الفالحین قائلین لهم-ولهذا یحذر العمال االشتراكیون 

  .ال تثقوا بایة لجنة من لجان النبالء وال بایة لجنة من لجان الموظفین 

  .طالبوا بجمعیة نواب شعبیة 

  .لبوا بانشاء اللجان الفالحیةطا 

  .طالبوا بالحریة التامة لطبع جمیع انواع الكتب والصحف 
وعندما یصبح من حق الجمیع، ومن حق كل فرد من االفراد، حریة التعبیر عن اآلراء والرغبات في جمعیة النواب الشعبیة، 

وقت قصیر جدا من ذا الذي یقف إلى جانب وفي اللجان الفالحیة، وفي الصحف، دون خشیة من احد، عند ذاك سیعرف في 
وهناك من . اما اآلن فان االغلبیة الساحقة ال تفكر ابدا في هذا االمر. الطبقة العاملة ومن ذا الذي یقف إلى جانب البرجوازیة

رون حینذاك ولكن الجمیع سیفك. یخفون رأیهم الحقیقي؛ وهناك من ال یعرفون انفسهم حتى اآلن؛ وهناك من یخدعون قصدا وعمدا
لقد سبق أن قلنا أن البرجوازیة ستجتذب الفالحین . في هذا االمر، ولن تبقى ثمة حاجة إلى التخفي، فكل شیئ سیتضح حاال

وكلما تحقق إلغاء العبودیة االقطاعیة بمزید من السرعة واالكتمال، وكلما تعاظمت الحریة الفعلیة التي یظفر . األغنیاء إلى جانبها
لندعهم . اتحد الفالحون الفقراء فیما بینهم بمزید من السرعة، واسرع الفالحون األغنیاء باالتحاد مع البرجوازیة كلها بها الفالحون،
الننا سنتحد . فاننا ال نخاف هذا االتحاد، مع اننا نعلم تمام العلم أن هذا االتحاد سیزید من قوة الفالحین األغنیاء: اذن یتحدون

اكثر عددا بما ال حد له، انه سیضم عشرات المالیین ضد  –تحالف الفالحین الفقراء مع عمال المدن  –بدورنا وسیكون تحالفنا 
  .تحالف مئات اآلالف
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لكي تجتذب الفالحین المتوسطین إلى !) وهي تسعى جهدها منذ اآلن(ونحن نعلم أیضا أن البرجوازیة ستسعى جهدها 
لقد . ن تخدعهم، وتغرهم، وتفرق شملهم، وتعد كال منهم بترقیتة إلى األغنیاءجانبها بل الفالحین الصغار أیضا؛ انها ستحاول أ

فینبغي لنا اذن أن نفتح عیون الفالحین الفقراء سلفا . رأینا آنفا إلى ایة وسائل وایة اكاذیب تلجأ البرجوازیة الجتذاب الفالح المتوسط
  .متهاوان نوطد سلفا تحالفهم الخاص مع عمال المدن ضد البرجوازیة بر 

فما اكثر ما یرفع الفالحون األغنیاء الصوت ضد االسیاد، ضد . لیتطلع كل ساكن من سكان االریاف فیما حوله بانتباه
فردا (ولكم یحبون الوشوشة ! ولكم یتذمرون من الظلم النازل بالشعب ومن بقاء اراضي االسیاد بورا بال جدوى! المالكین العقاریین

  !األراضي إلى حوزة الموجیكبانه ینبغي نقل هذه ) لفرد

فهم ال یریدون الحصول على االرض من اجل الشعب، بل من اجل . ولكن هل یمكننا تصدیق ما یقوله األغنیاء؟ كال
  .انفسهم

ولذا لن یسیر الفالحون الفقراء طویال . فهم منذ اآلن قد اشتروا واستأجروا مساحات كبیرة من االرض، ولكن ذلك ال یكفیهم
وال یسعنا أن نخطو معهم سوى خطوة اولى ومن ثم البد لنا أن یسیر كل منا على . ن األغنیاء ضد المالكین العقاریینمع الفالحی

  .حدة

إن الخطوة االولى . ولهذا ینبغي أن نفصل بوضوح هذه الخطوة االولى عن الخطوات االخرى وعن خطوتنا االخیرة الرئیسیة
ر الفالح تماما، ومنحه الحقوق الكاملة، وانشاء لجان فالحیة من اجل استعادة األراضي الواجب القیام بها في االریاف، هي تحری

سننتزع جمیع األراضي وجمیع المصانع من المالكین : اما خطوتنا االخیرة، في المدینة كما في الریف، فهي التالیة. المقتطعة
ولى والخطوة االخیرة، سیترتب علینا أن نناضل طویال، فمن وبین الخطوة اال. العقاریین والبرجوازیة وسنبني المجتمع االشتراكي

یخلط بین الخطوة االولى والخطوة االخیرة، فانه یسيء إلى هذا النضال؛ وكأنه عن غیر قصد، یذر الرماد في عیون الفالحین 
  .الفقراء

لكن مع العلم أن بعض الكوالك لن اما الخطوة االولى، فان الفالحین الفقراء سیقومون بها باالتفاق مع جمیع الفالحین، و 
ولكن كل الجمهور سیناضل أیضا في هذا المیدان من اجل . یقدموا علیها، أو أن فالحا من اصل مئة لن یتذمر من ایة عبودیة

یرة، اما الخطوة االخ. فان استعباد السید یكبل ایدي الجمیع واقدامهم. ألن الحقوق المتساویة ضروریة لجمیع الفالحین: شيء واحد
حینذاك ینبغي لنا . بل إن جمیع الفالحین األغنیاء سیهبون ضد االجراء الزراعیین: فان جمیع الفالحین لن یقوموا بها ابدا معا

فان من یقول للفالحین انهم یستطیعون القیام . الدیموقراطیین في المدن –تحالف متین بین الفالحین الفقراء والعمال االشتراكیین 
خطوة االولى والخطوة االخیرة فها یعني انه یخدعهم وهذا یعني انه ینسى النضال الكبیر القائم بین الفالحین انفسهم، دفعة واحدة بال

  .النضال الكبیر القائم بین الفالحین الفقراء والفالحین األغنیاء

لهذا یطلبون قبل . العسل واللبن الدیموقراطیون الفالح من الدفعة االولى بالمن والسلوى وبأنهر من-لهذا ال یعد االشتراكیون
لهذا یشیر . كل شيء الحریة التامة للطبقة العاملة برمتها في نضالها، في نضالها الكبیر، الواسع، الشامل، ضد البرجوازیة برمتها

  .الدیموقراطیون إلى الخطوة االولى الواجب خطوها، وهي خطوة صغیرة ولكنها خطوة اكیدة-االشتراكیون



 ٣٨

ن مطلبنا بانشاء لجان فالحیة بغیة الحد من العبودیة واستعادة األراضي المقتطعة فیما مضى انما هو یعتقد البعض أ
إن هؤالء القوم قد اساؤوا التفكیر فیما یریده . قفوا، ال تمضوا أبعد من ذلك: فكأننا نقول. ضرب من سیاج، نوع من سد

  .الدیموقراطیون-االشتراكیون

وینبغي . انه باب. غیة الحد من العبودیة واستعادة األراضي المقتطعة فیما مضى، لیس سداان مطلب انشاء لجان فالحیة ب
الخروج من هذا الباب اوال من اجل المضي إلى أبعد، من اجل اتباع الطریق الرحبة المفتوحة إلى النهایة، إلى أن یتحرر كل 

فانهم سیبقون غارقین في لجة الجهل، . حون من هذا البابوطالما ال یخرج الفال. الشعب العامل الشغیل في روسیا تحررا تاما
خاضعین للعبودیة، محرومین من كامل الحقوق، من الحریة التامة الحقیقیة، بل انهم سیظلون عاجزین عن التمییز بین اصدقاء 

هذا الباب معا، بجهد مشترك،  الدیموقراطیون إلى هذا الباب ویقولون انه ینبغي اوال دفع-ولذا یشیر االشتراكیون. العامل واعدائه
ثوریون، ویریدون، هم  –اذ ثمة اناس یقولون عن انفسهم انهم شعبیون واشتراكیون . بجهد الشعب كله، وتحطیمه تحطیما تاما

! أیضا، الخیر للموجیك؛ انهم یصرخون، ویضجون، ویلوحون باالیدي، ویریدون اسداء المساعدة، ولكنهم ال یرون هذا الباب
انهم یریدون الخیر ! لقوم عمیان إلى حد انهم یقولون بانه ال ینبغي ابدا منح الموجیك حق التصرف بارضه بحریةوهؤالء ا

فماذا یجدي نفعا . إن مساعدة مثل هؤالء االصدقاء لن تكون كبیرة الفائدة! للموجیك، ولكنهم یفكرون احیانا مثل االقطاعیین تماما
ترى بوضوح هذا الباب االول الذي ینبغي تحطیمه؟ وماذا یجدي نفعا أن تطمح انت أیضا أن ترید الخیر للموجیك، إذا كنت ال 

إلى االشتراكیة، إذا كنت ال ترى الوسیلة للخروج إلى طریق النضال الشعبي الحر من اجل االشتراكیة، ال في المدینة وحسب، بل 
  ؟"المیر"ي قلب المشاعة، في قلب في الریف أیضا، ال ضد المالكین العقاریین وحسب، بل ضد االثریاء ف

فلیس من الصعب الیوم . الدیموقراطیون بمثل هذا العناد البالغ، إلى هذا الباب االول والقریب جدا-لهذا یشیر االشتراكیون
االكثار من التمنیات الطیبة، بل الصعب هو أن نبین بوضوح الطریق الواجب اتباعها، أن ندرك بوضوح ما ینبغي القیام به 

  .حقیق هذه الخطوة االولىلت

أن یكون الموجیك الروسي مرهقا باثقال العبودیة، أن یكون قد ظل نصف قن، فذلك ما یتحدث عنه جمیع اصدقائه 
أن یكون المالكون العقاریون ینهبون الموجیك ویستعبدونه بصورة فاضحة بوساطة شتى انواع . ویكتبون عنه منذ اربعین سنة

الدیموقراطیین -ضى، فذلك ما كتب عنه جمیع اصدقاء الموجیك العدید من الكتب قبل ظهور االشتراكییناألراضي المقتطعة فیما م
أن یكون من المترتب مساعدة الموجیك حاال، دون تأخیر، وتحریره إلى حد ما من العبودیة، فذلك ما یراه . في روسیا بزمن طویل

فالمسألة كلها تنحصر في معرفة كیف . ى موظفو حكومتنا البولیسیةاآلن جمیع الناس الشرفاء، وما اخذ یتحدث عنه اآلن حت
  .نشرع باالمر، كیف نخطو الخطوة االولى، أي باب نقتحمه في بادئ االمر

وینبغي على كل برولیتاري من . جوابین مختلفین) ممن یریدن الخیر للموجیك(على هذا السؤال، یعطي مختلف الناس 
- إن جواب الشعبیین واالشتراكیین. هده لفهم هذین الجوابین فهما جیدا وان یكون رأیا واضحا ودقیقابرولیتاریي االریاف أن یسعى ج

ینبغي توطید . في صفوف الفالحین) التعاونیات(ینبغي اوال تطویر شتى انواع الجمعیات : انهم یقولون. الثوریین هو التالى
لتتمتع المشاعة بمزید من الحقوق ولتصبح كل االرض في روسیا  .ینبغي عدم منح كل فالح حق التصرف بارضه بحریة". المیر"

  .مشاعیة شیئا فشیئا

ینبغي منح الفالحین شتى انواع التسهیالت فیما یتعلق بشراء االرض لكي تنتقل االرض من الرأسمال إلى العمل، بمزید 
  .من السهولة
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  .الدیموقراطیون، فانهم یعطون جوابا آخر-اما االشتراكیون

ینبغي أن . وال أن یحصل الفالح لنفسه على جمیع الحقوق التي یتمتع بها النبالء والتجار، دون استثناء أي حقینبغي ا
ومن اجل القضاء على اشد العبودیات بشاعة، ینبغي انشاء لجان فالحیة بغیة . یتمتع الفالح بكامل حق التصرف بارضه بحریة
إن ما ینبغي لنا، لیس تحالفا مشاعیا، بل تحالف الفالحین الفقراء من . ء القنانةاستعاة األراضي المنتزعة من الفالحین لدن إلغا

إن جمیع انواع الجمعیات . مختلف المشاعات المشاعیة في عموم روسیا، وتحالف برولیتاریي االریاف مع برولیتاریي المدن
  .لفالحین األغنیاء وستخدع الفالح المتوسطوعملیات شراء االرض بصورة مشاعیة ستبقى ابدا ذا منفعة اكبر ل) التعاونیات(

. ان الحكومة الروسیة تدرك انه ینبغي منح الفالحین التسهیالت، ولكنها ترید التنصل من ذلك بتوفیر القشر دون اللباب
خدعهم كما فینبغي على الفالحین أن یتسلحوا بالیقظة، ألن لجان الموظفین ست. انها ترید أن تفعل كل شيء باللجوء إلى الموظفین

  .خدعتهم لجان النبالء

فلیس المقصود توقع تخفیفات من جانب الموظفین، انما ینبغي . ینبغي على الفالحین أن یطالبوا بانتخاب لجان فالحیة حرة
حون لنخط اوال خطوة واحدة، لنحرر انفسنا اوال من اسوأ العبودیات، شرط أن یدرك الفال. على الفالحین أن یأخذوا مصیرهم بأیدیهم
وما من احد، إذا كان ذا وجدان، یستطیع أن ینكر أن األراضي المنتزعة فیما مضى . قوتهم، شرط أن یتفاهموا ویتحدوا بحریة

وما من احد، إذا كان ذا وجدان، یستطیع أن ینكر أن مطلبنا هو المطلب . تستغل غالبا لتحقیق اسوأ عبودیة اقطاعیة فاضحة
  .الفالحون بحریة لجانهم، دون مظفین، بغیة إلغاء كل عبودیة اقطاعیة أن یختار: االول واعدل المطالب

الدیموقرطیون فورا وبكل قواهم - ، سیباشر االشتراكیون)وكذلك في جمعیة نواب روسیا الحرة(وفي اللجان الفالحیة الحرة 
دیموقراطیون على جمیع التدابیر ال-وسیلح االشتراكیون. إلى توطید تحالف خاص بین برولیتاریي االریاف وبرولیتاریي المدن

الواجب اتخاذها في صالح برولیتاریي االریاف وسیساعدونهم، فورا بعد تحقیق الخطوة االولى، في تحقیق الخطوة الثانیة، بأسرع 
ن هل من ولك. وقت وبمزید من التكاتف، ثم في تحقیق الخطوة الثالثة وهكذا دوالیك حتى النهایة، حتى انتصار البرولیتاریا التام

الممكن أن نقول منذ اآلن، منذ الدفعة االولى، أي مطلب سیوضع على بساط البحث غدا، من اجل تحقیق الخطوة الثانیة؟ كال، ال 
یمكننا أن نقول ذلك، ألننا ال نعرف أي سلوك سیسلكه غدا الفالحون األغنیاء وكثیر من الناس المثقفین الذین یهتمون بشتى انواع 

  .ضیة نقل االرض من الرأسمال إلى العملالتعاونیات وبق

. هذا حسن جدا. قد ال ینجحون غدا في التفاهم مع المالكین العقاریین فیریدون تسدید الضربة القاضیة إلى حكمهم
الدیموقراطیون ال یطلبون خیرا من ذلك، وسیوصون برولیتاریي االریاف والمدن بان یطالبوا بانتزاع كل اراضي -فاالشتراكیون

الدیموقراطیون كل الحرص على أن ال یستسلم -وسیحرص االشتراكیون. الكین العقاریین وبتسلیمها إلى دولة شعبیة حرةالم
  .برولیتاریو االریاف للخداع، على أن یرسخوا اكثر من ذي قبل في النضال النهائي من اجل تحریر البرولیتاریا تحریرا تاما

فقد یتحد غدا . بل من المحتمل اكثر أن تجري على غیر هذا النحو. ولكن، قد تجري االمور على غیر هذا النحو
الفالحون األغنیاء وكثیرون من الناس المثقفین مع المالكین العقاریین، ما إن یصار إلى الحد من اسوأ العبودیات؛ حینذاك ستهب 

. ال ضد المالكین العقاریین وحدهمحینذاك سیكون من السخف النض. كل برجوازیة االریاف ضد مجمل البرولیتاریا الریفیة 
حینذاك سیترتب علینا أن نناضل ضد كل البرجوازیة وان . حینذاك سیكون من السخف النضال ضد المالكین العقاریین وحدهم
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نطالب قبل كل شيء، ومن اجل هذا النضال باكبر قسط ممكن من الحریة والمدى، وشروط حیاة افضل للعامل بغیة تسهیل 
  .نضاله

متنا االولى، مهمتنا الرئیسیة المحتومة، هي، في مطلق الحاالت، سواء أجرت االمور على هذا النحو أو ذاك، إن مه
ولهذا التحالف ینبغي لنا حاال، وفورا، الحریة . توطید التحالف بین برولیتاریي وانصاف برولیتاریي االریاف وبین برولیتاریي المدن

وبعد تحقیق هذا التحالف وتوطیده، لن یكون . حقوقیة التامة للفالح، والغاء العبودیة االقطاعیةالسیاسیة التامة للشعب، والمساواة ال
من الصعب علینا فضح جمیع االكاذیب التى تلجأ الیها البرجوازیة الجتذاب الفالح المتوسط إلى جانبها، وبسرعة وسهولة، سنحقق 

تها، ضد كل قوى الحكومة، وحینذاك سنسیر نحو النصر دون أي انحراف، الخطوة الثانیة والثالثة واالخیرة ضد البرجوازیة بكلی
  .وسنتوصل بسرعة إلى تحریر الشعب العامل بأسره تحریرا تاما
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  النضال الطبقي في الریفالنضال الطبقي في الریف. . ٧٧

ما هو النضال الطبقي؟ إنه نضال قسم من الشعب ضد قسم آخر، نضال جماهیر المحرومین من الحقوق والمظلومین 
إن هذا . أصحاب اإلمتیازات والظالمین والطفیلیین، نضال العمال األجراء أو البرولیتاریین ضد المالكین أو البرجوازیةوالشغیلة ضد 

النضال الكبیر كان موجودا دائما وهو ما یزال قائما اآلن أیضا في األریاف الروسیة، رغم أن لیس الجمیع یستشفونه، ویدركون 
الفالحین یناضلون ضد ظالمیهم، ضد طبقة المالكین العقاریین، الذین كانت تحمیهم حكومة  في عهد القنانة، كان سواد. مغزاه

ولم یكن بوسع الفالحین أن یتحدوا في ذلك العهد ألنهم كانوا غارقین في لجة الجهل إلى ما فوق . القیصر وتدافع عنهم وتدعمهم
وما كانوا . نوا مع ذلك یناضلون، كما یعرفون وكما كان بوسعهمرؤوسهم ولم یكن أنصار وال إخوان بین العمال المدن، ولكنهم كا

طالق الرصاص؛  ٕ لیخشون قط االضطهادات الوحشیة من جانب الحكومة، وما كان الذعر یدب في نفوسهم من جراء العقوبات وا
 جعل منها أمرا مشروعا وكانوا ال یصدقون الكهنة الذین یبذلون قصارى جهدهم لتبیان أن الكتاب المقدس یؤید القنانة وأن اهللا

؛ كان الفالحون ینتفضون هنا وهناك، فاضطرت الحكومة !)هكذا على وجه الضبط كان یتكلم المطران فیالریت في ذلك العهد(
  .إلى التراجع في آخر األمر، خوفا من انتفاضة عامة یقوم بها الفالحون جمیعهم

محرومین من الحقوق وفئة دنیا، تسحقها الضرائب، فئة سوداء تتخبط فظل الفالحون . وألغیت القنانة، ولكنها لم تلغ تماما
ولكن، بعد إلغاء . ولذا ال یزال الفالحون في هیجان، یتحركون ساعین وراء حریة كاملة، حقیقیة. بین براثن العبودیة االقطاعیة

روات، وبنیت العدید من الخطوط الحدیدیة القنانة، ظهر نضال طبقي جدید، هو نضال البرولیتاریا ضد البرجوازیة فقد تكاثرت الث
والمصانع الضخمة، وغدت المدن أكثر ازدحاما بالسكان وأكثر رفاهیة وثراء، غیر أن عددا ضئیال جدا من الناس كان یستأثر 

اال جدیدا، فشن عمال المدن نض. بهذه الثروات بینما الشعب یزداد فقرا وخرابا ویعاني المجاعة، ویمضي یشتغل عند آخرین باألجرة
الدیموقراطي، یناضلون بعناد - وهم، وقد احتشدوا في قلب الحزب االشتراكي. كبیرا، هو نضال جمیع الفقراء ضد جمیع األغنیاء

  .وثبات وبصفوف مرصوصة، متقدمین خطوة فخطوة، مستعدین للنضال النهائي الكبیر، مطالبین بالحریة السیاسیة للشعب بأسره

، انتفض الفالحون في مقاطعتي بولتافا وخاركوف )١٩٠٢(ففي ربیع السنة الماضیة . ین بدورهموأخیرا، فرغ صبر الفالح
وهاجموا المالكین العقاریین، واقتحموا مستودعتهم واقتسموا ممتلكاتهم، ووزعوا على الجیاع الحبوب التي . وغیرهم من المقاطعات

ولم یبق بوسع الفالحین تحمل . وطالبوا باقتسام األرض من جدیدبذرها وحصدها الموجیك والتي استأثر بها المالك العقاري، 
أن من  –وهم على صواب في قرارهم  –فقرروا . االضطهاد النازل بهم والذي ال مثیل له، فأخذوا یسعون وراء مصیر افضل

------ وال الفالحین ولكن أح. االفضل لهم ان یموتوا في غمرة النضال ضد الطغاة من أن یهلكوا من جراء الجوع، دون نضال
وأطلقت قوات . وقد أرسلت الحكومة القیصریة الجیش ضدهم وكانت تعتبرهم أعداء، وانهزم الفالحون! ). وحصدوها ----- 

وعذبت الفالحین كما ال یعذب األتراك . الجیش النار على الفالحین، وقتلت الكثیرین منهم، وجلدت الكثیرین بالسوط حتى الموت
كان الجنود یغتصبون نساء . وكان رسل القیصر، الحكام، أشد الجمیع وحشیة، كأنهم جالدون حقیقیون. مسیحیینأبدا أعدائهم، ال
وبعد ذلك، أحیل الفالحون أمام محكمة من الموظفین؛ فحكمت علیهم بأن یدفعوا ثمانیمائة ألف روبل للمالكین . الفالحین وبناتهم

لمخزیة السریة، في محكمة التعذیب هذه، بلغ األمر بالمشرفین علیها حد منع وفي هذه المحكمة، هذه المحكمة ا. العقاریین
  .المحامین من التحدث عما فعله رسل القیصر، الحاكم اوبوانسكي وغیره من خدم القیصر، كیف جلدوا الفالحین وعذبوهم

  .كانت القضیة التي ناضل الفالحون في سبیلها قضیة عادلة
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. یة إلى األبد ذكرى الشهداء الذین أعدمهم خدم القیصر رمیا بالرصاص وجلدوهم حتى الموتوستكرم الطبقة العاملة الروس
لقد انهزم الفالحون، ولكنهم سینتفضون أیضا وأیضا، ولن . كان هؤالء الشهداء یكافحون في سبیل حریة الشعب العامل وسعادته

سیبذلون كل جهودهم لكي یعرف أكبر عدد من عمال المدن  ولذا فإن العمال الواعین. یدعوا الهزیمة األولى تثبط من عزائمهم
كذلك فإن العمال الواعین سیسعون . واألریاف ما هو نضال الفالحین ولكي یستعدوا في سبیل نضال جدید، أوفر حظا بالتوفیق

ما ینبغي القیام به لكي و ) ١٩٠٢(بجمیع قواهم إلى مساعدة الفالحین على أن یدركوا جیدا لماذا سحقت انتفاضة الفالحین األولى 
  .ینتصر الفالحون والعمال ال خدم القیصر

لقد سحقت انتفاضة الفالحین ألنها كانت انتفاضة قامت بها جماهیر جاهلة غیر واعیة، ألنها كانت انتفاضة ال مطالب 
لقد سحقت، ألن . نها لم تهیألقد سحقت انتفاضة الفالحین، أل. سیاسیة لها، واضحة ودقیقة، اي دون مطلب تغییر النظام السیاسي

. تلك هي االسباب الثالثة لهزیمة الفالحین االولى. التحالف بین برولیتاریي االریاف وبرولیتاریي المدن لم یكن موجودا حینذاك
فلكي تنجح االنتفاضة، ینبغي لها ان تقوم عن وعي وبعد تحضیر؛ وینبغي ان تمتد وتشمل عموم روسیا بالتحالف مع عمال 

دیموقراطیة وكل - دیموقراطي أو صحیفة اشتراكیة-ان كل خطوة یخطوها نضال العمال في المدن، وكل كتاب اشتراكي. نالمد
  .خطاب یلقیه عامل مدرك امام برولیتاریي االریاف، كل ذلك یقربنا من ساعة تجدد االنتفاضة وانتصارها

اكثر مما احتملوا، ألنهم ارادوا أال یموتوا دون ان ینسبوا لقد هب الفالحون بصورة عفویة، ألنه لم یبق في وسعهم االحتمال 
لقد عانى الفالحون من النهب والظلم والعذاب ما حملهم على االیمان لحظة واحدة بما یشاع . ببنت شفة ودون یبدوا ایة مقاومة

ن العدل توزیع الحبوب على بصورة غامضة عن رحمة القیصر، وما حملهم على االیمان بان كل انسان سلیم التفكیر یقر بان م
الجیاع، على الذین اشتغلوا طوال حیاتهم من اجل اآلخرین، على الذین بذروا الحبوب وحصدوها والذین یموتون اآلن جوعا امام 

كان یبدوا ان الفالحین قد نسوا ان خیرة االراضي وان جمیع المصانع وجمیع المعامل هي في حوزة ". األسیاد"مستودعات حبوب 
لقد نسوا ان الكهنة یعظون . نیاء، في حوزة المالكین العقاریین والبرجوازیة، وذلك بالضبط لكي یشتغل الناس الجیاع من اجلهماالغ

دفاعا عن طبقة االغنیاء، وان الكهنة ال یقومون وحدهم بهذه المهمة بل ان حكومة القیصر تهب أیضا بكل ما لدیها من قطعان 
  .بقة االغنیاءالموظفین والجنود دفاعا عن ط

فقد بینت لهم باشد القساوة والوحشیة ما هي سلطة الدولة ومن تخدم . وهذا ما شاءت حكومة القیصر ان تذكر به الفالحین
  .وعمن تدافع

وینبغي لنا ان نذكر الفالحین بهذا الدرس مرارا عدیدة فیدركون حینذاك دون عناء ضرورة تغییر النظام السیاسي، وضرورة 
وحین یزداد على الدوام عدد الذین یدركون هذا االمر، وحین یتوصل كل فالح یعرف القراءة والكتابة والتفكیر إلى . اسیةالحریة السی

اما . معرفة المطالب الرئیسیة الثالثة التي ینبغي الكفاح من اجلها قبل كل شيء، حینذاك لن تظل انتفاضات الفالحین غیر واعیة
. عقد جمعیة شعبیة للنواب بغیة تشكیل حكومة شعبیة منتخبة غیر اوتوقراطیة في روسیا: لب االولالمط. هذه المطالب فهي التالیة

اعتراف القانون بالمساواة التامة في : المطلب الثالث. الحریة للجمیع ولكل فرد بطبع شتى انواع الكتب والصحف: المطلب الثاني
. اللجان الفالحیة المنتخبة بغیة الغاء كل عبودیة اقطاعیة بالدرجة االولىالحقوق بین الفالحین وسائر الفئات االجتماعیة وانشاء 

الدیموقراطیین الجذریة االساسیة، ولن یصعب على الفالحین ان یفهموها اآلن، ان یفهموا من این - تلك هي مطالب االشتراكیین
مون أیضا انه ینبغي االستعداد لنضال، سلفا، وحین یفهم الفالحون هذه المطالب، سیفه. ینبغي بدء النضال في سبیل حریة الشعب

  .الدیموقراطیین-وطویال، وبعناد وثبات وحزم، وانه ال ینبغي االستعداد بصورة منفردة بل مع عمال المدن االشتراكیین
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ولیبذل كل جهده لیوضح لهم ما یریده . فلیحشد كل عامل واع وكل فالح مدرك حوله اكثر الرفاق تفهما وثقة وجرأة
الدیموقراطیون -لیبدأ االشتراكیون. الدیموقراطیون، لكي یدرك الجمیع اي نضال ینبغي القیام به وما ینبغي المطالبة به-تراكیوناالش

الدیموقراطیة علیهم، -الواعون، شیئا فشیئا، وباحتراس، ولكن بعناد، لیبدأوا باطالع الفالحین على مذهبهم، بتوزیع الكتب االشتراكیة
  .في اجتماعات صغیرة تضم أهل ثقةبالتعلیق علیها 

الدیموقراطي؛ إنما ینبغي أیضا االفادة من جمیع - غیر أنه ینبغي عدم االكتفاء بالكتب من أجل توضیح المذهب االشتراكي
الدیموقراطي هو مذهب النضال ضد كل - المذهب االشتراكي. االمثلة، من جمیع حاالت االضطهاد والظلم التي نراها تقع حولنا

الدیموقراطي الحقیقي هو من یعرف أسباب االضطهاد ویناضل یومیا طوال -واالشتراكي. د، ضد كل نهب، ضد كل جوراضطها
الدیموقراطیین الواعین أن یجتمعوا في -ولكن كیف العمل؟ ینبغي على االشتراكیین. حیاته ضد كل حالة من حاالت االضطهاد

  .من أجل اسداء أكثر ما یكون من الفائدة إلى مجمل الطبقة العاملة مدنهم وقراهم وقرروا بأنفسهم ما ینبغي القیام به

الدیموقراطیین عاد من المدینة إلى قریته -لنفترض أن أحد العمال االشتراكیین. وعلى سبیل المثال، أورد حالة أو حالتین
إن القریة، كذبابة في شباك . تهالدیموقراطیین جاء إلى قریة غیر قری-لیقضي فیها اجازته، أو أن أحد العمال االشتراكیین

فینبغي حاال . العنكبوت، أسیرة برمتها بین براثن المالك المجاور ال تخرج من العبودیة طوال حیاتها وال سبیل لها للتخلص منها
ح لهؤالء ینبغي أن نوض. اختیار أكثر الفالحین جدا، وثقة وتفهما، ممن یسعون وراء العدالة وال یتراجعون أمام أول كلب بولیسي

الفالحین منشأ هذه العبودیة السوداء، وكیف خدع المالكون العقاریون في لجان النبالء الفالحین ونهبوهم، ینبغي أن نحدثهم عن 
. الدیموقراطیین-قوة األغنیاء وعن المساندة التي تسدیها إلیهم حكومة القیصر؛ ینبغي أن نطلعهم على مطالب العمال االشتراكیین

فالحون كل هذه اآللیة البسیطة، ینبغي التفكیر معا لمعرفة ما إذا كان ثمة وسیلة للرد معا على هذا المالك، ما إذا وحین یدرك ال
على غرار عمال المدن الذین یقدمون مطالبهم ألصحاب (كان ثمة وسیلة للفالحین بأن یصوغوا مطالبهم األولى الرئیسیة 

ذا كانت قریة كبیرة أو عدة قرى). المصانع ٕ - خاضعة لهذا المالك العقاري، فاألفضل الحصول على منشور من لجنة اشتراكیة وا
الدیموقراطیة أن تقول في هذا المنشور، بوضوح، -وینبغي على اللجنة االشتراكیة. دیموقراطیة قریبة بواسطة جماعة من أهل الثقة

تخفیض بدل ایجار االرض، تحدید أجرة العمل بصورة (ومنذ البدایة، أیة عبودیة یعانیها الفالحون وما یطلبون بالدرجة األولى 
، تخفیف المالحقات والمضایقات من جراء االضرار التي تسببها الماشیة، وغیر )١٠(عادیة، ال بنصفها، في أثناء استئجار الشتاء

یوضحونها بدورهم للذین وعن طریق هذا المنشور، یدرك جمیع الفالحین الذین یعرفون القراءة خفایا االمور؛ و ). ذلك من المطالب
الدیموقراطیین یقفون إلى جانبهم، وانهم یشجبون كل اشكال -حینذاك یدرك الفالحون جید االدراك ان االشتراكیین. ال یعرفون القراءة

  .النهب

یمكن الحصول علیها فورا،  –ولكنها تخفیفات على كل حال  –وحینذاك یدرك الفالحون ایة تخفیفات، مهما كانت طفیفة، 
وایة تحسینات كبیرة ینبغي الحصول علیها في مجمل الدولة اذا خاضوا نضاال . من الدفعة االولى، اذا ما ناضلوا بصفوف متراصة

حینذاك یستعد الفالحون اكثر فأكثر في سبیل هذا النضال الكبیر . الدیموقراطیین-كبیرا بالتحالف مع عمال المدن من االشتراكیین
  .أناس أهل للثقة، ویتعلمون كیف ینبغي لهم ان یدافعوا معا عن مطالبهم ویتعلمون الوسیلة الیجاد

ولكنه . وال ریب في ان ذلك أصعب في الریف. قد ینجحون من وقت إلى آخر في تنظیم اضراب، كما یفعل عمال المدن
الكون العقاریون والمزارعون ممكن احیانا، وقد رأینا في بلدان اخرى اضرابات مظفرة، مثال، في زحمة الموسم، عندما یكون الم

واذا كان الفالحون الفقراء مهیئین لالضراب، اذا كان الجمیع موافقین منذ زمن بعید . االغنیاء بحاجة ماسة إلى االیدي العاملة
الجمیع  على المطالب العامة، واذا تم أیضاح هذه المطالب في المناشیر أو اذا تم التعلیق علیها بصورة جیدة في االجتماعات، فان
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واذا وقع االضراب في زحمة . سیصمدون بصفوف متراصة، ویضطر المالك للتراجع أو على االقل للحد قلیال من نهبه وسرقته
الموسم واشترك فیه الجمیع بصورة منظمة، فان المالك العقاري وحتى والة الشأن وجیشهم لن یجدوا بسهولة وسیلة لمعالجة 

  .یقینا ان اضراب الفالحین امر جدید. ت یحل الخراب بالمالك، فیخفف من تصلبه وتشددهفالوقت یمضي، ومع الوق: االضراب

في البدء، كان عمال المدن، هم أیضا، ال یعرفون كیف یناضلون معا بصورة منظمة، . واألمر الجدید قد ال ینجح في البدء
اآلن، فإن العمال یعرفون كیف یناضلون معا بصورة أما . كانوا یحطمون اآلالت وینهبون المصنع. وال أیة مطالب یصوغونها معا

إن العمال یدركون الیوم أنهم ال یستطیعون الحصول، من الدفعة . في البدء ینبغي علینا أن نتعلم كیف نقوم باألمر الجدید. منظمة
لرد بصورة مشتركة، ویستعد وخالل هذه الفترة، یعتاد الشعب على ا. األولى، إال على التخفیفات، إذا ما هبوا معا بصورة منظمة

  .أكثر فأكثر للمعركة الكبیرة، الحاسمة

كذلك سیتعلم الفالحون كیف ینبغي الرد على أشد النهابین وحشیة، وكیف تنبغي المطالبة بالتخفیفات معا وبصورة منظمة، 
إن عدد العمال والفالحین . حریةوكیف ینبغي االستعداد شیئا فشیئا، وبحزم وثبات، وفي كل مكان، للمعركة الكبیرة في سبیل ال

الدیموقراطیین الریفیین ستزداد قوة یوما بعد یوم، وكل مثال على العبودیة - والواعین سیزداد بال انقطاع، واتحادات االشتراكیین
الة الشأن، االقطاعیة، على أعمال النهب والسلب التي یرتكبها الكهنة، على أعمال الوحشیة البولیسیة واالضطهاد التي یقترفها و 

  .سیفتح عیون الشعب أكثر فأكثر، ویعوده على الصمود الدائب وكذلك على التفكیر بضرورة فرض تغییر النظام السیاسي بالقوة

لى الساحات لكي یطالب  ٕ لقد سبق لنا أن قلنا منذ مطلع هذا الكراس أن الشعب العامل في المدینة ینزل اآلن إلى الشوارع وا
ولیس ببعید ذلك الیوم الذي سیهب فیه !". فلتسقط االوتوقراطیة: "س االشهاد، وقد سجل على رایاته وأعلنبالحریة علنا، على رؤو 

الشعب العامل في المدینة، ال لیتظاهر في الشوارع هاتفا وحسب، بل لیخوض المعركة الكبیرة، الحاسمة، ولیس ببعید ذلك الیوم 
ما ان نظفر بالحریة إما أن نموت: "الذي سیهتف فیه العمال كرجل واحد ٕ ؛ ولیس بعید ذلك الیوم الذي سیهب !"في غمرة النضال وا

وحینذاك سیهب . فیه األلوف من المكافحین الجدد، وهم أشد حزما وعزما، مكان المئات الذین استشهدوا في غمرة النضال
  .سبیل حریة الفالحین والعمالالفالحون بدورهم في عموم روسیا إلى مساعدة عمال المدن، إلى الكفاح حتى النهایة في 

وسینتصر الشعب العامل، وتسیر الطبقة العاملة في طریق . ولن تكون هناك قطعان قیصریة تستطیع الصمود حینذاك
واسعة رحبة نحو تحریر جمیع الشغیلة من كل اضطهاد؛ وستفید الطبقة العاملة من الحریة لكي تخوض النضال من أجل 

  !االشتراكیة
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