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لليسار إرث عميق في معارضة الحرب

في وقت دعمت أغلب أحزاب األممیة الثانیة الحرب العالمیة األولى، كانت روزا لوكسمبورغ من بین
القادة االشتراكیین/ات الذين عارضوا الحرب. (آشتون إيمانويل- فلیكر)

مارسیلو موستو

نشر المقال في موقع جاكوبین بتاريخ 4 نیسان/أبريل 2022

—

للیسار تقلید عريق وغني في معارضة العسكرة يعود تاريخه إلى الحرب العالمیة األولى.
وھذا التاريخ ھو مصدر ممتاز لفھم أسباب الحرب في ظل الرأسمالیة ولمساعدة

الیساريین على الحفاظ على موقف واضح في معارضتھا.

في وقت تبحث العلوم السیاسیة عن الدوافع األيديولوجیة والسیاسیة واالقتصادية
وحتى النفسیة وراء نشوب الحرب، قدمت النظرية االشتراكیة مساھمة فريدة من خالل

توضیح العالقة بین تطور الرأسمالیة والحرب. لطالما نظّر الیسار ضد الحرب، كما توفر
المواقف األساسیة للمنظّرين االشتراكیین والمنظمات االشتراكیة طوال 150 سنة
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الماضیة موردا مفیدا لمعارضة العدوان الروسي على أوكرانیا، وفي الوقت عینه لمعارضة
حلف شمال األطلسي.

نادراً ما تكون للحروب- يجب عدم الخلط بینھا وبین الثورات- أثراً ديموقرطیاً الذي أِمَل به
منظرو االشتراكیة. في الواقع، لقد ُأثبت في كثیر من األوقات أن الحروب ھي أسوأ

طريقة للقیام بالثورة، سواء بسبب التكلفة البشرية أو بسبب تدمیر قوى االنتاج التي
تتضمنھا. إذا كان ھذا األمر صحیحاً في الماضي، فھو بات أكثر وضوحاً الیوم حیث تنتشر

أسلحة الدمار الشامل على نطاق واسع.

األسباب االقتصادية للحرب

ضمن مناقشات األممیة األولى، صاغ سیزار دو بايب، أحد قادتھا األساسیین، ما بات
يعرف بالموقف الكالسیكي للحركة العمالیة حیال مسألة الحرب: أي، أن الحروب ال مھرب

منھا في ظل نظام االنتاج الرأسمالي. في المجتمع المعاصر، ال تنشأ الحروب بسبب
طموحات الملوك أو األفراد اآلخرين إنما من النموذج االقتصادي واالجتماعي المھیمن. جاء

الدرس المستفاد من الحركة العمالیة أن أي حرب يجب اعتبارھا “حرباً أھلیة”، [بمعنى
تحويلھا إلى] صدام شرس بین العمال وبین من حرمھم من الوسائل الضرورية للبقاء

على قید الحیاة.

لم يطور ماركس على اإلطالق أي موقف ثابت أو منھجي بشأن الحرب في كتاباته. في
كتاب رأس المال، الجزء األول منه، حاجج أن العنف ھو قوة اقتصادية، “قابلة كل مجتمع

قديم حامل بمجتمع جديد”. لكنه لم يفكر بالحرب باعتبارھا طريقاً مختصراً للتحويل
الثوري للمجتمع، كان الھدف األساسي لنضاله السیاسي ھو أن يلتزم العمال بمبدأ

التضامن األممي.

إال أن الحرب كانت سؤاالً مھماً بالنسبة لفريدريك إنغلز لدرجة أنه خصص واحدة من
كتاباته األخیرة [1893]. في كتیبه المعنون: “ھل يمكن نزع سالح أوروبا؟” الحظ أن

السنوات الـ 25 الماضیة، حاولت كل قوة عظمى التفوق على منافسیھا لناحیة
االستعدادات العسكرية للحرب. وقد شمل ذلك مستويات غیر مسبوقة من إنتاج

األسلحة ما دفع بالقارة العجوز إلى أن تكون أقرب “إلى حرب تدمیرية لم يشھدھا العالم
من قبل”.

وبحسب ما قاله إنغلز: “لقد جرى تطبیق نظام الجیوش الدائمة إلى أقصى الحدود في
كل أنحاء أوروبا بحیث سیؤدي إما إلى خراب اقتصادي للشعوب بسبب كلفته االقتصادية،

أو أن يتحول إلى حرب إبادة شاملة”. وقد شدد على أنه يجري الحفاظ على نظام
الجیوش الدائمة ألسباب تتعلق بالسیاسات الداخلیة وفي نفس الوقت ألسباب عسكرية

خارجیة. وأضاف إنغلز أن الھدف من ھذه الجیوش “ھو توفیر الحماية لیس ضد العدو
الخارجي بقدر ما ھو حماية [األنظمة] من العدو الداخلي”، وذلك من خالل تقوية القوى

القمعیة للبرولیتاريا والنضاالت العمالیة. وألن الطبقات الشعبیة دفعت أكثر من أي فئة
أخرى تكالیف الحرب، سواء من خالل الضرائب أو عبر تزويد القوى العسكرية بالمحاربین،

على الحركة العمالیة النضال من أجل “التخفیض التدريجي لمصطلح الخدمة [العسكرية]
بموجب معاھدة دولیة” ومن أجل نزع السالح كسبیل وحید وفعال لـ”ضمان السالم”.

ات ا االن ات ا االخت
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االختبارات واالنھیارات

لم يمر وقت طويل قبل أن يتحول الجدال النظري في زمن السلم إلى أھم قضیة
سیاسیة في العصر. بداية، عارض ممثلو الحركة العمالیة أي دعم للحرب حین اندلع
النزاع الفرنسي البروسي (الصراع الذي سبق كومونة باريس) عام 1870. وأدان نائبا

الحزب االشتراكي الديمقراطي ويلھلم لیبكنخت وأوغوست بیبل أھداف ألمانیا
البسماركیة التوسعیة وصوتا ضد اعتمادات الحرب. وكان قرارھما “رفض مشروع القانون
للحصول على تمويل إضافي لمتابعة الحرب” وقد أدى موقفھما ھذا إلى سجنھما لمدة
عامین بتھمة الخیانة العظمى، إال أنھما ساعدا في إظھار للطبقة العاملة طريقة بديلة

للبناء على األزمة.

وفي وقت استمرت القوى األوروبیة العظمى بتوسعھا االمبريالي، اكتسب الجدال حول
الحرب وزناً كبیراً في مناقشات األممیة الثانیة. فجاء القرار الذي تبناه المؤتمر التأسیسي

لیكرس السالم كـ”شرط مسبق ال غنى عنه ألي تحرر عمالي”.

وألن السیاسة العدوانیة لإلمبراطورية األلمانیة (Weltpolitik) قد غیرت الوضع
الجیوسیاسي، غرست في الوقت عینه المبادئ المناھضة للعسكرة جذوراً عمیقة في

الحركة العمالیة وأثرت على المناقشات حول النزاعات المسلحة. لم يعد ينظر إلى الحرب
بكونھا مجرد تسريع النھیار النظام (فكرة يسارية تعود إلى أيام شعار ماكسیمیلیان
روبسبییر: “ال ثورة من دون ثورة”). إنما بات ينظر إلیھا كخطر له نتائج كارثیة على

البرولیتاريا، مثل الفقر والجوع والبطالة.

لخص القرار حول “العسكرة والصراعات الدولیة”، الذي تبناه مؤتمر األممیة الثانیة في
شتوتغارت عام 1907، كل النقاط األساسي التي باتت تراثاً للحركة العمالیة. من بینھا

التصويت ضد اعتمادات الحرب التي تزيد اإلنفاق العسكري، رفض الجیوش الدائمة،
وتفضیل نظام المیلیشیات الشعبیة.

مع مرور السنوات، ومع تراجع التزام األممیة الثانیة بالسالم، ومع حلول زمن الحرب
العالمیة األولى، صوتت غالبیة األحزاب االشتراكیة لدعمھا- ھذا المسار كان له نتائج

بالغة السوء. بحجة أن “فوائد التقدم” ال ينبغي أن يحتكرھا الرأسمالیون، جاءت الحركة
العمالیة حتى تشارك في األھداف التوسعیة للطبقات الحاكمة وأغرقت باأليديولوجیا

القومیة. بھذا المعنى، أثبتت األممیة الثانیة أنھا عاجزة عن مواجھة الحرب، وتخلت عن
ھدفھا في الحفاظ على السالم.

ضد ھذا المشھد، كانت روزا لوكسمبورغ وفالديمیر لینین من أكثر المعارضین للحرب.
بوضوح ومبدئیة، أظھرت لوكسمبورغ كیف أن العسكرة ھي العامود الفقري للدولة

وناضلت حتى يصبح شعار “الحرب على الحرب” الشعار “األساسي لسیاسات الطبقة
العاملة”. وكما كتبت في كتاب أزمة االشتراكیة الديمقراطیة في ألمانیا، فإن األممیة

الثانیة قد انقسمت ألنھا فشلت في “تحقیق تكتیك ونضال مشترك للبرولیتاريا في كل
الدول”. مذاك، أصبح “الھدف األساسي” للبرولیتاريا ھو “محاربة االمبريالیة وتجنب

الحروب، خالل فترات السالم كما في الحرب”.

كان ل األ ة ال ال ال خالل ات ا ك ا ال ة اك االشت ك ف
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في كتیبه االشتراكیة والحرب– واحد من كتاباته خالل الحرب العالمیة األولى- كان
للینین الفضل العظیم في إظھار مسألتین أساسیتین. األولى متعلقة بـ”التزوير التاريخي”

حیث مھما حاولت البرجوازية أن تعطي لما كان يحصل “معنى تقدمي للتحرر الوطني”
في حین كانت في الواقع حروباً لـ”النھب”.

الثانیة، كانت إخفاء التناقضات من قبل االشتراكیین اإلصالحیین الذين استبدلوا الصراع
الطبقي بادعاءات تتعلق “بفتات الفوائد التي تجنیھا بواسطة البرجوازيات الوطنیة خالل
نھب الدول األخرى”. أشھر أطروحة في كتیبه- أنه على الثوار رفع شعار “تحويل الحرب
االمبريالیة إلى حرب أھلیة”- تفرض على الذين يريدون تحقیق “سالم ديمقراطي دائم”
أن يناضلوا من أجل شن “حرب أھلیة ضد حكوماتھم والبرجوازية”. كان لینین مقتنعاً بما
أثبت التاريخ عدم دقته: أن أي صراع طبقي خالل الحرب سیؤدي “من دون شك” إلى

خلق روح ثورية بین الجماھیر.

خطوط التماس

لم تنتج الحرب العالمیة األولى انقسامات فقط ضمن األممیة الثانیة إنما أيضاً وسط
الحركة األناركیة. ففي مقال كتبه بعد نشوب النزاع، كتب بیتر كروبوتكین أن “مھمة أي

شخص تعنیه فكرة التطور اإلنساني ھو أن يسحق االجتیاح األلماني لغربي أوروبا”.

في رده على كروبوتكین، حاجج األناركي إريكو ماالتیستا أنه، وعلى الرغم من عدم كونه
سالمیاً وعلى الرغم من كامل المشروعیة بحمل السالح في حرب تحريرية، لیست
الحرب العالمیة- كما كانت تشدد البرجوازية- صراعاً من “أجل الصالح العالم ضد العدو

المشترك” للديمقراطیة إنما ھي مثال إضافي لقمع الطبقة الحاكمة للجماھیر العمالیة.
كان مدركاً أن “النصر األلماني سیؤدي من دون شك إلى انتصار العسكرة، ولكن كذلك

انتصار الحلفاء يعني ھیمنة روسیة-بريطانیة على أوروبا وآسیا”.

في بیان الـ 16، أيد كروبوتكین الحاجة إلى “مقاومة المعتدي عندما يشكل دماراً لكل
آمالنا في التحرر”. فانتصار الوفاق الثالثي ضد ألمانیا سیكون أھون الشرين ولن يسبب
أي شيء لتقويض الحريات الموجودة. من جھة ثانیة، أعلن ماالتیستا ورفاقه الموقعون

على المانیفستو األناركي األممي المناھض للحرب: “ال يمكن التمییز بین الحروب
الھجومیة وتلك الدفاعیة”. أكثر من ذلك، أضافوا: “أنه ال يحق ألي من المتحاربین االدعاء

بالمطالبة بالحضارة، كما ال يحق ألي منھم التحجج بالدفاع المشروع عن النفس”.
بالنسبة إلى ماالتیستا، وإيما غولدمان، وفريديناند نیوينھويس، واألغلبیة العظمى من

الحركة األناركیة، كانت الحرب العالمیة األولى حلقة أخرى في الصراع بین الرأسمالیین
من مختلف القوى االمبريالیة، والتي كانت تحصل على حساب الطبقة العاملة. من دون
“لكن” أو “إنما” أصروا على الشعار التالي: “ال أحد وال قرش للجیش”، ورفضوا بشدة أي

دعم، حتى غیر مباشر، الستمرار الحرب.

كما أثارت المواقف تجاه الحرب جداالً داخل الحركة النسوية. شجعت حاجة النساء
للحلول مكان الرجال المجندين في الوظائف- بأجور قلیلة وظروف عمل استغاللیة للغاية-

لدعم الحرب من جزء كبیر من الحركة المؤيدة لحق النساء باالقتراع الحديثة الوالدة. بعض
القائدات ذھبن بعیداً بحیث رفعن العرائض المطالبة بتعديل القوانین بحیث يتاح للنساء

ال اھضة ف ة كال ا األكث ا ال ا ذلك غ ش ال ف ط ال

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1915/s-w/index.htm
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التطوع في الجیش. رغم ذلك، استمرت العناصر األكثر راديكالیة في مناھضة الحرب.
عملت النسويات الشیوعیات على فضح الحكومات المخادعة، والتي كانت تستغل الحرب

للتراجع عن اإلصالحات االجتماعیة األساسیة.

كانت كالرا زيتكین وألكسندرا كولونتاي وسیلفیا بانكھورست، وطبعا روزا لوكسمبورغ من
بین األوائل اللواتي انطلقن بشكل واضح وشجاع على الطريق الذي سیظھر لألجیال

اآلتیة كیف أن النضال ضد العسكرة كان أساسیاً في النضال ضد البطريركیة. الحقاً، أصبح
رفض الحرب عنصراً ممیزاً من يوم المرأة العالمي، وظھرت معارضة موازنات الحرب عند

اندالع أي نزاع جديد بشكل بارز ضمن العديد من منصات الحركة النسائیة العالمیة.

مع صعود الفاشیة واندالع الحرب العالمیة الثانیة، تصاعد العنف بشكل أكبر. بعد أن
ھاجمت قوات أدولف ھتلر االتحاد السوفیاتي عام 1941، أصبحت الحرب الوطنیة الكبرى

التي انتھت بھزيمة النازية عنصراً أساسیاً في تشكل الوحدة الوطنیة الروسیة التي نجت
بعد سقوط جدار برلین واستمرت حتى الیوم.

مع انقسام العالم إلى كتلتین، أدرك جوزف ستالین أن المھمة األساسیة للحركة
الشیوعیة العالمیة كانت حماية االتحاد السوفیاتي. فجاء إنشاء منطقة عازلة من 8 دول

من أوروبا الشرقیة ركیزة أساسیة لھذه السیاسة. منذ عام 1961، وتحت قیادة نیكیتا
خروتشیف، بدأ االتحاد السوفیاتي مساراً سیاسیاً جديداً بات معروفاً باسم “التعايش
السلمي”. ورغم ذلك، إن ھذه المحاولة في التعاون البنّاء كانت متجھة نحو الواليات

المتحدة فقط، ولیس إلى الدول “االشتراكیة القائمة فعلیا”.

كان االتحاد السوفیاتي قد سحق الثورة المجرية بوحشیة عام 1956. كما قام باألمر عینه
في تشیكوسلوفاكیا. فبمواجھة مطالب الدمقرطة خالل “ربیع براغ” قرر المكتب

السیاسي للحزب الشیوعي السوفیاتي باإلجماع إرسال نصف ملیون جندي وآالف
الدبابات. أوضح لیونید بريجنیف القرار باإلشارة إلى ما سماه “السیادة المحدودة” لدول

تحالف وارسو: “عندما تحاول القوى المعادية لالشتراكیة تحويل تطور بعض الدول
االشتراكیة نحو الرأسمالیة، فإنھا ال تصبح مشكلة للبلد المعني فحسب، إنما ھي

مشكلة مشتركة تعني كل الدول االشتراكیة”. وبحسب المنطق المعادي للديمقراطیة،
فإن تعريف ما كان وما لم يكن “اشتراكیاً” يرجع بطبیعة الحال إلى القرار التعسفي للقادة

السوفیات.

مع اجتیاح أفغانستان عام 1979، بات الجیش األحمر من جديد أداة أساسیة لسیاسة
موسكو الخارجیة، والتي استمرت بالمطالبة بالحق بالتدخل فیما وصفته بـ”المنطقة

األمنیة الخاصة بھا. لم تؤِد ھذه التدخالت العسكرية إلى تخفیض عام للتسلح فحسب
إنما كذلك شوھت سمعة االشتراكیة وأضعفتھا عالمیاً. كان ينظر على نحو متزايد إلى

االتحاد السوفیاتي على أنه قوة امبريالیة تتصرف بطرق ال تختلف عن تلك التي تقوم بھا
الواليات المتحدة، والتي، دعمت سراً إلى ھذا الحد أو ذاك االنقالبات وساعدت في

اإلطاحة بالحكومات المنتخبة ديمقراطیاً في أكثر من 20 دولة في العالم.

أن تكون يسارياً يعني أن تكون ضد الحرب

مع نشوب الحرب الروسیة-األوكرانیة، يواجه الیسار من جديد مسألة كیفیة اتخاذ موقف
حین تتعرض سیادة دولة للھجوم. من الخطأ أن ترفض حكومات مثل فنزويال إدانة
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إ زوي ل و ض ر ن ھجوم و ی رض ین
االجتیاح. وھذا ما سیجعل إدانة أعمال عدوانیة مستقبلیة ومحتملة تشنھا الواليات

المتحدة يبدو أقل مصداقیة. يمكن تذكر كلمات لینین في الثورة االشتراكیة وحق
الشعوب في تقرير مصیرھا:

“إن حقیقة أن النضال من أجل التحرر الوطني ضد قوة امبريالیة، يمكن أن تستعمله، في
ظل ظروف معینة، قوة “عظمى” أخرى خدمة لمصالحھا االمبريالیة، يجب أال يؤدي إلى
حث االشتراكیة الديمقراطیة على التخلي عن اعترافھا بحق الشعوب بتقرير مصیرھا”.

لقد أيد الیسار تاريخیاً مبدأ حق الشعوب بتقرير مصیرھا ودافع عن حق الدول في رسم
حدودھا انطالقاً من اإلرادة الصريحة لشعبھا. وفي إشارة مباشرة إلى أوكرانیا، وفي

نتائج المناقشة حول الحق بتقرير المصیر، حاجج لینین:

“إذا انتصرت الثورة االشتراكیة في بتروغراد وبرلین ووارسو، فإن الحكومة االشتراكیة
البولندية كالحكومتین االشتراكیتین الروسیة واأللمانیة، ستتخلى عن “االحتفاظ

القسري” لألوكرانیین، على سبیل المثال، داخل حدود الدولة البولندية”.

لماذا نقترح، إذاً، التنازل عن أي شيء مختلف للحكومة القومیة بقیادة فالديمیر بوتین؟

من ناحیة أخرى، استسلم الكثیر من الیساريین إلغراء أن يكونوا- سواء مباشرة أو غیر
مباشرة، مشجعین على التحارب ومغذين لقیام “الوحدة الوطنیة”. مثل ھذا الموقف الیوم

يزيل الفروق بین األطلسیة والسالمیة. يظھر التاريخ أنه عندما ال تعارض الحرب، تفقد
بذلك القوى التقدمیة جزءاً أساسیاً من سبب وجودھا وينتھي بھا األمر إلى ابتالع

أيديولوجیة المعسكر التي تناھضه. يحدث ذلك عندما تجعل األحزاب الیسارية من وجوده
افي الحكومة الدافع األساسي لعملھا السیاسي- كما فعل الشیوعیون اإليطالیون في
دعم تدخالت الناتو في كوسوفو وأفغانستان، أو كما يفعل الكثیرون الیوم مثل أونیداس
بوديموس الذي انضم إلى الجوقة في البرلمان االسباني المؤيدة إلرسال أسلحة إلى

الجیش األوكراني.

البونابرتیة لیست الديمقراطیة

خالل تحلیله للحرب بالقرم، عام 1854، عارض ماركس الديمقراطیین اللیبرالیین الذين
أيدوا التحالف المناھض لروسیا:

“من الخطأ وصف الحرب ضد روسیا بأنھا حرب بین الحرية واالضطھاد. بغض النظر عن واقع
أنه إذا كان األمر ھو كذلك، إن الحرية ستكون للغیر الذين يمثلھم بونابرت، إن الھدف

المعلن للحرب ھو الحفاظ… على معاھدة فیینا- المعاھدة التي ھي نفسھا تلغي حرية
واستقالل األمم”.

إذا استبدلنا بونابرت بالواليات المتحدة ومعاھدات فیینا بالناتو، ستبدو ھذه المالحظات
كما لو أنھا كتبت الیوم.

الروسیة القومیة يعارضون الذين أولئك يتھم ما غالباً الحالي، المھیمن الخطاب في

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/jan/x01.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/jul/x01.htm
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الخصوصيةا��ب��غ عن هذا ا��ع��ن

في الخطاب المھیمن الحالي، غالبا ما يتھم أولئك الذين يعارضون القومیة الروسیة
واألوكرانیة، إضافة إلى معارضتھا[ي] لتوسع الناتو، بالتردد السیاسي أو بالسذاجة. ولكن
ھذا لیس ھو واقع الحال. إن موقف أولئك الداعین إلى سیاسة عدم االنحیاز ھو الطريقة

األكثر فعالیة إلنھاء الحرب بأسرع وقت ممكن وضمان عدم سقوط المزيد من الضحايا. من
الضروري مواصلة النشاط الديبلوماسي انطالقاً من نقطتین أساسیتین: وقف التصعید

العسكري وحیاد أوكرانیا المستقلة.

أكثر من ذلك، على الرغم من تزايد الدعم للناتو في كل أنحاء أوروبا منذ بدء اجتیاح
روسیا ألوكرانیا، فمن الضروري العمل بجدية أكبر للتأكد من أن الرأي العام ال يرى في

أكبر آلة حرب وأكثرھا عدوانیة في العالم- أي الناتو- كحل لمشاكل األمن العالمي. يجب
التأكید على أنھا منظمة خطیرة وغیر فعالة، بحیث تعمل، في سعیھا إلى التوسع

والسیطرة األحادية، على زيادة التوترات المفضیة إلى الحروب في العالم.

بالنسبة للیسار، ال يمكن أن تكون الحرب “استمراراً للسیاسة بوسائل أخرى”، إذا
استعدنا قول كارل فون كالوزفیتز الشھیر. في الواقع، إنھا تدل فقط على فشل

السیاسة. إذا كان الیسار يرغب بأن يصبح مھیمناً وأن يظھر على أنه قادر على استعمال
تاريخه لمھام الحاضر، علیه أن يكتب على راياته شعارات مثل “ضد العسكرة” و”ال

للحرب!”.

اإلعالنات

ترجمات،روزا لوكسمبورغ أبريل 10, 2022 writingswtranslations
مناھضة االمبريالیة،مناھضة الحرب،مناھضة العسكرة،أوكرانیا،النسوية اللیبرالیة،
األممیة األولى،األممیة الثانیة،األناركیة،االمبريالیة،االشتراكیة الديمقراطیة،البالشفة،
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