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 لميالد فالديمير ايليتش لينين 051الذكرى الـ  بمناسبة

 : راهنية لينني

 احلياة نبض قريبا من... بعيدا عن القوالب اجلاهزة 

 صاحل ياسر.د

 عض المالحظات التمهيدية الضروريةب

المذالد االد ممالذراامتالذليالال ذاللاكالذكرر االذ ا051الذكرر االذ اعلى البشرية  تمر، 0202في هذا العام،     

 نجحذ فقي  . مجير  ال ييريا العيال ي غالّذر في روسييا، لليا الري رل ال يي  ثورةاأرلوبراالعظمىلقيام ا011

يالسييل ة السياسييية فييي زييت ل اضايياي ويو ييات سياسييية وا   اعييية  (لال ذذالل)البالشيي ة يقيييا ل  كظفذذرالريي رل 

 . اخلية وخار ية في غاية ال عقي 

ييين  اتاهذا  ياه نقصدل خذ طايعاً مخ ل اً،  ي انالذكر الانث، وه اي، يع  االاهيار الذي ح ولكن منذ سن    

ذاكرل عني  اللق  ش ب االاهيار . قيم ما، كاات لع  إلى وقت قريب حلم البشرية ش بمحاولة  وي،  ال جاهت

 . البعض، ويسقط م امح ويحالماً، وهز قناعاي

م ارسة الخبرل ال اريخية والشارل الى ان واذ اح  ت يهالين ال ناسب ين الكبيرلين لق ضي الضرورل ا    

واا صارالها وهزائ ها، ومكاا ها و ورها في ال ق م  حرك ناعلى ان كت ل  ر ل ل النضال في عصراا 

 على م   لجسي  هذه الحركة لجسي ا م سقا ل كر -يهذا الشكت او ذاك -اال   اعي كاات ل  قف وال لزال

ااجاضه م  رال ير رل اك  ير ي ا اح ث ه من ق ع في ال شه  وما لم  لينين وع له ماركس وااجلس و

ل ا ااجزه ماركس  مك ال وم  را اء  (لال الل)وال ي كن ان يك ن االمر مغايرا، الن . السياسي العال ي

الروسية والعال ية في  ةعن الحا اي الجذرية لل بقة العامل ،في زروف لاريخية   ي ل ومعبرا، وااجلس

 .االمبريالية - الية الى مرحل ها الج ي لحقبة صع   الراس

ي نجزاي ماركس وااجلس اح  ظ  اللينيني ال نجزالى ان هنا االشارل ايضا ولق ضي الضرورل     

، يت اعا ها الى مس      ي  من لم يق صر على مجر  لكرار للا ال نجزاي (لال الل)اال ان . النظرية

. ل القرن العشرين اال   اعيةعلى ال سائت االساسية في ث ر لحليت ال اقع ال ل  س واع ى ا  ية لج ي ية

ال يالك يكي ال اركسي واغنى ي    عاي هامة   يع ا زاء ال اركسية  ال نهج (لال الل) وق  طّ ر

الر ريين في مخ لف البل ان  (لال الل)لق  ضو  . ق صا  السياسي والشي عية العل يةال لس ة واال: ال ك اة

 اهيم الحزب من ال راض الج ي  وال حال اي ال بقية ميالية والر رل االش راكية وي عاليم ح ل االمبر

 .الا... وال رايط يين ال حرر اال   اعي وال طني واظرية يناء االش راكيةواالم ية لللبرولي اريا 

ال ي  ق  مّري   يع االطروحاي اللينينية ياالم حان في ال عارك ال بقيةف. مذاهب مجر ل وليست للا    

حي ية افكار  وي كن االل اق مع االطروحة ال ي لق ل ان سرّ . 1111اصبحت اعظ ها ث رل اك  ير عام 
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نهج العل ي ال اركسي وق رله على ل بيقه ياي ات في الظروف  يك ن في الج ع يين اخالصه لل  (لال الل)

ال  غيرل 
1
 . 

ولم ي رك كريرون ان ال با ئ العامة . ووعرا صعبا وحزيه البلش ي (لال الل)الذي سلكه لق  كان ال ريق     

ال اذا اس خ مت إولن لك ن فعالة . رير   احا سحريا لحت قضايا النضال المال ي كن ان لك ن يح  ذالها 

وق  اشار . الى عقائ   ام ل ،حاالي مغايرل في ،وق  ل ح ل ؛في ال حليت ال ل  س لالو ات ال ل  سة

ي  ع لناسب مع الع لية ال علية لل   ر " ال حيث إالج    العقائ ي  الى ااه ال ي كن لجنب( لال الل)

معيارا رئيسيا لهذه النظرية " االق صا ي اال   اعي
2
. 

عن حركاي  ال نجز اللينيني ق عي  خى االي ي ل  ي ن البر  اضي ن من الجاه ومنحى ي قايت ذلا،     

يياه ري ا ال يصلح اال لبعض  واال عاءل اريا ال راث اللينيني في م حف ا واي اتالعصر اال   اعية 

 ل عالي هايقاف ال اثير االم ي  ومنجزه (لال الل)ويحاول خص م !  يت وحصرا يروسيا فقط البل ان وال ناطق

، يحسب وان اللينينية ! الاا هت ي فال لينين ليس إ ذاي اه ية عايرل" خاصةروسية زاهرل "ولص يرها كـ 

 .، اا هى ليثيره يرحيت صاحبه(لال الل)ل ا ااجزه  "لراث"مجر  س   ليست  هؤالء،

يال ح ي  في ك اها ال لرلكز على لجرية يل   ل يصت (لينين)ل ا ااجزه ان االه ية ال اريخية العال ية غير     

كذلا  روس ال اريا العال ي  للخص، يت خصائص يعض ال  راي ال اريخية فحسبما ي  ر ه وال لع يم 

ل با ئ النظرية  االخالصيين  الج عااه  . ل وم ارسة النضال لش ى الق   اال   اعيةوالبل ان الع ي

 الصرات ال بقي العال ية وخبرل خبرلالر رية وصياغ ها االي اعية على اساس افكار وم اهيم   ي ل، ويين 

 . وخصائصه ال طنية كت يل  معين

فك ن ال رء لينينيا . يق اة وليست لعالي ه ااجيالليس ا (لال الل)ومن  هة اخر  يجب ان ا ذكر  ائ ا ان     

ف اللينينية، يت على العكس، ي  لب م   عية عل ية ويحرا وراسا ال  كير ال يعني ان يك ن عب ا لحر

ال ان ذلا إ. حاضما للق الب الق ي ة في ال  كير والسل ك السياسيين ولح ي ا ، ريئا عن حل ل غير  اهزل

 اللمالالزال على اساسها الخاص، على معرفة إويس حيت ل  ير النظرية الر رية . ليس لخليا عن ال با ئ

ال ل  سة ال ي ال ي كن ل بيقها اال في زروف معينة وال ي  واالس ن ا ايال ي لشكت   هرها  ال با ئيين 

ياه  (لال الل)وفي كت االح ال فان االمر الهام   ا في ا يخص . ق  لشيا ويجب لب يلها في ال قت ال ناسب

ي ا قاله في وع م ال شبت  ع م لح يت لراثه الى م مياءه  ايق اة وليست لعالي ه ااجيال  كي ال ي ح ل الى

افكاره واشاطه، ه  ، واحن ا ارس ع لنا النضالي في زروف لاريخية مل  سة، ما يه ناان . وقت ما
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 11ومنذ لحظة اا القه في  وفي   ء ال الحظاي اعاله ي كن الق ل ان الحزب الشي عي العراقي    

 االو ات خص صيةمن  اا القا، خ ه السياسي ويص غسياساله  ويبل ر ع له يبني 1111آذار 

منجزاله  وممقّاويبذل الحزب  ه ه كي . ال طنية وال قالي الخصائص  مراعالفي يال اا مع  ةال ل  س

وق   كل ا اق ضت الضرورل الى ذلا، ياالا قا  الذالي وي حلىوه  اله واخ ائه على الس اء لق ي ا سلي ا، 

لحزب في ال قت ا وي رك. ذلا في الع ي  من مؤل راله ال طنية وغيرها من ال عالياي ال ركزية مارس

لهذه  ال اويت ال يكاايكيليها في يعض ال راحت وال نع  اي ذلا إال ي كان يؤ ي  الن ائج السلبيةا سه 

                                                           
1
ييروي،  مركز االيحاث وال راساي االش راكية في )لر  ة اصير سعي  الكاز ي . السلراتالجياكاللكلالكا ..االكوم لرناكالشرقريزايك ف، .ي 

 .5، ص (1191العالم العريي، ال بعة االولى، 
2
  121، ص المؤلفا االكامتة،االمجتدااالكللينين،  



1 

 

وسعى . ، والذي ال يج عه  امع مع   هرهايو في ال اركسية ع  ما ال    عاي او للا في اللينينية

عي الذي يلغه في اللحظة ال اريخية ، وحسب مس    ال   ر النظري وال اقيهذه ال ر ة او للا الحزب،

 ال ي ي رحهاللبحث الخالق عن اال  ية يص   ال سائت ال لحة  امكااياله ال كرية لعبئة الى ال ل  سة،

 .في مخ لف مراحله ال ج  ع العراقي

يالذكر  ال ئة والخ سين ل يال  فال ي ير ايلي ش  ،0202هذا العام،  يح  ل ن الذينان ومن ال ؤك      

 مغ  الكبيرااه ث ري، ور ت ع ت واقعي، ذلا الذي يع له الر ري : (لال الل)ينين، ال يجهل ن ماذا ي رت ل

 ر ال اركسية في خضمفق  ط ّ ". نظرياصالون"، ك ا يؤك  كت ع له (لينين)يكن  ولم. يع ق عصره كله

مرش ا للع ت الر ري ولم لكن  ،كاات  ائ ا، يالنسبة له -يي ال اركسية –ها اال عارك ال بقية للبرولي اريا أل

 .عقي ل  ام ل

ان . ص رل لعس ية اس ا ماركس ولينيني  ، ال يشرك"ماركسية عصراا"نينية هي وحين يقال يان اللي    

ذلا ي  ق مع واقع م   عي الن هناك اس  رارية يين ع ت ماركس وااجلس، من  هة، وع ت لينين، من 

 ارسة ام ل اركس وااجلس فليس هناك اا صام يين النظرية وال  وس اء يالنسبة للينين. الجهة االخر 

ال ين صت عن ال  ارسة الع لية الر رية وعن    يعا النظرية يالنسبة لهم ل  يرين، وان الع لية الر ري 

فعا ل ما يؤك  خص م لينين ان اللينينية هي  .لجرية النضاالي الع الية ال ي ساه  ا فيها مساه ة فعالة

اج  وهم يهذه ال عليالي يسع ن لل  هي  الى اس ن". روسيا اق اعية"لحققت في " روسية صرفةلجرية "

 !!. ليست قايلة لل  بيق في اية يقعة من العالم، ياس رناء روسيا" ال جرية الروسية" يق ل يان 

ااجلس ، ماركس و ل ا ااجزه كت منااب   ي ل يالنسبة   ال  شعب  (لال الل)وال شا ان هناك في ع ت     

ع ت ماركس االهم   رسه  الذي لينين ف. وهذا ه  يال ح ي  و ه ل  ير واغناء ال اركسية في و ع   ي 

 يخ ضياء كي زخصائص الراس الية في روسيا، او  رس مئاي الك ب ال لس ية وال ي وحلت "ريس ال ال"

"النق ي ال ا ية وال ذهب ال جريبي"معركة    النزعة ال رالية في ك ايه 
3

، وه  الذي مأل، عشية الحرب 

الج ي ل ال ي يلغ ها  ، مئاي الص حاي محلال ال رحلة(1119 – 1111) االمبريالية العال ية االولى

يع ق ولخص مؤل اله كي  (هيغت)ااصرف ل راسة  من ايضا ه  االمبريالية او س الية واعني يهاالري

 .االي ي ل  ياياها كسالح في النضال  مس خ مالل اركسية " الروح الحية/ "يس خلص ال يالك يا

؟ ان "من طراض   ي الحزب " مرال الى فكرل  (لينين)كيف ل صت  خذ على سبيت ال رالوهنا اي    

. عن ال رحلة ال ي اشط فيها ماركس وااجلس تلمامزالقيام ينشاطه فيها  (لينين)ل  ب على ال ي ال رحلة 

وزه ر  ،ال نافسة الحرلفي ط رها االول، الراس الية  فق  عاش واا ت ماركس وااجلس في عه  ل  ر

ولم يكن من ال  كن م   عيا ان لك ن مه ة ماركس وااجلس لنظيم وقيا ل اضال . الحركة الع الية

للينين  يةال ه ة الرئيس، ولكن هذه ال ه ة كاات يال ح ي  للسل ةالبرولي اريا في سبيت االس الم ال  ري 

لحليت للا  في لينينل يع    ضتالوق  كان . س اليةريالية، اعلى مراحت الريعه  االمبالذي عاش في 

ل  رها وكذلا ال ه اي ال ي لنبرق عنها يالنسبة وآفاق عل يا ولح ي  س الها والجاهالها  ال رحلة

. (ةوسن ح ث يال  صيت في مكان اخر من هذا الع ت عن ال قارية اللينينية للظاهرل االمبريالي) للبرولي اريا

 :لالصرار على اق  ين رئيسي ين (لال الل) وعلى   ء هذا الع ت ا  ر
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مجل اي، ال جل  الرايع، م سك ،  ار  12، ال خ اراي في مدحظا اانلقا مةابصد االتسفةارجعالة-اللجرمبياال قدياالما مةاكالمكهبلينين، .ي.ف 

 .144 – 15، ص 1119ال ق م، 
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اأ اماررسا،ملاجهة. العهد ابال سبة ابتغانوعالةاجدمدة ااالمبرمالياقد االسالطرة ؛ وق  عتىاكاقعاانانظام

، الك ساب ص اي   ي ل، الظروف يحا ة، من ا ت االطاحة يهذا النظام كاات ال بقة العاملة في مرت للا

 . رفع ال عي وال نظيمحقت  وخاصة في

 كملاجهةااخر ،اكعتىاكاقعاانااالمبرمالالةاقداتوصت االىاتشدمداتركمجااالمدمولوجالةاالبرجوازمة. ب

مر اضية في ص  ف ال بقة العاملة، األالى ح  اصبح من ال  كن يالنسبة لها مساع ل اش ء ول  ر االا ه

 .الذي اصبح شرط و    النظام االمبريالي

ال كرل الرئيسية ال ي لم يكف ط ال حياله عن ل  يرها على  (لينين) اسلختصرت هذه االع باراي في م    

وهذا يس لزم . لتعاملاالكاتي الكرةااالهمالةاالرئالسالة:  بيقها في النضال السياسي الع ليالصعي  النظري ول

 :يالنسبة لل بقة العاملة

االل ظالم .1 اجالد احزب في آخر امام البرولي اريا من سالح  ليس" اذ  ال اركسية؛يومسلح  كجو 

 ".اضالها في سبيت السل ة س   ال نظيم

 .ولرويجها ال نظم من قبت هذا الحزب اهمالةاال ظرمةاالثورمة .0

واصحاب " ال اركسيين الشرعيين"، خالل سن اي ط يلة، معارك  ارية    (لال الل)وق  خاض     

. وذلا من ا ت لغليب الحزب الر ري الج ي  ال راضالنزعة االق صا وية وال نش يا وكت ااصار الع  ية 

سسه االي ي ل  ية الذي ح   ي حزب البالش ة ااشاءلى صحة افكاره وا اثبايواا هى يه االمر الى 

 .والنظرية وال ك يكية وال نظي ية

 اانا ار  في الحزب ال س قت، ال اركسي ويص رل ال ل زعزت،: " قائال( لال الل)ويهذا الص   ك ب     

" الا صار االش راكية وال ريق اح  االا صار االكرر خل ا من ال ر  ايللبرولي اريا الر رية، الض ان 
4
. 

ان الحزب  ال يعني وهي ان م ه م الحزب ال ليعي الج اهيري مدحظةااسلدرارالةوهنا ال ي  من     

وك ا ذكر . وك احي همي ضت خ ض ال س    السياسي واالي ي ل  ي للشي عيين "   اهيريا"يصبح حزيا 

 "االزمةاالياحزب اا-الختفخطوةاالىااالمام،اخطوتاناالىا"لينين في مؤل ه 
5
ن اوفي اص ص اخر ، ف 

مص  ين على خ مة قضية الر رل واس  عب ا  منا لين ومنا اليذلا يعني يناء حزب ق ي ي الف من 

الع بار الظروف ال    عية وال ااه حزب يح  ظ، ل   اخذه الى اقصى ح  يعين ا. النظرية ال اركسية

ي عالى عليها ولكن ال يس سلم لها، ي ايع اساسي لحزب طليعي لل بقة العاملة ولكن ال ي الف من ك ت 

 . صغيرل من الر ريين

ومن . 1111في اك  ير  وهذا الحزب ه  الذي اظم وقا  ال بقة العاملة الروسية اح  اا زات السل ة    

في اح  اع اله  .ل ا كاات ث رل اك  ير االش راكية العظ ى م كنة( لال الل)ي قا ه غير و    هذا الحزب الذ

الحررل ا"  ينبغي لك ين ر ال ال يكرس ن فقط للر رل امسيالهم : " ك ب لينين قائال" االهدافاالفورمة

..." الحرل، يت كت حيالهم
6
ن في روسيا اشاطه كر ري لم يك( لال الل)والي  من االشارل هنا ااه وعن ما ي ي . 

 يضم كان 1111الى السل ة في اك  ير  البالش ةوعن ما وصت حزب . اال يضع عشراي من ال اركسيين

 .يلف عض  لسير وراءهم ال اليين 152في ص  فه 
                                                           

4
 . 155، ص 9لينين، ال ؤل اي، ال جل  .ف 
5
 .1191 ار ال ق م، لر  ة الياس شاهين، م سك ، . االزمةاالياحزب اا-خطوةاالىااالمام،اخطوتاناالىاالختف لينين،.ف 
6
 .195ص  ،4لمجتدا، االمؤلفا لينين،  
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لم يق صر على ( لال الل)ال ان إ. ي نجزاي ماركس وااجلس النظرية لق  اح  ظ االي ات اللينيني، كامال،    

عا ها الى مس      ي  من لحليت ال اقع ال ل  س واع ى ا  ية لج ي ية على مجر  لكرارها، يت ا

اانا ال اع بر اي ا " وفي هذا الص   اك  لينين على. ي ث رل القرن العشرين اال   اعيةال سائت االساسية ف

لم اها ارست فقط احجار ضاوية الع س، وعلى العكس احن على اع ناق ييلعاليم ماركس كشيء اا ز وال ي

في كت االلجاهاي اذا لم يك ا ا يري ون ال خلف عن الذي ي   ب على االش راكيين  فعه ق ما ا  االمام 

ان ي  روا يص رل م لقة ياا سهم اظرية  )....(واحن اع ق  يااه ي   ب على االش راكيين، . الحيال

 ي ل بق على كت حالة خاصة، ال الى ال با ئ القيا ية العامة الس، ذلا الن هذه النظرية ال لشير إمارك

على ااكل را خالفا ل ا ل بق عليه على ال اايا، وعلى ال اايا خالفا ل ا ل بق عليه على فراسا، وعلى فراسا 

" خالفا ل ا ل بق عليه على روسيا
7
 .  

االقول       احا سحريا لحت قضايا النضال مال با ئ العامة ال ي كن ان لك ن يح  ذالها  ان ،خدصة

، وق  ل ح ل ولن لك ن فعالة اال اذا اس خ مت في ال حليت ال ل  س لالو ات ال ل  سة. ال ل  س ري رال

" الى ااه ال ي كن لجنب الج    العقائ ي اال حيث  (لال الل)وق  اشار . الى عقائ   ام ل ..الى حاالي مغايرل

 رئيسيا لهذه النظريةمعيارا " ي  ع لناسب مع الع لية ال علية لل   ر االق صا ي اال   اعي
8
. 

النظرية الر رية وافراغها من طايعها الخالق وحصرها في  ام هانيحزم  يحارب (لينين)يال قايت كان     

خلقا في النظرية، في السياسة، في : وكاات حياله كلها خلقا م  اصال. مج  عة من ال ص اي الجاهزل

ل و ا للكالم ال ارغ و  خص ا هة اخر  كان ومن . النضال ال بقي، في يناء الحزب وال ولة لنظيم

 .   وال بجح الشي عي" الراين اال  ف الر ري"

من الظ اهر اال   اعية مب ي ثاي ا من  الطبقي، الموقفاالحزبييع بر  (لينين)من  ااب آخر، كان     

كت  وييان سياسي يعلّم الشي عيين ان يروا وراء كت الجاه ويراامجوكان . مبا ئ االي ي ل  ية ال اركسية

 .مصالحاطبقا امعال ةاكانامحد كااموقفهمام هااملام طتقا االبركلاللارمامذهب ا   اعي واخالقي، 

ولهذا فااه . يين النظرية وال  ارسة، ويين ال لس ة والسياسة، قاا اا لنشاط الحزب الصلةك ا كان يع بر     

  والبلبلة وال ذيذب في الحزب خ را على ، عن ما اصبح عسف الر عية في البال1125يع  هزي ة ث رل 

كت  ه ه لح اية ول  ير لراث ماركس وااجلس  (لينين) اساس الحركة البرولي ارية النظري، و ه

 .ليه قبت قليتالذي اشراا إ "الما مةاكالمكهباال قديااللجرمبي" وك ب ك ايه ال شه ر .  ال لس ي

 

 1111وري الكبري يف روسيا دور لينني يف عام احلريق الث: املبحث االول

 !شاهد زور  لن يكونالتاريخ 
ان اؤك  على ان مه ة  ه  في هذا ال قاممنعا الي ال باس لق ضي الضرورل ال اكي  هنا على ان ما يه نا     

، يييت " !!ذاييب ارلكبنيياه"هييذه ال راسيية ليييس ميي ح يو هجيياء ال ا ييي ومحاك  ييه يو  ليي  الييذاي لخلصييا ميين 

وهيذا لين ي حقيق إال ياالسي نا  . عين  يذورها ويسيبايها الحقيقية كالكشفاالح اث ال علية  قعمالخ ض في 

                                                           
7
 .019-011، ص 1، ال ؤل اي، ال جل  برنامج الينين،  
8
  121، ال جل  االول، ص المؤلفا االكامتةلينين،  
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وهييي  راسيية هييذه  المهمذذةفهيي  وحيي ه الييذي ي كننييا ميين ااجيياض  اللذذارمخي/الجذذدلي/المذذ هجاالمذذا يالييى 

  ييت فيي اشيعال الوحزب البالش ة  (لال الل)اقائ ها و ورعام على اا العها  121الر رل يع  مرور /ال جرية

لي    الى يقات اخر  في عال نيا ال عاصير، وميا لضي ن ه مين قضيايا صياري  القيصرية الر ري في روسيا

، يهيي ف " ل  اييا"لييه يييي ا ك ييا ي لييب خصيي منا منييا ان انييزت  ال يجيي ض ال نكييرعلييى ذميية ال يياريا الييذي 

  .ال روس ال  ل ية لصالح لحقيق ي يلنا اسلخدص

والنظيام اليذي  1111 ال يي  مين ال يكيي  عليهيا واعنيي يهيا ثي رل اك ي يروهذا كله ي رح مالحظية مه ية     

الذي آل إليه النظام ال نبرق من ث رل يك  ير، قّت مين ال  تقالالماالمآلفي  االخلدففرغم  ،مآلهااابرق عنها و

 االتجاهذذا فقيي  طبعييت يصيي الها علييى . احذذدااهذذمااحذذداناالقذذرناالعشذذرملي  ييق فييي ين هييذه الريي رل كااييت 

اسية ل   ر عال نيا خيالل القيرن العشيرين اليذي ااقضيى معظ يه فيي زيت الق بيية الرنائيية لالشي راكية األس

خي م آخير يع اليه يعني ان  Eric Hobsbawm أرمذ اهوبسذباكمفال ؤرخ ال اركسي الراحيت . والريس الية

ي اي ي ي، ، القيرن القصيير اليذالقذرناالعشذرملابهنذهاقذرناأرلذوبر، راسي اً صي رل "عصذرااللطرالذا : "مرير

 القذرنااللاسذعاعشذر، مرل يا ان (يل سين)، سينة صيع   0110، واا هى مبكراً في 0101يرييه، م يخراً في 

 كان قرن الر رل ال راسية
9
. 

لناقضاي الريس الية فيي إحي    تفّجرعن  تعبالرا اخالفاً ل ا ي عيه يعض ال ؤرخين،  اءي ث رل يك  ير     

ت ث رل حقيقة اا لقت من يع اق ال ج  ع الروسي ي شاركة واسيعة وهي لهذا كااروسيا، حلقالها،  اضعف

من   اهير ال الحين ال سح قة في الرييف وال بقية العاملية النشيي ة فيي ال ي ن ويقسيام واسيعة مين ال ئياي 

 . ال س ى الحضرية

 .السايقةال ي سبقت الر رل للبرهنة على ال الحظة  مسارااألحدان نللبعويعي ا عن الع  مياي،  ع اا     

ي اييية، ال ييي  ميين ااشييارل الييى ااييه ال ي كيين فهييم ال  يي راي الالحقيية فييي روسيييا القيصييرية ييي ون فهييم     

يالرغم من ع م ل كنها من إاجاض الهي ف االسي راليجي  0111ا–ا0115الذي  شن ه ث رل  االنعطافاالكبالر

نا  ية عين الظيروف ال ل  سية ل  ي ر لق  كاات لليا الري رل، ال. ااطاحة يالنظام القيصري –ال اثت آاذاك 

روسيييا ال يياريخي فييي مسيي هت القييرن العشييرين، ثيي رل فرييي ل وال شييا، ييّيي  ين ل ر هييا ال يجر هييا ميين للييا 

وليست خبرل هذه الر رل واس يعاب فح اها وق يا عليى لياريا روسييا . ال المح ال ي لكرري مرارا في ا يع 

هذه ال جرية يي فر اامكاايية ل هيم الع ليياي ال اليية ي زيي  مين  فال   ه الى  راسة. في ي اية القرن العشرين

  .لك يكاي صائبة لساهم في  يل رل حل ل سلي ة لل ه اي اال   اعية والسياسية النا جة وصياغةالع ق 

الدممقراطالةاالياالثورةاا–خطلاااالشلرارالةا": خالل هذه ال  رل ك ب لينين ث ااية مجل اي  خ ة منها    

ا" و " طالةالدممقرا االزراعيالدشلرارالة ااالكلىاا–البرنامج االركسالة االثورة االي -ا0115الدممقراطالة

وخ به في ال ؤل راي الرالث والرايع والخامس لحزب الع ال االش راكي الروسي ومئاي " 0111

 .ال قاالي ال ي لش ت   يع ا احي النضال الر ري يال اس رناء

                                                           
9
ية لل ر  ة ومؤسسة ، لر  ة فايز الصباغ، اص ار ال نظ ة العري(0110ا–ا0101)عصرااللطرالا االقرناالعشركناالوجالزايريا ه يزياوم،  

 0211ييروي، ال بعة االولى، ،الر  ان
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االا صيار الحاسيم للري رل يقييا ل حيزب البالشي ة وعليى ريسيه  سذبق فقي ، 1111اع   الى ث رل اك ي ير     

 ييي  السيييل ة القيصيييرية االسييي ب ا ية و ييي  طغييييان  ع فالذذذةالاكاع فالذذذةاكانلفاضذذذا امجابهذذذا ، (لينيييين)

 . ااق اعيين وكبار ال الكين

فيي روسييا وراح ي نيامى يسيرعة، فبعي  عيام ي يرب فيي  ثذوري نهذو ح ث  0105عامااخريفاف ياااا

، ك يا ين هيذه طابعذااسالاسذالااشذدمداالوضذو اال يراياي  كاتخذك . عاميتيليف  152 باللركغرا  ة العاص

اا ييراب هييذه األحيي اث ل  خييذ طييايع اول يي ري. اا ييراياي  ييري يقيييا ل ال نظ يياي الحزيييية البلشيي ية

 .الذي الخذ طايعا شعبيا عاما وش ت ال زي  من األاصار وال ؤي ين في ق اعاي ع ي ل السياسي العام

ولجذّر طايعها، األمر الذي  فع الحك مية اليى ين لرسيت ق الهيا  الحررةاالفدحالةومن  ه ها فق  اش  ي     

فقط ل ق م ي  اه ية القير  ال يي ثياري  ي  ايير ااق ياعيين  1114الى الريف عشراي ال راي خالل عام 

 .وال صا راي الحريية

مين رح هيا  كانبثقذ ر  حيث ال ح شي اي الع اليية، للا النشاطاي الر رية الريف وال  ن الكب كشمت اااا

ال ي قراطييية  جّسذذدمب كييراً  تعبالذذرا امؤسسذذالا اال ييي كااييت ( السذذوالاللا ) مجذذالساالعمذذالاكالفدحذذاللاكالج ذذو 

 .شكلا مكلاتورمةاالبركلاللارمااالخاصابركسالا (لينين)واع برها . ال باشرل

يصي الها عليى ( 0101ا–ا0104)  رمالالذةااألكلذىالحذربااممبوالى  ااب ذلا ويال  اضي معه، لركت     

اال لذائجامشاركة روسيا القيصرية في الحرب العال ية األوليى اليى   لية مينأ  افق  . االو ات في روسيا

 :من يينها

ا ؛االق صا ية والق مية والسياسية في البال  –ال ناقضاي اال   اعية  مفاقمة -

عشرل آالف، ح الي مص عاربالراملااصلااآالف يريعةاللعطلاالياس وا االحربااالصناعة تدهور -

  ؛ع يقة في النقت وال ق   أزمةهذا ا افة الى ح وث 

األضمة ال ي كاات ل  ل الق ات الزراعي والريف الذي لم  تفاقمالحرب الى ال جاعة يسبب  كأ   -

ي غير عل ا يين هذا الجيش الذي كان يق  ه  نراال. يع  قا را آاذاك على إطعام ال  ينة والجيش

 . يك اء ق  لكب  خسائر كبر 

ا

ال زعذةاافق  اشي  ّي. وااعكست هذه ال   راي في ال  ينة والريف على الجيش والق اي ال سلحة ع  مااااا

ل   الجن   والبحارل يشكت عاصف وخص صا في الجبهة الشي الية ويسي  ل البل ييق ال يرلب ين  الثورمة

 . يب روغرا 

شيكت اا  ا ياي  آسالااالوسطىاكرازاخسلانالذي الخذ يحيااا في  ،ال حرري النضال ال طني ساهمك ا     

 .يقسط كبير في النه ض الر ري ،مسلحة

االجتماعية العميقة والمتفاقمة باستمرار، وكذلك الوضع   –، لقد بيّنت األزمة االقتصادية والخالصة    

لطة الحاكمعة ن  روسعيا القيصعرية المزري الذي شهدته جبهات القتال واالنحالل العذي شعهدته قمعة السع

 .م  كارثة وطنية عظمى تقترب
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 !عام الحريق الثوري الكبير 
األيي ي  نقذصاليى  أ  ملي ن اس ة يخ م ن في الجييش، م يا  01، كان ما يقارب 0101عام  بدامةفي     

لرئيسيية محصي ل الحبي ب ا كت ذاقصاسر ال الحين ييال ر يال،  (0/1)ثتثاالعاملة في الريف، فظّت ضهاء 

تفاقمذ اويال قاييت . مسياحة األرض ال زروعية تقتصذ يشكت كبير مقاراية ميع ف يرل ميا قبيت الحيرب، ك يا 

 .لروسيا م ا ي   الى ضيا ل لبعي ها ال الية لل ول األ نبية المدمونالةاالخارجالة

يم االق صيا  االق صا ي  ر ة لم لس  ع معهيا ال سيائت العا يية ل نظي اللدهوريلغ  1111ي اية عام وفي     

ولم لكن هناك مين . البال  من العلّة ال زمنة ال ي يصيبت يها ت قكال     ل في ح ضل ال ولة الريس الية، ين 

لنياهض لسيلط ريس  إجذرااا اثورمذةاحازمذةوسيلة ااقاذ روسييا مين الكارثية االق صيا ية ال ح قية سي   

 . ال ال وال لكية الخاصة

هير الراضحية لحيت وطييل االسي غالل وال يي هبيت لبطاحية يحكيم ال لكيية ولم يس  ع يح  ين يق   الج ا    

لقي  . (لينين)وقائ ه  البلش ي ال  لقة، س   البرولي اريا الروسية ال ي صقل ها ال عارك ال بقية يقيا ل حزيها

ن كاات ال بقة العاملة في روسيا من اكرر ال بقاي ث رية في العالم ح ى في احلا زروف الحيرب، فليم يكي

ول ا . هناك من ي اايها في الحركة الع الية من حيث ثراء الخبرل في النضال في مخ لف الظروف السياسية

اليي ور القيييا ي يييين كييت القيي   ال ناهضيية للقيصييرية  لعبييتكااييت هييي اكريير ال بقيياي مب ئييية وث رييية، فقيي  

ا اج الضخم، هي ال حي ل القا رل ين البرولي اريا يحكم  ورها االق صا ي في اا (لال الل)ويك  . والريس الية

ل ك ن ضعي ا لج يع   اهير الشغيلة وال س غَلين اليذين لسي غلهم البر  اضيية ولظل هيم ولضيغط علييهم فيي 

حياالي كريييرل  ييغ ا ليييس يي ييعف يييت هيي  اشيي  ميين  ييغ ها علييى البرولي يياريين، ولكيينهم غييير مييؤهلين 

 .للنضال ال س قت في سبيت لحررهم

ف يي كياا ن . هجي م القي   الر ريية ال ي قراطيية يشيكت وا يح إذن لنيامى( 1111)لعيام في ي ايية هيذا ا    

. يليف شيخص 122يناير لجاوض ع   ال ضريين يعلى يرقيام سين اي الحيرب ليصيت اليى ميا يقيارب /الرااي

،اتسذذقااالحذذرب:  كااييت طيي ايير ال  ظيياهرين لسييير وسييط العاصيي ة وهييي لح ييت شييعاراي شييباط 11وفييي 

يليف  122ويع  عشرل ييام لجاوض ع   ال ضريين في ي روغيرا  وحي ها !.  اركسالةاالثانالةعاش االثورةاال

يصييبح إ ييراب ع ييال العاصيي ة عامييا وييي يي االشيي باكاي مييع قيي اي الشييرطة  شييباط 05وفييي . شييخص

 .القيصرية

. فدحذاللالقذراااالفي روسيا و    حليف لها ل رت في  البركلاللارماوق  كان يح  ال صا ر الرئيسية لق ل     

ك ا كاات ال بقة العاملة ل  لا  عامة   اهيرية واسعة يين ص  ف ال ئياي الكا حية غيير البرولي اريية فيي 

ملييي ن شييخص ميين سييكان ال يي ن، يشييكت الحرفييي ن  00كييان اكريير ميين  1111فبحليي ل عييام . ال يي ن ييضييا

ليم لكين حييالهم سيهلة وكيان معظ هيم ي عيرض لالسي غالل و. وال جار وال  ز  ن الصغار اسبة كبيرل منها

 .وهينة على يية حال
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 " !نار صاخبة"األزمة الثورية تنضج على 

 ! روسيا على طريق الثورة البرجوازية الديمقراطية

ك يا . لنضج ي ليرل سريعة وعّ ت حركة اا راياي يهم مناطق البال  الصيناعية األزمةاالثورمةكاات     

هكذا كان ال  ع السياسيي فيي روسييا قبييت ثي رل شيباط . يشال  ر  الر ري في ص  ف الج ي ا رزهري 

1111. 

، ال يي  خليت ال ياريا كييول ثي رل الثذورةاالبرجوازمذةاالدممقراطالذةإا لعت في روسيا  1111شباط في     

ال يي ي ي الحقيا اليى اا صيار ثي رل  ليية، مؤ جية ع ليياي الصيرات ال بقييشعبية مظ رل في عهي  االمبريا

 . اك  ير العظ ى

وفي هذا اليي م يطلقيت قي اي . الى اا  ا ة مسلحة ملحولاا راب السياسي العام  بدأوفي الي م ال الي     

ورغيم ليكيي  قي اي الشيرطة عليى عي  ل . الشرطة النار على ال  ظاهرين م ا يس ر عين مصيرت العشيراي

حاميية ي روغيرا ، وياليت مقاومة قسم من قي اي  إثارلالنظام واله وء الى العاص ة فق  ي   هذا الع ت الى 

وفيي . ألذفاج ذديا11ااظيم اليى الج ياهير الريائرل  شذباطا71وفيي مسياء . وح الها لن قت الى  اايب الري رل

 .    مساء الي م ذاله يصبحت العاص ة كلها ع ليا في يي ي الر ار

والبي ليس  فيي لليا األييام قي   فعليية للصيرات، لضيم الجنيراالي والضيباط الر عيي ن ال لكيةكان ل       

 غيير ين لناسيب القي  . وحضي القيصر ي ييي  ااق اعيين وق ية البر  اضيية ال جاريية الصيناعية. وال رك

الح  از يالسل ة، ولم يكن يإمكان الحكم االس ب ا ي ين يخ   الري رل وين يخ يف لال بقية لم ي ت له فرصة 

 .م اها ييية إصالحاي

ل جليس  لج ذةامؤقلذةم رليي األحيزاب وال كي الي البر  اضيية ، لشيكلت مين البرامذر/شباطا71وفي ي م     

وعن ما الضح اهائيا ين على مجلس ال وما يما ين ينحاض اليى . ال وما، اس  ري في محاواللها ااقاذ ال لكية

الر رل ويما ين يقضي على ا سه يالهالك مع الحكم االسي ب ا ي يعلين رئيسيه قيرار اللجنية ال ؤق ية القا يي 

 . ي شكيت الحك مة، خ فا من ين يعلن س فيت ي روغرا  ا سه سل ة   ي لياال  الت 

من ال عل م ين حركة الج اهير كاات ق ية الى ح  ياها ام لكت ينية لنظي ية خاصة يها، ل رلت ي جالس     

وهكييذا شييه ي . منيي ويي الع ييال والجنيي   وال الحييين يسيين ها حييراس حا يير ميي  ج ن يالسييالح( سيي في اي)

ال يي لقيف عليى ريس  الحكومذةاالمؤقلذةف يي و يه . نظذامااز كاجالذةاسذتطةاالعتالذة 1111ذ شباط روسيا من

لبنيي سيل ة  ولية ع اليية ي ميا  السوالاللا  هاض  ولة ير  اضية في حالة ل كا ي يء كان هناك شبكة من 

 .  يع  ي م

راكيين الري ريين ولكن عن ما اا لعت ثي رل شيباط وليم ااطاحية ييالحكم القيصيري وصيع  لحيالف االشي     

إلى السل ة، فااه ي ال من ين لسعى لليا الحك مية إليى لحقييق السيالم  (كيراسكي)وال ناش ة يقيا ل الجنرال 

روسيييا، سييعت إلييى االسيي  رار يسياسيية الحييرب ويقيييت ل  سييا ييياألحالف  وينيياي وليي فير الخبييز ألينيياء

 . العسكرية
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 بهاي الق ال لحت رح ية ال ي افع  علىروس الرايضين مج  ا آمال ال اليين من الجن   الاخاب وهكذا     

لح وذلا يذريعة ال فات عن ال طن ومق ساي وشبح ال  ي وال رض والج ت، وخاب يملهم في لحقيق الصا 

 !.األمة الروسية 

ال  صارعة من ي يت حصيص  االسلعمارمة الضواريوفي ال قت الذي كان فيه الصرات على يش ه يين     

ت من البل ان ال  حارية من ال س ع راي اعيا ل لقسييم العيالم وفيق ال صيالح العلييا للقي   البر  اضية في ك

في للا الحرب ال جن اة، وعن ما كاات مخ لف الحك ماي البر  اضية ال  حارية مص  ة عليى " الظافرل"

الشيي ة الب قذررم اصيلة الحيرب وإلحياق ال زيي  ميين الي مار واألذ  يشيع يها وكيت شييع ب العيالم األخير ، 

حك مية الحيرب ال يي كيان يق  هيا  كإسقاطص  يريرية األاظ ة الريس الية وحريها ال حشية  (لال الل)يقيا ل 

 كنظمواوعلى هذا ال ريق قام ا ي ج يع الق   . ل حت محلها حك مة الع ال وال الحين الر رية (رالرنسكي)

وسييي لالل  يياف حيي ل البراييامج صيي  ف الج يياهير ميين   ييي ،  اعييين ال بقيياي الر رييية  اخييت ال ج  ييع الر

 . الر ري للحزب البلش ي

  االسرتاتيجية/جدل التكتيك

 لتحقيق الهدف االستراتيجي تحشيد القوى وخوض المعارك

  هر ال ك يكاي ال س خ مة آاذاك ل   ير  الهمهذه ال جرية والخبرل ال ي لراك ت على  لحليتيساع      

الق   وض ها في معارك  لحشي الع لية ال ي وا ه ها يثناء الر رل ولرقي ها وال غلب على الصع ياي 

 . م  اصلة ل حقيق اله ف االس راليجي

 

 .لنعاين كيف جرت التطورات

يصيي ري لجنيية ي رسييب رغ لحييزب الع ييال االشيي راكي اليي ي قراطي فييي روسيييا  البرامذذر/شذذباطا75فييي     

عتذذىاالجمالذذعا!الاال صذذراالمحقذذقال ذذااإناأمام ذذاااللذذرةامذذلاالكفذذا ،اكلكذذ" منشيي را  يياء فيييه ( البالشيي ة)

تحالذاا!اتسذقااالحذربا!ارذلاأراضذىاالمدرذاللاالعقذارماللالتشذعبا....ااالنضواااتح ارامذةاالثذورةاالحمذراا

البالشيي ة للنضييال الحيياضم ميين ا ييت   عذذوةكنيياق س  ييخم   ّك وهكييذا " ! االخذذوةابذذاللاعمذذالاالعذذالمااجمذذع

 انلفاضذةامسذتحة، ثم اليى إضراباعامالى  ملحولا  ع ال ي روغر إضرابوراح . امطاحةابالحكماالمطتق

 .   القيصرية

الييى  ااييب  سذذلاللاألفذذاامذذلاج ذذو احامالذذةابلركغذذرا ، ااضييم مييا يزييي  عيين 0101شذذباطاا71وفييي مسيياء     

مذوماانلصذاراثذورةاوكان هذا اليي م هي  . ت االا  ا ة في هذا الي م كت ياحاء ي روغرا  لقريباوع ّ . الع ال

 . الدممقراطالةشباطاالبرجوازمةا

لح  ت سل ة الحك مة القيصرية  مارس/األول من آذارف ي . رانالتلارمخام طقهاالخاصهكذا، إذن، و    

ليس يإرا له ) ل قيعه على وثيقة ال ناضل عن العرش و ع آخر حاكم روسي مس ب  آذارا1ليلة وفي . اهائيا

وهكيذا . ، لحت  يرياي الج ياهير الشيعبيةال لكية العا زل عن مقاومة هج م الر رل سقط وهكذا . (ق عا

 . غير ميس ف عليه لي خت مزايت ال اريا كاات معاول ال غيير ل ك قالت النظام القيصري والى غير ر عة
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. الى ااه ال ك يا الر ري االش راكي ال حي  الحقيقي( لال الل)ييام ث رل شباط يشار  تكلال وفي ح يره عن     

لكنهيا ليم لسيقط مين للقياء ا سيها ك يا يؤكي  . ل يي اسي عب ي روسييا قروايا ع يي للق  سق ت ال لكية ال  لقة ا

 كتحومذلهذه ال ه ة  إنجازليّسر للج اهير  إيجا  ق ليعض ال ؤرخين ال عاصرين، يت كان من الضروري 

هيي  (لينيين)وكاات البرولي اريا الروسية يقيا ل حزيها البلش ي وعليى ريسيه . وعيها الع  ي الى فعت منظم

لحقيق اله ف ومن  ون يي لر   ومه ا يلغت هذه الق ل ال ي حركت الج اهير العريضة اح  النضال ح ى 

 . وهكذا اا صري الر رل البر  اضية ال ي قراطية في روسيا. الصع ياي وال ضحياي

، المتكالذذةاالقالصذذرمة: قضييية السييل ة فييي الييبال  فييي الصييرات يييين معسييكراي سياسييية كبيير  لقييررياااا

و خت في معسكر الحكم االس ب ا ي، الذي كان في حالة يضمة . القو االدممقراطالةو  ازمةاالتالبرالالةالبرجو

 .يني ية ع يقة، ااق اعي ن النبالء وكبار ال  ز ين البيروقراطيين والضباط

يسيعى اليى ( الكا مذ )اليذي وقيف عليى ريسيه حيزب الي ي قراطيين ال سي  ريين  المعسذكراالتالبرالذيكان  -

النظيام ااق ياعي الريسي الي ي لكيية   عذمي  ريت فيي  هذدفاآخذرة ليس ااهاء القيصرية، يت كيان ليه السل 

ويعنيي هيذا . فق  كان من ال الئم ل اما للبر  اضية الروسية ح وث ااقالب غير واسع في القصير.  س  رية

فيهييا م رليي ه  يشييارك لشييكيت حك ميية، عيين طريييق اسيي ب ال قيصيير ييي خر، ييمييتين ال عسييكر الليبرالييي كييان 

 :مه ة ثدثةااهدافل حقيق 

 التحصولاعتىاالرصاكاسعةاللوظالفارأساالمال؛االسعي

 األراضياالياحوزةاامقطاعالالل؛ااكترك 

 بالحرباحلىاتلحققااألهدافااممبرمالالةاكاالسلمرار . 

 

 ل نياقضت للبر  اضيية الروسيية كااي ال صالح ال بقيةواس نا ا الى ال الحظاي السايقة ي كن الق ل يين     

 مخشذذونيع ييق مييع النضييال الشييعبي ميين ا ييت ال ي قراطييية و يي  الحييرب، حيييث كييان هييؤالء الليبرالييي ن 

من ال ايع ال عا ي للر رل ي   ح، الذي ( لال الل) واس ن ج. ال ح الي ال ي قراطية مرت خشي هم من ال  ي

فابذذاللاالبرجوازمذذةااللحذذالإنجذذازاالمهذذاماالم لصذذبةاعذذلاطرمذذقا اسذذلحالةالخييذه مسييلا هييذا ال عسييكر، 

 .اللحالفاباللاالبركلاللارمااكالفدحاللاالكرةذلا  محلاحلأومن هنا  ،كالبركلاللارما

ررسذوااومن الضروري هنا االشارل منعا الي ال باس الى ان البالش ة، وهم يع ون للري رل االشي راكية، اااا

ي  ان هذا ال يعنيي ااهيم كياا ا غيير ي. ال بق ين ال س غَل ين: لب اااتحالفاالعمالاكالفدحالل جهدهماالرئالسي

 . مك رثين يال ئاي وال ج  عاي االخر  من ال ج  ع الروسي

من ا ت ال ساه ة النشي ة فيي الري رل ألن ااالنلتج سالاالبدشفةارانواا ائمااقداعبهكااف ن ال عروف ان     

فقيام الحيزب . بقية العامليةيص رل م زاي ل مع مصيالح ال  ل شاياكاات  الشريحةال صالح اال   اعية لهذه 

 . االا لجنسيا ال ق مية الروسية في ص  فه ضهرلالبلش ي يع ت واسع يين شغيلة ال كر، واس  عب 

، واقيام صيالي سياسيية ميع مذلاالبرجوازمذةاالفئذا االذدنالاباللااحتفااويال قايت قام الحزب يالبحث عن     

فيي اظير  الطرمذقاالذىاالثذورةان . ن البر  اضييةوالقسم الر ري ميفي ال  ن  البر  اضية الصغيرل  اهير 

ولنشي ها ح ل يراامج عيريض يجسي  مصيالح اغلبيية  ل حي    يع الق   الر ريةفي  يك نالبالش ة، كان 

 .الشعب
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 الهي فاليى  ل ضييسي ف  لحيالف شيعبي عيريضولهذا كان البالش ة م يكي ين مين ان خ ي هم فيي ينياء     

 ؟ ذال ا: وهنا ين رح السؤال. النهائي

وقي  عنيى . ناركسالا،اعتىاالرغماملاانهااران املختفةااقلصا ما،الك هاا ختذ امرحتذةااالمبرمالالذة،األأكال

للق   السياسية عني ما اصي  مت مصيالح الغالبيية العظ يى ميع مصيالح فئية  اسلقطاباحلميهذا ااه ح ث 

 .صغيرل من ال بقاي الحاك ة

كالااسذذقاطاا0111ا–ا0115بالذماتكذلاقذدااشذبعلهااالاثذورةا،األناالمطالذباالدممقراطالذةاالعامذةالتشذعثانالذا

 :قضاللاللاربالرتاللالمعررةاحولااثار فق  . 0101القالصرمةاالياشباطا

 ؛ الدممقراطالةكااالحرمةكااباالر ال  علقة  القضالةاالعامة 

 باعا ةاب اااالمجلمعااشلرارالاال  علقة  لتبركلاللارمااالقضالةاالطبقالةاك. 

 

الحركة ال ي قراطية العامة يالك اح ال بقي للبرولي اريا في  املزاجاالمبريالية اصبح هكذا اذن في حقبة     

 .، قاا اا م   عيا، اك له، ال رل لل  االخر ، الع ي  من ال قائع ال عاصرلليار ث ري واح 

كاضذحالكذياممكذلاضذماناكحذدةاالةالبالذةاالشذعبالةااصالاغةابرنامجاسالاسيهي  المهمةاالحاسمةكاات     

تقذذذدممامقذذذوال االما مذذذةااللارمخالذذذةاكاالقلصذذذا االسالاسذذذياوكيييان مييين ال ا يييب . خراطهذذذااالذذذياالثذذذورةكان

البدشذفةاالذياامجذا ارتمذا اانجحوق  . كاالشلرارالةاالعتمالةابتةةابسالطةاكمفهومةااليابد اران اشبهاأمالة

 .ربسالطةامفهومةاطرحوااملاخدلهااجوهراالمطالبااالجلماعالةاكالدممقراطالةاكمصالحاالجماهال

 :وكاات هذه الكل اي يالنسبة لروسيا ذلا العصر هي

 الذي لاقت له يال  عذي ها الحرب ؛ الستم -

 ق عنق البال  من اقصاها الى اقصاها ؛الذي كان النقص فيه يؤ ي الى مجاعة ل  ّ  كالخبز -

 .ال ي لم يكن ال الح ن ليس  يع ا ان ي ص روا العيش ي واها كاالر  -

 

الكرر قضايا البال   حل ل، ين  ي على هدالااكاضحاوق  ل لب . س ث رل اك  يرمن  رو  رساهامهذا     

 .  يع    عليها وح ل شعبية ث ريةاال   اعية ح ّل، ل حقيق 

: البالش ة ل ور ح ل شعارا وق  كاات .  مغايرل ل اما مهما فق  و ع يمامه  المعسكراالدممقراطييما  -

ومين  هية يخير  فقي  . مصذا رةاأراضذىاامقطذاعالالل،اساعا اموماعملاملاثماني،اجمهورمةا ممقراطالة

منيذ  (1119-1111)    الحرب العال ية األولى كقفالذي  الوحالده   (لال الل)يقيا ل  حزباالبدشفةكان 

توجالذهارذلاالقذو اامن هذه ال جزرل هي االمخرجاالوحالدم ق ه هذا يااشارل الى ين  كربالحظة اا القها، 

.اال لكيّيياي والبر  اضييية اامبريالييية،اأيايارذذلابتذذداضذذداالمسذذؤكلاللاعذذلاالحذذربالدممقراطالذذةاكالسذذد االذذ

و خييت فييي ال عسييكر اليي ي قراطي البرولي اريييا وال الحيي ن، يكريير ال بقيياي   اهيرييية فييي الييبال ، وال ئيياي 

 . ال س ى في ال  ينة وال رق  ن ال ي قراطي ن ويينهم ال لبة
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 ما العمل؟.... ازدواجية السلطة
  يي ل  ولناقضياي  يي ل  واصي  افاي سياسيية   يي ل  يناميكييةال ي قراطية  1111 ث رل شباط  ثتيح    

فيي كيت ياحياء روسييا ا يجية لبطاحية  اض واج السيل ةهنيا زهير . عن ميزان الق   الج يي  ،  يعها ،لعبر

 . يالقيصرية

( لال ذذالل)يكيين هييذا يحسييب  ولييم. سياسييية ع يقيية/ا   اعييية/يسييباب اق صييا ية ثمذذرة يياء اض واج السييل ة     

س   مرحلة اا قالية من ل  ر الر رل، وعن ما لع ّي هيذه الري رل حي  ثي رل ير  اضيية  ي قراطيية عا يية "

"  ولكنها لم لصت يع  الى  ك ال رية البرولي اريا وال الحين الخالصة
10
 . 

كييت فئيياي  حييّركلييبال ، فييي ليياريا ا كبيييرا ث ريييا ااع افيياكااييت ثيي رل شييباط البر  اضييية ال ي قراطييية     

ولعيت هيذا  .لم لكن السياسة في ال ا ي لخ ر يبيالهم من البشر الع ت السياسي ماليين واس ه  ال ج  ع، 

 ور فيي ا  يذاب  وميا لعب يه االا  ا ية مين 0211اك ي ير /لشيرين الريااي 1ي اثت االو ات في يال اا يعي  

اتمذرّااقذد" : ذاي ميّرل ينيينمؤك ل ما قاله !  ئهم ق ات واسعة من ال ج  ع فاق لص راي الكريرين وري ا فا

 االخييرل  االسياييع خيالل فيي ياه وال اقع. " عقو االالهااتقعاأسابالعاتهتياكقدامكرر،اشيااالالهاامقعاالاعقو 

في يغ ا  وام ي  لهيبهيا اليى  0211من اك  ير  ىاا الق شرارل االح جا اي االول منذولح ي ا  مضت ال ي

ً  و اتالي ااقلبت ، بمحافظاي ال سط والجن آفياق مجي  ا عليى  واا ي ح ال ضياء السياسيي عقيب عليى ريسا

 فيي مه يا ولحظية فريي ل لح الً  الحركة االح جا ية والحراك ال اسع الج ي  شه يفق   .  ي ل لشي يالكرير

والحييراك  الخييذ هييذا ال حيي لل رلقييي الييى مسيي    اا  ا يية شييعبية حقيقييية، ك ييا  0221الييبال  يعيي   ليياريا

 الحقييت إلييى ال عييااي الج يياهير ال ن  ضيية يعييا يوهكييذا  .مسيياراي م عر يية واشييكال مخ ل يية  ج  عيييال

 ال يي ائ ي -هيز النظيام ال حاصصيي  عليىقيا رل  كبييرل قي ل إليى االح جا يية النشياطاي مح لية السياسيي،

لحركيية وإ بيياره علييى االقييرار ييحقييية م الييب الج يياهير الغا ييبة رغييم مناورالييه ومحاواللييه فييي لشيي يه ا

فيها وذلا يه ف لبرير م  اي الق ع ال ي م رست " من سين"االح جا ية وال ش يش عليها ي مغها ي     

ورغم كت الق ع و محاوالي ال ش يه والضغ طاي وال الحقياي .     اش ائها والج اهير ال ح جة ع  ما

في ال عبير عن غضبها  يالغ ها ام لكتيت  ل لعرم، لم االح جا ايال ي لعرض له اش ائها وااش الها، فان 

ال ي ائ ي ورحييت الحك مية ورئيسيها –ل كيا النظام ال حاصصي  :ويل ري شعارالها وم البها العا لة في

ولحسين الخ ماي و مكافحة الب الة ول فير مناصب ع ت   ي ل، والقضاء على  ال سا  واسي عا ل االمي ال 

اا هكهييييييييا النظييييييييام  ال ييييييييي الييييييييا،.. ..مذذذذذذذذةاالكراك..االعدالذذذذذذذذةااالجلماعالذذذذذذذذةاال نه ييييييييية، ولحقيييييييييق

  .االثني/ال  ائ ي/ال حاصصي

(. فيي س يسيرا)ما يزال في ال هجر ( لال الل)عن ما اا لعت ث رل شباط كان . نعو االىاركسالااالقالصرمة    

 : مه  ين حت قضي ينال  ع السياسي الج ي  من حزب البالش ة  ل لبوق  

  ؛لل  قف في البال  اللقدمراالدقالق .1

 . في ال رحلة الج ي ل دمدااسلراتالجالةاكتكلال االبدشفةتح .0
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 جتربة اكتوبر العظيم واختيار طريق السري صوب االشرتاكية: املبحث الثاني

 التكتيك الملموس للوضع الملموسو االستراتيجية اللينينية للنضال الثوري

ق  زهر في روسيا يشكت ال مر  له  –س الية االش راكية او الري –سايقا، فان الخيار   ري االشارلك ا     

، حين ا ااهاري القيصرية، وهي اكرر اغ ية الراس الية الروسية ر عية، 1111عام ( فبراير)في شباط 

من اع ق اضمة ا   اعية ووطنية  الخروجالبر  اضية، ولم يصبح  -ا يجة اا صار الر رل ال ي قراطية

لل   ر اال   اعي، اش راكي للنظام  ا ط   ي الى  ريالثو االنلقالعامة للبال  م كنا اال ي اس ة 

 . اال   اعي

ااهم ، اذ ا ع ا الم اشفةال ي قراطية الروسية،  –في ص  ف االش راكية ( لينين) البالش ة و ان اع ء    

ى وكاا ا ي  ه ن ال. االس قامة ال اركسية، وق  ا    ال كرل اللينينية الا قال روسيا الى االش راكية حماة

واك وا . الا... م ذرعين ي خلف البال  والخراب وقلة ع   البرولي اريا" ال غامرل الر رية" له ةالبالش ة 

ان روسيا لم لنضج يع  لل ص ل الى االش راكية، وعليها اا ظار اطاللة االش راكية من الغرب ألن ال   ر 

 .عاما، ان يع ي ا  ذ ا ق لهماال   اعي االوريي الغريي يجب، على ح  

اال   اعية لع   الى ا ط  –س الية الروسية من و هة النظر االق صا ية على ان الري (لينين)ويرهن     

ال صرفي الى ال رحلة االح كارية،  –فق  وصلت في ال جال الصناعي ". ال   س ة ال   ر"الراس الية 

جهة االخر  فان لخلف روسيا النسبي ومن ال. اما لع ا  ولركز البرولي اريا فه ا عاليان ي ا فيه الك اية

في الر رل يسه لة الن ع وها " ان البال  ال  خل ة لس  يع الشروت .. ، حسب ق ل لينين ها يجكاات من 

" لع ن، وألن ير  اضي ها غير منظ ة
11
 . 

 .ال ك يكاي ال ل  سة لل عامت مع ال  ع ال ل  س الج ي  مسيلة اخ يارهنا طرحت 

اك  ير ان اجاحاي اضاالي الشغيلة من ا ت االش راكية ال ل  قف على االخ يار  وق  يينت لجرية    

ف  ا ين  ي ايضا على مغز  كبير، يت وح ى حاسم . الصحيح لاللجاه العام لل ق م اال   اعي وح ه

االثورياحيااا،  للنضال ال بقي والبحث في اطر هذا االلجاه العام عن امرت ال رق واالشكال  اللكلال 

 . لائر وال سائت ل صعي  الع لياي الر ريةوال

الر رل البر  اضية  امكان لح للجرية الج اهير ال نا لة، فاشار الى  (لينين) عممخالل هذه ال  رل،     

انالسان"و اء ع له ال  س م . ال ي قراطية في زروف االمبريالية الى ث رل اش راكية "موضوعا 
12
 

رل االش راكية وان هذا الع ت لم يشكت ح ثا ذا اه ية حاس ة يالنسبة ليرسم ي   ح افق االا قال الى الر 

 .في ل  ر النظرية ال اركسية للر رل ا  اال خ  ل   ي لل اريا روسيا السياسي واا ا هي ايضا 

لينين ي   ح ان ال  ه اي  يانوي. هذه ال با ئ في مؤل اي لينين الى لع ي اي اوسع لح لتلق      

الحزب لش ى اشكال النضال السياسي  ع وياالش راكية ق  ل فري في روسيا، ياسية للر رل االق صا ية والس

                                                           
11
 .050، ص 11المؤلفا االكامتة،االمجتدالينين، .ي. ف 
12
 1141، م سك ،  ار ال ق م، موضوعا انالسانلينين، .ف 
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" الماررسالةاكاالنلفاضة"وعرض في مؤل اله . س اليةوال سلح من ا ت اسقاط الري
13
"  نصائحاغائب"و  

 .االا  ا ة ال سلحة ك نوغيره ا لعاليم م ناسقة عن 

ولكي لك ن االا  ا ة م فقة، ينبغي لها ان "اك  لينين على ااه " ال اركسية واالا  ا ة"وفي ك ايه     

ينبغي على االا  ا ة ان لع    على . لع    على ال بقة ال ليعية، ال على مؤامرل او على حزب، هذا يوال

في لاريا  انعطافاحاسمينبغي على االا  ا ة ان لع    على . هذا ثاايا. ال هو االثورياع داالشعب

في ص  ف  اللر  ا ع ل، حين يبلغ اشاط الص  ف ال  ق مة من الشعب ذروله، حين لك ن الر رل الصا

ان هذه الشروط . هذا ثالرا. ، الحائرين غير الحاضمين، اش هاكالياصفوفااصدقاااالثورةاالضعفاااالع اء 

" في ا ي علق ي رح مسيلة االا  ا ة الماررسالةاعلاالبدنكالةالرالثة يالذاي هي ال ي ل يز 
14
.  

ال بقة العاملة وحزيهيا هيذا الشيكت للنضيال  اخلالارين ( لال الل)ك ا ه  معروف، اع بر من  ااب اخر و    

وال ي كن حت هذه ال سيلة مسبقا، في هي وء ال كاليب، وال يع يى الجي اب عنهيا . يو ذاك يهم مسيلة لل ك يا

 : إال

 الحركة ا سها؛ تطور -

 ال ي ك س ها الج اهير؛  الخبرةاكمراعاة -

 . الوط الةاالمتموسةاالظركفكأخالرا،ا -

 

ينبغيي لنيا ين : " يخير  وفح اهيا ميا يليي أطركحةامهمةيهذا ال ح ي  يت ي اف إليه  (ليني )ولم يك ف     

ا ذكر ين كت حركة شعبية ل خذ يشكاال م ن عة الى ما ال حي  ليه، صيااعة عليى الي وام يشيكاال   يي ل، ااييذل 

ووا بنييا ين اشيي رك . يو لركيبيياي   ييي ل ميين األشييكال الق ي يية والج ييي ل األشيكال الق ي يية، مح ثيية لعيي يالي

" ينشاط في هذه الصياغة ألساليب النضال ووسائله 
15
 . 

اخ ييار ال ك يكياي ال ل  سية طبقيا  كرالفالةال اركسية ألشكال النضال  رؤمةمن ال  ي  هنا ااشارل الى  و    

    :قائالالسياسية األخر   –وال ر عياي ال كرية  يين ال اركسية (ليني )وي يّز . لل  ع ال ل  س

قبت كت شيء لخ لف ال اركسية عن كت االشكال الب ائية لالش راكية في ااها ال لريط الحركة ييي شكت " 

، يت لك  ي ي ص ي ها لخ رعهاوهي ال . وحي  ومح   للك اح، فهي لّسلم ييساليب النضال االكرر لن عا

النضالية لل بقاي اال   اعية، ال ي لنبرق عض يا خالل الحركة ذالها، اشكاال ولنظي ها و عت االشكال 

ان ال اركسية ال عا ية يص رل م لقة لكت الصيغ ال جري ية، ولكت وص اي ال ذهبيين، لري  ان . واعية

فاكرر، يانظر ياا باه الى النضال الج اهيري الذي يجري والذي لنبرق منه طرائق   ي ل  ائ ا، م ن عة اكرر 

. لل فات والهج م كل ا ل  ري الحركة ولق م وعي الج اهير واس  حلت االضماي االق صا ية والسياسية 

وهي ال لع زم ييي حال من . ولهذا السبب فان ال اركسية ال لرفض يص رل م لقة يي شكت اضالي

ي لع رف يان لغيرا االح ال ان لق صر على االشكال النضالية ال  كنة وال     ل في لحظة معينة، وه

ومن . زه ر اشكال اضالية   ي ل ال يعرفها منا ل  ال  رل ال ع ية يع  ح ىلل  ع اال   اعي سيس  بع 

من ال  رسة الع لية للج اهير، وهي ييع  من من ين ل عي  هذه الناحية ل علم ال اركسية، اذا صح ال عبير،

... لص رها صااع  اال هزل في غرفة ع لهم إع اء ال روس للج اهير يعر ها عليها يشكاال اضالية

                                                           
13
 .1192 ار ال ق م، فرت طاشقن ،  .،الماررسالةاكاالنلفاضةلينين،  
14
 .1-9ال ص ر السايق، ص ، الماررسالةاكاالنلفاضةلينين،  
15
 .   10، ص 1115،  ار ال ق م، م سك  رك االمةامرةاالثورمةلينين،  
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ف رح هذه . ال اريخيوثاايا فان ال اركسية ل الب يص رل م لقة يحث مسيلة االشكال النضالية في  اابها 

وفي لحظاي . ال سيلة خارج إطار الظروف ال اريخية الحسية، يعني  هت الف ياء ال ا ية ال يالك يكية

ا ل خ لف الظروف في ال  ع السياسي وفي الرقافاي ال طنية وفي م يزل من ال   ر االق صا ي ووفق

، لرل ع مخ لف اشكال النضال الى الصعي  االول ولصبح االشكال الرئيسية، ويال الي ...زروف الحيال الا

ان محاولة الر  ينعم يو ال حين ل رح مسيلة لقييم وسيلة معينة . ل غير ي ورها االشكال الراا ية ال رعية

ل من  ون ين لبحث يال  صيت الظروف الحسية للحركة في  ر ة ال   ر ال ي يلغ ها، يعني ال خلي للنضا

 "هذان ه ا ال ب ءان النظريان االساسيان اللذان يجب ان يرش اانا... ل اما عن الصعي  ال اركسي
16
. 

 : ذلا ين ال اركسية كمع ي

 .ي  ين لق ز ف قهالصيغ ال جر ل ال ي ال لنبع من ال اقع يو ال ي لر ترالض .1

يشكال النضال وال ك يكاي ال ل  سة اا القا من حركية الج ياهير وطبيعية اضيااللها  كتسل با .0

ومس    وعيها، ال ي لنبرق عنها طرائيق   يي ل  ائ يا، م ن عية اكرير فييكرر، للي فات والهجي م 

   اعيية اال –كل ا ل  ري الحركة الج اهيرية ولق م وعيها واس  حلت األضمياي االق صيا ية 

 .والسياسية

 

ال  علقية ييشيكال النضيال ولك يكاليه ال ل  سية، فإاهيا  المبذا  االم هجالذةوإذ لؤك  ال اركسيية عليى هيذه     

 . قضالةاأشكالاال ضالاالمتموسةاالياإطارهاااللارمخياالمتموس بحثلؤك  في ال قت ذاله على 

 دور التكتيك الثوري

 للتطور "المتعرج"و الطريق أ" المستقيم" الطريق

نت لجرية اك  ير ان اجاحاي اضاالي الشغيلة من ا ت االش راكية ال ل  قف على االخ يار الصحيح ييّ     

 اللكلال االثوريف  ا ين  ي ايضا على مغز  كبير، وحاسم احيااا، . لاللجاه العام لل ق م اال   اعي وح ه

 رق واالشكال وال لائر وال سائت ل صعي  للنضال ال بقي والبحث في اطر هذا االلجاه العام عن امرت ال

 .الع لياي الر رية

لصنيف اع ال الق   الر رية واس خ امها لل سائت السل ية وغير  لسمان ه في هذا الص   يع ل   ااب     

 .الا.. السل ية لالس يرء على السل ة وطرحها لل هام االوسع

الهذدفااحي   تعذد اأشذكالاالحررذةعقي ، ذليا ألن ومن ال  يي  ااشيارل اليى ين هيذا البحيث صيعب ييت وم    

 . ما يظهر من األو ات النا  ة عن الخاصية ال ولية كبيران   ا كتةالر الثوري

اعدمدةث ة       –ال س خ مة ل حقيق ال ص ل الى اله ف  وال ك يكاي ال رقل علق يقضية  إشكالالا 

 .االس يالء على السل ة
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 014-015، ص 00 المؤلفا ،االمجتدلينين،  
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أكاالطرمذذقا"االمسذذلقالم"اسذذلخدامامذذاامسذذمىابذذالطرمقاتلعتذذقابمسذذهلةااهذذكااامشذذكالالا  أكلذذى .1

، اللذين يضع ال اريا يميام القي   ال  صيارعة لقريير  -(لينين)حسب لعبير  - لتلطور "الملعرج"

 اخ ياره ا
17
. 

اضييال الج يياهير الريي ري ال باشيير وإييي اعها الريي ري النشيييط وهج مهييا الشييامت  – األكلال ريييق  -

األ ي   يالنسيبة للشيعب، ولكنيه ي  ليب " هي  ال رييق  –ق ي ية ال   هة احي  ااطاحية يالسيل ة ال

" يكبر ق ل ييضا 
18
 . 

، حين يا ال لكي ن القي   كافيية "اال ي راري"و " غيير ال باشير " هي  ال رييق  الثانيال ريق و  -

 . والي  من مساومة مؤق ة

 

ي ين ينا يت مين ا يت عليى ال اركسي" في هذين الشكلين قبيت ثي رل يك ي ير، اي ه ييين ( لينين)وإذ اظر     

" ال ريق الر ري ال باشر لل   ر، حين ا ي رض واقع األم ر ال    عي هذا النضيال 
19

وحين يا يشيار .  

معرفية " ييضيا، رّكيز عليى يايه ينبغيي فيي هيذه الحياالي "  ال  عرج" الى  رورل مراعال إمكان ال ريق 

" ااخالص لل با ئ، لل بقة، لل ه ة الر رية 
20
. 

لسياسة ال راة يشكلها، الصلبة وال ب ئية ي غزاها اال   اعي يع ت ث ارها في يك  ير عام إن هذه ا    

1111 . 

ان البالش ة، اذا اس خ م ا اشكال النضال البرل ااية، لم ينبذوا، ك ا يبين م قف لينين، االشكال االخر      

ل  كنة الى االش راكية، وا عا، وق   رس لينين ال ر اي االا قالية ا. االشكال البرل اايةغير ومن يينها 

الج ع يين السل ة الس في ية وال جلس لل   ر، ي ا في ذلا على شكت " الن اذج ال ركبة"فكرل / مرال

 .ال اسيسي

لدنلقذذذالاالذذذىاابالعدقذذذةابذذذاللاالطذذذرمقاللاالسذذذتمياكغالذذذراالسذذذتميالللعتذذذقااامشذذذكالالةاالثانالذذذةيميييا  .0

ال سيائت إيالميا  اقيتيسيعى اليى البحيث عين  (لينعي ) ك ا لبيّن ك ايياي ع يي ل ليه، كيان. االشلرارالة

واي ه مق  ييا يثير . فائ ل يالنسبة للج اهير الشعبية من ي ت ليكي  النظيام اال   ياعي الج يي  ويكررها

ال يعنيي يييي حيال " السيل ي " ماركس وياجلز ييفضلية النهج السل ي، على اليرغم مين ين م هي م 

إن ". البرل ااييية البحييت " ي االق صييار علييى  األشييكال ميين األحيي ال حركيية ييي ون اضييال طبقييي، ي

" قي ا للغاية( "لينين)اس  رار إمكان ل  ر الر رل سل يا الذي اع بره 
21
وق  زهير يكرير مين ميرل . 

ي اي  عيام  -مارس/ حزيران -آذار) ، ي ا في ذلا اض وا ية السل ة 1111 في ف رل ما قبت يك  ير

ائت العنيييف ال عالييية ولحقيييق يقصيييى حييي  مييين الحريييياي ، حين يييا فقييي ي البر  اضيييية وسييي(1111

 .ال ي قراطية ول فر شكت  اهز م كن من سل ة الشغيلة على شكت الس في اي

 

الى  الدممقراطيا–الطرمقاالثورياح ل ( لال الل)الذي صاغه  ال  ه ميرلبط ارلباطا وثيقا يهذه ال سيلة     

ال حرك السياسي واالق صا ي على مراحت من ال نظييم وكان ال قص   في هذه الحالة إمكاااي . االش راكية

اليي ي قراطي، علييى قاعيي ل  –االح كيياري ل جيياالي الحيييال الييى ال نظيييم الريي ري  -البيروقراطييي البر يي اضي

 .ال  اف الج اهير الشعبية ح ل ال ه اي ال ي قراطية العامة
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، غالراالستميعلقة يال ريق اآلخر، ومن  هة ثااية لن  ي على مغز  لاريخي كبير لجرية يك  ير ال      

سياسييا اامكااياي السيل ية اقامية سيل ة السي فياي،  عيا  اسي ن ذيفحين ا . ال سلح لالا قال الى االش راكية

وليم ياقحيم لينيين هيذا الشيكت النضيالي  . الحزب البلش ي والج اهير الكا حة الى االا  ا ية ال سيلحة (ليني )

من خالل لجري هيا السياسيية ييايه  اقل ع لج اهير كاات في ذلا ال قت ق  على الحزب والج اهير، يت ين ا

 أسذهل" مع البر  اضيية إيجيا  سيبيت  كاالتفاقا البر  اضية  –ال ي قراطية  امصدحا من خالل  مسلحالل

للخروج من األضمة البني ية الشاملة ال ي كاات لع  يت فيي مخ ليف   اايب ال ج  يع واالق صيا  الروسيي " 

الج اهير الشعبية الى النضال في سبيت االش راكية من خالل النضال في سيبيت ال  اليب  كصت لق  . آاذاك

وهكيذا كاايت آليية قييام الج ياهير ا سيها ياالخ ييار السياسيي لل رييق . ال ي قراطية وللبية حا الها ال باشرل

اء لقريبيا ي ضيت ل يي ق ييي ون  مي( ي روغيرا )و يري االا  ا يية ال سيلحة فيي . الج يي  لل  ي ر اال   ياعي

 .الق   الر رية

 (؟كرالذذفامكذذاالحوناضذذدااالشذذلرارالاللاالذذدممقراطالالل"اأصذذدقاااالشذذعبا"امذذلاهذذما: )وفييي ك ايييه الهييام    

ال  قيف مين يشيكال النضيال ولك يكاليه يعبياراي يسيي ة ووا يحة وذاي مغيز  ع ييق فيي ( لينين) لخص

ون  راسية كيت شيكت مين يشيكال هيذا النضيال يكيت ال ي كن إع اء شعار النضيال  : " ال قت ذاله حين قال

ل اصيله، و ون ال  بع خ  ل فخ  ل م ى ين قت من شكت الى شكت آخر، كيي اعيرف فيي كيت لحظية محي  ل 

القضياء ال يام والنهيائي عليى كيت : ين اقرر ال  ع من  ون ين اغ ت ال ايع العام للنضيال وه فيه اا  يالي

" اس غالل وكت ا  ها  
22
. 

لكي ي كن   ان وح ل الغالبيية الشيعبية  صالاغةابرنامجاسالاسياكاضحهي  المهمةاالحاسمةت لق  كاا    

وكان من ال ا ب لق يم مق الي ال ا ية ال اريخية واالق صا  السياسيي واالشي راكية . وااخراطها في الر رل

ي إيجيا  كل ياي البالشي ة في نجذحوقي  . العل ية يلغة يسي ة وم ه مية فيي ييال  كاايت لعيااي مين يميية كبييرل

 .ال  الب اال   اعية وال ي قراطية ومصالح الج اهير جوهريسي ة م ه مة طرح ا من خاللها 

  :وكاات هذه الكل اي يالنسبة لروسيا ذلا العصر هي

 الذي كاات ل  لع له يال  عذي ها الحرب ؛ الستم -

 الى يقصاها ؛ الذي كان النقص فيه يؤ ي الى مجاعة ل  ق عنق البال  من يقصاها كالخبز -

 .ال ي لم يكن ال الح ن ليس  يع ا ين ي ص روا العيش ي واها كاألر  -
 

 

 يف السلسلة اإلمربيالية احللقة األضعف أطروحة

 التحليل الملموس للوضع الملموس
فيي السلسيلة اامبرياليية  الحتقذةااألضذعفاس نا ا الى ال حليت اللينيني، فق  كاات االمبراط رية الروسية     

وهنيا ياليذاي . للحركة ال حررية العال ية مررزاركزا ل ناقضالها من  هة، ك ا ياها كاات في ال قت ذاله وم

 .الحالة الر رية قبت البل ان األخر  ولح لت الى ث رل  ي قراطية شعبية عامة اضجت
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ي ي  ي ر يهيا كيت لقي ااين ال يلينين ان روسيا ل   ر وفقا لين س ا يرهنواس نا ا الى النظرية ال اركسية     

ملاهما: في ع   من ال راساي الع يقة منها مرال االس ن اجوق  اقام لينين ال ليت على هذا . آخرس الي يل  ري

      .23"سمالالةاالياركسالاتطوراالرأ"اواكرالفامكاالحوناضدااالشلرارالاللاالدممقراطالل؟"ااصدقاااالشعب"

إن الشييء " ك يب قيائال "  موضذوعا انالسذان" فيي و. الى الي طن( لال الل)عا   1111/يوائت ايسانفي     

إا يا هي  االا قيال مين ال رحلية األوليى للري رل، ال يي يع يت الحكيم  ،األصيت في ال  ع الراهن في روسيا

للبر  اضية ا يجة لع م ك اية ال عي وال نظيم ل   البرولي اريا، الى ال رحلية الراايية للري رل، ال يي يجيب ين 

24 " يا، ولل ئاي ال قيرل من ال الحينلع ي الحكم للبرولي ار
 . 

 الرييي رل البر  اضيييية، وهييي  يحييي   طيييايع الرييي رل والقييي   ال حركييية لهيييا، مييين ين (لال ذذذالل) اا ليييقوقييي      

واآلن ليم طيرح . ال الحي ن ميع البرولي ارييا ااجياح الري رل لحيالفَ في روسيا ق  لحققت، وقي   ال ي قراطية

ع يال، لليا الري رل ال يي سيشي رك فيهيا ال الحي ن ال قيراء فقيط عليى  ي ول األ الر رل االشي راكيةم   ت 

كحل اء للبرولي اريا حيث ااه يجب خي ض النضيال لييس فقيط ميع البر  اضيية فيي ال  ينية ييت وفيي الرييف 

 . ييضا

شيكال  اك شيفالج اهير الري ري فيي روسييا فقي   وإي اتالحركة الع الية العال ية  خبرل (لال الل) عّ موإذ     

، (لال ذالل)ويحسب . الس في ايم السياسي لل ج  ع في ف رل االا قال من الريس الية الى االش راكية ه  لل نظي

لع بر   ه رية الس في اي من يس ى يشكال ال ولة ال ي قراطية، يال قاراة ميع شيكت الج ه ريية البرل اايية 

ال ح  لهيا لالشي راك  إمكااياية للج اهير الشعبي لخلقين   ه رية الس في اي  (لال الل)وق  يو ح . العا ية

 .في إ ارل ال ولة ويناء حيال   ي ل

يمييام حييزب البالشيي ة ليييس فقييط ال هييام السياسييية يييت "  موضذذوعا انالسذذان" فييي ( لال ذذالل)وقيي  و ييع     

البال  من الكارثة االق صا ية ال ي  إاقاذ، ولسعى الى الستطة –واالق صا ية ال ي لخ م ال    ت الرئيسي 

وق  و يع فيي هيذه ال   ي عاي خ ية محي  ل عليى يسياس عل يي السي يالء . روسيا اق ريت منهاكاات ق  

 .البرولي اريا على السل ة في روسيا

اا هييت م او يياي الكا يييت مييع م رلييي األحييزاب االشيي راكية ي شييكيت الحك ميية  تمذذوز/مولالذذوا74فييي     

"  حكومذذةاإنقذذاواالذذوطلاكالثذذورة" ليهييا وعلييى ال يي ر قامييت هييذه الحك ميية ال ييي يطلييق ع. االئ الفييية الرااييية

ي نيع صي ور واشير الجرائي  البلشي ية ييين ( رالرنسذكي)ي  بيق ااع ام في الجبهة، فق  يمر رئيس ال ضراء 

وهكيذا قاضييع عليى اض وا يية . الجن  ، ك يا حضير عليى الجني   عقي  اال   اعياي وال يؤل راي واللقياءاي

.  ال  يرل السيل ية للري رل انلهذ ر  اضيية ال عا يية للري رل ، وهنيا السل ة ل  ركيز كلهيا، مؤق يا، فيي ييي ي الب

مكاايا رئيسييا وذليا فيي يع يال ال يؤل ر السيا س  لك يا البالش ة في زت الظروف الج ي لوشغت م   ت 

 .في ي روغرا  1111آب من عام  1ل  ض ح ى  04لحزب البالش ة الذي عق  في ال  رل 
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 !االنتفاضة املسلحة على األبواب
ل  يي ر األو ييات السييريع والعاصييف وال ح يي ف يال خيياطر واالح  يياالي  لحليييت مل يي سعلييى يسيياس     

اليى االا  ا ية ال سيلحة لبطاحية يالبر  اضيية،  ال   يهال    حة، قرر ال يؤل ر السيا س لحيزب البالشي ة 

مااللطذذورالقذذدااصذذبحامسذذلحالداالذذياالوقذذ االحاضذذراأنامذذل: " فييي يحيي  قرارالييه علييى ال ييالي الحييزب ويكيي  

الستمي،اكانات لقلاالستطةاالىاالسوالاللا ا كناصعوبا ،احالثاأناالستطةاانلقتذ االذياحقالقذةااألمذراالذىا

كلالساه اكاملاشعاراسذتالمامجذباأنامطتذقاالذياالوقذ االحاضذراغالذراشذعارا.االبرجوازمةاالمعا مةالتثورة

 ".القضااااللاماعتىا رلاتورمةاالبرجوازمةاالمعا مةالتثورةا

عن ح  يية ح وثيه، يسيرت م يا  في وقت سايق ،لح ث ق  (لال الل)كان  الذي ا االلصاعداالثوريحّلامالعاااا

سييبعة  اشذذلراكفييرغم . ال عييا ي للريي رل الج ذذرالارورنالتذذوفي قاوميية ل يير   مرتبطذذاكييان هييذا . كييان م  قعييا

ر  اضييية وضراء ميين حييزب الكا يييت فييي الحك ميية االئ الفييية الرااييية، ولعبييه ليي ور قيييا ي فيهييا، إال ين الب

وقرري اا هاض يضرية واح ل على يقاييا ال ي قراطيية ال يي اع برلهيا . اامبريالية لم لكن را ية عن ذلا

القائي  (ارورنالتذوف)اوق  كاات يحا ة الى  ك ال ر، و  له في شيخص الجنيرال. خ را وي يال عن سياس ها

 .العام األعلى الذي ا  ذب ير عي ه ال وائر الحاك ة

فيي  عيم  تكلالكذااالرمذداات البالش ة وهم ينظ  ن الج اهير لسحق ل ر  ك رايل ف، ين يحققي اوق  اس  ا    

وقي  ل كين البالشي ة فيي عي ل . بلشكاللاجالياسالاسيالتثورةااالشذلرارالة القالاموح ل الع ت، ك ا اس  اع ا 

 ر ييام مين مقاومية طغ ية ك رايلي ف، ين يحققي ا ميا كيان عسييرا ين ي حقيق خيالل شيه ر، لي  مضيى ل ي

 .الر رل في زروف طبيعية

فييي االي عييا  عيين  ال الحيي ن والجنيي  فقيي  ييي ي . ميين ا عييه ملمالذذزانعطذذافافييي هييذه اللحظيياي حيي ث     

ويصبح وا حا ااه ليس هناك من سل ة قا رل على . وال ح ل الى  ااب البالش ة" االش راكيين الر ريين"

 .حين ال قراءسل ة الع ال وال الل  ير الر رل ولعزيز مك سبالها، غير 

 . ذي خص صيةوخالل مقاومة ل ر  ك رايل ف، سا  البال  و ع  1111يواخر آب ويوائت ييل ل وفي     

ا. س ء س ع ها اتضحفي ال  ن واألقاليم، ك ا  ضعفاستطةاالحكومةاالمؤقلةفق  زهر  -

 . نشط االسوالاللا اكالتجاناويال قايت -

ا

وقيّرر حيزب . النلقالاالستطةاالىاالسذوالاللا اسذتمالااحقالقالةإمكانالةاافي هذه االثناء زهري مرل يخر اااا

 (لال ذالل)وفيي هيذا الصي   ك يب .  يحايا ال مبيرر لهيا ملفذا  من هيذه اامكاايية، ح يى  مسلفالدالبالش ة ين 

أياالياسباللاإمكانالةانذا رةاالذىاأقصذىاا–الياسباللاهكاااللطوراالستميالتثورة،االياسبالتهاالقاا: "... قائال

الذياسذبالتهااالقذا،ابرأمذي،اانذهاالذيامسذلطا اكمذلاا–ثمال ةاالىاأقصىاحد،اإمكانالذةانذا رةاحدااليااللارمخاك

25"  كاجباالبدشفةاكأنصاراالثورةاالعالمالةاكأنصاراالطرائقاالثورمة،اأنامقدموااعتىامساكمةارهكا
 . 

 –االشييي راكي ن "و " ال ناشييي ة"غيييير ين إمكاايييية ل ييي ير الرييي رل سيييل يا سيييرعان ميييا لالشيييت، وعيييا      

 .اللحالفامعاالبرجوازمةالذين كاا ا على ريس الس في اي الى " لر ري نا
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ي   ح ين  (لال الل)ماركسي ع يق لألو ات السياسية واالق صا ية السائ ل، ي رك  لحليتواس نا ا الى     

عيية اق رايا ش ي ا من الر رل االش راكية ال ي س ق م يحت ال ناقضاي ال عقي ل لل سيائت اال   ا لق ربروسيا 

األضمية ال طنيية العامية اليى  كاملد األضمة الر رية في البال  ي صاع  ث ري   ي ،  لعازموارلبط . ال لحة

 . كت ياحاء البال 

ا:ا،املتخصاالالماامتي....قانوناالثورةااألساسي: )يق ل ه ا(الال الل)وك ب 

 نالذةاالعذالياعتذىاالامكفيامذلااجذلاالثذورةاأناتذدركاأناالجمذاهالراالمسذلةلتةاكالمظتومذةاعذدماإمكا

ا.الطرمقةاالقدممةاكاناتطالبابلةالرها

 إناملاالضركرياألجلاالثورةاأنامةدكاالمسلثِمركناغالراقذا رملاعتذىاالعذالياكالحكذمابالطرمقذةا

 .االقدممة

 اعذلاالقذدمم،اكع ذدمااتعجذزا"االطبقذا االذدنالاا"اإناالثورةاالاممكلاأنات لصراإالاع ذدمااتمذزقا"

كنع ذياأناالثذورةامسذلحالتةابذدكناأزمذةا.....اقاالطرمقذةاالقدممذةعذلاالسذالراكالذ"االطبقا االعتالاا

( كط الةاعامةاتشملاالمسلةلتاللاكالمسلِةتاللامعا
26
 . 

 

فيي اليبال  قيي   األضمية ال طنييةا، عليى يسياس لحلييت ع ييق لل  يع ول  راليه ال عليية، ين(لال ذالل)اثبيت     

اسيي العيام لالا  ازية ال سيلحة اليى وان الظيروف ال ناسيبة قي  زهيري ل ح ييت شيعار ااعي ا  السي اضجت

" و  " البدشذفةاأنامهخذككااالسذتطةامجذباعتذى: " شعار ال  ارسة الع ليية وذليا فيي رسيال يه ال ياريخي ين

 " الماررسالةاكاالنلفاضة
27
. من ال العيب ييه كحكّر، كخطورتههذا الشكت النضالي  جدمّة (لال الل)لق  يك  . 

 : ، حيث يجب ااجاحهايااع ا  الجي  والشامت لها، االا  ا ة ال سلحة اجاح( لال الل) وريط

احشداقو اتفوقاقو االعدكابكثالر؛ا -

 الياالمكاناالحاسم،اكالتحظةاالحاسمة؛ا -

 .كإالاأبا االعدكاالم لفضالل -
 

وهذه ال شخيصاي ل   ع يراهنية ح ى يالنسبة لالا  ا ا الشعبية والحركاي االح جا ية ال عاصرل، ومنهيا 

 .0211جي ل اا  ا ة لشرين ال 

ال اريا كب اية لر رل يك  ير العظ ى في   خلاالا  ا ة في ي روغرا ، ق   انلصار، ي م أرلوبرا75كان     

ث ية . 0101نذوالمبراا1ولي ج االا صيار النهيائي فيي . البال  ال يي ف حيت صي حة   يي ل فيي لياريا البشيرية

ال ييال ي -سيب ال قي يم الي لييااي ح 1111الري رل فيي شيهر اي ف بر عيام  انلصذر :  رورية هنا مدحظة

ال عروف وال س خ م حاليا ـ لكنها سجلت لاريخيا في شهر يك  ير ألن ال ق يم القيصري ـ ال ع ي ل ييه فيي 

ثي رل "روسيا في ذلا ال قت ـ كان م يخرا ثالثة عشر ي ميا عين ال قي يم الي لييااي، واشي هري يعي  ذليا ييـ 

 ".                 يك  ير
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 ؟1111والبالشفة ماركس وأطروحاته بشأن استالم السلطة يف أكتوبر  (لينني)" خان " هل 
لال ذاللاكالبدشذفةامذاررساع ذدماا"اخذان"هذلا: السؤال ال اليي رح العرض ال اريخي ال كرف السايق     

اتخذذككااقذذرارهمابلسذذتماالسذذتطة،ااثذذراطذذوراقصذذالرامذذّر ابذذهاالثذذورةاالبرجوازمذذةاالدممقراطالذذةاالذذياركسذذالا،ا

 ؟ اللعاملامعااالنلقالاالىااالشلرارالةاباعلبارااسالركرةاطومتةاراالضالل

رالفاممكلالتثورةااالشلرارالةاأنات لصرااليابتداالامملت ،ابسذببا: وه  سؤال آخرويرلبط يهذا السؤال     

ضعفاتطوراالرأسذمالالةاالالذه،اقاعذدةاما مذةاملقدمذةالب ذااااالشذلرارالة،اكهذواالشذرطاالرئالسذياالذكيارذانا

 ؟هاالنلصارااالشلرارالةااليابتداملاالبتدانماررساقداكضع

، مبرهنا على و    الريس الية في روسييا (لال الل)من هذا السؤال وفي مسعى اا اية عليه، اا لق     
28
 ،

ظِهيرا ييان السي اي الخاصية ال يي كاايت ل يّيز هيذه الريسي الية، " الشيعبي ن"ال ي كيان يشيكا ي    هيا  وما

كااياي اا صار الر رل االش راكية فيهيا اكبير مين إمكااياي اا صيارها ، لجعت من إمسمةاضعفهاوياألخص 

في يي يل  آخر من البل ان الريس الية ال    رل، ول يح لل بقة العاملة فيها فرصة ال ح ل اليى محيرك لهيذه 

على قناعة يين االا صار الحاسم عليى القيصيرية فيي روسييا سيينقت  (لال الل)و من  هة يخر  كان . الر رل

يييق الريي ري فييي يوريييا، ويرفييع العزي يية الر رييية ليي   البرولي اريييا العال ييية ويخ صيير طريقهييا احيي  الحر

 .االا صار ال ام

، ليم لكين ل  ليا اسذلالدااالبدشذفةاعتذىاالسذتطةالحظذةورفاقيه ييان روسييا،  (لال الل)لم يكن خافياً على     

في  تطوراقو اامنلاج تختفن م  ع عن في اكرر م (لال الل)فق  لح ث . الشروط ال ا ية لقيام االش راكية

كعذذدمابتذذوعاالعدقذذا االرأسذذمالالةاالالهذذاا رجذذةاال ضذذجا كالطذذابعاالبرجذذوازياالصذذةالرالرأسذذمالاللهاروسيييا 

 الشذرطاالسالاسذيانضذجلكين البالشي ة ليم يجي وا فيي ال عيارض القيائم ييين . ااجاض البناء االش راكي الكاالي

، بعذضاع اصذراشذرطهااالموضذوعياكعذدماتذوالرها عليى السيل ة، ال   رت ياس يالء ال بقة العاملة وحل ائ

 . سبباً كافياً في عزوف ال بقة العاملة عن االس يالء على السل ة وال ضي ق ماً على طريق يناء االش راكية

يك ين فييي ال ع يييت ال ا يح، خييالل ال راحييت  (لال ذذالل)و  ل  قييف البالشي ة السذذ داالفكذرياالرئالسذذيلعيّت     

في البل ان األورويية حيث يلغيت فيهيا  قالاماثورا اعمالالةاظاالرةيعقبت اا صار الر رل، على ال بكرل ال ي 

عن فكرل إمكاايية قييام االشي راكية ( لال الل)لذلا  افع . الريس الية مرحلة م   رل، ويشكت خاص في يل اايا

ال رحلية االشي راكية، يي في يل  واح  واالا قال السريع يالر رل من مرحل هيا البر  اضيية ال ي قراطيية إليى 

وماركسيي ن آخيرون إليى حصير الري رل  الم اشذفةل اركس، في حيين  عيا  الثورةاالمسلمرةل بيق م ه م 

                                                           
28
ف ي . ة ال   ر اامبريالي للريس اليةعن  لخ م القراين ال اسع عشر والعشرين  خلت روسيا في لزامن لقريباً مع ال ول الريس الية الكبر  مرحل 

اح كاراً لقاس ت كت فروت صناع ها  12ف ع ي اية الحرب العال ية األولى كان يسي ر على اق صا  روسيا . صناع ها كاات الهي نة لالح كاراي

  ال البنكية والصناعية، فبرض ريسوإلى  ااب اح كاراي الصناعة اشيي ال ج  عاي ال صرفية الكبر  ول امجت يسرعة رؤوس ال. ويخضع ها لها

وفي ال قت ا سه لح ل ريس ال ال االح كاري إلى ريس مال لايع لل ولة . ال ال ال الي الذي هي ن يسرعة فائقة هي نة حاس ة على اق صا  روسيا

 .حرباالح كارية، وسّرعت الحرب العال ية األولى هذا ال ح ل اظراً لضرورل حش  الق راي االق صا ية خ مة لل

ملي ن شخص لقريباً،  15يلغ ع   البرولي اريين في ال  ن واألرياف  1111اما يالنسبة لل بقة العامة فان ال ع ياي االحصائية لشير الى ااه في عام 

ي روسيا، فإن ق لها لم يال ائة من مج ت السكان ف 12ولئن لم يبلغ لع ا  ال بقة العاملة هذه إال اسبة . ماليين منهم ع ال مصااع وفبارك 1,5قراية 

في ك ن ال بقة العاملة لسي ر اق صا يا على مركز وعصب كت النظام االق صا ي الريس الي، وكذلا ألن : "لكن في اسب ها هذه، يت، ك ا قال لينين

إن اح شا  الع ال في ال ؤسساي  ".ال بقة العاملة لعبر اق صا يا وسياسيا عن ال صالح ال علية لألغلبية الساحقة من العاملين في زت الريس الية

وزروف الع ت ال ريعة واالس غالل الشنيع والظلم السياسي وعسف ( ال اباس، األورال، كري  ي روغ وياك )الكبيرل وفي كبر  م ن البال  

الحزب : ك ين طليع ها الر ريةال بقاي ال هي نة هي يم ر ياضجت ال عي السياسي ل   ال بقة العاملة الروسية وث ري ها واا ظامها وساع ي على ل
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، ري ي ا (تركتسذكي)قيا ل آخيرون للري رل، مينهم في حين كيان هنياك .   ن افقها البر  اضي ال ي قراطي

 يس الية ال    رلاالا قال إلى االش راكية يقيام ث راي ع الية في البل ان الر
29
.  

 : موقفا  اساسيا إزاء هذا الواقع كان هناك     

، هذا الموقف ، ويجب انتظار ثورة اشتراكية م  الخارجاستحالة عمل اي شيءيرى كان  األول -
 .، نزعة نقل الثورة االشتراكية بالقوة الى الخارجالنزعة المغامرةوراء 

، وال فععي الحسععبا  مسععتوو التطععور الموضععوعييأخععذ  صععيا ة برنععامق واقعععيدعااا الااى  الثععاني -
 .يسكر أو يدوخ بواقع ان السلطة السياسية هي بيد البروليتاريا الروسية وحسب

 

لم لكن ث رل اك  ير خ ي ك ا يعلن البعض، فليس هناك ميا يحي م، وفيق النظريية ال اركسيية،  كالخدصة    

االش راكية يس لزم ل  را ريسي اليا  تحقالقان . ة لق ماان لق م الر رل االش راكية في اكرر البل ان الراس الي

فالشرارل ق  لن لق في مج  ع . الر رل االش راكية ذالها فه  ال يس لزم الق ر ذاله من ال   ر قالاممعينا، يما 

الراس الية في ط رها  في السلسلة جوهرامفهوماالحتقةااالضعفوهذا ه  . ريس الي م خلف ول سع عال يا

 .على اساس ال   ير ال ب ت للنظرية ال اركسية (لال الل)، الذي اي كره االمبريالي

من االا اج الصغير ال ر ي، ال جيزي، ال بعرير، عبير  االنلقال: الحت ال الي (لال الل)على هذا االساس ق م     

ريس الية ال ولة الى االش راكية 
30
ى علي اضفاااالطابعااالجلماعيي عبير آخر طرح  رورل ااجاض مه ة . 

ااا اج، ال ه ة ال اريخية ال ي لم لكن الريس الية الروسية قي  ااجزلهيا يعي  فيي لحظية اسي يالء البرولي ارييا 

 ن ي يلع ليية ، وهيذه العمتالذةااللررذزاكاللمررذزاتعجاللاا ا ه   (لال الل)وما طرحه . على السل ة السياسية

 : اابينعلى 

، يي فصلهم عن وسيائت اا يا هم ال ر يية مين تحوملاالفدحاللاكالم لجاللاالصةاراالىابركلاللارمالل -

  ؛ هة

،  ون ان ك مجهمابوسائلاانلاجاغالرامجزأة،اغالرامبعثذرة،اغالذراالر مذة،ابذلاوا اطذابعااجلمذاعي -

عذدكةاعتذىاولذ االذذناهذكاا. لك ن هذه ال سيائت ريسي اال فر ييا، اي ملكيية فر يية مين  هية اخير 

 .في هذه ال جرية لفرا ةاوهنا . المهمةاران اتلحققاعتىامداالطبقةاالعامتة

 

في فهم ولقييم طايع سيروراي ال راكم هذه، ( س الين)و ( لينين)يين  اللمامزوهنا ال ي  من االشارل ال ي     

 .وفي ال سائت ال ي ل سال يها لل عجيت يهذه الع لية

  االي في سلسلة ط يلة من االا ق حتقةاكسالطةكان لينين ي هم ال ح ل الجاري في روسيا على ااه

ذالها،  الحتقةااالنلقالالةااألكلالةاهيااالشلرارالةيما عن  س الين فان هذه . لغ ي حقبة لاريخية م ي ل

 !!. 1119ال ي اعلن عن اك  ال ينائها عام 

  ،اي ريط األ ر يال ن  ج، واس خ ام الحساب االق صا ي، اقلصا مة كسائلااللحفالزعن  لينين ،

ما : ، يوا ارةاقسرمة: عن  س الين ال رائق(. سياسة النيب)الا . ...النق ية  –والعالقاي السلعية 

 (.ع  ل ألساليب شي عية الحرب)ف ق اق صا ية 
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 .آخرويين حين ، ويح  م 1111ث رل اك  ير  اا التعاما على  121الج ل ح ل هذه ال ساراي ما ضال مس  را، رغم مرور  
30
، 1، مركز ال راساي االش راكية في العالم العريي، طالرضالا احولااالشلرارالةفالح عب  الجبار، : ل زي  من ال  اصيت ح ل هذه االشكالية قارن 

1112. 
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اال   اعية لل ج  ع الج ي ، قامت السيل ة االشي راكية ي ييميم  –وأل ت يناء القاع ل ال ا ية، االق صا ية     

إليى سياسية ال صينيع الرقييت ييال ركيز عليى خليق وع ي ي . األرض وإلغاء ال لكية الخاصة ل سيائت ااا ياج

ا. صناعة اا اج وسائت ااا اج ول  يه ال ائض االق صا ي ال   ل  في الريف ل   يت ع لية ال صنيع

" ال ييي لعييزضي فييي زييت اظييام  مررذذزةاالقذذدرةااالقلصذذا مةابالذذداالدكلذذةميين ال هييم االشييارل هنييا الييى إن اااا

اليى لنيامي  أ   قت للس فيي اي والنقاياي وال نظ ياي اال   اعيية، ، ولرا ع ال ور ال س" شالوعالةاالحرب

 . ق ل البيروقراطية ال ي يخذي ل ريجياً لزي  من لحّك ها  يالررواي ال ا ية والروحية لل ج  ع

 أحذدث ولم لخرج روسيا من الحرب األهلية منهكة اق صا ياً ي  يا يهيا ال قير وال جاعية وحسيب، وإا يا     

فيي االصي  افاي اال   اعيية وم اقيع ال بقياي كيان يه هيا الي مار  تةالالرا اعمالقةل س  رل  حالة الحرب ا

ك ّيت البرولي ارييا " وكيان الخيراب مين الجسيامة يحييث  . البشري واالق صا ي الذي لحيق يال بقية العاملية

وصييف  ك بقيية ا   اعييية م حيي ل اق صييا ياً، ك ييا" اخ  ييت"،  و "عيين ال  يي   كبرولي اريييا .. الصييناعية 

يين اال راءاي ال ي اق مت  االس ن اجواس نا ا الى هذه ال قائع ي كن . 1101األو ات يواخر عام  (ليني )

كاات لج  مبررالها في الظروف االس رنائية " شي عية الحرب " يان حقبة إعليها السل ة الس في ية الج ي ل 

إاهيا . م ا لع   الى يي لص ر اظري مسيبقال   ل ل عن الحرب االهلية والحصار وال  خت اال نبي، يكرر 

يمل هيا الظيروف ال   ي عية القياهرل، ولهيذا ي عيين البحيث عين  لي ايير ا ي راريةيإخ صار شي ي  كاايت 

 . للا الظروف ال ي يمل ها لحليتيسبايها في 

 

 . االنعطاف االسرتاتيجي يتطلب مناورة تكتيكية مناسبة: املبحث الثالث
 مثاال" النيب " ديدة السياسة االقتصادية اجل

ان اخ يار ال بقة العاملة وحزيها هذا الشكت للنضال او ذاك اهم  (لال الل)ك ا اشراا سايقا فق  اع بر     

وال ي كن حت هذه ال سيلة مسبقا، في ه وء ال كالب وال يع ي الج اب عنها اال ل  ر . مسيلة لل ك يا

ذاي ( لال الل)فق  قال . هير والظروف ال طنية ال ل  سةالحركة ا سها ومراعال الخبرل ال ي ك س ها الج ا

اح  مؤسسي الحزب الشي عي البري ااي ملِخصا م ارسة ال عارك الر رية  (كلالمابول)مرل في ح يره مع 

واالخ بار الحقيقي يالنسبة للشي عي . ان مي ان النشاط الك احي ه  افضت مكان الخ بار ارائنا النظرية: " 

" وم ى يح ل ماركسي ه الى فعت ه  فه ه كيف واين
31

  . 

ا: وفي ك ايه     اهم االشعب"مل ااصدقاا االدممقراطالل؟" ااالشلرارالالل اضد امكاالحون فان لينين  كرالف

 :قائال حكراالمين لل اركسية، ومن غير لح يلها الى وص ة  اهزه، ق  

ت ل اصيله، و ون ال  بع ال ي كن اع اء شعار النضال  ون  راسة كت شكت من اشكال هذا النضال يك"     

خ  ل فخ  ل م ى ين قت من شكت الى اخر، كي اعرف في كت لحظة مح  ل ان اقرر ال  ع  ون ان اغ ت 

" القضاء ال ام والنهائي على كت اس غالل وعلى كت ا  ها : ال ايع العام للنضال وه فه اال  الي
32
. 
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ول ياذا ليم  New Economic Policy/NEP (النييب" ) السالاسذةااالقلصذا مةاالجدمذدة" اعي   اليى     

االق صا  ال طني اع  ا اً على القي   الذاليية، ول سييع قاعي ل ال يييي  للري رل  إعا ةاب ااأل ت اللج ء اليها؟ 

يوسيياطاً واسييعة ميين ال الحييين الصييغار " شيي عية الحييرب " ال  يية فييي الريييف، حيييث ييعيي ي عنهييا سياسيية 

، إشيارل االا يالق (لال ذالل)ييإق راح مين ( 1101ايسيان /آذار)حيزب لل ال ؤل ر العاشيرصاغ ،اوال   س ين

عيين  وال  قييف ،فييي رفييع مسيي    ااا يياج الزراعييي الحيي افز ال ا يييةإ راكيياً منييه أله ييية ( ال الذذب)لبليي رل 

 . "شي عية الحرب"مصا رل ال ائض االق صا ي في الريف ك ا كاات ل عت السل ة الس في ية في زت اظام 

يص رل اساسية،  خطوةاتكلالكالةيالنسبة للينين في الب اية " النيب"ياسة االق صا ية الج ي ل لق  كاات الس    

ع م امكااية  ا راكوعلى اساس لحليت ع يق ل ساراي ث رل اك  ير، ل صت لينين الى . لرا عا ال ي  منه

اله ف اال   اعي الن هذا النظام، يحجة السعي الى " شي عية الحرب"القب ل يالنظام اال اري االوامري 

وان كاات  –السامي ال   رت ي حقيق ال رال الشي عي ياسرت ما ي كن، لجاهت وق ع مصالح الناس الخاصة 

وكاات ال صا رل العينية ي راية مصا رل الزامية للنالج ال ائض واحينا . وال سي ا االكررية ال الحية -ااااية

... ان ال صا رل في الريف" وهنا ك ب لينين قائال . ولةلقسم من النالج الضروري عن  ال الحين لصالح ال 

" اعاقت اه ض الق   ال ن جة
33
ال ن ج ال باشر ي ق  ال صلحة في ل طي  اشاطه ول  يره، وفي "اذ ان . 

" ضيا ل ك ية ال ن جاي، ومن  راء ذلا اج  اا سنا  ون قاع ل اق صا ية
34
. 

لصيالح ال الحيين وريس ال يال الصيغير  جعذاااسذلراتالجالاترافي ال اقيع ( ال الب)كاات ومن  هة اخر ،     

اأمتلذذهولكيين ينبغييي ال يكييي  هنييا علييى ين هييذا ال را ييع . وال   سييط، والحقييا ايضييا لصييالح ريسيي الية ال وليية

ال الك ال ن جيين " في العالقة مع ال الحين وصغار  ريب الص ت الخ ير، الى الحاجة،اإجلماعالااكسالاسالا

االق صيا  ال الحيي، ولنشييط  ال بيا ل  ااهياضاليى  أمتلهاالحاجةااقلصا مااخر   ومن  هة. هذا من  هة" 

 . السلعي العا ي يين الريف وال  ينة

النق ييية والحسيياب االق صييا ي وريييط األ يير  –علييى يسيياس اع  ييا  العالقيياي السييلعية ( ال الذذب)قامييت     

ل منهيا فعيالً ي  ي ير القي   ال ن جية ورفيع عا ل إحياء ال جارل ال اخلية، وحققت الن يائج ال ر ي ايال ن  ج 

فييي ال قييت ا سييه علييى إعييا ل ليسيييس  شييجعتااا يياج الزراعييي وإاعيياش االق صييا  الروسييي، ك ييا إاهييا 

الريس الية يح و  معينة، وعزضي ق ل ال الحين األغنياء والك الك في الريف وصغار الصناعيين وال جار 

 . والس اسرل في ال  ن

لنظييم ااا ياج الكبيير عليى يسيس ريسي الية ال ولية، ي رايية مرحلية اا قاليية ل  ا هية  (الللال ذ)وق  اع بر     

وكان . م  لباي يناء األساس ال ا ي  لالش راكية، مرحلة يح ّ ها  عف ل  ر الريس الية في روسيا آاذاك

غ ييي حقبيية ل سلسييلة ط يليية ميين ال ح يياي واالا قييااليييي رك يّن ع لييية االا قييال إلييى االشيي راكية ل ضيي ن 

 ً  .لاريخية ط يلة اسبيا

فيي من صيف القيرن  –فحين كان ماركس يحليت . في هذا الشين (ماررس)ومن ال  ي  ال ذكير هنا يرؤية     

 لييال عليى ال  كيا  –فيي حينيه  -على   لة ق ااين لراءي ليه  اظام االا اج الريس الي وقفَ  –ال اسع عشر 

مالذلامعذدلاالذربحانحذوا: هيي  نقذالضااليى آليية ،ح  يا ،لقي   نلذاجالحررذةااال. القا م الذي ين ظر هيذا النظيام

يين ق   االا اج وعالقياي االا ياج ال ي كين ين يجي  حيال ليه سي   فيي ين  كالل اقضااالساسي. االنخفا 

ول يا كاايت عالقية ال  ياوي . اطار عالقاي االا اج الكايحة لهيا –ذاي الن   ال  سارت  –لكسر ق   االا اج 

                                                           
33
 151، ص 11، ال جل  المؤلفا االكامتة، لينين 
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 121، ص 11، ال جل  الكامتةاالمؤلفا لينين،  



04 

 

في اظير  –اس ال ناقض يين ريس ال ال والع ت، فإن سي رل ال ن جين على حقت االا اج ه  ال بقي هي اس

اا.الحلااالشلراريانها: الحت ال اريخي ال  كن وال  ل ب –ماركس 

، عن هيذه ال صي ة لم سؤالهولكن ماركس لم يق م وص ة  اهزل عن االش راكية وعبارله الشهير عن ما     

 مرحلية اا قالييةمين حييث هيي اي عيين يعض آليالهيا ارلفىيت !  طاعماالمسلقبللالسالدم ااكصفةالم: ي اب

ا ي حالل ال ولية، : اآللالذا اأكاالخصذائصاالممالذزةالدنلقذالااالشذلراريواهيم لليا . اح  النظيام الشيي عي

( الريسي ال)= اسيباب ال  ليا االق صيا ي  ت لفذيوييذلا . والسي رل ال باشرل لل ن جين على وسائت االا ياج

ال يي لصينع السيي رل ولح يي ال صيالح ( ال ولية)ال  ليا السياسيي  كأسذبابعالقية االسي غالل،  تصذ عل ي ا

ويبي و ان ال سياه ة اللينينيية لصيب فيي . اسباب الشيقاء االاسيااي كت لفيالريس الية ل حقق حرية ال ن جين 

 .  هر هذه األطروحاي لكنها ل علق ي رحلة لاريخية   ي ل ولناقضاي   ي ل

الذىااهمالذةا(الي ي ال  سيير)اليامدحظةالماحةااشاراالفالتسوفاالماررسياالفرنسياالمعركفاالراحذلا    

إناالشيااالكياالامعو االيانصوصالال ذاللاهذواتحتالذلاهالكذلاكتررالذباكضذعاأكا:ا"اقائدالينيننصوصا

رلاهكااك.اظرفاما،اكعمتالا اتررالزات اقضاتهاكتةالرامواضعها،اككحدةاهكااالل اقضا االم االالةالتمهلوف

ا    اا.35 "الليامحدناالعملاالسالاسياالالهااتحوالا(االتحظةاالراه ة)الظواهراهيابكاتهاارالاناتت ا

(االسياسية االق صيا ية الج يي ل)اكهذواتقرمذراعذلا"ااالهج م والحصار"اكنقدماه اانصاالتال اللابع وانااااا

لذىااالجلمذا االلشذاكرياالسذابعا،اكهذكاااللقرمذراقدمذهالال ذاللاا(N.E.Pال البا"االليااطتقاعتالهااالياحال ها

الجوانباالقانونالذةاكاالحصذائالةالتسالاسذةاالينينبا  اويابداااسلبعدا.الم ظمةاالحزبااليامقاطعةاموسكو

الذذيااالسذذلراتالجالةااإاع ييافاالقلصذذا مةاالجدمذذدة،اكررذذزاعتذذىاعرضذذهاامذذلازاكمذذةاكاحذذدةاالقذذااهذذياأنهذذاا

لثدثذذةاجوانذذباالذذياالما مذذةاال بيقييالالالذذةاتشذذكلاالثورمذذةالتسذذتطةاالسذذوالاللالة،اكباللذذالياالذذذناالمدحظذذا اال

ا:الجدلالة

 .ل   ر لشكيت ا   اعي ما، ولحليت هيكله الن  ذ ي في ط ر معين عتمااالطواراالعامة .1

اغالراالملكاالئ .2 االمسهلة" ، يي إيراض عتماتحركاالل اقضا االياطورامعاللاكتطورها  كتةالر"  عقدة

كين ي ح ل لناقض ثاا ي –لة   ي ل في ال  ر ال اح  الى مرح االنلقالمكان هذه العق ل ال ي لح   

 .يو العكس، لح ل  ااب ثاا ي من ال ناقض الى  ااب رئيسي يو يالعكس –الى لناقض رئيسي 

اتكال .3 امعاللالعدم املاطور امعال ة اكالقاملطتبا امرحتة ، يو لبعا لضرورل لخ ي هذه فاالممارسة

الذي  العتمإاه . الى لناقض ع ائي ر لناحريغي لناقض يسيط تحولال رحلة يسبب عب ر ع بة ما يو 

االرئالسيعلى   ء  –يس ح  التمرحتة لتطور الل اقض اكالثانومة االرئالسالة الراهنة  كالل اقضا 

االرئالسيي ح ي   -يجاابها الرئيسي و  اابها الراا ية اكالشعار االرئالسالة االعمتالة كالمهاما، المهمة

 .هذا العلم االخير يس ى االس راليجية وال ك يا. العت الةاكالشعارا االثانومةاالمشلقةام ها

" و " اللكلال " ليه اعاله يين اص الحي إلينين صراحة في لقريره ال شار  ممالزمنعا ألي ال باس لم     

 اعلمدناوإذا . قائم ع ال في سياق ل ليله اللمالالزومع ذلا فإن هذا . من حيث ال عريف" االسلراتالجالة

ة والقضايا ال ي  ري االشارل اليها في النقاط الرالثة ال الية يمكننا الق ل من الناحية م اهيم ال ا ية ال اريخي

من اسل ب االا اج  طورااالنلقالوال قص   هنا )  تعرفاالطبالعةاالعامةالتطورااالسلراتالجالةال ب يية ين 

محد ا اللكلال ن ين في حي. كتحدمدااالرئالسياكمراحتهاالكبر ( الريس الي الى اسل ب االا اج االش راكي

                                                           
35
 .191ص ملااجلاماررس،اا،ال  سير 
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امحد االيارلاخطوةاملاخطوا االمرحتةاالجانبا االرئالسي،ارما رلامرحتةاملامراحلاالطورابل اقضها

ا.ااأكاالل اقضاالثانوياالكيامحللامؤقلاامررزاااساسالااالرئالسياالرئالسياملاالل اقض

االرئالسيلس ح  االسلراتالجالةي يح الق ل يين  اللمالالزوهذا      االشعار مرال ذلا ) الطورارتهاالي بلحدمد

االبركلاللارما االرئالسيالكلامرحتة(  مكلاتورمة : "  مرال ذلا في زت اظام شي عية الحرب )  كالشعار

، وفي زت " اللحالفاالعسكرياباللاالبركلاللارمااكالفدحالل"اكا"اتجرمداملاجر كااغالرهماملاالمتكالةا

 "( ساساالسوقابمساعدةاجزااملاالبرجوازمةتحالفاالبركلاللارماامعاالفدحاللاعتىاا( : " ال الب)اظام 

التل اقضاه  الذي  اللكلال في حين ين      احالالا االرئالسي االجانب امع االملفق االشعار ابلحدمد مسمح

الرئالسيالتمرحتة،اأكامعات اقضاثانويااليااالكضا االمعلا ةاملات اقضا االمرحتةامصبحااليام اسبةا

ا.معال ةات اقضاارئالسالا

ااسلراتالجالةا االنلقاليين  الفارقاالجوهريليه إام ال س  عين إفه لال الليحاول      ا اخل ملاتكلال األخر

النيب " ويع  االخذ ينظام  وفي هذا الص   يق ل لينين االن،. االنلقالاملااسلراتالجالةاألخر ، ويين كاحدة

  رلة وال  –الى صيف العام ذاله  3131فإن إ راءاي ال ها ن ال  خذل في ال  رل من مارس عام " 

في "كاات ذاي طايع لك يكي  –وال ناضالي للبر  اضية  ياالي اء في مع ل ازت ال لكياي وال يمي اي،

ذو طايع  3193، في حين ين منع ف رييع سنة "اس راليجية واح ل لبا قال مباشرل الى االش راكية 

 .اس راليجي

ه يالقياس الى ال قسيم الى مراحت الذي العام ل  ر االا قال في ييسط ص ر اللصورفي ذلا ال قت كان     

من هذه الزاوية  –ي ض ن اال مرحلة واح ل  الطورفلم يكن " : النيب" كان مق را له ين يظهر على   ء 

مقايلة ل غير مكان ال ناقض الرئيسي  لك يكاي ع ي لال اح ل زهري   اخت هذه االس راليجيةولكن . -ايضا

 . وال ناقضاي الراا ية

 . هذه القضايا الى مزي  من ال  صيت تحلاجالع  مياي  ويعي ا عن

،ااالسلقرار،االلهمالما : مراحت  ثدنالى  –عبر ام  ا الها  -ال قس ة  0190–ا0101طوالاالفلرةااااا

ممثداك ا ه ،  ظلاالل اقضاالرئالسي" ال الب" يالقياس الى  مرحتةاكاحدة، الضح ااها شالوعالةاالحرب

االبرجوازم ابالل االدكلةابالل اقض استطة اصاحبة االبركلاللارما اكبالل اجهة، امل االرأسمالي اكاالقلصا  ة

اأخر  اجهة امل ااالشلراري اعدمدةإلخذ هذا الصرات . كاالقلصا  االدكلةا:  أشكاال ابالل الصرا 

االعالمالةاالبركلاللارمة، اكالبرجوازمة االبركلاللارمة االصرا اباللاالدكلة االركسالة،  تةالرلق  . كالبرجوازمة

. 0101اللةالراالياالموقعاهوامحوراالل اقضاالثانويااليامارساوهذا  ،الرئالسيالتل اقضاالجانبم قع 

اللةالرا االياهالكلاالل اقضا االاتؤثرااليااللحدمداالجوهريالتمرحتة،اكهيافإن  3193ولكن ح ى عام 

ا.باللاالع اصراالرأسمالالةاكالع اصرااالشلرارالةاالمواجهةاالمباشرة

فال يع   . حلامحتهات اقضارئالسياجدمدصبحاالل اقضاالرئالسياثانوما،اكأ، 0190عاماغير ااه وفي     

مصبحاقائمااقائ ا يين ا   االشكال االش راكية لبق صا ، وا   االشكال الريس الية، يت  الل اقضاالرئالسي

انمواالقو االم لجة، باللانمواالقو االم لجةالكاالةااالشكالااالقلصا مة ويهذا الص   يشير . كباللاعدم

لم ) الي  ين اعي  الى ال     اظاما رشي ا "  :الى ما يلي( 19صا)في ال قرير ال شار اليه سايقا  (لال الل)

الحي الصغير وان اصلح  للعالقاي االق صا ية، وان احيي االق صا  ال"( اش راكيا " يع  لينين يق ل 
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هذا ه  ".  خرليس ث ة مخرج آو وي ون هذا لن اس  يع الخروج من االضمة، .وايخذ يي  الصناعة الكبيرل

 .، يي االا قال من مرحلة الى يخر االسلراتالجياالجكري اللةالالر

. ك رال مناقض لال اللوالذي يس شه  يه  0101مارساالذي ح ث في اللةالالرااللكلالكياااع   االن الى    

ا:لاماواامعا لاهكاااللعدملاالسالاسياالياهالكلااللكوملااالجلماعيا؟اإناهكاااللعدملامعا 

، م لقلاملاتعبالراحربياعلاالل اقضاالىاتعبالرااقلصا يالذي )  تعدملاالياشكلاالل اقضاالرئالسي:اأكالا

 (.البرولي اريا والبر  اضية: يين ال بق ين  مجابهامباشرةولكنه يظت 

االل اقضاالرئالسي: ثانالا اجوانب اكضع االي فالجااب الراا ي الق يم يصبح  اابا رئيسيا والعكس  .تةالر

االرئالسيلق  كان . كسيالع يين ال ناطق ال اقعة لحت السي رل االق صا ية البر  اضية  لتل اقضاالوجه

يي الق ات االش راكي يو ياألحر  الق ات -وال ناطق ال اقعة لحت السي رل االق صا ية للبرولي اريا

االرأسمالي –ال  ل ك لل ولة والق ات الريس الي  االقطا  االجوهريكان : هو ااالهدف اقو اهو طر 

الذي ي خذه ال ناقض، يي الشكت االق صا ي  مرتبطاابالشكل، وكان هذا البرجوازمةاملاجزااملاقاعدتهم

 .والحريي معا

منذ هذه اللحظة لصبح . القطا االمؤممالل ناقض ه االوجهاالرئالسي، اصبح 0101كابلداااملامارسااااا

الذي ال غنى عنه لكت لق م الحق لع لية  شرطالعلى ما لم ليمي ه، ومراقب ه ولنظي ه ي راية  السالطرة

االمسهلةاناآل تةالر لق  . الهج م اهي،ولكن عقدة ارما اظت   شكلما الذي سين صر، اه  )  المسهلة

. الياكضعاالوجهاالرئالسياتةالالرلالساه اكاسو ا(. االق صا  االش راكي يم شكت االق صا  الريس الي ؟

كنا اق ل ين مه  نا من االن فصاع ا ليس لجري  من  ر وا : " الى ما يلي  لال اللفي هذا الص   يشير 

 ."غيرهم يق ر ما هي إاجاض ع لية الجر  

اجدمدااتةالرلق       االرئالسياشعارا االرئالسيالتل اقضاكاصبحاالشعار لجري  من " لم يع  ه  . الوجهة

 .ذالها" إاجاض ع لية الجر  "يت "  ر وا غيرهم 

اااللةالالرلينين  حتلوق       االل اقضاالرئالسيالي " ال هام العا لة للسل ة الس في ية " في ك ايه  شكل

إن ل  ر الحزب البلش ي وه  الحزب الحاكم الي م في روسيا، : " حين ك ب قائال( 3131ايريت -مارس)

وه   يبين ي   ح خاص ماهية ال نع ف ال اريخي الذي اج اضه والذي ي يز اللحظة السياسية الراهنة،

إن ( ……) الجاها   ي ا للسل ة الس في ية، يي طريقة   ي ل في طرح القضايا الج ي ل  منع ف ي  لب

وق  كاات هذه . ال ه ة االولى لكت حزب يع ت لل س قبت هي إقنات غالبية الشعب يصحة يراامجه ولك يكه

ة الرااية وكاات ال ه ( ……)ال ه ة ماثلة في ال ق مة س اء في زت القيصرية يو في عه  سياسة ال صالح 

ومه ة سحق مقاومة ..( …)لحزينا هي االس يالء على السل ة السياسية وسحق مقاومة ال س غلين 

لقريبا  3131الى فبراير  3131اك  ير  91ال س غلين ق  ااجزي في الج هر يال عت في ال  رل من 

ول اع النا وهناك مه ة ثالرة هي لنظيم اال ارل في روسيا، وهي مه ة وار ل االن في   ( ……)

وغني عن الذكر يانا و عنا ألا سنا هذه ال ه ة واانا . يإع بارها مه ة عا لة وحالة وم يزل للخ ة الراهنة

لين كاات ل خذ ، طال ا ين مقاومة ال س غَ ناآلولكن ح ى . 3131اك  ير  91ع لنا من ا ت حلها منذ غ ال 

. ال ه ة ال ركزية  -ال ارل هي ال ه ة الرئيسيةلم يكن من ال  كن ين لصبح مه ة ا شكت حرب اهلية معلنة

والصع ية الكبر  ال ي ل  يز يها اللحظة الراهنة هي حسن ا راك .( …)وااها كذلا الي م .( …)

لين عسكريا، الى خصائص االا قال من ف رل كاات مه  نا الج هرية فيها اقنات الشعب وسحق ال س غِ 
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 "هي مه ة اال ارل ال  رل الج ي ل حيث مه  نا في الج هر 
36
ولكنه ليس )هكذا كان الشكت الرئيسي . 

 . من ال ناقض الرئيسي، سياسيا فعسكريا فإق صا يا على ال  الي( ال حي 

الل اقضامن حيث ين  نقتةص مة اظرية على الص رل يرم ها، واح ثت يها " النيب" احدث لق      

ا عن ين يك ن  مكف( راكي واالق صا  الريس اليال ناقض يين االق صا  االش )ال  ر  هذا فيالرئالسي

، ك ا اشراا سايقا، كان يين "النيب " في  الل اقضاالرئالسيإذ ين )  لمرحتةامعال ةاالعدالل اقضاالرئالسيا

وما كان يظهر على ياه البراامج العام للشي عيين يصبح ياا افة الى ما (. ا   وع م ا   الق   االا ا ية

فرض االا قال ال باشر )فصاع ا، اس راليجية ال رحلة االولى  ناآلرورية من لق م يحكم ص فة غير  

ويع  شغت مكان االس راليجية مؤخرا على هذا النح ، اصبحت ال نع  اي (. الى البناء االش راكي

امضموناتلةالراالياالشكلاكلالساالييي ياها  –السياسية ال ي ل م على هذا االساس في مس    ال ك يا 

م ا  3193مج  عة من ال ناقضاي طايعا ع ائيا في عام  اتخك فعلى سبيت ال رال . رئالسيالل اقضاال

اترتالباالقو ااالنلاجالةالسل ة الس في ية الى النظر في  اضطر على اساس االساليب الريس الية،  إعا ة

 .3131وااا اج وال با ل الريس اليين، ولم يكن هذا االح  ال ميخ ذا في الحسبان عام 

، فإن إعا ةاال ظراالياالل اقضاالرئالسيهكذا، إذن، يصبح م ه ما كيف ياه، وق  لعذر في للا الحقبة     

ل   ح  اعلبر ابمثابةاتةالالرا احاسمةهذا ال ناقض، ق   اكجهال ع يالي ال ار ل على ما كان يب و ياه من 

 .اس راليجية   ي ل ومرحلة   ي ل في ل  ر ال ك ين اال   اعي القائم

 تمالزاوفه ه لل ناقضاي ولرليبها، ويال الي "  ال الب"   هر ال رح اللينيني اشكالية  تتخالصي كن و    

 :يال الحظاي ال الية االسلراتالجالةاكاللكلال يين 

اا- اال البا" ااالشلراري" التهجوم ااالكلالة االشركط اتعد ابكاتها، امسلقتة ااصدحالة، اعا ل الق   ) مرحتة

ل   ال الحين، لج يع يياااي ( س ق)اس خالص فائض ضراعي، لك ين من ذ االا ا ية الى ما كاات عليه، 

ا(.يشين االق صا  الس فيي ي

من الص ر )  باللاالزراعةاكالص اعةاأحدااألشكالاالليااتخكهااالل اقضاالرئالسيالت الباهواالل اقضا-

اي ال ي لع رض هذه ال ناقض يين ما ل  لبه وح ل الصناعة والزراعة ويين العقب: االخر  لن س ال ناقض

ا(.ال ح ل، يو ال ناقض يين لن ية وع م لن ية كت الق   االا ا ية

يجب علّي االن ايها الرفاق ين يق ل يضع كل اي يشين ال رت )  الوجهاالرئالسيالتل اقضاهواالزراعةا-

 (الرئيسي اق صا اا وه  الزراعة
37
ي ال    في حين ياه عن  لحليت ل  ر اسل ب االا اج االش راكي ف. 

إن الصناعة الكبيرل هي ال عامة ال حي ل لل ج  ع ) الصناعةه   لتل اقضاالوجهاالرئالسيال  يت، فإن 

 االش راكي
38
 . 

ريسا على عقب من  واق ة ال ح ل، كنق ة لقايت االو ه ال خ ل ة لل ناقض، عقدةاالمسهلةاهياالسوقاإن -

ا.م  ع البحثم ارسة لرمي الى ال غلب على هذا ال ناقض في ال  ر 

في هذه اللحظة يو للا  تلخكاللشكت الذي  اليالحظةامعال ةاهياالملطتبا االلكلالكالةاالمهامااالساسالةا-

 :وهذه ال   لباي هي . لل  ر الل اقضاالرئالسياعقدة

 .ال حسيناي ال الية واال يية في اح ال صغار ال الحين الذين يع ل ن لحسايهم الخاص -

 .ال  رب على ال جارل -

 الا  …قرار ال الياالس  -

                                                           
36
  .052-011، ص 01، ال جل  االعمالاالكامتة ،لينين  

37
 .141، ص 11االعمالاالكامتة،االمجتدافي ال ؤل ر ال اسع للس فياي،  ،لينين 
38
 .  14، ص 11ال جل   متةاالعمالاالكا: لينين 
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ا:من يينها ما ييلي ال لائجاالمل اقضةطائ ة من ( ال الب)لرلب على     

أ  اكظالفلهذذااالذذياإعذذا ةاإنهذذا االقذذو االم لجذذةاكاللةتذذباعتذذىاالذذدماراالذذكيااحدثلذذهاسذذ وا االحذذرباا-

مج  ا  انعكسيالنسبة للق اعاي والق   اال   اعية، االمر الذي  ملفاكتةذلا كاات  نلائجغير ين . السبعة

ا.في العالقة يين ال بقة العاملة وال الحين، سي رك اثاره على ال جرية الحقا ليضمفي صيغة 

شذذكت االظذذركفاالجدمذذدةاحذذاالزااللحذذولاالبالركقراطالذذةاالجدمذذدةامذذلاسذذتوكاالذذر يامبعثذذر،االذذىاشذذرمحةاا-

ال ن جية ا   اليى ا ي   واظيرا ألن  ا ي  القي  . اجلماعالةاملمالزةابفعلاامسارهاابالجانباالل فالكيالتستطة

( يو القيي  ) ميين هييي القيي لملحيي ز فييي حجييم ال ييائض االق صييا ي، فقيي  طييرح هييذا ال اقييع الج ييي  مسيييلة 

وهنا ي يي هيذه . اال   اعية ال ي س  حكم يع لية ل ضيع ال ائض االق صا ي يين الق   اال   اعية ال خ ل ة

 . الالحقالشريحة للعب  ورا م ناميا سيؤثر على الجاهاي ال   ر 

شذذهداالحذذزباتحذذوال ام ذذاظرةاالذذياتكوم ذذذهاال بقييية -وفييي سييياق هييذا ال حيي ل فييي البنييية اال   اعييية -

وسيلقي هذا ال اقيع يرقليه عليى افياق ال  يع الحقيا، حييث شيقت هيذه . االمدمولوجياكنمااعدقاتهاالداختالة

، (لال ذالل)يي ي في ر وفيال  يين مراكز القي   ال  نافسية، وهي  الصيرات اليذي الصراتال ح الي طريقها عبر 

 .قيا ل الحزب وال ولة( سلالالل)ول لي 

شيكال مين  كيرسواليذي  (النييب)اليذي ح ل يه سياسية  االا  ياح االق صيا يوما يرير االا بياه هنيا اليى ان     

واليذي اقير  ،(البلشي ي)في البال ، ل حظ ان ال يؤل ر العاشير للحيزب الشيي عي  ال ع  ية االق صا يةاشكال 

الخييذ قييرارا يقضييي ي حييريم اشيياط ال كيي الي  اخييت الحييزب وحييت   يييع  (النيييب)الاع يياف احيي  رسيي يا ا

 .ال ك الي القائ ة يال اس رناء

يع ليية  ال عجييت، فقيرر المراحذلااللارمخالذةاحذرقإلذىاسالاسذةاا(سذلالالل)خدالذا التال ذالل،اعمذداغالراانهاكاااا

ائر ال صينيع وااسيرات ي كي ين ال يزارت لرّكز ول ركز ااا ياج  فيي الصيناعة والزراعية، وذليا يرفيع ولي

ياسيي خ ام ال سييائت القسييرية  لنييزت ملكييية ال الحييين ( السيي فخ ضاي)الج اعييية ومييزارت ال وليية االا ا ييية 

ااا يياج الزراعييي فييي  الذذائضال   سيي ين وإرغييامهم علييى االاضيي ام إلييى ال عاواييياي الزراعييية ومصييا رل 

، إليى  يرائم  (النييب)لي ا اً عليى السياسية اللينينية ال   رلية ييـ وليم ليؤ  هيذه السياسية، ال يي لشيكت ار. الريف

ي راراً هيكلية يالغة في  يلحقتواا هاكاي واسعة لحق ق اااسان إضاء ماليين من ال الحين وحسب، وإا ا 

األغنيياء  أثذار اعذداااالئذا اكاسذعةامذلاالفدحذاللالزراعة لم ي م لجاوضها ح ى ف راي م ييخرل، ك يا إاهيا 

.  ين كان ي كن ل ورها االق صا ي ين يس  ر آلما  ط يلة   ن مرحلية االا قيال إليى االشي راكيةال   سو

لق  اق رات ع لية لعجيت ال صنيع ينش ء اظام ال خ يط ال ركزي ذي ال بيعة اا ارية واألوامريية ول طي  

ي قراطي فيي النظيام ولح ليه إليى عاميت معرقيت لل  ي ر الي  االجلماعالذةا-االقلصذا مة وره في حيال اليبال  

 .االش راكي

واذ حال نا ال  فيق، . مرحلة لاريخية كاملة"الى ان السياسة االق صا ية الج ي ل هي ( لال الل)لق  اشار     

" فاانا سن  كن من ا  ياض هذه ال رحلة في م   عشر سن اي او عشرين سنة
39
واذ ا رك ي   ح ان . 

                                                           
39
 110، ص 11، ال جل  المؤلفا لينين،  
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ان مرت هذه السياسة : " قائال حكّرال م    ا في الحزب، ما ض" شي عية الحرب"الحنين الى اظام وطرق 

" س ك ن ي راية غباء واا حار للحزب الذي يجريها
40
 . 

على و ع ح  اهائي  1101 – 1109لم يصغ لهذه ال حذيراي واق م في ف رل  (س الين)غير ان     

اال اري االوامري " الحربشي عية "، ياعرا من حيث الج هر اظام (النيب)للسياسة االق صا ية الج ي ل 

 !، ولكن ييي ث ن " وي ا ااه يسياس ه للا لغلب على ال س حيت االق صا ي. القاسي

الامجذوزا، وهيي اايه ( ون ان اعنيي ييذلا لبريير ا يراءاي سي الين اعياله)وث ة مالحظة اس  راكية هنا     

 مواجذهناي كيان االلحيا  السي في ي ف ي يواخير العشيري. إغفالاالبالئةااللارمخالةالسالاسا اسلالاللاكخالاراته

 إمجذا امصذا را اختالذةيضمة اق صا ية عامة، ال سي ا في مجال إا اج الحب ب، وكان على ال ولة الس في ية  

ل   يت ل  رها الصناعي الضروري لبناء القاع ل ال ا ية لالا قال لالشي راكية فيي وقيت ليم ل ي فر فييه ييية 

ذلاكاللجمالذعاالزراعذيا. ض خار ييةإمكااية للحصي ل عليى مسياع اي يو قيرو كهكذكاارذانااللصذ العاالمعجو

 ".اللرارمااالشلراريااألكلي"القسرياكمصا رةاالفائضاالزراعياجوابا االحّلامااسّميابمشكتةا

 

 بعض الدروس واخلالصات: ثورة أكتوبر العظمى:   الرابع املبحث
 

 م لهيا يي يسسيت لهيا ثي رل يك ي ير ييالرغم مين ياافيا ل مين ال جريية ال  يلية ال مع الذونمن ال ؤك  يانيا     

فيي صيياغة لصي ر م كين ل حقيق االشي راكية، حليم ثي رل  خبرا اغ الةاكهامذةاكأساسذالةال يساوي، ف يها 

 .يك  ير وحلم كت الكا حين ويس اء الناس

ذاي ال غييز  العييال ي الشييامت  الخبذذرةاالمتموسذذةميين  وخالذذرةالعاصييف وال جييي  خلييق  1111إن عييام     

 مقذالّماالشذالوعالونابع امذةاالوضذعاالمتمذوس  ليا يصيّر عليى ين /ي ص ة ما يا( لال الل)كا. يلة لل  بيقوالقا

"اأكلئذ االذكملاسالشذرعونابذالثورةاانطدقذاامذلايحي ّل، ييضيا،  انلقذدولكنيه يال قاييت . في يلي ااهم ال خ ل ية

ا".اكصفةاجاهزةا

، واليذي لي ج ياا صيار 1111الري ري،  ان العرض الذي اح  له الصي حاي السيايقة حي ل عيام الحرييق    

وخص صيا ) من ال ا ي لخ مة الحا ر اسلخدصاجمتةاملاالدركساالمهمةث رل اك  ير ال جي ل، ليح 

 :من يينها (في يال اا 0211ل   ير اا  ا ة لشرين 

 

 العفومةاكحدهااالاتكفيابلاالابدامذلاالقالذامابعمذلاتحضذالرياطومذلااألمذدالقذو االمجلمذعاللحقالذق .1
يس حيت طبعا إاكار القي ل الهائلية للع  يية الر ريية، فظياهرل الع  يية معروفية . االسلراتالجياال صر

فييي مرييت هييذه اللحظيياي ال اريخييية يظهيير الييى السيي ح ياايي فات، . فييي االاع افيياي الر رييية الكبيير 

. الليذان لراك يا ويقييا خياف ين عشيراي السينين( ي ي ح الغيين)انزعاجاكغضذباالجمذاهالراالمسذلةلتةا

القالذامابعمذلاتحضذذالرياطومذلااألمذذدا، المذلاالضذذركريالل لصذراالثذذورة. ن هيذا ل حيي ه ال يك ييولكي

وي ون هذا الع ت، وي ون إ راك الج ياهير لضيرورل النضيال  ي  الحيرب و ي   .لقو االمجلمع

، ال ي كن وال ي قراطية والسلم االهلي اال  ها  اال   اعي والق مي ومن ا ت الع الة اال   اعية

                                                           
40
 000، ص 11، ال جل  المؤلفا لينين،  
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فيي  0211ولجرية الشه ر االخيرل ال ي للت اا الت اا  ا ة لشيرين  .صر االس راليجيلحقيق الن

 . يال اا ل لت على ذلا

ل   النظر في يح  يهم قضيايا . تج باأناالاتكونااللكلالكا اعبئااعتىااالسلراتالجالةاأكابدمداع ها .0

 انلفاضذذا قيية ين ، يجييب ين يؤخييذ ينظيير االع بييار حقيبذذاللاالذذوعياكالعفومذذةاالل اسذذبالريي رل، يي 

خبرتهااي ر ة ال يس هان يها،  أعدتهاكاات ق   1111يناير /الج اهير الع  ية ال ي  ري في شباط

يين الع ال والجن   وال ئاي الشعبية  (ليني )ال   ااي وقائ ه  كعملاحزباالبدشفةالسايقة  الثورمة

يع يت سياسيي اشييط ومينظم فيي  فعلى الرغم من ال نكيت القاسي وال الحقاي قام البالش ة. األخر 

إرسذاباالحيزب فيي /و ور ال نظييم أهمالذةوهنا لك ن . ص  ف الج اهير البرولي ارية ويين حل ائها

 صيياغةمين خيالل  قوةاما مةاهائتةالى  كتهطالرااكتحومته، النشاط الع  ي للج اهير طايعا منظ ا

 ف االسي راليجي لل رحلية الهي تحقالذق  يعها فيي  تصبمل  سة  شعارا  ويل رلمناسبة  تكلالكا 

 .ال اريخية ال عنية

لق  يثب ت خبيرل ثي رل .االاانلصارابدكناقوةام ظمةاكموِجهةاكمحِرضة،اأيابدكناالحزباالثوري .1

ااه ي ون قيا ل   اهير الكيا حين مين  اايب ال بقية العاملية وحزيهيا ليم يكين م كنيا  1111 يك  ير

ياليذاي، يكرير ال بقياي  الروسية ى عالق البرولي اريالق  يلقى ال اريا عل. لحقيق الر رل االش راكية

ث رييية، مه يية عظي يية وهييي قيييا ل اضييال الج يياهير فييي سييبيت القضيياء علييى كييت يشييكال ويايي ات 

م راصية  1111كاايت البرولي ارييا فيي روسييا فيي عيام . االس غالل ال بقي واال   اعي والقي مي

هيا عزميا عليى القييام يي ور القي ل القيا يية فيي الص  ف يق ل، وق  صيلّب ها ال عيارك ال بقيية ويفع  

الر رل البر  اضية ال ي قراطية لل ص ل ينضال الج اهير الكا حة ح يى النصير النهيائي، مسي  ي ل 

الحذزباو ي ن لهيا هيذا الي ور . من لير   وصيع ياي الحك مية القيصيرية وال عسيكر البر ي اضي

 .آاذاك، ال صيلة ال ليعية لل بقة العاملة الروسية البتشفي

، ك ا ييزعم اليبعض مين ال يؤرخين والساسية، ييت كاايت لماتكلاثورةاأرلوبراوا اأهدافاطوباكمة .1

 :  قيقة و وا حة و مل  سة أهدافلحقيق هي اس يالء الس في اي على السل ة  غامة

 للحرب؛ ال  ري الوقف 

 األرا ي على ال الحين؛  كتوزمع 

 ل؛ال ض هَ  حق لقرير ال صير للق مياي كتهمالل   

 األل ااي؛ سحق يي روغرا  الح راء ، الذي يرا  كيراسكي لسلي ها للجيش كتفا ي  

 الرقاية الع الية على ااا اج؛ كإقامةاالب ر  اضية لالق صا ، ككقفاتخرمب 

 اا صار الر رل ال ضا ل كم ع . 

 

 رل يك ي ير، إن ال ايع االش راكي لل ولة الس في ية الذي  شن ه ثي. اللرابااباللااالشلرارالةاكالسدم .5

يول وثيقة يص رلها السيل ة السي في ية فيي " مرسوماالسدم"وكان . ق  ح   سياس ها ال حبة للسالم

 .مجال السياسة الخار ية لنهج في ثباي طريق النضال من ا ت سالم وحرية ويمن الشع ب

اظهذوراالمفذذاهالماالعصذرمةاعذلاالعدالذةااالجلماعالذةاكعذلاحذذقيسي ري مك سيباي االشي راكية عين  .4

 .الا.... امنساناالياالعملاكاليااللعتالماكالراحةاكاليااللهماللاالياحالةاالشالخوخة

رانذذ اثذذورةاأرلذذوبراكموقذذفارذذا حياالبتذذدانااألخذذر ام هذذاانمووجذذاالقذذانوناآخذذراهذذوااألممالذذةا .1

، إح   ال سائت العظي ة لنضال الشع ب في سبيت السالم وال ي قراطيية واالشي راكية البركلاللارمة

 .اعي ع  ماوال ق م اال   

،احالذثاأنااخلالذاراعشذرا االذدكلاالذياآسذالااحّلاانعطافاتارمخياعتذىاحررذةااللحذرراالذوط يك ا  .9

ير رل يك  ير، ويناء االش راكية في االلحا   ارتباطااكثالقا، مرلبط كأالرمقالااطرمقااللطوراالمسلقل

 .، يغض النظر عن م الي هذا النظامالس في ي وزه ر النظام االش راكي

ين الظيروف اخ ل يت  (لينعي )يقييا ل  ا رك واحن اسي لهم  روس ثي رل اك ي ير العظ يى وعلينا ين .1

كريرا عن للا  ال ي يحاطت ي لا الر رل وياه ق  ح ثت ل  راي هائلية فيي مسيار ال  ي ر العيال ي 



11 

 

  ي هرا يجة للر رل العل ية ال كن ل  يية وا يجية الع ل ية الريسي الية إال يايه رغيم كيت ذليا مياضال 

االسي غالل واالسي عبا  والقهير ليم ي غيير ييت واض ا  شراسية وع واايية  ىالي القائم علالريس النظام 

الشييع ب وال بقيياي العامليية وال ئيياي  حا ييةة الجنسييية م ييا يؤكيي  يييا يجيية هي نيية االح كيياراي م ع 

اصر إلي اس ك ال مسيرل النضال مين ي يت ال قي م عالكا حة االخر   في مخ لف مناطق عال نا ال 

 يياعي و االشيي راكية ولحرييير اااسييااية ميين كييت مظيياهر القهيير ال بقييي والروحييي والعرقييي اال  

 .والسعي إلي يناء مج  عاي يس  ها السالم وال ي قراطية والع الة وال ساوال والحرية يين البشر

فبقيي ر مييا كييان ااهيييار . كتع ذذياالمدحظذذةاالسذذابقةااناالرأسذذمالالةالالسذذ ااألالذذقاال هذذائيالتبشذذرمةا .12

قيي   ال قيي م، فااييه يفضييى، فييي مجيير  ال  ييرل   ييية ال ييي اابرقييت ميين ثيي رل يك يي ير قاسيييا علييىال جر

الرأسذذمالالةالالسذذ ااألالذذقاالالحقيية الييى اسيي خالص مج  عيية هاميية ميين الحقييائق والعبيير، يه هييا ين 

وق  اك ي ذلا االضمياي ال   اليية ال يي عاشيها  ورييا النسيق الريسي الي العيال ي .اال هائيالتبشرمة

وميا  0229ه ويطرافه، وآخرها االضمة ال الية العال ية االخييرل ال يي اا جيري فيي سيب  بر ي راكز

 ا.ضالت حرائقها مش علة

. سقوطامشرك اب ااااالشلرارالةااليابتدااكامجموعةابتداناالامع يامذو االفكذرةاواتهذاركل االاناا .11

ي مج  ييع مغيياير قيي رل البشيير، ال ييامحين الييى ال حييرر والعيييش فيي  يك يي ير علييى  فقيي   للييت ثيي رل

وإن . لل ج  ع القائم على عالقاي االس غالل، على ا  راح الخ  ل الصعبة األولى في هذا االلجياه

واسي ك ال ل يا سيبقها مين اضياالي  رللذومجاالش راكية ك شروت لل حرر اااسيااي، لين ل بلي ر إال 

فيي عصيراا   راسييةوخبراي، على طريق ال حرر اااسااي، هذا ال ريق اليذي اف  ح يه الري رل ال 

اللختياعلاالخالارااالشلرارياالكيا االع اع هاإن . ث رل يك  ير العظ ى  الح يث ويغن ه، ا عيا،

ال ذا،اعتذىاالصذعالدملاالمحتذياضاراكمّدمرامعا اابقالا ةالال اللاكالبدشفةاثورةاأرلوبر ،األنهالذلامبذقل

 .اماعيسو االبربرمة،االفقراكالجو ،اكاللفك اكاالسلقطابااالجلا،كالعالمي

 

 

 بعض املقاربات اللينينية: اخلامساملبحث 
 

 لينينرآها  االممية كما : أوال

من ال عروف ان لبل ر االم ية البرولي ارية ق  اا بع ي ايع الظروف ال اريخية ال ي ل  ري في     

ول من القرن وق  زهر ال ايع االم ي لنضال البرولي اريا منذ النصف اال. اطارها الحركة الع الية العال ية

حيث كاات قليلة الع    –اال ان ال بقة العاملة في للا ال رحلة . ال اسع عشر في اشاطاي الشغيلة ال بقية

، وح ل اه افها ومصالحها ي عزل آاذاكلم ل رك،  -ومنقس ة على الصعي  ال طني وغير منظ ة سياسيا

 .عن ال  ارق الق مية

 راكية ع  ما م ع ة يال  ياوية ول جس  في مشاريع وكاات افكار ال ضامن االم ي واالش    

 .وما شايه" الحا  للشع ب"و "   ه رية عال ية"ك س  ي لي ية ح ل لاسيس 

العالقاي  لحليتوخالفا للخياالي العاط ية من هذا الن ت، طرحت ال اركسية م ه ما ام يا ين لق من     

ا   اعية لاريخية  ميزللع بر  االم يةان ( اركسم)وييّن . ال اقعية يين ال بقاي في زت الراس الية

للبرولي اريا وان ال قائع ال    عية ال ح  ل ل   ر ال ج  ع هي ال ي ل لي  رورل رص ص  ف الع ال 

 . على الصعي  العال ي
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ي ح ل ال  ع االق صا ي اال   اعي لع ال ش ى ( ماررس)ل ح   االم ية البرولي ارية، في ريي     

لهم، االمر الذي ي  لب  خصم طبقي مش ركاظام العالقاي اال   اعية البر  اضية، وي      البل ان في

اع اال مش ركة من قبت ال صائت ال طنية لل بقة الع لة وي ح ل مصالحها واه افها الجذرية، ورسال ها 

لع الة االم ية ال  جس ل في لحرير البشرية من   يع اشكال االس غالل ويناء ال ج  ع على اسس ا

 .اال   اعية

يين ال طني  ال ناسب، ألول مرل في لاريا ال كر االش راكي، قضية (ماررس)ومن  هة اخر  طرح     

على ان ال ناسب يين االم ي ( ماررس)واك  . ال ناول العل ي لحلها وعلّتواالم ي في الحركة الع الية 

على  ي  قفااه . الحا لكت العه   والشع بوال طني ال يج ض اع باره شيئا ثاي ا ومح  ا الى االي ، ص

ال   ر االق صا ي اال   اعي  ومس   النظام اال   اعي في هذا البل  ام ذاك  وطايعال اريخي  العصر

 .الظروف والخصائص ال ل  سة وسائر

ول  رض ال اركسية ل بيقا اي اعيا لل با ئ العامة للنظرية الر رية في كت و ع لاريخي مل  س،     

سايا  قيقا لخص صية مخ لف البل ان والشع ب، ويحرا عن طرائق   ي ل في النضال، واشكال   ي ل وح

 .لل عامت االم ي لس خ مها ال بقة العاملة ومنظ الها السياسية وال هنية

، ي فاعه ا، ي يب، عن مبا ئ ال ضامن االم ي يين الشغيلة ويكش ه ا عن (انجتس)و ( ماررس)ان     

ها ويين ال عصب الق مي والش فينية، اا ال في ال قت ا سه    كت محاولة لرمي الى حل ل ال نافر يين

ااخر االاوان م   ع ه ا القائلة . الع مية الق مية محت االم ية البرولي ارية اشعوبا امضطهد باناشعبا

 .ال لزال لح  ظ ياه ي ها الحي ية ممكلاانامكوناحرا

وه  لم يضع لعاليم م ناسقة ح ل . ر في ل  ير افكار ماركس االم يةيقسط كبي( لال الل)من  ه ه ساهم     

كذلا،  و س االم ية البرولي ارية لرلبط، يشكت عض ي، يج يع اال زاء ال ك اة لل اركسية فحسب، يت 

االحكام ال اركسية ( لال الل) وطبق. ينجاح، هذه ال عاليم في لنظيم ال بقة العاملة السياسي واشاطها الر ري

االم ية البرولي ارية يالنسبة لصياغة اسس سياسة االش راكية ال ي قراطية في روسيا، ويناء حزب ح ل 

من طراض   ي  ولعليت اس راليجي ه ولك يكه، وو ع يراامجا وسياسة لل بقة العاملة في ال سيلة الق مية، 

 .مت االم ي يينهاال با ئ واالص ل للعالقاي ال  با لة يين االحزاب البرولي ارية وال عا وصاغ

لع بر  الممارسةاالثورمةفي وح ل  يالك يكية، اشار الى ان  االممياكالوط يالعاملين ( لال الل)واذ لناول     

وال . لصحة ال ناسب يينه ا في سياسة الحزب ال اركسي في هذا ال  ع ال اريخي او ذاك ال عيار االعلى

مع  لرفعاال ااها . ة االم ي يت على العكس لزي  منهالنال هذه ال    عة م لقا من اه ية لضامن الشغيل

ان الحزب الع الي الذي يع ت على كسب لاثير حاسم في . ذلا  ور العامت ال طني في الحركة الع الية

 .الحيال اال   اعية السياسية في يال ه يعير، ي بيعة الحال، القضايا ال طنية اه  اما كبيرا

ة سياسية ال لراعي العامت ال طني الى اقصى ح  محك م عليها يالعزلة ول ل ال جرية على ان منظ     

وقف منذ الشي عي العراقي سبب، فان حزينا ولهذا ال. اال   اعية واالاح اط الى مس    فئة ااعزالية

في طليعة النضال من ا ت لحرير شعبنا من االس ع ار واالح الل وفي  1111سيسه في عام ي اياي لي

اطية والحق ق والحرياي السياسية وال ق م االق صا ي واالح  اعي ومصالح الع ال سبيت ال ي قر

 .وال الحين و  يع شغيلة الي  وال كر والكا حين ع  ما
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، ال  ع في يفق العراق ال س يقظ من سباي 1111يال  ام والك ال، مع طل ت رييع  عاما 94قبت ف    

كحركة  العراقي الشي عي اابرق حزينا ، حيثمة ال كبلةالقرون يمت واع  يغٍ  يفضت لل اليين ال حرو

سياسية من ص يم حركة شعبنا ال طنية وحركة طبق ه العاملة ال  ية، ي بنى ال كر العل ي ويس رش  

م ي في يال اركسية، ويرض ي  هه ال طني الناصع عبر اضال ال يكت يج ع يين ال طني وال بقي واأل

ال ي كرعف اس ها يراامج ع ت ( لجنة مكافحة االس ع ار واالس ر ار: ) يول عام ال يسيسفي . وح ل   لية

ي يال من خيرل ييناء ويناي شعبنا، من العرب والكر  ومن مخ لف االا  اءاي الق مية وال ينية وال ذهبية، 

في اضال مجي  ( الحزب الشي عي العراقي)لحت راية  1115الذين ااغ روا في إطارها، ثم منذ صيف 

 . يالعزم وال  اء من ا ت اس قالل العراق وحري ه، وخير الشعب وسعا له حافت

ً  ل  ين الحق ق الق مية ال شروعة للشعب الكر يومنذ اابراقه،  عت الحزب من      ا  شعاراً وه فا رئيسا

ً في اضاله  م ع   األشكال وم ع اً يال ضحياي، وي اصله الي م من ي ت لحقيق ، وخاض أل له ك احاً ثاي ا

العراق ال ي قراطي  ال  رالي ال  ح ، ولض ان الحق ق الق مية والسياسية واال ارية والرقافية لل رك ان 

 .   والكل ان واألش ريين والسريان ولسائر ال ك ااي األثنية أليناء شعبنا

 ية، ولجاوض اشاط حزينا السياسي ح و  العراق، ولجلى، مرم قا، في كال الساح ين العريية والعال    

 .مناصرا الشع ب وحركالها ال طنية ال حررية وال ق مية، ومناهضا االمبريالية والحرب والع وان

من الصعب حقا لص ر لاريا العراق الح يث ي ون  ورغم محاوالي البعض ل ه يش  وره، فااه    

و ات واأل فرغم كت الصع ياي. الحزب الشي عي العراقي وك احه ال ضني و وره السياسي ال شه  

سرعان ما يعاو   كان الحزبااعكست سلبا عليه وعلى ال   راي في البال  ع  ما،  ال ي  عق ل،ال

حامال راياي ال حرر والح اثة وال ي قراطية وال فات  لألماموي ق م  والرغراي م جاوضا القص ر واألخ اء

 .وسي  ا سه ر ومس قتعن مصالح الكا حين وشغيلة الي  وال كر وكت ال   لعين لعراق  ي قراطي ح

الشي عي العراقي ك احه ال طني  حزينا ورغم كت الصع ياي وال ع قاي وال خاطر، سي اصت     

 واألمنوال ي قراطي واال   اعي، وال صاقه ي صالح الج اهير الشعبية ولبنيه ل  البها في الع ت 

م اصلة ، وال س شري افحة ال سا وال عليم والصحة وال ساوال، ومك األساسية، وليمين الخ ماي واألمان

وال حاصصاي لحت  ثنيال  ييز ال ائ ي والعرقي واال يشكال مقرطة الحيال السياسية، والنضال    كت 

  .، ولن لرنيه عن ذلا يية صع ياي وعراقيت، مه ا كان ا عهايية صيغة كاات

 املقاربة اللينينية للدولة : ثانيا

جيب عين ال ولية ك ا معروف، اماطت ال اركسيية أل     ول ميرل فيي لياريا البشيرية اللريام وازعيت كيت الحا

ال اركسية ال ولة من س اء  اازلتيي . ال    عة ف ق ال بقاي!!( كالبقرل عن  الهن وس)ال ؤلهة ال ق سة 

ال يي ل ريت فييه قييا ل  مع عيان الصيرات ال بقييال جليت يالضيباب اليى حييث هيي فيي ال اقيع، اليى  "الحيا "

وقي  اح يت وال ييزال يح يت . السيائ ل فيي مرحلية لاريخيية معينية( يو ال بقة او ال حالف ال بقي) اركان ال ئة

" اصلاالعائتةاكالمتكالةاالخاصةاكالدكلة"ااجلس .ع ت ف
41
مكااا هاما في الذخيرل ال نهجية ال اركسيية،   

 . يين االع ال الكالسيكية األخر 

                                                           
41
 (.يالب ل اية) 1141، وارش  01، ال جل  المؤلفا ااجلس، . ماركس، ف.ك(: في) أصلاالعائتةاكالمتكالةاالخاصةاكالدكلةااجلس، . ف 
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منيذ الي ال ل، " ماركسييين"ليم يك ايا  (ياجليس) و (ماركس)ومن ال ؤك ، قبت كت شيء، االشارل الى ان     

الكرييير ميين الصييعاب يهيي ف صييياغة  تذذكلالللقيي  كااييا مضيي رين الييى . وهيي  قيي ل ينبغييي ان ال ي ييا   احيي 

لقي  كاايت . وفي هذا الص   فإن اظرية ال ولة ال لشيكت اسي رناء. ال    عاي االساسية للنظرية ال اركسية

صياغة هذه النظرية ه  ال غلب على ال  ه م الهيغلي لل ولية والقياا ن اليذي الخ  ل الج هرية على طريق 

فيي حيين اك شيف . م رو ة على ال ج  ع مين الخيارج" روحا"كان ير  في ال ولة مؤسسة  ام ل خال ل، 

وي  ريت هيذا ال صي ر فيي . مصي ر سيل ة ال ولية، مصي ر الي ول الما مذة العدقذا ااالجلماعالذةماركس في 

ل خ لف ال بقاي اال   اعيية، وال يي مين يينهيا لسيي ر احي   ال بقياي اق صيا يا  الحاالما مةالمصاشكالية 

على األخر ، وهذه السي رل لعني اساسا هي نة البناء ال  قي عليى السيي رل االكرير يساسيية، يي السيي رل 

يست شييئا مسي قال، ييت وإذا كان األمر كذلا فان ال ولة يالن يجة، خالفا ل ا يب و زاهريا، هي ل. االق صا ية

وهيذا ال شيخيص هي  ر  عليى ال صي ر . ااها ي ال غير مباشرل يي  ال بقة ال سي رل اق صا يا في مج  ع ميا

البر  اضي االصالحي لل ولة ال  جس  في عزل ها عن شروطها ال ا ية وال هرب، ي خ لف اشكال ال حايت، 

" سي اة"وهكيذا إذن و حسيب ريي .  ق ال بقيايفي" الحيا "عن لح ي  مض  اها ال بقي ورفعها الى س اء 

هييذا ال صيي ر، ال وليية شيييء مع ييى سييايقا، ي ال ال لعبيير عيين سييي رل طبقيية ا   اعييية، وهكييذا ايضييا فييان 

والن مسيالة ال ولية يالغية الصيع ية وال عقيي ، . ياامكان لح يت هذه ال ولة وإصالحها ي اس ة ال ي قراطية

ق  لعر يت لالل بياس مين  اايب ال ارسيين والك ياب وال السي ة  –ر  يكرر من  يية مسالة اخ –ول ا كاات 

البر  اضيين فااه يك ن م ي ا االشارل الى االفكار واالطروحياي ال اركسيية حي ل  ي هر ال ولية وطبيع هيا 
42
 . 

اكالثورة"يع  ك اب ف (لال الل)اما في ا يخص       1111في شهري آب وايل ل عام الذي ك به  "الدكلة

1119ر عام واشر في آيا
43

، و ال ي (يت ويه ها عن  ياحرين ع ي ين)، واح ا من مج  عة ال راساي 

 .كارل ماركس اظريةل ح ي  مهامها االس راليجية وال ك يكية على   ء  1111اك  ير  ث رلق مها قائ  

ز ماركس مر عا يساسيا في اق  ال ولة الريس الية، وفي  راسة منجع ي ل، لعق   و الك اب ال ذك ر واع بر

االثالثق  ركز على  (اجلسي)واذا كان . آخرين، ك ا ااه لعرض الا قا اي من ك اب في ال ولة  الحقل

: الحقلااالكلركز االا باه على  (لينين)فإن ( لاريا اش ء ال ولة الق ي ة)ال ولة شين اله  اماي ماركس ي

 عر ال وااحالل، وفي هذا الع ت ، و روراي ال ح يم واالس ب الدكلةاره اةالتهالم ةاكالقمعاالطبقي

االماررسالة (لينين) االدكلة ال ظرمة االثورة الي االي االعامتة االطبقة فعن ما كان ه ير معارك . كمهما 

يصم األذان، وعن ما كاات الر رل االش راكية في ط ر االع ا  ( 1119 – 1111)الحرب العال ية االولى 

  قف ال بقة العاملة من ال ولة ذاي اه ية سياسية ملحة، في روسيا القيصرية كاات ال سائت ال  علقة ي

 . اظرية وع لية

 الظروف التاريخية لهذا الكتاب

 الخدالا على ااجاضه ه   (لال الل) زف ا ح ّ . والي  من االشارل هنا الى الظروف ال اريخية لهذا الك اب    

لب الحزب لية الروسية، ك ا في صا ، وااللجاهاي ال  ضارية  اخت الحركة الع االرااية  اخت االم ية

 م اظرةاالكرمةولهذا اع برل يعض الباحرين  زءا من . ا سه( البالش ة)االش راكي ال ي قراطي الروسي 

                                                           
42
 . 112، ص 01، ال جل  المؤلفا لينين، .ي.ف: قارن 
43
 .، مص ر سبق ذكرهالدكلةاكالثورةلينين،  
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من فكرل ع لية له ف الى االع ا    زءمناوئة لهذين االلجاهين في ال  كير ومحاولة ل جاوضه ا، ك ا ااه 

وضها ل ح يم ال ولة البر  اضية الروسية ولجا
44
. 

لج ااب الرئيسية للنظرية ال اركسية في ال ولة ول  يرها على ي  ا الى( لينين) تعر وفي هذا الك اب     

رومونةابارمسالعاما خبرةويص ة خاصة  0150ا–ا0141، على اساس خبرل ث رل (ساجلي) و (ماركس)

ين يلخص فيه لجرية ث رلي  فصال لم يك به، وكان من ال قرر (لال الل)والك اب لم ي م، فق  لرك . 0110

ا.1111و  1125

 :هي مقدمة،اكسلةاالصولالك اب على  محلوياااا

، ي ص ها ااعكاسا الاقسام ال ج  ع تحتالدالظاهرةاالدكلة (لال الل)مقدما، وفيه المجلمعاالطبقياكالدكلة. 1

وق  . هاكمصالر، ككظالفلها هاض ال ولة،  تررالب عالجالبشري الى طبقاي، وعلى   ء هذا ال ح ي  

، "وال ولة  الخاصة اصت العائلة وال لكية"  ساجليفي عرض ما ل هذا ال صت على ك اب  (لال الل)ااعلمد

 .ليه سايقاإرل اوالذي  ري ااش

ا. 0 اكالثورة اس وا اا–الدكلة االدركساالجدمدة، وفيه 0150-0141خبرة ال س  ا ل من سن اي  عالج

الثاملا"اعر ااالكاراهكااالفصلاعتىارلابافي  (لال الل) كمعلمد. 1951و  1919الر رل في فراسا يين 

 .1950عام  (رارلاماررس)اوالذي يص ره"الومسابونابر اا–عشراملابركمالرا

معالجاالدركساوهذا ال صت . تحتاللاماررسا–ا0110خبرةارومونةابارمساس هاا–الدكلةاكالثورةا. 1

ا احتقة اقدملها االلي االجدمدة االثورةأكاالضاالا  استستة االي ااالكربالةاخر  االدكل اارثر اقاء "   اخل

وال ي ح ثت اثناء "  رومونةابارمس"احتقةاإاها  – الرنسافي مسار ل  رها ال اريخي، وهي " ير  اضياً 

 .1911الر رل في عام 

اضاالا اتثرياتحتاللاماررساين يق م  (لال الل)، وفي هذا ال صت شاء سشرك ااضاالالةاألنجتا–تلمةا. 1

 .فاي ق مها من يعض ال راساي ال   رقة، ألاجلس، وهي ا المسهلةاالدكلة

اوهنا في ال صت الخامس لرار  ،االسسااالقلصا مةاالضمحدلاالدكلة. 5 اضمحدلا"ااشكالالةاالل بؤاب 

اق  يراامج " وال عن اة يـ  1915اع  ا ا على رسالة ماركس في عام  (لال الل)وه  ما  رسه "  الدكلة

 ".غ له 

ا. 4 ااالنلهازمالل ين يق مه ( لال الل)، وه  عن ان ال صت السا س وفيه ي جلى ما يرا  لتماررسالةابلكال

ال ريقة القائ ة على عرض االفكار من خالل اق  )في عرض افكاره  (لال الل)من عن ه، وي خذ  رذضاالة

 ،العدقةاباللاالدكلةاكالثورةاظري ه عن  بتورةالى  (لال الل) لجهفي هذا ال صت (. االفكار االخر  ال ضا ل

امرال ) كالفوضومون( امرال يراش ين) االنلهازمون:  -يحسب لينين  -هي  أطرافاثدثةعبر اق ه ألفكار 

وسن ح ث عن ذلا يبعض (. امرال كاولسكي ويليخاا ف)من ال اركسية  كالمرتدكن( يرو ون وياك اين

 .ال  صيت يع  قليت

 :هي األهم ثدنمن يينها  ةابرازاعدةاقضاماااساسال تلالحهذا  (لال الل)إن قراءل ك اب     

 ا.الطبالعةاالعامةالتدكلة،االدممقراطالة،االبالركقراطالة

                                                           
44
 .، مص ر سبق ذكره...ماابعداالماررسالةفالح عب  الجبار، : .قارن 
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 موقفاالثورةاملاجهازاالدكلةاالقدمم. 

 موقفاالثورةاملامسهلةاجهازاالدكلةاالجدمد.      

 – 1919، وث رل " بالاناالحزباالشالوعي" في فراسا وما اعقبها، ق  اا جت  1912واذا كاات ث رل     

 هاض ال ولة  لح يموما اح  اه من فكرل " الثاملاعشراملابركمالرالومسابونابر " اا جت  ، ق 1951

وما اح  اه من "  الحربااالهتالةاالياالرنسا" ق  اا جت  1911البر  اضية، واذا كاات اح اث ياريس عام 

مبريالية وقيام عصر االيم رلة  حتقةارابعةفكرل يناء  هاض ال ولة الر رية على ا ط الك م اة، فإن هناك 

اكالثورة" الحرب العال ية االولى ق  اا جت ك اب  ل  هة النظر  يةواف مقاريةوما اح  اه من "  الدكلة

االمبريالية  البل انالذي شه  لركز ال ولة االمبريالية و خ ل  (لال الل)ان ضمان . ال اركسية في ال ولة حينئذ

، ي نهجه ال اركسي، (لال الل) مّكلالعالم، كت ذلا ق  سام اق في مع عان ال م يحرب عال ية الق سام واعا ل 

 هاض  تحطالم: الخصائص الرئيسية ل  قع الر رل وال ولة، وه  ال  قف ذي الرالثة ا الت متمحمن ين 

 .ال  ريجي لل ولة حدلماالض هاض ال ولة الر ري الج ي ،  تهسالسال ولة الق يم، 

ال ح رف ح ى اس خرج "  الصائغ" اث ماركس واقب فيه يعناية عا ل البحث في لرإي (لال الل)لق  قام     

مخ لف  حاكراكحاججويهذا ال ن ق . مكن االه ال ي لخ ي على العين العا ية، وييرضها ح ى ل ب و ي يهية

ا: االطراف ال ي عاصرله وق مت اظريالها يص   ال ولة، وهي ك ا وص ها

كالعملاملاخدلها، االحلفاظابجهازاالدكلةاالقدمم مركن ا فق  كاا( وا  ذ هم يراش اين) (االنلهازمون)ا-

ليسيسا (  هاض ال ولة الق يم تحطالم)في و  ههم ي ق لة  (لال الل)قذف هنا . برلمانالاالتلةالالرانحوااالشلرارالة

ا.على لحليت لاريخي واظري ل   ر ال ج  ع

اا مركنالذين كاا ا ( يرو ون و ياك اين) (الفوضومون)ا- االدكلة امقدموناالةاا اكال االفور، اعتى صد

في م ا ه هم على ان ال ولة ال للغى على ال  ر واا ا يع  ضوال ال بقاي، وان هذا  (لال الل)ك  ي. البدمل

 .الكبولااللدرمجييو  االضمحدلخذ ص رل يااللغاء يذاله لن ي م يضرية واح ل واا ا س ف ي

مركناالعملاالبرلمانيا اخلا، فكاا ا (يخاا فويل وييرضهم كاولسكي)، (لال الل)، حسب (المرتدكن)يما  -

امعا اكلكل االقدمم االبالركقراطي االجهاز االاله امتةى اجدمد، ااشلراري امجلمع االقامة االقدمم، االدكلة جهاز

االشعب الرقابة اخاضع ابالركقراطياجدمد ين مه ة  (لال الل)وفي م ا هة كاولسكي ييرض . تاسالساجهاز

 هاض ال ولة وليس الع ت من خالله، وان البرولي اريا لن لقيم ي ح يم " الر رل " البرولي اريا اا ا هي 

اي للغي ال نظ ة الخاصة، " البيروقراطية "  هاضا، ييروقراطيا خا عا لها واا ا هي يبساطة للغي 

 .ي ح يلها الى الشعب ال ارل ا سه ين سه

 ي لي  سنة /من ل  ض 11 ال ي القاها ي اريا" ال ولة"فى محا رله عن ( لال الل)ومن  هة اخر  فان     

من سؤال على يساط ه الظاهرية مهم للغاية  انطتق، (Sverdlov)على طلبة  امعة س ير ل ف 1919

االدكلة: وه   ا؟اما ا؟اكمااجوهرها.. ام بةىاأنامكوناعتالةام هجاالبحثااليامسهلةا؟اا كرها كما.. كما

 ؟الدكلةاملاكجهةاال ظراالماررسالة
45
. 

                                                           
45
حولاالدمموقراطالةااالشلرارالةالينين، : ور  اص ال حا رل في. محا رل لينين يلقيت في  امعة س ير ل ف -الــ ولة: ل زي  من ال  اصيت قارن 

 .والخالصاي يين ق يساي ميخ ذل من اص هذه ال حا رل(.  ار ال بع والنشر ياللغاي األ نبية، ي ون لاريا: م سك ) السوالالاللالة
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ال لكا  ل    مسيلة : "من مالحظة ق امها ااه( لينين)ا لق اى هذه االسئلة، في مسعاه لال اية عل    

شّ هها عن ع   وعن غير ع   م رل  العلم الب ر  اضي وال لس ة الب ر  اضية والحق ق الب ر  اضية 

 وكريرا ما لخلط ."واالق صا  السياسي الب ر  اضي والصحافة الب ر  اضية ي ق ار لش يههم ل سيلة ال ولة

ين ال ولة شيء ما آلهي، شيء ما خارق، وياها "وهناك من يع ق  . هذه ال سيلة ح ى اآلن يال سائت ال ينية

ق ل ما عاشت يها البشرية، وياها لع ي الناس يو س ع يهم، لح ت معها شيئا ليس من اااسان، يت يع ى 

قى ي صالح ال بقاي ال س رِ رل على صلة وث"مرت هذه االطروحاي وير  ااها  لال اللين ق  ". له من خار ه

 ".ـ مالكي األرا ي الكبار والريس اليين ـ وياها لخ م مصالحها

اظرل سريعة  لقاءإالى  (لال الل)  عا" ال ق س"ازالها من علياء إويه ف يل رل اطروحاله ح ل ال ولة و    

وما آلت ل ي ا  اضلها ، ا وما هي ال راحت الرئيسية، كيف اابرقت ال ولة وكيف ل  ريعلى ال اريا لنر  

 . في ال قت الحا ر ا يجة ل   رها هذاإليه 

ل هم اشكالية ال ولة  رم طتقا ال الية  القضاياعلى  (لينين) يك وفي مسعاه لال اية على االسئلة السايقة،     

و  هرها و ورها في الصرات اال   اعي 
46
: 

اعتىا. 1 اموجو ة اتكل الم االدكلة اظهوره ن اان ابل امحد ةالدكام، اتارمخالة ابتحظة اارتبا اا   انقسام:

ركن المجلمع عن ما كان الناس   ى ال ج  ع الب ائىف. ...إلىاطبقا ،اع دماامظهراالمسلثمِركناكالمسلثمل

ال   ر، فى حالة لشبه ال حشية،  سلم  يعيش ن سالالي غير كبيرل، وعن ما كاا ا فى ال ر اي الس لى من

فى ذلا العه  ال ار   ضرل يضعة يل ف من السنين ـح ال  ية ال عاصرلفى العه  الذ  اي ع ي عنه البشر

 ."إا ا ار  سيا ل العا اي ال ولة،  الئت لنب  ي    

فقبت اابراق الشكت األول من يشكال اس غالل اااسان لباسان، الشكت األول لالاقسام إلى طبقاي ـ طبقة     

لم لكن ال ولة م    ل، لم ي     هاض خاص حيث هناك .. ..مالكي العبي  وطبقة العبي ، قبت ذلا ال قت 

فئة خاصة من الناس لن صت لحكم اآلخرين ول لا يص رل من ظ ة و ائ ة ألغراض ويه اف الحكم  هاضا 

معينا للقسر،  هاضا للعنف من فصائت الجن   ال سلحين والسج ن وغير ذلا من وسائت إخضات اآلخرين 

 .ر هاالدكلةّ ن يالعنف ـ وه  األمر الذي يك

ي ق ار ما ينشي ااقسام ال ج  ع إلى طبقاي وي  ط  وي ق ار ما ينشي ال ج  ع ال بقي، لنشي "وهكذا اذن و 

 ". ال ولة ول  ط 

  ولعني ال الحظة السايقة ان ال ولة لم ل    قبت ااقسام ال ج  ع إلى طبقاي، ولكن ي ق ار ما ينشي

 . ال ج  ع ال بقى، لنشي ال ولة ول  ط 

اآل إن. 2 اأخر اةالدكلة اطبقة اعتى اطبقة اسالا ة الصالانة اأ اة ً : أك   فعن ما كان ال ج  ع خاليا

كاات لس   مساوال  من ال بقاي، وعن ما كان الناس قبت عه  العب  ية يع ل ن في زروف ي ائية، حين

ال يحصت على ما ه  كان اااسان الب ائى  يكبر، وحين كاات إا ا ية الع ت ما لزال منخ ضة   اً، وعن ما

عن ئذ لم يبرض ولم يكن ياامكان ين يبرض فريق خاص من   روري ل عيش ه الب ائية الخشنة إال يصع ية

 ً  .للحكم، ويسي رون على يقية ال ج  ع  الناس ي رضون خصيصا

                                                           
46
، " أصلاالعائتةاكالمتكالةاالخاصةاكالدكلة"في محا رله هذه الى  راسة ع ت ااجلس  لال اللول ك ين رؤية صحيحة ح ل مسيلة ال ولة  عا  

ش راكية ال عاصرل ل كن الرقة يكت عبارل من عباراله، ل كن الرقة يين كت عبارل من عباراله لم للق كي  ا من ال ؤل اي األساسية في اال"ياع باره 

 ".ال ق، يت ك بت على يساس ما ل لاريخية وسياسية غزيرل



12 

 

 ولكن عن ما زهر الشكت األول من يشكال ااقسام ال ج  ع إلى طبقاي، عن ما زهري    

  ما يصبح يإمكان طبقة معينة من الناس ل ركزوا على الع ت الزراعىالعب  ية، وعن 

ً  رورل م لقة لبيقاء على ً من فائض لم يكن  روريا   ييحسن يشكاله ين ين ج ا شيئا

  شعلة الحيال في العب ، وكان يقع فى ي  مالا العبي ، وعن ما ل ط  يهذا الشكت و   

 .ـ الي  من ين لظهر ال ولة هذه ال بقة من مالكي العبي ، ولكي ي  ط 

ال ولة هي آلة لظلم "ان ". الدكلةاآلةالظتماطبقةاملاقبلاأخر "ل يح ال الحظاي السايقة الق ل يين . 1

ويخ لف شكت . طبقة من قبت يخر ، آلة الغرض منها ين لخضع ل بقة سائر ال بقاي ال   عة األخر 

 .ة، ولكن   هر األمر كان واح اواشكال الحكم ياخ الف ال راحت ال اريخي"هذه اآللة

 حول المقاربة اللينينية للظاهرة االمبريالية: ثالثا

من ال عروف ان ماركس في العصر الذي اشي فيه، وه  عصر راس الية ال نافسة، لم يكن ق  عرف     

شروط ويع   ال ضت ال اريخي لكشف الج هر االق صا ي واال   اعي والسياسي، وال. الظاهرل االمبريالية

فق  ق م لحليال ماركسيا للعصر ال اريخي الج ي  . (لال الل)واالمكاااي ال ي ل ل ها االمبريالية الى 

 .لالمبريالية والر رل االش راكية

كاات اظرية لينين ح ل االمبريالية هي ياع راف كرير من الباحرين وال  كرين، ورغم الج ل الكرير،     

ررمسلالانا)ويحسب االق صا ي ال راسي ال عروف . ح ى ي منا هذااالرفع شياا واح ل من ال قارياي 

اانا ا ناول   يعا م   ت االمبريالية ين ت من ال عي، من خالل النظرية اللينينية ومن خالل ف (بالوا

(لال الل)ال  اهيم ال ي ارش اا اليها 
47
. 

ييين اهيم ال  ي راي ال سيجلة  رايطالخييط اليه  ال ساؤل عين ( لال الل)لق  كاات اق ة الب اية يالنسبة الى     

 :على الساحة العال ية العال ية في عصره وهي

اانهالارااالشلرارالةاالدممقراطالةااليااكرباا؛ -

 اشلدا االلوسعاالكولونالاليااالمبرماليا؛ -

 ت امياحررا االمقاكمةاالياالمسلعمرا ا؛ -

 .انةراساالفكرااالشلراريابقوةاالياركسالا -

 

يالية مبر ثة في الكرير من مقاالله وايحاثه، اال ان اهم ما ك ب في هذا ال ي ان وافكار لينين ح ل االمبر     

ف يي هيذا الك ياب قي م لينيين ال عرييف ال يالي . "االمبرمالالذةااعتذىامراحذلاالراسذمالالة: "ك اييه ال  سي م ه 

 :لالمبريالية

ا:م بةيااعطااااالمبرمالالةاتعرمفاامشملاالدالئلاالخمسةااالساسالةااللالالة" 

مررزااالنلاجاكالراسمالاتمررزاابتغاالياعتواتطوراا رجذةانشذه امعهذاااالحلكذارا االلذياتتعذبات .0

االدكراالفاصلاالياالحالاةااالقلصا مةا؛

                                                           
47

ب  ال ه ي،  ار اين خل ون، ، لر  ة عا ل عالمرحتةااالحلكارمةاكاالمبرمالالةاالجدمدة.ااالقلصا االرأسمالياالعالميكرس يان يال ا، : قارن   

 59ص  ،1119ييروي، 
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هكاا"االراسمالاالماليا"ااندماجاالراسمالاالب كيابالص اعياكنشوااالطةمةاالمالالةاعتىااساسا .7

 ؛

 اليام لهىاالخطورةا؛اتصدمراالراسمال،اخدالااللصدمراالبضائع،امكلسباأهمالة .1

 تشكلااتحا ا ارأسمالالاللااحلكارمةاعالمالةاتقسالماالعالما؛ .4

انلهذذىاتقسذذالمااقطذذارااالر اع ذذدمااتبتذذغامذذلااللطذذورا رجذذةاتكونذذ االالهذذااسذذالطرةااالحلكذذارا ا .5

كالراسذذذمالاالمذذذالياكارلسذذذباالالهذذذااتصذذذدمراالراسذذذمالااهمالذذذةاربذذذر اكابلذذذدأاتقسذذذالماالعذذذالمابذذذاللا

"  تقسالماجمالعااقطارااالر اباللاربرما االبتداناالراسمالالةااللركسلا االعالمالةاكانلهى
48
 . 

 

، الوحذدةاال ظرمذةالدنلذاجتسل داالىاالكذرةاح ل االمبريالية وال قب لة يشكت عام  االطروحة اللينينيةان     

 :والذي س ك ن مراحله ال ه ة ك ا يلي

 االسيي اقييي ون اللجيي ء الييى  لكيي ن الراسيي الية فييي ال رحليية ال نافسييية اا ييجة لبنيياء  ينامكي هييا، .1

الخار ية وذلا وفقا ل خ  اي اعا ل االا اج ال  سع للراس ال اال   اعي ل ياركس، وان اللجي ء 

خالل من ق ا ط االا ياج لل راكم، ومن " ال ل  سة "  ال صاعبعلى  يع   الى ال جارل الخار ية 

ان اضييف ييان وهنيا ي كننيا . سييةس الي فان االمبريالية لن لك ن  رورية فيي ال رحلية ال نافيالر

 .س اليةيل صاعب ال ل  سة لل يناميكية الرال شكت لإالك ل ايالية ما هي 

 ال ركيييب ارل يياتا ييط االا يياج الراسيي الي عنيي ما ي  يي ر احيي  ال رحليية االح كارييية الييى  ي عييرض .0

ئض ليراكم فيا: ال ي كين لح يه القييام ييال راكم( ل عي ل اليريح)العض ي للراسي ال ليحي   حي ا ا ايى 

ليالي  يرورل السي ق الخار يية يسيبب لكي ن حي  ا ايى سيببه زهي ر الراسي الية . م ليق يو اسيبي

االح كارية م ا يجعيت مين ال صي ير حا ية حقيقيية ل سياع ل ع يت النظيام القيائم عليى ا يط االا ياج 

االا اج اللينيني لالمبريالية ق  ااح  من ل  ر ا ط من ذلا ان زه ر ال  ه م  كنسل لج .الراس الي

 .الراس الي

لم ي ل  ال  هي م اللينينيي لالمبرياليية، ال مين الجي هر ال جير  للظي اهر وال مين مجيال ال ي اول، يو  .1

الجي هر " ق  ول  فيي  ، يت ااه(ال الحظة ال جريبية على مس    االح اث)اال  راياي الس حية 

ان . ق لهييذه الظيي اهرللظيي اهر حيييث لن جيير ال ناقضيياي ال ييي يح ضيينها الجيي هر الع ييي" ال ل يي س

ه  ذو معنى خاص يالنسبة لهيذا الي يالك يا  "االمبرمالالةااعتىامراحلاالراسمالالة"مخ ط عرض 

" مجييال ال يي اول "وميين " سيييرورل االا يياج ال باشيير  "يالصييع   ميين ( لال ذذالل)ال اركسييي، اذ يقيي م 

ليصييت  –الولييى اجيي  ذلييا فييي ال صيي ل الرالثيية ا. "ال بيعيية االمبريالييية( " ل  ييرخ)حيييث لح ضيين 

ليقي م  –من ال صيت الراييع اليى السيا س  –االمبريالية في ال اقع ال ل  س  وا ائج آليةالى ( لال الل)

ي ق يم لعريف لركيبي لالمبريالية في ال صت السايع، كت ذلا قبت ان يصت الى ال صت الريامن وميا 

 .لي اريا    االمبرياليةال بقي للبرو كال ضالالسياسية ال  ل ية  الممارسةي بعه حيث يس خلص 

 

" يحييث  تصذدمراراساالمذالس الية االح كارية هي، حسيب لينيين، ييالنسبة لالمبريالية الر آلالةأكلاان      

مس حصت من اسي خ ام راس ال يال "فائض ريح " هذا ال ص ير لبا ل البضائع، مع امكااية لحقيق " ي  ه 

 .في ال ناطق االقت لق ما

سي الية االح كاريية، يجيا  الشيبكة ال وليية السي غالل الرل ال يلي لصي ير السيلع فيي ايان لص ير راس ا     

االح كاريية، كيت ذليا يي ون الريسي الية س الية ال نافسيية ويال عروف يين الر الخالفة يقع وعلى هذه النق 

 ، اايه ي كين ومين ال ؤكي. ال ي لؤثر على هالين ال رحل ين لكي ن مخ ل ية ال ناقضاي الرئيسيةان انسى يان 

                                                           
48

 .114، ص 1141،  ار ال ق م، م سك  االمبرمالالةاأعتىامراحلاالراسمالالةلينين،    
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لصي ير رؤوس لك ين فيي  اساسييةآليية السي رل االمبرياليية فيي ال كير اللينينيي، هيي آلياي  يراعممالحظة 

 .االم ال

االمبرمالالذةاا اه اكاضركرةاللعرمفااوااران: " الى ما يلي( لال الل)في لح ي ه ل  ه م االمبريالية اشار      

ا"مبرمالالةاهياالرأسمالالةااليامرحتةااالحلكاراال:اتعرمفااغامةااليااالمجاز،ام بةياانامقال
49
. 

 :وكذلا

االحلكذذذارا ااا رجذذذةاتكونذذذ االالهذذذااسذذذالطرةااع ذذذدمااتبتذذذغامذذذلااللطذذذورسذذذمالالةاأاالمبرمالالذذذةاهذذذياالرا.." 

اقلسذذاماالعذذذالمابذذذاللااتقسذذذالماالراسذذذمالاأهمالذذةاربذذذر اكابلذذدأاتصذذدمرااكارلسذذباالالهذذذااالمذذذاليامالرأسذذالك

 "ماجمالعااقطارااالر اباللاربرما االبتداناالرأسمالالةالعالمالةاكانلهىاتقسالاللركسلا ا
50

  . 

وميين الناحييية االخيير ، فييان ال عريييف الحقيقييي الييذي طيي ره لينييين لالمبريالييية ي ضيي ن خ ييس سيي اي     

ل ركزا يلغ في عل  ل  ره  ر ة اشيي معها االح كاراي  االا اج والراس ال  ركز ل" هي  أكلهااساسية، 

 "الحيال االق صا ية صت في ال ي للعب ال ور ال ا
51
 . 

ولكن، ما ه  ال ور الحاسم لالح كاراي في الحيال االق صا ية، ان لم يكن ي ح ي  لناقضاي ا يط االا ياج     

 .الراس الي ي ريقة   ي ل

 :اامبريالية كاآللي ال قارية اللينينية للظاهرلللخيص  وي كن

 

 :ل ي يح ث فيهاا الراس اليةاامبريالية هي مرحلة من ل  ر * 

 .ريس ال ال االح كاري الخاص مع ال ولة اا ماجفي النهاية إلى  يؤ يالذي  ريس ال ال ول ركزز لرك. 1

ق   ااا اج الريس الية العال ية إلى ال نافس على األس اق وال  ا  الخام واالس ر ار على ا اق  لض ر. 0

 .عال ي

 

 :من يينها لهالين الع لي ين ع ل ا ائجويؤ ي ذلا الى 

 م ا هاي عسكريةال نافس يين الرساميت شكت  ييخذمن ل  ر ال شكيالي الراس الية  مرحلة معينةفي . 1

 ؛يين ال ول الق مية

هي ن ع   قليت من ال ول الريس الية ال  ق مة يسبب ق لها يو العالقاي يين ال ول غير م كافئةلصبح . 0

 .العسكرية واالق صا ية على العالم كله

ال نافس العسكري واش ء  لصعي ال   ر ال ركب وغير ال  كاف  في زت اامبريالية إلى  يؤ ي. 1

حروب يين الق   اامبريالية ا سها وحروب لسببها الصراعاي يين الشع ب ال ض ه ل  ،الحروب

 .واامبريالية

 

طبيعية،  –االمبرياليية لجعلنا اك شف و    مج  عة من ال ك ااي فيي  (لال الل)وفي النهاية، فان   لية     

 . لس  عي لع يقها من قبت ال حليت ال اركسي ال عاصر –، وا ائج وآلياي

                                                           
49
 115، مص ر سايق، ...االمبرمالالةاأعتىامراحلاالراسمالالةلينين،  
50
 114 ، صا س ال ص ر السايق 
51
 ا س ال ص ر وا س الص حة 
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وي كننا هنا، ومن ا ت ل  ير النقاش ولع يقه ولع ي ا لل ائ ل، ان اشيير اليى مقاريياي ماركسيية اخير      

 :مقاربةاركزاالورسمبورعوهي ع ي ل ومن يينها 

 االطروحة اللوكسمبورغية
 

مقدمذذذةالتلفسذذذالرا" عن اايييا فرعييييا هييي  " تذذذرارمارأساالمذذذال"  يييت ك ييياب روضا ل كسييي برغ االهيييم يح    
 aspekt السذالاقوفي ع لها هيذا كاايت ل كسي ب رغ لهي ف الثيارل ااا بياه اليى ".  لإلمبرمالالةاامقلصا ي

ال عبير السياسي  ل رت اامبريالية" قائلة  رلب ويهذا الص   . اذاكآلل رحلة ال عاصرل للريس الية  الخارجي
لع لية لراكم ريس ال ال في معرك يه ال نافسيية مين ي يت ال سيط غيير الريسي الي العيال ي اليذي لين يخضيع 

ولكين لي  . مساحاي هائلة مين الكيرل األر يية وهذا ال سط ما ضال يشغت،  غرافياً،. ناآل لسي رل يح  لح 
 راكم للبل ان الريس الية الق ي ة، ال كيافح مين ي يت ير اا قياس هذه ال ساحاي يالك لة الهائلة لريس ال ال ال 

، وميين ي ييت رسيي لة فييائض قي  ييه، وكييذلا لح يييت منيياطق (اا ييافي) يسيي اق ل صييريف من   ييه ال ييائض 
مساحاي الرقافة ما قبت الريس الية الي م الى مناطق ريس الية، ول  ير اا مقارا ه يال س    العالي ال  حقيق 

وهيذا ال  يع يحي  كيذلا مين اشياط ريس . يس الية، ل   اا ياها س ظت  ي   يئيلةل   ر الق   ال ن جة للر
"  ال ال ال ولي على الصعي  العال ي

52
. 

  

منيذ اللحظية . ، واليذي كيان م  ي عاً للع يي  مين ال الحظياي ااا قا ييةامقلبذاسلن  قف قليالً عن  هيذا     

ولناول روضا  0101في  (لال الل)ايالية من طرفلناول اامبريين  األساسي الفارقاألولى ي كن ين االحظ 

 0107عامااالصا ر في" ال راكم " ل كس برغ في 
53
. 

 

طيرح " االمبرمالالةااعتىامراحلاالراسذمالالة" :الذي  ري االشارل اليه سايقا وه  في ع له الهام للغاية    

ناك  رورل ل عرييف اامبرياليية ولئن كاات ه: " اامبريالية قائالً  هالم ة/سالطرة، في ال قام األول، لال الل
ومرييت هييذا . اامبريالييية هييي الريسيي الية فييي مرحليية ااح كييار: لعري ييا غاييية فييي اايجيياض، ينبغييي ين يقييال 

اايي ماج ريسيي ال يضييعة ميين البنيي ك  نلالجذذةال عريييف يضييم األميير الرئيسييي، ألن الريسيي ال ال ييالي هيي  
 تقسالم كارية، هذا من  هة، ومن الجهة األخر  إن ااح كارية الكبر  يريس ال إلحا اي الصناعيين ااح

من سياسة إس ع ارية لش ت  ون عائق يق ارا لم لس  ل عليها يع  يي  ولية ريسي الية اليى  إنلقالالعالم ه  
"  حياضل يقات األرض ال قس ة ييك لها إحلكارسياسة إس ع ارية لق م على 

54
فيي ال ق مية،  لال ذالل،ويشيير . 

يالضرورل  تؤ يااا اج وريس ال ال  تمررزاواتررزريس ال ال،  ترارم: لبمبريالية الةاألسباباالداختالى 

ااح كاراي، ال ي لهي ن على كت الحيال ااق صا ية للبل ان الريس الية ال    رل  إنبثاقالى  -ح  اً  -
55
ا. 

ا

ال  ر الج يي  اليذي يلغ يه الريسي الية فيي صييرورلها، ليم يق صير  لل ظالر، في سعيه االسهام اللينينيإن     

على شرح ال ح الي ال ي ح ثت فيي االق صيا اي الريسي الية خيالل العقي  االخيير مين القيرن ال اسيع عشير 

أبذذرزاالجوانذذباالسالاسذذالةاوالعقيي  األول ميين القييرن العشييرين، وإا ييا، وهييذا هيي  األهييم، ين هييذا ااسييهام قيي  

 .ال ح الي ل لا كاللارمخالة

 

                                                           
52
 (.ياللغة الب لن ية) 545، ص 1141وارش ، ، مدخلالتلفسالرااالقلصا يالدمبرمالالةا–اارمارأساالمالتر،  ركزاالورسمبورع 
53
االراسمالياالعالميكريس يان يال ا، : ااظر   اصيت ل زي  من ال  ااالقلصا  اكاالمبرمالالةاالجدمدة. خص صا  مص ر سايق،. المرحتةااالحلكارمة

 .ال صت الرااي من الك اب
54
 .ياللغة الب لن ية – 121، ص 77األعمالاالكامتة،المجتدالينين،   :، يو 115، صمص ر سايق.مبرمالالةاأعتىامراحلاالرأسمالالةاملينين،   
55
 .114، مص ر سايق، ص ..... الرأسمالالةااممبرمالالةاأعتىامراحلامراحللينين،   
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ف ين ال علي م ين . ال يي ل ال  ناقضية ل  ي ر ع ليية ال يراكم الريسي الي نلذاجريس ال يال هي   تصدمرإن     

لييريس ال ييال فييي البليي ان "  الذذوائضانسذذبالة" ع لييية إعييا ل االا يياج الريسيي الية لجيي  لعبيرهييا فييي زهيي ر 

 ية للريسي الية ويشيكت رئيسيي قياا ن لنشاط الق ااين االق صيا ر لالجةلظهر " ال  ائض " هذه و. ال    رل

ميين " لحقيييق الييريح الريسيي الي " هكييذا لصييبح مشييكلة . ال يييت النزوعييي ل عيي ل الييريح احيي  االاخ يياض

لحي  مين اسي ر ار ريس   اختالذة محذد ا ول ا كاات هناك . ال   لباي الالضمة الس  رار ال  سع الريس الي

فيال يي  مين ( اليا......  عي الي يسيرت مين السي ق ال اخليية إفقار الج اهير، ا   ريس ال ال ي)ال ال الج ي  

إن ولهييذا فيي. لضيي ان سييير اسيي  رار الريسيي الية واسيي  رار ع لييية ال ييراكم الريسيي الي م االذذكاخارجالذذة امجذذا 

لناقضاي ال يراكم الريسي الي ولكنيه فيي ال قيت ا سيه يشيكت  حلمن يشكال  كاحدا اريس ال ال يع بر  تصدمر

ً الض يا  ح ّله مصدرا ا  .ا الحقا

 

لشكت حاالي الخلت االق صا ية ال  زاي ل في الع لياي ال اخلية السي ر ار ريس ال يال، وال يراكم ال  يرط     

ييع ، لشييكت  لالسيي راليجية ال  سييعية  الختفالذذةال  يييت االميي ، وال ضييخم، واألضميياي البني ييية ال  عيي  ل الصا

ميالً لييس يالج يي  يالنسيبة  كتولد، "ال بيعي " س الي اعا ل االا اج الري عالقت اإن هذه الع لياي . لالمبريالية

لييريس ال ييال  الذذدكراالملعذذاظمغييير ين . لييريس ال ييال االح كيياري، ل صييعي  ال  سييع فييي االسيي اق العال ييية

 –الرئيسيية  اال اةول سعه، على ال س    العيال ي، ال يسي ه ف فقيط الهي نية عليى االسي اق ييت يايه يشيكت 

 .ال بعية/العا ل اا اج عالقاي الهي نة -على ال س    االق صا ي

 

 الرلشذافعلى لحليت الع امت االق صا ية الصرفة، ل ح ها، غير كياٍف، يحي  ذاليه،  االقلصارولهذا فإن     

في حرك ه على ال س    العال ي، اذ للعب  وراً هامياً  -في اطار يضم ه البني ية – ذور ل سع ريس ال ال 

 .، على ال س    العال يلهوح ّ الصرات ال بقي  كمسلو   ر السياسي، ال  اتجاها في هذا ال جال 

        

رسذ لاارأساالمذالاالمذالياامحلكذارا اك بههمالذةكاايت عليى وعيي  ركزاالورسمبورعومقايت ذلا فإن     

يهيذا الخصي ص، عليى سيبيت ال ريال ال  إجابذا مين ك ايالهيا، عليى  العدمذدوي كن العر ر، فيي . لإلمبرمالالة

عرضذ االذياهذكاااألعمذالا، حييث إصد اإجلماعياأماثورة؟،اأزمةاامشلرارالةاالدممقراطالذة: صر في الح

قيي  "  تذذرارمارأساالمذذال" وإذا كااييت فييي ك ايهييا . الع ييي  ميين ال الحظيياي ال ه يية عيين اشيياط ااح كيياراي

ولكيين  لذذرام،عذذدماإحيو  إهمذذالهييذا السييياق الرئيسييي لبمبريالييية، فإاهييا ال لقيي م يييذلا ميين خييالل  تجذذاكز 

. لإلمبرمالالذةاالخارجي،االكولونالالي،ااملحاقي السالاقعلى ( ومريرل اا باه القراء)  مررزةي ريقة واعية، 

إن  راسة  قضية الكارلالي يم ال روس اي، كظاهرل م ييزل لل ي ر اامبرييالي، " قائلة  رلب ويهذا الص   
ال خ ل ييييية للريسييييي الية مييييين ي يييييت كافيييييية عليييييى ير يييييية الصيييييرات ال نافسيييييي الييييي اخلي لل ج  عييييياي 

Monopolisationاالجاهاي ال     ل لل راكم ومن ي ت لقسيم األرياح، وهذه كلهيا لقيع خيارج إطيار  ا
"  هذا الع ت

56
.  

 

مهيم ق اميه  إسذل لاج إسذلخدصمن ااق باس السايق، ومن إ ايياي يخير  لل كسي ب رغ، ي كين  إنطدقا اااا

، وإن مذذلامراحذذلاالرأسذذمالالة(امسذذلقتة)اامرحتذذةاخاصذذةل رييت  الالذذةاممبرم ييي اً ين  تعذذرفياهييا كااييت 

.االطوروالن  ذ ية لهذا  الخاصة الظواهرلبح كاراي، ل رت  المبكرة، يي األشكال الكارتد اكاللركسلا 

"  إحلكذارال نياطق ااسي ر ارية األكرير  اذييية، يي  إبذلد ااح كياراي، يحسيب ل كسي ب رغ، اليى تهدفا

الريسي اليين غيير  حسذابعاليية عليى  Superيريياح ميا في ق اح كاريية  إنلذزا ، يهي ف "  م اطقااللرارم

أقذّر ااوياع رافها ياأله ية الكبيرل لبح كيار وريس ال يال ال يالي، لكي ن روضا ل كسي ب رغ قي . ال نظ ين

العيالم الراليث  "فيي عالق هيا يبلي ان  كاملحاقي طابعهااالعدكانيفي  تكمللبمبريالية  الممالزة الخاصالةيين 

." 

 

                                                           
56
 .511، مص ر سايق ، ص .....ترارمارأساالمالروضا ل كس ب رغ،  
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م شذةلا، ركزاالورسذمبورعيعاله ال ق بس مين قبلنيا لبمبرياليية، اليذي ق م يه  اللعرمفإن وي كن الق ل     

 مسذعىااله  يام األساسيي اليى  تثالذر، يي ياهيا لهذه ال رحلة من مراحيت اامبريالييةاالقاابالسالاقاالخارجي

مين و هية  أساسذا ا، وهذا يي م األكساطامااقبلاالرأسمالالة( إح  اء)  ابلد البل ان الريس الية ال    رل الى 

الالحقة ليم لؤكي  مشيروعية هيذا ال ي خت  اللجاربالع ي  من غير ين . ع لية لراكم ريس ال ال تسهاللاظر 

سالاسذةاضذماااا بياه اليى  مثالذر"  تذرارمارأساالمذال" يو هذا ال نياول، ولكين مين ال هيم ال يذكير ييين ك ايهيا 

ومين ال ؤكي  ين . فيي هيذا ال جيال نلائجاكأسالالبانشذاطااممبرمالالذة، والى (ياسة االحاقس)  المسلعمرا 

معداهكااكاحدا امذلاحيث كان  "اترارمارأساالمال: " مهم   اً، وفي مرحلة إابراق ع لها االهم السالاقهذا 

االسالاقا االمقررة
57
. 

ا

 مدى متاثل األطروحة اللوكسمربغية 
 مع املقاربة اللينينية

النظيييري العيييام، ل سييييلة  الخذذذا، ال يخلييي  (كريسييي يان ييييال ا)يحسيييب االق صيييا ي ال راسيييي ال عيييروف     

مع خط لينين  تماثلاعمالقاامبريالية، يالنسبة الى روضا ل كس ب رغ، من 
58
ولكين اثبياي و هية النظير . 

 إعذا ةاألول، هي  ، الجيزء " تذرارمارأساالمذال" مين  القسذمااألكلاكالثذانيهذه، ال ي  من االشيارل اليى ين 

سي اء مييع  ،0111ا-ا0111، فيي اله وسييجاالله، فيي اقاشي(لال ذذالل)لل   ي عاي الرئيسيية ال رييارل مين قبيت 

علييى  الخارجالذذةااالسذذواقكييت ذلييا في ييا ي عليق ي سيييلة . الماررسذذالاللاالشذرعالالل، يو مييع الذذركس الشذعبالالل

ويعي   راسية هيذه  .شيكت خياصالنيالج اا   ياعي يشيكت عيام، ول يائض القي ية ي تحقالذقيساس ياهيا مجيال 

)  لل اقضذذا انمذذواامنلذذاجاالرأسذذمالياالحذذلبذعلبارهذذااااممبرمالالذذةمسذذهلةال كسيي ب رغ،  طرحذذ األميي ر، 

 (.الجزء الرااي

ال  اللماثليين لينين وروضا ل كس ب رغ، ولكن هذا  تلماثلال سار النظري  أسسومنذ الب اية، يب و يين     

 م طتذقال يي  القاعذدةاال ظرمذة، وليس على مس    و االمسهلةاالمطركحةمسليك ن، في الحقيقة اال على 

، عني  مناقشيي ه للشيعبيين وال اركسييين الشييرعيين، (لال ذالل) عييالجف يي حيين . منهيا يحيث مسييلة اامبريالييية

 اللذرابا، وذليا ل حقييق (الك ياب األول) مين ع ليية ااا ياج ذالهيا  إنطدقا االنالج اا   اعي،  تحقالقمسيلة 

، " عمتالذةااللذداكل" روضا ل كسي ب رغ عني  يحيث ال سييلة مين  ت طتذقلنظري ل سيلة السي ق الخار يية، ا

إنطدقةاذلا  سبّبّا، فهت 1110" …مق مة " ي   ح كامت يإسل ب طرحها لل سيلة في "  تعلرف" وهي 

 –(لال ذالل) يرف يهيا ال ي يع –ألن هذه ال نظرل العظي ة " ااه ال يع ق  ذلا  ررمسلالانابالوا؟ يجيب  خاطئة
يإع باره يا ع ليية  وح ل ع لية ااا اج وع ليية ال ي اوللل حليت ال اركسي، ال ي هي  النق ة ال   يزلل رك 

 "امشيي ركة لبا يياج الريسيي الي
59
إن خ يهييا النظييري، القليييت : " قييائالً  مسذذلدركولكنييه ميين  هيية اخيير  . 

إن خ يها ه  محاولة اع بيار . ى ال  ارسة السياسيةيالنسبة لشهرلها النظرية، ال يبقى ي ون ا ائج لؤثر عل
ولسيي  يع روضا . مخ  يياي إعييا ل ااا يياج ال  سييع لييريس ال ييال اا   يياعي، كنق يية م  يييزل لهييذه ال حيي ل

ف هذه ال خ  اي يإع بارها ال  رلية ل حي ل ع ليية ا سه ياعرِّ  (ماركس)ل كس ب رغ، يكت ليكي ، إثباي ين 
ما لنساه روضا ل كس ب رغ هي  ين هيذه ال خ  ياي، هيي وحي ل ع ليية ااا ياج و  إال ين. ااا اج و ال  اول

ع لية ال ي اول، خيارج ال حي  اي الج يي ل ال يي لن جهيا مخ  ياي إعيا ل ااا ياج ال  سيع حسيب  يالك يكهيا 
60 "ومن هنا ي يلى س ء ال هم ل   روضا ل كس ب رغ. الخاص

اا. 

بلحدمذذدا، وهييي ال  علقيية نظرمذذا ا مسذذاهمةامررزمذذةاصذذحالحةلحليييت روضا ل كسيي ب رغ  محمذذلومييع ذلييا،     

الخاطئية،  زئيياً،  الطبالعذةالذي ليرلبط ييه، يو  الخاطئ المكان، رغم ذلا ت اقضا انمااامنلاجاالرأسمالي

                                                           
57
، يغ ا ، ار الروا  ال ز هرل لل باعة ركزاالورسمبورعاكاشكالالا االلحتاللااالقلصا يالترأسمالالةصالح ياسر حسن، :   من ال  اصيت قارنل زي 

 .0221والنشر، 
58
في صياغة هذه  والحقا، وق  اع   ي اساساً، 12، مص ر سايق، ص ......االقلصا االراسمالياالعالميكريس يان يال ا، : ل زي  من ال  اصيت قارن 

 .ال قرل، على هذا ال صت
59
 .11ال ص ر السايق، ص  
60
 .11ال ص ر السايق، ص  
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لعيالج اظرية اامبريالية يكت ييعا ها الصيحيحة، وذليا عني ما  كتحلفظلل  ارسة السياسية النالجة عن ذلا 

ل ناقضاي ا ط ااا اج الريس الي  الن ي الخار ييإع بارها  برياليةطبيعة ااممسيلة 
61
. 

 

 تحديد تناقضات نمط اإلنتاج الرأسمالي في وحدة عملية اإلنتاج وعملية التداول

 

"  الخذرق" الضي ء عليى  م تقذيالنظري، الذي حصت هنا، واليذي  اللقدميجب يوالً، ين اشير الى يعض     

ك يا  ،الب ذاااالمفذاهالمييجري الح يث هنا عين . ال شار اليه كزاالورسمبورعرالنظري الذي لض نه ع ت 

نمااتولالداكا" ، مع ال عبير ال س خ م وه  (بولاسومزي)كاا(باران بول)يشير يذلا االق صا يان الكبيران 

ت اقضذذا انمذااامنلذذاجااتحدمذد، هيي  ركزاالورسذمبورعولكيين ميا لكشيي ه . " إملصذاصاالفذذائضاامقلصذا ي

نمذااتولذداكا، وفيي اهايية األمير فيإن ميا يريرهيا ، هي  مسييلة الياالياكحدةاعمتالةاامنلاجاكااللداكلالرأسم

 .، ك كان اظري ل  اضن ال ناقضايإملصاصاالفائض

يشييكت اقيي ي مخ  يياي إعييا ل ااا يياج ال  سييع للريسيي ال  تذذدرسروضا ل كسيي ب رغ، عنيي ما  خطذذهإن     

" ل ور ال ح   لل ناقضاي ك ا حللها ماركس في الك اب الرالث مين اق ها إال، يإ خال ا تبرراا   اعي، ين 

 :و هة اظرها ي ون غ  ض ك ا يلي  تشر ، ويهذا فإاها " الرأسمال

وفي النهاية، فإن ال خ ط يك ن في لنياقض ميع اظريية السييرورل الريسي الية الشياملة، وميع ل ي ر هيذه " 
إن ال كرل األساسية لهيذه النظريية  ". الريس ال " ث من السيرورل ال عرو ة يشكت إ  الي في الك اب الرال

هي ال ناقض ال  يصت يين القايلية غير ال ح  ل ل  سع ق   ااا ياج، والقايليية ال حي و ل ل  سيع ااسي هالك 
ا"اا   اعي ال رلكز على عالقاي ال  ضيع الريس الي

62
. 

لهذه  تعرمفوه  ما يخ لف عن إع اء  - سع في مخ  اي إعا ل ااا اج ال   كراالل اقضا اويإ خالهااااا

 -روضا ل كسيي برغ يييين هييذين ال سيي  يين لل ييرح  تختذذاهييا،  ال ناقضيياي، إا القيياً ميين ال خ  يياي ي  ر

، الفذائضاامقلصذا ياتحقالذقكااختذقيين  الل اقضالى طرح مسيلة  ت قا ويإس خ امها لهذا ال ناقض، فإاها 

الحلقية ال  رغية  سذد، ي كين المسذلو اال ظذريينذاك، وعلى هذا ح. وذلا ما سيع ي لهذا ااس خ ام معنى

ال يائض اليذي يبحيث عين ااسي ر ار،  ولصيريفالخليق،  - اللذرارم حركةيين  الل اقضلحركة ال راكم، يي 

ملاأملامهتياالطتباالملزامدابذسلمرار،االكياهوااألساسا: م ا ي ع  ل كس ب رغ الى طرح السؤال ال الي
 .؟ إلنلاجاالياالمخطااالكيامضعهاماررسلتلوسعاالملزامدال

 

لكي ن غائبية، عليى األقيت يالنسيبة للريسي الية  الل ذاقضالنظريية لي خ ل هيذا  األسذسويالحظ ال يرء ين     

ال حي و  فيي  كإملصاصذهال  زايي   الفذائضيين  –يالنسبة لروضا ل كس ب رغ  – الل اقضااح كارية، ألن 

ال  ناقضية ال يي لقي م يع لهيا  ال لذائجاليى ين لعكيس  الاتذؤ يللنظيام، األس اق ال ي يح  ها الع ت الي اخلي 

ويهيذا . للريسي الية ال نافسيية سذمةاثابلذة، يإع بياره قذانوناإتجذااامعذدلاالذربحانحذواامنخفذا إا القاً مين 

ال ناقض، س   اليى عكيس قياا ن إلجياه معي ل اليريح احي   ال يؤ ي هذا" : الص   لق ل روضا ل كس ب رغ
" اااخ اض

63
في ال حلييت اليذي ا يراه كيت مين  ال ارق (ررمسلالانابالوا) يس ن جواس نا ا الى هذا ال رح . 

ف ي حين لحليت روضا ل كسي ب رغ لناقضياي ا يط ااا ياج الريسي الي فيي  "ا:ك ا يليلورسمبورعاكلال اللا
لل هليية األولييى  ي حليلهييا في ييا يخييص ال رحليية ااح كارييية، وقيي  يبيي و ذلييا لال ذذاللال رحليية ال نافسييية، يقيي م 

 "اعلى مس    ا ط خلق ولحقيق ال ائض لورسمبورعاتكملالال اللك  ق ين م عار يين، غير ين 
64
. 

 

 اإلمربيالية، كحل لتناقضات منط اإلنتاج الرأمسايل

 

                                                           
61
 .ا س ال ص ر، ا س الص حة 
62
 041، مص ر سايق،ص ترارمارأساالمالروضا ل كس ب رغ،  
63
 151، مص ر سايق، صترارمارأساالمالروضا ل كس ب رغ،   
64
 .11، مص ر سبق ذكره، ص االقلصا االراسمالياالعالميكريس يان يال ا،  
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النالجة عين ينيية ا يط ااا ياج الريسي الي، اال ناقضاي تحتاللللجي، يوال، الى  ركزا، فإن لال اللوك ا فعت     

الل ذاقضاالقذائمااال وهي  ،ات ذاقضارئالسذيلهذه ال ناقضياي وذليا مين خيالل  ال في ن اامبريالية يحيث لك

ال ناقضاي ال ي لؤثر على إعا ل ااا اج  حلوفي   ء ذلا، ال ي كن ين ييلي .االفائضاتحقالقكااختقباللا

إال ميين خييالل  -فيييه هييذه ال ناقضيياي  ت ذذدرجالييذي  الموقذذعيإع بارهييا  -ال  سييع لييريس ال ييال اا   يياعي 

.ال ي لقع خارج الق اعاي ااا ا يية، يي خيارج الق ياعيين ااا يا يين األول والريااي مجاال االلصرمف
65
 

؟ فيي مسيعاه لال ايية عليى هيذا السيؤال، رالفاممكلاحلاهكاااالشكالالة: مه ا ي رح ا سه وه  سؤاال اولكن 

ف ال اخلية يو الخار ية ل جاالي ال صري حتالّليياه ياالمكان الحص ل على  بالوايع ق  
66
. 

لييي فر مجييياالي  إمكانالذذة،عنييي ما يشيياري اليييى بذذذاراناكسذذومزييّشييري روضا ل كسييي ب رغ يإطروحيية . 1

فييي الق اعيياي غييير ااا ا ييية، وذلييا في ييا ي علييق ي جيياالي ال صييريف ال اخلييية فييي ( األسيي اق)ف ال صييري

خير  مين السيكان ال ي كين حسيايهم ال ميع يال ي    في ال ج  ع فئاي إ   اعية ي"  .الريس الية ااح كارية
ال  ز يي ن، ر ييال اليي ين، العل يياء، ال نيياا ن ؟ يفييال لسييعى هييذه األصييناف : الع ييال وال مييع الريسيي اليين

  ".؟  اا   اعية الى إشبات حا الها ييضاً، يوليس يإمكااها ين لك ن هي يالذاي شارية البضائع ال ائضة

ي  هيي م لنافسييي  يي اً ل ييائض القي يية يو  محذذلفظعيين هييذا الحييت، ألاييه فيي راً  تلختذذىإن روضا ل كسيي ب رغ    

ليس ي سع ال ئاي اا   اعيية هيذه، :" إاها لق ل . لل ائض، والذي لرلبط يه ي ه مباشرل ي بقة الريس اليين
 ين لاحسب إق صا ياً، وعلى ِح ل،   ن ق ات ال س هلكين، ألاها الل لا ال  ار  وال س قلة، إذ لعيش ط يلياً 

 . "طبقة الريس اليين و طبقة الع ال، يحيث ي ض ن إس هالكها إس هالك هذه ال ئاي : على طبق ين كبيرلين 
لحي ل فيائض ) في ع لية ال  ضييع  كتحدمداالجدمدفائض القي ة،  ختقروضا ل كس ب رغ يين  تختاوهنا    

 (.القي ة الى ريح على سبيت ال رال

 

، وي  ي ح يكرير، ال ي كنهيا ين ل  ريت إال لصذرمفاأناتكذوناإالاخارجالذةالاممكلالمجاال االويالن يجة، . 0

نفياالل اقضا اال اشذئةاعذلاهذه العالقاي،  كظالفةويك ن من . يالصالي الخار ية مع ال ول األقت ل  راً 

ااا يياج  كاملصذذاصال سيي  ر لقيي   ااا يياج، يوالً،  اللقذذدم، وذلييا يضيي ااها ب الذذةانمذذااامنلذذاجاالرأسذذمالي

ً الريس ا ييين ااا ياج الريسي الي وال سيط غيير " عالقياي  إمجا هذه الصالي الى  كتؤ ي. لي ال ائض، ثاايا
الريس الي ال حيط يه، وي ضيت مج ي ت هيذه العالقياي اسي  ات الريسي الي فيي ين واحي ، ين يحقيق فيائض 

الضمية ل  سيع قي  ه يشكت اق   من ي ت ااس  رار في الرس لة، ك ا إس  ات الحص ل على كت البضائع ال
إا ا ه الخاص، ويخييرًا اسي  ات ين يي ِمر األشيكال غيير الريسي الية لبا ياج، م يا يضي ن ليه عالقية  ائ ية 

 . 67"يق   الع ت ي  كن الريس الي ي اس  ها من لح يلها الى يرولي اريا 
 

ييين البلي ان  ي محي  لعالقياينية ا ط ااا اج الريس الي، يإقامة  ت اقضا من  تتدلق م اامبريالية، ال ي     

ال ائض الريسي الي مييخ ذاً عليى صيعي  إملصاصاالريس الية ال  ق مة، والبل ان األقت ل  را، وذلا ل هي  

العالم يين األمم الريس الية، ومن خالل الناحية األخيرل  إنقسامالى  مقو ، م ا لبا ل السلعواح ، والذي ه  

إنااممبرمالالذذةاهذذيااللعبالذذراالسالاسذذيالسذذالركرةاا:"الييية قائلييةلبمبري تعرمفهذذاهييذه لقيي م روضا ل كسيي ب رغ 
اللرارماالرأسماليااللياتظهرابالم االسذةابذاللارأسذمالاليااألمذماحذولاأخذراالم ذاطقاغالذراالرأسذمالالةااللذيا

 " مازال احرة
68
. 

الييذي ي كيي ن " امللبذذاس"، ييي ور حيي ل ركزاالورسذذمبورعالييذي ي نيياول ك يياب  ال قذذا ويال ح ييي ، فييإن     

 : النق  ين ال الي ينص ص يخ

ا خال ال ناقضاي في مخ  ياي إعيا ل ااا ياج ال  سيع للريسي ال اا   ياعي،  رالفالةالكالبة  عدماإ راج  -

هذه ال خ  اي للا ال ناقضاي  تحد ي ون ين 
69
. 
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 .، مص ر سايق..... ترارمروضا ل كس ب رغ،  : قارن 
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           11مص ر سبق ذكره، ص ،ااالقلصا االراسمالياالعالميكريس يان يال ا، : قارن
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 509، مص ر سايق، ص ..... ترارمروضا ل كس ب رغ،  
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 .545، مص ر سايق، ص ..... ترارمروضا ل كس ب رغ،   
69
، وق  ور  1149ايل ل  - آب، " االزم ةاالمعاصرة" اظرية االمبريالية حسب روضا ل كس برغ، :   ما عبر عنه  اك فاليه في مقاله ال  س م وه 

 . 1، هامش 15، مص ر سايق،ص االقلصا االراسمالياالعالميعن  كريس يان يال ا، 



19 

 

 .للن  ذج ال نافسي ل ح ي  م ه م اامبريالية امشارةاالضم الة  -

 

الع يت  مقلفالهذاال ي  بمسهلةامجاال االلصرمفالذي ي علق،  السؤال روضا ل كس ب رغ يبساطة كتكشفاااا

الحذذذدك اال ظرمذذذةالتب ذذذااالذذذد اركزااوهنيييا لبيييرض . الييي اخلي للنظيييام عبييير مرحلييية الريسييي الية ااح كاريييية

جذذوهرا، وهييذا مييا يشييكت لورسذذمبورعابعذذدماكصذذولهااالذذىاإسذذل لاجا االالمذذاامخذذصاالرأسذذمالالةاامحلكارمذذة

عين ذليا، ييين روضا ل كسي ب رغ ليم  نذلجوق  . ح ل مسيلة اامبريالية كاسومزيامساهما الال اللاكباران

ا من تسلختصلس  ع ين   تعرمذف، مين ي يت راالةاالحالثالا االجدمذدةعن الن  ذج ال نافسي،  اللختي، إا القا

ويغض . للعالقاي اامبريالية تلعر على ل  ر األمم ال ي  ثارهاآكللسي رل،  لالاتهاآاامبريالية، ومعرفة 

الب ذذاااال ظذذرياالذذكياتقدمذذهاركزااعلييى صيي اب حييين يشييار الييى ين  بذذالواالنظيير عيين هييذه ال الحظيية فييإن 

الورسمبورعامحملابكاتهاالطرمقاللعمالقانظرمةااممبرمالالة
70
. 

 

حييروب )  رذذوارناامبريالييية ي  ، يحسييب الكالبيية، الييى  طذذورحيي و  معينيية للريسيي الية فييي  تحقالذذقإن     

الالحييق  الوجذذو االسذذتمييشييكت قيي ي ازاعيياي الريسيي الية النا ييجة، ويال ييالي فييإن  كإحلذذدم ، (وثيي راي

 ً  krach إنهالذارال لكيت لنظريية  نصذالرةيحسب ع ي ين، كاات روضا ل كس ب رغ . للريس الية لم يع  م كنا

)  مالمفهذووكيان هيذا . ال نياول ال يكياايكي ل  هي م اااهييار للجاكزعلى ال وام  سع الريس الية، رغم ياها 

ال عي وااسي ع ا  الري ري  -يال ور النشيط للعامت الذالي  مرتبطا ا، يالنسبة لروضا، (ال  ايق ل  ه م الر رل

"احلمالذة"ال يكياايكي وال ب يذل اشيكالية  الل ذاكل ي   سذجاال اول يراي ع يي ل   خاضذ لق  . لل بقة العاملة

زهي ر الريسي الية ح يى ل  يرل ط يلية  شيروط محي  ل،تذوالرا، وفيي زيت توقعذ ، يت إاها إنهالاراالرأسمالالة

، وكييان نظرمذذةاامنهالذذارااأللذذيالترأسذذمالالة، وفييي مييراي ع ييي ل، رالضذذ ك ييا ياهييا . علييى الصييعي  العييال ي

 .اذاكآفي هذه القضية م ايقاً ل  قف ع  م يسار الحركة الع الية  موقفها

 

مين ال نظيرين ال اركسييين م ين الع يي   شاررهاولم لكن روضا ل كس ب رغ ل ح ها في هذه القضية يت     

حذدك اكإشذلةالال ليا الظيروف ال يي ي كين ين لشيكت، وي ريقية م  ي عية،  الطبالعةاالخاصذةيشاروا الى 

، فيي حيين الماللاال زكعيالمعذدلاالذربحانحذواامنخفذا مج  عة منهم الى  أشار فق  . ال ظاماالرأسمالي

(اأسذذس)ابهزمذذةاسالاسذذالةاتهذذزاأررذذاناابصذذالةةاأزمذذةااقلصذذا مةاعامذذةامرتبطذذةخييرون هييذا الحيي  آ تصذذور

اللررذزاكاللمررذزاالعاصذفاين األمير يك ين قبيت، كيت شيي ، فيي  فيريي المجموعذةاالثالثذة، يما الرأسمالالة

فقي  ريي ذليا  المجموعذةاالرابعذةيميا . ظهوراإحلكارا اعمدقذةفي  ملسبب، والذي لرأساالمالاكاامنلاج

لح يت فيي  اممبرمالالذةوقي  سيا  لصي ر ق اميه ين . الشيع ب للبرولي ارييا وع ي م اممدقاالسرمعكامنا في 

لعجيت يإاي الت الري رل  الحركبإس نا اً الى ذلا، يين مرت هذه  اماللرا ،حروب عال ية، ولم  خطرطيالها 

 ااش راكية
71
 . 

ا

 !اىل الردة .. من الثورة: السادس املبحث

 دروس للحاضر

والع اليية فيي يورييا  كاالشذلرارالةاالحيزاب الشيي عية  ، ااهياري االاظ ية ال يي قا لهياثدثذةاعقذو اقبت 

ي غسيالفيا )والجن ييية ( ي لن ا ولشيك سل فاكيا وروماايا)والشرقية ( ال اايا ال ي قراطية وال جر)ال س ى 

 - 1112فيي عيام " ال جريية االشي راكية"ولا  ت للا الع لية ي  كيا االلحيا  السي في ي وااهييار (. ويلغاريا

1111 . 

                                                           
70
 .15ر سايق، ص ، مص ...... العالمي االقلصا االراسماليكريس يان يال ا،   

 
71

، مص ر االقلصا االراسمالياالعالميكريس يان يال ا، : كذلا ؛ ، مص ر سايقترارمارأساالمالروضا ل كس ب رغ،  : ل زي  من ال قاصيت قارن

 ، مص ر سبق ذكرهالجدلاحولااممبرمالالةام كابداماتهاالىاالالومها ي ال ي  اي، ال: ؛ كذلاسايق
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ااهييار هيذه االاظ ية ييياي مين الصيعب ل يا ي طائ ية واسييعة مين االسيئلة ال  علقية ي عرفية اسييباب ويعي  

 . وع امت هذا السق ط السريع لهذه االاظ ة وكذلا االفراضاي ال   اعلة وال   اخلة ال  رلبة على ذلا

محاكلةاالهماهكاا، ه  اظرا ل بيعة هذا ال    ت ال عق  وال  شايا فإانا اع ق  ان ال ناول االكرر   و     

الذكياحذدنامذلاخذدلااالنشذةالابال لذائج،ابذلا"اضركرة"الكياحدناملام ظوراالامررزاعتىا"االزلزال"

 .الكام ةاكراااااألسباباكاالجككرالبحثااليا

من ال ؤك  ان االاهيار الذي حصت ه  يح  ذاله ح ث كارثي     
72
في  اسهمولكن له ميزل ايجايية هي ااه  

م ا اع ى  فعا ق يا ( ي عناها السلبي")االي ي ل  ية " العق ل من قي    كحرر   العقائ ي، اس ار الج   ك

للنقييياش والحييي ار، وفييي ح االيييي اب اميييام اا القييية كبييير  لل كييير لل جييي ال فيييي رحييياب البحيييث وال قصيييي 

واالس كشييياف، حييييث يالحيييظ ال يييرء هيييذا الكيييم الهائيييت مييين ال راسييياي واأليحييياث وال ناقشييياي السييياخنة 

 . ، وفيها الغث والس ين ايضا  ها اي غير ال يل فة واالس ن ا اي ال  ا ئةواال

لليا ال حلييالي ال بسيي ية ال يي لر يع ميا حي ث مين  لجياوضوقبيت كيت شييء  يوالوفي   ء ذلا ي عين 

اسي  ات ين يغيير مجير   رجذلاخذارق ور "يو اليى " مذؤامرةاخارجالذة"يو اليى " ر ةا اختالذة"ااهيار اليى 

وال قاريية .   كاات هناك   لة من ال شكالي والع امت االساسية وراء االاهيار اليذي حصيتلق" ! األح اث

من واقع ين هذه ال شكالي اشييي ي عيت ع اميت اق صيا ية وغيير  ل  رض االا القالصحيحة لهذه القضية 

. ال ي  اق صا ية،  اخلية وخار ية، ذالية وم   عية، في اطار ع لية لاريخية معق ل وم ناقضة وط يلية 

لألضميية واالاهيييار الييذي حصييت فييي هييذه  رؤييية الع امييت ال سييببةوي  ييرض ال حليييت السييليم لهييذه ال شييكالي 

البل ان ياع بارها  زًء من سييرورل  ايلك يكيية يالغية ال عقيي  ي كين فه هيا واسي يعايها عني  اسي خ ام ال ينهج 

ا. لحليلهاال ا ية وال اريخية والج لية في : ال اركسي في مك االه الرالثة

هذيااللفسذالرا"ااالمذؤامرا االخارجالذة"كالبداملااالشارةاه ااالىارالذضااالطركحذا االلذياتقذولابذهنا

ومع االقرار يين ال  خت الخار ي، وان كان ق  ساع  على  فيع ع ليية االاهييار، فإايه ليم . الوحالدالمااجر 

اركسيية ال عروفية وهيي ان  وافيع فاا القا مين االطروحية ال . الرئيسي فهذا لبسيط للقضية" ال ذاب"يكن 

االساسية يجب البحث عنها في لناقضاي الظاهرل ال  روسة ذالها، اي في يني ها ( والنك ص ايضا)ال   ر 

ا ل س اسباب االاهيار في البنية ال نهارل ذالها  ون اه ال   ل العالقة ال اخلية ولهذا فإاه ي   ب علينا ان 

خيم لي ور الع اميت الخار يية فيي احي اث االاهييار، يو كيت لقلييت لي ور وكيت لضي. يالع امت الخار ية طبعيا

 . ي الى اس ن ا اي ال لخ م حرك ناالع امت واألسباب ال اخلية، يو العكس، سيؤ

وكيت لضيخيم . ويعني ذلا ياخ صار ش ي  ين ا ل س يسباب االاهيار وع امليه فيي البنيية ال نهيارل ذالهيا

االاهيار، وكت لقليت ل ور الع امت ال اخليية، سي ؤ ي اليى اسي ن ا اي ال  ل ور الع امت الخار ية في اح اث

 .من الن  ذخ ال نهار ي ائت يكرر قايلية للحياللخ م مسعى ق   اليسار والشي عيين لل ص ل الى 

. والشا ين لجرية يهذه األه يية وال اللية، فيي ينائهيا وااهيارهيا، ل يرح يسيئلة كرييرل وكبييرل وم   حية

 . فإن ي  ي ها ال ضالت لح اج إلى ال زي  من البحث وال يصيت وال  قيق ويسبب ذلا

                                                           
72
: القاهرل)ي سف  يكر يي الر  ةالسوالالاللي،ا االتحا  انهالار عل لتلارمخ شها ة الدامالة المواجهةحسب الل ف،  سالنر: ل زي  من ال  اصيت قارن 

  (. 1114مركز االهرام، 

 



52 

 

ومع االقرار يين السعي الى لق يم صياغة م كاملة ل  سيير اسيباب االاهييار خيارج حي و  هيذه ال سياه ة     

ا:ماامتيألسباب معروفة، إال ياه من الضروري ال يكي  هنا على 

تج ذذبااسذذلخدصااالسذذل لاجاالقائذذلابذذهنا،اكباللذذاليامارسذذةضذذركرةاتج ذذباالختذذاابذذاللاال ظرمذذةاكالم.ا0

 .  ال ظرمةاالماررسالةاهيااللياجعت االلشومها اكملاثمااالنهالارااموراامحلومة

ال ييي  ميين االشييارل الييى ان الكريييرين م يين حلليي ا ال جرييية ومييا الييت اليييه ميين االاهيييار اصيياب النظييام     

. حي ثين عين اضمية ال اركسيية راي يين يينهيا وييين االاهييار، م باللاال ظرمةاكالممارسةاختطوااالش راكي 

يعيي ا ( الحقيت النظيري) لعي  طرح قضية ال اركسيية فيي حقلهيا ال بيعيي  اسئلة اق يةهذا الريط الى  يح اج

وي كننيا .امظهراملامظاهرامهسسلهاامماامكوناسببااالياتمثلاموضوعاتهااتمذثداسالاسذالااتجرمبذااعن كت

 : جمتةاملااالشكالالا ق في هذا ال جال ان اس 

وو يي ب اح رامهييا فييي رؤييية  والحقييت السياسييي الحقييت النظييريمييا ي علييق يال سييافة ال بيعييية يييين  -

 ً وال اركسيية هنيا مرياالً  –وهنا والسباب منهجية ال يج ض قراءل يية اظرية ما . ولحليت الحقلين معا

الي للنظريية، ولقرؤهيا فيي سيياق من  اخت اطار ال  ارسة، الن هذه القراءل للغي االس قالل الذ –

فهكيذا حييين . لقيع خيارج من ييق ال عرفية النظييري واشي غاله ال كيري والخيياص آلالذا ااخذر اما مذذة

كافيا لالع قيا   مسببالك ن ال  ارسة السياسية للذين ين سب ن الى ال اركسية ميضومة ال يصبح ذلا 

ضمية كامنية فيي ينيية ال  ارسية في ين مر عهم النظري ميضوم يالضيرورل، إذ قي  لكي ن اسيباب اال

 .ذالها

 كب ذذااااالشذذلرارالة( النظرييية) كجذذوبااقامذذةاتمالالذذزابذذاللاالماررسذذالةيقيي   ال ح ييي  السييايق الييى  -

، ا ت من ال عرفة ي جه اليى لحلييت زي اهر مين العيالم اص اظري فكريفال اركسية (. ال  ارسة)

يّشري  سياسي واق صا ي – اعي االش راكية فهي اظام ا  ال ا ي واا اج ص ر اظرية عنها، يما 

 ً وخي ض لجريية ينياء هيذا النظيام مين قبيت افيرا  و  اعياي يو . يه ال اركسية و افعيت عنيه اظرييا

احييزاب لبنييت النظرييية ال اركسييية ال يع ييي ميين اح ييرام ال اصييت ال   يي عي يييين معييرف هم للعييالم 

اذا كييان طبيعيييا ين ييي ب و. ومحيياول هم اعييا ل صييياغ ه، ياع بيياره ال اصييت يييين اال راك واالرا ل

ال حلت في االرا ل ويصيب مشروت ا ارل العالم واعا ل صياغ ه ع يب مين االع ياب، لسيبب مين 

االسباب، فليس طبيعيا ين لؤاخذ ال عرفة يجريرل ال  ارسة، إذن هي لس حث ا عا يخر مخ ل ا من 

 .ال قارية

ياالشي راكية يسيبب اجياح  –ن النياس فيي اذهيا –ري ا كان االلحا  السي في ي اكرير البلي ان ارلباطيا  -

غير ين الخاذ الحالة الس فيالية حالة ". اش راكية " ال شروت البلش ي في الصيرورل مشروت  ولة 

مر عية ل حاك ة ال جرية االش راكية ول حاك ة النظرية ال اركسية ليس مقياسا م   عيا ي  ين 

 .ليهإ

النظام االش راكي العال ي " وااهيار  ل كاافقت اا عش خ اب اضمة ال اركسية في السن اي ال ي ر -

لم يكن ذلا صحيحا في   يع االحي ال، اذ ين . ولكرس اع قا  م ا ه ان االولى ل غذ  من الرااي" 

ومحياوالي )خ اب االضمة هذا كان ق  خيرج اليى ال  ي   ي  يرل سيبقت ااهييار االلحيا  السي فيالي 

لق  و  ي الكرير من (. ل الي البحث عن مخارج منهااالصالح ال  كررل ل لت على و    اضمة ويا

فييي " االشيي راكية" ينياء فر ييية يضمية ال اركسييية عليى واقعيية يضمية  ةخ ّييال راسياي ال ييي لي حض 

 .االلحا  الس فيالي

ا

ع ييي ل  تحتذذالد فييي الب اييية الييي  ميين االشييارل الييى ااييه  يير  لقيي يم . تج ذذباامجذذا امسذذوغا التسذذلالال الة.ا7

يياها عبري " الظاهرل الس الينية"و ارسي  بعضاالمحتتاللفق  ري  . و  هرها" س الينيةال" ذور  للفسالر

ارا ي حييرق مراحييت ال  يي ر ولجيياوض حاليية ال خلييف، ال ييي كييان يعييااي منهييا االلحييا  " ارا ييية"عيين ازعيية 
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ى الس فيالي السايق، في اسرت وقت، ولجلت في قيام سل ة اس ب ا ية فر ت لخ ي ا مركزيا وش  ليا عل

روسييييا  ما ييييهيييذه الظييياهرل اليييى  أرجذذذعامحتتذذذونااخذذذركنفيييي حيييين . الحييييال االق صيييا ية واال   اعيييية

ويرون في الس الينية لعبيرا عن واقع لاريخي، وشيكال مل  سيا الخذليه ع ليية ينياء االشي راكية " البريري"

" ال ول يية السي الينيةاالشي راكية "ومنذ وقت مبكر، كيان هنياك مين ري  فيي .  في االلحا  الس فيالي السايق

كاايييت ل رلهيييا " طبقييية قائييي ل   يييي ل "و يييعت ا سيييها فيييي خ مييية " ريسييي الية ثاايييية"اساسيييا قاميييت علييييه 

البيروقراطية ال ي ل  ري كجسم غريب عن البرولي ارييا، اسي ح ذ عليى كاميت السيل ة السياسيية واح كير 

 . ا ارل االق صا ، وفرض االاضباط ياللج ء الى اساليب الق ع

مذلاالعبذثاومن ال  ي  ال يكي  على ااه . كلفهماجوهراالظاهرمةاالسلالال الةاعتال ااانانحد امكاناجككرهااااا

، فيي ط  حاليه السياسيية يو لذد اسذلالالل انانبحثاعلاتت االجككراالياال وامااالسذالئةاأكااالرا ةاالشذرمرة

 ناول االامفسراشالئاأل" مر ه العقلي الخاص"في 
73
. 

يييين اهييم ال ج  عيياي  العالقيياي القائ يية أكالا  حقييا لجييذور السيي الينية ين ي  ييح ان علييى اي لحليييت  يي    

وال ئاي اال   اعية ال شاركة في الحركة الر رية الروسية، و كيف كاات مصيالح هيذه ال ئياي والج اعياي 

، ومنيذ وقيت ط ييت، ال ينهج الصيحيح ابلكذركان ماركس هي  اليذي . ومبا ئها ول لعالها ل  اعت ول ضارب

ميينهج  متزم ذذافقبييت فحييص و هيياي اظيير شخصييياي معينيية وا اييياهم ورغبييالهم . قيييام ي رييت هييذا ال حليييتلل

ميياركس ي عاينيية ال ن ييق والصيييغ الن  ييية ال ييي لقيي   الحركيية والصيي اماي الحاصييلة يييين قيي   ا   اعييية 

ن ان يؤ وا هيذا غير ان األفرا ، مع ذلا، ال يس  يع . وال شا ان  ور االفرا  يك ن  ورا ذا اه ية. كبيرل

. ال ور إال فيي اطيار لليا االلجاهياي ال اريخيية الق يية وال   ي عية غيير الخا يعة ارا ل كيائن مين كيان

ا افة الى ذلا ان شخصية لاريخية معينة ق  لن قيت مين قي ل ا   اعيية اليى اخير  وقي  لبي ل م اق هيا  ون 

القي   وفيي ال ضي  ن ال عليي ل ليا حص ل لغير ذي شين في م اقف هيذه القي   وفيي ال جايهية ييين هيذه 

 ً هيذه ال ناقضياي ال اريخيية الشياملة   ي هرذلا ه  الذي يجعلنيا اخيص . ال ناقضاي الشاملة والكلية لاريخيا

والكلية ذاي االساس ال بقيي يالي ور ال ركيزي فيي ال راسياي ال اريخيية لياركين سيل ك االفيرا  و سائسيهم 

ا. اابا

 : النا جة وال    رل في ثالثيناي القرن العشرين كاات الس الينيةان  ،خدصةاالقولاااا

لق م على ام  اح العنف ال  لق وال لييق  آمدمولوجالةانخبةابالركقراطالةامعا مةالدنساناكارا كمة -

 .للس الينية الج هر االي ي ل  يذلا ه  . يج يع اشكاله

 مكلاتورمذذةاة كااييت فييإن السيي اليني السياسييية –منظ ميية ميين العالقيياي اال   اعييية امييا ي صيي ها  -

 . ، فضال عن ااها ال يك ال رية البيروقراطية ياكرر اشكالها ه جية وارهاياالبالركقراطالة

ا

الصذرا االطبقذياقذدااز ا اال عروفية، ييان  مقوللهال ركزية ال  لقة، إلى  تعزمزس الين في  اسل داطبعااااا

لاالحذزب،اكمذلاالسذتطةاكمذلاالمجلمذعااحلداما االياركسالاابعداانلصاراالثورة،اكاناول ابا امسلوجبامذ

رته،اانامخوضوااكبكلاالوسائل،امعررةاحاسمةاضداالعدكاالطبقي،االملمثلاببقامااالبرجوازمذةاالذياالمذدنا

                                                           
73
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الذياالرمذف،اكالملمثذلابذالمثقفالل،االذكملاملذهثركنابذالفكرا(اأياالفدحاللااالغ الذاااكالملوسذطالل)كالكوالكا

كبيراً لقضية البناء االش راكي، وكاايت م  ي عة  ضررا ا شار إليها مق لة س الين ال سبوب لق  . البرجوازي

 .خاطئة في ال اقع، ومبرراً ل  ارساي فّظة، ويع ال ق ع   اعية

اليي  مين ليشييرها هنيا هيي ين شيع ب االلحيا  السي فيالي ال يي عاايت مين م ارسياي  مفارقذةولكن ث ة     

ت، لحت قيا ل س الين والحزب الشي عي الس في ي، هبّ  الس الينية وعس ها وق عها ال عروف هي ا سها ال ي

 .اااالل ق ف في و ه الع وان الناضي، وق مت، خالل سن اي الحرب الضروس، لضحياي اس  رية

وهذه ال كيرل لح ياج اليى مالحظياي مكر ية لجنبيا . تج باارجا ااألزمةاكاالنهالاراالىاالبالرسلركمكااالقا.ا7

وإطييالق  1195منييذ ل ليييه قيييا ل الحييزب عييام ( غورباتشذذوف) ك ييا معييروف  يياء سييعي. ألي سيي ء فهييم

للحييزب الشييي عي  01ال ييي يقرهييا ال ييؤل ر الييـ ( العدنالذذة)والغالسن سييت ( اعييا ل البنيياء)البيرسيي رويكا 

. وان اخ ل يت ال ي اخت( أنذدركبوف)، ك  اصت مع الينهج اليذي يي يه 1194الس في ي ال نعق  في م لع عام 

اقيي ي، صييحيح ا  يياال،  لشييخيصالييذي اقييره ال ييؤل ر ال ييذك ر، اا يي   علييى  إن يراييامج البيرسيي رويكا

عنصيرا  ي  قي ولكن هذا ال شخيص كيان . ل ظاهر الخلت ال ي كاات لع رض ا   االق صا  ول  ر ال ج  ع

اييراض مظياهر الخليت ومين  ون لحلييت  يذرها اال   ياعي ويسيبايها هاما وه  ين الجه  كيان منصيبا عليى 

فيي  يخ ييالظاهري على البيرسي رويكا، فيي الب ايية، كيان  اال  اتل  ي  االشارل هنا الى ين ومن ا. الكامنة

. ، ويال يييالي يالحيييظ الجييي ل ال  نييياقض وال ركيييب ح لهييياصيييراعا ييييين مصيييالح ا   اعيييية م نيييافرلطياليييه 

يييين  ت ذذاقضاكصذذرا ، فييي ال اقييع، علييى ت طذذويكااييت  البالرسذذلركمكاوياخ صييار شيي ي ، ي كيين القيي ل يييين 

"   اقلصا االسذوقااشذلراري" كاات لروج لـ  االكلىه مين، ويال الي يين ق لين ا   اعي ين م ناقض ين، م 

وطبيعيي ين هيذه الع ليية كاايت ".  اشذلرارالةاالسذوق" فكاايت لريي   الثانالذةللخروج من ال يضق، يما القي ل 

 ممتذيبرياليية، وكيان هيذا فيه ل ييت لصيالح القي   االم االخلدلي يي معالم  سالاقا كليلجري في زروف 

وليم يكيين الصييرات يييين القي   اال   اعييية يعييي ا عيين . فيي اول ييياي السياسيية الخار ييية جكرمذذة اعذا ةانظذذر

ميا سي ي  ظهوروال ل البيرس رويكا  راالقهكذا إذن . السياق الخار ي في ا ي علق يبل رل السياسة الخار ية

لخييار   يي  ق اميه اغدالذااامذدمولوجالافي ال اقع  ممثلان ، الذي ك"  اللفكالراالسالاسياالجدمد" في حينها يـ 

علييى  – مسذذلهدف، الييذي كييان "كحذذدةاالعذذالم"م هيي م  اخلذذرا هكييذا إذن لييم . ال را ييع علييى الصييعي  اليي ولي

 تمثذلكاايت   المفذاهالمإن هذه  !. يهة مع الق ب االخر ييقت الخسائرمن ال جا االنسحاب -صعي  ال  ارسة 

، ويخاصيية فئالهييا العليييا مصييالح البيروقراطيييةييي يي لبليي ر معال هييا ل عبيير عيين  م ظومذذةاالكرمذذةجذزااامذذلا

البيرسي رويكا لحيت ضعامية  تدشالللق  لم . ه ها ي  ح ر ح ل الح از على ام ياضالهاوال س ى، ال ي كان 

النظييام اال   يياعي القييائم، / ال وليية/ الحييزب : مييع ال ؤسسيياي القائ يية اللصذذا مميين خييالل ( غ ريالشيي ف)

ت القي   ال سيي رل فيي الغيرب ليه،  ه اهج البسريس رويكا ع م قب ل من ع ل الجاهاي، فيي حيين هللّيووا

 . خاصة يع  حالة االرياك ال ي اج ت عنه

 مفذذضولييم . لذذمامسذذلطعاغورباتشذذوفاتذذوالالرابذذدائلامعقولذذةاكب ذذااةالعمتالذذةاالهذذدمااللذذياقذذامابهذذاويييذلا 

االشي راكية وفقي ان مكاسيبها ول كيا االلحيا   نهالذارااليذي لزع يه سي   اليى " لج يي  االشي راكية"مشروت 

وال ييي عبيير عنهييا غ ريالشيي ف فييي ك ايييه )وهكييذا فييإن البيرسيي رويكا ي بع هييا الغ ريالشيي فية . السيي فيالي

 البالرسلركمكااتفكالراجدمدالبد نااكالعالم: ال  س م
74
ال ي حاولت ين لبل ر في الظاهر يي يال لالسي حقاق  ( 
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عليى الصيعي  االق صيا ي  الشذلاورمذعاليى  انلهذ  لبيه ل ي ر االق صيا  وال ج  يع، ال اريخي الذي كيان ي 

ا.ال ظاماكتفك ااالتحا االعاملاالمباشراالنهالاروعلى   يع الصاع ، وكاات 

تج بااسلخدصااالسل لاجاالقائلابهناال ظرمةاالماررسالةاهيااللياجعت االلشومها اكملاثمااالنهالارا.ا1

 .  اموراامحلومة

( الحقذلاال ظذري)لعي  طرح قضية ال اركسيية فيي حقلهيا ال بيعيي  اسئتةانقدمةهذا الريط الى  اجطبعاامحل

وهنيا . يعي ا عن كت مظهر من مظاهر ميسس ها م ا يك ن سببا في ل رت م   عالها ل رال سياسييا لجريبيا

ل  ارسية، الن هيذه من  اخت اطيار ا –وال اركسية هنا مراالً  –قراءل يية اظرية  الامجوزوألسباب منهجية 

ال عرفية  خذارجام طذقما يية لقيع  آلالذا ااخذر في سياق  كتقرؤهاالقراءل للغي االس قالل الذالي للنظرية، 

فهكيذا حيين لكي ن ال  ارسية السياسيية لليذين ين سيب ن اليى ال اركسيية . النظري واش غاله ال كري والخاص

قذدامير عهم النظيري مييضوم يالضيرورل، إذ  كافييا لالع قيا  فيي ين مسذبباميضومة ال يصبح ين يكي ن ذليا 

ا.تكونااسبابااالزمةارام ةاالياب الةاالممارسةاواتها

ضركرةااللمالالزاباللانقدااللجربةابهدفااسلخدصاالدركساالم اسبةاكباللاعدمااهمالاالم جزا االليا.ا4

تقالذالماحذةاالذىاالالحاجذةامتفياذا كيان ال حلييت النظيري ال نضيبط يب عي  عين الهجياء . تحقق االياهكااالبتذدان

المهسذذاكيالتلجربذذةاكبذذاللامذذااحققلذذهامذذلااالمذذآل مجمذذعابذذاللاالثةذذرا اكاللجذذاكزا االلذذياا  االذذىملذذوازنا

ا.م جزا 

فهذا الب يت اس  ات ان ينقيت مج  عياي ع يي ل مين حالية ال خليف والعي ض واالسي ق اب اال   ياعي  -

 ل قائ ة على مبا ئ الع الية ال اقع م جاوضا مراحت لاريخية يكاملها وص ال الى يناء مج  عاي   ي

 .وال ساوال

ال علييم، )ك ا لم لحقيق مكاسب يالغة االه ية على صعي  االق صا  وال ج  يع لشيع ب هيذه البلي ان  -

 .هناك مكاسب وااجاضاي على الصعي  اال   اعي....(. الصحة، النقت ال جااي السكن 

 تفكالذ اال ظذاماالكولونالذاليفيي على صعي  حركياي ال حيرر الي طني وميا حقق يه مين ا يائج ل رليت  -

االلحييا  السيي فيالي  و عييم ال ي ضييت و يي  إولحقيييق االسيي قالل السياسييي، كييت ذلييا لييم يكيين م كنييا 

وال عسكر االش راكي الذي افضى الى اظام الق بية الرنائية الذي شت اي ي الض اري االسي ع ارية 

ب البل ان النامية ول لعالها مين ومنعها من م اصلة لن يذ مشاريعها ومخ  الها ل  مير ك اح شع 

 .ا ت السلم والحرية وال ق م اال   اعي

الحاقاقوا االجاليااالحمراالسوالالاتياهزممةامكلهابال ازمةاث ة ااجاض كبير ل ين يه البشرية، ه   -

ال اشيي اال ان  ور  –ورغم ال حالف ال ولي الذي اشي اثناء الحرب    ال ح ر الناضي . كالفاشالة

الناضييية آثييام الرااييية ي خليصيية البشييرية ميين كييت  ةر كييان حاسيي ا فييي الحييرب العال يييالجيييش االح يي

 .وال اشية وشروره ا

ظييم م  يي رل للرعاييية اا  ميين القييرن العشييرين طبقييت البليي ان الراسيي الية ال   يي رل، يعيي  االريعينيياي -

 نجيزاي ليم وهيذه ال. اال   اعية من ق ااين للع ت وليميناي ا   اعية وغيرها واش ء  ولية الرفياه

لناسب الق   العيال ي الج يي  و ور ال عسيكر االشي راكي وميا ق ميه مين منجيزاي  عن لكن ي عزل

 .على هذه الصع 

اس  ات ال عسكر االش راكي ي ا حققه مين ااجياضاي عليى الصيعي  العسيكري  ع ل عق  على م    -

الاهييار ويال يالي اشي ء لكين يعي  ا. ان ي نع االمبريالية في لن يذ الكرير مين مشياريعها ومخ  الهيا

 . اظام الق ب ال اح  لغيري االم ر

ا
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تحدمدااالسذئتةاكامشذكالالا االى  ال ص لااليجايية والصحيحة هي  البدامةاانا اع ق  ان : خدصةاالقولاااا

 .ال ي ل  لب اا اية من خالل ال حليت ال  ياي، وييضا من خالل الجه  الج اعي األساسالة،

لس حق ان لناقش في اطار ل ليع يرميي لب ايية عليى االسيئلة ال  روحية  دةااشكالالا عث ة في ريينا،     

من الحركة اليسارية يشكت عام والشي عية يشكت خاص، في زت الهج م االي ي ل  ي الذي اا لع في يوائت 

 .ال سعيناي وال يزال، وال روج لشعار اهاية االي ي ل  يا واهاية ال اريا

، "اظام االش راكية ال علية"ااهيار " جككر"في  رورل البحث في  تلجتىصار ش ي ، ال ه ة إذن، ياخ     

ولي  اوليية عين ال سياؤالي الحارقية ال يي ل يرح ا سيها، وهي  ميا سيعت الييه  اجابذا الى  اللوصلومحاولة 

 :قباللورقة الع ت في محاول ها ل حريا النقاش واال  ها  يشين   لة من القضايا من 

 هيار؛هذا االا آلالا  -

 لهذا النظام الذي ول ي ول ال ي معه؛ الل اقضا االداختالة -

 ال ي ا ي الى ال  كا واالاهيار؛ االسباباكالعواملاالداختالة -

ال ي ل  ييز يياهيا اسي ر ري ال لكيية العامية لصيالحها ( البيروقراطية) "الطبقةاالجدمدة"تكوناآلية  -

 الخاص؛

ل خ ليف اشيكال ال  ارسياي الق عيية ويهي افها؛  بقالةاالسباباكالعواملااالقلصا مةااالجلماعالةاالط -

 .الا...... 

 ال ي كاات لصت الى ذرول لزوير العلم ولزوير ال اركسية؟ "ال ظرمة/الفكرمة"الممارسا ا -

 اشكالالةاتةالالباالدممقراطالةاالسالاسالةا–اشكالالةاالعدقةاباللاالدممقراطالةاكاالشلرارالةا -

 .عتىاالمسلو االعالمياالعواملاالخارجالةاكالصرا ااالمدمولوجي -
 

، لق  كاات ك م اة ياريس يروفية  فعيت فيهيا ال بقية العاملية ث نيا كبييرا، ولكنيه ليم يضيع كالخدصةاااا    

 ".كارل ماركس " س  ، فب واه لم ل علم الكرير من ال روس اي ا، ي ءاً من معل ها ذاله 

ويكيت ال يسيال ال يي اا جيت عين ل ي ر  (الللال ذ)اما ث رل اك ي ير وقائي ها الحيزب البلشي ي وعليى ريسيه     

فيي ال ياريا ويهيا كيا ي البشيرية لق يرب مين  يروفية   يي لعاميا، هيي  12سل  ها وااهيارها يع  اكرر من 

 . النا ز" االخير " عر ها 

وعلى الرغم م ا يذل من  ه  ل حاولة اال ايية عليى االسيئلة ال يي طرحهيا االاهييار، إال ان النقياش ميع     

م   حا، يت ل زاي  الحا ة الي م فيي زيت معركية فكريية صياخبة وطنيية وك ايية ال يايع، اع يال  ذلا يظت

العقت الج عي لل  كير في هذه القضايا ال ي ل خذ ايعا ا واسي حقاقاي ال لخيص فقيط الشيي عيين وإا يا   ييع 

يو يخضيع آلليياي  وال ينحصير فيي افقهيا بدملاملجاكزاالرأسمالالةق   اليسار يت وكت ال نا لين من ا ت 

 .ومن ق  ا ما ها وهي ن ها

 "ال حرمييياي"وكل يييا لحيييرر ال اركسيييي ن واليسييياري ن ع  ميييا، والشيييي عي ن يشيييكت خييياص، مييين     

االي ي ل  ية في يحرهم وليماللهم ولحلياللهم لخل ياي سق ط ال جرية فان ذلا سيسهم في ال حضير لالاجاض 

 "الح  يية"ك ن مؤك ا طبعا، ليس على طرييق اا صيار لحققيه ان ث ة يروفاي اخر  واالا صار سي. القا م

  " !.يحرراا " يصيغ ها ال ب ذلة، يت م اصلة الك اح ولذليت الصعاب، وليس ي يمت يو اا ظار غ  و   ي  
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 كيف تعامل احلزب الشيوعي العراقي مع االنهيار الذي حصل؟: السابع املبحث

 بيةالرهان على التجديد ودمقرطة احلياة احلز

ولقيع عليى . ين ال جيارب ال شيار إليهيا مليا البشيرية الشيي عي العراقيي مرت قي   ع يي ل، ري  الحيزب    

ال  ياعالي وال  ي راي النا  ية عين ااهيارهيا، خاصية وان لهيا ااعكاسياي   الاليعالقنا مه ة البحيث فيي 

ين لكي ن  لي خىرل يص رل ل حليت الظاه سعى الحزبومن هذا ال ن لق . م ع  ل على واقع يال اا واضالنا

 . " ال ع يم"و  منهجية وعل ية يعي ا عن ااطالق واالا عال

" مؤتمرااللجدمذداكالدممقراطالذة: "والذي ح ت اسم ،المؤتمراالوط ياالخامسوعلى هذا ال ريق صاغ     

عسكر ، لص راي يولية ح ل للا االح اث ال ي  ري في االلحا  الس فيالي وال 0111والذي عاق  في عام 

سييؤثران يشيكت  ي ي  القداصاعاالمؤتمرامفهوماللااساسذالالل. اسبابهاعن   كتوقفاالش راكي ول اعاللها 

يع  ال نظي يية والسياسيية  وال كريية، واعنيي يه يا  مفهذومياعلى ل  هاي الحزب الالحقة على مخ لف الصا

توجذهاحزب ذاا:"ا م لل ؤل ر الصعي  ال كري وك ا اشار ال قرير السياسي ال قكعتىا.اكاللجدمداالدممقراطالة

لفحصاالمقوال اكالمفاهالماال ظرمةاانطدقااملانبكااالسل ساخاكال قلاااللذيالتلجذارب،اكاسذلتهاماالمذ هجا

الماررسذذيابمعام ذذةاالواقذذعاالموضذذوعياكتطوراتذذهاكالواقذذعاالمتمذذوسال ضذذالاشذذعب ااكمشذذارتهاكتقالالذذداا

75 "كتراثهاالثورياكاالسلفا ةاملااللجربةاالعالمالة
. 

 (1111) المؤتمراالوط ياالسا سوعشية ااعقا      
76
مفهوما: )طرحت لجنة الع ت ال كري ورقة يعن ان 

 . 0222للجنة ال ركزية في عام  موسعاالكريك ا لم عق  (. االشلرارالة

لجنية الع يت ( م.ل)كل ت اللجنة ال ركزيية للحيزب ( 0221) المؤتمراالوط ياالسابعاويع  اا هاء اع ال    

( لعيف)يالع يت عليى اعي ا  ورقية حي ل هيذه ال جريية، ويعي  ع يت واسيع لرفياق ( لعيف)ال ركزيية ال كري 

الحذدنا/انهالذارااللجربذةااالشذلرارالة: زهيري لحيت عني انكرقذةاعمذلام ليم ااجياض .ويال شاور ال ائم ميع ل

عقي  فيي م ال ن.ا   يات ل اقذرّاوفيي اللجنية ال ركزيية للحيزب ( لعيف)ويع  م اوالي واسيعة  اخيت . كالداللة

 . ال س  ل 0221شباط 

 كجذر مجي  ا،  للنقياشجذر االعذو ةاا1/1/0221ومن  هة يخر ، ويع  سق ط النظام ال ك ال ري في اااا

 ليى  يرورل اعيا ل ينياء يعيض م ير ايا للوصذلوليم اعلى صعي  اللجنة ال ركزيية قيراءل   يي ل لل رقية، 

وفي . ج ي ل ال ي للت ااهيار النظام ال ك ال ريواطروحالها الكبر  ولح يرها، ارلباطا يالظروف ال ال رقة

 –ك سي  ل  – اقراراالورقةابصالةلهااال هائالذةلم  15/1/0224ا   ات اللجنة ال ركزية للحزب ال نعق  في 

ويعي  (.  0221آييار )لعقي  ال يؤل ر الي طني الريامن  يال حضييرايوطرحها للنقياش الحزييي العيام ارلباطيا 

:اخالارنذاااالشذلراري: "ر ال ذك ر هذه ال ثيقة وص ري حاملية العني ان ال يالياقاشاي مس  يضة اقر ال ؤل 

"  ركسامذذلابعذذضااللجذذاربااالشذذلرارالة
77
م   حيية للنقيياش وليييس  ال ثيقيية اع بيير قييرار ال ييؤل ر ، ولكيين 

 . اهائية

                                                           
75
 .59، ص (1111لشرين األول  05 -10) مؤتمراالدممقراطالةاكاللجدمدا–كثائقاالمؤتمراالوط ياالخامساالحزب الشي عي العراقي،  
76
 .1119، آيار "طريق الشعب"، منش راي (1111ل  ض  01 -04)كثائقاالمؤتمراالوط ياالسا ساالحزب الشي عي العراقي، ا 
77
ااالشلراري"ال ثيقة ال كرية   اخالارنا الحزب الشي عي العراقي، وثائق ال ؤل ر ال طني الرامن :( في" ) ركساملابعضااللجاربااالشلرارالة:

 .والحقا 151، ص 0221 آيار، "طريق الشعب"منش راي ، (0221ايار  11-12: يغ ا )
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 س ن ا اي  لة من االال   اصلة وال س  رل لهذه ال جرية منذ يوائت ال سعيناي يوصل نا الى   راس ناان اااا

اا رحها ي كريف
78

  : 

شاا االظركفااللارمخالةااناتقومااكلاتجربةالب ااااالشلرارالةااليابتدانضج االالهاالشركطاالسالاسالةا .1

ملا كناانامملت ،ابسبباضعفاتطوراالرأسمالالةاالاله،االقاعدةاالما مةاالملقدمةاالليااعلبرهااماررسا

  من خالل اس خ ام ا واي السل ة السياسية، ع  ي ال ولةو. شرطا االنلصارااالشلرارالةااليابتداملاالبتدان

ً طريق ال ح الي  في االلحا  الس فيي ي وفي غيره من البل ان  عي ة ال   ر، ال ي اا هجت الحقا

االش راكية او ذاي االفق االش راكي، الى محاولة لعجيت ع لياي ال   ر االق صا ي واال   اعي ال ي 

ً لس غرق في العا ل آما اً  وق  اق ضى ذلا يالضرورل اللج ء الى اساليب ا ارية . لاريخية ط يلة اسبيا

في البناء السياسي واال   اعي، و خلت  اخ الالي ولش هايي ورها الى  قا يوعن ية في يعض االحيان 

ً وق  خلق ذلا . في لعارض، يت لناقض، مع اه اف البناء االش راكي ذاله على صعي   عجزاً يني يا

 ".االش راكية"وال ي قراطية والبناء الحق قي والشرعي لل ولة الحرياي 

انطو االلجربةاالسوالاللالةالدنلقالاالىااالشلرارالةابخصائصهااالفرمدةاال اجمةاعلامسلو االلطورا .0 

، ال ي الكياانطتق ام هاكالسالاقااللارمخياالكياجر االاله،اعتىاطائفةاملااالشكالالا اكالخصوصالا 

محاولة وحي ل " يإع بارها ا  ذ ا يح ذ  يحذافيره يت ياع بارها، ك ا وص ها لينين  ل رض محاك  ها ليس

الجااب لن  ي على الع ي  من الرغراي وال ناقضاي، ولكنها محاولة ال مناص من اا القها، وال خيار 

امامها س   م ايعة شق طريقها عبر ال ناقضاي ح ى ل ضافر مع محاوالي اخر  ل بلغ االش راكية 

 ".لكاملة ويال عاون الر ري يين يرولي اريي   يع البل ان ا

االلجاربااالشلرا .1 االليااعلمد ااتسم اجمالع بضعفاالمكّوِنا"اليالدشلرارالةال مووجاالسوالال"رالة

الدممقراطيابدرجا املفاكتة،اكبلكرمساهالم ةاالحزبااللياكالر ااألسساكالمسوغا اللكرمساهالم ةا

ظاهرل، في  ااب منه، إلى ين ال جرية ال اريخية ال ي احاطت ياا صار وق  ير ع  ذر هذه ال. الفر 

ول طي  الر رل في روسيا فر ت ال يكي  على الج ااب القسرية، في شكت  ك ال رية البرولي اريا، 

ً يهلية وإذا كاات للا اال راءاي . ال رح ة فيه   ها  ل  ا هة الق   ال عا ية للر رل ال ي شنت حريا

ب لة من قبت الج اهير الشعبية ال اسعة في ي اية الر راي ال ي قامت في هذه البل ان، فإاها لم م ه مة ومق

 .لكن م ه مة وال مقب لة يع  النجاحاي ال ي يحرضلها هذه البل ان وساه ت في ل طي  النظم الج ي ل

 كراالحزباانعكسااعلما االل ظالرا االخاطئةاكالرضهاااليابرامجاكتوجها اكقرارا اأضعف املا .1 

فق  لّم في كت العه    مج الحزب يال ولة وي ي ت إليه ا، في . كتهثالرااالياالحالاةاالسالاسالةاكاالجلماعالة

الحزب عن  وره الر ري ليصبح يعلى  لحّ لوي   ذلا إلى . يحايين كريرل، ي هزل ال خايراي واألمن

 . هاض في مؤسسة السل ة

اا.5 ااال اري ااالقلصا  االا-أخضع اكحرقااألكامري االطبالعي االلطور اعتى االقفز اكنزعة ابذالراط، ممررز

المراحل،االعمتالةااالقلصا مةال ظاماتخطالاامفّصلاكإلزاميامشملاجمالعاالمفاصلااالسلراتالجالةالت شاطا

والخذي ال لكية العامة ل سائت . االقلصا ي،اكالاتتعباالالهاآلالةاالسوقاكاألسعاراسو ا كراهامشّياجدا ا

ه شكت ملكية وإ ارل ال ولة ال ي ل حكم فيها البيروقراطية والصراعاي يين شرائحها ااا اج، يص رل يساسي

                                                           
78
 119 -115، ال ص ر السايق، ص ...."خالارناااالشلراري: "ل زي  من ال  اصيت قارن 
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يين العامت وال زارت وال س خ َم في ال عاواية،  االغ رابال خ ل ة، م ضية إلى قيام عالقة مش هة يساسها 

ً يين ال  اطن وال لكية  اا صامووفر ح وث . ويين الع لية االق صا ية اي  اخلية في لظه ر لناقض يساسا

النظام لم يجر االل  اي لها ولقصيها من قبت االحزاب الحاك ة، األمر الذي ي   إلى اس  حالها ول جرها 

 ً للح  من صرامة هذا  1151و ري محاوالي كريرل في العق   ال ي للت م ي س الين عام . الحقا

 . غيير، ولكن مع ذلا زلت ال المح االساسية للنظام عصية على ال" الن  ذج"

االحزبامعا .4 اكتماهي االدكلة، اكإ ارة ااالقلصا  اصعالدي اعتى االمفرطة االمررزمة اظواهر امع باللدزم

اتفاقم االبالركقراطالةاكت ام اسالطرةااالجهزةااال ارمةا الدكلةاكضعفاالمكونا االدممقراطالةالألخالرة،

ع بارها طبقة، فإاها اك سبت ولئن لم لس  ف البيروقراطية شروط ا. القائمةاعتىاالفسا اكامالسا االم ظم

ذاي ام ياضاي لس ن  على اظام االق صا  األوامري وملكية ال ولة غير  "طبقة" م اص ايالع ي  من 

 .الخا عة للرقاية ال ي قراطية

اكالليا .1 اكعتىاهامشه، االياالمجلمع االلطور االياحررة ااالقلصا مة اغالر االعوامل ا كر اكتجاهل إهمال

ا اتسماللها اعتى اماررس االركحالةاصطتح وهي ع امت معق ل في شكت لجليها، وفي شكت . بالعوامل

ولشكت زاهرل ال ين يو ال عي ال يني ال علن يو ال قنع يو ال  ين . م ارس ها ل ورها في الحيال العامة

ليست وا حة ال عالم، وال لعلن،  ائ ا،  ،الشعبي،  زءا من هذه الع امت، فضالً عن ع امت يخر  ع ي ل

شكت مح ّ ، منها ما يرلبط يال قالي  الراسخة في ال عي وال شاعر واألمز ة والسل ك، عن و   ها ي

 .ومنها ما ي  رت يال راث ويشكال االا  اء العائلية والقبلية واالثنية والق مية

اشامتة .9 االلياران اعامة اال ظم اأزمة ا اخل اال ماوجاالمطبقة االبحثاالياأسباباانهالار اضركرة وق  ،

محاوالي ااصالح  فشتيح  األسباب األساسية في  ويك ن .ا في مكان آخر من هذا الع تاشراا الى ذل

ال س  ر، ي عت مقاومة الق   ال حافظة في الحزب وال ولة  لي يلهااالق صا ي وال ؤسسي ال  كررل يو في 

حال، إلى لراكم، واس   ي  ال ي كاات ل ور يين مخ لف شرائحها، م ا  والصراعايوالبيروقراطية، 

الى لي يت الحل ل  اللج ءان . ال ناقضاي ال اخلية في زت ع م و    آلياي ويطر ا ارلها وحلها

القضية  ولعقي االخ اء  لراكمالى  يق  ان   والعال اي ل ظاهر الخلت في الحزب وال ولة وال ج  ع ال ي 

 يات   ويك ن الر ن  ع  لومضاع ة كل ة معالج ها، وليس من ال س بع  ان ل خت االم ر في مرحلة الال

 .القضية يرم ها، ك ا حصت في االلحا  الس في ي السايق ومنظ مة ال ول االش راكية

اال ظرةا .1 اكأهمالة االجدلالة، االعدقة اإطار االي اكالهمهما اكالواقع اال ظرمة ابالل االربا اكضركرة أهمالة

االلجارب اب اا اإعا ة اع د ال نهج ال اركسي، للبحث  وهذا ي  لب، ي وره، الع  ل الى. االسلراتالجالة

. ال ل  س في مشاكت ال اقع ال ل  س من  ون إغ اض العين عن ال شاكت القائ ة ي ر ا  الج ت العامة

على وفق من ق  يناميكياله  للنظرية وال نهج على واقع ي حرك ياس  رار ال  بيق الخالقفال هم ه  

 .ال اخلية ال ي ال لن ظر اح ا

نقدااللجربةابهذدفااسذلخدصاالذدركساالم اسذبةاكبذاللاعذدمااهمذالاالم جذزا اضركرةااللمالالزاباللا.ا01

لقيييم فإذا كان ال حليت النظري ال نضبط يب ع  عن الهجاء فالحا ة ملحية اليى . اللياتحقق االياهكااالبتدان

ريية يج ع يين الرغراي وال جاوضاي ال ي ا ي الى ال ال ال يساوي لل جرية ويين ما حقق ه هذه ال ج م  اضن

 .من منجزاي
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كبالطبعاالام بةياتجاهلا كراسباقااللستحاكأثراااليااسل زافاالقدرا االمالالةالدتحا االسوالالالليا. 11

االسابقة"االشلرارالةا"ااكباقياالبتدان وق ري األم ال ال خصصة لذلا السباق يح الي ثلث ميزااية . ،

ً على الحيال االق صا ية واال   اعي االلحا  الس في ي،   عالول على ذلا، لم يقم. ةالبال  م ا ااعكس سلبا

على عكس ال الياي ال  ح ل االمريكية، سياس ه مع البل ان النامية على النهب والهي نة يت على ال عم 

فال ساع اي األم ية ال ي كان االلحا  الس في ي يق مها إلى البل ان االش راكية األخر  والبل ان . وال ساا ل

 .األخر  لرقت كاهله ولزي  من يعبائه م ا ااعكس سلبا على حيال م اطنيه النامية، كاات هي

الترأسمالالة. 10 ااألمدمولوجي االهجوم ، ال ي رّكزي لنظيرالها ال خ ل ة وح اللها ااعالمية على شدة

ال جرية، هذا ا افة الى ما لرك ه الحرب البار ل وعقي ل معا ال الشي عية وما اس خ م ه  ا اقص وثغراي

يشكاله فإن  ولع  هذا الهج م   خامةإال ااه رغم . ن ي واي ووسائت ل خريب هذه ال جارب من ال اختم

عن االطروحة الصحيحة ال ي  ال خلياع ائه ال ور ال قرر في االاهيار ألن ذلا يعني   من ال بيعي ع م

. ، يي زاهرل يو ع ليةاهاية ال  اف، في اش ء ول  ر وااهيار  ،الع امت ال اخلية هي ال قررللر  ين 

وطبيعي ياه ال يج ض، ايضا، ع م اع اء الع امت الخار ية االه ية ال ي لس حقها يو لقزيم  ورها ال علي 

 .عن  لحليت هذه ال جرية

ي عين الق ل ااه ليس ث ة طريق امامنا لل خلص من قي   وفي   ء ال الحظاي واالس ن ا اي السايقة     

ولكي ال . إال يالنقاش الحر، ال س نير، ال  حرر من كت االراء ال سبقة الصنع" ةمرارل الهزي "ال ا ي و 

ا حاور ح ل هذه ال جرية من ا ت الح ار، يت من ا ت اا اج معرفة ل ي اا يال   ه الى ال س قبت يكت 

 امااهوامسلقبت ا،ارهحزاب،االياضوااهكاااللةالرا ،االلحوال: عزي ة، فان سؤاال حاس ا ي رح ا سه ه 

ا المواجهةاكالعاصفة، ااعلما ها امجب االلي ااالسلراتالجالة اهي اما االلةالرا ، اهكا ااسلالعاب اممك  ا رالف

 ؟االكضا االجدمدة

وإ ارل " خص صيياله " ل  يرس يي حيزب وراء  اسذلحالةومن ال هم ال يكيي ، منعيا ألي ال بياس، عليى     

اح ثنا ال غيراي ال  ل ية وفيي ال قيت في يعض يوساطنا، يق ل ييانا " وعي م  ر  "هناك . زهره ل ا وقع

ال ناسب، وكي نا يرامجنا مع خص صيياي مج  عالنيا، ويال يالي ليسيت يالضيرورل ان لينعكس علينيا اآلثيار 

ويعض احزاينا لق ل لم ا ارس السل ة م لقا، ويال الي ال ين بق عليها . ال ي لرلبت ول رلب على االاهيار

 .ال حليت يو االثر ال  ميري

هناك  رورل لرغم احزاينا على القيام ي ج ي  حقيقي، طبعا ليس على غرار ال حاولة الغ رياش فية  ان    

. أل واي ال حليت، مناهج الع ت والنظر، اساليب ال نظييم والع يت مرا عة اق ية شاملةالبائسة، يت من خالل 

 :وال  ل ب اذن

ا.اعتةاكناالكةاالىاالساحةاالسالاسالة،ااوااران اترمداالعداارلسابامكانةاالضركرةاعصرنةاأحزاب ا -

 .صالاغةااسلراتالجالةاتحولاحقالقالة -
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 من العام اىل اخلاص جمددا: الثامناملبحث 

 عرب الدميقراطية ...االشرتاكية اىلطريقنا 

 ط يال عن  لحليله طبيعة النظام الحزب الشي عي العراقي ل قف( 1195) الوط ياالرابعاامؤتمرفي     

وك ا ره  حينذاك قيا ل الحزب الحاكم)ه واضم ه وييّن كيف لح لت ال ئة الحاك ة وسياس  ال ك ال ري

 . ير  اضية كبيرل ييروقراطية وط يليةالى ( وم ز   ال ولة الكبار

 اقامت  ك ال رية من ا ط فاشي يقف" ان السل ة  اشار الى فق ( 1111) المؤتمراالوط ياالخامساما     

يسها افرا  عائل ه، حكم البال  ي اس ة ا هزل االمن واالس خباراي ال ي يرلذي ياعلى راسها ص ام حسين 

" وطغ ة مح و ل من قيا ل الحزب وال ولة ال  ايين والعسكريين
79
.  

السل ة ال ك ال رية ال قب رل  طبيعةح    عن ماهذه ال شخيص  المؤتمراالوط ياالسا سفي حين ط ر     

فاشية وم ارساي طائ ية  بلع    يسالي ،ذاي طبيعة ش فينية ،ية م لقة ك ال رية فر ية اس ب ا  "، ك اها 

" في الحكم، ول سم ينزعة ع وااية ل سعية إضاء األشقاء والجيران
80
.  

التحزبيشار  من  ه ه،     االسابع االوط ي يلاحت  " سياساي النظام الى ين  ( 0221بآ) المؤتمر

وحاشي ها ولجار الحصار وال  يليين اآلخرين م اصلة  م ضائلة من من سبي العائلة الحاك ة ل ج  عاي

لك يس الررواي ال احشة، مع قة يذلا ال  اوي وااس ق اب اا   اعيين في البال ، ومكرسًة هي نة 

" البر  اضية ال  يلية على مق راي البال  ومصالح ال ج  ع
81
وفي معرض لح ي ه لج هر االضمة العامة  .

إح كار السل ة وااس ب ا  يها، وحرمان الشعب من " يك  ال ؤل ر ياها لك ن في ال ي كاات لعيشها يال اا 

حق قه وحرياله االساسية، ولر ي يح اله ال عيشية والحيالية، وإف قا ه االمن وااس قرار، ولش ه حياله 

ا الروحية وقي ه اا   اعية واالخالقية، وفي عزلة البال  إقلي يا و وليا، ولرا ع مج ت مسيرله

ومن ال ا ح ين النظام، يسبب من طايعه وع  م اهجه . اال   اعية والسياسية والحضارية -ااق صا ية

ول  هاله، فاقم يإ  را  هذه االضمة، ولح ل ه  ا سه الى عقبة كي اء في طريق اس ر ا  البال  عافي ها 

 "س ئناف ل  رها ولق مها ال بيعيينوا
82
. 

وال ي الك يلة ي حقيقه  كاآللالا للنظام الش  لي  البدملاالدممقراطي مضمونح   الحزب في حينه، و    

 :في ت رلل

إصداراا،تشكاللامجتساتهسالسيا،اجراااانلخابا احرةانزمهةا،إقامةاحكومةا ممقراطالةاائلدالالةامؤقلة

امقرارابالحقوقاا،امقراراباللداكلاالستميالتستطةاكنبكاالع فا،ضماناالحقوقاكالحرما ا، سلورا ائم

التشعباالكر ياكالقومالا ااألخر  ارك اا،القومالة اكإشاعة اكالمكهبي اكالطائفي االدم ي االل و  احلرام

تتبالةاحاجا اكملطتبا االمجلمعاالعراقياا،اضماناحقوقاالمرأة،معالجةامختفا االدرلاتورمةا،اللسامح

االشهن ابهكا االملعتقة اكالمواثالق اامنسان احقوق ااحلرام اخدل اخارجا،مل اسالاسة اعتىااعلما  اتقوم الة

ا.االحلراماالملبا لالدللزاما االيامالداناالعدقا اباللاالدكل
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 10ص  مص ر سبق  ذكره، ،(1111لشرين يول  05-10) كثائقاالمؤتمراالوط ياالخامسالحزب الشي عي العراقي،  
80
 .10، ص مص ر سبق ذكره، (1111ل  ض  01-04) تمراالوط ياالسا سكثائقاالمؤالحزب الشي عي العراقي،  
 .05، مص ر سبق ذكره، ص (0221اب  09-05) السابعكثائقاالمؤتمراالوط ياالحزب الشي عي العراقي،  81
82
 .11، مص ر سايق، ص ....كثائقاالمؤتمراالوط ياالسابعالحزب الشي عي العراقي،  
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   النظام ال ك ال ري و ورها  كاات لنا تال ي  وح ل الق   السياسيةقضية  الحزب ايرض ،في حينه    

ي في هذا السياق مشروعه ال طني ال ي قراطي الذي يقره ال ؤل ر ال طن  و  ّ . في إقامة الب يت ال نش  

وكان ق  لم . ال هام اآلاية وال رحلية ال ي ل ا ه شعبنا وق اه ال طنية  ح ّ والذي ( 0111 تموز) السا س

فيه  ك ييهذا الخص ص  ا اءالذي يص ر ( 0111) ل قيق هذا ال شروت في الك ا راس الحزيي الخامس

مع  ،اي مل  سةالحزب  عبر م اقف واشاطاه ية  ال شروت ال ذك ر، ك ا سعى الى لر  ة سياسة 

الصع ياي والك ايح ال ي كاات لعرقت إمكااية لحقيق ذلا الب يت، س اء ال    عية منها يو  إ راك

 . الذالية، ال اخلية يو الخار ية

يشار الى ين  الن اء الذي ص ر وعلى ال ضامين السايقة، ( 0221) المؤتمراالوط ياالسابع  كذلا ش ّ     

طرح  7117يوائت وفي ". لق، رغم مروا ه، االس جاية الضرورية لل حرك لم ي"  الخامسعن الك ا راس 

االمسلقل"الحزب على مج  عة من ق   ال عار ة مشروت  االوط ي ويحسب ال شروت ". خالارنا

ارا ل شعبنا، وحقه في لقرير مصيره ين سه، وفي اس عا ل سيا له " ال ذك ر فإن هذا الخيار يس ن  الى 

مصالحه، وليمين لحرره من االرلهان للنظام ال ك ال ري والعامت ال ولي، ال طنية، وال فات عن 

واالا الق مج  ا على طريق االع ار والبناء، والنه ض ي وره االيجايي على الصع  العريية واالقلي ية 

وال ولية، وذلا عبرالخالص من النظام ال ك ال ري، واقامة الب يت ال طني ال ي قراطي، الذي يح رم 

 ".اثيق وال عاه اي واالل زاماي ال ولية ال  

ال ي قراطي في  –اعا  الحزب ال اكي  على اه ية الب يت ال طني  0221ويع  سق ط النظام ال ك ال ري في 

 .الظروف الج ي ل

البراامج /ال ي يرلكز عليها ال شروت  الع اصرااالساسالةان لحليت وثائق الحزب ال خ ل ة ي يح يل رل     

  ي قراطيال طني ال
83
 :  

فهناك ليكي  على ان هذه ااشكالية ل رت مك اا . إناجوهراالمشرك اسالاسالااهواالدممقراطالةاالسالاسالة. ي

النظام البرل ااي ال  اولي، : عض يا اساسيا فيه ويج  ذلا ااعكاسه ، في م اهيم وصياغاي ع ي ل من قبيت 

ال ي قراطية السل ية في معالجة الخالفاي وال شاكت ال  اول السل ي للسل ة، ابذ العنف،اللج ء الى ال رق 

ال ي لنشي يين الق   السياسية،  ولة القاا ن، ال ع  ية الحزيية وال ي قراطية ال س ن ل الى  س  ر  ائم 

 . الا...لشرعه   عية ليسيسية، فصت السل اي 

الم لجةاملاخدلاالربااتطومراالقو اال شروت في  جوهريك ن  االقلصا يكاعتىاالصعالدااالجلماعي. ب

،  وه  ما ي  لب  يعث الحيال في االق صا  الدممقراطالةا–ال فااا–باللامكونا ااساسالةامهمةاهياالل مالةا

ال غلب على اضم ه البني ية الع يقة واعا ل ينائه وفقا لألول ياي ال ي لعني يرفع معااال الشعب وال طني 

،من خالل  الق ات الن  ي واخضاعه ل   لباي ال ن ية مج يضاف الى ذلا  . ولحسين مس  اه ال عيشي

ئ  الن ط ك ص ر ل   يت اع  ا  سياسة ا  ية عقالاية لقلت ل ريجيا من اع  ا  االق صا  ال طني على ع ا

ولكريسه ينسب م زاي ل لالس ر ار ول  يت  ع لية إعا ل ليهيت ول  ير الهياكت، مع    ان  ،ال يزااية

راطية على ال  ار  الن  ية ول  يهها وفق األول ياي اال   اعية، والحيل لة  ون  ي ق -رقاية مج  عية 

 .لب ي ها في إا اق مظهري  واس ر اراي غير مج ية  وعسكرل من ل ة
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 والحقا 112 ص مص ر سايق،"...  ركساملابعضااللجاربااالشلرارالة:ااريخالارناااالشلر"ال ثيقة ال كرية  
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االمشرك ا كلالاي جلى .  ج ات اقضاتهاافي  جوهر االم فلحامعاالعواملااالقتالمالةاكالدكلالةاكالهم اللعامل

اعتىاالو اكمساراتهاالفعتالةالمتموسةاكتهثالراتها ويجري ال ش ي  هنا على إقامة عالقاي . ضعااليابد نا

ايجايية مع ال ول العريية و ول الج ار لق م على ال صالح ال ش ركة وع م ال  خت في الشؤون ال اخلية 

واح رام سيا ل واس قالل كت يل  وخياراله الحرل في لح ي  مس قبله السياسي، والسعي الحريث القامة 

هذا ا افة الى ال ع ل اقامة . وليسيس الس ق العريية ال ش ركة ةامت االق صا ي يين البل ان العرييال ك

عالقاي م  اضاة مع   يع  ول العالم على اساس ال كافؤ وال صالح ال  با لة واح رام الحق ق وال  اثيق 

 . ال ولية

 الحا ة ال لحة الى و ع 1/1/0221في   ي للت ااهيار النظام ال ك ال ريال  رل ال وقائع  ويزهري    

واالطاحة يالنظام ال ك ال ري  ، خص صا يع  ا  ياح الق اي اال نبية لبال اام  ع ال  بيق للا ال   هاي

 .عبر خيار الحرب واالح الل

إلى ع لية ال غيير اا   اعي ياع بارها ع لية لن ية ا   اعية وسياسية  الحزب  ينظرآخر من  ااب     

سقة ومعبرل عن حا اي وم  لباي م   عية، وهي فعت إاسااي منظم يه ف الى لجاوض ال اقع م نا

ولرلكز هذه الع لية يساساً على النشاط في يوساط الج اهير ومع الق   السياسية في . ال يضوم وال  خلف

ً م ا ه  مش رك واع  ا اً ع لى ال عي الع ي  من ال يا ين، من ي ت لحريا مخ لف الع لياي اا القا

ال غيير إلى ق   معبرل عن  يح اجو. الج اعي والنضج وال نظيم اا   اعي وال  ارسة الي مية يشكت عام

ل لعاي ال ج  ع، ق ية ومنظ ة، قا رل على ال با رل ولر  ة القيم واألفكار في ال اقع الع لي يغية لع يت 

 ولبنيالق    ولعب األه اف  لح  وفعالة حة اا  يل رل اس راليجيةال غيير  ي  لبكذلا . الظروف القائ ة

سياساي لغيير لعبر عن حجم وطبيعة الق   وال ئاي ذاي ال صلحة فيه،  اارا ل، عبر ولشحذال عي 

ورسم األه اف ال رحلية للحركة اح اث لغير ل ريجي  ،ال نظي ية ال ساع ل على ال عبئة ويل رل الصيغ

. مرحلة   ي ل، ل ه  ل حقيق مشروت ال ح يت ال ي قراطي لل ج  عفي ميزان الق   يس ح ياالا قال إلى 

ويرلبط لحقيق هذا ال شروت، الذي يعني  مقرطة ال ج  ع وال ولة، يبناء ال عي ال ي قراطي ول  ير 

 .مؤسساي ال ج  ع ال  اي معا 

اال   اعية  مخ لف في لص ره للغاياي النجاح في يل رل وعي   ي على  ي  قفإن مس قبت ال غيير     

 .والقيم األساسية واألول ياي ال اريخية

 مس قبت ال ي قراطية في مج  عنا ي     يحزاب وق   سياسية مل زمة يال ح ل ال ي قراطي، اق رانإن     

وقا رل على لجسي ه في م ارساي مل  سة، وعلى إا ا ه كرقافة سياسية لسهم في لجاوض الراهن 

من  هفر  الذي اري  الليبرالي الج ي مشروت لغيير مناقض لل شروت  وال  روث معاً،  يس ح يبل رل

ال ي  خى س   لسخير اق صا  يل اا وسياس ه وثقاف ه ل لبية حا اي  (وال يزال وسيبقى)كان  الخارج والذي

و  ن هذا ااطار لصبح ال ع  ية السياسية  .السائ ل في العالم والسياسية ومصالح الق   االق صا ية

الذي لروج له  " يراامج ال كييف االق صا ي"ا هة شكلية ه فها إ  اء ال شروعية على مجر  و

ال ؤسساي ال الية والنق ية ال ولية كالبنا ال ولي وصن وق النق  ال ولي ، وا هة يال مح    ا   اعي 

 .ي ال ج  عيةحقيقي يو  ور فعلي في إعا ل ل ضيع السل ة السياسية يو في لج ي  الهياكت والبنى وال ؤسسا
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 عن اخليار االشرتاكي عرتاجالنضالنا يف اجتاه البديل الدميقراطي ال يعني : التاسعاملبحث 

في ل اعلها ال ثيق مع ال ي قراطية  وه  يسعى إلى ال ي قراطية السياسية الحزب الشي عي العراقيإن     

ي عت اضاالي  ال    رحققت في العالم ق  ل ،ك  اهيم وكقيم ،، يشير الى ين هذه ال ي قراطيةاال   اعية

، فالحزب.  ه، ال ي رت السقف األعلى لنضالهوإن سعيه الى لحقيقها، على يه ي. ال بقة العاملة والكا حين

يسعى إلى  ي قراطية لض ن الع الة اا   اعية القائ ة على لامين  ومن  ون اه ال لل ي قراطية السياسية،

 -البعي  ال     لخيارهية لج اهير الكا حين، وال ي ل فر األر ية ال ناسبة الحق ق ااق صا ية واا   اع

شعاره الع ي  ( 0214كاا ن االول )ال ؤل ر ال طني العاشر  يل ر ومن هنا. ااش راكي
84
 : 

 "دولة مدنية ديمقراطية اتحادية وعدالة اجتماعية .. التغيير"

البعي  عن الخيار  ع را الالب يت ال ي قراطي ال يعني  الراهن في الجاه هاضال لركيزين  الحزبير  و    

، وه  ينسجم مع ل   لباي ال اقع الراهن ول  اضين الق   اال   اعية والسياسية اس جاية ه  وإا ا ،ال   

 . سعى ل حقيقه في األم  األيع يطبيعة الخيار االش راكي الذي  

ي في هذه ال رحلة ال اريخيية ال  ناقضية وال    حية وث ة مالحظة اس  راكية هنا وهي ااه من الضرور    

، وليس ال صيت، ييين اللمالالزعلى مخ لف االح  االي ولجنبا للخلط يين ما ه  لك يكي وما ه  اس راليجي، 

ي يي اخله ا  الق اعذذةاكالذذوعيفبييالرغم ميين . فييي يال اييا الل اقضذذا االثانومذذةاكي ك االييه،  الرئالسذذي الل ذذاقض

الخاصيية  سذذماتهمهييام ال حييرر اليي طني واليي ي قراطي فييي آن، إال ين لكييت منه ييا  ولشييايكه ا معييا فييي إطييار

ال عامت مع كت لناقض  كآلالا  أستوبمن حيث الج هر والشكت، ومن حيث  كتمامزاوعناصره  كمكوناته

. كت منه ا النسبية من حيث طريقة يو شكت ال عامت معه يو م ا ه ه اسلقدلالةمنه ا على ح ه ، إلى  ااب 

عالقة وحركة ال ناقضاي ال ي لن ي ي عليهيا ال رحلية الراهنية وفيي صييرورلها ولح لهيا ،  كعياجدلإن 

الي عي والقناعية يضيرورل  تعمالذقالى ال يكيي  عليى  يرورل  مدالعيع  امراً في غاية األه ية ، االمر الذي 

تمذذذوسالتوضذذذعااللكلالذذذ االم: االسيي خ ام الصيييحيح الشيييكال النضييال طبقيييا لالطروحييية اللينينيييية ال عروفيية

، يعي ا عن ال ص اي الجاهزل وال قارياي ال ق  عة الجذور عن واقع ي حرك ياس  رار ول  اعت المتموس

لالو ات  ال قارية الصحيحةومن ال ؤك  ان . فيه ول قاطع معه مصالح م ن عة وم ضارية في ال قت ا سه

ناقضيياي الناز يية لل رحليية الراهنيية لل  تحدمذذدا قالذذقاكمررذذبفيهييا ال ي كيين ااجيياضه  ون  وال يياثيرالراهنيية 

وطبيعيي . النازم لها واطرافه واشكال لجليه ال ل  سة لح ي  ال ناقض الرئيسولرليبها لرليبا صحيحا عبر 

لاريخية في آن، يين ما ه  /  لية/الخ  ط السلي ة، وفق اظرل ما ية رسمعلى  تساعدهذه   قةااللحدمدان 

 لضبيبلة، ولكن من  ون و ع س ر صيني يينه ا ق  يؤ ي الى ، في كت مرحاسلراتالجيوما ه   تكلالكي

 -االفق، ويال الي ع م ال  كن من ااجاض ال ال هاي ال ي قراطية وال ال طنيية وال االق صيا ية و ياتالرؤية 

 . اال   اعية

 االح الل شرع ة، وفي مق م ها 1/4/7111يالحقائق الج ي ل ال ي اشيي على االرض يع   ارتباطاكاااا

 مهمةامز كجة، وال غيراي ال ي ح ثت في ميزان الق  ، اصبحت ل ا ه العراقيين 0411ي   ب القرار 

مهمةاانهااااالحلدلاكاسلعا ةاالسالا ةاكاالسلقدلاملاجهة،ا، واعني يها تجمعاباللاالوط ياكالدممقراطي

                                                           
84
ي ون )،  ار الروا  ال ز هرل ( 0214كاا ن االول  1-1يغ ا  )  العاشراالمؤتمراالوط ياالحزب الشي عي العراقي، : لمزيد من التفاصيل انظر 

 (.لاريا
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ال ولة واالق صا  ال طني،  كإعا ةاب ااكتدشاللاالعمتالةاالدممقراطالةاامكاالحةااالرهاباكالقو االلكفالرمةك

 . كصوالاالىاب اااعراقا ممقراطياالالدرالياموحداملاجهةااخر 

 ل صتلرليبا صحيحا،  ترتالبهاالى قراءل ل بيعة ال ناقضاي الناز ة لهذه ال رحلة و رورل  كاسل ا ااااا

ك ال ع لياي م رلة ياس  المهما االوط الةيين  لالساه اكاملاانفصالااه الى  الحزب الشي عي العراقي

االدممقراطيااس عا ل السيا ل واالس قالل النا ز  وااهاء االح الل من  هة،  ااالجلماعي االب اا كعمتالة

كحدتهماا، في نظرةاجدلالةالى طرفي هذه ال ه ة  يجب النظر، يت على العكس  الداختياملاجهةاأخر 

 . قص   ن في الصرات ذاي يه ية يين هذين البع ي اللوازنومن هنا لصبح ع لية . كتاثالرهمااالملبا ل

النضال الى اهاي ه ال ن قية ل حقيق األه اف  خو على  القدرة ت امييهذه الرؤية، فإن  كارتباطااااا

بمد ا -هذه الق رل  – ترتبايااهاء ال  ا   اال نبي واس عا ل السيا ل واالس قالل ال امين،  ملمثتةال طنية، 

القيم وال  ارساي  كتعزمز، سياسيا واق صا يا وا   اعيا وثقافيا،  على صعي  البناء ال ج  عي اللقدم

ال    حة، وي ا يساع   ي فاقهاال ي قراطية في العالقاي يين مخ لف الق   ال نخرطة في الع لية السياسية 

الدكلةاايضا في  احقالقالا اكبدمد اعصرمة ا ممقراطالة ا كلة اللكون االجدمدة االعراقالة االدكلة اب اا اعا ة

 . ال  حاصصة ئفالطوا

ياع بارها عناوين سقف م لبي  ويهذا ال عنى ينبغي ع م ال عامت مع ال هام اال   اعية ال ي قراطيةاااا

ل حقيق االس قالل النا ز، من خالل حقيقة ان ااجاضها  اشرطا ما يا اس راليجي، وإا ا لع بر  في ال اقع فقط

على مك ااي ال ناقض  ثيرال ييه ف هذه الق    ومراك ةل اضن ق     ي   يناءيلعب  ورا مه ا في 

 . الرئيسي ولعزيز ال رف ال طني ال ي قراطي فيه

ً لنظام ال حاصصاي ي ياللبل ر ال شروت ال طني ال ي قراطي الذي ياع   اه يةومن هنا       حقيقيا

ل حاور االق اب  الشروط خلقنظام الى هذا الاضمة  ل اقمفق  ا   . ويية مشاريع اخر  االثنية/ال ائقية

 لحرب األهليةوال   رس وراء ال  ائف ل ساهم في ال اسيس ل "الضرورل"عن   ال ائ يين يلغة البنا ق

الليااسلفا  ااالقو كالياااالث الة/ةالطائفالاالمحاصصةانظاماب الةالياا،اإون،الالختلاقائم. ي جليها ال ائ ي

 . الزمةاالب الومةابدالاملاحتهاعتىاتعمالقاااكمساعدالشركطاللدهورااالموراامختقممااام ه

االوط ي/ع اكملن إ     االبرنامج  اطرافيق ر ما ل رت  بهاي ل اس كبر  مع  الدممقراطيامحاكر

نقاطاتماساوميا ين النضال اال   اعي وال ي قراطي ييضا ي ورها لشكت  ع اكملال ناقض الرئيسي فإن 

 . ال لقت يه ية كاشلباك

، مهما امباشرةهي " ال شروت " في  المهما االمطركحةالى ين  امشارةمن ومنعا ألي ال باس ال ي      

 . خاط  يق م على ياها مق  عة الجذور وي ون يفق مح   اسل لاجمنها  مسلختصولكن ال ينبغي ين 

فيها  ملراباللا هي مهام  المهاملس ح ياالس ن اج يين  ال طني ال ي قراطي ل شروتل قرااةاصاحالةإن     

ا  لجهة صياغة يفق اس راليجي للنضال اآلاي ال باشر على الجبهة باالسلراتالجياآلني

 . اال   اعية، طبعا غير ال ق  ت الجذور عن الجبهاي األخر  يت يارلباط وثيق معها/الق صا يةا

 النضاالي الراهنة  ترارميذلا ين  المقصو ، فإن آنعلى ياها آاية واس راليجية في  اللهرالدوحين يجري     

 مدالع، إا ا تةالالرا معها من  ملراالقوما ، واالا  ا ة الشعبية ي خ لف اشكالها، ي ا فيها الحراك ال ج  عي

 . األضمة البني ية مسببا على  اللةتبالنضال ال   اصت للق   الناش ة في مخ لف مناطق البال ، الى 
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في هذه ال رحلة،  الوط ياالعاماالمهاماوا االطابععلى  ال شروتفي  مؤردالحزب  مجعلوهذا ه  ما     

للا ال هام، كقضية، ل  لب من الحزب ورفاقه ومنظ اله إ راكها ي   ح  كإنجازفي م ه مه ال ح   لها، 

 . ي ا ي ّكن من رص  األح اث ول  رالها، يع ق وش  لية

قت، وال  سا، ذلا للحزب ين يك ن في قلب هذه األح اث،  زءا ال ي جزي منها، من م قعه ال س  ملالحك    

االجكريفي كت الظروف، يالشعار االس راليجي،  االلةالالر االدممقراطيا، من ا ت شعار اال ظام إقامة

 . ، كيفق للنضال الي مي، في قلب هذه األح اثالفالدراليااللعد ياكاللداكلي

اكم سجمام بةيااناوفي قلب هذه الع لية      اثابلا ه من ،  ون ين ي يثر ي ا يع ر متعباالحزبا كرا

رؤي ه على ال    ت األكرر ثبالا  كمررزصع ياي و غ طاي يالغة الح ّل ومن  هاي وضوايا مخ ل ة، 

في م اقف الق   وفي م اقعها، وليس على ما لشير إليه الظاهراي الظرفية عن  البعض منها، من ا ت 

 . لها ال ح  لال سريع في  فع ال رحلة االا قالية وإاجاحها ل   كن من إاجاض يه افها ومه ا

االمحد ةويال قايت، ي عين االا باه الى ين       اكاألهداف فه ا ع يقا  كالهمها" ال شروت"في  المهما 

ااألمثلال طني ال ي قراطي الذي ه  الي م  كخالاراالحزب  برؤمة ترتباو قيقا إا ا  القا ر على  الحل

 .ال زي  من ال مار وال شاريع االس ب ا ية إخراج يال اا من يضم ها البني ية الراهنة من  هة، ولجنيبها

االقول     ال جا االيابتورةاكعياجدمدامخلتفاالياعلى  ملوقفال غيير في يال اا  مسلقبل، ان خدصة

 . تصوراالتةاما ااالجلماعالةاكالقالمااألساسالةاكاالكلوما االلارمخالة

 وال طنية   ال ي قراطية وال  ايةينشاط الق  مقلرنال ح يت ال ي قراطي ل ج  عنا  مسلقبلك ا ين     

الرقافة الش  لية  تجاكزوعي   ي  وثقافة سياسية  ي قراطية ي ا ي كن من  إنلاجاكترسالخالقا رل على 

 . وال  ارساي الش  لية من مخ لف االصناف واالا ات

ق ال علي، ال ي قراطي، ان لم يناء ال حال اي الضرورية ل  عه م  ع ال  بي –ان ال شروت ال طني     

ابمد ا. هذه ال   هاي تحقالقالى  سالؤ ي ارتهاسالظلامرته ا االكلكلاهكا تحوملااهدافاهكاااعتىقدرة

االاالالكارا الماررسا-المشرك االىابرامجاعملاتفصالتالة، ااالثالر اما مةاا-بحسبااللعبالر االىاقوة تلحول

 .ع دمااتلب اهااالجماهالراكتداالعاع ها

 

 ممن اخلاص اىل العا: العاشر املبحث

 من مقاومة الرأمسالية اىل اسرتاتيجيات صياغة البديل

 بديل يساري جديد آفاق

ك ييا معليي م، ويييرغم مظيياهر األشييياء،  خلييت الريسيي الية العال ييية فييي مرحليية يضميية ع يقيية منييذ يوائييت     

ويخييذي هييذه األضميية فييي ال  يياقم ال سيي  ر  ون ين لبييزغ فييي األفييق ي اييى إشييارل . سييبعيناي القييرن العشييرين

وكيان اخير لجليياي هيذه  .مراكزه ال  ق مة ولخ ميه ال  خل ية: واألضمة لضرب النظام يكلي ه. لخروج منهال

 .االضمة  ائحة ك رواا وما اح ث ه من ل اعياي وما س  ركه من اثار م مرل على العالم
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يييت  عين م ا ه هييا، النسييق الراسي الي العييال يكيان ميين ال  صي ر ين خ يي رل األضمية و وامهييا وعجيز     

مجاالي   ي ل ل ج ي  األحزاب والق   اليسارية وال ي قراطيية  ي  حول اق ها ال س  ر، ين كت ذلا الي  ين 

ال     ل، وكذلا ل بل ر حركاي شعبية  ي قراطية وث رية لع يي لليسيار فرصيا لكسيب م اقيع يقي   ييين 

 .الج اهير

كيت مين االلحيا  السي في ي ويلي ان يورييا الشيرقية  فيي" االش راكية ال عليية"ولكن االاهيار الكبير لنظام      

وفيي ح األفييق علييى مصييراعيه ل حيي الي ل يي ل الكرييير ميين البييرامج " البيي اهاي"وال سيي ى قلييب كريييرا ميين 

 .وال شاريع وال نظي اي

فق   س ي الهزل الكبيرل ال   رلية ي ريقية وسيرعة االاهييار اليذي حي ث فيي االلحيا  السي في ي والبلي ان     

يهجي م الحي ث  واق يرن. فقهيايال  علقة ي ايع االشي راكية وامااجمتةاملاالقضكية األخر  في يوريا االش را

الحي ث ي يا يخي م  ي  مية  ول زيف ،الريي العام من  هة ولضليتل ش يه الحقائق اسعى إي ي ل  ي شرس

واا هياء عصير / يةم ي الشي ع/ اهاية ال اريا :من قبيتوم اهيم  شعاراياعبري عنهاالريس الية، وهذا ما

 .الا..ص ام الحضاراي/ ااي ي ل  ياي

طائ ية   يي ل مين ال ناقضياي  زهي رذاله على الصعي  العال ي اليى  ال ع لم ك ا ي   ال   ر الريس الي    

ييين حقيت قي ااين االق صيا   الل ذاقضامن حيث الكييف، إ يافة اليى الق ي ية منهيا، يصي ة يساسيية مين يينهيا

، ويين حقت ع ت القرار السياسي الذي ال ييزال (الع ل ة) عال ي يشكت م زاي  ا اق الريس الي وع لها في

وسائت  لبل ري ف الى ذلا ين ال   ر العام ق  ي   الى . State - Nation مح و ا يح و  ال ولة ال طنية

 .  ي ل للسي رل على صعي  عال ي

يييرامج ال كييييف  اك سيياحقييرن العشييرين شييه   وي قايييت ذلييا كلييه كنييا ومنييذ يوائييت عقيي  الر ااينيياي ميين ال    

بذرامجاوال ي كاات ل يرح عيا ل لحيت ياف ية عريضية هيي  –الهيكلي ل ناطق واسعة من عال نا ال عاصر 

 اق صيا  السي ق واسي ه اف الليبراليية االق صيا يةااع  يا لليا البيرامج الراميية اليى  – امصد ااالقلصذا ي

 . ال ن لت

ين ااصالحاي االق صا ية ال ي ليخذ يها الع يي  مين  أكلها  ااب  عدةل من هذه الظاهر أهمالةل ضح كاااا

إذ لهي ف كلهيا اليى اع  يا  السي ق . في ال لس ة والغاياي االق صا ية واال   اعية والسياسية تشلركالبل ان 

محيي راً للنشيياط االق صييا ي وآلييية ل  ارسيي ه ول   يهييه وإن اخ ل ييت هييذه ااصييالحاي ميين حيييث االلسييات 

 ور ال ولية  لضيييقاليى  تسذعى "ااصيالحاي االق صيا ية"ك يا إن . الع ق وال راحت الزمنيية واألكيالفو

فييي السياسيية االق صييا ية، وذلييا ي نحييه مخ لييف الحيي افز  األول يييةاالق صييا ي وإع يياء الق ييات الخيياص 

 .يةوال زايا الضريبية وال الية وال جارية، وا  ذاب االس ر اراي األ نبية وم ع  ل الجنس

ال ييي صيياغ ها  مشذذارمعااللكالالذذفاالهالكتذذيوي كيين القيي ل اسيي نا ا الييى ال جييارب ال اريخييية ال ل  سيية ين      

ال ؤسسيياي ال ولييية ال  خصصيية لييم لكيين ل رييت محيياوالي لحييت األضميياي البني ييية ال ييي لعييااي منهييا البليي ان 

تتذ االبتذدانالتظذركفاالجدمذدةاع اصراأساسذالةامسذلراتالجالةاعالمالذةاالبعذداللكالالذفااالنامية، يت هي ي راية

ا.الجارمةااليااالقلصا االعالمي

فهيي . ال سي ية الخاصية يهياتسذلحقا الال ي ل رض في مرت هذه الظيروف " ال كييف" برامجوالشا ين     

ليست خ ط لح يت الهياكت ااا ا ية لكي ل  ق مع شروط إاعاش األس اق ول سيعها، يت ال لع و ين لك ن 

في األ ت القصير، خاصة ل ق ضياي   ان الريحيية ال اليية  إ ارةااألزمةعة ل ن ق خا  تكالالفا اظرالالة

 . ل ائض األم ال، ول  على حساب ال ن ية
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التالبرالذياباسذلخدصا إمذدمولوجالاااللكالالذفال ي لرلكز عليها  األصولاالفكرمةالع يق في  اللهمليس ح    

االعدمداملااألهدافاالفعتالة
85
: 

"االعذالماالثالذث"زامداملاالعاطتاللاعلاالعملاكت ماللهاباسذلمراراالذيابتذداناختقاجاليااحلالاطيامل*ا

خ يض معي الي األ ي ر  ضذمانال ي لح لت اح  الريس الية، وذليا يهي ف  "الشرقاأكربالة"كبتدانا

 .الحقيقية ول فير عنصر الع ت الرخيص يمام الشركاي ال  ع ية الجنسية

م ييا ي يي ح ال ريييق يمييام  اارتالذذةاعذذلاآلالذذا االسذذوقمذذلاالحقذذلااالقلصذذا ياكإبعا هذذ"اطذذر االدكلذذة"*ا

 .رؤوس األم ال األ نبية ل رض هي ن ها، من م اقع ق ية، على النشاط االق صا ي ال حلي

البلي ان ال  بقية  إرغذاممن خالل  العملاعتىااللدمالراالم لظماكاللدرمجيالتطاقا اامنلاجالةاالمحتالة*ا

ويساسياً لجيارل االسي يرا ، م يا يسياع  "  جيارل الخار ييةلحريير ال"مبي ي  انلهاجل ص ة ال كييف على 

السلع القا مة من البلي ان ال   ي رل ألسي اق البلي ان الناميية ومنافسي ها للسيلع ال حليية، ال يي  غزكعلى 

الصناعاي ال ن جة ل لا السيلع، عليى الصيعي   ل ميريصالً يق رل لنافسية  عي ة، م ا يؤ ي الى  تملاز

 .ال حلي

لييس يهي ف ل  ييت ع ليية ال ن يية ولكين يساسياً  ملاعتىاتوالالرارصالدارافاملاالعمد االصعبةالع*ا     

ل   يت لح يالي يرياح و خ ل الشركاي ال  ع ية الجنسية العاملة في البل ان ال ي ل بق وصي ة ال كيييف 

ا  ية عين عيبء الهيكلي، وكذلا ل  يت وار اي هذه البلي ان وكيذا ل كيين ال ولية مين لسي ي  ال زامالهيا الن

 ً  .ال  ي اية الخار ية يساسا

الئذا ااجلماعالذةاتسذلفالدامذلاحزمذةا"اختذق"اللهثالراالياالعدقا ااالجلماعالةاملاخدلاالعملاعتذىا*ا    

ل لييا البييرامج " النييا ح وال ضيي  ن"إن ال  بيييق . اللكالالذذفاالهالكتذذي السالاسذذا االلذذياتلضذذم هاابذذرامج

الشيروط لنشي ء  خليقوالع ت على " ال قلي ية"ي اال   اعية ال حال ا ل كيايس حث، من يين يم ر ع ي ل، 

، ل ضيي ن للييا القيي   اال   اعييية ال ييي ليي افع عيين للييا الحزميية ميين لحال يياي ا   اعييية   ييي لول يي ر 

السياساي الج ي ل ولك ن يساساً يو قاع ل م ينة لسل ة ال ولة ولها مصلحة فعلية في اس  رار لن يذ ييرامج 

 ".ال كييف الهيكلي"

الييذي يسييعى ال حييالف " المشذذرك االلذذارمخي"ولييئن كااييت يييرامج ال ربيييت وال كييييف الهيكلييي هييي     

فيي النسيق  االنذدماجعلى خل ية البرامج للا، ل  طي  م اقعه وال  لع اح   تشكلاال   اعي الج ي ، الذي 

قاعذدةافيإن هنياك  الريس الي العال ي والحص ل على م قيع محي   فيي لراليبيية هيذا النسيق البيالغ ال عقيي ،

 صذالاغةييرامج ال كيييف ال شيار إليهيا، لح ياج اليى  همشلهامن ال بقاي وال ئاي اال   اعية ال ي  كاسعة

  "االنلقالاملاممتكةاالضركرةاالىاممتكةاالحرمة"مشروعها النقيض، الذي يإمكااه ين يك ت لها 

لي ريجي ل سيائت اضيال اليسيار  تهرلالى  أ  هذه الس اي الج ي ل للنظام العال ي ق   تبتوروالشا ين       

اليسييار وقيي اه  لج ييي ال قلي ييية، األميير الييذي طييرح وميياضال ي ييرح ال زييي  ميين األعبيياء وال صيياعب يمييام 

منيذ ي ايية ال سيعيناي مين القيرن " الزليزال الكبيير"لشروط النضال الج ي ل ال يي يحي ثها  وال كيفال ك اة، 

 . ية ال ع ل ة الي الت الج يع ولكي هم ل ن ق الريس ال وق ااينهال ا ي وال   ح الجارف لق   الريس ال

                                                           
85
كلةااليانقدامحاا–باللاخالبا االعقالدةاكرهانا االواقعا"ااالصدحا ااالقلصا مة"الخصخصةاكااصالح ياسر حسن،.  : قارنل زي  من ال  اصيت  

 (.0214الروا  ال ز هرل،  ر ا :يغ ا ) االخطاباكالممارسة
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 شروط البديل

اليسيار محلييا وإقلي ييا وعال ييا، وي عبيير  تجدمداحن، إذن، اآلن يمام لح  لاريخي، وهذا ال ح ي ي  لب     

يي يت  طرح مشيروتليك ن في مس    ال ح ياي ال ي ل رض عليه ياس  رار وقا ر على  إعا ل لك ينهي ق 

 لس   بوالشا ين ع لية مرت هذه، يهذا الق ر من األه ية والصع ية وال عقي  في آن، . ي جاوض الريس الية

يإمكااه ين ي ي ح األفيق لل  كيير ويلي رل م اقيف مشي ركة حي ل طائ ية مين القضيايا مين  ع ال  ؤويا ومرايرا

 : يينها

 ب؛ال كرية وال ر عياي النظرية للب يت ال  ل  األسس تحدمد 

ال ي يإمكااها ( كه ف لاريخي يعي  ال   )ووا ح للس اي األساسية ال شروت ال ج  عي  تحدمدا قالق 

ين لساع  في يل رل مشاريع مل  سة لليسار قا رل على ا  ذاب الج اهير الشعبية وإخرا ها من  ائيرل 

 النزعة االا ظارية؛ 

اره ه فا يعي  ال ي  ، يشي رط إاجياضه عليى على ين ال شروت ال ج  عي ال  ل ب لحقيقه، ياع ب اللهرالد 

وال  صييلي ل ليا ال راحيت لكيي يكي ن  اللحدمدااأل قومن هنا  رورل . مراحت ع ل وليس  فعة واح ل

 م كنا يناء ال حال اي ال ل  سة ااجاض ال هام ال ل  سة لكت مرحلة من للا ال راحت؛

وليييس )ال ييي لهييا مصييالح حقيقييية (  ر ييةوليييس ال  )القيي   اال   اعييية ال علييية  تحدمذذدويسيي حث ذلييا  

 ل قيياطعفيي إاجيياض ال شييروت، وكيذلا لح ييي  القيي   ال عا يية لييه وال ييي !(  اف را يية ومصيي  ة مسييبقا 

 مصالحها الجذرية مع خيار كهذا؛

 . ق اع  الع ت ال ناسبة الك يلة يإاجاض هذا ال شروت ي راحله ال خ ل ة ب اا  

 

ك كيير  مصذذائرااالشذذلرارالةللبيي يت الريسيي الي، وكييذلا  دائلاال قذذالضالبذذوالييي م لخضييع كييذلا م  يي عة     

كيفق لاريخي يي يت للريسي الية، لجي ل م زايي  ل رليب علييه ا يائج حاسي ة عليى شيكت  ووك شروت سياسي 

 . ومح    النضال السياسي الالحق    الريس الية

 بعض القضايا واإلشكاليات التي تتطلب التفكري

 ية االنتقالاشكالية استراتيج: أوال

ييين يهي افها  االع يراففي مج  ع ميا اليي  ين لقي م عليى  إسلراتالجالةااالنلقالمن ال  ي  ااشارل الى ين     

ويال يالي . في هذا ال ن ق ينخرطمع من ق ال  سع الريس الي ويعضها  يص  مومي لها م ناقضة، يعضها 

ن سيي اي ريسيي الية وسيي اي ل جيياوض يفيياق يييي تجمذذعالييي  ميين ال يكييي  علييى ين مرحليية االا قييال هييي مرحليية 

 .على   يع ال س  ياي ولجلياي الصرات على الصعي ين ال طني والعال ي الل اقضواج  هذا . الريس الية

إسي راليجية االا قيال ل ي ير  ي قراطيية ذاي مضي  ن ا   ياعي اليى  ل  يرض حقلاالعمذلاالذوط يف ي     

لضيي ن اايي ماج الج يياهير الشييعبية فييي الع ييت ال نيي ج   ااييب مضيي  اها السياسييي البحييت، يي  ي قراطييية

ذلا ألن ق ااين السي ق مين للقياء ا سيها م روكية لع لهيا . ومساه  ها في يخذ القرار على   يع ال س  ياي

في زروفنا مزي ا من االس ق اب ال اخلي يي إيعا  فئاي واسيعة  لن جومن قها  ون لح ي  وليطير، الي  ين 

اله ف ال ي قراطي ال ي  شى مع يين  االع راففالي  إذن من . اق صا يا وا   اعيا من الج اهير وله يشها

، كياه ي رت مي ال اش راكية ل جلى يشكت  نيني في هذه ال رحلة األوليى من ق الريس الية، يت ي ناقض معه

 . من االا قال ال  يت
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ظ ميية العال ييية ال لييزال محك ميية ، الييي  ميين ااشييارل ين العالقيياي مييع ال نالصذذعالداالعذذالمييمييا علييى     

اليى لنياقض وا يح، فيال ن ق السيائ  عليى صييعي   ال صيي يواليي  هنيا مين . يالريسي الية وق ااينهيا الناز ية

العال ية ين ج من ا سه مزي ا من االس ق اب من خالل ع ت االح كاراي الخ س ال يي  الراس الية ال نظ مة

 ف سيي ير يمييين فييي الع ييي  ميين ايحاثييهيشييار اليهييا ال  كيير االق صييا ي ال صييري ال عييرو
86
فالصييرات  يي  . 

العالقيياي الخار ييية وإخضيياعها ل ن ييق ال ن ييية لصييالح  لح ييي  ليييثيراالسيي ق اب الريسيي الي ي  لييب، إذن، 

 . الج اهير الشعبية

عليى   ييع ال سي  ياي ي ريت الهي ف  إاجاض لغييراي ع يقيةهذه ال با ئ في زروف يل اانا  ل بيقيعني     

ومين هيذه ال غييراي . اعا ل لك ين اليسار وي  ح األفيق الابرياق يي يت يسياري شيعبي و ي قراطييال رحلي 

 : ال  ل ية وال ي ل   ع ييه ية ملحة هي

، لضم الج اهير الشعبية ل حت محت ال حال اي السائ ل، وهي ب اااتحالفا ااجلماعالةاجدمدة .1

 "(.االا  اح"لقبت )ل ية لحال اي لنخرط، في معظ ها، في ال ن ية الريس الية العا

، وإع يياء مضيي  ن ا   يياعي إبذذدا ااآللالذذا اكالمؤسسذذا االلذذياتضذذملاحكذذماالدممقراطالذذة .0

 .قاع ل الع الة اال   اعيةلق مي لهذا الحكم يق م على 

شيى ميع اح يا ياي الييويال ي   االنفلا االثقاالي،اكإعا ةاتهكمذلاالعدقذةابذاللاالدكلذةاكالذدمل .1

لييا فييي إطييار ل لييع عييال ي األفييق، يي ي عنييى آخيير ال حييرر ميين ال ن ييية  وال ي قراطييية، وذ

 .ال هم ال ا  ي وال ق قع الرقاف ي

 ال ضالاعتذىاصذعالداعذالميامذلاأجذلااعذا ةاب ذاااال سذقاالعذالمياالذيااتجذاااتعذد االقطبالذة .1
منظ مة لج يع ييين االع  يا  ال بيا لي  –ول  ل ريجيا  –يحيث ين لصير ال نظ مة العال ية 

اليم ال ك اة لها من  ااب، ويين  ر ية مين اسي قاللية هيذه األقياليم الكبير  يين مخ لف األق

 .ال  باينة من حيث الن  

 

لل  يي ر   بييا ل منيي ظم لييإراء وإ ييراء حيي ار صييريح حيي ل القضييايا الجذريييةي القييياموميين الضييروري     

عالقاي يين الق   السياعية ال قارب وال  اهم والرقة ال  با لة في ال لحقيقهنه والحقه، يه ف ااال   اعي ير

، ييين حل ياء مسي قلين، وال ائ الف م كاف في سبيت  النضالوي عين . ل حقيق البراامج الذي ي م االل اق عليه

 االسي ن اجإن ال جريية ال اريخيية العال يية لؤكي  . يجب الس اح ألح  يين يبسط هي ن ه ال سبقة هذا االئي الف

لدممقراطالذذةاتبعذذثاعتذذىاالذذدكاماالثقذذةاكاألمذذلاالذذيانفذذوساالجمذذاهالراكحذذدةاالقذذو االالسذذارمةاكاالقائييت يييين 

ا.آنالشعبالةاكتساعداعتىاتعبئلهمالتقالامابهعمالامتموسةاكالعالةااليا

 إشكاليات نظرية بحاجة إلى المزيد من المقاربات المجتهدة: ثانيا

لبحث مس  راً في صي  ف ، ال يزال الجرية البناء االش راكي على ااهيار ثالثة عق   لقريبارغم مرور     

عليى  وال  صيت اليى إ اييايمنهيا  الس خالص الي روسال اركسيين وال ق ميين، يحزايا وحركاي ويفرا اً، 

ولبقيى ح يى هيذه . الزليزال –األسئلة وال عضالي ال كرية والسياسية وال نظي يية  ال يي آثارهيا هيذا الحي ث 

فييي  يي ء ال جرييية السييايقة  ال يي قيق وال را عييةم   حيية للنقيياش واللحظيية الع ييي ل ميين القضييايا ال رييارل 

حركية االح جياج  ي  الع ل ية  لنياميوفيي مقي م ها  ل  األخيير وال س ج اي ال ي شه ها ك كبنا خالل العق

  . في معاركها ال بقية الريس الية وااخراط شرائح ا   اعية واسعة فيه الى  ااب ال بقة العاملة
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 93- 31، ص 3111القاهرة سينا للنشر، الطبعة االولى، سمير نمي ، في مواجهة نزمة عصرنا، : لمزيد من التفاصيل قارن 

 



41 

 

في يوسياط اليسيار ال عيا ي للريسي الية، وييين ال اركسييين  اال  ها اي صنيف السايق لإراء واليع        

يثارهيا االاهييار، منهيا ميا  ال يي األسئلة الج هريةال ي لاق ًّم  ل ائ ة من  اا ايايوالشي عيين لح ي اً، على 

 اركسييي لهييذه ال جرييية وميي   ك اهييا لجسييي اً وا ا يياً يمينيياً  لل كيير ال يال ر عييية ال كرييية والنظريييةي علييق 

عّ يا لي اعي يو شياخ فيي منظ مية األفكيار وال بيا ئ ال يي ليسسيت  تلساالول  ه مه لالش راكية، ويخر  

عليها لجارب البناء االش راكي السايقة وح   معالم رؤي نا  لالش راكية ولخلف عن م اكبية مسييرل الحييال، 

ة مين الريسي الية لل ح الي اال   اعيي وفي ا إذا  طري    ي   ي ع  ل را عة ال  ه م ال اركسي الكالسيكي 

 ؟ وما هي  مالمح وس اي  ال ج  ع الب يت للريس الية وكيف سييلي إلى ال    ،  إلى االش راكية 

فكيرل هيذه األسيئلة  ا سيها فيي زيروف ل سيع فيهيا هي نية الريسي الية ال  ع ل ية ول عيرض فييه  كتفر اااا

حقياً مين  الي هم ال  كيير يإضاحية الريسي الية يعي  إن يصيبحت  فهت . للريس الية إلى لشكيا كبير مج  ع ي يت

لبسط هي ن ها على القسم األعظم من الكرل األر ية في زت ع ل ية لعصيف ييالح ا ز والحي و  السياسيية 

واال   اعييية والرقافييية والجغرافييية ال ييي لقييف ي  ييه الحرييية الالمحيي و ل لحركيية الريسيي ال ول عييت قيي ااين 

ة الي ع ل ألحي اث لحي الي ا   اعيية مضيا ل للريسي الية فيي يلي  ميا فيي زيت لرا يع الس ق ؟ وما مصي اقي

ال ولة ال طنية وااحسار ا  ذها لصالح الشيركاي الع القية م ع يية الجنسيياي وال ؤسسياي ال اليية والنق يية 

ع يق فييه للريسي الية ي  ط ر يعليىالع ل ة إعالن لالا صار األي ي للريس الية يم هي   لعني ؟ وهت ال ولية

ال نيياقض يييين ال شييريا ال  زاييي  لبا يياج  وال ييايع الخيياص لل لكييية ؟ وليي فر يال ييالي مقيي ماي ااضييج لن ييي 

 .العالقاي الريس الية

عقبة هائلة  إن الريس الية لشكت حاليا( االشلرارالةالعصراشكاك) ال هم في ك ايه رالفامالتالباندوك ا قال     

ا هييي ا سييها فييي سييياق ل  رهييا، وان هنيياك ييي يال  اشيي راكيا  لحيي ل  ون لخ ييي الكيي ارث ال ييي يا ج هيي

للريسيي الية ي كنييه حييت هييذه ال شيياكت
87
واامكاايياي لهييذا البيي يت  ال صيي ر ال علييتوااشييكالية لك يين فييي . 

لذا فاالش راكية ينبغي ين . ل حقيقه من خالل ااثباي ين االش راكية هي اظام ي جاوض عالم الس ق ال ل  سة

ابا من   ااب النضال ال  ي  في سبيت مج  ع يكرير ع الية، قاييت لالرلقياء احي  ال زيي  مين ل هم يص  ها  ا

 .تبقىامشركعاامطتوبااكممكلاالل فالكاتمامااالياآنامعاالع الة، وهي على اساس هذه النظرل، 

ع م  ال عالة لبل غ  هذا اله ف، يي يه ية لح ي  الب يت وااس راليجيايالى  يق  ااوكت ما ذكرااه     

االك  اء ي ح ي  اس راليجياي مقاومة الريس الية يت واالا قال الى اس راليجياي صياغة الب يت 

يه ف ل  يح الرؤ ، من  طائ ة من القضاياح ل   رورل ف ح اقاش اظريومن هنا (. االش راكية)

 :يينها

 

يسيية فيي السياسية،  ويح يت ال ولية وال  قيف منهيا ال سيالة األساسيية والرئ لع بير.االموقفاملاالدكلذةا–أاا

لجريية ويحي اث القيرن ال نصيرم يميام ال كير  وق  طرحت. ركزياً في اضال يي حزبال  قف منها م قعاً م

 .يين ال ولة االش راكية وال ي قراطية، وال ي لحيت ي ورها إلى مسيلة ال ولة إشكالالةاالعدقةاالش راكي 

كجهاض وآلة للعنف يي  ال بقية ال سيي رل ييخيذ يعيين  لل ولة مرا عة ال هم األحا يث ة حا ة  يكي ل إلى     

مس  ياي ال شكيت اال   اعي وإعا ل إا اج  لرايطاالع بار وزي  ها السياسية الشاملة ال ي لسعى إلى لحقيق 

وهيي ييذلا للعيب  ور ال ينظم  (ال هيي نيو االئي الف ال بقيي )األو ات القائ ة ل صلحة ال بقة ال سي رل 

                                                           
87
 .  1119غاام ح  ون، ال بعة األولى،  ار ال    للرقافة،  مشق، . : ا ال اليقة و مرا عة: ، لر  ةشلرارالةالعصراشكاكاالميليباا ،  رالف 
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ً ل  لا ل اسكاً  اخلياً خاصياً يهيا يع يهياً للهي نة و عين البنيى االق صيا ية وال بقياي وال ئياي  اسي قالالً اسيبيا

ال ناقضياي الراا يية ييين ال ئياي ال بقيية   يبطو ي يح هذا االس قالل النسيبي لل ولية . اال   اعية ال سي رل

قاي في ال  راي ال اريخية ال يي ال ال سي رل، ولكن هذا ال ور ي نامى ويصبح لل ولة   ور مس قت ف ق ال ب

 . يس ح فيها ميزان الق   القائم ألي طبقة ين ل رض سل  ها يص رل مس  ي ة

هامية  ثذدناقضذامااأخذر ااشيارل اليى  ملعذاللغير ين ال الحظاي السايقة، عليى يه ي هيا، ال لك يي ييت     

 : وهي 

 تةالذرا امل وعذة،اهذيانلذاجااهاحلمذلاشذكتإناالدكلة،االذياب اللهذا،الالسذ اكاقعذا اجامذدا ،ابذلام:ااألكلى

وال لسيي خ م ". را مكالالذذة"فييي يعييض األحيييان  اللةالذذرا وقيي  لكيي ن للييا  .كرهذذاناالصذذرا االسالاسذذي

كمعا ا تلشكلال بقة ال سي رل ال ولة ك ا ل  ياها عالقة لصرف حر إرا ي لجاهها يت ين هذه ال بقة 

قي  ياعلين رسي ياً، " آلذةاالدكلذة"ذا لم يكن م هي م وإ. ي ضت ال غيراي الحاصلة في ال ولة ك لة إنلاجها

 .فه  حا ر ع لياً على ال وام

 تلضملاالستطةاالسالاسذالةالطبقذةامذااكاللذياهذيانلذاجاكشذرطالسذالا تهاااالقلصذا مة،اسذتطةا:االثانالة

وألن هييؤالء ال  رلييين هييم يا سييهم  وميياً يعضيياء فييي . الدكلذذة العتالذذةالممثتذذياهذذكااالطبقذذةاعتذذىاجهذذاز

للصيرات في يا ييين  رهانا ا ل من ال بقة ال سي رل فإاه ي كن للسل ة السياسية ين لك ن مح " شرمحة"

عدماختذااالسذتطةاالفعتالذةاالخاصذةابالماسذكاللابآلذةاومنعاً ألي ال باس منهجي يجب ". الشرائح"هذه 

، ذليا ألن هيذه األخييرل هيي ال يي ليؤول اليى الدكلةامعاستطةاالدكلةاالم ظمةاقانونالا اعتذىاالمجلمذع

 . السل ة ال علية لحقيق

     

ال خ ل ية لل بقية ال سيي رل وصيراعالها " الشيرائح"ومع ين ال ور الذي لح له ال ناقضاي ال اخليية ييين     

 ً  ال جلييايإن . ال اخلية الح الل مراكز الق ل ه   ور ثاا ي يالنسبة لل ناقض الرئيسي إال يايه ميا ييزال هاميا

غيير يايه . ال بقية ال سيي رل" شيرائح"ي ب يت مراكز الق ل يين  لرلبطكالها ال خ ل ة ال ي ل خذها ال ولة ويش

إذ ي كين . على ين السي رل االق صا ية والهي نة السياسية ال لك اان م  اثلين يشكت ميكياايكي اللهرالدي عين 

ي نة ال سي ر في االق صا  ولكن من  ون ين لحظى ياله الدكرال بقة ال سي رل ين للعب  "شرائح"اح   

 . يهذا الخص ص السياسية، وال اريا شاه  على يمرلة كريرل

 غيير ين . تحققاالدكلذة،ارآلذة،اعدقذةاطبقالذةات عقذداالذيامكذاناآخذر،االذياالمالذدانااالقلصذا ي:االثالثة

إن ع ت ال ولية األخيير اليذي ! الذي يحقق هذه العالقة إا ا يحققها وه  يع ت على إخ ائها  المالكانالزم

ها ولح لها الخاصين يها، ه  لك ين ال ج  يع وال ولية ا سيها فيي م ا هية يحي ه ا ي ك ن ي عت و   

 تجعل، وهي تبعالةاكتوحالدهذه ال عار ة ال ي هي، في ال قت ا سه،  تحقالقيك ن ع لها في . لإخر

سي رل ال صالح ال هي نة م كنة ي ضت لحقيقها من خالل لغليف ال ج  ع ال ي اي اليذي لحققيه ي رايية 

الييذين  يير  " الشييرعيين"السييل ة ميين قبييت ال  رلييين  بممارسذذةاشيي غالها، إذن،  مسذذمحذا هكيي.  وليية

يوالً  "شيرعي ه"ال ج  ع، ال  قيع اليذي يك سيب " م رلي"لك ينهم ااجاض هذه ال ه ة والح الل م قع 

ولم إخ ائها 
88
 . 

 

ل قاسم السيل ة السياسيية  ررلفسالاألقسام وال س  ياي  طاقم م كاال لعني ال الحظاي السايقة ين ال ولة     

ً "شرائح م ع  ل" يين طبقاي و إذ ف ق ال ناقضياي  ي ن ي هيزل  ال ولية . ، يت ين األمر ه  غير ذلا ل اما

                                                           
88
لر  ة   ضيف عب  هللا،  ار ال ن ير لل باعة والنشر، ييروي، ، ماررساكنقداالتسالاسةيا ريه ل ضيت، سيزار ل ي ريني، آي ين ياليبار، : قارن 
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كحذدةاسذتطةاالطبقذةاالمسذالطرةاأكاالفئذةا، هيي كحذدةا اختالذةاملمالذزةال خ ل ة وخل ها، لح ت ال ولية  ائ ياً 

 .توسطا يصيغة مباشرل، يت عبر ، غير ين هذا يح ث يشكت معق   وليس  المهالم ة

ين إعا ل إا اج ا ط ي اء وزي ة كع لية ا   اعية مس  رل، ال ل  قف،  لتبالّامج  ع مح    إعا ل إا اجإن     

ييي م ميين خاللهييا إا يياج السييلع ول ضيعهييا والسيي هالكها، وكييذلا إعييالن األواميير و ل بيقهييا، عييالول علييى 

. ، وكذلا معايشة األفكار وو عها م  ع ال  بييق ال عليي"عن  الضرورل"اس عراض العنف يو م ارس ه 

فيي ينيية  المواقذع: ه ا هدالاللفإن اعا ل ااا اج  هدفامحد واظراً ألن يي اشاط إاسااي الي  ين يك ن له 

الالضمين ل شغيلها  األشخاصا   اعية معينة، وكذلا 
89
. 

( و للعالقيياي اال   اعييية) االجلماعالذذةاإعذذا ةاامنلذذاجاالموسذذعالتطبقذذا واسيي  يع، إذن، ين اقيي ل يييين    

 :ال ي كن ل ا   يح اه ا ي عزل عن األخر  يت ه ا في وح ل   لية عمتاللالللس لزم 

 ولجليي  هييذه ال راكييز ال ح ييي  البنييي ي إعذذا ةاإنلذذاجاموسذذعةالتمرارذذزااللذذيامحلتهذذااالوسذذطاا:اأكال ا ،

عالقياي ااا ياج، )ليى  ي ء البنيية ال يي مين خاللهيا يع يت ال ج يي  ال يذك ر ع الطرمقةلل بقاي، يي 

 اااا.في ال  ارسة ال بقية( الخض ت السياسية وااي ي ل  ية/عالقاي السي رل

 إن ال سيي اء سيييعا  إا ييا هم . إعذذا ةاإنلذذاجالتوسذذطاااأنفسذذهماكتذذوزمعهماعتذذىاهذذكااالمرارذذز:اثانالذذا ا

ع  ي  عليى اخ ييارالهم يو ال ي تذوزمعهملكي يح ل ا مراكز معينة، ولهذا فيإن " تدرمبهماعتىااموعان"

ط  حييالهم، ك ييا لبيي و زاهريييا يييت علييى مجيير  إعييا ل إا يياج هييذه ال زييائف ال ييي لسيي ح يإعييا ل إا يياج 

لحييت إعييا ل ااا يياج الرئيسييية  م ذذدرجواظييراً ألن ال  ضيييع الرئيسييي . لييذكر" ع ائييق"السييي رل  ون 

ل شيكيت اال   ياعي ال حي  ، لل راكز ال ي لح لها ال بقاي اال   اعية خيالل مخ ليف مراحيت ل ي ر ا

فإن ال  ضيع الرئيسي هذا يعني لجهاض ما يو سلسلة ي هزل، ال ور الخاص ال ن ط يها والذي ينبغي ين 

 .ل ضيع ال س اء   ااا للهي نةللعبه في 

 

إن معنييى هييذه العبييارل . لل وليية" االسيي قالل النسييبي"في ييا يسيي ى يييـ  كاللوسذذا اللمثالذذلليي حكم مشييكالي     

ال  ارسية السياسيية الع ليية، وال يي ي عيين عليهيا  محصذتةه  ين سياس ها ل رت ( دلاال سبيالتدكلةاالسلق)

يين مصالح مج  عاي مخ ل ة وم صارعة، وال ي لكي ن شي ي ل ال ييثر ي ياريا ط ييت  توالقوياس  رار ين 

 بالضركرةاعقدنالةسالاسةاالدكلةالالس ال رت هذه ال س ياي واآلي ي ل  ياي ال ي لقف ورائها، ولذلا فإن 

ي  ي ح شي ي  فيي حقبياي  ي جليىاالس قالل النسيبي لل ولية  يه يةغير ين . ييي معنى من ال عااي البسي ة

فيها ال ناقضاي يين ال بقاي اال   اعية ش ي ل الى ح  كبير وال يس ح مييزان القي   القيائم  لصبحلاريخية 

ض سل  ها يص رل مس  ي ة، م ا يس  عي مجييء في اللحظة ال اريخية ال ل  سة ألي من ال بقاي ين ل ر

ولقييم سيل  ها الخاصية غيير " قي ل مسي قلة"وارلقائها في ق ال بقياي، ااصيبة ا سيها  "بالركقراطالةاالدكلة"

عيين هييذه األطروحيية ييييع ق  "ال مذذووجاالبونذذابرتي"ويعبيير . الخا ييعة للرقاييية فييي مرييت هييذه الظييروف

ال   ح 
90
. 

، وقي  يفلحيت  ولة لغيراي هي ا اج ورهان الصيرات ال بقيي السياسيييح  ت شكت الومن  هة اخر ،     

ال ق مية في البل ان الريسي الية فيي  والشرائحالنضاالي السياسية وال بقية لل بقة العاملة و  اهير الشغيلة  

 ً و لاعَيي  هييذه . اا ييزات مكاسييب واسييعة علييي صييعي  الحرييياي وال ي قراطييية  ولكريسييها حق قييياً و سيي  ريا

                                                           
 
89

 .41ص  ،(1195 ار ال روج، : ييروي)احولا مالكلال االحكماالطبقي.ا،استطةاالدكلةي ران ثري رن: قارن
90
اياظر. الرامن عشر من يرومير: ماركس.لعت الع ت األكرر يه ية، من الناحية ال نهجية، الذي عالج الظاهرل الب اايرلية ه  ع ت ك  كارل :

 (. 1142 ار ال ق م، : م سك )"ابونابر لومسا"الثاملاعشراملابركمالرااماركس،
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غيير إن  .ة ل ييح  إمكاايياي   يي ل ل  ي يرهسباي  لق ماً هائالً من و هية اظير النضيال  ي  الريسي اليال ك 

وفييي مرييت هييذه . ياالم ييياضاي وال صييالح ال بقييية للريسيي ال مقيعيي للبقييى  حقيي ق ال ي قراطيييةم ارسيية هييذه ال

 هيياض " لح يييم" ال  ييريط يهييذه الحرييياي والحقيي ق وفييق م هيي م ظييروف ال ي ييرح ال شييروت  االشيي راكيال

ال ولة البر  اضي، وإا ا يه ف يالنضال الذي يس حره إلى ل  يرها وإغناء مضامينها ي حريرها مين قيي   

 .  من ق الريس ال ومصالح  وام ياضاي ال بقاي ال سي رل

   يز ال ولةال ي لح ت اق صا الها م قعاً طرفياً لايعاً في النظام الريس الي العال ي، لالبل ان النامية  وفي    

ال اخلية الحا ل ال ي  واالس ق ايايلل بقاي اال   اعية  الضعف البني يي ايع اس ب ا ي يسبب ع  ما فيها 

ي ل ها االرلباط يالس ق الريس الية العال ية وإطالق الحرية لل  ي ر ال ن ليت لقي ااين السي ق فيي االق صيا  

رويية ال ي اق رن صع  ها يقيام الري راي ال ي قراطيية،  وخالفاً لل سار ال اريخي للبر  اضية األو.  ال حلي

لق ضيي لح ييم ال  كنياي  الناميية ال سيي رل فيي البلي ان والشيرائح ال ئيايو" ال بقياي"فإن طبيعة مصالح 

واع  ييا  سياسيية إقصيياء وله يييش ل بقيياي وفئيياي ا   اعييية واسييعة ميين السييكان عيين حقييت  ال ي قراطييية

مج  عياي  ل  ييتوضن  ال ولية فيي ال شيكيلة اال   اعيية واليى  لير يحاليى وي   ذلا . ال شاركة السياسية

 .ال ج  ع ال  اي وع م فاعلي ه    ركاملة من الق   اال   اعية وإلى  

الوراثذذةا"،االاتمذذ ابصذذتةاالذذىاغالذذاباالدممقراطالذذةاالذذيابتذذدان ااهذذياسذذمةا ائمذذةخدصذذةاالقذذول،اإنااااا

لهااالذيابعذضاالخطابذا ابمفذاهالمامذلاقبالذلااالسذلبدا االشذرقياعلاالعهو االسابقة،ارماامركجا"االلقتالدمة

إنااالسذلقطاباال اشذئاعتذىا.انذاتجاضذركريالمقلضذالا االلوسذعاالرأسذماليإناهكااالوضعاهوا.االخ.....ا

ملجتىاالذياااسلقطاباااجلماعالاا اختالابدكرااامختقالصعالداالعالمي،االمرتباابمقلضالا االلوسعاالرأسماليا

للفاك االياتوزمعاالدخولاكاللهمذالياالملعذاظمالطبقذا اكالئذا اكشذرائحااجلماعالذةاظواهراعدمدةاأهمهااا

 كاسعة
91
 . 

قيي رل ال وليية  ل كييتإلييى  ، ي بع هييا الراسيي الية،لقيي   الع ل يية الراهنيية.االعولمذذةاالرأسذذمالالةااكالدكلذذةا-با

وإذ . ال سيي رك يا ييروج ليذلا الخ ياب األيي ي ل  ي  ،ال طنية محلياً وإعا ل صياغة  ورها وليس إلغياؤه

ل  فير  مؤسسة مح رية، لكنها لبقى الريس الية  ع ت ق راي ال ولة على الضبط وال حكم في زت الع ل ة

يك ي لجيارب معالجية األضماي ال الية ك ا   اا التالشروط الالضمة لل حكم ال ولي ال عال، وخص صاً عن  

فيال قلص . واخيرا  ائحة الك روايا 0229ة واضم ال سعينايويضمة الن  ر اآلسي ية خالل  يضماي ال كسيا

منها ألن االق صا  العيال ي ال ييزال األمة لصالح ع ل ة الريس ال ي م في الغالب ي   يض / في  ور ال ولة 

مييا يييين االق صييا  ال عيي لم والسياسيية غييير  لنيياقض مسيي عصللع ل يية، اشييي  وا يجيية. اظاميياً قائ يياً يييين يليي ان

الق صيا  يصيير ينيية عال يية فيي ال قيام األول فيي حيين ين النشياط السياسيي يي م في كي ن ا ي جلىال ع ل ة 

 . ول ومن خاللهااليساسا في إطار 

ع ل ية الحييال  لي الضما ياج الريسي الية اليى ين   ر ال   اوي اليذي يحكيم ع ليية االفعت قاا ن ال  مؤ ياااا

ت م عازم عالقاي ااا اج ياض يا  ال  اوي يشك ول ع لماالق صا ية ال ي لزي  من لركز ول ركز ريس ال ال 

 ً  الة وااخ اض األ  ر ولع يق وي جلى ذلا في اا شار الب. في ال   ر االق صا ي والسياسي محلياً وعال يا

والحييروب ال حلييية يييين األغنييياء وال قييراء ويييين  ول ال ركييز و ول األطييراف ول يياقم مشيياكت البيئيية  الهيي ل

 .ت واألضمايوغيرها من ال شاكواالقلي ية 

                                                           
91
، ص 11/1112الع   " الفكراالدممقراطي" س ير يمين، قضية ال ي قراطية في العالم الرالث، : ل زي  من ال  اصيت ح ل هذه االشكالياي قارن  

ك اب العل م " جدل.  "بل ان الناميةفي ال" ال ئاي الهامشية " صالح ياسر حسن، يعض االشكالياي ال رلب ة ي  ه م .والحقا ، كذلا   14

 .11، ص 1/1111/اال   اعية
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ل سيائت ااا ياج لشيكت  ال لكيية العاميةآمن ماركس وااجلس يع يق ين .االمتكالةاالعامةالوسائلاامنلاجا–جا

،  ولكنه يا ليم يق رحيا و يع لنظييم االق صيا  وإ ارليه والرقايية االشي راكيلبناء ال ج  يع  القاع ل األساسية

النظيام االشي راكي يجيب  يسياس ياركس ري  ين عليه في عه ل  ولة  بارل ل لي إرا لها على ال ن جيين، ف

 ".ال بيعي –االلحا  الحر لل ن جين واالي عا  عن األرا وية واع  ا  ال   ر ال    عي "على  يق مين 

السي فيي ي قي  اق رايت ييضمياي اسي رنائية، فيي االلحيا  ومن الج ير يالذكر إن وال ل  النظيام االشي راكي 

عيالول . ، خسيائر فا حية فيي األرواح و ميار هائيتسيافر ل خت ي نبيي ا  راياي، حروب عال ية ويهلية،

ث فيهيا ال غييير الري ري مين على ذليا، كيان مسي    ال قي م االق صيا ي واطئيا  سي اء فيي البلي ان ال يي حي 

 . يو فرض من الخارج، ياس رناء لشيك سل فاكيا والجزء الشرقي من يل اايا ال اخت

، وسرعان ما لم "الن  ذج الس اليني" فرضالظروف غير ال الئ ة  سهلتفي االلحا  الس فيي ي ا سه، 

فكيرا " ال  رسية السي الينية"فيي  "ل ل يذوا"لبني هذا الن  ذج  يو لم فر ه في يمياكن يخير  مين قبيت قيا ل 

وفي زت   يع هذه الظروف يي ا حكيم الحيزب ال احي  وق يع ال عار ية يميرين مشيروعين فيي . وم ارسة

 .اظر الحكام الج  

:   هريية لعيّرف االشي راكية وهيي م راي ية  ي ليا ثيالث اقياطهنياك ع لييا  ا.االشلرارالةاكالدممقراطالة.ا 

) الجييزء األكبيير ميين االق صييا   Socialization لشييريا(/ الع اليية اال   اعييية) ال سيياوالية/ ال ي قراطييية

ا:(لحقيق ال لكية الج اعية ل سائت ااا اج

. ارثذرا ممقراطالذةابكثالذراممذااممكذلاأليامجلمذعارأسذمالياأنامكذوناتجسدااالشلرارالةاتصوراالمجلمذع.ا0

إاها لسعى اع اء معنى حقيقي ل  ه م ال  اطنة وسيا ل الشعب ي جاوض الى ح  يعي  حق االا خاب الشامت 

ك ييا لسييلم  االشيي راكية يضييرورل لغلغييت وشيي  ل ال ي قراطييية لج يييع   ااييب النظييام . والحقيي ق السياسييية

ا.اال   اعي

هذا . ، ي ص ها ثااي العناصر األساسية ل عريف االش راكيةكثالقااابالدممقراطالةاترتبااالمساكاةاارتباطا.ا7

. فكييرل مسيي حيلة ال حقيييق ي كيين اع بارهييايسيي لزم مسيياوالية لقريبييية لخ لييف عيين ال سيياوال ال اميية ال ييي 

ايب الحييال، هيذا ال  ياوي،   يع يشكال ال  اوي ال  رط في كيت  اايب مين   ا إضالةالى  ل  حفال ساوالية 

يكل يياي . الييذي ي يييز حيييال ال ج  عيياي ال نقسيي ة علييى يسيياس اليي خت والرييرول والسييل ة وال ييرص ال  احيية

يخيير ، لعنييي االشيي راكية اشيي ء مج  عيياي لخ  ييي فيهييا مييع الييزمن االاقسيياماي االق صييا ية واال   اعييية 

 .مجر  شعار يت حقيقة واقعة( ؤ ال رصلكاف)ي عنى اخر ين ال يبقى . والسياسية والرقافية الع يقة

فال ي قراطية الحقة ل ارس فقط حين ا يك ن الناس في ميمن من مخاطر ال قر وال رض والب الية، واايه     

واشيه  . ما لم ي حقق االس قرار وال ق م في حيال الناس، فسيبقى هؤالء مه  ين ييان لحك هيم ياظ ية لسيل ية

 ل يية لنحيياض يشييكت م لييق لألغنييياء م ييا ع ييق ميين زيي اهر ال يي لراي الع"  ي قراطييية"الييي م ي  يي ح ين 

 .اال   اعية في مخ لف يل ان العالم

 ك اح  ائيمعلى ااه ال ي  من النظر الى االش راكية على ااها   يكّ على ص اب حين ا ( رالفامالتالباند)إن     

( السياسية واال   اعية)من ي ت لحقيق ال ي قراطية يكت   اابها 
92

 . 

                                                           
92
 .، مص ر سبق ذكره...االشلرارالةالعصراشكاكميليباا ،  رالف: قارن 
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، يإخضييات الجييزء األعظييم ميين وسييائت النشيياط االشذذلرارالةاتسذذلتزماتشذذرم ااالقلصذذا / ال ر ييية الرالريية .1

ولعي  . االق صا ي وخاصة األساسية منها ألشكال ش ى من ال لكية والرقايية واا ارل اال   اعيية يو العامية

اليبعض الصييغة  وي يرح. ع لية ال شريا وسيلة  يرورية ل حقييق اظيام ا   ياعي  ي قراطيي ومسياوالي

 :ال الية ل ك ااي االق صا  االش راكي

 مهي ن وم ن ت ول   ع مؤسساله ي ر ة عالية من االس قاللية في إ ارل شؤواها؛  قطا اعام 

 كبير؛  قطا اتعاكني 

 .م ن ت ييضا قطا اخاص 

 

. فيي يه ي هيا لنبغي ااشارل إلى ين س اي االش راكية الرالثة م راي ية يشيكت ال ي كين فصيله وم سياوية    

وال ي كن و    مرت هذه ال ساوال ي ون . فال ي كن و    م اطنة حقيقية ي ون مساوال لقريبية في الظروف

ولكيين، ك ييا يرهنييت ال جييارب األلي يية، فييان ال لكييية العاميية ييي ون . لشييريا الجييزء األكبيير ميين االق صييا 

 . ي قراطية لشكت حجر األساس ل ركيز ال سلط ال ول ي

الييى مييا يجسيي   ،فييي اهاييية ال  يياف ،لل صيي ل وسييائت ال شييريا و ال سيياوال و ال ي قراطيييةفييان ويييذلا     

ااسجام ا   اعي ي  ق يكرير ميا ي كين لل ج  عياي ال بنيية عليى االسي غالل وال سيي  ين  ويل غاالش راكية، 

 .لحرضه

 ا يياالهيا وم ارسيالها ل  ه مين الكرييركاايت فيي  "ال علية ياظ ة االش راكية" م ارسةومن ال ا ح ين     

فق  و عت وسائت النشاط االق صيا ي الرئيسيية لحيت سيي رل ال لكيية العامية، . لهذا ال عنى ي ال من ليكي ه

ك يا  "لسل ية   اعيية"ولكن ال جرية  يثب ت فعلياً ين القيام يذلا  ون لحقيق ال ي قراطية ال ي رت اكرر من 

يييي م هي م لل سياوال عليى  اسي خ تينيى لل سيلط واالم يياضاي ين للا األاظ ة ليست مساوالية ألاها خلقيت 

 .صعي  ال  ارسة

اللحدمذذداينبغييي  هنييا ييضييا. وا ييحة فييي ال قييت الييراهنإن صييع ية لحقيييق مق ميياي االشيي راكية الرالثيية     

لألم ر خاصة االع قا  يان االشي راكية سي ف لشي ي مين   ييع العليت ولزييت   ييع األعبياء فهيذا  الواقعي

 .اقعيليس ي 

أكربذذااالشذذرقالةاكاالتحذذا اال حيي الي العاصيي ة ال ييي شييه لها  أ  ميين  ون شييا  .الماررسذذالةاكالسذذوق.هذذ 

 تعمالذقهيذه البلي ان اليى ال حي ل اليى الريسي الية، ي ي اليى  كانلقذالسايقا منذ اهايية الر ااينياي،  السوالالاتي

لقي  . م اايي ي ل  ي والحقيقية العل ييةيين الي ه ال ااالشلباكومنعت إمكااية " البدمهالا "القب ل يالع ي  من 

يضميية ا يي ذج االشيي راكية الييذي سييا  فييي هييذه ال ن قيية ميين العييالم وااهييياره ي ريقيية عاصيي ة   تفذذاقمي   

امنفلذذا اوااهيييار ا ييط ل سيييير االق صييا ، اقيييض ال سيييير الريسيي الي، ي   الييى ين يصييبح "  راماتالكالذذة"

 . على االق صا  وال ج  ع العال يين تسو اكتهالملنبغي ألن على الس ق الحقيقة ال حي ل، ال ي ي الشامل

األخيييرل،  قي  عالول ي ر معليم يخير يخيذ يشيق طريقيه كالسيهم فيي  بذركزهيذه الحركية ميع  تزام ذ وقي      

) لصيحبها شيعاراي ذاي طبيعية إي ي ل  يية صيارخة  "تحرمذراقذو االسذوق"وي جلى ذلا ياا فاعية احي  

ي   ق الق ات الخاص على الق ات  الجزمفي ل رفها للح على (  اهااالستبيالمقصو اه اااممدمولوجالاابمع

، وكياه ق ر مح ي م، ولييس ا ياج ا يط شرعالةالتلفاك ااالجلماعييشكت م لق، وإع اء ( الحك مي)العام 

هكيذا . ل ي خت ال ولية فيي يي اشياط إق صيا ي معيا ال مب ئييةعين  ااعيالنويرافق ذليا كليه . خاص لل   ر
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ا سها وكياها ي يت واح  وحي ، خارج ا اق الزميان وال كيان، صيالح لل  بييق " البرالالةاالجدمدةالت"ل رح 

لبا  ياح عليى كيت شييء   اعالذةعلى صعي  عال ي، ي جاوض ال ناطق والح و ،  ون يي إسي رناء يو لح يظ، 

 !    ون قي  يو شرط 

. وال بياس ال اقيع معيا االللبذاساال ظذري مين زا الحرك ين ال ي قراطية والليبراليية قي   تزاملوالشا ين     

الييذي فييرض ا سييه يو لييم فر ييه، فييي ال اقييع، لحييت حييراب ال ؤسسيياي " الصذذو االتالبرالذذياالجدمذذد"فهييذا 

روج  صي ي، هي  (صذ دكقاال قذداالذدكلياكالب ذ االذدكليالسيي ا )ال ولية الريس الية والنق ية ال  خصصة 

هييذا ال يذهب يقيي ل، . ال سييل اي ال يي ال لقبييت ال سياءلةل يذهب يحييا ي الجاايب يقيي م لنيا وكياييه مين  ييروجو

، وهيذه ال ن يية ينبغيي ين لني رج السوقاهواالمحذوراالضذركرياأليات مالذةياا افة الى يم ر ع ي ل، يين 

عليى السي ق وقي اه ال ن ل ية  االا  ياح الشيامتوليسيساً على ذليا فيإن . ال ي ال م ر منها" إطاراالعالمالة"في 

ف ظهير  الدممقراطالذةيصييران  يروريين معياً، يميا " ق ااينيه الصيارمة"ال حلي ل ن يق االق صا   ولكييف

س ق العال ية ومن قها، ك يا  روري وطبيعي لعقلنة ال نلاجي ورها،   ن من ق هذا ال ذهب، على ياها 

 .ليه الع ي  من ال  كرين ال اركسيينإيشار 

ح يى فيي يكرير " التالبرالالذةاالجدمذدة"يصييغ ه   "قاقلصذا االسذو"اعلى ياه من ال  يي  ال يكيي  عليى ين     

مين يشيكال  ختالطذا اال صيلة لهيا ييال اقع الريري، اليذي قي م  ب الذةانظرمذةاخالصذةيشكالها إي يذاالً، لييس سي   

أكامسذذاكاةا الدممقراطالذذة=االسذذوقا:اال عا ليية ال زع ميية كشييف ضيييفي عييين وليسيسيياً علييى ذلييا . ال سيييير

ال ي قراطييية السياسييية  ل يي ر، إذ ين (رب الذذةاإقلصذذا مة)اقلصذذا االسذذوقابا(ارب الذذةاسالاسذذالة)الدممقراطالذذةا

ي عناهييا ال اسييع الي  ييايق يالضييرورل مييع الحقييت االق صييا ي الريسيي الي حيييث سيييا ل ال لكييية الخاصيية 

 ل   ييحإن هذه القضية مه ية  ي ا (. س اء يين ال ؤسساي الخاصة ويين ااح كاراي الع القة)وال نافسة 

طروحاي ال ي يرو ها منيافح ن ليبراليي ن ح يى النخيات يي افع ن عين ا ي ذج ال ي قراطيية من األ ال  قف

ومنعييا ألي ال بيياس ال ييي  ميين . يإع بيياره الحقيقيية ال حييي ل، وليييس يحيي  الخييياراي ال اريخييية ال  كنيية السييائ 

 كنيا ل ييز ييين الحقيت السياسيي والحقيت االق صيا ي لهيذه ياشيكالية لكيي يكي ن م اللمالالذزال ذكير يضرورل 

لييه واكيافح مين ي ليه واسي  يع ين ا ييز يا سينا عين اآلخيرين فيي هيذا إالع لية للن  ذج الذي اسعى  الرؤية

 . ال جال الهام

 المالذداناالسالاسذيعليى  اقلصذرلل ي قراطيية الغرييية  الذراهل ال مذووجلشير ال جرية ال اريخيية اليى ين     

. يين يطراف الصرات اال   اعي في هيذه البلي ان ية كبر ي ضت لس ياي سياسوال با ئ ال ي اس ن  عليها 

فلم يكن ياامكيان ين يصيبح  ي قراطييا ألايه زيت محك ميا يإطيار غيير  ي قراطيي،  االقلصا ي المالدانيما 

عالقية غيير ) مش ق من سيا ل عالقاي ال لكية الريس الية حيث ي رض ريس ال ال شروطه على ق ل الع يت

ويعي  إا ا ها طبقا ل ن ق القاا ن االق صا ي األساسي الذي يحكم  ( قراطية اصالم كافئة ويال الي غير  ي

ولعني هيذه . ال شكيلة الريس الية، وهذا قاا ن م   عي خاص يال شكيلة ذالها، وليس من اخ رات ماركس

الحقليين يين  اللفاك يسبب هذا  الامفلر االدممقراطالة، في ح  ذاله، نمااامنلاجاالرأسماليال الحظة ين 

 . يعاله وميكاايزم اش غال كت منه ا

مين سيؤال هي  ي رايية  م طتذقحي ل هيذه القضيية يجيب ين  ال قذا ويب و ين هناك حا ة لل يكي  على ين     

ويكت الن ائج ال رافقة لها واالس ق اب اال   اعي ال ق رن يها، يو  القب ل يال ن ية الريس اليةيما : خيار مهم

حين يا  المشرك االماررسيقي ة  لك نهنا .  جاوض هذه ال ن ية وال شروت الريس اليالبحث عن ي يت ييحت 

األطروحية ال اركسيية وا يحة هنيا  و ي هر. حلت ماركس االس الب االق صيا ي وقيام ينقي  ع ييق للسي ق
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اتفلذر الذىاالعدقذةابذاللاالحقتذاللاالسالاسذياكاالقلصذا ي،االمشذاراإلالهمذااأعذدا،ااإعا ةااللوازنوهي ين 

 . الدممقراطالةاالرضااب الوماامفلر مراالمجلمعاملااالسلدباامقلصا ي،ااألمراالكياتحر

عليى  يال يكيي ال شيروت  الحيقيلعبة ال ي قراطية، يصيغ ها الراهنية، ال يلغيي  القب لوخالصة الق ل ين     

ا. قضي ين   هرلين

 ؛ جلياله الق ي ة والح يرةمن ل كيا واق  الخ اب الليبرالي ي ين لق رورل خ ض صرات فكري  األكلى

يين الحقلين السياسي  يعي  ال  اضنلل ي قراطية ي جاوض الن اذج الراهنة، خيار  ال رويج لخيار وفهم كالثانالة

يسيير ال ج  ييع ميين سيي  ل ال وليية الشيي  لية  وي يياالنيياس ميين االسيي الب االق صييا ي،  ويحييررواالق صييا ي 

يسير   مجير  رعاييا او فيه الناس م اطنين يحرار ولييسلل كناي ل  ر  ي قراطي يك ن  ويؤسسالق عية 

 .لس  ل ال ولة و برولها

ل العالقاي اال   اعية الى ق   غريبة كاات مسيلة الس ق عن  ماركس لصيقة ي سيلة الصن ية، ولح ّ     

وكان يقايلها سي رل البشر ال ج  عين على ل  رهم اال   اعي وال ر ي وال ضامني . لسي ر على البشر

 .يهذا ال عنى لم ل ق  قي  ها يت ل يك  الي م في عصر ال  اخت الك اي االش راكيةإن ال كرل . الحر

 

يمام االش راكية يس ن ون الى ثي رل  اايقاء على األفق ال    حإن ال اركسيين الذين يؤك ون على يه ية     

حسيب لحلييت مياركس  -رها يالضرورل ال نجزاي ال قنية وااللصال، ثرول الكائناي وييئاي الحيال ال ي ي م

 .حيث ل حكم ال لكية الخاصة الس ق الريس اليةوالح يث هنا عن . شكت الس ق -

وهنا م ل ب مين ال اركسيية إن لجي   ا سيها ول ي ر م اهي هيا عليى احي  اشي ت يحييث ل سيع لكيت هيذه     

ال ؤسسية عليى ال لكيية الخاصية  ةلحليت الينظم ال بقييوان ما له قي ة راهنة في ال اركسية ه  . ال س ج اي

ل سييائت ااا يياج، فييي زييت عييالم ل زاييي  فيييه يعيي ا  الضييحايا ال ه شيية وال ه  ميية يعيي م ال يي ي   عييا  يو 

 .يالهروب من األشكال القص   لل  ي

ال شيكلة األساسيية يي مشيكلة األشيكال  مجايهيةمشيروت اشي راكي مقنيع علينيا  إعا ل طرحلكي اس  يع     

وهنالا الكرير من القضايا الجي يرل يالبحيث وال راسية . لحقيق ال لكية اال   اعية الحقيقية ال  كنة وشروط

 .ي ا ينسجم مع ال س ج اي ال ي يشه ها عالم الي م وي ا ي فر ي  ية معللة لرسم ح و  اش راكية ال س قبت

شي راكية، حييث يير  واألمير ا سيه ين بيق عليى الحاميت اال   ياعي لالا.الحاملااالجلماعيالدشلرارالة.از

البعض إن البرولي اريا لم لع  الق ل ال حي ل األساسية من ق   ال ح يت اال   اعي، خاصة مع لحي ل العليم 

، اا القيا مين كي ن مفهذوماالطبقذةاي ي محيتامفهوماالشعبوهكذا ير  البعض ين . الى ق ل إا ا ية مباشرل

وميين ال بيعييي . ت لهيي   مصييالح مج يي ت البشييريةاليينهج ال يي ميري لسياسيية ريس ال ييال ال ييالي العييال ي ياليي

، ولهيذا يبي و مين الضيروري الع يق إشكالية الحامت اال   اعي لح اج إلى مزي  من البحثعلى ين  ال يكي 

على مصراعيه لل  كير يهذه ااشيكالية، ل كييرا ي ييح إ راج ال حي الي اال   اعيية الج يي ل وميا  ف ح النقاش

ة ال عاصرل من ليثيراي على ينية ال بقة العاملة وال ئاي اال   اعية الكا حة، ل ركه ال   راي ال كن ل  ي

إليهيا البي يت ييفقيه ال ياريخي يعيي  ال ي  ،  يرلكزال ي  البل رل ال قيقة للق   اال   اعيةفي ال حليت ويال الي 

 . إ افة للراهن طبعا



11 

 

ألفييرا  علييى األو ييات ال ا ييية فال شييروت االشيي راكي هيي  يالضييرورل مشييروت سييي رل الج اعيياي وا    

  .اس الب الحيال اال   اعية إضالةوالرقافية والسياسية وو   هم اال   اعي، م ا يعني 

الامع ذىالدشذلرارالةابذدكناطذر اثقاالذةامةذامرةاللتذ افي هذا السياق عليى اايه  االس خالصايل ل ايرض     

 . ااالمعاصراللياأكجدتهااالرأسمالالةامعاتجاكزاالل اقضا االكبر العالم

 :ثقاالةاإن االش راكية يجب ين لس ن  الى

 .من االس الب االق صا ي ومن اس الب الع ت ملحررة .1        

 .يعالق ها مع ال بيعة ملحكمة .0        

 .لل ي قراطية يييعا ها السياسية واال   اعية مطورة .1        

 يعي  اا اج االس ق اب، اا ا يضع إاساايا، على يساس، وفي إطار ال  معولمة. 1        

 .ح ا له         

*************** 

 اخلـــــــــــــــامتة 
يروفة  فعت فيها ال بقية العاملية ث نيا كبييرا، ولكنيه ليم يضيع سي  ، ( 1911)لق  كاات ك م اة ياريس     

 ".ارل ماركسك"فب واه لم ل علم هذه ال بقة الكرير من ال روس اي ا، ي ءاً من معل ها ذاله 

 12ويكيت ال يسيال ال يي ا جيت عين ل ي ر سيل  ها وااهيارهيا يعي  اكرير ميين ( 1111)يميا ثي رل اك ي ير     

ويغض النظر عن ال ال ال يساوي لل جرية، فان البشرية لن لنسى اي ا . في ال اريا بركالةاجدمدةعاما، هي 

على ال وام فيي  موماامضالئاوالذي سيظت  ،في لاريا العالمانقطةاانعطافاجكرمةاالذي كانأرلوبراالعظالم،ا

 .  هذا ال اريا العاصف يالرغم من محاوالي الخص م من مخ لف االلجاهاي ل  سه او ال ع يم عليه

ي يت، لقي  : " الصيح ي األمريكيي قيائال (جذونارمذد)ك ب " عشرةاأماماهز االعالم: "في ك ايه ال  س م    

حي   يروت ال غيامراي ال يي سيبق لباسيااية ين يقي مت عليهيا، ا للا مغيامرل، وااهيا ياا يافة لهيذاكاات 

مغيامرل اق ح ييت ال ياريا اعصييارا عليى ريس الج يياهير الكا حية وراهنييت يكيت شيييء فيي لحقيييق رغبالهييا 

ومه ا يكن ريي يعض الناس في البلش ية فال   ال ين الر رل الروسية هي من يعظم .... البسي ة وال اسعة

" شرية، ويما قيام البالش ة فظاهرل ذاي يه ية عال يةاألح اث في لاريا الب
93
.  

 

قذدااقلراللذهاالئذةاصذةالرةاا0101 الزعماالقائلاانامااحدناالياارلذوبر إن ال الحظة اعاله ل حض خرافة    

الحزب البلش ي ق  اصيبح،  حيث كان فال اقع غير ذلا،. كملزملة ملاالثورماللاالمحلرالالل،ابالةةاالمررزة

 ال ليعية ال عليية لبرولي ارييا روسييا يج يع حزبذااجماهالرمذا، 1111 شذباطاالذىاأرلذوبرخيالل األشيهر مين 

فيي ( ال   يرغين)وكان ع   الر ريين ال ح رفين . ال  حال ة مع فقراء ال الحين وضهرل االا لجنسيا الروسية

شه ها  ل يا وكان هذا الحزب يقت األحزاب ييروقراطية من يين األحزاب الج اهيرية. ص  فه مح و ا   ا

 ك يا اايه كيان .عض  111ا111الىاا751ا111م  رغ   ن اكرر من  111فق  كان يضم يالكا  . ال اريا

  .الحية ، ح ى يعلى مس   ، في ال ج  ع الروسي وفي ق اهم دمجاآاذاك حزيا 
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 :هو بعد كل الذي حدث السؤال امللحو

 ؟لعظيمد هذا الزلزال اعب اماركسي يظل املرءجيب ان هل هل ميكن و
 

هيت : ان يسييل هي فالسؤال الذي ينبغي . عن من ق مقل ب تعبالره  في ح  ذاله  السؤاليب و لنا ان هذا     

بذدملاييالنظر اليى االو يات الراهنية واالاهييار اليذي حصيت؟ هيت هنياك  اماركسيي ال يرء كي نيي كن ان ال 

 ؟ي يت معق ل الي م لل اركسية وال شروت ال اركسي؟ هت ي كن ان يك ن هناك تةالالري

 ربذاال  ض ن في السؤال يك ين فيي  الخطه جوهرهذه االسئلة ال ي  من االشارل الى ان  مةز ل   يح     

ال ع ييق، ك ييا اشييار الع ييي  ميين  الم طذذقغييير ان . ا  السيي فيالي وال عسييكر االشيي راكيال اركسييية يااللحيي

 اركسية ك كر وكحركية لاريخيية ابعيت ان ال. تربااالماررسالةابل اقضا االرأسمالالةالباحرين، يقضي يين 

تكذذونا، ومييا  امييت هييذه ال ناقضيياي م  يي  ل قتذذباهذذكااالل اقضذذا االرأسذذمالالةميين من قيييا  ولنبييعلاريخيييا 

 .  ل اركسيين ع  ماليالنسبة  الماررسالةاا اةالحتها

 ول فعنا ال الحظاي السايقة السايقة، وليس وح ها طبعا، الى ال يكي  على ما يلي    
94
: 

وفيي حي يية ال كير وال  سيا  للهرالداعتىاانااالشلرارالةامسلحالتةامذلا كنااكسذعاقذدرامذلاالدممقراطالذةاا-

 . يالروح النق ية

وعليى . لالساه اكاملانمووجاكحالدالدشلرارالةاالياالعالم،اك كناانامع ذياولذ ااهمذالاتجذاربااالخذرملا-

ب خي ض النضيال مين ا يت اشيكال ويسيالي محذد خصائص يل ه ال    عية يع ق، لكي   راسةكت حزب 

االش راكية ال ي انا ت مين . االش راكية ال ي ل ن ت طرق ال ص ل اليها يعي ا عن اظام ال ص اي الجاهزل

الرغيراي  كتلجذاكزالج ااب االيجايية وال نجزاي ال يي حققهيا النظيام االشي راكي،  تهخكا لها هي للا ال ي 

 .اآلخرينك ش ها ماركس وال  كرين كت الق ااين ال ي ا كتعلمدواالخ اء ال ي حصلت، 

لتبحذذثاالمتمذذوساالذذيامشذذارلاالواقذذعاالمتمذذوسامذذلا كنا، العذذو ةاالذذىاالماررسذذالة،ار ظرمذذةاكرمذذ هجا-

اغما االعاللاعلاالمشارلاالقائمةابلر ا االجملاالعامذة،االذالمهماهذوااللطبالذقاالخذدقالت ظرمذةاكالمذ هجا

، وميين ال سيي حيت ين ارسييم شذذعارا اجامذذدةمذذ هجاكلالسذذ اال اركسييية ف. عتذذىاكاقذذعاملحذذركاباسذذلمرار

اس راليجي نا اع  ا اً على ال نق ل من الك ب يو لكييف ال اقع ي ا ير ى لجيارب الحركية الر ريية فيى هيذا 

الحزب، ييا ئ ذ  يي ء، ياسي قالل سياسيى  ي   عهذا ين  مبدأااللطبالقاالخدقومن يهم يركان . البل  يو ذاك

فييى ا  هييا ه ال اركسييى حقييائق شييعبه  مرجعذذهن كييان، وين يكيي ن وفكيير  ميين وصيياية ومييؤثراي كييائن ميي

 .االق صا ية وال اريخية واال   اعية والروحية

الخالذاراان ال شيروت مق ي ت الجيذور عين االفيق ال سي قبلي، ييت ان  اللحدمداالمتموسوال يعنى ان هذا     

" الذةانضذالالةاطومتذةااألمذدعمت"يظيت مياثال ولكين إاضياج شيروط لحقيقيه لظيت  (االشذلراري)البعالداالمذد ا
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وسيك ن في ال قيت ا سيه . يعي  ال    ال ي كن اخرا ه من  ائرل ال حليت والنظر باللالياهدالاااسلراتالجالاو

 :-يحسب ال شروت –

امحصتةاعملاالكرياكسالاسياترارمياكملدرج،ا" -

 كأمضاامحصتةانضالاقو اسالاسالةاملعد ةاكتحالفا اكاسعة،ا -

 ". لاالمراحلااالنلقالالةااللياممكلااناتسلمراطومدكساللماالوصولاالالهااعبراعد ام -

 

 ثدثذةااسذئتةعليى  لإلجابذةالعقيت الج ياعي  إعمذالوعلى مس    يل اانا ل يرح هيذه ال الحظياي  يرورل 

 :مه ة هي

االدممقراطالة؟ا–رالفانعالداصالاغةاالمفهوماال ظريالمضمونامرحتةاالثورةاالوط الةا -

 الدممقراطالةاكالثورةااالشلرارالة؟ا–ثورةاالوط الةارالفانف ااالرتباطاالقدمماباللامرحتةاال -

أكاالخذاصا(االعذالمي)مااالصورةاال ظرمةالتبدملااالشذلراري،ارذهالقاتذارمخي،اعتذىاالصذعالداالعذاما -

 ،اكمااهياشركطاكمدمحااالنلقال؟(بتداأكابتدانامحد ة)

 

إال ين  مامؤجذلاكأمذلاآ حتيال يكي  على ياه ورغم اللحظاي ال ش ية ي شاعر مخ ل ة يين  الح يثواخ  م 

عليى قييام ثي رل  عاميا 121 و ،عاميا عليى مييال  لينيين قائي  البالشي ة 152)ين الحي ثين هيذ اسلكرارمجر  

: العالم ألكرر من سبعين عاما إا ا يعني ين هذه الر رل ومبا ئها الكبر  فيي يغيّر وال ي، ( 1111اك  ير 

النضييال  يي  االسيي غالل والظلييم والعسييف  بالذذرقضال لييم ل سييريت يالنسيييان، ف ييا  السذذتماكالخبذذزاكاألر 

 ".اهاية ااي ي ل  يا"و " اهاية ال اريا"يرفرف، رغم كت الضجيج يـ 

ا!قاطرةاتارمخاالقرناالعشرملا...الثورةاأرلوبراالعظمىاا011ال االمجدالتكرر ا

 !المجدالتكرر االمئةاكالخمساللالمالد االد ممالراامتالليالال اللارباناثورةاارلوبرا
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