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  لماذا نحتاج إلى حزب؟لماذا نحتاج إلى حزب؟

الطبقــة العاملــة هــي طبقــة ذات نــزوع ثــوري وكمــا يراهــا مــاركس هــي الوحيــدة التــي تمتلــك القــدرة علــى القيــام بــالثورة غيــر أن 
  .  ال ال يؤمنون بهذه القدرة لديهم بل وال يحسنون الظن بطبقتهم ككل بوصفها طبقة ثوريةالعم

لو كان العمال مدركين لهذه القوة الكامنة داخلهم لكـان األمـر فـي غايـة السـهولة فيمـا يتعلـق بـدور االشـتراكيين تجـاههم، غيـر 
ار التي تبثها الطبقة الحاكمة تؤدى بان يسجن العمال كـل مـا يختلـف ي مجتمع هي األفكأأن الحقيقة القائلة بان األفكار السائدة في 

  .من أفكار داخل رؤوسهم

عــن تقســيم البشــر بــين أنــاس ولــدوا  شــدةيقــدس كــل القــيم الرأســمالية فتــراهم يــدافعون ب) هــم عــادة أقليــة صــغيرة نســبيا(الــبعض 
نون بكل أمراض المجتمع الرأسمالي من تصنيف الناس علـى ليحكموا بينما آخرون ولدوا ليشغلوا منصب المحكومين، وهكذا فهم مؤم

  .أساس الجنس أو العرق أو القومية

الرؤيـة السـائدة للعـالم تلـك التـي تكرسـها وسـائل اإلعـالم ونظـام  يرفضـونوالبعض اآلخر وهم أقليـة ال تزيـد كثيـرا عـن سـابقتها 
ن ذلـك يحـاولون تطـوير تصـور مختلـف يقـاوم هـذه األفكـار ويقـدم التعليم وكل المؤسسات األخرى في المجتمع الرأسمالي، وهم بدال مـ

  .منظورا بديال يتبدى من خالل العالم بشكل مغاير

أمــا األغلبيــة العظمــى مــن العمــال فهــم معظــم األحيــان ال يتبعــون أيــا مــن هــذه الــرؤى فتــراهم  فــي الوقــت الــذي يرفضــون فيــه 
كمــا هــو ولكــنهم فــي الوقــت نفســه  لشــكل المجتمــعاآلخــر، انهــم ينحــازون  نهم يســلمون بــالبعضفــإبعضــا مــن أفكــار الطبقــة الحاكمــة 

  .بشاعتهيرغبون التخفيف من 

الطبقـة العاملـة هـي طبقـة ذات توجهـات ثوريـة محتملـة فـإن هنـاك أن هذا الخليط من األفكار يعطى انطباعا بأنـه بـالرغم مـن 
  .ة كبيرة بين ما هو محتمل وما هو قائم بالفعلفجو 

) كطبقـة مسـتغلة ال تملـك إال القليـل مـن أمـر معيشـتها وتشـعر بـاالغتراب عـن مـا تنتجـه(في المجتمع الرأسمالي موقع العمال 
ن يكونـوا منظمـين أليقودهم إلى اإليمان بأنه ال يمكنهم تغيير ظروفهم إال فـي أضـيق الحـدود، وفـى الوقـت الـذي يـؤهلهم فيـه مـوقعهم 

ن قــوة التنظــيم الجمــاعي والعمــل الجمــاعي ليســت إاألحــزاب السياســية للطبقــة العاملــة فــبصــورة جماعيــة مــن خــالل النقابــات العماليــة و 
  .واضحة بالنسبة لهم

والسؤال الذي يطـرح نفسـه بقـوة اآلن هـو كيـف يمكـن لالشـتراكيين التغلـب علـى ذلـك؟ كيـف يمكـن للعمـال التحـول مـن السـلبية 
  يدركوا حقيقة انهم قادرين على التغيير كطبقة؟بفعالية في تحرير أنفسهم؟ كيف يمكن للعمال أن المشاركة و 

بشــكل عفــوي ويتشــكل الــوعي لــديهم كطبقــة،  يتحركــونكثــر مــن مناســبة أن العمــال عنــد والدة الثــورة أإن التــاريخ قــد بــين فــي 
هــم منــذ منظمــة تتــولى مهمــة تخطــيط الطريــق لٕالــى وأشــارت دروس التــاريخ أيضــا إلــى أن العمــال فــي حاجــة دائمــة إلــى نظريــة ثوريــة و 

األولى للثـورة حتـى تصـبح لـديهم القـدرة علـى تأسـيس دولـتهم العماليـة الخاليـة مـن االسـتغالل والقائمـة علـى اإلنتـاج مـن اجـل البدايات 
  .إشباع الحاجات، ومن هنا فمهمة الحزب الثوري تتمثل في إمداد العمال بكل من النظرية والتنظيم



 

م 

  أنواع األحزاب المختلفةأنواع األحزاب المختلفة

، أهمهـا بـالطبع هـو أن الحـزب العمـالي فـي نـواحي كثيـرةف تماما عن غيره من األحزاب العماليـة األخـرى الحزب الثوري يختل
 جـوهرفـي مسـتوى الـوعي الطبقـي لـدى العمـال هـو مـا يعتبـر لالخـتالف الثوري يهدف إلى إسقاط الرأسمالية باإلضافة إلى انه مـدرك 

  .العملية التنظيمية له

ب العمال الثوري مبنى باألساس على األقلية النشطة داخل الطبقة العاملـة والتـي ترغـب فـي ويعد من األمور الحاسمة أن حز 
النضال ضد النظام، حتمية هـذه الفكـرة تكمـن فـي أن أقليـة فقـط مـن العمـال ينغمسـون بشـكل مباشـر فـي الصـراع، هـذه األقليـة يتـراوح 

لة فـي إضـراب بمصـنع ولكـن بـدون مجموعـة ثوريـة تـنظم حركـة عداد ضئيأعددها بين مئات اآلالف أو الماليين في إضراب عام أو 
  .هؤالء العمال المتعطشون للكفاح كل جهودهم ستضيع هباء بال طائل

يجـدون أن الحـزب " خاصة هؤالء المنتمين لألحزاب التي تسمى نفسـها عماليـة مثـل حـزب العمـال البريطـاني"كثير من الناس 
حـول لمـاذا ال يكـون الحـزب الثـوري جـزءا مـن الحـزب الكبيـر الـذي يضـم كـل  تناقشـونهم يالثوري هو ظاهرة غير مفهومة ومن ثم فـان

  !!.العمال؟

إن نظرة متأنية لحزب العمال البريطاني على سبيل المثال تكشف خطأ مثل هذا الطرح، فهـذا الحـزب يعـد ممـثال لكـل العمـال 
 ظـل الرأسـمالية فـان تمثيـل الطبقـة بشـكل عـام يعنـى تمثيـل هـؤالءت فـي الطبقـة العاملـة فـي و افـعلى اختالف أفكارهم ونظـرا لوجـود الت

  .الطبقة الحاكمة تماما كهؤالء الرافضين ألفكارها المقتنعين بأفكار

يضم هؤالء الذين يرفعون شعارات ضـد  ، وأيضاً العنصريينته يضم بين أروق) كمعبد فسيح(هذا ما يجعل حزب العمال دائما 
عل منه منظمة ضخمة إال أنها تكون زيـادة كميـة غيـر قـادرة علـى النضـال مـن أجـل مصـالح أعضـاء ورغم أن ذلك قد يج .العنصرية
  .، نظرًا ألنها ال غير موحدة على فكرة واحدة، بل أفكار متناقضة في أحيان كثيرةالحزب

 يتواطـأبـل هـو  بشكل عملي يعنى ذلـك أيضـا أن حـزب مـن هـذا النـوع ال يمثـل فـي الواقـع الطبقـة العاملـة ككـل علـى اإلطـالق
لصالح الصفوف الخلفية للعمال وال يعمل من اجل كل أو حتى معظم صراعات الطبقة العاملة فهـذه الصـراعات عـادة مـا تبـدأ خـارج 
حــزب العمــال وهــى فــي أحيــان قليلــة مــا يــتم تأييــدها بشــكل فــردى مــن قبــل أعضــاء الحــزب الــذين ال يلقــون ســوى التأييــد الســلبي مــن 

  .الحزب نفسه

نقــيض مــن ذلــك فــان الحــزب الثــوري الحقيقــي دائمــا مــا يطالــب أعضــائه بالعمــل علــى تشــجيع وتوســيع مســتوى الصــراع علــى ال
الطبقي بشكل إيجابي األمر الذي يتطلب وجـود نظريـة تسـتخلص الخبـرات النضـالية السـابقة للطبقـة لكـي تكـون بمثابـة المرشـد للعمـل 

  .المستقبلي

خــل الطبقــة العاملــة بوصــفه حــزب طليعــي بمعنــى انــه يــدفع بأفضــل الكــوادر وافضــل مثــل هــذا الحــزب يجــب أن تمتــد جــذوره دا
  .الخبرات معا داخل الطبقة

علــى الثــوريين أن يناضــلوا مــن اجــل أفكــارهم مــن خــالل نشــاطهم، لــذا فعلــيهم أن يقــاوموا النظــام القــائم عــن طريــق اإلضــرابات 
وري هــو منظمــة مقــاتلين قــادرين علــى العمــل معــا بهــدف الوصــول واالحتجاجــات والمســاجالت مــن يــوم آلخــر، ذلــك ألن الحــزب الثــ



 

م 

ذاكـرة الطبقـة "باإلضافة إلى ذلك فـالحزب الثـوري عليـه أن يكـون بمثابـة  .ألقصى تأثير سواء في أماكن عملهم أو في أي مكان آخر
  . المكان الذي يناقش فيه تاريخ الحركة العمالية وُتعلم فيه الدروس النضالية أي" العاملة



 

م 

  ما هي الخبرة النضالية؟  ما هي الخبرة النضالية؟  

حـاول ماليـين  1923و 1917 فـي األعـوام مـا بـين .نهض العمـال فـي كـل عقـد مـن عقـود هـذا القـرن لتحـدى النظـام ككـل  
العمــال فــي روســيا والمجــر وٕايطاليــا امــتالك زمــام معيشــتهم عــن طريــق الــتحكم فــي وســائل اإلنتــاج فــي المجتمــع، لقــد نظمــوا المجــالس 

علــى مصـــانعهم واســـقطوا النظــام القـــديم، وفـــى أواخــر العشـــرينات ثــار العمـــال الصـــينيين ضــد حكـــامهم، واشـــتعلت العماليــة وســـيطروا 
عنــدما قــام العمــال وفقــراء الريــف بالتصــدي لمحاولــة االنقــالب اليمينــي وقــرروا الســيطرة  1939 -1936الحــرب األهليــة فــي أســبانيا 

  .على المجتمع وتسيره لصالحهم

لثانية حول العمال في إيطاليا واليونان القتال ضد االحتالل النازي إلـى قتـال مـن اجـل العـدل والمسـاواة، بعد الحرب العالمية ا
ــ الفتــرة مــرت بهــا العديــد مــن اللحظــات الثوريــة، فلقــد شــهدنا نضــاالت مــن أول حركــات التحــرر الــوطني ضــد  ت تلــكوالعقــود التــي تل

، والثــورة 1968الســتالينية فــي المجــر، وأيضــا نضــاالت بــاريس فــي مــايو المســتعمر الســابق كمــا حــدث فــي فيتنــام حتــى الكفــاح ضــد 
، ومنــذ وقــت لــيس ببعيــد شــهدنا خبــرة ســلطة العمــال فــي القــرى علــى اختالفهــا كمــا حــدث فــي بولنــدا وٕايــران، 1976 -75البرتغاليــة 

  .ي روسياف 1917طوال هذه الفترة مرة واحدة فقط نجحت ثورة العمال في تولى السلطة في ثورة أكتوبر 

هذا التباين الحاد في النتائج لم يعتمد على ظروف تاريخية أو قومية خاصة، على العكس من ذلك فقـد نبـع مـن قـدرة الحـزب 
كـان الحـزب البلشـفي  1917فـي بدايـة  .علـى قيـادة الطبقـة العاملـة علـى طريـق تـولى السـلطة) حزب لينـين البلشـفي(الروسي الثوري 

فقـد كـان أقليـة اصـغر، وعنـدما نهـض ) الذي كان أغلبهم من الفالحين(قة العاملة أما بين السكان ككل حزب أقلية ضئيلة داخل الطب
البالشفة تماما، الثورة في البداية لم يكن هدفها حصـول العمـال علـى السـلطة بـل كانـت موجهـة  فاجئواعمال بتروجراد في ثورة فبراير 

  .قيصرية وٕاقامة ديمقراطية حقيقية ونهاية الحرب الدامية في أوروبالمطالب اكثر محدودية مثل نهاية االوتوقراطية ال

 ظهــرتبعــد ســقوط القيصــرية  كانــت الحكومــة الجديــدة ضــعيفة ومذبذبــة والمجتمــع كلــه يعــانى مــن أزمــة عميقــة وســرعان مــا 
ييتات ولكــنهم اســتطاعوا فــي فــي البدايــة كــان البالشــفة معــزولين داخــل الســوف .أشــكال الحكــم الجديــدة كالســوفييتات أو مجــالس العمــال

تنجــذب لشــعاراتهم، فقــد فهــم العمــال أن  وقــت قصــير كســب مســاندة كبيــرة ألفكــارهم ولنشــاطهم وبــدأت األغلبيــة العظمــى مــن العمــال
وتأسـيس دولـة جديـدة ) التي دعمت الجـيش ودافعـت عـن نظـام الملكيـة الخاصـة(الطريقة الوحيدة للتقدم هي تحطيم آلة الدولة القديمة 

  .ن أساسها سلطة العماليكو 

لقـد كـان حزبـا . لشـكل حـزبهم وطريقـة بنائـهفهم البالشفة الواضح للموقـف وجـذورهم الممتـدة داخـل الطبقـة العاملـة كـان نتيجـة 
والوصول إلى نتيجـة  حوله النقاشالفاعلية واألفكار، نجاحهم كان ثمرة قدرتهم على اختبار الموقف و هما مبنيا على عنصرين هامين 

من هنا نبعت قدرتهم على النقاش بين اكثر العمال المسيسين من اجل إسقاط آلة  .كانت هي التي يتم وضعها موضع التنفيذ موحدة
جانـب آخـر مـن نجـاح الحـزب البلشـفي كـان أساسـه بنائـه التنظيمـي، ذلـك البنـاء الـذي ناسـب . الدولة القديمة وٕانشاء أول دولة عمالية

  .حطيم الدولة القديمةوجود السوفييتات والحاجة إلى ت

هي ما ميز الحزب البلشفي، فاألحزاب االشتراكية التي سـبقته كـان هـدفها  -تحطيم آلة الدولة القديمة -هذه النقطة الجوهرية 
  .مجرد التغلب على المؤسسات القائمة دون تغيير عالقات السلطة الجوهرية في الرأسمالية

الثوريــة التــي حــدثت فــي العــالم يبــدأ الثــوريين كأقليــة ضــئيلة ولكــن مــع  ففــي كــل األحــداث 1917وبصــرف النظــر عــن روســيا 
اســتمرارها ومــع تعمــق أزمــة المجتمــع فــان أفكــارهم تحــدث الصــدى المطلــوب لــدى اكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس، وتظهــر بشــكل حــاد 



 

م 

لبــديل يــدفعهم العتبــار قــادتهم الكثيــر مــن العمــال متعطشــون للثــورة ولكــن غيــاب ا .تســاؤالت حــول إصــالح النظــام القــائم أو إســقاطه
مطالبهم، في مثل هذا الموقف فان وجود حزب ثوري متماسك قبل حلول الطوفان هو أمر في غايـة األهميـة،  لتحقيقالقدامى وسيلة 

مـن األعضـاء والمؤيـدين الـذين قضـوا ) إن لـم يكـن اكثـر(مثل هذا الحزب يجب أن يشـتمل علـى منظومـة مـن األفكـار ويضـم اآلالف 
ما في النقاش والمساجالت حول االستراتيجية والتكتيكات في الوقت نفسه الذي يقومون فيه باالشتباك في النشاطات اليوميـة مـن أعوا

  .خالل آالف القضايا المختلفة

ال يعنــى ذلــك بــأي حــال أن هــذا الحــزب معصــوم مــن األخطــاء خــالل مشــوار الثــورة بــل يعنــى انــه ســيكون علــى اســتعداد تــام 
  .الصراع أثناء وتحوالت المواقف بصورة افضل من أن يتم ذلك فجأة في تغيراتللتعامل مع 

هذا ما يجعل تأسيس حزب ثوري ذو مبادئ أمرا هاما اليوم، وعلى الثوريين أن يستلهموا معظم نظرية حـزبهم مـن خبـرة لينـين 
ع هبـاء، والسـبب الرئيسـي لـذلك كـان اخـتالف والبالشفة، فاألعوام التي أنفقت لبناء الحزب البلشفي حتـى فـي أحلـك الظـروف لـم تضـي

مـا سـمح كـان مبادئ حزب لينين عن كل المبادئ التنظيمية السـائدة فـي عصـره، لقـد طالـب أعضـائه بمسـتوى مـن االلتـزام والفاعليـة و 
  .اعتماد الحزب األساسي على فكرة المركزية الديموقراطيةهو لقراراته أن تكون بهذه الفاعلية 



 

م 

  قراطية؟قراطية؟الديمالديمما هي المرآزية ما هي المرآزية 

فالمركزيــة هــي النتــاج  .يبــدو للوهلــة األولــى متناقضــا إال انــه لــيس كــذلك فــي الواقــع" المركزيــة الديموقراطيــة"رغــم أن مصــطلح 
دار حولهـا المناقشـات بـل والمعـارك أحيانـا وحـين يحسـم األمـر فـان كـل فـرد بصـرف تالمنطقي للحوار الديموقراطي الحقيقي فالقضايا 

  .في عملية الحوار عليه أن يلتزم بالقرار ويعمل بموجبهالنظر عن موقفه 

هذا ما يعد متناقضا مـع الديموقراطيـة المزعومـة فـي المجتمـع الرأسـمالي، فـنحن نملـك حـق التصـويت فـي االنتخابـات المحليـة 
علـى ارض الواقــع والقوميـة ولكـن عالقــة مـا نريــد مـن مطالـب بــذلك الشـخص الــذي منحنـاه أصــواتنا عالقـة ال تمـت بصــلة لمـا يحــدث 

فمعظم القرارات يتم وضعها بواسطة أناس ال نملك عليهم أي نوع من السيطرة، وبالتالي فنحن ال يد لنـا فـي تلـك القـرارات التـي تسـير 
حياتنــا، نحــن ال نمتلــك حــق التصــويت حــول مــا إذا كــان يتوجــب إغــالق مصــنع أو بنــاء محطــة للطاقــة النوويــة أو مــا إذا كــان يجــب 

مــا الـذي يجـب عملـه فــي  التـي تقـرر هـيولـيس األغلبيــة ) أصـحاب المــال والجـاه والنفـوذ(ة بيس مــثًال، ذلـك الن األقليـوقـف خـط  أتـو 
معظم األشياء الهامة، والن الديموقراطية تصبح غير ذات قيمة بـدون اتخـاذ قـرارات ديموقراطيـة لـذا فانـه فـي ظـل الرأسـمالية ال وجـود 

  .للديموقراطية الحقيقية

ثــال حــزب العمــال البريطــاني ربمــا تــدار لــديهم بعــض الحــوارات الفرديــة والســجاالت ولكــن نــادرا مــا يلتــزم أعضــاء األحــزاب أم
الحــزب بنتائجهــا إذ لــيس هنــاك صــلة بــين مــا يــتم قولــه أو فعلــه وبــين هــؤالء الــذين يمضــون فــي طــريقهم مــن خــالل مــواقعهم لصــنع 

ية من أعضـاء البرلمـان يجهلـون تمامـا قـرارات مـؤتمر حـزب العمـال مـن دون أن القرارات هذا ناتج من حقيقية أن قادة الحزب واألغلب
  .يوجه لهم أي لوم

إن التكوين الحزبي لمنظمة ما ينبع من حقيقـة الـدور الـذي تلعبـه فـي المجتمـع، أحـزاب مثـل حـزب العمـال البريطـاني تـرى أن 
برلمــان والمجــالس المحليــة ومــا إلــى ذلــك، لهــذا فــان تكــوينهم هــي تســيير أمــور المجتمــع القــائم مــن خــالل ال" حســن تقــديرأعلــى "دورهــا 

  .به من مهام على األقل كما يرونها هم يقومونالحزبي يتناسب تماما مع ما 

أما الحزب الثوري فله دور مختلف تهيئه له المركزية الديموقراطية فهـو مبنـي علـى مهمتـين أساسـيتين، أولهمـا هـو أن الطبقـة 
يرها ألجــل صـالحها بسـهولة، والثانيــة هـي حقيقـة أن األفكــار السـائدة فـي أي مجتمــع هـي أفكــار يى السـلطة وتسـالعاملـة ال يمكنهـا تــول

الطبقة الحاكمة، يعنى هذا أن الحزب يجب أن ُينظم للقتال من أجل سلطة العمال من أسفل وذلـك فـي سـبيل بنـاء المجـالس العماليـة 
لــة عــبء النضــال ضــد أفكــار الطبقــة الحاكمــة وألن وجــود حــزب ثــوري وٕاســقاط الدولــة لــذا فــإن علــى األقليــة المنظمــة فــي الطبقــة العام

مرتبط بفكرة التغلب على التفاوت داخل الطبقة العاملة فإن عليه تعميم خبرة هؤالء الـذين يفهمـون طبيعـة المجتمـع الرأسـمالي ووسـائل 
السـائد وسـط العمـال فـي وقـت بعينـه بـل  القضاء عليه بشكل أفضل إذ ال يمكن للحزب الثوري أن يكون مجرد انعكاس لمستوى الفهـم

  .عليه أن يكافح بشكل واعي ضد هذه األفكار نظريا وعمليا

" ذاكـرة الطبقـة"ومن أجل التغلب على التفاوت في وعى الطبقة العاملة فعلى الحزب أن يتبع طـريقين اثنـين، أولهمـا أن يكـون 
ف ومراكـز األبحـاث والمـدارس والجامعـات نحـن ال نـتعلم الكثيـر فكل تاريخ نضال العمال في الغالب غير ظاهر لنـا حتـى فـي الصـح

عــن اإلضــرابات وانتصــارات العمــال، حتــى عنــدما نعلــم عــن هــذه اإلضــرابات فــإن القصــص تصــل إلينــا بشــكل مشــوش وبالتبعيــة فإننــا 
يتأكـد مـن أن تـاريخ الطبقـة نجهل كل شيء تقريبا عـن كفـاح العمـال فـي البلـدان األخـرى، لـذا فـإن مـن أهـم المهـام الملحـة للحـزب أن 

  .العاملة قد تغلغل في وعى العمال و أن دروسه قد تم استيعابها على نحو تام



 

م 

هـذه المعادلـة الصـعبة تحـدث نوعـا  .الطريق الثاني الذي يجب على الحزب الثوري أن يسلكه هو أن يتعلم من الطبقة العاملـة
المشـكلة ! ة وذاكرة الطبقـة ألـيس علـى العمـال أن يتعلمـوا منـه ولـيس العكـس؟من الحيرة إذ إنه لو كان الحزب هو حزب الطبقة العامل

تحــدث عنــدما يــتم اعتبــار الطبقــة العاملــة مجموعــة مــن المتلقــين الســلبيين لتعــاليم الحــزب حيــث أن هــذا يرســخ مبــدأ النخبويــة ويتــرك 
  الفرصة لتساؤل مفاده من الذي يعلم المعلمون إذن؟

والطبقـة هـي عالقـة مرنـة تعتمـد علـى تعلـم الحـزب مـن الخبـرات الحيـة للطبقـة، وهـذا يسـتلزم أن  إن حقيقة العالقة بين الحزب
يبذل الحزب كل جهد لخلق صالت مع العمال والحفاظ عليها، وهـذا ال يعـد صـحيحا فقـط فـي األوقـات التـي يشـارك فيهـا العمـال فـي 

بنفس الدرجة من األهمية عندما يكون مسـتوى كفـاح الطبقـة  الصراع عن طريق اإلضرابات واالستيالء على المصانع وخالفه بل هو
  ).حاالت الجزر(منخفضا 

الحزب الثوري الحقيقي هو الذي يحافظ دائما على صالته بالعمال لهذا فإن قدرا كبيرا من األهمية يلقى على إنتاج المجالت 
عهــا وٕاصــدار كتيبــات للعمــال عــن قضــايا أخــرى كالحركــة والنشــرات والتقــارير والكتيبــات عــن القضــايا المختلفــة داخــل المصــانع و توزي

  .النقابية أو أزمة السكن بهذه الطريقة فقط يمكن للحزب أن يصبح ذاكرة للطبقة العاملة و في الوقت نفسه يتعلم من نضال العمال



 

م 

  القيادةالقيادة

أيضا نوعا من الحيـرة لـدى هـؤالء  أحد المالمح الرئيسية لنظرية لينين حول الحزب هو مفهوم القيادة هذا المفهوم الذي يحدث
تمامـا، فالقيـادة ضـرورية  األفكـار خاطئـة همثـل هـذ .المعترضون علـى اللينينيـة إذ يقولـون أن القيـادة هـي نـوع مـن الكهنوتيـة والنخبويـة

اصــة بالطبقــة فــي الحــزب الثــوري تحديــدا بســبب التفــاوت فــي الطبقــة العاملــة والن األفكــار الســائدة فــي مجتمعنــا هــي تلــك األفكــار الخ
إن كل عضو من أعضاء الحزب يجب أن يعتبر نفسه أو نفسها كقائد سواء فـي موقـع العمـل أو فـي مكـان السـكن، القيـادة . الحاكمة

يجب أن توجد بكل المستويات محليا وقوميا وأن تنبع بشكل طبيعي من المركزية الديموقراطية، يعنى هذا أن الذين يبنون الحزب هـم 
قاتلون من أجل أفكارهم وتكتيكاتهم في الحزب ومع الطبقة العاملة، لهذا فان الحزب الثـوري ال يضـم قيـادة محـددة هـي أنفسهم الذين ي

  .بالضرورة التي تعرف اكثر من الجميع

المفهــوم اللينينــي للقيــادة مختلــف تمامــا عــن الــرؤى النخبويــة المعتــادة للقيــادة فــي ظــل الرأســمالية، فالقيــادة تعنــى معرفــة كيــف 
واجــه أفكــار الطبقــة الحاكمــة التــي يقبلهــا معظــم العمــال فــي أغلــب األحيــان، وتعنــى أيضــا معرفــة كيــف يمكننــا العمــل لتحــدى ســلطة ن

أعضـاء الحـزب الثـوري يجـب أن يكونــوا متـأهبين تمامـا اكثـر مـن غيـرهم للقيــادة   .الطبقـة الحاكمـة سـواء عـن طريـق إضــراب أو تمـرد
دائمــا مــا يفعلــون هــذا أو أنهــم دائمــا علــى حــق، فأحيانــا وخاصــة فــي أوقــات ارتفــاع درجــة النضــال بهــذه الطريقــة، ال يعنــى ذلــك انهــم 

حـول السياسـات االشـتراكية يمكـن أن يكونـوا أبطـأ مـن أن  نقـاشيمكن لهؤالء الثوريين الذين قضوا األعوام الطوال في ال" المد"الطبقي 
  . يدكوا حالة أو درجة الكفاح داخل الطبقة العاملة

اكثـر  أنكـم ) دروس ثـورة أكتـوبر(فيصـف تروتسـكي فـي كتابـه  1917هذا صـحيحا حتـى بالنسـبة لحـزب البالشـفة عـام  كان
كـل حـزب بمـا فـي ذلـك اكثـر األحـزاب "القادة البالشفة خبرة كانوا فـي حالـة مـن البطـيء والحـذر عنـد قيـام الثـورة ويشـرح السـبب قـائال 

ٕاال فانه سوف يفتقد استقراره الضروري ولكن لهذه المسألة درجتها، ففي الحزب الثـوري ثورية يجب أن ينتج وسائل محافظة تنظيمية و 
، ويمضــى تروتســكي قــائال "الضــرورة الحيويــة للمحافظــة يجــب أن تــرتبط بتحــرر تــام مــن الــروتين بمبــادرة فــي التوجــه وجــرأة فــي الفعــل

  "ة في الحزبيلدى الكوادر القياد كال من المحافظة والمبادرة الثورية تكون موجودة بشكل اكثر كثافة "

ولكن بصفة عامة فإن الثوريين من المأمول تواجـدهم فـي صـدارة كـل صـراع، يقـاتلون مـن اجـل الوصـول بالصـراع إلـى نهايـة 
ناجحــة، تلــك هــي الطريقــة الوحيــدة التــي بهــا يمكــن لألفكــار الثوريــة أن تختبــر بشــكل عملــي، فالقيــادة داخــل الطبقــة تســير يــدا بيــد مــع 

قيادة في الحزب، ويطرح الـبعض أحيانـا أنـه لـيس هنـاك وقايـة ضـد القيـادة السـيئة فـي الحـزب اللينينـي األمـر الـذي بإمكانـه أن يقـود ال
، ويــدعمون رأيهــم بمــا حــدث فــي روســيا الســتالينية، غيــر أن الحــزب )القيــادة(الــبعض لتخليــد القيــادة المخطئــة سياســيا بحجــة كونهــا 

تالين كــان النقــيض التــام لكــل مــا كــان البالشــفة ولينــين يناضــلون مــن أجلــه فقــد ألغــى ســتالين الحــوار الشــيوعي الــذي حكــم بقيــادة ســ
الديموقراطي ومجالس العمال الحقيقية والحرية لم يكن هذا نتاج حتمي لفكرة القيادة بل هو نتاج لذلك االتجـاه الـذي أتبعـه سـتالين فـي 

  .حكمه لروسيا

وريــة تعنــى أن القــرارات المتخــذة يمكنهــا أن تكــون أحيانــا خاطئــة، فــي خطبــة لينــين األخيــرة القيــادة الحقيقيــة فــي المنظمــة الث
  ".لقد ارتكبنا كومة من الحماقات"لألممية قبل وفاته قال 

القادة الحقيقيون ليسوا منزهون عن الخطأ ولكنهم قادرون على إدراك الخطأ وقبولـه والـتعلم منـه، وهـذا ال يمكنـه أن يحـدث إال 
م الــدائم مــن الطبقــة العاملــة وباختبــار نظرياتهــا وأفعالهــا بصــورة عمليــة، القــدرة علــى ذلــك تمــنح الثــوريين الحــق فــي القيــادة داخــل بــالتعل

  .الحزب والطبقة، لهذا فانه ليس هناك أي نوع من الكهنوتية في الحزب الثوري



 

م 

ال يعرفـون كـل شـئ،  أنهـمالقـدرة علـى القيـادة إال  هناك أناس من خالل المعرفة والخبرة والقدرة على التوجيه يرون في أنفسـهم
  .يقترفون العديد من األخطاء ألنهم يواجهون بشكل دائما موقف ومشاكل جديدة أنهمعلى العكس من ذلك 

بالصراع الحقيقـي وكلمـا زادت نسـبة حـدوث األخطـاء، ولكـن  أكثركلما امتدت جذور الحزب داخل الطبقة العاملة كلما ارتبط 
لم مــن األخطــاء ومعرفــة احتمــاالت تكــرار الخطــأ فــي المســتقبل تزيــد هــي األخــرى، أنــه مــن الســهل جــدا أن تبقــى ذو مبــادئ نســبة الــتع

  .ثابتة عندما ال تفعل شئ، األصعب  أن تثبت على هذه المبادئ حين تنغرس يوما بعد يوم في الصراعات الطبقية

كتيكــات يعــد أمــرا جوهريــا لتطــوير أي حـزب ثــوري، وهــذا مــا تؤكــده خبــرة لهـذا فاالختبــار الــدائم وٕاعــادة التقيــيم والحــوار حـول الت
أن عمليــة الحــوار الــديموقراطي المركــزي هــي أمــر جــوهري  أثبتــتالنشــاط واالشــتباك مــع مختلــف قضــايا الطبقــة العاملــة، فهــذه الخبــرة 

  .لالنغراس في الصراع الطبقي



 

م 

  آيف يبني الحزب تأثيره؟ آيف يبني الحزب تأثيره؟ 

تواجـــه هـــؤالء المعنيـــون بـــالتغيير الثـــوري التســـاؤل حـــول حجـــم وتـــأثير المنظمـــات الثوريـــة،  واحـــدة مـــن اكثـــر المشـــكالت التـــي
مقارنـة بـاألحزاب اإلصـالحية الكبـرى، األحـزاب االشـتراكية الثوريـة ) حتـى لـو بلغـت اآلالف(فاألحزاب الثوريـة عـادة مـا تكـون صـغيرة 

ولـيس هنـاك طريقـة سـهلة لحـل هـذه المشـكلة فـإذا كـان صـراع  في بلدان كثيرة حتى عهـد قريـب أرقـام عضـويتها تعـد غيـر ذات قيمـة،
لــبعض ســنوات فــان المجموعــات المؤسســة علــى السياســات ذات المبــادئ الثوريــة والتحــرر ) جــزر(الطبقــة العاملــة مــنخفض المســتوى 

يمكن للحـزب الثـوري أن الذاتي للطبقة العاملة سوف تكون صغيرة ولكن المشكلة تتفاقم لحظة أن تعلو درجة الصراع الطبقي، فكيف 
  ينمو؟

أوال، إن األفكــــار تميــــل إلــــى أن تتغيــــر فــــي الصــــراع، فنشــــاط مثــــل اإلضــــرابات أو احتجاجــــات الطلبــــة أو محاربــــة الطائفيــــة 
والعنصرية أو أحداث مثل حرب الخليج تدفع أعـداد كثيـرة مـن النـاس ليـروا العـالم بشـكل مختلـف، فتحـركهم الجمـاعي يجـذبهم ألفكـار 

مـن ثــم لالشـتراكية، لهــذا فـإن نمـو المنظمــة الثوريـة يــأتي متوافقـا مــع المسـتويات العليـا مــن الصـراع أو فتــرات النـزوع إلــى كالتضـامن و 
ولكــن عــادة مـا يكــون وثبــة نوعيــة أي ) كمــي(الحلـول الجذريــة، فــي مثــل هـذه األوقــات ال يكــون النمــو مجـرد زيــادة فــي عــدد األعضـاء 

مــن النــاس لــنفس النتيجــة حــول الحاجــة لقطــع الصــلة بــالطرق القديمــة للتنظــيم السياســي  نقلــة كيفيــة، ذلــك عنــدما يصــل عــدد ضــخم
  .ويعدون أنفسهم للتغيير الثوري

إن إمكانيــات النمــو فــي الســنوات القادمــة تعتمــد علــى البنــاء فــي مواقــف سياســية معينــة، ومــع ذلــك فانــه ال يكفــى الثــوريين أن 
مال لكي تنضم إليهم، بل يجب على الحزب الثوري أن يحاول زيادة عضـويته فـي فتـرات يترقبوا الموقف المناسب وينتظرون فلول الع

انخفاض مسـتوى الصـراع الطبقـي، يـتم ذلـك عـن طريـق االنغـراس فـي الصـراعات التـي تحـدث وعـن طريـق إدارة النقاشـات والحـوارات 
  .ألوقات طويلة أحيانا مع هؤالء الذين يعترضون على المجتمع الرأسمالي

ي أوقـــات ذروة الصـــراع يجـــب أن تـــتم محاولـــة اســـتمالت عـــدد كبيـــر مـــن العمـــال أعضـــاء األحـــزاب القديمـــة أو القـــادة حتـــى فـــ 
النقــابيين نحــو سياســات ثوريــة حقيقيــة، يمكــن لــذلك أن يحــدث فقــط عنــدما نثبــت لهــم بشــكل عملــي أن األفكــار التــي وضــعها الثــوريين 

  .صحيحة بشكل عملي

وهـذا يعنـى ) الجبهـات المتحـدة(طلق ببناء حزب مستقل يجب أن يكون هناك التزام بالعمل في لهذا فانه إلى جانب التعهد الم
المحاولـة للتنسـيق حـول قضــايا معينـة، وتعـد الفاشـية مــن اشـهر القضـايا التــي دار الصـراع حولهـا فـي الثالثينــات والتـي أمكنهـا توحيــد 

  ".ولنهجم معا افلنسير كال على حد"وتسكي الطبقة العاملة في برنامج واحد لمطالب بعينها، وكما قال تر 

عن طريق الجبهات المتحدة يمكن للثوريين العمل مع هؤالء الذين ينتمون ألحزاب غير ثورية فـي قضـايا معينـة مـع التمسـك  
حـــزاب األ مقارنـــة بقـــادةبمبـــادئهم ووضـــوحهم السياســـي، والن الثـــوريين يملكـــون اكثـــر مـــن فكـــرة حـــول كيفيـــة القتـــال فـــي هـــذه القضـــايا 

  .في هذه العملية فأنهم يكسبون أعداد ذات قيمة من العمال على سياساتهم ومواقفهملذا اإلصالحية، 



 

م 

  العودة إلى التراث الثوري  العودة إلى التراث الثوري  

كــل ســمات المجتمــع التــي أدت بلينــين لبنــاء الحــزب البلشــفي الزالــت قائمــة اآلن فنظــام االســتغالل الــذي نعــيش فــي ظلــه تــتم 
التــي تحــاول ضــمان حكــم رأســمالي مســتمر وأبــدي، ويمكــن التصــدي لــذلك فقــط عــن طريــق بنــاء منظمــة حمايتــه بواســطة آلــة الدولــة 

ولكــن عــن طريــق مجــالس العمــال تلــك ) الن البرلمــان ال يمكنــه تحــدى ســلطة الدولــة(مركزيــة ليســت مؤسســة علــى النضــال البرلمــاني 
  .عة من تحكم العمال في اإلنتاجالمجالس التي يمكنها أن تصبح مصدرا للسلطة االختيارية السلطة الناب

إن الحاجــة لمجابهــة وتــدمير الدولــة الرأســمالية ســتكون كافيــة لتبريــر بنــاء حــزب ثــوري، هــؤالء الــذين ينتقــدون بنــاء مثــل هــذا 
الحزب هم أنفسهم الذين يؤمنون أن الدولة هيئة طبيعية فوق الطبقات يمكن أن توضع تحت تصرف العمـال، كـل الخبـرات التاريخيـة 

بتت خطـورة هـذا الطـرح فاإلصـالح السـلمي قـد يتحـول إلـى ثـورة مضـادة عنيفـة، الـدرس المسـتفاد مـن تجربـة شـيلى سـلفادور اللينـدى أث
قــام الجــيش بمســاندة الواليــات المتحــدة باإلطاحــة بــالرئيس المنتخــب  1973غيــب عــن وعــى كــل اشــتراكي ثــوري، ففــي عــام ييجــب إال 

اآلالف مــن الكــوادر النشــطة فــي الطبقــة العاملــة،  اللينــدى والحــزب االشــتراكي تــم تحــذيرهم  للحــزب االشــتراكي، وقــاموا بــذبح عشــرات
تى اقتحمت فيها الدبابات قصر الرئاسة ظلوا يـرددون أن الاكثر من مرة من أن هناك استعدادات لعمل انقالب إال انهم حتى اللحظة 

  !!.في أمريكا الالتينيةالجيش يدين بالوالء للنظام وانه لن يطيح بأقدم ديموقراطية 

ذروة الصراع الطبقي بل هام بشـكل قـاطع فـي حـاالت الجـزر حيـث ) المد(وجود الحزب الثوري ليس ضروريا فقط في أوقات 
يعطى لالشتراكيين الفرصة الن يحدثوا نوعا مـن التـأثير فـي الصـراع، وذلـك ألنـه أوال يوثـق الصـلة بـين االشـتراكيين والطبقـة العاملـة، 

مح لهــم بــان يتجمعــوا ســويا فــي النقابــات وأمــاكن العمــل للتحــاور حــول موقــف معــين أو حــول تكتيــك مــا، إن الحــزب يمــنح ثانيــا يســ
  .االشتراكيين القدرة على العمل بصورة أكثر تنظيما وفاعلية

لي، ففكـرة من أدوار الحزب أيضا أنـه يعمـل علـى التغلـب علـى الفصـل بـين السياسـة واالقتصـاد الموجـود فـي المجتمـع الرأسـما
حيـث هـذا االنفصـال غيـر متحقـق أصـال فـي (أن الصراع السياسي منفصل عن الصراع االقتصادي للعمال ليسـت فقـط فكـرة خاطئـة 

  .بل هي تعمل أيضا على تفتيت العمال وٕاضعاف حركتهم) المجتمع الرأسمالي

راع الطبقـي يتفـاقم بشـكل حتمـي سـواء كـان الصراع الطبقي هو المفتاح الرئيسي لتحقيق التحول االشتراكي للمجتمـع، إن الصـ
هناك حزب ثوري أم ال ولكن التدخل المنظم للثوريين هو الذي يؤدى إلى نتائج مختلفـة، والحـزب المنغـرس داخـل الطبقـة العاملـة هـو 

هري للمجتمـع أن يكونـوا الوسيلة الوحيدة لهذا التدخل هو األداة الوحيـدة للنجـاح المنتظـر، لهـذا فعلـى هـؤالء الـراغبين فـي التغييـر الجـو 
  .أعضاء في تنظيم لينيني

ورغـــم أن التصـــور العـــام للمنظمـــة اللينينيـــة قـــد تـــم تشـــويهه عـــن طريـــق الســـتالينية فـــان دورنـــا الرئيســـي اليـــوم التأكيـــد علـــى أن 
ة العاملـة بنجـاح فـي نضـالها المنظمة اللينينية تبقى األكثر ديموقراطيـة واألكثـر انفتاحـا للعمـال والوسـيلة الوحيـدة الممكنـة لقيـادة الطبقـ

 .تعنى إعادة إرساء التقاليد اللينينية اآلناالشتراكية . من اجل انتصار االشتراكية



 

م 
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