الماركسية والنزعة التحريفية
فلديمير لينين )مارس (1908
ثمة حمكة شائعة تقول  :لو أن البديهيات الهندسية كانت تصدم مصالح الناس ،لسعوا بكل تأكيد ،إلى
دحضها .فان نظريات تاريخ الطبيعة ،التي تصدم أوهام اللهوت القديمة ،قد أثارت ضدها وما ت زال تثير نضال
ضاريا.و ليس ثمة ما يدعو إلى الدهشة إذا كان مذهب ماركس ،الذي يهدف مباش رة إلى تنوير وتنظيم الطبقة
المتقدم ة إل ى المجتم ع المعاص ر ،ويش ير إل ى مم ات ه ذه الطبق ة ويثب ت أن النظ ام الح الي سيس تعاض عن ه
حتما،بأوضاع جديدة ،من جراء التطور القتصادي ،ليس ثمة ما يدعو إلى الدهشة إذا اضطر هذا المذهب إلى
أن يخطو كل خطوة في طريق الحياة ،بعد نضال شديد.
ل ج دوى م ن الكلم عن العل م البورج وازي والفلس فة البورجوازية الل ذين يدرس هما أس اتذة رسميون بطريق ة
رسمية بغية اختبال الجيل الناشئ من الطبقات المالكة و< لمجابهة العداء الخارجيين والداخليين .بل إن هذا
الضرب من العلم ل يريد حتى أن يسمع بوجود الماركسية ،ويعلن أنها دحضت وأبيدت .فان المتعلمين الشباب،
الذين يبنون مستقبلهم المهني على دحض الشتراكية ،والشيوخ الهرمون ،والوصياء على جميع ما أمكن من <
البالية يهاجمون ماركس بالحمية نفسها .إن تقدم الماركسية وانتشار أفكارها ورسوخها في صفوف الطبقة العاملة،
كل ذلك يجعل بالضرورة هذه الهجمات من جانب البورجوازية على الماركسية أكثر ت وات ار وأشد ض راوة ،مع العلم
أن الماركسية تزداد ثباتا وصلبة وحيوية أكثر من أي وقت مضى ،كلما >>أبادها<< العلم الرسمي.
و لكن ،حتى بين المذاهب المتعلقة بنضال الطبقة العاملة والمنتش رة بخاصة في صفوف البروليتاريا ،لم
ترسخ الماركسية مواقعها دفعة واحدة .ففي السنوات الخمسين الولى من وجودها )منذ سنوات العقد الخامس من
القرن التاسع عشر( ،كافحت الماركسية النظريات التي كانت معادية لها بصورة جذرية .ففي النصف الول من
العق د الخ امس ،ص فى م اركس وانجل ز حس اب الهيجليي ن الراديك اليين الش باب ،ال ذين ك انوا يتبن ون وجه ة نظ ر
المثالية الفلسفية .وفي نهاية العقد الخامس احتدم النضال ،في ميدان المذاهب القتص ادية ،ضد البرودونية )
 .( 1واستمر هذا النضال في سنوات العقد السادس وانتهى إلى النتيجة التالية :انتقاد الح زاب والمذاهب التي
تجلت إبان عاصفة  .1848وفي سنوات العقد السابع ،انتقل النضال من ميدان النظرية العامة إلى ميدان أقرب
م ن الحرك ة العمالي ة بال ذات  :فط ردت الباكونيني ة م ن الممي ة )  .(2وف ي مطل ع العق د الث امن ،ب رز ال برودوني
ميولبيرغر لفترة قصيرة إلى الصفوف المامية في ألمانيا ؛ وفي نهاية العقد الثامن ،جاء دور الوضعي دوهرينغ.
ولك ن ت أثير ك ل منهم ا ف ي البروليتاري ا ك ان مم ا ل ي ؤبه ل ه .وم ذ ذاك تغلب ت الماركس ية بل ج دال عل ى جمي ع
اليديولوجيات الخرى لحركة العمالية.
و ح والي عام  ،1890غ دا هذا النتص ار،بخطوطه العام ة ،أم ار واقعي ا .ب ل إنن ا ن رى حتى ف ي البل دان
اللتينية ،حيث التقاليد البرودونية استمرت أكثر مما في غيرها من البلدان ،أن الح زاب العمالية قد بنت بالفعل
برامجها وتكتيكها على أساس الماركسية.

والتنظيم العالمي للحركة العمالية الذي بعث من جديد بشكل مؤتمرات عالمية دورية ،إنما قام أيضا على
أس اس الماركس ية ،م ن الدفع ة الول ى ،وتقريب ا دون نض ال ،وف ي جمي ع المس ائل الجوهري ة .ولك ن ،حي ن حل ت
الماركسية محل النظريات المعادية لها ،والمتجانسة بعض التجانس ،سعت الميول التي كانت تعبر عنها هذه
النظريات وراء سبل جديدة .فقد تغيرت أشكال النضال ودوافعه ،ولكن النضال استمر .وهكذا بدأ النصف الثاني
من القرن الول من وجود الماركسية )بعد  (1890بنضال التيار المعادي للماركسية في قلب الماركسية.
فان برنشتين ،الماركسي القويم المبدأ سابقا ،الذي أثار أكبر ضجة ووضع أكمل صيغة للتعديلت على
ماركس ،لعادة النظر بماركس ،للنزعة التحريفية ،إنما هو الذي أطلق اسمه على هذا التيار )  .(3وحتى في
روسيا ،حيث الشتراكية غير الماركسية دامت طبعا اكثر مما دامت في غيرها من البلدان- ،بسبب تأخر روسيا
القتصادي ولكون غالبية السكان هي من الفلحين لرازحين تحت بقايا القنانة -حتى في روسيا ،انحطت هذه
الشتراكية غي ر الماركسية بكل وضوح ،أم ام النظار ،إل ى نزعة تحريفية .فف ي المس ألة الزراعية)برنام ج جع ل
جمي ع الراض ي ملكي ة الهيئات المحلي ة( كم ا ف ي المس ائل العام ة المتعلق ة بالبرنام ج والتكتي ك ،أخ ذ أص حابنا
الش تراكيون-الش عبيون يستعيض ون أك ثر ف أكثر ،بم ا يس تنبطونه م ن >>تع ديلت<< عل ى م اركس ،ع ن بقاي ا
الخ ذة ف ي التلش ي وال زوال م ن منهجه م المت داعي ،ولكن ه المتج انس عل ى طريقت ه ،والمع ادي للماركس ية ف ي
أساسه.
لق د مني ت اش تراكية م ا قب ل الماركس ية بالهزيم ة .وه ي تواص ل النض ال،ل ف ي مي دانها الخ اص ،ب ل ف ي
ميدان الماركسية العام ،بوصفها نزعة تحريفية .فلنر إذن ما هو جوهر النزعة التحريفية الفكري.
ف ي حق ل الفلس فة ،س ارت النزع ة التحريفي ة وف ي ذي ل >>العل م<< التدريس ي البورج وازي .و>>ع اد<<
الس اتذة المدرس ون إل ى >>ك انط<< -وس ارت النزع ة التحريفي ة ف ي ذي ل الك انطيين الج دد .واس تعاد الس اتذة
السخافات التي لكها الكهان ألوف المرات ضد المادية الفلسفية،ف إذا المحرفون يبتسمون بشفقة ويتمتمون )كلمة
كلم ة حس ب هن دبوخ الخي ر*( زاعمي ن أن المادي ة ق د >>دحض ت<< من ذ زم ان بعي د .ونع ت الس اتذة هيغ ل
بسخرية بأنه >>كلب طفس<<،بل أنهم كرزوا بالمثالية،بمثالية أحقر وأسخف ألف م رة من مثالية هيغل،و هزوا
أكتافهم بازدراء عند الحديث عن الديالكتيك ،فإذا المحرفون يتخبطون وراءهم في مستنقع التحقير الفلسفي للعلم،
مستعيضين عن الديالكتيك >>المعقد<< ) والثوري( >>بتطور<< >>بسيط<< )هادئ( .وكان الساتذة يكسبون
معاشاتهم الرسمية ،مكيفين مناهجهم المثالية و>>النتقادية<< وفقا >>للفلسفة<< السائدة والموروثة من القرون
الوسطى )أي اللهوت(b ،واذا المحرفون يقفون إلى جانبهم ،ساعين قصارى جهدهم لكي يجعل وا من الدين قضية
>>خاصة<< ،ل بالنسبة للدولة المعاصرة ،بل لحزب الطبقة المتقدمة.
ل ج دوى م ن الكلم ع ن المعن ى الطبق ي الحقيق ي ال ذي ارت دته ه ذه >>التع ديلت<< عل ى م اركس،
فالمر بديهي .غير أننا نلحظ فقط أن بليخانوف كان ،في الشتراكية-الديمقراطية العالمي ة،الماركسي الوحيدال ذي أق دم م ن وجه ة نظ ر المادي ة الديالكتيكي ة المتجانس ة ،عل ى انتق اد الس خافات الفظيع ة ال تي تش دق به ا
المحرفون ،في هذا الميدان .وتنبغي الشارة إلى هذا المر بقوة ،خصوصا وانه تبذل في أيامنا مح اولت ،خاطئة
في الساس ،بغية تمرير هذا الحطام من الفلسفة الرجعية ،تحت ستار انتقاد انتهازية بليخانوف التكتيكية **.

و ف ي حق ل القتص اد السياس ي ،نلح ظ قب ل ك ل ش ئ أن >>تع ديلت<< المحرفي ن ك انت أك ثر تنوع ا
وتفصيل بكثير؛ وقد جهدوا للتأثير في الجمهور بما أسموه >> المعطيات الجديدة في التطور القتصادي<<.
فقد زعموا أن تمركز النتاج bوازاحة النتاج الكبير للنتاج الصغير ل يظهران أبدا في الزراعة ،وأنهما ل يجريان
ف ي التج ارة والص ناعة إل بأقص ى البطء .وزعم وا أن الزم ات أخ ذت تن ذر الي وم أك ثر مم ا مض ى وأح ذت
تض عف،و أن ه يب دو أن الك ارتيلت والتروس تات س تتيح للرأس مال القض اء عل ى الزم ات تمام ا .وزعم وا أن
>>نظري ة الفلس<< ال ذي تس ير نح وه الرأس مالية ،نظري ة واهي ة ،إذ أن ح دة التن احرات الطبقي ة تمي ل نح و
الهبوط ،نحو الضعف؛ وزعموا أخي ار أن من المستحسن أن يصار أيضا إلى إصلح نظرية ماركس حول القيمة،
وفقا لراء بوهم-بافيرك.
في هذه المسائل ،أدى النضال ضد المحرفين إلى نهوض مثمر في تفكير الشتراكية العالمية النظري
بقدر ما أدى إليه جدال انجلز مع دوهرينغ قبل عش رين سنة .فقد محصت ذرائع المحرفين ،على ضوء الوقائع
والرقام .وأعطي الرهان على أن المحرفين يسعون بدأب وانتظام لتجميل النتاج الصغير العصري .غير ثمة
معطي ات ل ت دحض تثب ت تف وق النت اج الض خم عل ى النت اج الص غير ،تكنيكي ا وتجاري ا ،لي س ف ي الص ناعة
وحس ب ،ب ل ف ي الزراع ة أيض ا .ولك ن النت اج البض اعي ف ي الزراع ة ه و أق ل تط و ار بك ثير ؛ والحص ائيون
والقتصاديون المعاصرون ل يحسنون ،عادة ،إبراز الفروع الخاصة في الزراعة ) وحتى العمليات أحيانا( ،التي
تعبر عن انخراط الزراعة المطرد في التبادل على صعيد القتصاد العالمي .وعلى أنقاض القتصاد الطبيعي ،ما
يزال النتاج الصغير قائما على أساس تفاقم سوء التغذية إلى ما ل حد له ،والمجاعة الزمنية ،وتمديد يوم العم ل،
وت ردي نوعي ة المواش ي والعناي ة به ا ،بوس اطة نف س الوس ائل ال تي لج أ إليه ا النت اج الحرف ي للص مود ب وجه
المانيفاكتورة الرأسمالية .إن كل خطوة يخطوها العلم والتكنيك إلى المام تقوض حتما،و بل ه وادة ورحمة ،أسس
النتاج الصغير في المجتمع الرأسمالي .ولدا كانت مهمة العلم القتصادي الشتراكي أن يحلل هذه العملية بكل
أشكالها المعقدة والمتشابكة غالبا وأن يثبت للمنتج الصغير أنه يستحيل عليه البقاء في النظام الرأسمالي ،وأن
حالة القتصاد الفلحي في ظل الرأسمالية حالة ل مخرج منها ،وأنه يترتب على الفلح أن يتبنى وجهة نظر
البروليتاري .وفي هذه المسألة ،كان خطأ المحرفين ،من الناحية العلمية ،قيامهم بتعميم سطحي لوقائع مختارة
بصورة مغرضة ،دون النظر إلى صلتها بمجمل النظام الرأسمالي؛ ومن الناحية السياسية ،كان خطأ المحرفين
أنه م دع وا أو دفع وا الفلح حتم ا ،س واء ش اؤوا ذل ك أم أب وا ،إل ى اعتن اق وجه ة نظ ر الملك ) أي وجه ة نظ ر
البورجوازية( ،بدل من دفعه إلى تبني وجهة نظر البروليتاري الثوري.
و كانت المور أس وا من ذلك بالنسبة للنزعة التحريفية فيما يتعلق بنظرية الزمات والفلس .فليس إل
خلل فترة من الزمن جد قصيرة ،كان الناس القل تبص ار هم وحدهم الذين يستطيعون التفكير بصياغة أسس
المذهب الماركسي من جديد ،تحت تأثير بضع سنوات من النهوض والزدهار الصناعيين .ولكن الواقع سرعان
ما بين للمحرفين أن عهد الزمات لم ينقض  :فالزمة كانت تعقب الزدهار .لقد تعدلت أشكال بعض الزمات
وتع دلت س يماؤها؛ ولك ن الزم ات ظل ت ج زءا ل يتج زأ ،ج زءا محتم ا ،م ن النظ ام الرأس مالي .ف ان الك ارتيلت
والتروستات ،بتوحيدها النتاج ن كانت تزيد في أي الوقت نفسه ،وأمام أنظار الجميع ،من حدة فوضى النتاج،
وم ن تف اقم الش روط القاس ية لمعيش ة البروليتاري ا ،وم ن ش دة طغي ان الرأس مال؛ وب ذلك ،ك انت تزي د م ن ح دة
التناقضات الطبقية إلى درجة لم يعرف لها مثيل من قبل .إن التروستات العصرية الهائلة هي التي أثبتت بص ورة

واض حة وعل ى م دى واس ع ،إن الرأس مالية تس ير نح و الفلس ،س واء م ن حي ث مختل ف الزم ات السياس ية
والقتصادية أم من حيث انهيار النظام الرأسمالي كله انهيا ار تاما .فان الزمة المالية الخي رة في أمريكا ،وتفاقم
البطالة بشكل مخيف في عموم أوربا ،ناهيك عن الزمة الصناعية الوشيكة التي ينذر بها بعض الع راض ،قد
حمل الجميع على نسيان >>نظريات<< المحرفين الخيرة ،بل يبدو أن الكثيرين من المحرفين أنفسهم قد نسوها.
غير أنه ينبغي أل ننسى الدروس التي تلقتها الطبقة العاملة من هذا التقلقل لدى المثقفين.
و فيما يتعلق بنظرية القيمة ،يكفي القول أن المحرفين لم يعطوا مطلقا أي شئ بهذا الصدد ،عدا الزف رات
والتلميحات الغامضة كثيرا ،على غرار ما فعله بوهيم-بافيرك ،ولم يتركوا بالتالي أي أثر في تطور الفكر العلمي.
و ف ي حق ل السياس ة ،ح اولت النزع ة التحريفي ة أن تعي د النظ ر بالفع ل ف ي أس س الماركس ية ،أي نظري ة
النض ال الطبق ي.فق د قي ل لن ا أن الحري ة السياس ية ،والديمقراطي ة ،وح ق الق تراع الع ام ،ك ل ذل ك ل ي دع مج ال
للنضال الطبقي ويدحض المبدأ القديم ال وارد ف >>البي ان الشيوعي<< والقائل ب أن ليس للعمال وطن.و هكذا
يب دو ،كم ا أك دوا لن ا ،أن ه لي س بالمس تطاع اعتب ار الدول ة جه ا از للس يطرة الطبقي ة ،و ل رف ض التحالف ات م ع
البورجوازية التقدمية ،الشتراكية الصلحية ،ضد الرجعيين ،ما دامت >>إرادة الكثرية<< هي التي تسود في
ظل الديمقراطية.
ل ج دل ف ي أن اعتراض ات المحرفي ن ه ذه تنحص ر ف ي نه ج م ن المف اهيم متج انس نس بيا،أي نه ج م ن
مفاهيم بورجوازية ليبرالية معروفة منذ أمد بعيد .فقد زعم الليبراليون على الدوام أن البرلمانية البورجوازية تقضي
عل ى الطبق ات والنقس امات الطبقي ة،لن جمي ع الم واطنين يتمتع ون ،دون أي تميي ز ،بح ق التص ويت ،بح ق
الشتراك في شؤون الدولة .إن كل التاريخ الوربي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،وكل تاريخ الثورة
الروسية في مطلع القرن العشرين ،يبينان بجلء مدى سخف هذه المفاهيم.
ففي ظل حرية الرأسمالية ><الديمقراطية<< ،ل تخف حدة الفوارق القتصادية ،بل تشتد وتتفاقم .والنظام
البرلماني ل يزيل بل يكشف جوهر أكثر الجمهوريات البورجوازية ديمقراطية ،بوصفها أجه زة للضطهاد الطبقي.
وبما أن النظام البرلماني يساعد في تنوير وتنظيم جماهير من السكان أكبر بما ل حد له من الجماهير التي
كانت تشترك فيما مضى بنشاط في الحداث السياسية ،فانه ل يهيئ على هذا النحو زوال الزمات والثورات
السياس ية ،ب ل يهي ئ الح د القص ى م ن تف اقم الح رب الهلي ة إب ان ه ذه الث ورات .إن أح داث ب اريس ف ي ربي ع
 ،1871وأح داث روس يا ف ي ش تاء  ،1905ق د بين ت بك ل وض وح أن ه ذا التف اقم أم ر ل من اص من ه .ف ان
البورجوازي ة الفرنس ية ،س عيا منه ا لس حق الحرك ة البروليتاري ة ،ل م ت تردد ثاني ة واح دة ع ن عق د ص فقة م ع ع دو
الوطن ،مع الجيش الجنبي الذي كان قد أشاع الخ راب والدمار في وطنها .إن من ل يدرك الديالكتيك الداخلي
المحتوم في النظام البرلماني والديمقراطية البورجوازية ،ضد الديالكتيك الذي يؤدي إلى حل الن زاع بصورة أشد
حدة مما مضى ،باللجوء إلى العنف الشديد الشامل ،لن يعرف أبدا كيف يقوم ،في ميدان هذا النظام البرلماني،
بدعاي ة وتحري ض منطبقي ن عل ى مبادئن ا وم ن ش انهما تحض ير الجم اهير العمالي ة فعل للش تراك به ذه
>>النزاعات<< اشتراكا مظفرا .وفي تجربة المحالفات والتفاقات والتكتلت ،مع الليبرالية الشتراكية الصلحية
في الغرب ،ومع الصلحية الليبرالية )الكاديت( في الثورة الروسية ،ما يدل بصورة مقنعة على أن هذه التفاقات

ل تؤدي إل إلى الفل من وعي الجماهير ،وأنها ل تقوي المغزى الحقيقي لنضالها بل تخفف منه ،إذ تربط بين
المكافحين وبين أقل العناصر أهلية للكفاح وأسرعها إلى التخاذل والخيانة .إن الميليرانية ) (5الفرنسية – وهي
أك بر تجرب ة ف ي حق ل تط بيق التكتي ك السياس ي التحريف ي عل ى نط اق ك بير ،عل ى نط اق بلد بأس رها حق ا -ق د
أعطت عن النزعة التحريفية تقدي ار عمليا لن تنساه بروليتاريا العالم اجمع أبدا.
و ق د ك ان موق ف النزع ة التحريفي ة م ن ه دف الش تراكية النه ائي التكمل ة الطبيعي ة لميوله ا القتص ادية
والسياسية .إن كلمة برنشتين المجنحة >>:الهدف النهائي ليس بشئ ،الحركة هي كل شئ<< ،تعبر عن طبيعة
النزعة التحريفية خي ار من عدد كبير من الشروحات المستفيضة .أن يحدد المرء سلوكه تبعا لكل حالة ووضع ،أن
يتكيف تبعا لحداث الساعة ،لتغي رات المور السياسية الطفيفة ،أن ينسى مصالح البروليتاريا الجذرية والمي زات
الجوهرية لمجمل النظام الرأسمالي ولكل التطور الرأسمالي ،أن يضحي بهذه المصالح الجذرية من أجل منا فع
وقتية ،فعلية أو مفترضة :تلك هي خطوط السياسة التحريفية .ومن جوهر هذه السياسة بال ذات،ينجم هذا المر
الجلي وهو أن أشكالها قد تتغير إلى ما ل حد له،و أن كل مسالة >>جديدة<< نوعا ما ،وكل تغير في الحداث
غي ر منتظ ر أو متوقع نوع ا م ا – ولو أدى ه ذا التغي ر إل ى تع ديل الخ ط الساس ي للتطور ،لدرج ة ضئيلة ج دا
ولقصر فترة من الوقت-،سيولدان حتما وأبدا ،هذه النواع أو تلك من النزعة التحريفية.
إن ما يجعل النزعة التحريفية أم ار محتما ،إنما هي جذورها الطبقية في المجتمع المعاصر .فان النزعة
التحريفي ة ظ اهرة عالمي ة .ول يمك ن لش تراكي ،ول و ك ان قلي ل الطلع والتفكي ر ،أن يخ امره أدن ى ش ك ف ي أن
العلق ات بي ن الورث ودوكس) (6والبرنش تينيين ف ي ألماني ا ،بي ن أنص ار غي د وج وريس ) والي وم أتب اع ب روس
بخاصة( في فرنسا ) ،(7بين التحاد الشتراكي-الديمقراطي وحزب العمال المستقل في انجلترا) (8بين بروكر
وفاندرفيلده في بلجيكا ،بين الطلقين والصلحيين في ايطاليا ) ،(9بين البلشفة والمناشفة) (10في روسيا،
هي ،في الساس ،وفي كل مكان ،من طبيعة واحدة ،رغم التنوع الهائل في الح وال القومية والعوامل التاريخية
ف ي الوض ع الراه ن ف ي جمي ع ه ذه البل دان .إن >>النقس ام<< ف ي قل ب الش تراكية العالمي ة المعاص رة يج ري،
بالفعل ،منذ اليوم ،حسب نفس الخط في شتى بلدان العالم ،مقدما الدليل بذلك على أنه قد تمت خطوة كبيرة إلى
المام ،بالقياس إلى ما كان يجري منذ ثلثين أو أربعين سنة ،حين كانت في شتى البلدان ميول مختلفة تتصارع
في قلب حركة اشتراكية عالمية موحدة .حتى أن >>النزعة التحريفية اليسارية<< ،التي تبدو اليوم في البلدان
اللتينية بشكل >>سنديكالية ثورية<<) (11تكيف أيضا على الماركسية مع >>إصلحها<< :فان لبريول في
ايطاليا ،و لغارديل في فرنسا يتنصلن في كل لحظة تقريبا من ماركس الذي أسئ فهمه ويستشهدان بماركس
الذي أحسن فهمه.
إننا ل نستطيع التوقف هنا طويل من اجل تحليل المضمون الفكري لهذه النزعة التحريفية ،التي ما ت زال
بعيدة عن بلوغ درجة التطور التي بلغتها النزعة التحريفية النتهازية ،ولما تتخذ طابعا عالميا ،ولم تخض عمليا
أي معركة هامة مع الحزب الشتراكية في بلد واحد من البلدان .ولذا نقتصر على دراسة >>النزعة التحريفية
اليمينية<< التي رسمناها أعله.

م ا ال ذي يجع ل النزع ة التحريفي ة أم ار محتم ا ف ي المجتم ع الرأس مالي؟ ولم اذا ه ي أعم ق م ن اختلف
الخص ائص القومي ة ودرج ات تط ور الرأس مالية؟ لن ه ،ف ي ك ل بل د رأس مالي ،تق وم أب دا ،إل ى ج انب البروليتاري ا،
فئات واس عة م ن البورجوازي ة الص غيرة ،م ن ص غار أرب اب العم ل .إن النت اج الص غير ق د ول د وم ا ي زال يول د
الرأس مالية عل ى ال دوام .والرأس مالية تخل ق حتم ا م ن جدي د جمل ة كامل ة م ن >>الفئات المتوس طة<< )ملح ق
المص نع ،العم ل ف ي المن زل،المشاغل الص غيرة المنتش رة ف ي عم وم البلد ،نظ ار لمتطلب ات الص ناعة الض خمة،
مثل ،ص ناعة ال دراجات والس يارات ،ال خ .(.إن ه ؤلء المنتجي ن الص غار الج دد ي دفعون ،ب دورهم ،حتم ا ،إل ى
صفوف البروليتاريا .وعليه يكون من الطبيعي تماما أن تكون الخالة على هذا النحو bوان تظل أبدا كظلك حتى
في أطوار الثورة البروليتاريا بالذات ،إذ أنه من فادح الخطأ العتقاد إن من الضروري تحويل أغلبية السكان إلى
بروليتاريا تحويل >>تاما<< ،لكي تتم هذه الثورة .فان ما نمر به اليوم ،وفي معظم الحيان في ميدان الفكار
فقد :من مناقشات بصدد التعديلت النظرية على ماركس؛ وما ل يتجلى عمليا في الوقت الحاضر،إل بالنسبة
لبع ض المس ائل الجزئي ة للحرك ة العمالي ة-الخلف ات التكتيكي ة م ع المحرفي ن والنش قاقات ال تي تح دث ف ي ه ذا
المضمار -إنما يترتب على الطبقة العاملة ،بالضرورة ،أن تمر به بنسب أوسع بما ل يق اس،عندما تؤدي الثورة
البروليتاريا إلى التشديد من حدة جميع المسائل المتنازع عليها ،وعندما تحصر هذه الثورة جميع الخلفات في
نقاط ذات أهمية مباش رة بالنسبة لتحديد سلوك الجماهير ،عندما تجبرنا هذه الثورة ،في معمعان النضال ،على
الفصل بين العداء والصدقاء ،على نبذ الحلفاء الردياء ،بغية تسديد ضربات حاسمة إلى العدو.
إن نض ال الماركس ية الثوري ة الفك ري ض د النزع ة التحريفي ة ،ف ي أواخ ر الق رن التاس ع عش ر ،لي س س وى
مقدمة للمعارك الثورية الكبيرة التي ستخوضها البروليتاريا السائرة إلى المام ،نحو انتصار قضيتها التام ،رغم
كل تردد العناصر البورجوازية الصغيرة وتخاذلها.

كتب في النصف الثاني من آذار )مارس(  1908صدر ما بين  25أيلول)سبتمبر( و  2تشرين
الول)أكتوبر( ) 8و  15تشرين الول(  1908في مجموعة >>كارل ماركس) .<<(1883-1818سانت
بطرسبرغ
المجلد  ،17ص 26-15
ــــــ
*كتاب الرشادات.الناشر.
**انظر كتاب >>دراساتـ ف الفلسفةـ الاركســية<< لبوغــدانوف وبــازاروف وغيهــا .ليــس ثــة مــا يــدعو هنــا إل تليــل هـذا الؤلــف.فــأكتفي إذن
الن ]أن أعل ــن أن س ــأبي ،ف مس ــتقبل قري ــب،ف جل ــة م ــن الق ــالت أو ف كـ ـراس خ ــاص ،أن ك ــل م ــا قي ــل ف ه ــذا الن ــص بص ــدد الـرفي
الكــانطيي الــدد ينطبــق أيضــا ،مــن حيــث الــوهر ،علــى هــؤلء >>الــدد<< الـرفي اليــوميي الــدد )أنصــار هيــوم( والــب كليي الــدد
)أنصار بركلي( ) .راجع ليني >>الاديةـ والذهب النقدي التجريب<< .الناشر(.
ــــ ـ
ملحظات :
- 1البودونيــة  :تيــار ف الش ـتاكية البورجوازيــة الصــغية معــاد للماركس ــية ،أســي باســم أيــديولوجيه الفوضــوي الفرنســي بــرودون .فقــد انتقــد بــرودون
الرأسالية بشدة،ـ ولكنه لـ ير الخرج ف القضاء على أسلوب النتــاج الرأســال الــذي يولــد حتمــا الفقــر واللمســاواة واســتثمار الشغيلة،ب ــل رآه
ف >>تصــحيح<< الرأســالية ،ف إزالــة نواقصــها وتاوزاتــا عــن طريــق إجـراء جلــة مــن الصــلحات .حلــم بــرودون بتخليــد اللكيــة الاصــة

الصــغية ،واقــتح تنظيــم مصــرف >>شــعب<< ومصــرف >>للتبــادل<< يســتطيع بواســطتها العمــال ،حســب زعمــه ،أن يقتن ـوا وســائل
النتــاج الاص ــة ويصــبحوا حرفيي ويؤمن ـوا التص ـريف >>الع ــادل<< لنتوج ــاتم .ل يفهــم بــرودون دور البوليتاري ــا الت ــاريي ،ووقــف موقف ــا
ســلبيا مــن النضــال الطبقــي والثــورة البوليتاريــة وديكتاتوريــة البوليتاريــا.و أنكــر ضــرورة الدولــة مــن مواقــع فوضــوية .ناضــل مــاركس وانلــز بــدأب
ومثابرة ضد ماولتـ برودون لفرض آرائه على المية الول.و قد انتهى النضال الازم الذي خاضهـ ماركس وانلز وأنصارها ضــد البودونيــة
ف المية الول بانتصار الاركسيةـ التام على البودونية.
- 2الباكونينية :تيار اسي باسم ميخائيل باكوني ،ايديولوجي الفوضوية .شن البــاكونينيون نضــال ضــاريا علــى النظريــة الاركســية والتكتيــك الاركســي
للحركــة العماليــة .تيــزت الباكونينيــة بوضــوعتها الساســية الــت تنكــر الدولـ ــة،كل دولــة ،بــا ف ذلــك ديكتاتوريــة البوليتاريــا،و بعــدم فهــم دور
البوليتاري ــا الت ــاريي الع ــالي.و باعتق ــاد الب ــاكونينيي أن ــه ينبغ ــي لمعي ــة ثوري ــة سياس ــية مؤلف ــة م ــن شخص ــيات >>ب ــارزة<< أن تق ــود الفت
الش ــعبية.ك ــان تكتي ــك الب ــاكونينيي الق ــائم عل ــى الـ ـؤامرات وعل ــى الفت الفوري ــة والره ــاب تكتيك ــا مغ ــامرا ومعادي ــا للتع ــاليم الاركس ــية بص ــدد
النتفاضـ ــة .تسـ ــرب بـ ــاكوني إل الميـ ــة الول،و اس ــتهدف السـ ــتيلء عل ــى مالسـ ــها العـ ــام ،وناضـ ــل ض ــد مـ ــاركس.فـ مـ ــؤتر لهـ ــاي)ع ــام
،(1872ـ طرد باكوني من المية الول بسبب نشاطهـ التشويشي.
- 3البنش ــتينية:تيــار انتهــازي ف الش ـتاكية-الديقراطي ــة العالي ـ ــة،معاد للماركس ـ ــية؛انبثق ف أواخــر القــرن التاســع عشــر ف ألانيــا وأســي باســم ادوارد
برنش ــتي )  ( 1932-1850زعيــم الن ــاح النته ــازي التط ــرف ف الشـ ـتاكية-الديقراطي ــة اللاني ــة وف المي ــة الثاني ــة .أنك ــر نظري ــة النض ــال
الطبقــي للماركس ــية ،والتع ــاليم التعلق ــة بتميــة انيــار الرأس ــالية وبــالثورة الشـ ـتاكية وديكتاتوري ــة البوليتاري ــا .اعتــب برنش ــتي النض ــال مــن أجــل
الصــلحات الادفــة إل >>تســي<< أوضــاع العمــال القتص ــادية ف ظــل الرأســالية الهمــة الوحيــدة الــت ت ـواجه الركــة العماليــة،و تقــدم
بالصيغةـ النتهازية القائلةـ >> :الركةـ كل شئ،ـ الدف النهائي ل شئ<<.
- 4اليلياني ــة :تي ــار انته ــازي ف الشـ ـتاكية-الديقراطية،اسـ ـ ــي باس ــم الشـ ـتاكي الص ــلحي الفرنس ــي ألكس ــندر ايتي ــان ميليان ال ــذي اش ــتك س ــنة
 1899ف الكومةـ البورجوازية الرجعيةـ الفرنسية .كان اشـتاك ميليان ف الكومــة البورجوازيــة تعــبيا ســاطعا عــن سياســة زعمــاء الش ـتاكية-
الديقراطي ــة النته ــازيي -سياس ــة التع ــاون الطبق ــي مــع البورج ـوازي -وعــن امتن ــاعهم عــن النضــال الث ـ ــوري،كما كــان خيان ــة لص ــال الطبق ــات
الكادحة.
- 5الورثوذكس :الشتاكيون-الديقراطيون اللان الذين عارضوا تريف الاركسية.
 - 6الغيــديون :تيــار ماركســي ثــوري ف الركــة الش ـتاكية الفرنســية ف أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائل القــرن العش ـرين ترأســه غيــد ولفــارغ .ف ســنة
 ، 1882بعد انشقاقـ حــزب العمــال ف فرنســا أثنــاء مــؤتر ســان_ايتيــان ،شــكل الغيــديون حزبــا مســتقل ،مــع احتفــاظهم بالســم القــدي .ظــل
الغيــديون أمنــاء للبنامــج الــذي أقــره لــزب ســنة  1880ف مدينــة الــافر ،والــذي كتــب مــاركس قســمه النظــري ،وذادوا عــن السياســة الثوريــة
الستقلةـ للبوليتاريا.
ف سنةـ ، 1901اتد أنصار النضال الطبقي الثوري برئاسة غيد ف الزب الشتاكي ف فرنسا)الذي اخذوا يســمون أعضــاء أيضــا باســم زعيمــه أي
بالغيدين( .ف سنةـ ، 1905اتد الغيديون مع الزب الشتاكي الفرنسي الصلحي ف الزب الشتاكي الفرنسي الوحد.
الوريسيون  :تيار إصلحي،ـ يين ،ف الركةـ الشتاكية الفرنسية،ترأسهـ جان جوريس .تــت ســتار الطالبــة >>بريــة النقــد<<،ـ قــام الوريســيون
بتحري ــف الوضـ ــوعات الساسـ ــية ف الاركسـ ــية ،ودعـ ـوا إل التع ــاون الطبق ــي بي البوليتاريـ ــا والبورجوازي ــة .وف س ــنة  ،1902ش ــكلوا ال ــزب
الشتاكية الفرنسي الذي تبن مواقف إصلحية.
البوسيون )باسم بروس( أو المكانيون ،تيار بورجوازي صغي،ـ إصلحي ف الركة الشتاكية الفرنسية حاول صرف البوليتاريا عــن طـرائق النضــال
الثوريــة .ف عــام  ، 1882بعــد انش ــقاق حــزب العمــال ف فرنس ــا ،شــكل المك ــانيون >>حــزب العم ــال الجتم ــاعي_الثــوري<< .وأنكــر
المكــانيون برنامــج البوليتاريــا الثــوري وتكتيكهــا الثــوري ،وطمس ـوا الهــداف الش ـتاكية للحركــة العماليــة،و اقــتحوا حصــر نضــال العمــال ف
إطار >>المكان<<،ـ >>المكن<<.
- 7الت ــاد الش ـتاكي-ال ــديقراطي ف بريطاني ــا  :تأســس عــام  . 1884فضــل عــن الص ــلحيي )هاي ــدمان وغيه( والفوض ـ ــويي،انضم إل الت ــاد
الش ـتاكي الــديقراطي فريــق الش ـتاكيي-الــديقراطيي الث ــوريي،أنصار الاركســية )كفليتــش ،مــان ،ايفلينــغ ،ايليونــورا مــاركس ،وغيهــم( الــذين
ك ــانوا يش ــكلون الن ــاح اليس ــاري ف الرك ــة الشـ ـتاكية ف بريطاني ــا.انتق ــد انل ــز انتق ــادا ح ــادا الت ــاد الشـ ـتاكي-ال ــديقراطي بس ــبب ج ــوده
العقـ ــائدي وانعزاليتـ ــه ،وبسـ ــبب انفصـ ــاله عـ ــن لركـ ــة العماليـ ــة الماهييـ ــة ف بريطانيـ ــا وتـ ــاهله لصائصـ ــها .ف عـ ــام  ،1907اسـ ــي التـ ــاد
الشتاكي-الديقراطي بالزب الشتاكي-الديقراطي .وهذا الزب أسس ف عام  ،1911مع العناصرـ اليسارية ف حزب العمال الس ــتقل،
الزب الشتاكي البيطان .ف عام ، 1920اشتكت أغلبية أعضاء هذا الزب ف تأسيس الزب الشيوعي البيطان.
حزب العمال الستقل:منظمةـ إصلحية تأسستـ عام  . 1893انضم إل هـذا الــزب أعضــاء >>التيــديونيات الديــدة<< وعــدد مــن النقابــات
القدي ــة ومثل ـوا الثقفيـ والبورجوازيــة الصغية،الت ـ ــأثرون بالف ــابيي.كــان الــزب برئاســة كيـ هــاردي .شــغل حــزب العمــال الس ــتقل ،منــذ بدايــة

وجوده،ـ مواقف بورجوازية إصلحية،ـ معلقاـ اهتماما خاصا على الشكلـ البلان للنضال وعلى الصفقاتـ البلانيةـ مع الــزب اللي ـبال )حــزب
الح ـ ـرار( .وقـ ــد ق ــال ليني ف وصـ ــف حـ ــزب العمـ ــال السـ ــتقل >>انـ ــه حـ ــزب انتهـ ــازي تـ ــابع دائمـ ــا بالفعـ ــل للبورجوازيـ ــة<<،ـ وانـ ــه >>
>>مستقل<< عن الشتاكية فقط وتابع جدا لليبالية<<
)الؤلفات الكاملة،الـلدـ ،91-39،90واللد  ،22ص (123-122
- 8الطلقيــون  :أنصــار الش ـتاكية >>الطلقــة<<،ـ وهــي ضــرب مــن الش ـتاكية البورجوازيــة الصــغية .كــان ريكــو فيي زعيــم الطلقيي.شــكل
الطلقي ــون تي ــارا وس ــطا م ــن ال ــزب الشـ ـتاكي اليط ــال،و ناض ــلوا ف س ــنوات العق ــد الول م ــن الق ــرن العشـ ـرين ف جل ــة م ــن الس ــائل ض ــد
الصلحييـ الذين كانوا يشغلون مواقف انتهازية متطرفةـ ويتعاونون مع البورجوازية الرجعية.
- 9الناشفةـ  :تيار انتهازي،بورجوازي صغيـ ف الشتاكية الديقراطية ف روسيا.
لــدن انتخاب ــات اليئات الركزي ــة ف ال ــؤتر الثــان ح ع ا د ر )عــام ،( 1903نــال الشـ ـتاكيون-ال ــديقراطيون الثوريــون وعلــى رأســهم ليني الغلبي ــة
)بالروســية "بولشنســتفو" ومعناهــا الغلبيــة .ومــن هنــا اســم "البولشــوفيك" أو "البلشــفة"(،ـ ونــال النتهــازيون القليــة )بالروســية "منشنســتفو"
ومعناها القلية .ومن هنا اسم "النشفيك" أو "الناشفة"(.
ف مرحلــة ثــورة  ، 1907-1905وقــف الناشــفة ضــد زعامــة الطبقــة العاملــة ف الثــورة وضــد تــالف الطبقــة العاملــة مــع الفلحي ،وطــالبوا بالتفــاق
مــع البورجوازيــة الليباليــة الــت كــان ينبغــي ،باعتقــادهم ،أن تنــاط بــا قيــادة الثــورة .ف ســنوات الــردة الرجعيــة الــت عقبــت هزيــة ثــورة -1905
 ، 1907صار الناشفةـ بأغلبيتهم تصفويي :فقد طالبوا بتصفية الزب السريـ الثوري للطبقة العاملة.
بعــد انتصــار الثــورة البورجوازيــة الديقراطيــة ف شــباط )ف ـباير(  ، 1917اشــتك الناشــفة ف الكومــة الؤقتــة البورجوازيــة ،ودعم ـوا سياســتها المبياليــة
وناضلوا ضد الثورة الشتاكية الاري إعدادها.
بعــد ثــورة أكتــوبر الشـ ـتاكية ،صــار الناشــفة حزبــا معادي ــا للثــورة علــى الكشــوف ،حــزب ينظــم ل ـؤامرات والنتفاضــات الادفــة إل إســقاط الســلطة
السوفيتية ،ويشتكـ فيها.
>> - 10السنديكاليةـ الثورية<< ) أو >>النقابيةـ الثوريــة<<(  :تيــار بورجـوازي صــغي نصــف فوضــوي ،ظهــر ف الركــة العماليــة ف عــدد مــن
بلدان أوربا الغربية ف أواخر القرن التاسع عشر.
أنكر السنديكاليون ضــرورة نضــال الطبقــة العاملــة السياســي ،والــدور القيــادي للحــزب ،وديكتاتوريــة البوليتاريــا .واعتــبوا أن النقابــات )الســنديكات(
تس ــتطيع ،عــن طريــق تنظيــم اض ـراب العم ــال الع ــام ،وبــدون ثــورة ،أن تــدك الرأس ــالية وتأخــذ ف يــدها مقالي ــد إدارة النتــاج .أوضــح ليني أن
>>السنديكالية الثورية كــانت ف كــثي مــن البلــدان نتيجــة مباشــرة ومتمــة للنتهازيــة والصــلحية والبلهــة البلانيــة<<).الؤلفــات الكاملــة،
اللد  ،16ص .(189-188
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