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مقذمت
ولػػد لنػػوف تروتسػ

شلخصلا بصألححنا شلثصننا.
وف

فػ  9435ونضػػو وتطػػور وفنػػا فػ فػػصلـ رحػػؿ فلػػص وررػػؿ فػػصلـ حصر سػػنا شترػػت شر نا شلدنحيرشطنػػا

ؿ جنؿ توجد رصتت ذهننا فدندة وحح نا تضرب بجذورهص ف شلظروؼ شلوشسعا شتختالؼ وفى شلنظصـ شتجتحصف

وشألنػػدنولوجنصت شلتػ تتعػػصنش حػػا بعضػػيص شلػػبعض فػ واػػت وشرػػدج واػػد صنػػت لندنولوجنػػا شترػػت شر نا شلدنحي شرطنػػا هػ شأل ثػػر تطػػو شر
شأل ثػػر اربػػص حػػف ر نػػا حصدنػػا ف حنػػا ل عػػصلـ رتػػى ذلػػؾ شلواػػت و ػػصف رنجػػص شاز ف ػ رػػد ذشتػػا لف نلػػؿ ليػػذ شلر نػػا ل ػ دش فنػػدوفنتش

برونرػػتصنف الشتسػػـ شلرينيػ لتروتسػ
وهػو حػػص لتػصح لتروتسػ

) وهػػو شبػػف لعصف ػػا فالرنػػا نيودنػػا حػػف لو رشننػػصج ػػصف برونرػػتصنف شألب فالرػػص ننػػص  -ػػوتؾ -

شلرلػوؿ ف ػػى اسػط بسػػنط حػف شلتع ػػنـ  -ػصف نيودنػػص فػ ب ػػد ترػجا فنػػا شلسػ طصت حعػػصدشة شلسػصحنا وحػػذشب

شلنيػػودج ف ػػى لأ رػػصؿ للػػب تروتس ػ

شلرػػصب بعػػد بدشنػػا الػػنرة حػػف شلثورنػػا شلروحصنسػػنا حصر سػػنصج وبعػػد ذلػػؾ وترػػت ظػػروؼ

شتوتوارشطنػػا شلينل ػرنا للػػب ثورنػػص حرترفػػص وسػػجننص سنصسػػنص ج اػػبض ف نػػا ألوؿ ح ػرة ف ػ فحػػر شلتصسػػعا فرػػر ور ػػـ ف نػػا بػػصلن
لسنبنرنص لحدة  4سنوشت بعد لف اضى  94ري شر بصلسجف واد هرب فصـ  9591وحنذ ذلؾ شلرنف ورتى حوتا ظ ت شلثورة حينتاج
هذش شل تصب شللغنر نيتـ بصألف صر ولنس بصألردشث وت نح ف شفتبػصر بػ أ رػصؿ حػف شألرػوشؿ تػصرن لرنػصة تروتسػ
دونترر بغض شلنظر فف نيدنص لالستنتصجصت شلسنصسػنا ل صتػب سػتظؿ شلبنوجرشفنػص شألسصسػنا فػف تروتسػ
حرصولا لتيدنـ ح خص ألف صر تروتس

ستوشجا فو شر بحر ا بنرةج ليد صف تروتس

فثالثنػا

لػزحف طونػؿج رت لف لأ

حيتحص طوؿ رنصتػا ل ثػر حػف لأ حػف شلح ػرنف

شلحصر سػػننف شلعظػػصـ البصسػػتثنصن لننػػنف) بصلحرػػص ؿ شلحبصر ػرة شلتػ توشجػػا شلثػػورننف فػ شلرر ػػا شلعحصلنػػاج فتيرنبػػص ػػصف حػػص اصلػػا لو تبػػا لػػا

فالاػػا بحسػ لا صنػػت وننػػا لو بلػرشع ػػصف دشفػ شر رف شل ػػرؽ بػػنف هػػذش وبػػنف حػػص نعػػرؼ ششف بصلحصر سػػنا شلغربنػػا فػػرؽ رصسػػاج واػػد تػػب

ح رخ حتعصطؼ حا هذ شلحصر سنا شلغربنا "رف لوؿ ولهـ ل صتيص شلجوهرنا هػو شن لػصليص شلبننػون فػف شلححصرسػا شلسنصسػنا" iج هػذش هػو
وخر حص نح ف لف نيصؿ فف حصر سنا تروتس ج
لػذش فػ ف حػف شلضػػرورأ تيػدنـ بعػض فنصلػػر شلخ نػا ل رػدشث شلتػ

ػػوف حػف خالليػص تروتسػ

ورشن ولػو برػ ؿ سػرنا

و نر صف ج
صنت روسنص حتخ ا ولوروبص حتيدحا ت ؾ صنت نيطا شلبدشنا ل ؿ شلحصر سننف شلروسننف الولػنس شلحصر سػننف فيػط بػصلطبا)ج
لوروبػػص صنػػت حتيدحػػا ألف تلػػننعيص ػػصف حتطػػو شر وألف شترػػت شر نا شلدنحيرشطنػػا ف ػ ر ػ ؿ لر ػزشب فحصلنػػا بن ػرة شلرجػػـ تػػدفى شلػػوتن
ل برنصحو شلحصر س

صنت تنحو بسرفا بصلنسبا ل روس الولدرجا حص بصلنسبا ل جحنا) صنت لرزشب شلدوؿ شلنصطيا بصأللحصننا ه شألهـج

صنػػت شألر ػزشب شترػػت شر نا شلدنحيرشطنػػا لتحب شرطػػورتنف شأللحصننػػا وشلنحسػػصونا لر شزبػػص فحصلنػػا تتوسػػا وشفتنيػػت ب ػرشحو حصر سػػنا بصل صحػػؿ

البرنػػصحو شتنرفػػورت شأللحػػصن فػػصـ  9459وبرنػػصحو هصنن ػػد شلنحسػػصوأ فػػصـ  )9444واػػد ػػصف تػ ثنرهـ ف ػػى شلحصر سػػننف شلػػروس بنػػرج
واون ػػت شلل ػ ػ ا نتنجػ ػػا ألف بولنػ ػػدش وشلت ػ ػ

صن ػػت طبيتيػ ػػص شلعصح ػػا ث ػػصفرة بصل عػ ػػؿ

وشحبرشطورنت شلينلرنف شأللحصن وشلنحسػصوأج واػد ولػدت رو شز لو سػحبورج
شترتالؿ شلروس

صن ػػت حيسػ ػػحا ب ػػنف رحبرشطورنػ ػػا شلينلػػػر شلروس ػ ػ

حػص نع ػـ فػ هػذش شلجػزن حػف بولنػدش شلػذن ػصف نيػا ترػت

نر لنيص للبرت رخلنا بصرزة وحيحا ف شلرر ا شأللحصنناج لـ ن ف هػذش حسػتغربص ف ػى شقطػالؽج فصترػت شر نوف

شلدنحيرشطنوف صنوش نعتبروف شلردود شليوحنا حس لا ثصنونا.
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وحف نصرنا شألف صر ف يد تح نت هذ شلرر ا الشلسرنا ف للحصننص بنف  9434و  9459ابؿ لف ترلؿ ف ى ح نػوف ونلػؼ
لوت ف شنتخصبصت حردودة ف  )9459حف شتسػتحرشر نتنجػا تنػدحصج شلحصر سػنا شلحب ػرة بػصلتطونرشت ولتػ لضػصفيص فرنػدرنؾ رنج ػز
ف ػ لوشخػػر شليػػرف شلتصسػػا فرػػرج ليػػد ػػصف تصبػػا ضػػد دوه ػرنو ال )9434وهػػو حرصولػػا ل ولػػوؿ لنظ ػرة نػػا ف حنػػا ل عػػصلـ لسصسػػص
بصبص شلحصر سنا وشألطرورصت شأل ثر فحيص ل روس ب نخصنوؼ.

ل جصجصت صرؿ صوتس

ف ػ هػػذش شلعػػصلـ شلثيػػصف
شلعحػصل  -تطػػور تروتسػ

شلعح ػ شلحثنػػر -رنػػث لسػػس رنج ػػز وحي ػػدو سنصسػػصت شل ػربط بػػنف شلنظرنػػا وشلححصرسػػا ف ػ شلرػػزب

شلرػػصب نظرنػػص وسػػرفص ف حػػص للػػب ل ثػػر حػػف ت حنػػذ ل بػػصرج و ػػصف شرت شرحػػا لحػػر فحنػػؽ رت لنػػا فػ خػػالؿ

سنوشت حف تربعا بصلر نػا شلحصر سػنا ل عػصلـ ترػدن شألرثوذ سػنا شلحصر سػنا فػ حسػ لا شلػدوؿ شلحتخ ػاج ول ػف ابػؿ ذلػؾ ػصف ف نػا لف

نيصبؿ اصدة شلحصر سنا شلروسنا شلحيصجروف ولف نع ػب دو شر حرحواػص فػ حػ تحر  9591ل رػزب شترػت شر

شلػدنحيرشط شلعحػصل شلروسػ

 وهو شلح تحر شلت سنسى شلريني جهرب تروتس

حف فنر ولند ف سنبنرنص حختبفص ف

وحا حف شليش ف لػنؼ  9591وبر ػوؿ ل تػوبر ػصف اػد ولػؿ رلػى

حر ز انصدة شترت شر نا شلدنحيرشطنا شلروسنا بصليرب حف حرطا ننجز روس ف لندف ورنث صف نعػنش ػؿ حػف لننػنف و روبسػ صنص
وحصرتو وفن شر زشسولنتش ف هذ شلحنطيا وحف هنصؾ خرجت شقنس شر حج ا لنلصر رزب حر زأ حنظـ و صنت توزع سرنص ف روسنص

وسػػرفصف حػػص شرػػترؾ تروتس ػ

ف ػ شلخالفػػصت شلػػدشفرة دشخػػؿ فرنػػؽ فحػػؿ شقنس ػ شر واػػد لرشد لننػػنف ضػػحا لينفػػا شلتررنػػر بننحػػص فػػصرض

ب نخصنوؼ شل رة بردة  -وه ذش تعرؼ تروتس

فف ارب ف ى اػصدة شلحنصرػ ا شلحسػتيب ننف ب نخػصنوؼ وحػصرتوؼ بصقضػصفا رلػى لننػنفج

ليد صف شتنيسصـ ف حجحوفا شقنس شر اد بدل ف شتختحصرج وظير شلخالؼ وشتنيسصـ ف ى شلسط فػ شلحػ تحر فػ لػنؼ 9591

واد واؼ شألنس رشونوف حعص ضد حطصلب شلبوند شلحنظحا شلنيودنا شترت شر نا ف شتستيالؿ بصلعحؿ ف وسط شلنيػودج حػص وا ػوش حعػص
ضػػد شتتجػػص شقلػػالر لالاتلػػصدوننفج ثػػـ لتػػى شتنيسػػصـ ف ػ حجحوفػػا شقنس ػ شر رلػػى شأل بنػػا شلب ر ػ نا وشألا نػػا شلحنر ػ ناج لػػـ ن ػػف
شتنيسػػصـ اصطعػػص حنػػذ شلبدشنػػا  -فصلحسػػصفؿ شلحخت ػػؼ ف نيػػص ذشتيػػص لػػـ ت ػػف وشضػػرا تحصحػػصج واػػؼ ب نخػػصنوؼ رلػػى جصنػػب لننػػنف فػ شلبدشنػػا
بننحص سصند تروتس

شليصفد شلحنر ى حصرتوؼج

وبعػػد فػػصحنف فػػصد تروتس ػ
شلسصدسػػا وشلعر ػرنف للػػب تروتس ػ

لروسػػنصج و صنػػت ثػػورة  9591اػػد شنػػدلعتج ولػػعد تروتس ػ

فنيػػص رلػػى احػػا حجػػد ج ف ػ سػػف

ل ثػػر اصف ػد ثػػورة حرحػػوؽ ورخلػػنا حعروفػػا فصلحنػػصج ليػػد خػػرج حػػف رنػػصة شلحجحوفػػصت شللػػغنرة

وسنصسػػا شلحن ػػى ل ػ نترػػوؿ لخطنػػب شرفػػا واصفػػد جحػػصهنرأج واػػد تح ػػف ػرفنس لسػػوفنت بتروج ػرشد حػػف ححصرسػػا درجػػا حػػص حػػف شلينػػصدة
شلت تن نا ولثبت درجا فصلنا حف شلثيا ولفلصب ردندنا وهى شلل صت شلت ستحنز حرة لخرن ربصف لعود ثورة 9593ج
هزحت شلثورة وشرتو شلجػنش شلينلػرأ ول ػف لػـ نن سػر وحػف هػذ شلتجربػا شلتػ سػحصهص لننػنف "شلبروفػا" شبتعػدت شتتجصهػصت

شلحتبصننا دشخؿ شترت شر نا شلدنحيرشطنا فف بعضػيص شلػبعض ل ثػر لحػص تروتسػ
شلخصص جدش نظرنا شلثورة شلدشفحا.

وشلػذأ ػصف حػص نػزشؿ حنرػ نصا شسػحنصج فيػد طػور تر ن ػا

ولحض ػػى شلثورن ػػوف شلعي ػػد شلت ػػصل فػ ػ ر ي ػػصت شلحي ػػصجرنف شلل ػػغنرة وف ػػى حر ػػصوتت فصرػ ػ ا لتوجن ػػا ح ػػص ػػصف ا ػػد لل ػػب تن ػػصرشت
حتعصرضاج ثـ جصنت شلررب شلعصلحنا شألولى وشلنضصؿ ضدهص ثـ شلتخ ص حف شلينلر فػ فب شرنػر 9593ج وشنضػـ تروتسػ

شلب ر

وشل ذأ صف اد للب رننفذ رزبص فحصلنص جحصهنرنص رينينص ف نولنوجج و صنت رخلػنتا وحوهبتػا وسػحعتا ورشن تحتعػا بح صنػا

رفنعػػا لدرجػػا لنػػا لػػصر فػ
شل ع

ل رػزب

ضػػوف لسػػصبنا ا ن ػػا شلرجػػؿ شلثػػصن بعػػد لننػػنف فػ لفػػنف شلجحػػصهنر شلح نػػدة ل رػػزبج وتػػـ ت ن ػػا بػػصلتنظنـ

تنت صضا ل توبر وفى سف شلػ  14للب وشردش حف لهـ رخلنتنف لو ثالث ف شلرزب وفى شلدولا وبعد ذلػؾ بي نػؿ للػب
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لنضػػص لهػػـ شليػػصدة شلبػػصرزنف ل رر ػػا شلرػػنوفنا شلعصلحنػػا شألححنػػا شلرػػنوفناج ػػصف شلح سػػس وشلحوجػػا شألسصسػ ل جػػنش شألرحػػر ورػػخص
ح ثر ف

ؿ حجصتت شلعحؿ شلثورأ.
وح ػػف ف ػػى ه ػػذ شليح ػػـ شلعصلن ػػا ػػصف حي ػػد شر لتروتسػ ػ

تروتس

لف نس ػػيط ج شلس ػػيوط ل ػػـ ن ػػف ببس ػػصطا ترشجن ػػدنص رخل ػػناج لي ػػد ل ػػعد

حػا لػعود شلثػورة وسػيط حػا سػيوطيصج ونحتػزج تصرنخػا شلرخلػ بتػصرن شلثػورة شلروسػنا وشترػت شر نا شألححنػاج وحػف 9511

اصد شلحعصرضا ل ثورة شلحضصدة شلستصلنننا شلحتنصحنا ف روسنصج وحطرودش حف شلرزب ف  9513وحػف شتترػصد شلسػوفنت  9515اضػى
تروتس

شلػ  99سنا شألخنرة حف فحر ف نضصؿ بطول ضد لعصب حسترن ا حف لجؿ شقبيصن ف ى شلترشث شلرنوف شلريني وبثا

ف تنظنـ ثورأج واتؿ ف  9549ب وشحر ستصلنف حنبوذش وحعزوتج وترؾ خ ا حنظحا لححنا هرا وفػدة تصبػصت هػ ل نػى حلػصدر

شلحصر سنا شلثورناج
هذش شل تصب نر ز ف ى لربعا حوضوفصت  -ولنست ت ػؾ شلحوضػوفصت هػ

ػؿ حػص لضػصؼ تروتسػ

ل ػر شلحصر سػ بػ أ

رػ ؿ حػػف شألرػ صؿ ألنػػا ػػصف صتبػػص نػػصدر شلعبيرنػػا ذو شهتحصحػػصت وشسػػعا برػ ؿ نػػر فػػصدأج وحػػا ذلػػؾ ف ػ ف فحػػؿ رنصتػػا ػػصف حر ػ شز
بر ؿ لسصس ف ى هذ شلحسصفؿ ت ؾ وتتع ؽ بيص صلبنا تصبصتا شلضخحا بر ؿ لو بآخر.
ت ؾ شلحسصفؿ ه

لوتا نظرنػا شلثػورة شلدشفحػا ولهحنتيػص ل ثػورشت شلروسػنا فػ شليػرف شلعرػرنف ول تطػورشت شلالريػا فػ شلػدوؿ

شلحسػتعحرة ورػبا شلحسػتعحرة حػص نعػرؼ ل نػػوـ ب ػ "العـالم الثالـث" .ثصننػصا حػص نػتو فػف ثػورة ل تػػوبر شلروسػنا وحسػ لا شلسػتصلننناج ليػد اػػصـ

تروتسػ

بصلحرصولػػا شألولػػى شلحتسػػعا لتر نػػؿ حػػصدأ تػػصرنخ ل سػػتصلنننا وتر ن ػػا بغػػض شلنظػػر فػػف لأ شنتيػػصدشت حح ػػف توجنييػػص لػػا

صف نيطا شلبدشنا ل ؿ شلتر نالت شلالريا شلجصدة حف وجيا نظر حصر سناج ثصلثصا شسترشتنجنا وت تن صت شلرػزب شلثػورأ شلجحػصهنرأ فػ

حخت ؼ شلرصتت وهو حجصؿ لـ ت ف رضصفا تروتس

فنا لاؿ حف رضػصفا حػصر س ولننػنف رشبعػصا حسػ لا شلعالاػا بػنف شلرػزب وشلطبيػا

وشلتطونر شلتصرنخ شلذأ لواا شلرر ا شلثورنا ف حر ز هصحر بصلنسبا ل حنظحصت شلعحصلنا شلجحصهنرناج
ولؼ رسرصؽ دونترر تروتس

ف سنوشتا شألخنرة "بالخالصة المتبقية من الماركسية الكالسيكية"ج ليد صف هػذش ول ثػرج

وهذش هو حص نعطى ل ر هذ شألهحنا شلحعصلرة شلضخحاج
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انفصم األول :انثىرة انذائمت
ش تسػػبت شلثػػورة شللػػنصفنا خػػالؿ شلث ػػث شألخنػػر حػػف شليػػرف شلثػػصحف فرػػر وهػػى لهػػـ ولفحػػؽ تغننػػر فػ حجحػػؿ تػػصرن شلجػػنس

شلبرػرن بعػد تطػونر شلز شرفػا فػ شلحصضػ شليػدنـ دننصحن نػا ت تيػصوـ فػ ر ػف لػغنر حػف شلعػصلـج ول ػػف سػرفصف حػص وجػد شل لرسػػحصلنوف
شلبرنطصننوف حي دنف ليـ ف دوؿ لخرن ش تسبت فنيص شلبرجوشزنا شلس طا لو شاتربت حف ش تسصبيصج
بر ػػوؿ شلي ػػرف شلر ػػصل

صن ػػت شل لرس ػػحصلنا شلل ػػنصفنا ا ػػد س ػػنطرت تحصح ػػص ف ػػى شلع ػػصلـ و ط ػػت شقحبرشطورن ػػصت شتس ػػتعحصرنا

شلبرنطصننا وشل رنسنا وشأللحصننا وشلروسػنا وشألحرن نػا وشلب جن نػا وشليولندنػا وشقنطصلنػا وشلنصبصننػا ف ػى حعظػـ سػط شل ػرة شألرضػناج لحػص

شلحجتحعصت حص ابؿ شلرلسحصلنا شلت رصفظت ف ى شستيالؿ لسػحى الشللػنف وشنػرشف وشقحبرشطورنػا شلتر نػا وشثنوبنػص شلػ ) ف يػد صنػت فػ
شلرينيا وشاعا ترت سنطرة رردن شليون شقحبرنصلنا لو حيسحا بنف ل ثر حف وشردة حف ت ؾ شليون ونعبر حلط

"حنصطؽ شلن وذ" فف

هذش شلوضا بدااج صف هذش "شتستيالؿ" شلرحزأ شلحتبي نتنجػا ل ن شزفػصت بػنف شقحبرنصلنػصت شلحتنصفسػا البرنطصننػص ضػد روسػنص فػ رنػرشف
برنطصننػػص ضػػد فرنسػػص ف ػ تصنالنػػد برنطصننػػص ضػػد للحصننػػص وحعيػػـ روسػػنص ف ػ تر نػػص برنطصننػػص وشلوتنػػصت شلحترػػدة وللحصننػػص وروسػػنص وفرنسػػص
وشلنصبصف وحنصفسنف للغر ف شللنف(.
رت لف شلػػدوؿ شلت ػ شسػػتعحرت لو لسػػنطر ف نيػػص بوشسػػطا شليػػون شللػػنصفنا شل لرسػػحصلنا لػػـ ترػػوؿ فحوحػػص رلػػى لػػورة طبػػؽ
شأللؿ حف شلدولا شألـ ف ى شلع س بينت ت ؾ شلدوؿ نر حلنعا بصألسصسج صف تطورهص شتجتحصف وشتاتلصدأ حتػ ث شر ل غصنػا -
لو حروهص ل غصنا  -بوشسطا شتستعحصر لو شلسنطرة ول نيص لـ تتروؿ فصحا رلى نوع شلحجتحا شلجدندج
وحص نزشؿ ولؼ حصر س شلرينر لترطػنـ لػنصفا شلنسػنو شليندنػا الوشلتػ شفتحػدت ف ػى شلحنتجػصت رفنعػا شلحسػتون نلػنعيص

ر ػػرفننف حس ػػتي نف) ف ػػى ن ػػد شلحنتج ػػصت شليطنن ػػا شلرخنل ػػا شلحل ػػنعا بحص نن ػػصت تن ر ػػنر شقنج نزن ػػا ولػ ػ ص حعي ػػوت ل تػ ػ ثنر شألول ػػى
ل رلسحصلنا شلغربنا ف ى حص نسحى ششف ب" -شلعصلـ شلثصلث" :شقفيصر وشلتخ ؼ شتجتحصف ج
لدت فح نا شلتطور شلحر ب وشلالحت صفئ هذ

لػو شسػتخدحنص تعبنػر تروتسػ

رلػى وضػا الت نػزشؿ سػصرنصا رتػى نوحنػص هػذش

ف جوهر ) لـ نتح ف فنا شلجزن شأل بر حف س صف شلعصلـ حف شلتيدـ شجتحصفنص وشاتلصدنص بؿ ولليى با ف شلح خرةج نؼ صف الوبػصلطبا
ن وف) شلطرنؽ ل حصـ لجحصهنر شلرعوب ف ت ؾ شلدوؿ ؟ج
لضػصؼ تروتسػ

شلرػصب ذو شل ػ  12فصحػص رضػػصفا حبدفػا لرػؿ هػذ شلحرػ اج ػصف رػػال نضػرب بجػذور فػ

ػؿ حػف وشاػػا

شلتطػػور شلالحت ػػصفئ ل لرسػػحصلنا ف ػػى حسػػتون شلعػػصلـ وفػػى شلتر نػػؿ شلحصر س ػ ل دتلػػا شلرينينػػا ل تطػػور شللػػنصف  -لت وهػػى خ ػػؽ
شألسصس شلحصدأ لحجتحا حتيدـ بال طبيصت  -وفى ن س شلوات  -طبيا لحستغ ا شلبرولنتصرنص شلت نح نيػص رفػا ن سػيص لحسػتون شلطبيػا
شلرص حا وحف خالؿ ر حيص رلغصن شلطبيصت وشللرشع شلطبي
وحػػف شلطبنعػ لف تروتسػ

و ؿ لر صؿ شت ترشب وشليير.

طػػور لف ػػصر هػػذ بخلػػوص روسػػنص بػػصدد ذأ بػػدنج لػػذش فحػػف شلضػػرورأ شلتعػػرؼ ف ػػى شلخ نػػا

شألندنولوجنا ل خالفصت بنف شلثورننف شلروس ف نيصنصت شليرف شلتصسا فرر وبدشنصت شلعررنف رتى ن يـ شلبعد شلرينيػ لتضػصفاج حػص
ت نح ف ر صؿ وجود رر ا فحصلنا لححنا رينينا ف ذلؾ شلواتج
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"فبعد لف نتـ رفص دة تنظػنـ لوروبػص ولحرن ػص شلرػحصلنا سػن وف هػذش بحثصبػا اػوة خرشفنػا وحثػؿ فظػنـ سػتتبعا شلػدوؿ رػبا شلحترضػرة
ف ػ نيضػػتيصج وسػػت وف شلرصجػػا شتاتلػػصدنا ورػػدهص صفنػػا لرػػدوث ذلػػؾج ول ننػػص ت نح ننػػص رت تيػػدنـ تواعػػصت ضػػعن ا رػػوؿ شلح شررػػؿ

شتجتحصفنا وشلسنصسنا شلت سن وف ف

ت ؾ شلدوؿ شلحرور فنيص رتى تلؿ لنضص ل تنظنـ شترت شر ” ال)9ج

ه ذش تب رنج ز ل صوتس ى ف 9441ج رنا لـ ن ف ن ر ف روسنص فصلػدوؿ شلتػ ذ ػرت فػ شلخطػصب صنػت شلينػد وشلج شزفػر
وحلػػر وشلححت ػػصت شليولندنػػا وشألسػػبصننا وشلبرتغصلنػػا وحػػا ذلػػؾ ف ػ ف شلحػػنيو شلعػػصـ قنج ػػز هػػو حػػص سػػن وف حػػنيو شألححنػػا شلثصننػػا البعػػد
 )9445فرػػوط شلتطػػور شلسنصس ػ سػػنعيب رػػوط شلتطػػور شتاتلػػصدأج ورنػػث تنر ػ وتتط ػػور لوت شل لرسػػحصلنا وشلتػػ ت تن لػػؿ فنيػػص
شلبرولنتصرنػص ستنرػ شلرر ػا شلثورنػػا شترػت شر نا شلتػ سػترطـ شل لرسػػحصلنا وتػ دأ اػ شلنيصنػا لتلػ نا شلبرولنتصرنػص و ػػؿ شلطبيػصت ال بعػػد

فترة حف دن تصتورنا شلبرولنتصرنص) لندخؿ ف حجتحا شلحستيبؿ شلالطبي ج
ػصف ف ػ شلحصر سػننف شلػػروس وشلػػذنف ت سسػت لولػ حنظحػػصتيـ وهػ حجحوفػػا "تررنػػر شلعحػؿ" فػػصـ  9441لف ننظػػروش
لروسػػنص دشخػػؿ هػػذش شقطػػصر شلتػػصرنخ ج ولػػـ ن ػػف لػػدأ ب نخػػصنوؼ اصفػػد هػػذ شلحجحوفػػا لأ رػػؾ فػ ذلػػؾ ليػػد جػػصدؿ ب نخػػصنوؼ فػ
شلثحصنننػصت وشلتسػعننصت بػ ف شقحبرشطورنػا شلروسػػنا صنػت حجتحعػػص ابػؿ لرسػػحصل بصألسػصس ولػػذش ػصف حيػػد شر ليػص لف تحػػر خػالؿ فح نػػا
شلتطػػور شل لرسػػحصل ابػػؿ لف نبػػدل طػػرح حس ػ لا شترػػت شر ناج رفػػض ب نخػػصنوؼ برػػدة شل ػرة شلت ػ دشفبػػت حػػصر س ن سػػا وه ػ لف روسػػنص

نح نيػػص نتنجػػا لتطػػورشت حعننػػا فػ لوروبػػص ت ػػصدأ شلحرر ػػا شل لرسػػحصلنا تحصحػػص وترينػػؽ شنتيػػصؿ لالرػػت شر نا ف ػ لسػػصس رر ػػا فالرنػػا
شتوتوارشطنا وتيدؼ ل ر صظ ف

تيض ف

فنصلر شلح نا شلحرصفنا شلتي ندنا ل رض الشلحنػر) وشلتػ

صنػت حػص تػزشؿ حوجػودة فػ

شلثحصنننصت حف شليرف شلحصض ج
صنػػت ورشن ب نخػػصنوؼ وشلت ػ تطػػورت ف ػ جدشلػػا حػػا حدرسػػا "شلطرنػػؽ شل الرػػى لالرػػت شر نا" الشلنػػصرودنننف) ه ػ نيطػػا شنطػػالؽ
شلحصر سػػنا شلروسػػنا شلالريػػاج رف شل لرسػػحصلنا صنػػت تتطػػور ف ػ روسػػنص وشف شلحنػػر ػػصف نظػػصـ ننػػدثر وشف شلطرنػػؽ شلروس ػ شلخػػصص
الشل الرى) لالرت شر نا صف وهـ رجع  -ؿ ت ؾ شألف صر صنت لسصسنا ل جنػؿ شلتػصل حػف شلحصر سػننف شلػروس حثػؿ لننػنف وبعػد ذلػؾ
بسنوشت ا ن ا تروتس
ف

و ؿ رفصايـج وشف لوؿ ثالثا حج دشت حػف شألفحػصؿ شل صح ػا ل ننػنف ترتػوأ لسصسػص ف ػ نيػد ل نػصرودننف وتػدلنؿ

رتحنا  -وتيدحنا  -شلرلسحصلنا ف روسنصج واد لسست حجحوفا شقنس شر وشلت بػدلت فػ  9599لخ ػؽ حنظحػا اوحنػا حورػدة

حػػف شلحجحوفػػصت وشلر يػػصت شترػػت شر نا شلدنحيرشطنػػا شلحبعثػرة لسسػػت ن سػػيص بيػػوة ف ػ ر نػػا لف شلطبيػػا شلعصح ػػا شللػػنصفنا وهػػى نتػػصج
شلتطور شلرلسحصل ه اصفدة هذ شلحنظحاج
و حص طررت ثالثػا لسػف ا فػ ت ػؾ شل تػرة  :لوت حػص هػ شلعالاػا بػنف شألدوشر شلسنصسػنا ل طبيػا شلعصح ػاالوشلت

صنػت حػص تػزشؿ

لا نا لغنرة) وشلبرجوشزنا وشل الرنف الشأل بنا شلسصريا) وحف ثـ حص هو شلطصبا شلطبي ل ثػورة شليصدحػا فػ روسػنص ولخنػ شر حػص هػ

شلعالاا بنف شلثورة ورر صت شلطبيا شلعصح ا ف دوؿ شلغرب شلحتيدحا؟ج
وشقجصبصت شلحخت ا ف

ت ؾ شألسف ا حث ت وشردشا حف حوضوفنف الششخر صف روؿ طبنعا شلرزب شلثورأ) ر ال شل ػروؽ

بنف حص سنلب فنحص بعد شتجصهنف حتضصدنف ف شترت شر نا شلدنحيرشطنا شلروسناج ورتى ن يـ نظرنػا تروتسػ

 :شلثػورة شلدشفحػا حػف

شلضرورأ لف ن رص سرنعص ت ؾ شقجصبصت حص ظيرت ف لورة حتطورة بعد ثورة 9591ج
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المنشفية
نح ػػف ت خػػنص شلر نػػا شلحنر ػ نا بيػػذ شلطرنيػػا  :رف تطػػور اػػوأ شقنتػػصج ال لأ شلتخ ػػؼ شتاتلػػصدأ شلعػػصـ لروسػػنص ححزوجػػص
بلنصفا ردنثا لغنرة ول ف حيحا ونصحنا ) نردد حص هو حح ف  -لت وهو ثورة برجوشزنا  -حثؿ شلثػورة شلبرجوشزنػا فػ فرنسػص 9345

9354-ج لذش نجب لف تستول شلبرجوشزنا ف

شلس طا  -لت سس جحيورنا برجوشزنا  -دنحيرشطنا تحر بيصنص شلعالاػصت شتجتحصفنػا

حػػص ابػػؿ شل لرسػػحصلنا وت ػػت شلطرنػػؽ لحػػصـ تطػػور س ػرنا ل يػػوأ شقنتػػصج الوتطػػور س ػرنا ل برولنتصرنػػص لنضػػص) ف ػ لسػػصس لرسػػحصل ج ولخن ػ شر
سنطرح شلنضصؿ حف لجؿ شلثورة شترت شر نا ف

جدوؿ شألفحصؿج

ولذش ف ف شلدور شلسنصس ل طبيا شلعصح ا هو دفا شلبرجوشزنا ل حصـ ف حوشجيا شلينلرنا ول ف ف نيص شلر صظ ف ى شستيالليص
شلسنصس  -لأ لنا ت نح ف لالرت شر ننف شلدنحيرشطننف شلدخوؿ ف ر وحا ثورنا حا اوأ نر برولنتصرناج
لحػػص بصلنسػػبا ل الرػػنف فػػال نح ػػنيـ لعػػب لأ دور سنصسػ حسػػتيؿج نح ػػنيـ لف ن عبػوش دو شر ثورنػػص ثصنونػػص فػ حسػػصفدة شلثػػورة
شلبرجوشزن ػػا شلحدنن ػػا بصألس ػػصس وبع ػػد شنتي ػػصن ه ػػذ شلث ػػورة س ػػنتعرض شل الر ػػوف تنيس ػػصـ شاتل ػػصدأ سػ ػرنا رلػ ػ رػ ػرنرا ح ػػف شل الر ػػنف
شلرلسحصلننف الست وف حرصفظا) وررنرا حف للرصب شلح نصت شللغنرة وررنرا حف شلبرولنتصرنص شلزرشفناج
وت نوجد لأ فالاا فضونا بنف شلثورة شلبرجوشزنا شلروسنا وشلرر ا شلعحصلنا شألوروبنا ر ـ لف شلثورة شلروسنا ال لو ردثت

ابؿ شلثورة شترت شر نا ف شلغرب) ستيوأ شترت شر نا شلدنحيرشطنا ف شلغربج

ف ش لرينيا صنت شلحنر نا شتجص حتنوع رنث ر ز حنصر ا حخت وف ف

لجػزشن حخت ػا حػف هػذ شلر نػا شلعصحػا الشلتػ هػ

لسصسص ر نا ب نخصنوؼ) ول نيـ اب وش هذش شقطصر شلعصـج
ول ف ثػورة  9591رػ ت شلعنػوب شلجوهرنػا فػ هػذ شلر نػا  :فصلبرجوشزنػا رفضػت لف ت عػب شلػدور شلحنػوط بيػصج بػصلطبا لػـ
نتواػا ب نخػصنوؼ شلػػدشرس شلحتعحػؽ ل ثػػورة شل رنسػنا شل بػػرن لف تيػود شلبرجوشزنػا شلروسػػنا لػرشفص جػػذرنص ضػد شلينلػرنا بػدوف ضػػغط

فظنـ حف لس ؿج حص شستولت شلد تصتورنا شلنعيوبنا  -وه شلرد شألالى ل ثورة شل رنسنا  -ف

شلس طا بنف  9354- 9351ترت

شلضػػغط شلعننػػؼ ل سػػصف نػػوت وهػػـ جحػػصهنر شلعصحػػا ف ػ بػػصرنس وبصلحثػػؿ نح ػػف ل طبيػػا شلعصح ػػا ف ػ روسػػنص لف ت ػػوف اػػوة شلػػدفا
شلرفنسػػنا شلت ػ تضػػطر شلححث ػػنف شلسنصسػػننف ل برجوشزنػػا اللو جػػزن حػػنيـ) لف نسػػتولوش ف ػ شلس ػ طاج ول ػػف ثػػورة  9591وحػػص رػػدث ف ػ
لفيصبيػػص بننػػت لنػػا لػػـ ن ػػف هنػػصؾ لأ حنػػؿ "روبسػػبنرن" دشخػػؿ شلبرجوشزنػػا شلروسػػنا ف ػ حوشجيػػا شلحػػد شلثػػورأ شنػػدفعت شلبرجوشزنػػا رل ػ

لرضصف شلينلرج

حنػػذ  9454لف ػػف شلبنػػصف شلترضػػنرأ ل ح ػ تحر شألوؿ لالرػػت شر ننف شلػػدنحيرشطننف شلػػروس لف " حػػص شتجينػػص ل رػػرؽ ف ػ لوروبػػص
حػػص للػػبرت شلبرجوشزنػػا لضػػعؼ حػػف شلحنظػػور شلسنصس ػ ولجػػبف ولوا ػ و حػػص فظحػػت شلحيػػصـ شلثيصفنػػا وشلسنصسػػنا شلت ػ ت ػ وؿ رل ػ
شلبرولنتصرنص"جال)1
لػػـ ت ػػف شلحس ػ لا جغرشفنػػا بػػؿ تصرنخنػػاج ليػػد جعػػؿ تطػػور شل لرسػػحصلنا شللػػنصفنا وشلبرولنتصرنػػص شلردنثػػا حػػف شلبرجوشزنػػا طبيػػا
حرصفظا ف

ؿ ح صف رتى ف شلدوؿ شلت

شلنيطا ابؿ ذلؾ ب ثنرج

9

صف شلتلننا فنيص جننننصا وبصل عؿ لوض فرػؿ شلثػورة شأللحصننػا  9445 - 9444هػذ
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البمشفية
شنط يػػت شلر نػػا شلب رػ نا حػػف ن ػػس شلحيػػدحصت شلتػ شنط ػػؽ حنيػػص شلحنصرػ ا وهػػى لف شلثػػورة شليصدحػػا سػػت وف وت نح نيػػص رت لف
ت ػػوف ثػػورة برجوشزنػػا حػػف نصرنػػا طصبعيػػص شلطبي ػ ج رفضػػت شلر نػػا شلب ر ػ نا حػػف شلبدشنػػا لأ شفتحػػصد ف ػ شلضػػغط ف ػ شلبرجوشزنػػا

وطررت بدنال لذلؾ:

لف ترونؿ شلوضا شتاتلصدأ وشلسنصس ف روسنص لنلب وضعص برجوشزنص ودنحيرشطنص هو لحر رتح ت نح ف شل ػرشر حنػاج
ولضصؼ لنننف ف

تنبا شلرينر "ت تن صف لالرت شر نا شلدنحيرشطنا ف شلثورة شلدنحيرشطنا" النولنو : )9591

"ت تستط نا لأ اوة ف

شألرض حنا هذش شلتروؿ ول ف شل عؿ شلحر ب ل يوأ شلحوجودة نح ف لف نسػ ر فػف لرػد رػنفنف لأ

نح ػف لف نسػبب لرػد رػ نف ليػذش شلترػػوؿج رحػص  )9 :لف تنتيػ شألحػور ب نتلػصر رصسػػـ ل ثػورة ف ػى شلينلػرناج  )1لف ت ت ػ هػػذ

شليوأ تنتلصر رصسـ وتنتي شألحور بعيد ل يا حا شلعنصلر شألاؿ تحصس ص وشأل ثر ت ػردش حػف شلبرجوشزنػاججج تبػد لف ن ػوف وشفػنف
تحصحص ف فيولنص حف ه شليوأ شتجتحصفنا شلرينينػا شلحعصرضػا ل ينلػرناججج وشليػصدرة ف ػ

سػب شنتلػصر رصسػـ ضػد شلينلػرناج ت

نح ف لف ت وفججج شلبرجوشزنا شل بنرة حثؿ ت ؾ شليوأ فنرف نرأ لنيـ ت نرندوف رتى هذش شلنلر شلرصسـج رف وضعيـ شلطبيػ نحػنعيـ
حف حوشجيا رصسحا حػا شلينلػرنا فيػـ ح ب ػنف برػ ؿ ثينػؿ بح نػتيـ شلخصلػاج بػرلس شلحػصؿ وشألرض لدرجػا تحػنعيـ حػف شلػدخوؿ فػ

لأ لػ ػرشع رصس ػػـج رني ػػـ نرتػػصجوف شلينلػػرنا بر ػػدة نرتػػصجوف بنروارشطنتي ػػص وجنرػػيص لنسػػتخدحوهحص ض ػػد شلبرولنتصرن ػػص وشل الر ػػنفججج
نرتصجونيػػص لدرجػػا ت تسػػح ليػػـ بػ ف نرنػػدوش ترطنحيػػص ت رف شليػػون شلورنػػدة شليػػصدرة ف ػ رر ػرشز شنتلػػصر رصسػػـ ف ػ شلينلػرنا هػ
شلرػػعب لأ شلبرولنتصرن ػػص وشل الرػػنفججج رف شتنتلػػصر شلرصسػػـ ل ثػػورة ف ػ شلينلػ ػرنا نعنػػ راصحػػا شلد تصتورنػػا شلثورنػػا  -شلدنحيرشطنػػا
ل برولنتصرنص وشل الرنفج..
ت نح نيص رت لف ت وف دن تصتورنا ألف ترينؽ شلتغنرشت شلعصج ا وشلت ت نح ف ل برولنتصرنص و شل الرنف شتستغنصن فنيص سن سػر

فػػف حيصوحػػا رػػدندة حػػف حػػالؾ شأل شرض ػ وشلبرجوشزنػػا شل بن ػرة وشلينل ػرناججج ول ػػف بػػصلطبا سػػت وف هػػذ دن تصتورنػػا دنحيرشطنػػا ولنس ػت

شرػت شر ناججج فػ لرسػػف شألرػوشؿ سػػت ت ب فػػصدة توزنػػا رشدن صلنػػا ل شرضػ فػ لػػصل شل الرػػنف وسػػتينـ دنحيرشطنػػا حتحصسػ ا و صح ػػا
ونتضحف ذلؾ ت ونف جحيورنا رزشلا ػؿ شلسػحصت شلييرنػا ل عالاػصت ششسػنونا لػنس فيػط فػ شلرنػؼ بػؿ فػ شلحلػصنا لنضػص وشرسػصن
لسػػصس ترسػػنف فحنػػؽ ف ػ ظػػروؼ شلعحػػصؿ ورفػػا حسػػتوأ حعنرػػتيـ ولخن ػ شر ولػػنس بػػآخر سػػترحؿ شلرػػع ا شلثورنػػا ألوروبػػصج حثػػؿ هػػذش
شتنتلصر لف نروؿ رتى ششف وبآأ وسن ا حف شلوسصفؿ ثورتنص حف ثورة برجوشزنا رلى ثورة شرت شر نا"ج ال)1

طرح لنننف لف خط شلحنصر ا لـ ن ف حجرد خط بؿ تعبنر فف فػدـ ر بػا فػ شلينػصـ بػصلثورة ودفعيػص رلػ شألحػصـج رف تلػحنـ
شلحنصر ا ف

شلتع ؽ بصل نبرشلننف شلبرجوشزننف تبد ولف ن دأ لر ؿج لحص شل الرنف ف

شلنصرنػا شألخػرن ف ػصف لػدنيـ حلػ را رينينػا

ف ترطنـ شلينلرنا وبيصنص شقاطصع ف شلرنؼج لذش ف ف شلدن تصتورنا شلدنحيرشطنا  -وهى ر وحا ثورنا ح اتا تضـ ححث ػنف ل الرػنف

رلػ جصنػػب شترػػت شر ننف شلػػدنحيرشطننف  -صنػػت شلنظػػصـ "شلنعيػػوبى" شلحنصسػػب شلػػذأ سػػنرطـ شلثػػورة شلحضػػصدة ونيػػنـ جحيورنػػا دنحيرشطنػػا
البحسصوشة صح ا وتيرنر شلحلنر ل ؿ شليوحنصت) وسنلصدر شألرشض شلزرشفنا شل برن وبجعؿ نوـ شلعحؿ ثحصن سصفصت" ال)4ج

حل تروتسكي
رفض تروتس
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شلبرجوشزنا شلثورنا بردة حث حص فعؿ لنننف وسخر تروتس
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"ر نػػا ت تصرنخن ػػا خ يتي ػػص شس ػػتنتصجصت وتر ػػبنيصت ل ػػر نا ججج فػ ػ ف شلث ػػورة فػ ػ فرنس ػػص ا ػػد ن ػػذهص رل ػػى شلنيصن ػػا شل ػػدنحيرشطنوف
شلثورنوف  -شلنعصابا  -ف ذش تستطنا شلثورة شلروسنا تس نـ شلس طا فيط رلى لندأ شلبرجوشزنا شلدنحيرشطنا شلثورناج وحف خالؿ خ ػؽ هػذ
شلحعصدتت شلرنصضنا شلجصحدة ل ثورة نرصوؿ شلحنصر ا ردخصؿ انـ رسصبنا ت وجود ليص"جال)1
ول ػػف حػػف ػػؿ شلنػوشر شألخػػرن شخت ػػت نظرنػػا تروتسػ

:شلثػػورة شلدشفحػػا شلتػ نعػػود فضػػؿ بنػػر فػ تطونرهػػص ل حصر سػ

شأللحصن  -شلروس بصرفوس فف شلحواؼ شلب ر .
لوت ولهـ رئ ف يد شستبعدت شلنظرنا شرتحصؿ رح صننا لف ن عب شل الرػوف لأ دور سنصسػ حسػتيؿ" :شل الرػوف ت نح ػنيـ لف

ن عبوش لأ دور ثورأ انصدأ فصلتػصرن ت نح ػف لف نرحػؿ "شلحوزنػؾ" حيحػا تررنػر لحػا برجوشزنػا حػف انودهػصج بسػبب تبعثػرهـ وتخ يػـ
شلسنصس

وبصلذشت تنصاضصتيـ شلدشخ نا شلعحنيا شلت ت نح ف لف ترؿ دشخؿ رطصر شلنظصـ شلرلسحصل

نح ف ل الرنف لف ن ن وش ل نظػصـ

شليدنـ بعػض شلضػربصت شليونػا حػف شلخ ػؼ بوشسػطا شنت صضػصت ف ونػا فػ شلرنػؼ حػف نصرنػا وبخ ػؽ االاػؿ دشخػؿ شلجػنش حػف نصرنػا
لخرن"جال)2
تطػػصبؽ هػػذش شلحواػػؼ حػػا خػػط شلحنصر ػ ا وتحصرػػى حػػا تر نػػؿ حػػصر س ل الرػػنف شل رنسػػننف طبيػػاج ف ػ ف شلحدننػػا تيػػود ف ػ

شلحجتحا شلردنث ت نح ف رت لطبيا حدننا لف ت عب دو شر انصدنص وألف شلبرجوشزنا لنسػت ثورنػا الوألف شلبرجوشزنػا شللػغنرة شلحدننػا نػر
اصدرة ف لأ رصؿ ف ى لعب ن س دور شلسصف ن وت) ف نا :
"نظؿ شتستنتصج ب ف شلبرولنتصرنص فيط ف لػرشفيص شلطبيػ

وشضػعا جحػصهنر شل الرػنف ترػت انصدتيػص شلثورنػا نح نيػص ر حػصؿ

شلثورة رلى شلنيصنا"جال)3
تبد لف ن دن هذش رلى ر وحا فحصلنا و"دن تصتورنا" لنننف شلدنحيرشطنا ه ببسصطا وهـ:
"رف هنصؾ تنصاض بنف شلسنطرة شلسنصسنا ل برولنتصرنص وشستعبصدهص شتاتلصدأ فبغض شلنظر فػف شل شرنػا شلسنصسػنا شلتػ ولػ ت
ترتيص شلبرولنتصرنػص ل سػ طا تبػد لف تسػ ؾ طرنػؽ شلسنصسػا شترػت شر ناج سػن وف حػف شلطوبصونػا شلحط يػا تلػور لف شلبرولنتصرنػص نح نيػص
بعد لف ول ت ل س طا شلسنصسنا حف خالؿ شلحن صنزـ شلدشخ

ل ثػورة شلبرجوشزنػا لف ترػدد حيحتيػص بخ ػؽ ظػروؼ جحيورنػا دنحيرشطنػا

ل سنطرة شتجتحصفنا شلبرجوشزنا رتى لو صنت ترند ذلؾ"جال)4

ول ف ؿ هذش ن دن فو شر رلى تنصاضج ليد صنػت نيطػا شتنطػالؽ شلحرػتر ا ل ػؿ شلحصر سػننف شلػروس هػ لف روسػنص شفتيػدت
شألسصس شلحصدأ شقنسصن لالرت شر نا -لنصفا حتطورة جدش وبرولنتصرنص ردنثا تحثؿ نسبا بنرة حف شلرعب وش تسبت شلتنظنـ وشلػوف
طبيا "حف لجؿ ذشتيص"

حص لفتيد حصر سج

صف لنننف اد رفض بردة ف "ت تن صف لالرت شر نا شلدنحيرشطنا":
"شل رة شلعبثنا وربا شل وضونا شلت ترند تطبنؽ برنصحو شلرد شألالى وشتستنالن ف ى شلس طا حف لجؿ شلثورة شترت شر ناج رف
درجػا شلتطػػور شتاتلػػصدأ الوهػػذش رػػرط حوضػػوف ) وتطػػور شلػػوف شلطبيػ وتنظػػنـ شلجحػػصهنر شلعرنضػػا ل برولنتصرنػػص الوهػػذش رػػرط ذشتػ
حرتبط لسصسص بصلررط شلحوضوف ) نجعالف حف شلحسترنؿ لف تتررر شلطبيا شلعصح ا فو شر وبصل صحؿج نح ف أل ثر شلنصس جيصلا فيط لف
نغ يوش لفننيـ ل طصبا شلبرجوشزأ ل ثورة شلدنحيرشطنا شلت تجرن ششف اللأ ف فصـ ")9591جال)5
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حف وجيا نظر حصر سنا ت نح ف شلتعرض بصلنيد ل رة لننػنف طصلحػص لننػص ننظػر رلػى روسػنص فيػطج ولع ػا حػف شلضػرورأ لف
ن د ف ى هػذ شلنيطػا شألولنػا رذش لخػذنص فػ شتفتبػصر شلتطػورشت شلالريػا فصترػت شر نا بصلنسػبا لحػصر س ول ػؿ حػف شفتبػروش لن سػيـ حػف
لتبصفا ف ذلؾ شلوات

صنت تحثؿ شلتررر شلذشت ل طبيا شلعصح ػاج لػذش ف نيػص ت تػرض وجػود لػنصفا ردنثػا وشسػعا شلنطػصؽ وبرولنتصرنػص

وشفنا طبينص اصدرة ف ى شلتررر شلذشت .
ف ى شلر ـ حف ذلؾ صف تروتس

حيتنعص ب ف شلطبيا شلعصح ا فيط ه شلت نح نيػص لعػب شلػدور شلينػصدأ فػ شلثػورة شلروسػنا

ولنا لو فع ت ذلؾ ألح نيص شتستنالن ف ى شلس طا ول ف حصذش بعد؟:
"سػػتوشجا شلسػ طصت شلثورنػػا شلحرػػص ؿ شلحوضػػوفنا لالرػػت شر نا ول ػػف شلتخ ػػؼ شتاتلػػصدأ لروسػػنص نحنػػا رػػؿ هػػذ شلحرػػص ؿج ت
نوجد حخرج حف هذش شلتنصاض دشخؿ رطصر ثورة اوحنػاج سػتوشجا شلر وحػا شلعحصلنػا حنػذ شلبدشنػا حيحػا تورنػد اوشهػص حػا اػون شلبرولنتصرنػص
شترت شر نا ف

رب لوروبصج فيط بيذ شلطرنيا ستلب سنطرتيص شلثورنا شلح اتا حدخال ل دن تصتورنا شترت شر نا لذش ستلػب شلثػورة

شلدشفحا بصلنسبا ل برولنتصرنص شلروسنا حس لا ر صظ ف ى بيصن شلطبيا"جال)99
وهنػػص تي ػػب شل ػرة شألل ػ نا قنج ػػز لرسػػص ف ػػى فيػػبج فػػصلتطور شلالحت ػػصفئ ل لرسػػحصلنا ن ػ دن رلػػى تطػػور حر ػػب تلػػب فنػػا

روسنص شلحتخ ا ح اتص ط نعا شلثورة شترت شر نا شلعصلحناج

ظ ت نظرنا شلثورة شلدشفحا حرورنا ف حصر سنا تروتس

رلى نيصنا رنصتا فػ نصرنػا وشرػدة فيػط شخت ػت لف ػصر تروتسػ

بعد  9593فف شلر نا شلحذ ورةج فر نا حص ابؿ  9593شفتحدت ف ػى شل عػؿ شلع ػوأ ل طبيػا شلعصح ػاج حػص سػنرن
ت ؾ شل ترة خلحص اونص ل ب ر نا شلحر زنا ورفض فح نص شلدور شلينصدأ ل رزبج ف  9593نر تروتس

وبنى تروتس

تطبنيصتا شلالريا لنظرنا شلثورة شلدشفحا روؿ دور شلرزب شلعحصل شلثورأ.

ػصف تروتسػ

فػ

حوا ػا حػف هػذ شلحسػ لاج

النتيجة
رف ػػؿ شلنظرنػػصت ف ػػى شألاػػؿ شلنظرنػػصت شلت ػ تػػدفى شلع حنػػا تجػػد شختبصرهػػص شلرصسػػـ ف ػ شلححصرسػػاج فصلػػدلنؿ ف ػػى جػػودة
شلطعػػصـ

حػػص نيػػوؿ شلحثػػؿ شلرػػعب

هػػو شأل ػػؿ ول ػػف اػػد نت ػ خر شتختبػػصر شلعح ػ شلرصسػػـ نت ػ خر رتػػى بعػػد حػػوت شلحنظػػر ولنلػػصر

وحعصرضنا.
ف ى خالؼ شلع وـ شلطبنعنا  -رنث نح ف دشفحص راصحا تجصرب الرتى لػو لػـ ت ػف شلوسػصفؿ شلالزحػا حتػوفرة فػ شلرػصؿ) فػ ف

شلحصر سػػنا ع ػػـ شلتطػػور شتجتحػػصف الوبػػصلطبا حنصفسػػنيص شلبرج ػوشزننف لرػػبص شلع ػػوـ شتاتلػػصد وف ػػـ شتجتحػػصع وه ػػـ ج ػرش) ت نح ػػف
شختبصرهص بنصن ف ى حدة زحننا شفتبصطنا بؿ ف لثنصن شلتطور شلتصرنخ

ورتى هنص ن وف شتختبصر واتنص فيط.

شلسبب بسنط جدشا ر ـ لف شلنتصفو حعيدة ل غصناج "فصلبرػر نلػنعوف تػصرنخيـ" حػص نيػوؿ حػصر س "ر ػـ لنيػـ ت ن ع ػوف ذلػؾ

فػ ظػػروؼ حػػف شختنػػصرهـ"ج شألفعػػصؿ شقرشدنػػا لحالنػػنف وفرػرشت شلحالنػػنف حػػف شلبرػػر شلحرػ نف تصرنخنػػص وشلضػػص طنف ضػػد ظػػروؼ

فرضيص ف نيـ شلتطور شلتػصرنخ شلسػصبؽ الوشلتػ ت ن ونػوش وشفػنف بيػص فحوحػصا) تنػتو وثػص شر ل ثػر تعينػدش حػف لف نتواعيػص ل ثػر شلحنظػرنف
بعػػدش ف ػ شلنظػػر رف حيولػػا نػػصب نوف "ف نرػػتبؾ ثػػـ نػػرن" شلتػ تعبػػر فػػف رلن نػػصب نوف ف ػ ف ػػـ شلرػػرب تبػػد لف ن خػػذهص شلثورنػػوف فػ

شتفتبصر شلثورنوف شلحرتر وف ف حرصولا وشفنا لتر نؿ حجرن شألردشث.
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ليد صف شلثورنوف شلروس ف بدشنػا شليػرف شلعرػرنف ل ثػر رظػص حػف ل ػب شلثػورننفج فيػد جػصن شتختبػصر شلرصسػـ ليػـ سػرنعصج
فر ػػيد ف ػػصـ  9593شر ػػترشؾ شلحنصرػ ػ ا شلحع ػػصدنف ح ػػف رن ػػث شلحب ػػدل لالر ػػترشؾ فػ ػ ر وح ػػا ن ػػر برولنتصرن ػػا فػ ػ ر وح ػػا ح ػػف لف ػػدشن
شترت شر نا لتن نذ ررب رحبرنصلنا وحرصولا واؼ شلثورة.

ليد لثبت ذلؾ ف شلححصرسا تواا لنننف ف  9591ب ف شلحنصرػ ا هػـ "جنرونػد" شلثػورة شلروسػنا .ليػد رػيد  9593شلبالرػ ا
لنلصر شلد تصتورنا شلدنحيرشطنا ور وحا ترصلؼ ثورنا ح اتا بعد فترة حف شلت نند شلنيدأ لحص لسحص لنننف فنػد فودتػا رلػى روسػنص ب ػ -
ر وحا رلسحصلننف نترولوف برسـ نرو شستنالن شلطبيا شلعصح ا ف ى شلس طا ترت ت ثنر تنب لنننف أطروحات إبريل وضغط شلعحػصؿ
شلثورننف دشخؿ ل وؼ شلبالر ا.

ورػػيد شلبرهػػصف شل شرفػػا ف ػػى لػػرا ر نػػا تروتسػ

فنػػدحص تبنػػى لننػػنف فح نػػص وشف لػػـ ن ػػف حػػف خػػالؿ شل حػػصت حنظػػور شلثػػورة

شلدشفحا وتخ ى بدوف طيوس فف حنظور شلد تصتورنا شلدنحيرشطنا.

حعزوت وفصج شز فف شلتػ ثنر ف ػى حجػرن شألرػدشث فػ شألزحػا شلثورنػا شل بػرن فػ  9593رلػى لف اػصد

لنضص لريد تروتس
جحصفتػػا شللػػغنرة وشلحثي ػػا رلػػى دشخػػؿ شلرػػزب شلب رػ

شلجحػػصهنرأج لػػذش لثبػػت فػ  9593لف نضػػصؿ لننػػنف شلطونػػؿ وشلحرنػػر حػػف لجػػؿ

رػػزب فحػػصل خػػصل حػػف لأ لثػػر لنػػدنولوج ل حصر سػػننف شلبرجػوشزننف شللػػغصر الطصلحػػص لح ػػف ترينػػؽ هػػذش شتسػػتيالؿ بوسػػصفؿ تنظنحنػػا)
صف نضصت فظنحص الهذش شلنضصؿ شلذأ لط ؽ ف نا تروتس
ػػصف تروتس ػ

أل ثر حف فيد "فحؿ ر ي " )"جال)99

لػػصفبصا رػػوؿ شلحس ػ لا شقسػػترشتنجنا شلحر زنػػا ف ػ شلثػػورة شلروسػػنا ول نػػا ػػصف

فظنحص بدوف جنش نذ ر"ال)91ج واد تب تروتس

حػػص طػػرح تػػونى نػػؼ "جن ػرشت

فنحص بعد لف شختالفا حا لنننف ف  9594 - 9591رػوؿ شلرصجػا ل رػزب ػصف

ل بر "خط شرت با ف رنصتا"ج
لول ت ثورة ل توبر شلطبيا شلعصح ا شلروسنا رل شلس طا وفع ت ذلؾ ف رطصر حد ثورأ لصفد ضػد شألنظحػا شليدنحػا فػ

وسػػط وبدرجػػا لاػػؿ

ػػرب لوروبػػصج شفتحػػدت ر نػػا تروتس ػ

ور نػػا لننػػنف بعػػد ربرنػػؿ  9593بر ػ ؿ جػػوهرأ ف ػػى نجػػصح شلثػػورة

شلبرولنتصرنا ف "ب د لو ب دنف ف ى شألاؿ" ال حص صف نطرح لنننف برذر شلحعيود) حف شلب دشف شلرلسحصلنا شلحتيدحاج
ول ف هذ شلحوجا شلثورنا ف للحصننص وشلنحسص وشلحجر وشنطصلنص ولحص ف لخرن اد اضػى ف نيػص ابػؿ لف تتريػؽ شلثػورة شلبرولنتصرنػا
لو ابؿ لف تثبت دفصفحيص رنث ترييت ح اتصا وذلؾ بسبب سنطرة شألرػزشب شترػت شر نا شلدنحيرشطنػا ف ػى شلرر ػا الت ػؾ شألرػزشب شلتػ

لثبتت ف شلححصرسا حنذ ل سطس  9594لنيػص للػبرت حرصفظػا واوحنػا) وبسػبب ت رجرػصت وسػ بنا اػصدة شتنرػيصاصت "شلوسػطنا" حػف

ت ؾ شألرزشب بنف 9519-9592ج
سػػنتعرض لتر نػػؿ تروتس ػ

لنتػػصفو ت ػػؾ شلواػػصفا فنحػػص بعػػدج ول ػػف لوت سػػن وف حػػف شلح نػػد لف ننظػػر ل ثػػورة شللػػنننا شلثصننػػا

ال )9513- 9511ونتصفجيص بنصن ف ى نظرنا تروتس ج

الثورة الصينية 9191 - 9197
ت سس شلرزب شلرنوف شللنن ف نولنو  9519ف حنصخ تسود حرصفر حعصدنا لتحبرنصلنا ونضصؿ اوأ ل طبيا شلعصح ا

ف شلحدف شلسصر نا رنث صنت شلطبيا شلعصح ا شللنصفنا ردنثا شلت ونف ول ف بنرة شلرجـ تنصضؿ حف لجؿ تنظنـ ذشتيصج وشستطصع
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شلرػػزب شلرػػنوف شللػػنن شللػػغنر وشلحت ػػوف ف ػ شلبدشنػػا حػػف شلحثي ػػنف لف نلػػب ف ػ لف ػوشـ ا ن ػػا شلينػػصدة شل ع نػػا ل رر ػػا شلعحصلنػػا
شلولندةج
صنت شللػنف واتػذشؾ رػبا حسػتعحرة حيسػحا برػ ؿ نػر رسػح بػنف شقحبرنصلنػا شلبرنطصننػا وشل رنسػنا وشألحرن نػا وشلنصبصننػاج
و صنت اد تحت رزشلا شقحبرنصلنتنف شأللحصننا وشلروسنا بوشسطا شلررب وشلثورة ابؿ 9595ج
رصفظػػت ػػؿ اػػوة رحبرنصلنػػا ف ػ ػ "حنطيػػا ن وذهػػص" وسػػصندت ػػؿ حني ػػص شقاط ػػصف شلحر ػػ لو شل ػػزفنـ شلعسػػ رأ شلحر ػػ لو
شلر وحا "شلوطننا " شلحر ناج واد وفرت برنطصننص شليوة شقحبرنصلنػا شلحينحنػا فػ ذلػؾ شلواػت ل ػ وو بػ فػو لاػون شلزفحػصن شلرػربننف فػ

وسػػط شللػػنف وشلحسػػنطر ف ػػى شلحنػػصطؽ شلحجػػصورة لنيػػر "نصنجسػػتى" شألسػ را وشلحػػصؿ وشلخبػرشنج ووفػػرت شلنصبػػصف ن ػػس شلخػػدحصت لترػػصنو
تسػػو لػػنف لػػورد حنرػػورنصا شلرربػ ج بننحػػص سػػنطرت فلػػصبصت فسػ رنا للػػغر حرتبطػػا بوشرػػدة حػػف شليػػوأ شقحبرنصلنػػا ف ػ حعظػػـ بينػػا
شلبالدج

ػػصف شتسػػتثنصن ػػصنتوف وشلحنطيػػا شلحرنطػػا بيػػصج هنػػصؾ ػػصف سػػصف نػػصت سػػف شرفػػد شلوطننػػا شللػػنننا اػػد نجػ رلػػى رػػد حػػص فػػى
ت سنس اصفدة ف

لسصس برنصحو شستيالؿ وطن وتردنث وشلالرصت شجتحصفنا ترت رشنا "نسػصرنا" حبيحػاج شفتحػد رػزب سػصف نػصت

سف شل وحننتصنو شلذأ صف جسحص بدوف ر ؿ وبدوف ت ثنر ابؿ  9511ف

تسصح شلزفنـ شلررب "شلتيدح " ف شلحنطياج

رت لنػػا بعػػد ب ػػدن ترػػر يـ حن ػػذ  9511في ػػد اػػصدة شل وحننت ػػصنو شت صانػػا ح ػػا ر وحػػا شتتر ػػصد شلس ػػوفنت فػػ  9514لرسػ ػ ت
بحيتضػػصهص حسترػػصرنف سنصسػػننف وفسػ رننف رلػ

ػػصنتوف وبػػدلت فػ ررسػػصؿ شألس ػ راج للػػب شل وحننتػػصنو رزبػػص حر زنػػص لػػا جػػنش اػػوأ

نسبنصا ج ل ثر حف ذلؾ بدل فػ ررسػصؿ لفضػصن شلرػزب شلرػنوف شللػنن حػف لوشخػر  9511رلػ دشخػؿ شل وحننتػصنو بلػ تيـ "شل ردنػا"

لفضصن ف شل جنا شلتن نذنا ل وحنتصنوج صنت هذ شلسنصسا وشلت وشجيت حيصوحػا دشخػؿ
بؿ صف ثالثا حف لفضصن شلرزب شلرنوف
ا
شلرػػزب شلر ػنوف شللػػنن اػػد فرضػػت بوشسػػطا شل جنػػا شلتن نذنػػا ل ححنػػا شلرػػنوفناج ػػصف شلرػػزب شلرػػنوف شللػػنن حرتبط ػصا فع ن ػصا
بصل وحنتصنوج وبعد ذلؾ وف بدشنا لنؼ فصـ  9511شن جرت رر ا رضػرشب جحػصهنرأ -لسػبصبيص شاتلػصدنا جزفنػص ول ػف سػرفصف حػص

تسنست نتنجا ل يحا شلت تعرضت لا حف شليػوشت شألجنبنػا وشلبػولنس  -فػ رػنغيصن وشنترػرت رلػ شلحػدف شللػنننا شل بػرن فػ وسػط
وجنوب شللنف حتضحنا صنتوف وهونو ونوج شستحرت شلحسنرشت شلجحصهنرنا شلضخحا ف شلحدف بنف حد وجزر رتػى بدشنػا 9513ج

فػ لواػػصت حخت ػػا وجػػدت رصلػػا حػػف شزدوشجنػػا سػ طا حث ػػث فنيػػص لجػػصف شقضػرشب شلتػ اصدهػػص شلرػػزب شلرػػنوف شللػػنن ورػ ؿ حػػص
سحى بصلر وحا شلثصننا لو راـ ال)1ج
وفػ ن ػػس ت ػػؾ شل تػرة شن جػػرت شنت صضػػصت شل الرػػنف فػ فػػدة حيصطعػػصت حيحػػاج وشهتػػز نظػػصـ شلزفصحػػصت شلرربنػػا تحصحػػص ج لرشد
شل وحنت ػػصنو لف نر ػػب شلحوج ػػا بحس ػػصندة شلر ػػزب شلر ػػنوف شلل ػػنن ث ػػـ نس ػػتولى ف ػ ػ شلسػ ػ طا ف ػػى شلحسػ ػتون شلي ػػوحى ب ػػدوف تغنن ػػر

شجتحصف ج ف بدشنا  9512سح ل وحنتصنو بصتنضحصـ ل ححنا شلرنوفنا رزب حتعصطؼ !!ج
ػػصف اػػد تػػـ شسػػتبعصد تروتس ػ

حػػف حجػػصؿ شلت ػ ثنر ف ػ شلسنصسػػا حنػػذ  9511ر ػػـ لنػػا بي ػ فض ػوش ف ػ شلح تػػب شلسنصس ػ

ل ر ػػزب شلر ػػنوف شلروسػ ػ ج و ح ػػص ذ ػػر دونتر ػػر في ػػد ط ػػب تروتس ػ

فػ ػ ربرن ػػؿ  9512شنس ػػرصب شلر ػػزب شلر ػػنوف شلل ػػنن ح ػػف

شل وحنتصنو ال)91
وتعود لوؿ وثنيا نيدنا حيحا تبيص روؿ هذش شلحوضوع رل سبتحبر :9512
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"ليد دخؿ شلنضصؿ شلثورأ ف شللنف حنػذ  9511حرر ػا جدنػدة تتلػؼ لسصسػص بصلتػدخؿ شلنرػنط ل يصفػدة شلوشسػعا ل برولنتصرنػصج
وف ػ ن ػػس شلواػػت تتجػػا شلبرجوشزنػػا شلتجصرنػػا وشلعنصلػػر شلحثي ػػا شلحرتبطػػا بيػػص رل ػ شلنحػػنف حتخػػذنف حوشاػػؼ فدشفنػػا ضػػد شقض ػرشبصت
وشلرنوفننف وشتترصد شلسوفنت ج

حف شلوشض تحصحص ف ضون هذ شلريصفؽ شلجوهرنا لنا تبد حف طرح حس لا رفػصدة شلنظػر فػ شلعالاػا بػنف شلرػزب شلرػنوف
وشل وحنتصنوججج
رف شتجػػص جحػػصهنر شلعحػػصؿ شللػػننننف ل نسػػصر هػػو رينيػػا ل نػػدة حثػػؿ شتجػػص شلبرجوشزنػػا شللػػنننا ل نحػػنفج فرنػػث لف شل وحنتػػصنو

ت سس ف

شلتورد شلسنصس وشلتنظنح حا شلبرجوشزنا تبد لف ننيسـ ششف ترت ضغط شللرشع شلطبي ججج

ليد صف شرترشؾ شلرزب شلرنوف ف شل وحنتػصنو سػ نـ تحصحػصا فنػدحص ػصف شلرػزب فػ فتػرة شلدفصنػا وشتسػتعدشد ل عحػؿ شلسنصسػ

شلحستيؿ حستيب نصا ول ػف شليػصدؼ فػ شلواػت ذشتػا فػ شلحرػصر ا فػ نضػصؿ شلتررنػر شلػوطن شلوشاػا ول ػف رينيػا نيػوض شلبرولنتصرنػا
شللنننا شلعظنـ ور بتيص ف شلنضصؿ وف شلتنظنـ شلطبي شلحستيؿ رينيا ت نح ف ر صليصج رف شلحيحا شلرصلنا ل رػزب شلرػنوف هػ

شلينصدة شلحستي ا شلحبصررة ل طبيا شلعصح ا شلحستنيظاج لنس بصلطبا قبعصد شلطبيا شلعصح ا فف شلنضصؿ شلوطن شلثػورأ بػؿ لت نػد دورهػص

لنس فيط رد شلحيصت نف لالبا ول ف لنضص ينصدة سنصسنا حسنطرة دشخؿ نضصؿ شلجحصهنر شللننناججج

رف ش تفتيصد ب نا نح ف سب شلبرجوشزنا شللغنرة حف خالؿ شلحنصورشت شلذ نا وشلنلػ شلجنػد وذلػؾ حػف دشخػؿ شل وحنتػصنو رنحػص
هو طوبصونا نصفساج سن وف شلرزب شلرنوف ل ثر ادرة ف ػ شلتػ ثنر شلحبصرػر و نػر شلحبصرػر فػ شلبرجوشزنػا شللػغنرة شلحدننػا وشلرن نػا
حص صف شلرزب ذشتا اونص لأ

وسنصسا طبينا حستي ا"جال)94

ف

حص نج شلرزب ف

سب شلطبيا شلعصح ا شللننناج ول ف هذش حح ف فيط ف

لسصس رزب طبيػ

صف هذش لحر حرفوضص تحصحصا حف ستصلنف وزحالفاج صنت سنصستيـ ه شلتع ؽ بصل وحنتصنو وشر صـ شلرزب شلرنوف شللػنن

رخضصع ذشتا ل وحنتصنو حيحص صف شألحر بيذ شلطرنيا صنوش ن ح وف لف ت ػوف هنػصؾ شسػتح شررنا ر نػؼ لالترػصد شلسػوفنت نعتحػد

ف نا ف جنوب شللنف وحف شلحرتحؿ لف نستول ف

شلس طا ف

ؿ شللنف فنحص بعدج

تػـ تبرنػػر هػػذ شلسنصسػػا نظرنػصا ب رنػػصن لطرورػػا "شلدن تصتورنػػا شلدنحيرشطنػا"ج شلثػػورة شللػػنننا هػ ثػػورة برجوشزنػػا وبصلتػػصل

جػػصدؿ سػػتصلنف وزحػػال

نجػػب لف ن ػػوف شليػػدؼ هػػو دن تصتورنػػا دنحيرشطنػػا ل عحػػصؿ وشل الرػػنفج وحػػف لجػػؿ شلر ػػصظ ف ػ

ه ػػذش

ت ػػا شلعحػػصؿ

وشل الرنف نجب لف تيند شلرر ا ن سيص بصلحطصلب شلدنحيرشطنػا لػـ ت ػف شلثػورة شترػت شر نا فػ جػدوؿ شألفحػصؿ  -لحػص شللػعوبا شل صحنػا
ف شلرينيا شلوشضرا لعدـ وف شل وحننتصنو رػزب فالرػنف فيػد تػـ شلتعصحػؿ حعيػص بػصليوؿ لف شل وحننتػصنو ػصف رزبػص حتعػدد  -شلطبينػا
ت ا حف لربعا طبيصت الشلبرجوشزنا شلبرجوشزنا شللغنرة شلحدننا شلعحصؿ وشل الرنف)ج
"حػػصذش تعنػ

ت ػػا حػػف لربػػا طبيػػصت؟ هػػؿ وشجيػػتـ حثػػؿ هػػذش شلتعبنػػر حػػف ابػػؿ ف ػ شألدبنػػصت شلحصر سػػنا ؟؟ رذش اػػصدت شلبرجوشزنػػا

جحصهنر شلرعب شلحضطيدة وذلؾ ترت شلرشنا شلبرجوشزنا وتستول ف

س طا شلدولا حف خالؿ انصدتيص رذف فػال نح ػف لف نعتبػر ذلػؾ

ت ا بؿ شتستغالؿ شلسنصس ل جحصهنر شلحضطيدة بوشسطا شلبرجوشزنا"جال)91
شلنيطا شلرينينا ه لف شلبرجوشزنا ستستس ـ لتحبرنصلننف وبصلتصل رتحنص سن عب شل وحننتصنو دو شار حضصدشا ل ثورةج
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"رف شلبرجوشزنػػا شللػػنننا وشاعنػػا وح حػػا فػػف اػػرب بطبنعػػا شقحبرنصلنػػا بصليػػدر شل ػػصف ل ػ ت يػػـ لف نضػػصت جػػصدش رينينػػص ضػػد
ػر ف ػ شلبرجوشزنػػا ذشتيػػصججج وشذش نػػص ف حنػػص فحػػصؿ روسػػنص حنػػذ شلبدشنػػا
شألخنػرة نتط ػػب هبػػصت حػػف شلجحػػصهنر شلثورنػػا سػػت وف لسصسػػص خطػ ش
فدـ شلتلدنؽ ف شستعدشد شل نبرشلنا وادرة شلبرجوشزنا شللغنرة شلدنحيرشطنا ف

سرؽ شلينلرنا وترطػنـ شقاطػصع فنجػب ف ننػص بػن س

شليحػػا لف نريػػف شلعحػػصؿ شللػػننننف حنػػذ شلبدشنػػا بػػن س روح فػػدـ شلثيػػاج رف شلنظرنػػا شلجدنػػدة  -شل صذبػػا تحصحػػص شلتػ طصلعنػػص بيػػص سػػتصلنف
وبوخصرنف فف شلروح شلثورنا "شل صحنا" ف برجوشزنصت شلحستعحرشت ه ف جوهرهص ترجحا ل حنر نا رل لغا شلسنصسا شللنننا"جال)92
رف شلنتنجا حعروفا جندش ليد اصـ ترصنو صأ ترنؾ رفنس شل وحنتصنو ب وؿ شنيالب لا ضد شلنسصر فػ

 9512ج وخضػا شلرػػزب شلرػػنوف

ػصنتوف فػ حػصرس

ترػػت شلضػػغط شلروسػ ل وحنتػػصنوج وفنػػدحص رػػف جػػنش ترػصنو "شلرح ػػا شلرػػحصلنا" رطحػػت حوجػػا

حػػف شنت صضػػا شلطبيػػا شلعصح ػػا وشل الرػػنف اػوشت زفحػػصن  -شلرػػرب رت لف شلرػػزب شلرػػنوف شلحخ ػػص فعػػؿ ػػؿ حػػص بوسػػعا ل ػ نحنػػا
"شلتجػػصوزشت"ج ابػػؿ لف نػػدخؿ ترػػصنو لرػػنغيصن ف ػ حػػصرس  9513ػػصف زفحػػصن شلرػػرب اػػد هزح ػوش بوشسػػطا رض ػرشبنف فػػصحنف وشنت صضػػا
حس را اصدهص شلرزب شلرنوف شللنن ج لحر ترصنو شلعحصؿ ب ليصن لس رتيـ ورفض شلرزب شلرنوف لف نيصوـج ثـ ف ربرنؿ تـ ذبػ
شلرنوفننف ونسؼ شلرر ا شلعحصلناج لفيب ذلػؾ واػوع شنيسػصـ فػ شل وحنتػصنوج ورػ ؿ شليػصدة شلحػدنننف ل وحنتػصنو شلخػصف نف الفػف رػؽ)

حف شفتزشـ ترصنو صأ ترنؾ ب ف نلب دن تصتو شر فس رنص ف
وللب شلرزب شلرنوف شللػنن

شللنف ر وحتيـ ف ووهصف الهصن و)ج

حطصلػب ششف حػف شل ػوحنترف لف نسػصند نظػصـ شل وحنتػصنو "شلنسػصرأ" حيػدحص وزرشن ل عحػؿ

وشلزرشفاج وشستخدـ زفنـ نسصر شل وحنتصنو وشنو ترننو وشأ شلرنوفننف لخدحػا ل شرضػا وبعػد لرػير ا ن ػا اػصـ بػصنيالبج بعػد ذلػؾ رلس
شلر وحا شلعحن ا ف شلجزن حف شللػنف شلػذأ صنػت ترت ػا شلنصبػصفج ولضػطر شلرػزب شلرػنوف رلػ شل جػون ل عحػؿ شلسػرأ وسػرفصف حػص

فيد اصفدتا شلجحصهنرنا ف شلحدف ف

بعػػد ذلػػؾ وألف شللػرشع شلػػدشخ

ؿ حوشجيا هصحا شستخدـ هذش شلرزب ن وذ قانصع شلعحصؿ بعدـ حيصوحا شل وحنتصنوج

فػ شلرػػزب فػ روسػػنص ػػصف اػػد ولػػؿ لحرر ػػا ررجػػا اصحػػت حجحوفػػا سػػتصلنف  -بوخػػصرنف

شلرص حػػا ف ػ شلرػػزب شلرػػنوف لالترػػصد شلسػػوفنت بترػػوؿ  949درجػػاج فحػػف شلتنػػصزتت شلحت ػػررة ل وحنتػػصنو لجبػػر شلرػػزب شلرػػنوف
شللػػنن ل ينػػصـ بعح نػػا شنترصرنػػاج ػػصف سػػتصلنف وبوخػػصرنف نرتصجػػصف تنتلػػصر ف ػ شللػػنف لحوشجيػػا شنتيػػصدشت شلحعصرضػػا الشلت ػ

صنػػص

نخططػػصف لطردهػػص)ج فػ شلحػ تحر شلخػػصحس ل رػػزب شلرػػنوف لالترػػصد شلسػػوفنت ف ػ دنسػػحبر 9513ج لرسػػؿ حبعػػوث جدنػػد ل ػػوحنترف
هصننز ننوحصف ل صنتوف رنث رصوؿ شلينصـ بصنيالب ف لوشفؿ دنسػحبر ػصف حػصزشؿ لػدن شلرػزب شلرػنوف اػوة سػرنا حيحػا فػ زشؿ لػدن
شلرزب اوة سرنا حيحا فى شلحدنناج شرترؾ خحسا وتؼ رنوفى حعظحيـ حف فحصؿ شلحدننا فى ت ؾ شقنت صضاج ول ف لـ ن ف هنصؾ
لن رفدشد سنصسى لن تررنض لن شرترشؾ لجحصهنر شلطبيا شلعصلحاج وتـ فزؿ شلرنوفننف وسريت " حنونا صنتوف" فى ن ػس شلحػدة
تيرنبصا شلتى سريت فنيص رنت صضػا بالنػؾ فػى بػصرنس  - 9415فػى نػوحنف  -ولػن س شألسػبصبج صنػت شلنتنجػا حذبرػا ش بػر ب ثنػر جػدشا
حف حذبرا رنغيصنج وشنتيى وجود شلرزب شلرنوفى فى صنتوفج

ليد ثبتت لرا نظرنا شلثورة شلدشفحا حرة لخػرن ول ػف برػ ؿ سػ بى ورلػ ت شلسػنطرة شقحبرنصلنػا ف ػى شللػنف ف ػى لػؾ
جدند ل رنصةج
ف ن ترض ر ـ ؿ حص سبؽ لف شلرزب شلرنوفى شللننى رتبػا ن ػس شلطرنػؽ شلػذن شتبعػا شلبالرػ ا بعػد ربرنػؿ 9593ج هػؿ

صنت شلدن تصتورنا حح نا فى ب د حتخ ؼ حثؿ شللنف فى شلعررننصت حف هذش شليرف ؟ج
صف تروتس
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"رف حس لا شلطرنػؽ نػر شل لرسػحصلى ل تطػور فػى شللػنف اػد طرريػص لننػنف برػ ؿ حرػروط ألف شألحػر ػا ػصف بصلنسػبا لػا -
حػػص هػػو بصلنسػػبا لنػػص  -بػػدنينصا لنػػا لػػو تر ػػت شلثػػورة شللػػنننا لتعتحػػد ف ػػى اوتيػػص شلذشتنػػا لن بػػدوف شلحسػػصفدة شلحبصر ػرة ل برولنتصرنػػص

شلحنتلرة فى شتترصد شلسوفنتى ول طبيا شلعصلحا فى ػؿ شلػبالد تنتيػت فيػط ألوسػا شرتحػصتت شلتطػور شل لرسػحصلى وبظػروؼ لفضػؿ
ل رر ا شلعحصلنا جج ول ػف لوتا وابػؿ ػؿ رػئ لػـ تثبػت رتحنػا شلطرنػؽ شل لرسػحصلى بػ ن رػ ؿ حػف شألرػ صؿ ثصننػصا نح ػف رػؿ شلحيػصـ

شلبرجوشزنا بطرؽ حخت ا"جال)93

سن وف حف شلضرورن شلعودة ل نيطا شألخنرة ف ى شلنلؼ شلثصنى حف شليرف شلعررنف ردثت حجحوفػا حػف شلثػورشت حػف لنجػوت

رلػػى وب ػػص رل ػػى فنتن ػػصـ رل ػػى زنزب ػػصر الجػػزن ح ػػف تنزشنن ػػص ششف) ل ػػـ ت ػػف ث ػػورشت برولنتصرنػػا ول ػػـ ت ػػف بصلت ن ػػد ث ػػورشت برجوشزن ػػا ب ػػصلحعنى
شل السن ىج
لـ ن ف ب ح صف تروتس

لف نتواا حثؿ هػذش شلتطػور وت ػصف ب ح ػصف لن لرػد وخػر فػى ذلػؾ شلواػت لف نتواعػاج رف نظرنػا

شلثػػورة شلدشفحػػا وشلتػػى لثبتػػت لػػرتيص برسػػـ فػػى شلنلػػؼ شألوؿ حػػف هػػذش شليػػرف تبػػد وهػػذش وشض ػ

لف نعػػصد شلنظػػر فنيػػص فػػى ضػػون

شلتطورشت شلتصلناج سنتعرض ليذ شلحس لا فى شل لؿ شألخنر حف هذش شل تصبج
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انفصم انثاني :انضتانينيت
رف شألحؿ فى ترينؽ حجتحا رر وت طبيى هو لحؿ ادنـ ل غصنا ف ى لوروبص حثالا نجد دتفؿ حوثيػا ف ػى ذلػؾ فػى ضػون حػص

تبيى حف لف صر شلثػصفرنف وشليرشطيػا ونجػد فػى حجتحعػصت لاػدـ ثنػ شار حػف ذلػؾ رر ػصت رػبنيا فػى بػدشنصت شلحسػنرنا حػثالا وفػى بػدشنصت

شقسالـج

ليد طرح حصر س ف رة جدندة نوفنصا حف شلحح ف ت خنليص صشتى :رف وحصؿ ل ثر شلح رنف تيدحصا فػى شألجنػصؿ شلسػصبيا الابػؿ

شللنصفنا)  -حيحػص صنػت انحتيػص شقليصحنػا ل حسػتيبؿ وحيحػص ػصف رفجصبنػص بيػص  -فيػى لػـ ت ػف رت وحػصؿ ولف ػصر طوبصونػا لػـ ن ػف حػف
شلحح ف ترينييصج

رف شلحجتحػػا شلطبيػػى وشتسػػتغالؿ وشتضػػطيصد سػػتظؿ لحػػو شار رتحنػػا طصلحػػص ظ ػػت اػػون شقنتػػصج وشنتصجنػػا شلعحػػؿ فػػى حسػػتون

حػػنخ ض نسػػبنصاج حػػا نحػػو شل لرسػػحصلنا شللػػنصفنا لػػـ تعػػد هػػذ شألرػػنصن رتحنػػا رذش حػػص لطػػن بصل لرسػػحصلناج ليػػد شلػػب شلحجتحػػا شلالطبيػػى
شلحبنى ف ى لسصس شلوفرة الشلنسبنا) رح صننػا حوضػوفنا ليػد خ ػؽ تطػور شل لرسػحصلنا ن سػا ودش ترينػؽ شلحجتحػا شلالطبيػى :شلبرولنتصرنػص

شللنصفناج
صنػػت هػػذ شألف ػػصر بػػصلطبا شليصسػػـ شلحرػػترؾ لحصر سػػنا حػػص ابػػؿ  9594وشتخػػذهص ػػؿ شلثػوشر شلحصر سػػننف حس ػ حصت ول ػػف
شلحجتحا شلػذن لفرزتػا ثػورة ل تػوبر فػى روسػنص لػـ ن ػف حجتحعػصا رػ شار وت طبيى رتػى فػى شلح شررػؿ شألولػى ل ثػورة ػصف شلوضػا بعنػدشا ػؿ
شلبعد فف تلورشت حصر س ل دولا شلعحصلنا ال حص طرريص فى شلررب شأله نا فى فرنسػص) وفػف لف ػصر لننػنف الفػى تػصب شلدولػا وشلثػورة)

واد تطور شلوضا فنحص بعد رلى شستبدشدنا حط ياج
حف شللعب شلحبصلغا فى لهحنا هذ شلريصفؽ فوجود دولا وفنحص بعد س س ا حف شلدوؿ شدفت لنيص شرت شر نا فى رنف لنيص لـ
ت ف رت صرن صتنرشت حيززة لالرت شر نا تبد ولف نعتبر فصحالا لسصسنصا فى بيصن شلرلسحصلنا شلغربناج
نػػدفى رنػػدنولوجنو شلنحػػنف لف شلسػػتصلنننا هػػى شلنتنجػػا شلرتحنػػا لحلػػصدرة لحػػالؾ شلطبيػػا شل لرسػػحصلناج لحػػص رنػػدنولوجنو شترػػت شر نا
شلدنحيرشطنا فصدفوش لف شلستصلنننا هى شلنتصج شلرتحى ل حر زنا شلب ر نا ولف ستصلنف شلر نؼ شلطبنعى ل نننفج
ػػصف تروتسػ

لوؿ حػػف تلػػدن لتر نػػؿ شلسػػتصلنننا حسػػتخدحصا شلحصدنػػا شلتصرنخنػػاج حيحػػص صنػػت شتنتيػػصدشت شلتػػى حػػف شلحح ػػف لف

نثنرهص هذش شلتر نؿ فيد صف بحثصبا نيطا شلبدشنا ل ؿ شلتر نالت شلحصر سنا شلجصدة شلتى طررت فنحص بعدج

نؼ صف شلوشاا شتجتحصفى فى 9519فى روسػنص رنػث ػصف لننػنف حػص نػزشؿ نػرلس حج ػس اوحنسػصرن شلرػعب وتروتسػ

حػص

نزشؿ اوحنسصر شلرعب ل ررب ؟ج فى لوشخر  9519تردث لنننف حدشفعصا فف شلسنصسا شتاتلصدنا شلجدندة واصؿ:
"رذش شنت عت حنيص شلرلسحصلنا سػننحو شقنتػصج شللػنصفى وسػتنحو حعػا شلبرولنتصرنػص سػننت ا شل لرسػحصلنوف حػف سنصسػتنص وسػنخ يوف

شلبرولنتصرنص شللنصفنا شلتى للبرت فى بالدنص بسبب شلررب وشل ير شلحداا وشلدحصر حخ وفا حف لسصسيص شلطبيى ولـ تعػد حوجػودة
برولنتصرنصج شلبرولنتصرنص هى شلطبيا شلتى تعحؿ فى رنتػصج شليػنـ شلحصدنػا فػى شللػنصفا شل لرسػحصلنا شلثين ػا ورنػث لف شللػنصفا شل لرسػحصلنا
شلثين ا اد دحرت وللبرت شلحلصنا حعط ػا تحصحػصا فػ ف شلبرولنتصرنػص اػد شخت ػت رنيػص تظيػر لرنصنػصا فػى شقرلػصفنصت ول نيػص لػـ تعػد

حتحصس ا شاتلصدنصا"ال)9ج
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رف شلبرولنتصرنص لـ تعد حوجودة برولنتصرنص ! حص شلذن ردث رذف ل دن تصتورنا شلبرولنتصرنا ل برولنتصرنص طبيا رص حا ؟ج
دحػػرت شلرػػرب وشلرػػرب شأله نػػا شللػػنصفا شلروسػػنا شلتػػى صنػػت لل ػالا ضػػعن ا بصلحيصرنػػا بصللػػنصفا شلغربنػػاج ظ ػػت روسػػنص

شلثورنا فى رصلا ررب حا للحصننص وشلنحسص  -شلحجر حنذ ثورة ل توبر ورتى حصرس  9594فندحص واعت حعصهدة برنسػت لنتوفسػؾج فػى
شلرير شلتصلى ول ت لوؿ جنػوش شلتػدخؿ "شلحترصل ػا" دخػؿ شلنصبػصننوف رلػى فالدن وسػؾ وبػدنوش فػى شلزرػؼ ف ػى سػنبنرنصج لػـ تنسػرب
هذ شليوشت رتى نوفحبر  9511ج فى ت ؾ شلسنوشت

زت اوشت حف لربا فرر دولا لجنبنا لرشضى شلجحيورنا شلثورنػا البحػص فػى ذلػؾ

اوشت حػف شلوتنػصت شلحترػدة وبرنطصننػص وفرنسػص) تػـ لنضػصا تسػ ن وتحونػؿ جنػرشتت شلجػنش شألبػنض فػى لوج رػرب شلتػدخؿج فػى لػنؼ

9595

صنت شلجحيورنا شلسوفنتنا اد للبرت دولػا لػغنرة فػى وسػط روسػنص شألوروبنػا رػوؿ حوسػ و حػا بعػض شليػالع خػصرج هػذ

شلحنطيا ندشفعوف فنيص بلعوبا ورتى فى شللنؼ شلتصلى رنث صف شلجنش شألبنض اد هزـ بر ؿ رصسـ

صف تبد حف ررسػصؿ ربػا

شلحخزوف شل ى حف شليح فى شلجحيورنا شلسوفنتنا رلى شلجنش شلغربى شلذن صف نرصرب شلغزشة شلبولندننفج
صنت شلحدف ف ذلؾ شلوات ف رصلا حجصفا فر ل ثر حف نلؼ س صف بتروجرشد وتيرنبصا نلػؼ سػ صف حوسػ و رلػى شلرنػؼ

و رست شللنصفصت شلت تح نوش حف شقبيصن ف نيص بصل صحؿ تيرنبصا لتنتصج شلرربػ

وشسػتدفى هػذش شلتضػرنا بصلبننػا شقنتصجنػا

لجػػؿ شقبيػػصن ف ػػى نرػػصط جػػزن حنيػػصج لدت هػػذ شلظػػروؼ رلػػى بدشنػػا تر ػػؿ شلطبيػػا شلعصح ػػا شلروسػػنا شلت ػ

لغنرةج

ػؿ حػف

صنػػت تر ػ ؿ لل ػالل لا نػػا

رف شلوا ػػصفا حعروف ػػا بح ػػص ن ػػى وه ػػى حعروض ػػا ب ػػبعض شلت ل ػػنالت ف ػػى شلج ػػزن شلث ػػصنى ح ػػف ت ػػصب إى بـــى كــــار "الثــــورة

البمشفية"ال)1ج

بر وؿ فصـ  9519صف حجحؿ شقنتصج شللنصفى اد تضصفؿ رلى ثحف حص صف ف نا فى فصـ  9591ف حصا بػصف شقنتػصج فػى

 9591صف ضفنالا جدشا بصلنسبا لتنتصج شألحرن ى لو شلبرنطصنى لو شأللحصنىج

شستطصفت شلثورة لف تبيى حف خالؿ حجيػودشت وتضػرنصت هصف ػا لدشرتيػص دن تصتورنػا ثورنػا تعػدت ب ثنػر دن تصتورنػا شلنعصابػا
فى  9351فى ادرتيص ف ى شلتعبفا شلسنصسنا ول ف ثحف هذش شلبيصن صف شلدحصر شقاتلصدن
صنت شلرر ا شلثورنا فى لوروبص اد شنرسرت بوضوحج

حػص ظ ػت شلثػورة حعزولػا فبر ػوؿ 9519

حص نرغ نص هنص هو شلنتصفو شتجتحصفنا ليذ شلواصفاج صنت سنصسا حص سػحى "برػنوفنا شلرػرب" خػالؿ  9519 - 9594فػى
شلوشاا نظصـ رلصر شاتلصدن وررىج رح ت هذ شلسنصسا فى جوهرهص حلصدرة شليح حف شل الرنف بصليوة وت نػؾ شللػنصفا وشلتجننػد
شقجبصرن واحا هصفؿ حف لجؿ شلبيصنج
ػصف جػزن بنػر حػػف رنتػصج شل الرػنف ل يحػ

حدفوفا رلى شلطبيصت شلرص حا شليدنحا

ابػػؿ شلثػورة نرػوؿ رلػػى شلحػدف فػى رػ ؿ رنجػػصرشت وفوشفػد ضػرشفب لو تعونضػػصت

صنت روسنص شلينلرنا حلد شار هصحصا ل يح ج حا ترطنـ شلنظصـ شليدنـ شنتيى هػذش شلػدور وللػب

شل الروف ننتجوف حف لجؿ شتستيالؾ لو شلتبصدؿ ول ف حا دحصر شللنصفا لـ نتبؽ رنفصا تيرنبصا ل تبصدؿ لذش بدلت شلحلصدرة بصليوةج

صنت شلثورة اد شستحرت فى ب د ل بنا س صنا حف شل الرنف بسبب ت نند جحصهنر شل الرنف شلحنت عنف حف شلثورة  -وهػو ت ننػد
س بى فى ل ب شألرنصفج
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ول ف حا نيصنا شلررب شأله نا شنتيى هذش شلت نند ولوضرت شنت صضصت رونرػتصدت وتػصحبوؼ لف شل الرػنف واطصفػصت حػف
شلطبيا شلعصح ا شلبروش حعصرضنف ل نظصـ لدخ ت شلسنصسا شتاتلػصدنا شلجدنػدة "شلننػب" بسػبب هػذ شلظػصهرة ضػرشفب حرػددة "حدفوفػا

بصليح " رنث لف شلنيود صنت اد للبرت فدنحا شلينحا فى زحف رنوفنا شلرػرب بػدتا حػف شلحلػصدرشت شلعرػوشفناج ثصننػصا تػـ شلسػحصح

ب رنصن شلتجصرة شلخصلػا وشقنتػصج شللػغنر شلخػصصج ثصلثػصا تػـ فػت لبػوشب البرػ ؿ نػر نػصج ) لػرلس شلحػصؿ شألجنبػى ل تحتػا بصحتنػصزشتج

رشبعص و صف هذش فى صنا شألهحنا لدخ ت شلننب شقلزشـ شللصرـ بحبدل شلربرنا فى ل ػب شللػنصفصت شلح ححػا حػا ردخػصؿ نظػصـ حػصلى

لصرـ ف ى لسصس حعنصر شلذهب لترينؽ شستيرشر فى شلعح ا وفرض نظصـ شلسوؽ ف ى شلحرروفصت شلعصحا وشلخصلاج
رييت هذ شقجرشنشت شلتى تحت بنف  9514 - 9519شن رشجصا شاتلصدنصا ػصف هػذش شتن ػرشج بطنفػصا فػى شلبدشنػا ول ػف بر ػوؿ

 9513 - 9512ولػػؿ حسػػتون شقنتػػصج شللػػنصفى رلػػى حػػص ػػصف ف نػػا فػػى  9591حترػػدنصا رنػػص فػػى بعػػض شلحوشاػػاج ػػصف شلنحػػو فػػى
رنتصج شلحرصلنؿ شلغذشفنا اللسصسصا :شليحػ ) لبطػ ثنػ شار وشزدشد شقنتػصج ول ػف شسػتيالؾ شل الرػنف ػصف اػد شزدشد حػا شلثػورة وبينػت شلحػدف
فى رصلا نيصج تريؽ هذش شتن رشج شقاتلصدن حف خالؿ رجرشنشت رلسحصلنا لو ربا رلسحصلنا ولذش صف ليص فوشاب شجتحصفنا حوشزناج
"شلب ل حدف شلتى نسنطر ف نيص سحصت رنبػا رػعرنص ب ن سػنص نغػرؽ فػى شلورػؿ جج شلحػصؿ هػو شلػذن نسػنر ششلػا ب ح يػص حػص

صف فى شل لرسػحصلناج ح نػوف ونلػؼ فصحػؿ نرلػ وف ف ػى حعونػصت نػر صفنػا فػى شلحػدف شل بنػرة جج ولػدت شلطبيػصت حػف جدنػد ترػت
لفنننص فند شس ؿ شلس ـ نرلؿ شلعػصط وف ف ػى  14روبػؿ فػى شلرػير وفنػد لف ػى شلسػ ـ نرلػؿ شلحينػدس اللن شلتينػى شلحتخلػص)
ف ى  499روبؿ وبنف شتثننف نرلؿ حوظؼ شلرػزب ف ػى  111روبػؿ ول نػا نرلػؿ ف ػى لرػنصن ثنػرة حجصنػصاج صنػت هنػصؾ فجػوة

وشسعا تزدشد شتسصفصا بنف ثرشن شألا نا وب س شأل بنا"ال)1ج

ػصن سنصسػػنصا لػػـ نرػػدث لو ف ػػى شألاػػؿ لػػـ ن ػػف
تسػػببت سنصسػػصت شلننػػب فػػى رػػدوث لرنػػصن فػػددن ل طبيػػا شلعصح ػػا رت لف ررنػ ا
صفنصا لزفزفا س طا شلبنروارشطى ورجؿ شلننب وشل وتؾج صف ربصج شلبطصلا شلوشسعا شلنطصؽ  -شلذن صف لرد اسػوة ثنػ شار فػى روسػنص

شلعررننصت حنا فى برنطصننص شلثالثننصت  -فصحالا لسصسنصا فى هذشج

دولة عمالية مشوهه
ػػصف تر ػػؿ شلطبيػػا شلعصح ػػا اػػد ولػػؿ رلػػى حسػػتون حتيػػدـ فنػػدحص شنػػدلا نيػػصش فػػى شلرػػزب شلرػػنوفى شلروسػػى اػػرب نيصنػػا فػػصـ
 9519رػوؿ حػص سػحى بحسػ لا شلنيصبػصتج ف ػػى شلسػط

صنػت شلحسػصلا رػوؿ شرتنػصج شلعحػػصؿ لحنظحػصت نيصبنػا ل ػدفصع فػف لن سػيـ ضػػد

دولتيـ ول ف ف ى حستون لفحؽ صف شلخالؼ روؿ حسصفؿ ش ثر جوهرناج
هؿ صنت دولا  9593شلعحصلنا ت تزشؿ حوجودة ؟
شلرنوف

صنت شلدنحوارشطنا شلسوفنتنا اد فننت فح نصا فى شلررب شأله نػاجشلرزب

صف اد ررر ن سا حػف شلرصجػا لت ننػد ل بنػا شلطبيػا شلعصح ػا وللػبرت شلسػوفنتنصت حجػرد خػتـ حػف شلحطػصط ليػ شررشت شلرػزب

حص تطورت فح نا شلعس رة وشلحر زة بر ؿ هصفؿ دشخؿ شلرزبج
ثػػصرت شلحعصرضػػا شلعحصلنػػا ضػػد هػػذ شلتطػػورشت ونػػصدت بصسػػتياللنا شلنيصبػػصت حنػػذرة بسػػنطرة شلرػػزب وحسػػترجعا ت ػرشث سػػنطرة
شلعحصؿ ف

شقنتصج الشلذأ صف حط ب رزب ف فترة سصبيا)ج
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رف تبن هذ شقجرشنشت صف سنعن نيصنا شلنظصـ  -ف بنا شلجزن شلحتبي حف شلطبيا شلعصح ا ػصف اػد للػب فػ ذلػؾ
شلواػػت ت حبػػصل

رذش لػػـ ن ػػف حعصدنػػص ل بالر ػ ا

ػػذش لنضػػص جحػػصهنر شل الرػػنف شل ػػذنف ػػصنوش نر ػ وف شلغصلبنػػا شلعظحػػى حػػف شلس ػ صفج

شلدنحيرشطنا ف هذ شلظروؼ لـ ت ف ت دأ رت رلى شلثورة شلحضصدة ودن تصتورنا نحننناج

شضطر شلرزب تستبدشؿ شلطبيا شلعصح ا شلحتالرنا بن سا وف شلرزب ن سا شزدشدت س طا شلحستونصت شلينصدنا ف

شلعضونا

شلحتنصحنا ول ف بر ؿ نر حنظـ الولؿ فدد لفضصن شلرزب شلرنوف شلروس بصلتيرنب رلى  991للػؼ فضػو فػ لوشفػؿ  9594و
 191للؼ فضو ف لوشفؿ  9595و  219للؼ فضػو فػ لػنؼ  - 9519ػصف شلعحػصؿ شللػنصفنوف نرػ وف لا نػا حتضػصف ا حػف
هذ شلعضونا)ج

للب شلرزب ولنصا ف

طبيا فصح ا لـ تعد اصدرة ف

ردشرة رفونيص بن سيص الوضا صف حف شلحرجو لف ن ػوف ح اتػصا)ج

ول ػػف شلرػػزب ن سػػا لػػـ ن ػػف حرلػػنص حػػف شلتػ ثر الألنيػػـ هػػـ لنضػصا ػػصنوش اػػد للػػبروش شنع صسػصا لتخ ػػؼ روسػػنص وشنينػػصر شلطبيػػا شلعصح ػػا)
بصليون شتجتحصفنا شليونا شلت ولدهص شلتدهور شللنصفى وشنخ صض رنتصجنا شلعحؿ وشلتخ ؼ شلرضػصرأ وشلثيػصف وفػ شلوشاػا ػصف تزحػص
ل

نعحؿ شلرزب ول لف نتـ ررحصف صلبنا لفضصفا حف لن دور فعصؿ ف ردشرة شألردشثج
صف شلرؿ شلذأ طررا تروتس

ليذ شلحر ا ف شلبدشنا هو شتستحرشر ف

نيو شتستبدشلنا:

"حف شلضرورأ لف نخ ؽ فنحص بنننص وفنػص بػصلرؽ شلتػصرنخ ل رػزبج رف شلرػزب حجبػر ف ػ ربيػصن دن تصتورنػا بغػض شلنظػر فػف
شلتحوجػػصت شلح اتػػا فػ شلح ػزشج شلع ػػوأ ل جحػػصهنر وبغػػض شلنظػػر فػػف شتهتػ شززشت شلح اتػػا فػ شلطبيػػا شلعصح ػػاجرف هػػذش شلػػوف نحثػػؿ لنػػص
فنلر شلوردة شألسصس "ال)4ج
لدن هذش شلحواؼ لطررا ف رة ضرورة شستنعصب جيصز شلدولا ل نيصبصت ال حص ردث بعد ذلؾ ف ظؿ ستصلنف فع نص رف لـ ن ف
ر نصا)ج لـ ن ف هنصؾ رصجا لو حبرر رتى تستياللنا نسبنا ل نيصبصت شلتى لـ ت ف تحثؿ رت حر شاز ل حعصرضاج
صنػػت لطرورػػصت لننػػنف شلحعصرضػػا ليػػذش شلحواػػؼ ف ػ دنسػػحبر  9519وننػػصنر  9519ف ػ
شلتصلنا ف تر نؿ تروتس

صنػػا شألهحنػػا بصلنسػػبا ل تطػػورشت

فػف "دولة عمالية"" .شسػحروش لػ لف لاػوؿ لف هػذ ف ػرة حجػردة حػف شلطبنعػ لف ن تػب فػف دولػا فحصلنػا

ف  9593ول نػا نلػب ششف خطػ وشضػرصا لف نيػوؿ بحػص لف هػذ دولػا فحصلنػا بػدوف لأ برجوشزنػا ضػد حػف رذف تػتـ رحصنػا شلطبيػا
شلعصح ػ ػػا وألأ ػ ػػرض؟ رف شلحس ػ ػ لا يػ ػػص لف هػ ػػذ لنسػ ػػت بصلضػ ػػبط دولػ ػػا فحصلنػ ػػاج هنػ ػػص نرت ػ ػػب شلرفنػ ػػؽ تروتس ػ ػ
شألسصسنا" ال)1ج

لرػ ػػد لخطصفػ ػػا

و تب لنننف ف شلرير شلتصل :
" ػصف نجػب لف لاػػوؿ :لف شلدولػا شلعحصلنػا تجرنػػدج فنػدنص فػ شلوشاػا دولػا فحصلنػػا بيػذ شلخلولػنا لوتا لف شلب ػػد نيػنحف ف نػػا

شلس صف شل الروف ولنس شلطبيا شلعصح ا ثصننصا لنيص دولا فحصلنا ذشت تروهصت بنروارشطنا"جال)2
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دولػػا فحصلنػػا ذشت ترػػوهصت بنروارشطنػػا ف ػ بب ػػد نيػػنحف ف نػػا شل الرػػوفج ف ػ شلحرر ػػا شلثصننػػا شلننػػب تبنػػى تروتس ػ

هػػذش

شلحواؼ وفحؽ حضحوناج
ل ػػنس ح ػػف شلض ػػرورأ هن ػػص رفط ػػصن ول ػػؼ ت ل ػػن
 )9513ال)3ج وشل تنف لعبص فنيحص تروتس

شلدور شلرفنس

لتط ػػورشت شلحعصرض ػػا شلنس ػػصرناال )9511وشلحعصرض ػػا شلحور ػػدةال- 9512
ن

فرض بعض حوشا يـ شألسصسناج

طصلبت شلحعصرضا شلنسصرنا وشلحوردة بحيرطا شلرزب وترجنـ لجيزتا ولنضصا ببرنصحو حخطط ل تلننا نحوؿ حف شلضػغط ف ػ

شل وتؾ ورجصؿ شلننب حف لجؿ حرصربا شلبطصلا وقرنصن شلطبيا شلعصح ا شاتلصدنصا وسنصسنصا وبذلؾ ررنصن لسصس شلدنحيرشطنا شلسوفنتناج
لف ف برنصحو شلحعصرضا:

"تبػػد حػػف تيونػػا شلوضػػا شلحػػصدأ ل برولنتصرنػػص دشخػػؿ شلب ػػد حط يػػص ونسػػبنصالنحو فػػدد شلعحػػصؿ وشلحػػوظ نف وخ ػػض فػػدد شلبػػصط نف
وترسنف شلحستون شلحصدأ ل طبيا شلعصح ا جج رف شلت خر شلحزحف ف شللنصفا ولنضصا فػ شلنيػؿ وشل يربػصن وشلبنصن هػذش شلتػ خر فػف ت بنػا

شرتنصجصت وحطصلب شلس صف وفف شتاتضصن شلعصـ وشلنظصـ شتجتحصف
رف شلتنصاض شلدشخ

ؿ نخنؽ بيبضا ردندنا شلتروؿ شتاتلصدأ ل ب د"ال)4ج

ليذش شلحواػؼ ن حػف حػف نصرنػا ف لف حيرطػا شلرػزب صنػت ستسػح ل سػخط شل الرػى وشلعحػصل لف نجػد

شلتعبنر شلحنظـ فنا وحف نصرنا لخرأ فزنصدة ضغط شلدولا ف

شأل ننصن شلجػدد الوبصلػذشت ف ػ شأل ننػصن شل الرػنف) ػصف سػن دأ رلػى

ن س شلتوتر شلردند شلذأ ريدتا فترة رنوفنا شلرػرب وشلػذأ تسػبب فػ احػا شلحعصرضػا شلرػرفنا خػصرج شلرػزب فػ شلبدشنػا ثػـ شليضػصن
ف

شلحعصرضا بدشخؿ شلرزب وشاصحا دن تصتورنا جيصز شلرزب بعد ذلؾج
صنػ ػػت شلحعصرضػ ػػا لنضػ ػػص حخنواػ ػػاج ليػ ػػد ػ ػػصف برنصحجيػ ػػص نيػ ػػدد ونترػ ػػدن شلحلػ ػػصل شلحصدنػ ػػا ل طبيػ ػػصت شلػ ػػثالث شلحسػ ػػت ندة حػ ػػف

شلننب:شلبنروارشطنا ورجصؿ شلننب وشل وتؾج رف نجصح شلحعصرضا صف حتوا صا ف ى ررنصن نرصط شلطبيا شلعصح ا وشلت

صنت تر ؿ شلسند

شلورند شلحح ف ليصج ول ف سنصسصت شلننب جع ت ذلؾ شقرنصن حسترنؿ تيرنبص طصلحص ظ ت شلثورة حعزولاج

فصرض ستصلنف اصفد وححثؿ شلررفنا شلحرصفظػا بػنف حسػفول شلرػزب وشلدولػا شلػذنف ػصنوش فػ شلوشاػا نر حػوف شلػبالد فػصرض
بردة حط ب شلتلننا شلحخطط وشلحيرطا ال حص فعؿ لنضص ر ص ف

لالى نحنف شلرزب  -بوخصرنف وح ندو )ج صف هذش شلحضحوف

شتجتحصف لرعصر "االشتراكية في بمد واحد" وشلذأ تبنتا شلحجحوفا شلرص حا حنذ  9511وشلذأ صف بحثصبا رفالف فف ت ننػد ل وضػا
شلرصل وضد لأ نوع حف شتنت صضػصت وضػد شلتواعػصت شلثورنػا وضػد شتبػصع سنصسػا ثورنػا نرػطا فػ شلخػصرجج رتػى فػ لبرنػؿ 9514
صف ستصلنف حص زشؿ نردد شلحواؼ شلسصفد واد لخلا بن سا صلتصل :
"رف حجيػػودشت ب ػػد وشرػػد ت ػ ػ لتطصرػػا بصلبرجوشزنػػا  -نثبػػت ذل ػػؾ نجػػصح ثورتنػػص ول ػػف حػػف لجػػؿ رر ػرشز شتنتلػػصر شلنيػػصف
لالرت شر نا ولتنظنـ فح نا شقنتصج شترت شر

تت

حجيودشت ب د وشرد خصلػا رذش ػصف ب ػدشا فالرنػصا حثػؿ ب ػدنص  -ليػذش نرتػصج رلػى

حجيودشت شلطبيا شلعصح ا ف فدد حف شلب دشف شلحتيدحا" ال)5ج

لـ ن ف هذش ل ثر حػف ولػؼ شلوشاػا شتجتحػصف شتاتلػصدأ وشفػصدة طػرح ألف ػصر لننػنفجول ف هػذش شلػرلأ شأللػ

نتبنػص شلحصر سػنوف شلػروس ب ػؿ شتجصهػصتيـ

ػصف نوضػ شلطبنعػا شلح اتػا ل نظػصـ وشفتحػصد حػف لجػؿ تطػور شرػت شر

وشلػذأ ػصف

ف ػ ثػورشت فػ

شلغربج وهو حص للب هنص نر حيبوؿ بصلحرة حف ابؿ شلررشف شلرص حاج
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ف يد صنت شترت شر نا ف ب د وشرد بحثصبا رفالف تستيالليـ فف شلرر ا شلعحصلناج
لخص تروتس

شلتجربا بعد شليزنحا شلنيصفنا ل حعصرضا ون نا حف روسنص ف حيصؿ تب ف فبرشنر :9515

"بعد شتستنالن ف ى شلسػ طا فلػ ت بنروارشطنػا حسػتي ا ن سػيص فػف وسػط شلطبيػا شلعصح ػاج صف هػذش شتن لػصؿ وظن نػص فػ
شلبدشنا ثـ للب فنحص بعػد شجتحصفنصجبػصلطبا ػصف ل تطػورشت بػدشخؿ شلبنروارشطنػا لػ ا وطنػدة بػصلتطورشت شلجصرنػا فػ شلب ػد

ػؿ فع ػى

لسػػصس شلسنصسػػا شتاتلػػصدنا شلجدنػػدة ظيػػرت حػػف جدنػػد ر ػرنرا فرنضػػا حػػف شلبرجوشزنػػا ف ػ شلحػػدف ولفنػػد ررنػػصن شلحيػػف شلر ػرة وف ػ
شلرنػػؼ رفػػا شل ػػالح شلغن شل وتؾ لرسػػا وشاتربت اطصفػػصت فرنضػػا حػػف شلحػػوظ نف شلر ػػوحننف بسػػبب لػػعودهـ فػػوؽ شلجحػػصهنر ف ػ

وجا شلتردند حف شلررشف شلبرجوشزنا وخ يت روشبط لسرنا بننيـ وبر ؿ حتزشند للبرت شلحبصدرة وشلنيد حف ابؿ شلجحػصهنر تعتبػر تػدخالا

جج رف ل بنا ه تن شلحوظ نف شلذنف لعدوش فوؽ شلجحصهنر حرصفظوف بردة جج هذ شلررنرا شلحرصفظػا وشلتػ ترػ ؿ شلتػ ثنر شلرفنسػ
لستصلنف ف لرشفا ضد شلحعصرضا تحنؿ ل ثر حف ستصلنف ن سا وشلنوشة شألسصسنا ف فلن ا رلى شلذهصب بعندش نرو شلنحنف" ال)99ج

نػذ رنص بحػػص رػدث فػ شلتصسػا حػػف ثرحنػػدور

شتسػتنتصج شلسنصسػ شلنػصبا حػػف هػذش شلتر نػػؿ هػو رح صننػػا رػػدوث ثرحنػدور سػػوفنت

ال 13نولنو  )9354رنث لطصح شلحجتحػا بدن تصتورنػا شلنعصابػا ووضػا حر يػص نظصحػص نحنننػصا الشقدشرة حػف  )9351وشلتػ لرػرفت ف ػ

شلردة شلسنصسنا وشتجتحصفنا ف فرنسص وحيدت شلطرنؽ لدن تصتورنا بونصبرت حف 9355ج صف شلثرحندور نيصنا شلثورة شل رنسػنا شلعظحنػا

واد صنت شلظروؼ ششف تيدد بثرحندور روس ج
"رف فنصلػػر حػػف فح نػػا ثرحندورنػػا بخلولػػنا صح ػػا بصلت نػػد نجػػدهص لنضػػص ف ػ بػػالد شلسػػوفنتنصتج للػػبرت هػػذ شلعوشحػػؿ
ردندة شلوضوح ف شألفوشـ شألخنرةج فصلذنف ف شلس طا شلنوـ لحػص لنيػـ لعبػوش لدوش شر ثصنونػا فػ شألرػدشث شليصحػا لو ػصنوش حعػصدنف ل ثػورة

ولـ ننضحوش رلنيص رت بعػد شنتلػصرهصجشنيـ نعح ػوف ششف سػتصر لت ػؾ شلرػرشف شلحعصدنػا لالرػت شر نا ول نيػص فػ ن ػس شلواػت لضػعؼ حػف
لف تن ذ شنيالب حضػصد ل ثػورة ولػذلؾ تبرػث فػف ترػرؾ ثرحنػدورأ سػ ح نعػود بيػـ رلػى شلطرنػؽ شلحػ دأ رلػى شلحجتحػا شلبرجػوشزأجلنيـ
نر بوف ف شلتدررج رلى لس ؿ حا شستخدشـ شل رشحؿ ف

تروتس

رد تعبنر لرد رندنولوجن ت ؾ شلررنرا ال)99ج

ول ػػف هػػذش شلتطػػور لػػـ ن ػػف اػػد رػػدث بعػػد ولػػـ ن ػػف رتحنػػصج صنػػت شلدولػػا شلعحصلنػػا حص شزلػػت بصانػػا وشف ػػصف برػ ؿ حتآ ػػؿج ػػصف
ن حف ب ف شلرلن ا شلنيصفنا:

"سػػنرددهص حسػػصر شلل ػرشع ن سػػا حػػص تخوضػػا شليػػون شلرنػػا ف ػ شلحجتحاجسػػن وف هنػػصؾ فت ػرشت لػػعود وشنرسػػصر نعتحػػد حػػدشهص
بر ؿ بنر ف

شلوضا ف لوروبص وشلعصلـ

ؿ" ال)91ج

صنت هنصؾ رذف ثالث اون لسصسنا حت صف ا ف شتترصد شلسػوفنت :اون شلنحػنف شلعنصلػر شل لرسػحصلنا شلجدنػدة شل ػوتؾ ورجػصؿ
شلنيب شل جج شلذنف صف نخدحيـ اطصع بنر حف شلجيصز شلرص ـ شلطبيا شلعصح ا وشلت

صف نحث يص سنصسنصا شلحعصرضػا شلتػ

صنػت اػد

احعػػت ششف ولخنػ شر شلبنروارشطنػػا شلوسػػطنا  -فلػػنؿ سػػتصلنف فػ احػػا شلجيػػصز  -شلتػ لػػـ ت ػػف هػ ن سػػيص ثرحندورنػػا ول نيػػص شسػػتندت
ف

شلثرحندورننف ولخذت تت رج بنف شلنسصر وشلنحنف ف حرصولتيص ل ر صظ ف

ثـ جصن بعد ذلؾ شلحنؿ شلنسصرأج تب تروتس

شلس طاج حػص بػنف  9511و  9514ػصف شلحنػؿ نحننػصا

ف فصـ  9519فف "حسصر:"9519 - 9514

"رف هذش شلحسصر نحثؿ رذش تر نص جصنبص شلت رجرصت وشتنزتاصت شلضرورنا حرصولا حف ابؿ شلبنروارشطنا ل ت نؼ حا شلبرولنتصرنص

ول ف بدوف شلتخ
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شلبنروارشطنػػا لنسػػت طبيػػا ولنسػػت فنلػ شار تصرنخن ػصا حسػػتيال بػػؿ هػ لدشة لو جيػػصز تن نػػذأ ل طبيػػصتج رف شلحسػػصر شلنسػػصرأ نثبػػت لنػػا
حيحص صف شلحدن شلذأ ولؿ رلنا شلحسصر شلنحنن في ف

لسصس دن تصتورنا شلبرولنتصرنص" ال)91ج

شلر ـ حف ذلؾ اد تطورت ف

صنػت شلس ػ طا رذف حػػص ت ػزشؿ ف ػ لنػػدأ شلطبيػػا شلعصح ػػا  -لو ف ػ شألاػػؿ ػػصف ب ح ػػصف شلطبيػػا شلعصح ػػا شسػػترجصع شلس ػ طا بػػدوف
تروؿ جذرأ:
"رف ردرشؾ طبنعػا شلدولػػا شلسػػوفنتنا شلرصلنػػا دولػػا فحصلنػػا ت نعنػ فيػػط لف شلبرجوشزنػػا ت تسػػتطنا شتسػػتنالن ف ػ شلسػ طا رت
حف خالؿ شنت صضا حس را بؿ نعن لنضص لف شلبرولنتصرنػص شلسػوفنتنا حص شزلػت اػصدرة ف ػ رخضػصع شلبنروارشطنػا ليػص وشرنػصن شلرػزب حػف

جدند وشفصدة نظصـ شلدن تصتورنا بدوف ثورة جدندة ول ف بصستخدشـ لسصلنب وطرنؽ شقلالح" ال)94ج

صنت هذ شتطرورصت ف شلوات شلذأ تبت فنا اد للبرت بدوف لن لسصس فيد صف تر نؿ شليون شلػثالث فػ شلعرػرننصت
نر لصل ل تطورشت شلالرياج

حرصولا وشاعنا لتر نؿ حصر س لحسصر شلتطورشت ف شتترصد شلسوفنت ول نا للب

صنػػت شلطبيػػصت شل لرسػػحصلنا شلجدنػػدة وت ثنرهػػص ف ػ شلجنػػصح شلنحننػ ل رػػزب شلرػػص ـ لحػ شار وشاعػصا فػ فتػرة 9513 - 9514ج ػػصف

لنضػػص شلػػدور شلحتذبػػذب ل لػػنؿ سػػتصلنف شلرػػص ـج فػ ذلػػؾ شلواػػت
9515ج

حػػص ولػ ا تروتسػ

ول ػػف تغنػ شار جػػذرنص اػػد رػػدث فػ - 9514

بر وؿ  9514دخ ت سنصسا شلننػب لزحتيػص شألخنرةج ػصف لرجػصؿ شلننػب وشل ػوتؾ حلػصل رنونػا فػ شقبيػصن ف نيػص وفػ توسػنا
نطصؽ شلتنصزتت شلحعطصة لرلس شلحػصؿ شللػغنر فػ شلرنػؼ وشلحػدفج لػـ ن ػف لينػصدشت شلبنروارشطنػا ولتبػصفيـ فػ شلػدرجصت شلسػ
شلبنروارشط ن س هذ شلحلصل

ل سػ ـ

صنت شلحل را شلرنونا شلورنػدة ليػـ هػ حيصوحػا شلحيرطػا فػ شلرػزب وشلدولػا و ػصنوش اػد ترػصل وش حػا

اوأ شلرلسحصلنا شللغنرة الوجنصح شلنحنف شلبوخصرنن ف شلرزب) ضد شلحعصرضا وضد خطر لروة شلطبيا شلعصح اج

ول ػػف فنػػدحص وشجيػػت شلبنروارشطنػػا بعػػد ترطػػنـ شلحعصرضػػا هجػػوـ شل ػػوتؾ حػػف خػػالؿ رض ػرشب شليح ػ فػػى 9514 - 9513
ش تر ػ ت لف شليصفػػدة شألسصسػػنا ليػػص ه ػ ح نػػا شلدولػػا وهحػػص فنل ػرشف لػػـ ن ػػف ليحػػص لن فالاػػا فضػػونا بسنصسػػصت شلننػػبج دشفعػػت
شلبنروارشطنا فف حلصلريص بعزـ ضد ر صن شألحسج
صف شل وتؾ فح نص نتر حوف ف

ػؿ شليحػ شلحسػوؽ لن شليحػ شلػذن ن ػنض حػف شسػتيالؾ شل الرػنف التيرنبػصا خحػس شل الرػنف

ننتجػػوف لربعػػا لخحػػصس شليح ػ شلحبػػصع ف ػ شلسػػوؽ)ج ولدت حرػػصولتيـ لرفػػا شألسػػعصر حػػف خػػالؿ رجػػب حرصلػػن يـ فػػف شلسػػوؽ رلػػى
شضػػطرشر شلبنروارشطنػػا تسػػتخدشـ سػػالح شلحلػػصدرة وحػػا بػػدن هػػذ شلسنصسػػا شلت ػ اوضػػت لسػػس شلننػػب شضػػطروش ل خػػذ ببرنػػصحو
شلتلػػننا شلػػذأ صنػػت تطررػػا شلحعصرضػػا ول ػػف بر ػ ؿ حبػػصل فنػػا ألالػػى درجػػا
شليضصن ف

حػػص تػػـ تن نػػذ سنصسػػا شلتجحنػػا شلجبػػرأ ف ػ شلرنػػؼ

شل وتؾ طبيا بصختلصر شنط يت شلخطا شلخحسنا شألولىج

فسػػر تروتس ػ

هػػذ شلتطػػورشت صنعطػػصؼ نسػػصرن الح اػػت) ل بنروارشطنػػا شلسػػتصلنننا حرصولػػا لت ننػػؼ ن سػػيص حػػا شلبرولنتصرنػػصج

و صف هذش خطفص بن شر لتروتسػ

فيػد صنػت هػذ شلسػنوشت هػ ن سػيص شلتػ رػيدت ت تنػت شلبرولنتصرنػص شلسػوفنتنا وتعرنضػيص ألوؿ حػرة

تستبدشدنا رحولنا رينينا فصنخ ضت شألجور شلرينينا برػدة

حػص ػصف شرت ػصع شألسػعصر لسػرع ب ثنػر حػف شترت ػصع فػ شألجػور شلنيدنػا

وتوا ػػت لن ررلػػصفنصت ذشت حعنػػى فػػف شللػػدور بعػػد  9515ول ػػف ف ػ ررػػدن شلتيػػدنرشت شلت ػ نرػػرت بعػػد شألرػػدشث ب ت ػرة طون ػػا
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ال )9522ػػصف تي ػػدنر شألج ػػر شلرينيػ ػ 2ج 44فػ ػ  9511ال )9514 = 999رف شلتي ػػدنر شلل ػػرن ل جػػػر شلرينيػ ػ
شستطصفتنص حعرفتا سن وف لاؿ ب ثنر حف 2ج44ج حص ف ؽ "ألكسنوف" وهو حلدر هذ شلحع وحصت ال)91ج

رذش ػػصف فػ ػ

بدلت شلخطا شلخحسنا ب ترة حف شلتوجنػا لالاتلػصد ف ػ لسػصس خطػا رػصح ا وشلنحو شللػنصف شلسػرنا وشلتجحنا شلجبػرأ فػ ش
لرنؼ وتدحنر حص تبيى حف ريوؽ سنصسنا ونيصبنا ل طبيػا شلعصح ػا وشلنحػو شلسػرنا لعػدـ شلحسػصوشة شتجتحصفنػا وشلتػوتر شتجتحػصف شلرػدند
وشلعحػػؿ بصلسػػخرة ف ػ نطػػصؽ وشسػػا بػػدلت لنض ػصا دن تصتورنػػا سػػتصلنف شل ردنػػا ونظػػصـ شقرهػػصب شلبولنسػ شلتػػصبا لػػا وبعػػدهص بي نػػؿ بػػدلت

فح نػا شليتػؿ شلحػنظـ البصلرلػصص لو بػصلحوت شلبطػ ن فػ حعسػ رشت شلعحػؿ) أل بنػا شل ػوشدر شأللػ نا فػ شلرػزب شلرػنوف وأل بنػػا

شل لػػنؿ شلتػػصبا لسػػتصلنف ف ػ شلعر ػرنننصتج ثػػـ لنض ػصا اتػػؿ لفػػدشد بن ػرة حػػف ح ػوشطننف لخ ػرننف ف ػ شتترػػصد شلسػػوفنت وحػػف شلرػػنوفننف
شألجصنبج بصختلصر صنت هذ ذروة ر ـ ستصلنفج
ػػصف تر نػػؿ تروتس ػ

شألول ػ ليػػذ شألرػػدشث ف ػ لنيػػص تحثػػؿ شنعطصفػػا رلػػى شلنسػػصر ح ر ػ شار ف ػ سػػيوطا فػػ شتسػػتبدشلنا

بخلػػوص شتترػػصد شلسػػوفنت ولػػـ نسػػتطا لبػػدشا تلػػرن هػػذش شلخط ػ بر ػ ؿ صحػػؿج رف ف ػرة رف شلبنروارشطنػػا لنسػػت فنل ػ شر تصرنخنػػص

حسػػتيال ولنيػػص لدشة لو جيػػصز تن نػػذأ لطبيػػصت لخػػرأ صنػػت اػػد فنػػدت تحصحػصا فنػػدحص دحػػرت ن ػػس هػػذ شلبنروارشطنػػا طبيػػا شل ػػوتؾ وفتػػت
شلطبيا شلعصح اج

ف ن س شلوات صف حف شلحح ف بلػعوبا حنصارػا شلواػصفا فػى بدشنػا شلثالثننصت فيػد فػرض شلنظػصـ شلرػحول شلجدنػد تعتػنـ ػ

ف ػ شلحع وحػػصت شللػػرنرا وتػػـ شسػػتبدشليص بجيػػصز دفصنػػا رهنػػب ول ػػف تروتس ػ

ػػصف حػػف لاػػؿ شلنػػصس شلحخدوفػػا بيػػذشج ول ػػف ر نتػػا

شلنظرنا هػ شلتػ لدت بػا رلػى طػرح رح صننػا شقلػالح فػ شتترػصد شلسػوفنت ج خػرج فػ ت ػؾ شل تػرة شلترػبنا شلرػينر وشلخػصدع لالترػصد
شلسوفنت بنيصبا حبيرطا وطصلحص شستحرت شسترشتنجنا شقلالح ظ ت هذ شلتر نالت ف

شألاؿ حتسيا حنطينصاج

الدولة العمالية والثرميدور والبونابرتية
ف ل توبر 9511

نر تروتس

حوا ا بر ؿ ح صجئ اصفال ب ف شلنظصـ ت نح ف رلالراجوت بد حف شقطصرا باجرف طرنؽ"

شقلالح" لـ نعد حح نصج شلثورة فيط ه شلت ب ح صنيص ترطنـ شلبنروارشطنا:
"بعػػد تجربػػا شلسػػنوشت شلي ن ػػا شلحصضػػنا نلػػب حػػف شلط ػػول تلػػور لف شلبنروارشطنػػا شلسػػتصلنننا حػػف شلحح ػػف رزشرتيػػص حػػف خػػالؿ
ح تحر ل رزب لو شلسوفنتصتجف شلوشاا صف وخر ح تحر ل رزب شلب ر

ف بدشنصت  9511شلح تحر شلثصن فرر ل رزبج

لـ ت ف ؿ شلحػ تحرشت شلتصلنػا رت حوش ػب ل بنروارشطنػا وشلنػوـ تػـ شلتخ ػ رتػى فػف هػذ شلنوفنػا حػف شلحػ تحرشتجلـ نعػد هنػصؾ
طرؽ دستورنا طبنعنا قزشرا شل فا شلرص حا لف تجبر شلبنروارشطنا ف

ال)92ج

شلتخ

فف شلسػ طا لط نعػا شلبرولنتصرنػص رت فػف طرنػؽ شليػوة"

ت ب ػػد شدف ح ػػف ترط ػػنـ شلنيصب ػػا شلحبيرط ػػا ولنس رلالريص ل ػػرن لف ه ػػذ شلحيصل ػػا تضػ ػحنت حيول ػػا"لف شلتح ػػزؽ فػ ػ شلتػ ػوشزف
شلبنروارشط ف شتترصد شلسوفنت شلنوـ سن وف بصلت ند ف لصل شليون شلحضصدة ل ثورة" ول ف هذش شلحواؼ شلح تبس سرفصف حص تغنػر
رلى حواؼ ثورأج
نيد تروتس
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"رف حس لا "الترميـدور" حرتبطػا بتػصرن شلحعصرضػا شلنسػصرنا فػ شتترػصد شلسػوفنت جج وفػ لن رػصؿ صنػت شلحوشاػؼ رػوؿ هػذ

شلحس لا ف  9512صشت بصلتيرنب:

حجحوفا "المركزية الديمقراطية" الؼ9ـ9سحنرنوؼ وسبر نوؼ ووخػرنف ححػف طػصردهـ سػتصلنف رتػى شلحػوت فػ شلحن ى)لف نػوش

لف "شلترحنػػدور وشاػػا اػػد لنجػػز " ػػصف شلحنتسػػبوف لحنبػػر شلحعصرضػػا شلنسػػصرنا نرفضػػوف هػػذش شلػػزفـ بر ػ ؿ حبػػدف … حػػف شلػػذأ لثبتػػت
شألردشث لوشب حوا ا ؟ ججج شلرشرؿ ؼج ـج سحنر نوؼ  -لرد لفضؿ ححث

شلحدرسا شلب ر نا شليدنحا  -رلن لف شلت خر شللنصف

ونحػػو شل ػػوتؾ ورجػػصؿ شلننػػب الشلبرجوشزنػػا شلجدنػػدة) وشلعالاػػا شلخصلػا بنػػنيـ وبػػنف شلبنروارشطنػػا ولخنػ شر شنرطػػصط شلرػػزب اػػد ولػػؿ رلػػى

درجػػا تجعػػؿ شلعػػودة رلػػى شترػػت شر نا بػػدوف ثػػورة جدنػػدة لح ػ شر حسػػترنالجرف شلبرولنتصرنػػص اػػد فيػػدت شلس ػ طا جج شلح صسػػب شألسصسػػنا لثػػورة
ل توبر اد تـ تل نتيص" ال)93ج
صف شستنتصج تروتس :
"رف"ثرحنػػدور شلثػػورة شلروسػػنا شلعظنحػػا لػػنس لحصحنػػص ول نػػا ورشننػػص بحسػػصفا بنرةجنسػػتطنا شلثرحنػػدورنوف شترت ػػصؿ بصلعنػػد شلعصرػػر
تيرنبص تنتلصرهـ ال لأ لنا ردث روشل فصـ)94 ")9511ج
هؿ صف شلحر زنوف شلدنحيرشطنوف رذف ف ى رؽ ف 9512؟ج رد تروتس

ششف بنعـ لوتج صنوش حرينف ف حس لا شلثرحنػدور

ول ف حخطفن ف روؿ دتلتاج رف شلنظصـ شلسنصس شلرصل ف شتترصد شلسوفنت لتحبرشطورنا حنيػص ل ينلػ نا فػ فرنسػص ول نػا ل ػد :فػ
شألسس شتجتحصفنا وشلتوجيصت شتاتلصدنا نظؿ شتترصد شلسوفنت دولا فحصلناج
ػصف هػػذش شلتر نػؿ حعيػػوت فػ رطػصر شلترػػصبيصت شلرػ ناج فصلثرحنػدورنوف وبونػػصبرت حػص لرػػصر تروتسػ

لسصس شلثورة شلبرجوشزنا ولنس فودة رلى شلنظصـ شليدنـج

صف جوهر لطرورا سبر نػوؼ لف شلبرولنتصرنػص صنػت اػد فيػدت شلسػ طا بصل عػؿ و ػصف تروتسػ
ذلؾ شلوات صف تروتس

ػصنوش نحث ػػوف ردة ف ػ

رشفضػص ليػذ شل ػرة برػدةج فػ

نعتبر لف شلرػزب حيحػص ب غػت درجػا بيرطتػا حص زشؿ نحثػؿ شلطبيػا شلعصح ػا فػال تسػتطنا شلطبيػا شلعصح ػا ف ى

ف س شلبرجوشزنا لف تحسؾ بصلس طا رت حف خالؿ حنظحصتيصج
واد لف ف :9514
"لنيص شلرفصؽ ت نوجد بنننص حف نرند لو نستطنا لف ن وف حريص ف حوشجيا شلرزبج فصلرزب ف شلتر نػؿ شألخنػر ن ػوف دشفحػص
ف

رؽ ألنا شألدشة شلورندة شلت تحت يص شلطبيا شلعصح ا قنجصز حيصحيص شألسصسنا ججج ت نستطنا لرد لف ن وف حريص رت حا شلرػزب

وحف خالؿ شلرزب ألف شلتصرن لـ نخ ؽ لن وسن ا لخرن ل ترينؽ حف لرا شلحوشاؼ ججج هنصؾ شلحثؿ شقنج نزأ شليصفؿ وطن حريػصا
صف لو حخطفصا نستطنا لف نيوؿ ششف بحبػررشت لفظػـ ثنػ شار :رزبػ

ال)95ج

ػػصف حواػػؼ تروتس ػ

حريػص ػصف لو حخطفػص"ف حسػصفؿ حرػددة وفػ لرظػصت حعننػا"

ا ػ لوشخػػر  9511هػػو لف شلرػػزب-شلرػػزب شلروس ػ  -ػػصف اػػد للػػب لدشة ف ػ شلبدشنػػا ل ثرحنػػدور وششف

ل بونصبرتناج
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بحص لف شلرزب اد تواؼ فف ونا لدشة ل طبيا شلعصح ا-ت بد حف شقطصرا بصلنظصـ بصليوةجوبحص لف شلعحصؿ شلروس لـ ن ف لػدنيـ
لن لدوشت لخرنال صنوش ف شلوشاا ح تتنف وترت وط ة شقرهصب)فحص شلذأ تبيى رذف حف شلدولا شلعحصلنا ؟ج
ت رئ

صف هذش هو شتستنتصج شلورند شلحح ف رذش صنػت شلحلػط رصت سػتظؿ ليػص حعصننيػص شلحسػ ـ بيػص رتػى ذلػؾ شلواتج ػصف

هنصؾ ضرورة لثورة جدندة وتنت صضا ثورنا حنتلرة لتستعند شلطبيا شلعصح ا شلر ـ ف شتترصد شلسوفنت ج صنت شلطبيا شلعصح ا اد فيدت
س طتيص ولـ ن ف هنصؾ طرنؽ س ح دستورأ تسترجصع شلس طا حف جدندج لـ نعد رذف ل دولا شلعحصلنا وجودج صنت شلثورة شلحضػصدة اػد
تحتج
رفض تروتس

هذ شتستنتصجصت و صف ف نا لذلؾ لف نردث تغننر جوهرأ ف تعرن ا ل دولا شلعحصلنا:

"رف شلسنطرة شتجتحصفنا لطبيا اللن دن تصتورنتيص) حف شلحح ف لف تجد لر صت سنصسنا حتنوفا جدشجنثبت ذلؾ تصرن شلبرجوشزنػا
ػػا حنػػذ شليػػروف شلوسػػطى ورتػػى نوحنػػص هذشجللػػبرت ششف تجربػػا شتترػػصد شلس ػػوفنت

صفنػػا لحػػد هػػذش شلي ػػصنوف شلسوسػػنولوج  -ب ػػؿ

شلتغنرشت شلضرورنا-لدن تصتورنا شلبرولنتصرنص ه شألخرن ججج رف شلسنطرة شلرصلنا لستصلنف ت تترصبا ب ن ر ؿ حا ر ـ شلسػوفنتصت فػ
شل تػرة شألولػى حػػف شلثػورة ججج ول ػػف هػذش شت تلػػصب ل سػ طا للػػب حح نػص ألف شلحضػػحوف شتجتحػصف لدن تصتورنػػا شلبنروارشطنػا ترػػدد

ت ؾ شلعالاصت شقنتصجنا شلت خ يتيص شلثورة شلبرولنتصرناجوبيذش شلحعنى نرؽ لنص شليوؿ بػ ف دن تصتورنػا شلبرولنتصرنػص وجػدت شلتعبنػر شلحرػو

ول ف شأل ند ليص ف دن تصتورنا شلبنروارشطنا" ال)19ج
ظؿ تروتس

ف

حتحس ص بيذش شلحواؼ ف جوهر ل خحس سنوشت شألخنرة حػف فحر جواػد رػرح تروتسػ

تصبا "الثورة المغدورة" ال )9513شلغن بصلت صلنؿ وشألحث ا شلرناج

هػذش شلحواػؼ بصست صضػا

رف جوهرنػػا ولهحنػػا هػػذش شلترػػوؿ فػػف لف ػػصر شلسػػصبيا ت نح ػػف شلحبصلغػػا فنػػاجرف شليػػوؿ ب ح صننػػا رػػدوث ترػػو لو شنر ػرشؼ لو
شنرط ػػصط بنروا شرطػ ػ ل دول ػػا شلعحصلن ػػا ال حػػص ط ػػرح لنن ػػنف) نخت ػػؼ تحصحػػص ف ػػف شلي ػػوؿ بع ػػدـ وجػػود لن لػ ػ ا ض ػػرورنا ب ػػنف دن تصتورن ػػا
شلبرولنتصرنص وس طا شلعحصؿج

للبرت دن تصتورنا شلبرولنتصرنص تعن لسصسص ح نا شلدولا ل لنصفا وشاتلصد حخطط الحا لنا لـ ن ػف هنػصؾ تخطػنط نػذ ر فػ
فترة شلننب) تظؿ شلدولا"فحصلنا"رتى حا تجز شلطبيا شلعصح ا وتعرضيص لر ـ دن تصتورأ حستبدج
ت بػػد حػػف شليػػوؿ هنػػص لف تروتسػ

ػػصف نوشجػػا ظػػصهرة نػػر حسػػبوااجفيد ػػصف هػػو وجحنػػا شلحعصرضػػنف فػ شلعرػرننصت نرن لف

شلخطر شلرفنس ف ى شلنظصـ نػ ت حػف شليػوة شلحتلػصفدة ل لرسػحصلنا شللػغنرةج هػذش حػص ػصنوش نعنونػا بصلثرحنػدورجلـ ت ػف شلنتنجػا شل ع نػا

حتواعاجفيد توسعت ح نا شلدولا بر ؿ سرنا ولعبت شلبنروارشطنا ف شلوشاا دو شر حستيالجوه رينيػا لػـ نعتػرؼ بيػص تروتسػ

برػ ؿ

صحؿ لبدشج صف شلنظصـ شلذأ نر فرندش ف ذلؾ شلواتج
لـ ن ف هنصؾ رفصدة ررنصن ل برجوشزناجولنضص ردث ف شتترصد شلسوفنت نحو شاتلصدأ سرنا ف وات صف شلغػرب فنػا نعػصن
حف ر ود لنصف فحنؽ وه حس لا ظؿ تروتس
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التشخيص
تب تروتس

ف " شلبرنصحو شتنتيصل " لعصـ :9514

"خػرج شتترػػصد شلسػوفنت حػػف ثػػورة ل تػوبر دولػػا فحصلناجواػػد فترػت ح نػػا شلدولػا لوسػػصفؿ شقنتػػصج وه رػرط ضػػرورأ لتطػػور

شترت شر نا شقح صننا لنحو سرنا ليون شقنتصج ول ف جيصز شلدولا شلعحصلنا رػيد شنرطصطػص ػصحال فػ ن ػس شلواتجفيػد ترػوؿ حػف سػالح
ف ند شلطبيا شلعصح ا رلى سالح شلعنؼ شلبنروارشط ضد شلطبيا شلعصح ا ولدرجا حتنصحنا سالح لتخرنب شاتلصد شلب ػدجرف بيرطػا دولػا
فحصلنا حعزولا وحتخ ا وتروؿ شلبنروارشطنػا رلػى رػرنرا ذشت شحتنػصزشت وسػ طا حط يػا نرػ ؿ شلػدرض شلحينػا لػنس فيػط شلنظػرأ بػؿ
لنضص شلعح

لنظرنا شترت شر نا ف ب ػد وشردجلػذش نجسػد شتترػصد شلسػوفنت فػ تنصاضػصت هصف اجول نػا ظػؿ دولػا فحصلنػا حنرطػاج هػذش

هو شلترخنص شتجتحصف لحص شلترخنص شلسنصس ف ا طصبا حخت ؼ:رحص لف تلب شلبنروارشطنا لدرجا ل بػر لدشة شلبرجوشزنػا شلعصلحنػا
دشخؿ شلدولا شلعحصلنا وتطن بصألر صؿ شلجدندة ل ح نا وتعنػد شلب ػد حػرة لخػرن ل لرسػحصلنا لو ترطػـ شلطبيػا شلعصح ػا شلبنروا شرطنػا وت ػت

شلطرنؽ لالرت شر نا" ال)19ج
ول ػ ػػف لحػ ػػصذش نجػ ػػب لف شلوضػ ػػا ػ ػػذلؾ! جج ػ ػػصف تروتس ػ ػ

حيتنعػ ػػص ب ػ ػ ف شلبنروارشطنػ ػػا صنػ ػػت نػ ػػر حسػ ػػتيرة بػ ػػصلحرة وحتنوفػ ػػا

سنصسنصجوزفـ ف  9514لف شتجصهػصت فدنػدة صنػت بػدشخ يص حػف شلب رػ نا شلرينينػا رلػى شل صرػنا شلتصحػاج صنت هػذ شتتجصهػصت حرتبطػا

بيون شجتحصفنا وترحؿ:

"شتجصه ػػصت لرس ػػحصلنا وشفن ػػا … لسصس ػػص شليط ػػصع شأل ن ػػى ح ػػف شلحػ ػزشرع شلجحصفن ػػا… وشل ػػذأ ن ػػوفر لن س ػػا اصف ػػدة فرنض ػػا ح ػػف
شتتجصهصت شلبرجوشزنا شللغنرة بت شر ـ شلثروشت شلرخلنا ف

رسصب شل ير شلعصـ وترجنعيـ بر ؿ وشف ل بنروارشطنا"ال)11ج

وبدشخؿ شلبنروارشطنا:
"تعبػػر شتجصهػػصت فصرػػنا حضػػصدة وحتنصحنػػا برػ ؿ حسػػتحر فػػف حلػػصل شقحبرنصلنػػا شلعصلحنػػاجه تن شلحررػػروف لػػدور شل ػػوحبرشدور

نعتبروف وألسبصب وجنيا لف شلررنرا شلرص حا شلجدندة لف تستطنا ت ند حوشاعيـ شلحتحنزة رت حف خالؿ نبذ شلت حنـ وشلتجحنػا وشرت ػصر
شلتجػ ػػصرة شلخصرجنػ ػػا حػ ػػف لجػ ػػؿ شستنعصب"شلرضػ ػػصرة شلغربنػ ػػا" … لن شل لرسػ ػػحصلناجفوؽ هػ ػػذش شلنظػ ػػصـ ذو شلتنصاضػ ػػصت شلحتلػ ػػصفدة تتحسػ ػػؾ
شألولنجصر نا شلثرحندورنا وشلت للبرت شلنوـ لنس ل ثر حف حجحوفا ستصلنف شلبونصبرتنا تتحسؾ بصلر ـ حف خالؿ لسصلنب ررهصبنػاجرف
تل ػ نا شلبالر ػ ا شليػػدشحى وشلححث ػػنف شلثػػورننف ل جنػػؿ شلحتوسػػط وشلرػػصب اػػد سػػبب شضػػطرشب ف ػ شلت ػوشزف شلسنصس ػ ف ػ لػػصل شلجنػػصح
شلنحننػ شلبرجػوشزأ حػف شلبنروارشطنػػا ور صفيػص فػ سػصفر لنرػػصن شلػبالدجحف هػ تن لأ حػف شلنحنف نتواػػا حرػصوتت ل ثػػر تلػحنحص لتغننػػر

شلطبنعا شترت شر نا لالترصد شلسوفنت ولتيرنبيص حف نحط الحضارة الغربية في شكمها الفاشي" ال)11ج
حف شلحثنر لالهتحصـ لف ننبا تروتس

ف ذلؾ شلوات ل ترصبا بنف شل صرنا شلستصلنننا فندحص صنت شلجبيػا شلرػعبنا ت تػزشؿ فػ

حجدهصجواػػد تػػب فػ " الثــورة المغــدورة" لف "الســتالينية والفاشــيةربالرنم مــن الفــارق العميــق فــي األســاس االجتماعيرهمــا ظـواهر
متماثمة" ال)14ج

ولنضػ ػ ػػص تػ ػ ػػب " حػ ػ ػػص ف ػ ػ ػ شلػ ػ ػػبالد شل صرػ ػ ػػنا وشلت ػ ػ ػ ت نخت ػ ػ ػػؼ فنيػ ػ ػػص جيػ ػ ػػصز سػ ػ ػػتصلنف شلسنصس ػ ػ ػ رت ف ػ ػ ػ توررػ ػ ػػا شأل ثػ ػ ػػر

س و شار" ال)11ج
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حص نرتر وف فنا هو ترطنـ ؿ شلحنظحصت شلعحصلنا شلحستي ا وت تنت شلطبيا شلعصح ا هػو حثنػر ل دهرػا ول ف ف ػ شفتػرشض لف
هنػػصؾ فػػرؽ فحنػػؽ ف ػ شألسػػصس شتجتحصف هػػؿ نعن ػ هػػذش لف دولػػا فحصلنػػا فصرػػنا اػػد وجػػدت؟ججول ف شألهػػـ حػػف ذلػػؾ هػػو حسػػ لا
شتتجصهػػصت شلبنروارشطنػػا شل شر بػػا ف ػ رفػػصدة شل لرسػػحصلنا وهػػو حػػصدفا تروتس ػ

ل ػػى ننػػصاش فػػى تصبصتػػا فػػى ت ػػؾ شل ت ػرة حس ػ لا رػػؽ

شلتورنث:
"لنس لالحتنصزشت رت نلؼ انحتيص رذش لـ ن ف حف شلحح ف ني يص ل بنصن ول ف رؽ شلتورنث ت نح ف فل ا فف رػؽ شلح نػاج
لنس حف شل صف لف ت وف حدن شر لرر ا حف شلضرورأ لف ت وف رصحال ألسيـ" ال)12ج
نوض تروتس

ه ذش شلضغط شلردند ف

شأللغر "الكومبرادور" ل يون شقحبرنصلنا شلحخت اج
ظؿ شتترصد شلسوفنت

بصلنسبا لتروتس

شلبنروارشطنا حف لجؿ شلتخ

فف سنطرتيص ف شتترصد شلسوفنت لتلب شلررنؾ

"حجتحا حتنصاض ف حنتلػؼ شلطرنػؽ بػنف شل لرسػحصلنا وشترػت شر نا جج فػ شلتر نػؿ

شألخنػػر سترسػػـ شلحس ػ لا الشلتيػػدـ رلػػى شترػػت شر نا لو شلعػػودة رلػػى شل لرسػػحصلنا) حػػف خػػالؿ ل ػرشع شليػػون شتجتحصفنػػا شلرنػػا ف ػ شلسػػصرا
شلحر نا وشلعصلحنا" ال)13ج
صف هذش شللرشع اد تطور بصل عؿ بطرنيا لجيدت تروتس
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انفصم انثانج :االصتراتيجيت وانتكتيك
رف هدؼ رنرصن رر ا فحصلنػا لححنػا اػدنـ اػدـ شلبنػصف شلرػنوف ذشتػا بشـعار "يـا عمـال العـالم اتحـدوا"ر هػذش رف لػـ ن ػف لاػدـ

بصل عؿجف  9424الشألححنا شألولى) صنت هنصؾ حرصوتت قفطصن هػذش شليػدؼ تعبنػ شر تنظنحنصجواػد شنيػصرت شألححنػا شلثصننػا فػ 9594

فنػ ػ ػػدحص تخ ػ ػ ػػت لرزشبيػ ػ ػػص شل بن ػ ػ ػرة ف ػ ػ ػ شلػ ػ ػػدوؿ شلحترصربػ ػ ػػا فػ ػ ػػف شألححنا ولنػ ػ ػػدت ر وحػ ػ ػػصت شلينل ػ ػ ػرنف شأللحػ ػ ػػصن وشلنحسػ ػ ػػصوأ وشلح ؾ

شقنج نزأ وشلجحيورنا شلثصلثا شلبرجوشزنا شل رنسناج

ولـ ن ف شألحر لنيـ لخذوش بصلح صج ةجفح تحرشت حص ابؿ شلررب ررت شلتنبنا ف ى حخصطر شقحبرنصلنا وشلنزفا شلعس رنا وتيدند
شلررب شلحتزشند ورصجا شألرزشب شلعحصلنا ل واوؼ برزـ ضد ر وحصتيص بؿ وشسػتخدشـ شألزحػا شلنصتجػا فػف شلرػرب لتسػرنا سػيوط شلر ػـ
شلطبي شلرلسحصل

حص جصن ف ح تحرشت رتوتجصرت ل ححنا شلثصننا  9593ج

شتستسالحصت شلتصلنا ف  9594وه هزنحا ردندة ل رر ا شترت شر نا دفت لنننف قفالف :ليػد حصتػت شألححنػا شلثصننػا …

ترنص شألححنا شلثصلثاجبعد ذلؾ بخحس سنوشت ف  9595تـ ت سنس شألححنا شلثصلثا بصل عؿ واػد لعػب تروتسػ

دو شر بنػ شر فػ شألفػوشـ

شألولى ل ححناج
فػ واػػت ترؽ حػػا لػػعود شلسػػتصلنننا فػ شتترػػصد شلسػػوفنت تـ شتتجػػصر بصألححنػػا فػ خدحػػا شلدولػػا شلسػػتصلنننا فػ روسػػنصجواد
رصرب تروتسػ

ل ثػر حػف لن رخص ضػد هػذش شتنرطػصط شف شل ثنػر حػف لاػنـ تصبصتػا رػوؿ شسػترشتنجنا وت تن ػصت شألرػزشب شلعحصلنػا

شلثورنا تتع ؽ بصألححنا شلثصلثا شل وحنترف سوشن ف فترة لعود لو ف فترة هبوطا شلتصلناج

" ط ػػصررنف جصنبػػص تػػرشخ ول صذنػػب وفس ػػصد شألرػػزشب شترػػت شر نا شلرسػػحنا شلتػػ تخط ػػت فحره ػػص شتفت شرضػػ

نرػػف شلر ػػنوفنوف

شلحترػػدوف ف ػ شألححنػػا شلثصلثػػا تعتبػػر لن سػػنص شتس ػتحرشر شلحبصرػػر ل حرػػصوتت شليصدفػػا وشتسترػػيصد شلبطػػول لخػػط طونػػؿ حػػف شألجنػػصؿ
شلثورنا حف بصبوؼ رلى صرؿ لنب نخنت ورو شز ل سحبورجج
رذش صنت شألححنا شألولى اد حيػدت ل ػنيو شلحسػتيب

ل تطػور ودلػت ف ػ سػب ا وشذش صنػت شألححنػا شلثصننػا اػد جحعػت ونظحػت

حالننف شلعحصؿ ف ف شألححن ا شلثصلثا لذف ه لححنا شلعحؿ شلجحصهنرأ شلح توح لححنا شلترينؽ شلثورأ لححنا شل عؿ"جال)9
ػػصف تروتسػ ػ

فػ ػ شألربع ػػنف ح ػػف فح ػػر وفػ ػ اح ػػا اوت ػػا فن ػػدحص ت ػػب بن ػػصف شألححن ػػا شلر ػػنوفنا شلذأ لخ ػػذت حن ػػا شلس ػػطور

شلسصبيا بلػ تا اوحنسػػصر شلرػػعب ل رػػرب فػ شلجحيورنػػا شلسػػوفنتنا شلحرصربػػا صف شلثػصن

ورشن لننػػنف فػ

ونػػا شلحترػػدث شلحعتػػرؼ بػػا

بصسـ شلرنوفنا شلعصلحناج
لـ ت ف ر نتا ف ذلؾ شلوات بػصلطبا حتحنزة برػ ؿ خصصجليػد صنػت شلر نػا شلحرػتر ا ل ينػصدة شلب رػ نا ب جحعيػص وه ر نػا لػـ
ترؿ دوف وجود خالفصت ردندة ف شلرلأ روؿ هػذش شلحوضػوع لو ذشؾ رت لنيػص صنػت حتجصنسػا فػ شألسػصس وحا ذلػؾ فػصف تروتسػ
سػػنعتبر حػػا شلواػػت شلدشفنػػا شلبػػصرز ألف ػػصر شألححنػػا شلرػػنوفنا ف ػ فترتيػػص شلبطولنػػاج فصألرػػدشث  -شلت ػ لػػـ نتواعيػػص لن حػػف شلزفحػػصن
شلثػػورننف فػ  9595لو لفػػدشفيـ  -خ ضػػت فػ واػػت ترػػؽ رػػصح
عحالؽ وسط شألازشـج

31

هػػذش شلتػرشث شأللػػنؿ رلػػى بضػػعا لفرشد وفػػصايـ تروتسػ

مركز انذراصاث االشتراكيت ـ مصر
www.e-socialists.net

جحنعػػص

وحػرة لخػػرن فػ

تصبصتػػا فػ لوشخػػر شلعرػرننصت وخػػالؿ شلثالثننصت ػػصف تروتسػ

نرػػنر رلػػى اػرشرت شلحػ تحرشت شألربعػػا شألولػػى

ل وحنترف نحوذج ل سنصسا شلثورناجحص ه هذ شلي شررشت وف لنا ظروؼ تـ شتخصذهص ؟ج
ػػصف شلنػػوـ  4حػػصرس  9595لػػوت  11حنػػدوبصا شجتحعػوش فػػى شل ػػرح نف بصحتنػػصع وشرػػد فػػف شلتلػػونت للػػصل رنرػػصن شألححنػػا

شلثصلثا لو شلرنوفناج لـ ن ف شتجتحصع ذش وزف لو تحثنؿ بنر فيد صف شلحندوبوف خحسا حف شلرزب شلرنوفى شلروسى فيط البوخصرنف
رنر ػرنف لننػػنف تروتس ػ

وزننوفننػػؼ) نحث ػػوف رزب ػصا جحصهنرن ػصا وثورن ػصا للػػنالا فػػى ن ػػس شلواػػتج جػػصن السػػتصنو) حػػف رػػزب شلعحػػصؿ

شلنرونجػ ال )NAPحػػف رػزب جحػػصهنرأ رت لف رػزب شلعحػػصؿ شلنرونجػػى

حػص شثبتػػت شألرػدشث بعػػد ذلػػؾ ػصف بعنػػدشا فػف شلثورنػػا فػػى

شلححصرساج لحص "ربرتنف" حػف شلرػزب شلرػنوفى شأللحػصنى ال )TDPرػدنث شلت ػونف فيػد حثػؿ حنظحػا ثورنػا رينينػا ول نيػص صنػت ت تضػـ

سون بضعا وتؼ ا ن اج ول ب شلحندوبنف شلبصانف حث وش حص هو ا نؿ جدشاج
ليػػد س ػ حت شأل بنػػا ب ػ ف "لححنػػا" دوف ت ننػػد جحػػصهنرأ رينين ػ فػػى فػػدد حػػف شلػػبالد هػػى ه ػرشنج وطػػرح زننوفننػػؼ "لف شلت ننػػد
شلجحػػصهنرن ػػصف اصفح ػصا بصل عػػؿ ولف ضػػعؼ ثنػػر حػػف شلوفػػود لح ػ شار فرضػػنصاج ولػػدننص ثػػورة برولنتصرنػػا حنتل ػرة فػػى ب ػػد بنػػرج ولػػدن ـ فػػى
للحصننص رزب حتجا رلى شلس طا سن وف فى بضعا رػيور ا ن ػا ر وحػا برولنتصرنػاج وهػؿ ف ننػص لف ن جػؿ حػا ذلػؾ ؟ رف لرػدشا لػـ ن يػـ

ذلؾ" ال)1ج

لـ ن ف لن حػف شلحنػدوبنف نرػؾ فػى لف شلثػورة شترػت شر نا صنػت رح صننػا فورنػا فػى لوروبػص شلوسػطى وخصلػا للحصننػصج وب حػصت
ربرتنف:
"رذش لػػـ ت ػػف ػػؿ شلح ر ػرشت خصدفػػا ف ػ ف شلبرولنتصرنػػص توشجػػا شلل ػرشع شلرصسػػـ شألخنػػرج حيحػػص صنػػت شللػػعوبصت ف ػ ف شلظػػروؼ

حوشتنا ل رنوفنا" ال)1ج

صف لنننف ل ثر شلثورننف رزشنا ورسصبصا اد اصؿ فى خطبتا شتفتتصرنا رف:
"لنس فيػط فػى روسػنص ول ػف فػى ل ثػر شلب ػدشف تيػدحصا فػى لوروبػص للحصننػص ف ػى سػبنؿ شلحثػصؿ شلرػرب شأله نػا هػى لحػر وشاػا …

شلثورة شلعصلحنا تبدل وتزدشد اوة فى ؿ ح صف" ال)4ج

لـ ن ف هذش خنصتا ف ى نوفحبر  9594رنيصرت شقحبرشطورنا شأللحصننا شلتػى صنػت لاػون دولػا فػى لوروبػص رتػى ذلػؾ شلواػتج

رػػؿ سػػتا حػػف اوحنسػػصرن شلرػػعب  -ثالثػػا شرػػت شر نوف دنحيرشطنػػوف وثالثػػا شرػػت شر نوف دنحيرشطنػػوف حسػػتي وف  -حرػػؿ ر وحػػا شلينلػػر

و طػت حجػػصلس شلعحػػصؿ وشلجنػود شلب ػػد و صنػػت شلسػ طا شل ع نػػا فػػى نػدهصج لػػرن لف زفحػػصن شلرػنوفننف شلػػدنحيرشطننف شلػػذنف سػػنطروش
ف ى هذ شلحجصلس وجيوش ؿ جيودهـ نرو رفصدة رنرصن س طا شلدولا شلرلسحصلنا شلجدندة ترت انصع "جحيورأ جدند"ج واػد ػصف هػذش
سببصا رضصفنصا لخ ػؽ لححنػا ثورنػا ذشت انػصدة حر زنػا اونػا قررػصد وت ننػد شللػرشع حػف لجػؿ للحصننػص سػوفننتناج واػد بػدش لف هػذش شللػرشع
ف ى شلر ـ حف شليحا شلدحوأ تنت صضا سبصرت وس فى ننصنر 9595

صف نتنصحىج وحف ننصنر رلى حصنو  9595حا رفػ شرزشت ولػ ت

رلػػى لوج شللػػنؼ رػػنت رػػرب له نػػا دحونػػا فػػى للحصننػػص ال)1ج وبعػػد رػػير وشرػػد حػػف شجتحػػصع حوس ػ و لف نػػت شلجحيورنػػا شلسػػوفننتنا
شلبصفصرناج
لحػػص شليػػون شلعظحػػى شألخػػرن فػػى لوروبػػص شلوسػػطى شقحبرشطورنػػا شلنحسػػصونا شلحجرنػػا ف صنػػت اػػد توا ػػت فػػف شلوجػػود و صنػػت

شلدوؿ شلتى خ تيص ف ى درجصت حت صوتا حػف شتختحػصر شلثػورنج فػى شلجػزن شلنػصطؽ بصأللحصننػا حػف شلنحسػص صنػت شليػو شلحسػ را شل عصلػا
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شلورنػػدة هػػى جػػنش شلرػػعب شلػػذن تسػػنطر ف نػػا شترػػت شر نا شلدنحيرشطنػػاج وفػػى شلحجػػر لف نػػت شلجحيورنػػا شلسػػوفنتنا فػػى  19حػػصرس
9595ج و صنت جحنا شلدوؿ شلجدندة لو شلحعصد رنرص هص  -ترن وس وفص نص نوجوسالفنص بؿ وبولندش  -تحوج بعدـ شتستيرشرج
صف دور شلزفصحصت شترت شر نا فصلالاج ليد لنػدت شأل بنػا ششف شلثػورة شلحضػصدة بصسػـ شلدنحيرشطنػاج زفػـ ل ػبيـ لنيػـ  -واػد

ػػصنوش ػػذلؾ بصل ع ػػؿ ف ػػى وا ػػت ح ػػص  -حصر س ػػنوف ولححن ػػوفج لي ػػد ػػصنوش ششف ف ػػى ه ػػذش شلوا ػػت شلر ػػرج شلدفصح ػػا شلسنصس ػػنا ل لرس ػػحصلنا

حسػػتخدحنف شلجحػػؿ شترػػت شر نا وشلحلػػدشانا شلتػػى نصلوهػػص حػػف سػػنوشت حعصرضػػتيـ ل نظحػػا شليدنحػػا ابػػؿ  9594لحنػػا رنرػػصن شلسػػ طا
شلعحصلنػػا واػػد شفتبػػرت حرػػصوتتيـ رفػػصدة رنرػػصن شألححنػػا شلثصننػػا فػػى شجتحػػصع فػػى بػػرف سػػببصا ح رػصا رضػػصفنصا قفػػالف شألححنػػا شلثصلثػػاج ػػصف

لنننف اد تب فى  9594ولنس بعد ذلؾ:

"ليػػد حصتػػت شألححنػػا شلثصننػػا اضػػت ف نيػػص شتنتيصزنػػا جج ترنػػص شألححنػػا شلثصلثػػا" ال)2ج وششف بعػػد ثحصننػػا فرػػر رػػي شار حػػف ثػػورة

ل توبر صف ل رعصر لف نتروؿ رلى رينياج

حػصذش رذف ػػصف شألسػػصس شلجػػوهرن ل ححنػػا شلثصلثػػا ؟ ليػػد شرت ػزت ف ػػى حبػػدلنف لسصسػػننف :شألححنػػا شلثورنػػا وشلنظػػصـ شلسػػوفنتى
بصفتبصر شلوسن ا شلورندة شلتى سنر ـ شلعحصؿ بيصج لف ف شليرشر شألسصس لح تحر :9595
"ليػػد شتخػػذت شلدنحيرشطنػػا لرػ صتا حخت ػػا وطبيػػت بػػدرجصت حخت ػػا فػػى جحيورنػػصت شلنونػػصف شليدنحػا وحػػدف شلعلػػور شلوسػػطى

شلرصلا شألولى فػى شلعػصلـ تنتيػصؿ

وشلبالد شلرلسحصلنا شلحتيدحاج سن وف حف شليرشن شلحرض شتفتيصد ب ف ل ثر شلثورشت فحيصا فى شلتصرن
شلس طا حف شألا نا شلحستِغ ا رلى شأل بنا شلحستغ ا نح ف لف تردث دشخؿ رطصر شلدنحيرشطنا شلبرلحصننا شلبرجوشزنػا شليػدنـ شلػذن له ػا
شل ػ ػػزحف ب ػ ػػدوف تغننػ ػ ػرشت ر ػ ػػدندة وب ػ ػػدوف خ ػ ػػؽ لرػ ػ ػ صؿ جدن ػ ػػدة ل دنحيرشطن ػ ػػا ح سس ػ ػػصت جدن ػ ػػدة تجس ػ ػػد شلظ ػ ػػروؼ شلجدن ػ ػػدة لتطبن ػ ػػؽ

شلدنحيرشطنا" ال)3ج

سػػوفننتصت لـ برلحػػصف ؟ج فيػػب ثػػورة ل تػػوبر رػػؿ شلرػػزب شلرػػنوفى شلروسػػى شلجحعنػػا شلت سنسػػنا شلحنتخبػػا رػػدنثصا شلتػػى ػػصف

لرػػزب شترػػت شر ننف شلثػػورننف شأل بنػػا فنيػػص للػػصل شلس ػ طا شلسػػوفنتناج ول ػػف فيػػب ثػػورة نػػوفحبر رػػؿ شلرػػزب شترػػت شر ى شأللحػػصنى
حجصلس شلعحصؿ وشلجنود شلتى صف لدنيص ل بنا فنيص للصل شلجحعنا شلوطننا شلتى لـ ت ف لا ل بنا فنيصج
فػػى شلرػػصلتنف

صنػػت حس ػ لا شألر ػ صؿ شلدسػػتورنا فػػى شلرينيػػا حس ػ لا س ػ طا طبينػػاج صنػػت نتنجػػا تلػػرؼ شلرػػزب شلرػػنوفى

شلروسى هى خ ؽ دولا فحصلناج و صنت نتنجا تلرؼ شلرزب شترت شر ى شأللحصنى هى خ ؽ دولا برجوشزنا جحيورنا "فنحصر"ج
صف حصر س اد تب فيب وحونا بصرنس لنا "خالؿ شتنتيػصؿ حػف شل لرسػحصلنا رلػى شترػت شر نا رػ ؿ شلدولػا ت نح ػف رت لف
ن وف شلدن تصتورنا شلثورنا ل برولنتصرنص"ج
ليد تولؿ شترت شر نوف شلدنحيرشطنوف فى شلححصرسا رلى رفض جوهر شلنظرنا شلحصر سنا روؿ شلدولػا وهػو لف جحنػا شلػدوؿ

هى دوؿ طبينا ولف لنست هنصؾ دولا "محايدة"ج ليد تول وش رلى رفض حوا يـ شلسصبؽ رػوؿ رتحنػا شلثػورة للػصل شلطػرؽ شلبرلحصننػا

"الســممية " لالرػػت شر ناج وحػػا ذلػػؾ ف ػ ف جحيورنػػا فنحػػصر صنػػت نتػػصج شقسػػيصط شلعننػػؼ ل دولػػا شلسػػصبيا حث يػػص فػػى ذلػػؾ حثػػؿ شلجحيورنػػا
شلسوفنتنا شلروسنا تحصحصاج فصلجنود شلحتحردوف وشلعحصؿ شلحس روف ولنس شلنصخبوف هـ شل ذنف لسيطوش شقحبرشطورنا شأللحصنناج
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ونل هذش بصلنسبا ل دوؿ شلتى خ ت شقحبرشطورنا شلنحسصونا شلحجرناج رت لف شلتروؿ شأل بػر شليضػصن ف ػى شل شرسػحصلنا

ػصف

ننبغى ترينيا بوشسطا ششلنصت شلعصدنا ل دنحيرشطنا شلبرجوشزنا!ج
فى شلوشاا

صف ذلؾ نعنى شلتخ ى فػف شترػت شر نا يػدؼج لفػصدت شألححنػا شلثصلثػا ذ ػر شلحواػؼ شلحصر سػى برػدة فػى "برنػصحو

" :" 9595نتحثػػؿ شنتلػػصر شلطبيػػا شلعصح ػػا فػػى ترطػػنـ شلس ػ طا شلحنظحػػا ل عػػدو وتنظػػنـ شلس ػ طا شلعحصلنػػا رنػػا نرػػتحؿ ف ػػى تػػدحنر ولػػا
شلدولا شلبرجوشزنا وشنرصن شلدولا شلعحصلنا" ال)4ج
رف حسػ لا شترػػت شر نا حػػف خػػالؿ شلبرلحػػصف نػػر وشردةج ػػصف لننػػنف فػػى  9593اػػد شاتػػبس بصسترسػػصف حػػص ذ ػػر رنج ػػس فػػف لف

"شتاترشع شلعػصـ هػو ح رػر ف ػى نضػو شلطبيػا شلعصح ػا ت نح ػف لػا لف ن ػوف ولػف ن ػوف لبػدشا لن رػئ ل ثػر حػف ذلػؾ فػى دولػا ردنثػا"

ال" )5لػػـ ت ػػف لنػػا جحيورنػػا برجوشزنػػا فػػى لن واػػت حيحػػص صنػػت دنحيرشطنػػا وت ػػصف حح ن ػصا ليػػص لف ت ػػوف لن رػػئ نػػر ولػػا ليحػػا
شلجحصهنر شلعصح ا بوشسطا رلس شلحصؿ ولدشة شلدن تصتورنا شلبرجوشزنا شلر ـ شألسصسى لرلس شلحصؿ" ال)99ج

ه ذش تب لنننف فيب ح تحر حوسػ و حبصرػرةج شلجحيورنػا شلعحصلنػا شليصفحػا ف ػى لسػصس شلحجػصلس شلعحصلنػا

صنػت دنحيرشطنػا

ريصاج
"جػػوهر شلسػ طا شلسػػوفنتنا نتحثػػؿ فػػى هػػذ ش لف شألسػػصس شلػػدشفـ وشلورنػػد لسػ طا شلدولػػا ب سػػرهص لجيػػصز شلدولػػا ػػا هػػو شلتنظػػنـ
شلجحصهنرن لت ؾ شلطبيصت شلتى طغى ف نيص شلرلسحصلنوف لن شلعحصؿ ولنلصؼ شلعحصؿ الشل الروف شلذنف ت نستغ وف شلعحؿ)" ال)99ج
ليد صنت روسنص بعندة فف هذش شلحثصؿ رتى فى  9595رت لف شتنررشفصت تـ ت سنرهص بتخ ؼ شلب د وشلررب شأله نا شلتػى
صنت ت تزشؿ حرتدحا وشلتدخؿ شألجنبىج
لند تروتس

ونذشؾ ورتى نوـ وفصتا جحنا هذ شألف صر دوف لدنى تر ظج ليد صف حت يصا حا لنننف روؿ حس لا شلدنحيرشطنا

شلبرجوشزنا وشقلالرنا فى  9595ولـ نغنر رلنا لبدشاج

لنر شلحندوبوف شلحجتحعوف فى حوس و شألححنا شلجدندة ف ػى لسػصس شلتحسػؾ شلرػدند بصألححنػا وشتن لػصؿ شلرصسػـ وشلنيػصف
فػػف خونػػا  9594وشلسػ طا شلعحصلنػػا وشلحجػػصلس شلعحصلنػػا وشلػػدفصع فػػف شلجحيورنػػا شلسػػوفنتنا ولفػػؽ شلثػػورة فػػى شلحسػػتيبؿ شليرنػػب فػػى
لوروبص شلوسطى وشلغربناج صنت شلحر ا ششف هى خ ؽ شألرزشب شلجحصهنرنا شلتى تستطنا جعؿ ؿ هذش رينياج

الوسطية واليسارية المتطرفة
"رف لرزشبصا وجحصفصت شلتريت ردنثصا بصألححنا شلثصننا تتيدـ لعضػونا شألححنػا شلثصلثػا برػ ؿ حت شزنػد ر ػـ لنيػص لػـ تلػب رػنوفنا

ريصا جج رف شألححنا شلرنوفنا رلى رد حص اد للبرت حوضا جج فى بعض شلظروؼ اد توشجا شألححنا شلرنوفنا خطر ضعؼ نيصفيص
ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدفؽ حجحوف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػصت حتذبذب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا وحت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرددة ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ تح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػصرس اطعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػصا بع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا لندنولوجن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا شألححن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

شلثصننا" ال)91ج

ه ذش تب لنننف فى نولنو  9519رف شفترشض ح تحر  9595ل ػوحنترف لف رر ػا ثورنػا جحصهنرنػا رينينػا صنػت حوجػودة
فى لوروبص اد تبننت لرتا فى شلسنا شلتصلناج
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فػػى سػػبتحبر  9595لػػوت ح ػ تحر بولوننػػص ل رػػزب شترػػت شر ى شقنطػػصل ب بنػػا بن ػرة بنػػصن ف ػػى تولػػنا لجنتػػا شلتن نذنػػا
للصل شتلترصؽ بصألححنا شلرنوفناج ول د رزب شلعحصؿ شلنرونج شلترصاا

حص شنضحت رلنيػص لنضػص شألرػزشب شلب غػصرأ وشلنو وسػالف

ال شللرب سصبيص) وشلروحصن ج صنت شألرزشب شلثالثا شألولى حنظحػصت هصحػا فرػزب شلعحػصؿ شلنرونجػ – شلػذأ ػصف اصفحػص ف ػى لسػصس
شتلترػػصؽ شلنيػػصب

حثػػؿ نظنػػر شلبرنطػػصن – ػػصف نسػػنطر ف ػػى شلنسػػصر شلنرونج ػ

حػػص ػػصف شلرػػزب شلرػػنوف شلب غػػصرأ نتحتػػا بت ننػػد

شلطبيػػا شلعصح ػػا شلب غصرنػػا ب سػػرهص فع نػػص حنػػذ شلبدشنػػاج لحػػص شلرػػزب شلرػػنوفى شلنوجوسػػالف
شألولى الوشلورندة) شلتى جرت فى شلدولا شلجدندةج فى فرنسػص

 59للػػؼ رلػػى  199للػػؼ بػػنف  9594و 9519

فيػػد نػػصؿ  14حيعػػدشا فػػى شتنتخصبػػصت شلر ػرة

ػصف شلرػزب شترػت شر ى شلػذن زشدت فضػونتا بػ ثر حػف شلضػعؼ حػف

ػػصف اػػد سػػصر بعنػػدشا نرػػو شلنسػػصر و ػػصف نغػػصزؿ حوسػ وج وه ػػذش ػػصف شألحػػر بصلنسػػبا

لالرػػت شر ننف شلػػدنحيرشطننف شلحسػػتي نف شأللحػػصف وهػػى حنظحػػا صنػػت ت سػػب حزنػػدشا حػػف شألرض بسػػرفا ف ػػى رسػػصب شلرػػزب شترػػت شر ى

شلدنحيرشط ج حص سصر ف ى ن س شلخط بصألسصس شترت شر نوف شلدنحيرشطنوف شلنسصرنوف شلسوندنوف وشلجنصح شلنسػصرأ شلترن وسػ وفص ج
ولرزشب للغر فى بالد لخرن الحنيص رزب شلعحصؿ شلحستيؿ شلبرنطصنى)ج ليد ػصف ضػغط اوشفػدهـ نجبػرهـ ف ػى رفػالف شلػوتن شل ظػ
لثورة ل توبر وشلت صوض ف ى شليبوؿ فػى شألححنػا شلرػنوفناج "رف ر بػا جحصفػصت الوسػطنا) بػصرزة فػى شتنضػحصـ ل ححنػا شلثصلثػا"ج ه ػذش
تػػب لننػػنف "تػػوفر ت نػػدش نػػر حبصرػػر ف ػ لنيػػص ال شألححنػػا شلثصلثػػا ) اػػد ش تسػػبت تعػػصطؼ شلغصلبنػػا شلعظحػػى حػػف شلعحػػصؿ ذوأ شلع ػ

شلطبي ف جحنا لنرصن شلعصلـ ولنيص تلب اوة ل بر حا ؿ نوـ"جال)91
رت لف ه ػػذ شألرػ ػزشب ل ػػـ ت ػػف حنظح ػػصت ر ػػنوفنا ثورن ػػاج صف تػ ػرشثيـ ه ػػو تػ ػرشث شر ػػت شر نا دنحيرشطن ػػا ح ػػص اب ػػؿ شلرربجشلثورن ػػا
بصل حصت وشلس ػ بنا ف ػ شلححصرسػػاجو صف نيودهػػص رجػػصؿ حسػػتعدوف ل ينػػصـ ب ػ ن شلت ػوشن لو دورشف حػػف لجػػؿ شسػػتحرشر سػػنطرتيـ وحنػػا را ػرشر

شسترشتنجنا وت تنؾ ثورأ للنؿج

بػػدوف ت ػػا شألفضػػصن شلخصلػػا بت ػػؾ شألرػزشب لػػـ ن ػػف ل ححنػػا شلجدنػػدة لف ت حػػؿ فػػى ححصرسػػا تػ ثنر رصسػػـ فػػى لوروبػػص فػػى
شلحدن شليلنرج وبدوف اطا حا شليصدة شلوسطننف لـ ن ف ليص لف ت حؿ فى ححصرسا ت ثنر ثورنج ولـ ن ف شلوضا حخت ػصا ثنػ شار بصلنسػبا
ل ر ػزشب شلجحصهنرنػػا شلتػػى صنػػت دشخػػؿ شألححنػػا بصل عػػؿج فػػصلرزب شترػػت شر ى شقنطػػصلى ف ػػى سػػبنؿ شلحثػػصؿ

وسطنوف بؿ وبعض شقلالرننف ف ى طوؿ شلخطج

ػػصف فػػى دشخػػؿ انصدتػػا

ليػػد تعيػػد شلل ػرشع ضػػد شلوسػػطنا ب عػػؿ فصحػػؿ لخػػرج ليػػد توشجػػدت انػػصدشت نسػػصرنا حتطرفػػا اونػػا دشخػػؿ ثنػػر حػػف شلحنظحػػصت

شلرػنوفنا وخػصرج هػذ شلحنظحػصت صنػت هنػصؾ بعػض شلحنظحػصت شلنيصبنػػا "السـنديكالية" شلتػى صنػت اػد شاتربػت حػف شألححنػا شلثصلثػػا رت
لنيص صنت ت تزشؿ ترفض شلرصجا رلى شلرزب شلرنوفىج ليد صف سػب ودحػو هػذ شليػون شل بنػرة فح نػا لػعبا وحعيػدةج ليػد شاتضػت

لرشفصا ف ى جبيصت حخت ا فدندةج
صنت ا شررشت شلح تحر شلثصنى ذشت لهحنا جوهرناج بحعنى حص :صف هذش هو شلح تحر شلت سنسى شلرينيىج واػد جػرن لثنػصن لوج
شلررب حا بولندش فندحص صف شلجنش شألرحر نيترب حف وشرسوج وفى للحصننص

حرصولا قاصحا دن تصتورنا فس رناج وفى رنطصلنص

صف فحؿ شلطبيا شلعصح ا شلجحصهنرن اد شربط فى شلتػو

صف شرتالؿ شلحلصنا ف ى ورػؾ شتبتػدشنج ػصف حػزشج شلت ػص ؿ شلثػورن لاػون حػف لن

واػػت سػػصبؽج لف ػػف زننوفننػػؼ رفػػنس شألححنػػا" :رننػػى حيتنػػا بعحػػؽ بػ ف شلحػ تحر شلعػػصلحى شلثػػصنى ل ححنػػا شلرػػنوفنا هػػو تحينػػد لحػ تحر
فصلحى لخر شلح تحر شلعصلحى ل جحيورنصت شلسوفنتنا" ال)94ج

لػػـ ت ػػف هنػػصؾ رصجػػا رت ألر ػزشب رػػنوفنا جحصهنرنػػا رينينػػا تيػػود شلرر ػػا رلػػى شلنلػػرج ػػصف لهػػـ تػػدخالت تروتس ػ

شلح تحر حتع يصا بطبنعا حثؿ هذ شألرزشبج
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فػػى

"ونيػػص شلرفػػصؽ اػػد نبػػدو حػػف شلغرنػػب ريػصا لنػػا بعػػد ثالثػػا لربػػصع اػػرف حػػف ظيػػور شلبنػػصف شلرػػنوفى فػ ف شلنيػػصش نثػػور فػػى ح ػ تحر

رػػنوفى لححػػى رػػوؿ حػػص رذش ػػصف شلرػػزب ضػػرورنصا لـ ت جج حػػف شلبػػدنيى لننػػص رذش نػػص نتعصحػػؿ حػػا شلسػػصدة رػػندحصف لو صوتس ػ ى لو
رر صفيـ فػى شل ػر شتنج نػزن ف نػا لػف ن ػوف ضػرورنصا بػصلطبا لف نينػا هػ تن شلسػصدة بػ ف شلرػزب ت نػى فنػا ل طبيػا شلعصح ػاج ليػد

خ يوش رزبصا ل طبيا شلعصح ا ووضعو ترت خدحا شلبرجوشزنا وشلحجتحا شلرلسحصلى جج فيػط ألننػى لفػرؼ لف شلرػزب ت نػى فنػا وألننػى

وشفى جندشا بينحا شلرزب وفيط ألننى لرن رندحصف ف ػى نصرنػا وف ػى شلنصرنػا شألخػرن لرن نيػصبننف لحرن ػصف لو لسػبصف لو فرنسػننف

ت نر بوف فيط فى شليتصؿ ضد شلبرجوشزنا وشنحػص ف ػى شلع ػس حػف رػندحصف نرنػدوف ريػصا لف نيطعػوش لرسػيص  -ليػذش شلسػبب لاػوؿ لننػى
لفضؿ لف لتنصاش حا ه تن شلرفصؽ شألسبصف وشألحرن صف وشل رنسننف ل ى لثبت ليـ لف شلرزب ت نى فنا لترينؽ شلحيحا شلحطرورػا

ف نيـ  -تدحنر شلبرجوشزنا جج
ونيص شلرفصؽ نيوـ شلسػنندن صلنوف شل رنسػنوف بعحػؿ ثػورن دشخػؿ شلنيصبػصت فنػدحص لتنػصاش شلنػوـ حػثالا حػا شلرفنػؽ روزحػر ف ننػص

ن يؼ ف ى لرضنا وشردةج ليد اصؿ شلسنندن صلنوف شل رنسنوف حتحػردنف ف ػى تيصلنػد شلدنحيرشطنػا وخػدشفيص :رننػص ت نرنػد لنػا لرػزشب رننػص
ننصضؿ حف لجؿ شلنيصبصت شلبرولنتصرنا وحف لجؿ شألا نا شلثورنػا دشخ يػص شلتػى تطبػؽ شلعحػؿ شلحبصرػر جج حػصذش تعنػى هػذ شألا نػا بصلنسػبا

أللداصفنص ؟ رنيص شليسـ شلحختصر حف شلطبيا شلعصح ا شل رنسنا اسػـ لػا برنػصحو وشضػ وحنظحػا خصلػا بػا حنظحػا ننصارػوف فنيػص ػؿ
شألسف ا وت ننصاروف فيط وشنحص نيرروف لنضصا وهى حنظحا ن تزحوف فنيص بنظصـ حعنف" ال)91ج
طرح تروتس

لف ت ؾ صنت جذور شلحس لاج ػصف شلنيػصبنوف شلثورنػوف لاػرب ثنػ شار رلػى ت ػونف رػزب رػنوفى حػف شلوسػطننف

شلذنف لخذوش ف رة شلرزب حر ح روغ حناج لـ ن ف شلحواؼ شلسنندن صلى س نحصا تحصحصا صف حػف شلػالزـ رضػصفا رػئ "مسـتودع  ..يركـز
التجربة الكاممة المتراكمة لدى الطبقة العاممة .هكذا نفهم حزبنا .هكذا نفهم منظمتنا األممية" ال)92ج

لػػـ ن ػػف حػػف شلحح ػػف لف ت ػػوف حنظحػػا دفصفنػػا بصألسػػصسج لثنػػصن ردنثػػا لحػػصـ شل جنػػا شلتن نذنػػا ل ححنػػا شلرػػنوفنا فػػى حوشجيػػا

شلنسصرن شلحتطرؼ شليولندن جورتر شلذن صف اد شتيـ شألححنا شلثصلثا بػ "مالحقة الجماهير" لف ف تروتس :

"حصذش نيترح شلرفنؽ جورتر ؟ حصذش نرند ؟ شلدفصنا ! هػذ خاللػا حنيجػا ػاج نيػوؿ شلرفنػؽ جػورتر لف شلثػورة لنسػت حتوا ػا ت
ف ى شلررحصف وت ف ى شلظروؼ شتاتلصدنا وشنحص ف ى شلوفى شلجحصهنرن ف ف شلوفى شلجحصهنرن بدور ترػ ا شلدفصنػاج شلدفصنػا هنػص
ننظر رلنيص بطرنيا حثصلنا تحصحصا ارنبا جدشا حف ح يوـ حدرسا شلتنونر وشلعيالننا فى شليرف شلثصحف فرر جج رف حص ترنػد فح ػا ششف هػو
بحثصبػػا شسػػتبدشؿ ل تطػػور شلػػدننصحن ى ل ححنػػا بوسػػصفؿ شلتجننػػد شل ػػردن ل عحػػصؿ حػػف خػػالؿ شلدفصنػػاج رنػػؾ ترنػػد نوف ػصا حػػف شألححنػػا شلنينػػا
شلح ونا حف شلحختصرنف" ال)93ج

شلنوع شلس بى شلػدفصفى حػف شلنسػصرنا شلحتطرفػا لػـ ن ػف هػو شلرػ ؿ شلورنػد شلححثػؿ فػى شل ػوحنترف فػى بدشنصتػاج فػى 9519
نحت نزفا شنيالبنا فى انصدة شلرزب شأللحصنىج فى حصرس حف هػذش شلعػصـ وفػى نػصب رصلػا ثورنػا ف ػى شلحسػتون شلػوطنى الحر نػصا فػى
لجزشن حف للحصننص شلوسطى

صف نوجد حص نربا رصلا ثورنا) رصولت انصدة شلرزب لف تدفا حعدؿ شلسرفا لف تستبدؿ رر ػا جحصهنرنػا

رينينػػا بحنصضػ ى شلرػػزب جج صنػػت نتنجػػا "عمــل مــارس" هػػذش هزنحػػا خطنػرةج شنخ ضػػت فضػػونا شلرػػزب حػػف رػوشلى  119للػػؼ رلػػى

روشلى  919للؼ واد شستخدحت "نظرنا شليجوـ" لتبرنر ت تنؾ شلرزب شلرنوفى شأللحصنىج

"تػػـ تيػػدنـ حػػص نسػػحى بنظرنػػا شليجػػوـ حػػص هػػى خاللػػا هػػذ شلنظرنػػا ؟ج خاللػػتيص هػػى لننػػص دخ نػػص فلػػر ت س ػ شلحجتحػػا
شلرلسحصلى لن ب حصت لخرن شلعلر شلذن نجب فنا رسيصط شلبرجوشزناج نؼ ؟ج فف طرنؽ هجوـ شلطبيا شلعصح ا ف ى هذش شلر ؿ
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شلحجرد تحصحصا ف ف شلنظرنا س نحا بال رؾج رت لف بعض شألفرشد سعوش رلى ترونؿ هذش شلرلسحصؿ شلنظػرن رلػى فح ػا حيصب ػا تت ػوف حػف
حيصحصت للغر ولف نوش لف هذش شليجوـ نت وف حف فدد حتوشلى حف شليجحصت شأللغر"ج
ه ذش ترظ تروتس

فى خطصب فى لنؼ  9519واد لضصؼ:

"شنيص شلرفصؽ رف تربنا شللرشع شلسنصسى ل طبيا شلعصح ا بصلعح نصت شلعسػ رنا اػد لسػئ شسػتخدشحا ثنػ شارج ول ػف رلػى رػد حعػنف

نح ػػف ل حػػرن لف نترػػدث هنػػص فػػف ترػػصبا حػػف شلن ػوشرى شلعس ػ رنا نرػػف لنض ػصا ػػصف لػػدننص اللنػػصـ حػػصرس)ج رذش ترػػدثنص شأللحصننػػا واللنػػصـ

سبتحبر) رذش تردثنص شقنطصلنا الشقرصرة رلى فرػؿ شلرػزب شترػت شر ى شقنطػصلى فػى شسػتغالؿ شألزحػا شلثورنػا فػى سػبتحبر )9519ج حػصذش

نردث ب عد هزنحا جزفنا ؟ج نيا بعد شتختالؿ فى شلجيصز شلعس رن وننر بعض شترتنصج رلى ف رة شلتيػصط شألن ػصس شرتنػصج قفػصدة
شلتوجنػػا وتيػػدنر ل ثػػر داػػا ل يػػون شلحتيصب ػػا :لرنصنػصا ت ن ػػوف ػػؿ هػػذش حح نػصا رت فػػى ظػػروؼ ت شرجػػا شسػػترشتنجى ول ػػف ل ػػى ن يػػـ هػػذش

جندشا لُ ل ى نرن فى شلرر ا رلى شلورشن فى شلت شرجػا جػزنشا حػف خطػا شسػترشتنجنا حورػدة فحػف شلضػرورن تػوفر خبػرة حعننػا جج ول ػف
رذش ف ر شلحرن بر ؿ حجرد تحصحصا وللر ف ى شلرر ا ل حػصـ دشفحػصا جج ف ػى لسػصس لف ػؿ رػئ نح ػف تجػصوز فػف طرنػؽ ن رػا ررشدنػا

رضصفنا فآنا نتصفو رذشا نرلؿ ف نيص شلحرن ؟ج دفونص ن خذ ف ى سبنؿ شلحثصؿ لردشث سبتحبر فى رنطصلنػص لرػدشث حػصرس فػى للحصننػصج
نيػصؿ لنػص لف شلرصلػا فػػى هػذنف شلب ػدنف ت نح ػف فالجيػػص رت بيجػوـ جدنػد جج فػى ظػػؿ هػذ شلظػروؼ فػ ف هػػذش اػد نجع نػص ن يػى هزنحػػا

ل بر ولخطر ثن شارج ت نص رفصؽ بعد هزنحا يذ نجب لف نترشجا" ال)94ج

الجبهة الموحدة
وشلوشاا لنا بر وؿ لنؼ  9519صنت انصدة شل وحنترف اد اررت لف ترشجعصا شسترشتنجنصا بحعنى ل ثر فحوحنا ػصف ضػرورنصاج

تب تروتس

فى شلبرشفدش فى نوننو:

"فػػى شلسػػنا شأل ثػػر ررجػصا ل برجوشزنػػا سػػنا  9595صنػػت برولنتصرنػػص لوروبػػص اػػصدرة بػػال رػػؾ ف ػػى شتسػػتنالن ف ػػى شلسػ طا بصلرػػد

شألدنى حف شلتضرنصت لو صف هنصؾ ف ى رلسيص رػزب ثػورن للػنؿ نطػرح لهػدشفصا وشضػرا ون ػوف اػصد شار ف ػى شلسػنر نرػو ترينييػص

لن رزب رنوفى اونج ول ف لـ ن ف هنصؾ لن رزب ف ى هذش شلنرو جج لثنصن شلسنوشت شلثالث شألخنرة اصتؿ شلعحصؿ ثن شار وفصنوش ثن شار

حػػف تضػػرنصت بن ػرة ول ػػنيـ لػػـ ن سػػبوش شلس ػ طاج نتنجػػا لػػذلؾ للػػبرت شلجحػػصهنر شلعحصلنػػا ل ثػػر رػػذ شار حنيػػص فػػى "9519 - 9595
ال)95ج

تػػـ شلتعبنػػر فػػف ن ػػس شل ػػر فػػى "لطرورػػصت رػػوؿ شلوضػػا شلعػػصلحى" شلتػػى تبيػػص تروتس ػ

وتػػـ رارشرهػػص فػػى شلح ػ تحر شلثصلػػث

ل وحنترف فى نولنو :9519
"لثنصن شلسنا شلتى حرت بنف شلح تحرنف شلثصنى وشلثصلث ل ححنا شلرػنوفنا شنتيػت س سػ ا حػف شتنت صضػصت وشللػرشفصت شلعحصلنػا
بيزشفـ جزفنا التيدـ شلجػنش شألرحػر رلػى وشرسػو فػى ل سػطس  9519رنت صضػا شلعحػصؿ شأللحػصف فػى حػصرس )9519ج ونبػدو لف شل تػرة
شألولى لرر ا حص بعد شلررب شلثورنا شلحتحنزة بصلطصبا شلت يصفى ليجحصتيص وفدـ شلداا شلوشضػ ألهػدشفيص ووسػصف يص وشلػذفر شلرػدند شلػذن

لنر ػ تا بػػنف شلطبيػػصت شلرص حػػا اػػد شنتيػػت جوهرن ػصاج وت رػػؾ لف شلثيػػا بػػصلن س لػػدن شلبرجوشزنػػا طبيػػا وشتسػػتيرشر شلخػػصرجى ألجي ػزة

دولتيػص اػػد زشدش اػػوة جج بػؿ لف اػػصدة شلبرجوشزنػػا نتبػصهوف بيػػوة لجيػزة دوليػػـ وشنتي ػوش رلػػى شليجػػوـ ضػد شلعحػػصؿ فػػى ػؿ شلػػبالد سػوشن ف ػػى

شلجبيا شتاتلصدنا لو شلسنصسنا" ال)19ج
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بعد شنتيصن شلح تحر بي نؿ بدلت شل جنا شلتن نذنػا ل ححنػا شلرػنوفنا تضػغط ف ػى شألرػزشب لترونػؿ شلتر نػز فػى فح يػص ف ػى
شلجبيا شلحتردةج واد لخص تروتس

بوضوح ردند جوهر هذش شلسبنؿ فى لوشفؿ :9511

"رف حيحا شلرزب شلرنوفى هى انصدة شلثورة شلبرولنتصرنا جج لترينييص ننبغى ل رزب شلرنوفى لف ت وف اصفدتا شلغصلبنا شلسػصريا
ل طبيػا شلعصح ػػا ت نسػػتطنا شلرػزب ترينػػؽ هػػذش رت بصلبيػصن حنظحػػا حسػػتي ا تحصحػصا ليػػص برنػػصحو وشضػ ونظػػصـ دشخ ػػى لػصرـج وليػػذش لػػـ

ن ف هنصؾ ح ر حػف انػصـ شلرػزب بيطػا لنػدنولوج حػا شقلػالرننف وشلوسػطننفج وبعػد لف نضػحف لن سػا شتسػتيالؿ شل صحػؿ وشلتجػصنس
شألنػدنولوج ليوشفػػد فػ ف شلرػػزب شلرػػنوف ننصضػػؿ حػف لجػػؿ شلتػ ثنر ف ػػى صلبنػػا شلطبيػػا شلعصح ػا ول ػػف حػػف شلبػػدني تحصحػػص لف شلرنػػصة

شلطبينا ل برولنتصرنص ت تع ؽ لثنصن فترة شقفدشد ل ثػورة هػذ ج فصللػدشحصت حػا شللػنصفننف حػا شلبرجوشزنػا بحبػصدرة حػف هػذش شلطػرؼ لو
ذشؾ ت خذ حجرشهص شلطبنعىج
فػػى هػػذ شللػػدشحصت  -بحيػػدشر حػػص ترػػحؿ حػػف شلحلػػصل شلرنونػػا ل طبيػػا شلعصح ػػا يػػص شو ل بنتيػػص لو هػػذش شليسػػـ لو ذشؾ -
ترعر شلجحصهنر شلعصح ا بصلرصجا ل وردة فى شلعحؿ لو شلوردة فى حيصوحا هجوـ شلرلسحصلنا لو شلوردة فى شتخػصذ شلحبػصدرة ضػدهصج رف
لن رزب نضا ن سا بر ؿ حن صنن ى فى شلوجا شلحيصبؿ ليذ شلرصجا لدن شلطبيا شلعصح ا ل ورػدة فػى شلعحػؿ سػندشف رتحػصا فػى فيػوؿ

شلعحصؿج وحف ثـ ف ف حس لا شلجبيا شلحتردة لنسػت ف ػى شقطػالؽ سػوشن حػف رنػث شأللػؿ لو حػف رنػث شلحضػحوف حسػ لا خصلػا
بصلعالا ػػصت شلحتبصدل ػػا ب ػػنف شل ل ػػنؿ شلبرلح ػػصنى شلرػػنوفى وشتر ػػت شر ى لو ب ػػنف شل ج ػػصف شلحر زن ػػا ل ػػال شلرػ ػزبنف جج وف ػػى شل ػػر ـ ح ػػف لف
شتن لصؿ رتحى فى هذ شلريبا بنف شلتنظنحػصت شلسنصسػنا شلحتنوفػا شلتػى تبنػى ن سػيص ف ػى لسػصس شلطبيػا شلعصح ػا فػ ف حسػ لا شلجبيػا
شلحتردة تنر حف شلرصجا شلح را لت حنف رح صننا جبيا حتردة ل طبيا شلعصح ا فى شللرشع ضد شلرلسحصلناج
وشلرزب لحف ت ن يـ هذ شلحيحا هو حجرد جحعنا دفصفنا ولنس تنظنـ ل عحؿ شلجحصهنرن جج
رف ورػػدة شلجبيػػا ت تػػرض شسػػتعدشدنص فػػى رػػدود حعننػػا ورػػوؿ اضػػصنص حرػػددة لػربط ححصرسػػصتنص فح نػصا بححصرسػػا ت ػػؾ شلتنظنحػػصت

شقلالرناج ل درجا شلتى تظؿ فنيص هذ شلتنظنحصت تعبر شلنوـ فف ررشدة اطصع هصـ حف شلبرولنتصرنص شلحرصرباج

ول ف للـ نن لؿ نرف فنيـ ؟ج نعـ ألننص نخت ؼ حعيػـ رػوؿ حسػصفؿ جوهرنػا ل رر ػا شلعحصلنػا وحػا ذلػؾ نرػف نسػعى تت ػصؽ

حعيػػـ ! نعػػـ فػػى ػػؿ شلرػػصتت شلتػػى ت ػػوف فنيػػص شلجحػػصهنر شلتػػى تتػػبعيـ حسػػتعدوف لالرػػترشؾ فػػى ػػصح حرػػترؾ حػػا جحصهنرنػػص وفنػػدحص
نضطر شتلالرنوف لدرجا تيؿ لو ت ثر لف نلبروش لدشة ليذش شل صح جج
رف سنصسػػا تسػػتيدؼ ت ػ حنف جبيػػا حترػػدة ت تتضػػحف بػػصلطبا ضػػحصنصت لوتوحصتن نػػا ف ػػى لف ت ػػؾ شلورػػدة سػػتتريؽ فػػى ػػؿ
شلظػروؼ ف ػى شلع ػس ف ػػى رػصتت ثنػرة بػؿ حػػف شلحرتحػؿ فػى صلبنػػا شلرػصتت سػت وف شتت صاػصت شلتنظنحنػػا نلػؼ حرييػا لو نػػر
حرييا ف ى شقطالؽج ول ف حف شلضػرورن لف تعطػى شلجحػصهنر شلح صفرػا دشفحػصا شل رلػا قانػصع لن سػيـ بػ ف فػدـ ترينػؽ شلورػدة فػى
شلححصرسا لـ ن ف نتنجا لتضصد ر ى ت نح ف ر ا ول ف صف نتنجا نصب ررشدة رينينا ل نضصؿ لدن شقلالرننف" ال)19ج

صف شلح تحر شلرشبا ل ػوحنترف  9511وشلػذن شهػتـ لسصسػصا بحسػ لا شلجبيػا شلحترػدة هػو شألخنػر شلػذن رضػر لننػنف وشألخنػر

شلذن شفتبر تروتس

ا شررشتا لرنرا فػى جوهرهػصج وبعػد ذلػؾ بعرػرة لفػوشـ وفػى بنػصف شلحبػصدد شألسصسػنا طػرح تروتسػ

حوا ػا حػف

ا شررشت شلح تحر شألولى ل وحنترف:
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"تيػػؼ شلحعصرضػػا شلنسػػصرنا شألححنػػا ف ػػى لرضػػنا شلح ػ تحرشت شألربعػػا شألولػػى ل ػػوحنترفج وهػػذش ت نعنػػى لنيػػص تنرنػػى لحػػصـ ػػؿ
رػػرؼ حػػف ا شررشتيػػص ف ثنػػر حػػف هػػذ شلي ػ شررشت ػػصف ليػػص طػػصبا لرظػػى واػػد نيضػػتيص شألرػػدشث شلتصلنػػاج ول ػػف ػػؿ شلحبػػصدد شألسصسػػنا

البخلوص شقحبرنصلنا وشلدولا شلبرجوشزنا وشلدنحيرشطنا وشقلالرنا وحسصفؿ شتنت صضا ودن تصتورنػا شلبرولنتصرنػص وشلعالاػا حػا شل الرػنف
وشليوحنػػصت شلحضػػطيدة وشلعحػػؿ فػػى شلنيصبػػصت وشلبرلحصننػػا وسنصسػػا شلجبيػػا شلحترػػدة) ػػؿ هػػذ شلحبػػصدد تظػػؿ رتػػى شلنػػوـ لف ػػى تعبنػػر
لتسترشتنجنا شلبرولنتصرنا فى ريبا شألزحا شلعصحا ل رلسحصلناج تػرفض شلحعصرضػا شلنسػصرنا شليػ شررشت شلتررن نػا ل حػ تحر شألححػى شلخػصحس
وشلسصدس ال ")9514 - 9514ال)11ج
ريد فصـ  9511ظيور شلر ػـ شلثالثػى لسػتصلنف وزننوفننػؼ و ػصحنننؼ حػف جيػا وشلحعصرضػا شلنسػصرنا حػف شلجيػا شألخػرنج
ورػػيد ن ػػس شلعػػصـ فػػى لوروبػػص ه ػزنحتنف بن ػرتنف ل ػػوحنترفج ف ػػى نولنػػا تبنػػى شلرػػزب شلرػػنوفى شلب غػػصرن وهػػو رػػزب جحػػصهنرن نتحتػػا
بت نند شلطبيا شلعصح ا ب ح يص تيرنبصا سنصسا سػ بنا تحصحػصا فػى حوشجيػا شتنيػالب شلنحننػى ضػد ر وحػا شلرػزب شل الرػىج وبعػد ذلػؾ بعػد

تػػدحنر شلنظػػصـ شلبرج ػوشزن شلػػدنحيرشطى وت ػػونف ر ػػـ فس ػ رن دن تػػصتورن وشرهػػصب شلجحػػصهنر رػػف شلرػػزب نػػوـ  11سػػبتحبر رنت صضػػا
ح صجفا بدوف لن ترضنر سنصسى جصدج صنت شلنتنجا هى تدحنر شتنت صضا وبدشنا فترة ررهصب لبنض حتورشج

وفػػى للحصننػػص رػػدثت لزحػػا شاتلػػصدنا وشجتحصفنػػا وسنصسػػنا فحنيػػا و ػػصف شلسػػبب فنيػػص هػػو شترػػتالؿ شل رنسػػى لحنطيػػا "الــرو"

وشلتضخـ شل ى شلذن جعؿ شلنيود فع نصا بال انحاج "كان الوضـع األلمـانى فـى خريـف  9190اكثـر يسسـاً مـن أى وقـت منـذ 9191
والب ـ س أكبــرر واألمــل فــى المســتقبل أضــعف" )90ج وتػػـ شلتخطػػنط تنت صضػػا فػػى ل تػػوبر بعػػد لف ػػصف شلرػػزب شلرػػنوفى اػػد رػ ؿ
ر وحا شفتالفنا حا شترت شر ننف شلدنحيرشطننف فى س سوننص ول ف شلخطا تـ رلغصفيػص فػى شل رظػا شألخنػرة الفػى هػصحبورج لػـ نلػؿ اػرشر

شقلغصن فى شلوات شلحنصسب وردثت شنت صضا حعزولا وتـ ترطنحيص بعد نوحنف)
رلن تروتس

لف فرلا تصرنخنا اد ضنعتج وحنذ ذلػؾ شلواػت للػبرت سنصسػا شل ػوحنترف ترػ ؿ برػ ؿ حت شزنػد فػى شلبدشنػا

ف ى لسصس شرتنصجصت جنصح ستصلنف فى شللرشع شلدشخ ى ل رزب فػى شتترػصد شلسػوفنتى ثػـ بعػد ذلػؾ ف ػى لسػصس شرتنصجػصت شلسنصسػا
شلخصرجنا لر وحا ستصلنفج
وبعػػد شنر ػرشؼ "يســارى" الػػنر فػػى  9514دفػػا شل ػػوحنترف فػػى شتجػػص نحننػػى وشسػػتحر رتػػى  9514ثػػـ فػػى شتجػػص نسػػصرن

حتطرؼ ال )9514 - 9514ولخن شار دفا بردة فى رلى شلنحنف فى فترة شلجبيا شلرعبنا ال)9915 - 9511ج واد ر ؿ تروتس

ونيد

ؿ هذ شلحرشرؿ وشلتروتتج وحف شلحالفـ تيدنـ نيد بصستخدشـ ثالثا نحصذجج

المجنة النقابية األنجمو – سوفيتية:
بجصن ػػب شلثػ ػػورة شللػ ػػنننا ال )9513 - 9511وشلتػ ػػى تػ ػػـ تنصوليػ ػػص

صنػ ػػت سنصسػ ػػا شلرػ ػػزب شلرػ ػػنوفى شلبرنطػ ػػصنى الترػ ػػت توجػ ػػا

شل وحنترف) ابؿ وخالؿ شقضرشب شلعصـ فى  9512هى لهـ فالحا ف ى صرثنا هذ شلتوجيصتج
ػػصف رض ػرشب حػػصنو  9512نيطػػا ترػػوؿ رصسػػحا فػػى شلتػػصرن شلبرنطػػصنى و ػػصف هزنحػػا ل نػػدة ل طبيػػا شلعصح ػػاج واػػد لنيػػى هػػذش
شقض ػرشب فت ػرة طون ػػا وشف صنػػت حتيطعػػا حػػف شلنضػػصلنا شلعحصلنػػا ولدن رلػػى شلسػػنطرة طون ػػا شألجػػؿ ل جنػػصح شلنحننػػى فػػى شلنيصبػػصت
بسنصسصتا شلحتوشطفا طبينصا ولدن هذش لنضصا رلى تيونا رلالرنا رزب شلعحصؿ ف ى رسصب شلرزب شلرنوفىج
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صف شلحد فى شلرر ا شلنيصبنا فى  9511-9514نتجا نسص شارج و صنت رر ا شألا نا شلتى لنر هص شلرزب شلرنوفى فصـ 9514

رػوؿ رػػعصرشت حثػؿ " لوا ػوش شلت شرجػا" و" شلعػػودة رلػى شلنيصبػػصت" تػزدشد ن ػػوذشاج وفػى ن ػػس شل تػرة شزدشد ن ػػوذ وتػ ثنر حجحوفػػا حػف شلينػػصدشت
شلنسصرنا فى شلرر ا شلنيصبنا شلرسحناج وبدل فى ربنا  9511ح تحر شلنيصبصت شلعحصلنا فى شلتعصوف حا شترصد شلنيصبصت شلعحصلنا شلسوفنتنا

حف خالؿ المجنة األنجمو-سوفيتية االستشارية المشتركة .واد لفطى ذلؾ لفضصن شلحج س شلعػصـ نػوع حػف شلػردشن" شلثػورن" و طػصنشا
ضد شتنتيصدشت حف شلنسصرج

ػػصف ج ػػوهر ني ػػد تروتسػ ػ

ه ػػو لف شلر ػػزب شلر ػػنوفى شلبرنط ػػصنى ػػصف بض ػػغط ح ػػف حوسػ ػ و ني ػػوـ ببن ػػصن شلثي ػػا ف ػػى هػ ػ تن

شلبنرواػرشطننف شلنسػػصرننف ال ػػصف شلرػػعصر شلحر ػػزن ل رػػزب شلرػػنوفى هػػو ػػؿ شلسػ طا ل حج ػػس شلعػػصـ) شلػػذنف ػػصنوش بصلضػػرورة سػػنخونوف
شلرر ػػا فػػى شل رظػػا شلرصسػػحا ال وهػػذش حػػص فع ػػو بػػصلطبا) وهػػذش بػػدتا حػػف لف تيػػوـ ػوشدر شلرػػزب بصلبنػػصن بر ػ ؿ حسػػتيؿ دشخػػؿ شليوشفػػد
بصستخدشـ لن رطصر نوفر شلنيػصبنوف شلنسػصرنوف ول ػف دوف شتفتحػصد ف ػنيـ وبػدوف ترػجنا شلينػصدشت شليصفدنػا ف ػى شتفتحػصد ف ػنيـ

بؿ ف ى شلع س شلت ند ف ى لنيـ سنخونوف وشلترذنر حف هذ شلخنصنا وشلترضنر ليصج
تب تروتس

فنحص بعد:

"زننوفننؼ جع نص ن يـ لنا نعتحد ف ى لف تجد شلثورة حدخ يص لنس حف خالؿ شلحدخؿ شلضنؽ ل رزب شلرنوفى شلبرنطصنى ول ف
حف خالؿ شلبوشبصت شلوشسعا ل نيصبصت شلعحصلناج واد شستبدؿ شلنضصؿ حف لجؿ سب شلجحصهنر شلحنظحا فػى شلنيصبػصت حػف خػالؿ شلرػزب

شلرنوفى ب حؿ شتستخدشـ شألسرع ألجيزة شلنيصبصت "شلجصهزة" حف لجؿ شلثػورةج ونبػا حػف هػذش شلحواػؼ شلخػصطئ سنصسػا شل جنػا شألنج ػو-

سػػوفنتنا شلتػػى وجيػػت ضػربا لالترػػصد شلسػػوفنتى و ػػذلؾ ل طبيػػا شلعصح ػػا شلبرنطصننػػا وهػػى ضػربا لػـ تتعػػدشهص رت شليزنحػػا فػػى شللػػنف…
و نتنجا ألفظـ رر ا ثورنا فى برنطصننص حنذ لنصـ شلرصرتنا لـ ننحػو شلرػزب شلرػنوفى شلبرنطػصنى فػى رػنف نتربػا شلحج ػس شلعػصـ ف ػى
شلعرش بر ؿ لاون ول ثر رسوخصا ححص صف ف نا ابؿ شتضرشب شلعصـج هذ هى نتصفو ت ؾ "شلحنصورة شتسترشتنجنا شل رندة"ج ال)14
لـ نطرح تروتس

لف سنصسا شلعحؿ شلرنوفى شلحستيؿ ست دن بصلضرورة رلى شنتلصر شقضرشب:

" لـ نطرح لن ثورن نزف حصتا لف شنتلص شار صف ح دشا حف خالؿ شتبصع هذش شلخطج ول ػف شنتلػص شار ػصف حح نػصا فيػط فبػر هػذش

شلطرنؽج حص رف شليزنحا ف ى هذش شلطرنؽ هى شلتى نح ف لف ت دن فنحص بعد رلى شنتلصر"جال)11
ول ف هذش شلطرنؽ:

" نبدو طونالا و نر ح د لبنروارشطى شألححنا شلرنوفناج واد شفتبروش لنا حف خالؿ شلتػ ثنر شلرخلػى ف ػى لحثػصؿ "بورسػؿ" و

"هن س" و " وؾ" ووخرنف… نح ف جػذبيـ بصلتػدرنو وبرػ ؿ نػر ح رػوظ رلػى شألححنػا شلرػنوفناج ولضػحصف حثػؿ هػذش شلنجػصح… ػصف
نجػػب فػػدـ رزفػػصج لو راػػالؽ شأللػػداصن شألف ػزشن البروسػػؿ وهػػن س و ػػوؾ) و ػػصف نجػػب شتخػػصذ تػػدبنر رشدن ػػصلى وهػػو رخضػػصع شلرػػزب
شلرنوفى لرر ا شألا نا… فرؼ شلجحصهنر فيط بورسؿ وهن س و وؾ شلذنف رررتيـ حوس و لنضصا

ينصدشت ليذ شلرر اج

ه تن شأللداصن "شلنسصرنوف" اد خصنوش شلبرولنتصرنص فى شتختبصر شلجصدج واد دخؿ شلعحصؿ شلثورنػوف فػى رصلػا حػف شلتخػبط و راػوش

فى رصلا شلالحبصتة وشحتد بصلطبا رربصطيـ رلى شلرزب شلرنوفى شلذن لـ ن ف سون شلجزن شلس بى فى ولا شلخنصنا وشلغدرج واػد شنيػصرت
رر ا شألا نا وشلى شلل ر فصد شلرزب شلرنوفى رلى ر يا لغنرة نح ف تجصه يص"ج ال)12
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رف شتفتحػػصد ف ػػى انػػصدشت نيصبنػػا "نسػػصرنا" ت زشؿ لرػػد شلخلػػصفص شلححنػزة لتلػػالرننف شلنسػػصرننف فػػف شلثػػورننفج وت زشؿ نيػػد
تروتس

ذش لهحنا بصلغا شلنوـج

ألمانيا فى الفترة الثالثة:
بدل شلح تحر شلعصلحى شلسصدس ل وحنترف اللنؼ  )9514عح نا رد فعؿ فنن ا ل خػط شلنحننػى فػى فتػرة 9514-9514ج واػد
فرض خط نسصرن حتطرؼ ذش طبنعا بنروارشطنا خصلا ف ى شألرزشب شلرنوفنا فى ؿ ح صف بغض شلنظر فػف شلظػروؼ شلحر نػاج
ػػصف هػػذش شلخػػط شنع صسػصا لبػػدن شلخطػػا شلخحسػػنا شألولػػى ول تجحنػػا شلييػػرن فػػى شلرنػػؼ بصتترػػصد شلسػػوفنتى واػػد لف ػػف هػػذش شلخػػط "شل ت ػرة

شلثصلثا" ترة حف شلنضصتت شلثورنا شلحتلصفدةج

ػػصف هػػذش نعنػػى فح ن ػصا لنػػا فػػى شلواػػت شلػػذن صنػػت فنػػا شل صرػػنا ترػ ؿ خطػ شار رينين ػصا وحتنصحنػصا خصلػػا فػػى للحصننػػص تػػـ شفتبػػصر

شترت شر ننف شلدنحيرشطننف بحثصبا شلعدو شألسصسىج واد لف ف شلح تحر شلعصرر ل وحنترف فصـ  9515لف" :تلػب شل صرػنا ل ثػر فػ ثر
شلحػػنيو شلحيػػنحف ل ر ػػـ شلبرجػوشزنج وفػػى شلػػبالد شلتػػى بيػػص لرػزشب شرػػت شر نا دنحيرشطنػػا اونػػا ت خػػذ شل صرػػنا رػ ؿ " شل صرػػنا شتجتحصفنػػا"
وشلتى تخدـ بر ؿ حتزشند شلبرجوشزنا دشة لرؿ نرصط شلجحصهنر فى شلنضصؿ ضد نظصـ شلدن تصتورنا"ج ال)13
واػػد شسػػتتبا ذلػػؾ لف سنصسػػا شلجبيػػا شلحترػػدة حػػص صنػػت ت يػػـ رتػػى ذلػػؾ شلواػػت ػػصف نجػػب شلػػتخ ص حنيػػصج لػػـ نعػػد حطرور ػصا

حرصولا رجبصر شألرزشب شترػت شر نا شلدنحيرشطنػا شلجحصهنرنػا وشلنيصبػصت شلتػى نسػنطروف ف نيػص ل ػدخوؿ فػى جبيػا حترػدة ضػد شل صرػننف

فيػػـ لن سػػيـ ػػصنوش فصرػػنوف شجتحػػصفنوفج رتػػى لضػػصؼ شلح ػ تحر شلرػػصدأ فرػػر ل ػػوحنترف لف شتر ػػت شر نا شلدنحيرشطنػػا " هػػؿ شلعصحػػؿ
شلحررؾ لتطور شلدولا شلرلسحصلنا نرو شل صرنا" ج ال)14ج
رف هذش شلتر نؿ شلخصطئ تحصحص لطبنعا شل صرنا وشترت شر نا شلدنحيرشطنا اد لدن رلى شفترشض لف هنصؾ رح صننا ل توشجد شلحرترؾ
شرتر نا دنحيرشطنا اونا ونظصـ دن تصتورنا فصرنا ولف حثؿ هذش شلوضا ػصف حوجػودشا بصل عػؿ فػى للحصننػص رتػى ابػؿ ولػوؿ
ش
" ألرزشب

هت ػػر ل س ػ طا " وشلػػدلنؿ لف ر وحػػا "فػػوف بػػصبف ر ػ نخر" لسسػػت فػػى للحصننػػص بحسػػصفدة "شلرشنخس ػ نر" و "شلرػػتصلي ـ" وشلنػػصزنوف ر ػ ؿ حػػف

شلدن تصتورنا شل صرنا"ج ال )15ه ذش طرح شلح تحر شلثصنى فرر ل وحنترف فى 9511ج
واد تب تروتس

ضد هذش شلغبصن شقج شرحػى ب لرػصح وا ػؽ حت شزنػدنف حػف  9515ورتػى صرثػا 9511ج وبػال رػؾ فػ ف ب شرفػا

واوة لفحصلا روؿ شألزحا شأللحصننا لـ نتخطصهص لن حصر سىج
رف شل رة شألسصسنا فى ػؿ هػذ شل تصبػصت هػى ضػرورة "شلجبيػا شلعحصلنػا شلحترػدة ضػد شل صرػنا" وهػو فنػوشف ررػدن لرػير هػذ
شل تصبصتج ول ف شلطرح صف ل ثر تعينػدشا حػف ذلػؾ ب ثنػر واػد لجبػر تروتسػ

ن سػا ف ػى شلحتصبعػا شلدانيػا لالطرورػصت شلعجنبػا شلتػى

صف نطرريص شلستصلنننوف شأللحصف دفصفصا فف حصت نح ف شلدفصع فناج واد وشجيت ودرضت تصبصتػا فػى هػذ شل تػرة ترػ ن ا حتنوفػا حػف

شتطرورػػصت رػػبا شلحصر سػػنا وفػػى ن ػػس شلواػػت رػػررت بوضػػوح شسػػتثنصفى " لف ػػى تعبنػػر لالسػػترشتنجنا شلبرولنتصرنػػا" وسػػنح ننص فيػػط

شلتعرض لجزن لغنر حف هذ شل تصبصت هنص:

"تلور شللرصفا شلرسحنا ل وحنترف ششف نتصفو شتنتخصبصت شأللحصننا السبتحبر  )9519نيص شنتلصر فظنـ ل رػنوفنا وشلتػى
تطػػرح شلنػػوـ رػػعصر للحصننػػص شلسػػوفنتنا رػػعصر لدنػػىج رف شلحت ػػصف نف شلبنروا ػرشطننف ت نرنػػدوف شلت نػػر فػػى حعنػػى فالاػػصت شليػػوة شلتػػى
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توضػػريص شقرلػػصنشت شتنتخصبنػػا فيػػـ ننظػػروف رلػػى لراػػصـ شأللػوشت شلتػػى ريييػػص شلرػػنوفنوف برػ ؿ حسػػتيؿ فػػف شلحيػػصـ شلثورنػػا شلتػػى
نخ ييص شلوضا شلرصلى وشلعيبصت شلتى نر يصج
واػد ريػؽ شلرػزب شلرػػنوفى رػوشلى 2ج 4ح نػوف لػػوت حيصرنػا ب ػ 1ج 1ح نػػوف فػى 9514ج حػف وجيػػا نظػر شلحن نػا شلبرلحصننػػا
"شلطبنعنػػا" ح سػػب 1ج 9ح نػػوف هػػو ح سػػب جػػدنر بػػصقرترشـ رتػػى رذش لخػػذنص فػػى شتفتبػػصر شلزنػػصدة فػػى شلعػػدد شل ػػى ل حلػػوتنفج ول ػػف
شلح سب شلذن رييا شلرزب نلب ضفنالا رذش حػص اػورف بي ػزة شل صرػنا حػف  499للػؼ رلػى 4ج 2ح نػوف لػوتج وشلالفػت ل نظػر لنضػصا
لف شترت شر نا شلدنحيرشطنا وف ى شلر ـ حف خسصفر بنرة اد رصفظت ف ى وشدرهص شألسصسنا ورييػت للػوشتصا فصلحنػا ل ثػر ب ثنػر ححػص

رييا شلرزب شلرنوفىج

وفػػى شلواػػت ن سػػا رذش س ػ لنص لن سػػنص فػػف لفضػػؿ ظػػروؼ دولنػػا وحر نػػا تسػػتطنا ترونػػؿ شلطبيػػا شلعصح ػػا نرػػو شلرػػنوفنا بر ػ ؿ
لسػػرع لػػف نجػػد ظروفػصا ل ثػػر حنصسػػبا لحثػػؿ هػػذش شلترػػوؿ حػػف شلوضػػا شلرػػصلى فػػى للحصننػػص… شألزحػػا شتاتلػػصدنا وشنينػػصر شلر ػػصـ ولزحػػا
شلبرلحػػصف وشل ض ػ شلػػذشتى شلرهنػػب لالرػػت شر نا شلدنحيرشطنػػا فػػى شلر ػػـج حػػف زشونػػا هػػذ شلظػػروؼ شلتصرنخنػػا شلح حوسػػا نظػػؿ شلت ػ ثنر
شلحردود ل رزب شلرنوفى شأللحصنى ر ـ سب 1ج 9ح نوف لوت لغنر نسبنصاج
رف شللػ ا شلححنػزة شألولػػى لرػػزب ثػػورن رينيػػى هػػى شليػػدرة ف ػػى شلنظػػر رلػػى شلوشاػػا وجيػصا لوجػػا… حػػف لجػػؿ شف تػ دن شألزحػػا

شتجتحصفنػػا رلػػى ثػػورة برولنتصرنػػاج حػػف شلضػػرورن لف نرػػدث هػػذش بجصنػػب رػػروط لخػػرن ترػػوؿ رصسػػـ ل طبيػػا شلبرجوشزنػػا شللػػغنرة فػػى
شتجص شلبرولنتصرنصج وهذش شلتروؿ سنعطى شلبرولنتصرنص فرلا لتضا ن سيص فى حيدحا شألحػا لينصدتيػصج ليػد لوضػرت شتنتخصبػصت شألخنػرة
وهنص نرن لهحنتيص شألسصسنا تروتا فى شتتجص شلع سىج ليػد شنعط ػت شلبرجوشزنػا شللػغنرة ترػت وطػ ة شألزحػا لػنس فػى شتجػص شلثػورة
شلبرولنتصرنا ول ف فى شتجص لالى ر ؿ حف شلرجعنا شقحبرنصلنا وجذبت ورشنهص اطصفصت لنست ضفن ا حف شلبرولنتصرنصج
رف شلنحو شلضخـ ل نصزنا هو تعبنر لعصح نف:
شألزح ػػا شتجتحصفن ػػا شلعحني ػػا شلت ػػى شفي ػػدت جح ػػصهنر شلبرجوشزن ػػا شلل ػػغنرة شتزشني ػػص و ن ػػصب ر ػػزب ث ػػورن نح ػػف لف تعتب ػػر شلن ػػوـ
شلجحصهنر شلرعبنا شلينصدة شلثورنا شلرينيناج رذش صف شلرزب شلرنوفى هػو حـزب األمـل الثـورى فػ ف شل صرػنا هػى

الحـزب اليـائس المضـاد لمثـورة .فنػدحص تعتنػؽ شلجحػصهنر شلبرولنتصرنػا

رر ػا جحصهنرنػا

ػؿ شألحػؿ شلثػورن فيػى تجػذب بصلضػرورة اطصفػصت وشسػعا حػف

شلبرجوشزنػػا شللػػغنرة ف ػػى طرنػػؽ شلثػػورةج وبصلتردنػػد فػػى هػػذش شلحجػػصؿ اػػد لوضػػرت شتنتخصبػػصت شألخن ػرة لػػورة ف سػػنا :فيػػد شفتنيػػت

جحصهنر شلبرجوشزنا شللغنرة شلن س شلحضصد ل ثورة بيوة ردندة لدرجا لنيص جذبت ورشنهص اطصفصت بنرة حف شلبرولنتصرنص…
شل صرػػنا فػػى للحصننػػص اػػد للػػبرت خط ػ شار رينين ػصا

تعبنػػر رػػصد ل وضػػا شلعػػصجز ل نظػػصـ شلبرج ػوشزن وشلػػدور شلحرػػصفظ لالرػػت شر نا

شلدنحيرشطنا فى شلنظصـ وشلضعؼ شلحت شر ـ ل رزب شلرنوفى لتطصرا باج رف شلذن نن ر ذلؾ هو رحص لفحى لو حتبج "جال)19
طػػرح تروتسػ

لف رلػػالح شلوضػػا نتط ػػب لوتا ن ػػض شلرػػزب شلرػػنوفى حػػف تطرفػػا شلرشدن ػػصلى شلعيػػنـج نجػػب شسػػتبدشؿ سنصسػػا

"شلتيدند شلبنروارشطى" وهػى حرصولػا الت تلػصب شلطبيػا شلعصح ػا بعػد شل رػؿ فػى رانصفيػص) بسنصسػا حنػصورشت نرػطا ف ػى لسػصس سنصسػا
شلجبيا شلحتردةج
"رف تعبفا ل بنا شلطبيا شلعصح ػا شأللحصننػا ل يجػوـ هػى حيحػا لػعباج ف نتنجػا ليػزشفـ  9595و  9519و  9511ولحغػصحرشت

"شل ترة شلثصلثا" فيد طور شلعحصؿ شأللحػصف شلحرتبطػوف فػوؽ ذلػؾ ػا بتنظنحػصت حرصفظػا اونػا درجػا فصلنػا حػف شلتػردد وشلخػوؼج ول ػف
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ف ى شلجصنب ششخر ف ف شلتضصحف شلتنظنحى ل عحصؿ شأللحػصف وشلػذن حنػا برػ ؿ صحػؿ تيرنبػصا رتػى ششف دخػوؿ شل صرػنا فػى لػ وفيـ

ن ػػت شلحجػػصؿ قح صننػػصت وشسػػعا ل نضػػصتت شلدفصفنػػاج ونجػػب حالرظػػا لف سنصسػػا شلجبيػػا شلحترػػدة ل ثػػر تػ ثن شار برػ ؿ فػػصـ فػػى شلػػدفصع

فنيػػص فػػى شليجػػوـج رف شليطصفػػصت شأل ثػػر حرصفظػػا لو تخ ػػؼ نح ػػف جػػذبيـ بسػػيولا ل بػػر ل نضػػصؿ حػػف لجػػؿ حػػص لػػدنيـ حػػف شلنضػػصؿ

لح صسب جدندة"ج ال)19
ليد شستخدـ شلستصلنننوف ؿ لر صؿ شلس سطا قبيصـ شلحس لا ولتلونر حص صف ذشت حرة سنصسا شل وحنترف ف ى لنا "تروتسػ نا
حض ػػصدة ل ثػػورة"ج واػػد طررػ ػوش لف شلجبيػػا شلحترػػدة نح ػػف لف تػ ػ تى فيػػط حػػف لسػػ ؿ لن لف شتت صان ػػصت حػػا شتر ػػت شر ننف شل ػػدنحيرشطننف

حرفوضػػا ول ػػف شترػػت شر نوف شلػػدنحيرشطنوف شألفػرشد نح ػػنيـ شلحرػػصر ا فػػى "شلجبيػػا شلحترػػدة شلرحػرشن" -ف ػػى رػػرط ابػػوليـ انػػصدة شلرػػزب
شلرنوفى!
واد تـ شلترجنا شلحتزشند ل وهـ شليصتؿ وشلح خص برػعصر "بعػد هت ػر نػ تى دورنػص"ج واػد ل ػد تروتسػ

ثنػ شار لف هػذ شلر نػا هػى

ر نػػا شلسػ بنا وشلعجػػز حينعػػا برػػعصرشت رشدن صلنػػاج واػػد فػػصد حػ شر شار وت ػ شر شار لحسػ لا شلجبيػػا شلحترػػدة وفضػ شلس سػػطا وتجصهػػؿ شقهصنػػصت
وشلتر نز ف ى شلحسصفؿ شألسصسنا حص فى شلحثصؿ شلبصرع:
"لخذ تصجر حصرنا فى حرة فدة ثنرشف رلى شلحذب
هذش شلجالد بيروننص"ج ورد ثور وخر "لو سحرت

وجصن شلجزشر وشاترب بس ننا شلرصدة وشاترح لرد شلثنرشف "لنتضصحف حعصا ونيتؿ

نؼ ن وف شلجزشر لسول حػف شلتػصجر شلػذن لتػى بنػص رلػى هنػص بنبوتػا؟" و ػصف هػذش شلثػور

اد رلؿ ف ى تع نحا شلسنصسى فى ح سسا حصنون س ىج
و ػػصف شلػػرد "ول ننػػص سنسػػتطنا شلتعصحػػؿ حػػا شلتػػصجر فنحػػص بعػػد!" نػػر لف شلثن ػرشف ردوش فػػى لػػوت وشرػػد " لػػف نن ػػا هػػذش… لنػػت

ترصوؿ لف ترحى لفدشفنص فى شلنسصر لنت ن سؾ جزشر شجتحصفى! ورفضوش لف نتضصحنوش" حف لسصطنر لنسوبج ال)11
ورطحت شلرر ا شلعحصلناج
ظؿ شلرزب شلرنوفى حتحصس صا بحنيجا شليصتؿ وجصن هت ر رلى شلس طا ل

الجبهة الشعبية والثورة األسبانية:
دفػػا شنتلػػصر هت ػػر زفحػػصن شتترػػصد شلسػػوفنتى ل برػػث فػػف "تػ حنف" حػػف خػػالؿ ر ػػؼ فسػ رن حػػا شليػػوتنف شلغػربنتنف شلحينحنتػػنف
رتػػى ذلػػؾ شلواػػت-فرنسػػص وبرنطصننػػص -وشلػػى دفػػا شل ػػوحنترف بيػػوة لتبنػػى سنصسػػصت نحنننػػاج وذلػػؾ عصحػػؿ حسػػصفد ل دب وحصسػػنا شلسػػتصلنننا
و صف هذش هو شلدور شلجدند ل ػوحنترفج واػد لاػنـ شلحػ تحر شلسػصبا وشألخنػر فػصـ  9511برهػصف ف نػى ف ػى لف شلثػورة لػـ تلػب ف ػى
شقطػالؽ حطرورػػا ف ػى جػػدوؿ شألفحػصؿج واػػد نػصدن شلحػ تحر ب ػ "جبيػػا رػعبنا حترػػدة " تنصضػؿ حػػف لجػؿ شلسػػالـ وضػد رثػػصرة شلرػػربج

وتضـ ؿ شلحيتحنف ب بيصن شلسالـجال)11
واد ضحت اصفحا شلحيتحنف ب بيصن شلسالـ شلحنتلروف فػى  :9594شلطبيػصت شلرص حػا شل رنسػنا وشلبرنطصننػا وهػـ هػدؼ شلخػط
شلجدندج
واد لررت شلينصدة شلتن نذنا ل وحنترف فى حصنو :9512
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"رف شلوضػػا شلنػػوـ لػػنس حػػص ػػصف ف نػػا فػػى  9594فػػصشف لػػنس فيػػط شلطبيػػا شلعصح ػػا وشل الرػػوف و ػػؿ شلجحػػصهنر شل صدرػػا هػػـ
شلحلروف ف ػى ربيػصن شلسػالـ ول ػف لنضػصا شلػدوؿ شلحضػطيدة وشلضػعن ا شلتػى تيػدد شلرػرب شسػتياللنتيص… وفػى شلحرر ػا شلرصلنػا هنػصؾ
فػػدد حػػف شلػػدوؿ شل لرسػػحصلنا نيحيػػص لنض ػصا ربيػػصن شلسػػالـج ولػػذلؾ هنػػصؾ رح صننػػا لخ ػػؽ جبيػػا وشسػػعا حػػف شلطبيػػا شلعصح ػػا و ػػؿ شلجحػػصهنر

شل صدرا ولحـ ب ح يص ضد خطر شلررب شقحبرنصلنا"ج ال)14

رف حثؿ هذ شلجبيا صنت بصلطبا دفصع فف شلوضا شقحبرنصلى شليصفـ رننذشؾج و صف نجب شستخدشـ لغا رلالرنا بر ؿ حرف
قخ صن هذ شلحس لا وهذش حص ردث بر ؿ نصج جدشا ل ترةج
ف ى شلحرر ا شألولى لدن شلرحصس شلجحصهنرن ل وردة رلى ترينؽ شألرزشب شلرنوفنا لح صسب ضخحا:
فيػػد نحػػى شلرػػزب شل رنسػػى حػػف  19للػػؼ فػػصـ  9514رلػػى  919للػػؼ بنيصنػػا  9512بصقضػػصفا رلػػى  999للػػؼ حػػف حنظحػػا
شلربصب شلرنوفىج واد س

شألفضصن شلجدد ضد شنتيصدشت شلنسصر ب نحصف لف شلتروتس ننف نعح وف عحالن ل صرنا!ج

وف ػػى ح ػػصنو  9511ت ػػـ شلتوان ػػا ف ػػى شلحعصهػ ػدة شل رنس ػػنا -شلس ػػوفنتنا وبر ػػوؿ ر ػػير نولن ػػو ول ػػؿ شلر ػػزب شلر ػػنوفى وشلر ػػزب
شترػت شر ى شل رنسػػى رلػػى شت ػػصؽ حػػا شلرػػزب شلرشدن ػػصلى وهػػو شلعحػػود شل يػػرن ل دنحيرشطنػػا شلبرجوشزنػػا شل رنسػػناج وفػػى ربرنػػؿ  9512فػػصزت

"شلجبيا شلرعبنا" شلح ونا حف شألرزشب شلثالث فى شتنتخصبصت شلعصحا ف ػى لسػصس سنصسػا "شألحػف شلجحػصفى" وشقلػالحج ونػصؿ شلرػزب
شلرنوفى  31حيعدشا و صنت رح تا شلدفصفنا ف ى لسصس رعصر " حف لجؿ فرنسص اونا وررة وسعندة" وللب جزن لسصسى حف شأل بنػا

شلبرلحصننا بينصدة "لنوف ب وـ" زفنـ شلرزب شترت شر ى ورفنس وزرشن ر وحا شلجبيا شلرعبناج وشستطصع "حػورنس ثػورنز" شلسػ رتنر شلعػصـ
ل رػػزب شلرػػنوفى لف نػػزفـ "لننػػص ررحنػػص فػػدونص برػػجصفا حػػف شألرػػنصن شلتػػى سػػرات حن ػػص وسػػريت تر ػػت شألاػػدشـج لي ػػد شسػػتعدنص نرػػند

شلحصرسننز ورشنا شأللوشف شلثالث"ج ال)11

وفنػدحص شسػتتبا شتنتلػصر شتنتخػصبى ل نسػػصر حوجػا ضػخحا حػف شقضػرشبصت وشتفتلػػصحصت ال واػد رػصرؾ بيػص  2حالنػنف فصحػػؿ
فػػى نوننػػو  )9512بػػذؿ شألبطػػصؿ شلسػػصبيوف "ل نضػػصؿ شلثػػورن شلحتلػػصفد" جيػػدشا بنػ شار ترتػوشن شلرر ػػا فػػى لطػػر ضػػنيا وقنيصفيػػص ف ػػى

شسػػصس تنػػصزتت "شت صانػػا حػػصتننوف" ال لسصس ػصا  49سػػصفا فحػػؿ بصألسػػبوع وشج ػػصزشت حدفوفػػا شألج ػػر) وبر ػػوؿ نيصنػػا شلعػػصـ ػػصف شلرػػزب
شلرنوفى وشلذن للب ف ى نحنف ر صفا شترت شر ننف شلػدنحيرشطننف ننػصدن بتوسػنا "شلجبيػا شلرػعبنا" رلػى "جبيػا فرنسػنا" حػف خػالؿ
ضـ بعض شلحرصفظنف شلنحننننف شلحعصدننف بردة ل لحصف ف ى لسس اوحناج
ػػصف شلرػػزب شل رنسػػى لوؿ شلحن ػػذنف ليػػذ شلسنصسػػصت ألف شلترػػصلؼ حػػا فرنسػػص ػػصف حر زن ػصا لسنصسػػا سػػتصلنف شلخصرجنػػا ول ػػف

سرفصف حص تـ تبننيص حف ابؿ شل وحنترف اج

وفندحص شندلعت شلثػورة شألسػبصننا فػى نولنػو 9512

ػرد فعػؿ لحرصولػا فرشن ػو شتسػتنالن ف ػى شلسػ طا فعػؿ شلرػزب شلرػنوفى

فبرنػر وشسػتولى ف ػػى شلسػ طا
شألسػبصنى وشلػذن ػػصف جػزن حػػف شلجبيػا شلرػعبنا شألسػػبصننا شلتػى فػػصزت بصتنتخصبػصت فػػى ش

ػػؿ حػص بوسػػعا

لتبيصن ف ى شلرر ا دشخؿ رطصر "شلدنحيرشطنا" واد نج فى ذلؾ بحسصفدة شلدب وحصسنا شلروسنا وشترت شر ننف شلدنحيرشطننف بصلطباج
واد لرح "نسوس هرنصندنس" حررر شلجرندة شلنوحنا ل رزب:
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"حف شلخطػ تحصحػصا تلػور لف هػدؼ شلرر ػا شلعحصلنػا هػو رنرػصن دن تصتورنػا شلبرولنتصرنػص بعػد شنتيػصن شلرػرب… نرػف شلرػنوفنوف

لوؿ حف نرفض هذش شلتلورجرف حص نرر نص هو فيط شلر با فى شلدفصع فف شلجحيورنا شلدنحيرشطنا"ج ال)12

ونتنجػػا ليػػذش هػػذش شلخػػط دفػػا شلرػػزب شلرػػنوفى شألسػػبصن ور صفػػا شلبرج ػوشزننف سنصسػػصت شلر وحػػا شلجحيورنػػا ل ثػػر ف ػ ثر رلػػى
شلنحنفج ف ى لثنصن شلررب شأله نا شلححتدة لخػرج شلبػوـ ) (P.O.U.Mحػف شلر وحػا و ػصف هػذش شلرػزب ف ػى نسػصر شلرػزب شلرػنوفى
و صف تروتس

اد شنتيد برػدة لدخولػا للػالا فػى شلجبيػا شلرػعبنا وبصلتػصلى تجرنػد ن سػا حػف اوتػا شلسنصسػنا وشفطػصن " طػصن " نسػصرن

ل رزب شلرنوفى ثـ ل جنصح شلنسصرن ل رزب شترت شر ى شألسبصنىج

لدن "شلدفصع فف شلنظصـ شلجحيورن حا شلدفصع فف شلح نا" ال )13رلى فترة حػف شلر ػـ شقرهػصبى فػى شلجحيورنػا شألسػبصننا ضػد
حص طرح تروتس

شلنسصرج وهذش حص حيد شلسبنؿ

تنتلصر فرشن وج واد تب فى دنسحبر :9513

"ليػػد لظيػػرت شلبرولنتص رنػػص شألسػػبصننا اػػدرشت فس ػ رنا حػػف شلدرجػػا شألولػػىج فػػى وزنيػػص شلنسػػبى فػػى شلرنػػصة شتاتلػػصدنا ل ب ػػد وفػػى
حسػػتوشهص شلسنصسػػى وشلثيػػصفى وا ػػت شلبرولنتصرنػػص شألسػػبصننا فػػى شلنػػوـ شألوؿ ل ثػػورة فػػى حسػػتون لف ػػى حػػف شلبرولنتصرنػػص شلروسػػنا فػػى بدشنػػا
9593ج واػػد وا ػػت تنظنحصتيػػص صلعيبػػصت شألسصسػػنا فػػى طرنييػػص ل نلػػرج ليػػد ت ونػػت شل فػػا شلحسػػنطرة حػػف شلسػػتصلننننف وفػػى توشفػػؽ حػػا
وظن تيـ شلحضصدة ل ثورة حف حرتزاا وولولننف وفنصلر بال طبيا وبر ؿ فصـ ؿ لنوشع شلرثصلا شتجتحصفناج

لحػ ػػص ححث ػ ػػى شلتنظنحػ ػػصت شلعحصلنػ ػػا شألخػ ػػرن :رلػ ػػالرنوف بػ ػػال رلػ ػػالرصت وفوضػ ػػوننف حػ ػػرددنف ل رػ ػػعصرشت ووسػ ػػطنوش شلبػ ػػوـ
) (P.O.U.Mشلعػػصجزوف

ػػؿ ه ػ تن تػػذحروش وت ػ ه وش وتػػرددوش وتنػػصوروش ول ػػف فػػى شلنيصنػػا ت ػ ا حوش حػػا شلسػػتصلننننفج و نتنجػػا لنرػػصطيـ

شلحرػػترؾ تػػـ رخضػػصع حعس ػ ر شلثػػورة شتجتحصفنػػا -شلعحػػصؿ وشل الرػػوف ل برجوشزنػػا لو بصألل ػ لظ يػػصج ليػػد تػػـ شسػػتنزشفيص رتػػى شلحػػوت

وتدحنر طصبعيصج

لـ ن ف هنصؾ نيلصا فى شلبطولا حف جصنب شلجحصهنر لو حف جصنب شلثورننف شألفرشدج ول ػف شلجحػصهنر تر ػوش لحبػصدرشتيـ شلذشتنػا

فى رنف ظؿ شلثورنوف ح

نف وبدوف برنصحو وبدوف خطا فحػؿج و ػصف نيػـ شلينػصدشت شلعسػ رنا شلجحيورنػا ترطػنـ شلثػورة شتجتحصفنػا

ل ثر حػف ررػرشز شنتلػصرشت فسػ رناج واػد فيػد شلجنػود ثيػتيـ بينػصدشتيـ وفيػدت شلجحػصهنر ثيتيػص فػى شلر وحػا وت شرجػا شل الرػوف وللػب

شلعحصؿ حني وف فصليزنحا نتبعيص هزنحا ونحى شقربصط سرنعصاج

لـ ن ف هذش ا حف شللعب شلت يف با حنذ بدشنا شلررب شأله نا فحف خالؿ وضا شلجبيا شلرعبنا لن سػيص حيحػا رنيػصذ شلنظػصـ
شلرلسحصلى ر حت ف ى ن سيص بصليزنحا شلعس رناج وحف خػالؿ ا ػب شلب رػ نا ف ػى لرسػيص نجػ سػتصلنف تحصحػصا فػى تن نػذ دور ر ػصر ابػر

شلثورة"ج ال)14

رف شلحسػ لا لنسػػت فيػط ذشت لهحنػػا تصرنخنػػا ول ػف لنضػصا ذشت لهحنػػا فح نػا حبصرػرةج رف تصبػػصت تروتسػ

رػػوؿ شتسػػترشتنجنا

وشلت تنؾ فى فالاصتيص بيذ شليضصنص شل برن هى بصل عؿ نز فظنـج ونح ػف شليػوؿ وبػدوف حبصلغػا لنػا لػـ ننػتو لرػد حنػذ  9511لفحػصتا
تيترب رتى حف لفحصؿ تروتس
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انفصم انرابع :انحزب وانطبقت
ل د حصر س لف تررنر شلطبيا شلعصح ػا هػو فحػؿ شلطبيػا شلعصح ػا ذشتيػص ول نػا طػرح لنضػصا "لف شلطبيػصت شلرص حػا تسػنطر ف ػى

لدوشت شقنتػػصج شلػػذهنى وبصلتػػصلى ت ػػوف شألف ػػصر شلحينحنػػا فػػى لن ريبػػا هػػى لف ػػصر شلطبيػػا شلرص حػػا" حػػف هػػذش شلتنػػصاض تبػػرز ضػػرورة
شلرزب شترت شر ى رف طبنعا شلرزب وابؿ ؿ رئ طبنعا فالاتا بصلطبيا شلعصح ا ظ ت حسػصف ا حر زنػا فػى شلرر ػا شترػت شر نا حنػذ
شلبدشناج لػـ ت ػف لبػدشا حجػرد حسػ لا تنظنحنػا "تيننػا" ػصف شلجػدؿ فػى ػؿ حرر ػا رػوؿ فالاػا شلرػزب بصلطبيػا وبصلتبعنػا رػوؿ طبنعتػا

لنضصا جدتا روؿ لهدشؼ شلرر ا
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ل ػػدشحصت ح ػػصر س ح ػػا ب ػػردوف ور ػػصبنر وبالن ػػؾ وب ػػص وننف ووخػ ػرنف ر ػػوؿ ه ػػذش شلحوض ػػوع حرتبط ػػا تحصحػ ػصا بصلخالف ػػصت ر ػػوؿ طبنع ػػا

شترت شر نا ووسصفؿ ترينييصج

وشذش نظرنص رلى روسنص نجد لف شلخالؼ روؿ هذش شلحوضوع بدل حنذ بدشنا شلحرصوتت لبنصن رػزب شلطبيػا شلعصح ػاج صنػت نظػرة
تروتس

شألولى روؿ شلرزب شلثورن هى بصألسصس حص لط ؽ ف نا فنحص بعد "شلنظػرة شل نننننػا" وشلتػى ػصف هػو اػد طرريػص بحعػزؿ فػف

لنننف فى حن ص فى سنبرنص فى  9599ال)9ج ف ى لن رصؿ ػصف تروتسػ

حػف لوشفػؿ ح نػدن "رنسػ رش" وواػؼ حػدشفعصا فػف ف ػرة حنظحػا

فصلنا شلحر زنا فى ح تحر رزب شلعحصؿ شترت شر ى شلدنحيرشطى شلروسى فى 9591ج

"رف اوشفدنص…تحثؿ فدـ شلثيا شلحنظـ حف شلرزب تجص ؿ لاسصحا لن شلسنطرة شلتصحا ف ى ؿ شلحنظحصت شلحر نا وحنظحصت
شلحنصطؽ وشلحنظحصت شليوحنا"جال)1
وبعد لف لخذ تروتس

لؼ شلحنصر ا فى رنريصؽ شلح تحر شرتػد بعنػؼ فػف هػذ شلنظػرة وللػب فػى خػالؿ سػنا وشرػدة لبػرز

نصاد لحر زنا شلحنصر اج " رف طرنيا لنننف ت دن رلى لف ترؿ ح سسصت شلرزب شلتنظنحنا حرػؿ شلرػزب ػا ولف ترػؿ شل جنػا شلحر زنػا
حرؿ ح سسصت شلرزب وفى شلنيصنا ن تى شلدن تصتور" ال )1ه ذش تب تروتس
صف تروتس

فى 9594ج

حثؿ رو شز لو سحبرج نتخوؼ حف "حرصفظا شلرزب" ون د بردة ف ى لهحنا تررؾ شلطبيا شلعصح ا شلع ونا:

"ليػػد للػػب لػػدن شألر ػزشب شترػػت شر نا شألوربنػػا وخصلػػا لا ػوشهـ شلرػػزب شأللحػػصنى روح حرصفظػػا تنحػػو وتيػػون حػػص نحػػص رجػػـ
شلجحػػصهنر شلحتػ ثرة بيػػـ و حػػص شزدشدت ػػصنة شلتنظػػنـ وشنتظػػصـ شلرػػزبج ولػػذش حػػف شلحح ػػف لف ت ػػوف شترػػت شر نا شلدنحيرشطنػػا فيبػػا فػػى
طرنؽ شللدشـ شلحبصرر بنف شلعحصؿ وشلبرجوشزنا"ج ال)4
ل تغ ب ف ى هذ شلحرصفظا شفتحد تروتس

ف ى شلحد شلت يصفى ل ثورة شلذن "نيتؿ روتنف شلرزب وندحر حرصفظتػا" حػص تػب

بعد ثورة  9591ال )1وه ذش نتي ص دور شلرزب رلى شلدفصنا بصألسصسج لنا لنس ط نعا شلطبيا شلعصح اج
صنت لتخوفصت تروتس

ت ؾ بصلطبا حص نبررهصج ف ى روسنص حف  9591رلػى  9593رتػى شلرػزب شلب رػ

لظيػر حرصفظتػا

وت ػرر ذلػؾ فػى  9593ال)2ج وفػى شلغػرب رنػث ل حرصفظػا اصفػدة حصدنػا ل ثػر تتحثػؿ فػ حنػزشت شألرسػتيرشطنصت شلعحصلنػا لعبػػت دو شر
رصسحص ضد شلثورة ف 9595 - 9594ج

لثػػرت ب ػػصلطبا تجرب ػػا  9591ف ػ ت ػػونف ه ػػذ ششرشن رنػػث لع ػػب تروتس ػ

دو شار نػػر ف ػػصدأ ف ػ ت ػػؾ شلث ػػورة ػػرد ب ػػدوف

شرتبصطػػصت رزبنػػا رينينػػا ال ػػصف ف ػ ت ػػؾ شل ت ػرة حنر ػ نصا بصتسػػـ ول نػػا فح ن ػصا ر ػ شار تصح ػصا) ححػػص فضػػد ف رتػػا فػػف صنػػا شل عػػؿ شلع ػػوأ

شلجحصهنرأج

وليػد ظػػؿ فػ فتػرة شلحػػد شلرجعػ بعػد  9592وفػ فتػرة تلػػصفد شلرر ػػا شلعحصلنػػا حػػف  9591نصاػدش ل ػ "اســتبدالية" شلبالرػ ا

دشفنص رلى وردة ؿ شتتجصهصت شتاترشح شلذأ صف بصألسصس حوجيص ضػد شلب رػ ناج الاػد ن ػوف هػذش اػد سػصهـ فػ بطفػا فػ ش ترػصؼ
لخطصر شتستبدشلنا شلرينينا بعد )9519ج
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ليد لثبتت شألردشث خط حواؼ تروتس

ف شل ترة حص بنف  9594و  9593تب تروتس

لنا بدوف لننػنف حػص صنػت هنػصؾ

ثورة ل توبر ول ف شلحس لا لـ ت ف ببسصطا حس لا ولػوؿ لننػنف رلػى حرطػا فن نػدش فػ لبرنػؿ 9593ج بػؿ صنػت حسػ لا شلرػزب شلػذأ
بنص لنننف وحعصوننا فبر شلسنوشت شلسصبياج رف شلحنؿ شلحرصفظ لدن ثنر حف اػصدة ذلػؾ شلرػزب الوشلػذأ سػصفد بصلت نػد شلطػرح شلنظػرأ

"الديكتاتورية الديمقراطية" شلذأ صف لنننف اد دشفا فنا طونالا) صف صلبص حص سنحنا شتستنالن ف ػ شلسػ طا لػوت وضػا لننػنف شل رنػد

وشلػرشر ج ول ػػف بػػدوف شلرػػزب ر ػػـ ػػؿ فنوبػػا لحػػص طررػػت شلحس ػ لا للػػالجرف شلرر ػػا الجماهيريــة "العفويــة" تسػػتطنا رسػػيصط نظػػصـ
حسػتبدجواد رػدث ذلػؾ بصل عػؿ فػ روسػنص فػ فب شرنػر  9593وفػ للحصننػص وشلنحسػص وشلحجػر فػ  9594واػد رػدث ذلػؾ فػدة حػرشت حنػذ
ذلؾ شلرنف و صف وخرهص ف رنرشفج
ول ف تروتس

نر و شرفػا فػ  9593وشنضػـ رلػى شلرػزب شلب رػ

بعػدحص لثبتػت شألرػدشث لهحنػا رػزب حػف شلػنحط شل ننننػ

رتى نتسنى ل طبيا شلعصح ا لنس فيط رسيصط شلنظـ شليصفحا ول ف لنضص شتستنالن ف
ذلؾ بؿ وف بعض شألرنصف لص ا ف ردة رتى لنا ف  9511وردشا ف

شلرزب

شلر ـجولـ نتنصزؿ تروتس

فف هذش شلػرلأ بعػد

حيولا لف حلصل شلطبيا شلعصح ػا تػ ت ابػؿ حلػصل

تب نيوؿ:

"رف شلطبيا حترو ا بذشتيص هى فيط حصدة لالستغالؿ رف شلبرولنتصرنص تتبول دو شار حستيالا فيط رننحص تترػوؿ حػف طبيػا شجتحصفنػا

بذشتيص رلى طبيا سنصسنا لذشتيصج وهذش ت نح ف ردوثا رت حػف خػالؿ رػزبج رف شلرػزب هػو شألدشة شلتصرنخنػا شلتػ تسػتطنا شلطبيػا حػف
خالليص لف تلب وشفنا بذشتيصج لف نيوؿ لف " شلطبيػا تيػؼ لف ػى حػف شلرػزب" هػو لف نيػوؿ لف شلطبيػا شلخػصـ تيػؼ لف ػى حػف شلطبيػا
ف طرنييص رلى شلوف بذشتيصج هذش لنس خصطئ فيط رنا رجع " ج ال)3
هذش شلتل ور ف شلوشاا نطرح لعصب فدندة ف يػد لظيػرت شلتجربػا شلتصرنخنػا لف هػذ شألدشة شلتصرنخنػا نح ػف ليػص لف تػنرط!
نؼ رذف نتسنى شلدفصع فف شلتنظنـ شلرزب ج

األداة المشروطة تاريخياً
صف تروتس

وشفنص بت ؾ شلحر ا ف يد ريد شنرطصط شألححنا شلثصننا فػ  9594وشلػدور شلحبصرػر شلػذأ لعبتػا شترػت شر نا

شلدنحيرشطنا ضد شلثورة ف  9595 -9594وبصلطبا لعود شلستصلننناج
ف ذش شست ح نص شل يرة لفال :
"رف فح نػػا تطػػور شلطبيػػا تجػػص وفنيػػص شلطبي ػ لأ بحعنػػى وخػػر بنػػصن شلرػػزب شلثػػورأ فح نػػا حعيػػدة وح نفػػا بصلحتنصاضػػصتج
فصلطبيػػا ذشتيػػص لنسػػت حتجصنسػػا تحصحػػصج ور ػ شرفريص شلحخت ػػا تلػػؿ رلػػى شلػػوف شلطبي ػ ف ػ لواػػصت وبسػػبؿ حخت ػػا وترػػصرؾ شلبرجوشزنػػا
ب نجصبنػػا فػ هػػذ شلعح نػػا فتخ ػػؽ ح سسػػصت ليػػص دشخػػؿ شلطبيػػا شلعصح ػػا لو تسػػتخدـ ح سسػػصت حوجػػودة بصل عػػؿ رتػػى تضػػرب ر ػرشف
وففػػصت فحصلنػػا ب ػ خرنج ه ػػذش تتلػػصرع دشخػػؿ شلبرولنتصرنػػص لر ػزشب فدنػػدة ف ػ ن ػػس شلواػػت لػػذش نجػػد شلبرولنتصرنػػص حنيسػػحا سنصسػػنص ف ػ
شلرػوط شألفظػـ حػف حرػوشرهص شلسنصسػ

وحػف هنػص بصلضػبط تنبػا ررػ صلنا "شلجبيػا شلحترػدة" شلتػ تبػرز برػػدة ف ػى شلسػط

فػ بعػػض

شألرنػػصف تجػػد شلحلػػصل شلتصرنخنػػا ل برولنتصرنػػص تعبنرهػػص ف ػ شلرػػزب شلرػػنوف الفنػػدحص ت ػػوف سنصسػػصتا لػػرنرا) وت حػػف حيحػػا شلرػػزب
شلرػػنوف فػ

سػػب ل بنػػا شلبرولنتصرنػػص ه ػػذش فيػػط ت ػػوف شلثػػورة شترػػت شر نا حح نػػا وت نح ػػف ل رػػزب شلرػػنوف ترينػػؽ حيحتػػا رت فػػف

طرنؽ شلر صظ ف ى شستياللنتا شلسنصسنا وشلتنظنحنا فف شألرزشب وشلتنظنحصت شألخرن دشخؿ وخصرج شلطبيا شلعصح ا وشلتعدأ ف ػى هػذش
شلحبػػدل شألسصس ػ فػ شلحصر سػػنا هػػو شات ػرشؼ ألفظػػا شلج ػرشفـ ضػػد حلػػصل شلبرولنتصرنػػص طبيػػاجج ل ػػف شلبرولنتصرنػػص ت تيتػػرب حػػف شلػػوف
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شلثورأ حف خالؿ شجتنصز شتحترصنػصت شلحدرسػنا بػؿ حػف خػالؿ حعتػرؾ شللػرشع شلطبيػ

شلػذأ نجػب لف تحت ػؾ فنػا شلبرولنتصرنػص ورػدة

شللػػؼ رتػػى تسػػتطنا شليتػػصؿج وهػػذش نسػػرن ف ػػى حسػػتون ل ػرشع شاتلػػصدأ جزف ػ بػػنف ر ػوشفط حلػػنا وشرػػد

حػػص ف ػػى شلل ػرشفصت

شلسنصسنا "القومية " صلنضػصؿ ضػد شل صرػناج ولػذش فت تنػؾ "شلجبيػا شلحترػدة" لػنس شلػطنصفنص لو حػف ابنػؿ شللػدفا ف ػى شقطػالؽ رنػا
ننبا نص حف شلظروؼ شلحوضوفنا شلت تر ـ تطور شلبرولنتصرنصجال)4

هػػذش شلتر ن ػؿ شل ػوشاع شلحتحصسػػؾ لػػـ ن ػػف بػػصلطبا تعحنحػػص سوسػػنولوجنص لبػػدنص وشنحػػص تر نػػؿ نضػػرب بجػػذور ف ػ شلتطػػورشت
شلتصرنخنا شلوشاعناج واد سصفدت لرزشب شألححنا شلثصننا ف وات حص ف ى خ ؽ:
"ت ؾ شليالع حف شلدنحيرشطنا شلعحصلنا الشلحنظحصت شلعحصلنا وبخصلا شلنيصبصت) دشخؿ شلدولا شلبرجوشزنػاججج شلضػرورنا حػف لجػؿ
حسصر شلثورةج
رف فحؿ شألححنا شلثصننا نتحثؿ بصلضبط ف خ ؽ ت ؾ شليػالع فػ شلريبػا شلتصرنخنػا شلتػ

صنػت ت شزلػت فنيػص تػ دن دو شر تيػدحنص

تصرنخنص" ال)5ج
صنت لرزشب شألححنا شلثصننػا اػد شستسػ حت لبرجوشزنصتيػص لحػصـ شختبػصر شلرػرب شلعصلحنػا شألولػى البصسػتثنصن شلبالرػ ا وشلب غػصرنوف

وشللػػرب) لو شتخػػذت حوشاػػؼ "وســطية" ال صقنطػػصلننف وشتسػ ندنصفننف وشألح ػرن ننف) وحػػف هػػذش شتستسػػالـ وحػػف شألزحػػصت شتنرػػيصاصت
شلتػ ولػػدهص وحػػف حػػد شلحعصرضػػا شلعحصلنػػا شلحتلػػصفدة ل رػػرب بعػػد  9592وحػػف ثػػورشت  9594 9593نرػ ت شألححنػػا شلرػػنوفنا

"ا الستمرار المباشر لممحاوالت الهائمة واالستشـهاد البطـولي لسمسـمة طويمـة مـن األجيـال الثوريـة مـن بـابوف إلـى كـارل ليبكنخـت
ورو از لوكسمبورج" .)93

للػبرت هػذ شألححنػػا شلرػنوفنا ششف "األداة التاريخيــة التــي تســتطيع الطبقـة مــن خاللهــا أن تصــبا واعيـة بــذاتها"ج واػػد
بػػصلطبا ػػصفالا فػػف لخطػػصفيـ شلسػػصبيا) وشتبعػػت

ػصن جسػػنحا اللػػـ ن ػػف تروتس ػ
شاترفػػت لر ػزشب شألححنػػا شلرػػنوفنا حنػػذ  9511لخطػ ا
سنصسصت شنتيصزنا لو شن لصلنا ترت انصدة سػتصلنف وشلنخبػا شلرص حػا فػ شتترػصد شلسػوفنت ج ف ػى شلػر ـ حػف ذلػؾ صنػت شألححنػا رينيػا
وشاعنا ولنست فرضػص نظرنػص ليػص ت ننػد لو تعػصطؼ شلحالنػنف فػ شلعػصلـج ور ػـ شلتنػصاض شلظػصهرأ فػ ف ت ػؾ شلحسػصود ذشتيػص تػدؿ ف ػى
لنيػػص صنػػت ريػػص حنظحػػا جحصهنرنػػا ف ػػـ نعتيػػد تروتس ػ

بت ػػؾ شلر نػػا شلتبسػػنطنا ألرػ ػزشب شل ػػوحنترف ف ػػى لني ػػص فيػػط لدوشت ب ن ػػدأ

شلبنروارشطنا شلستصلنننا شلحر ا ه تلرن حسصرهصج " ؿ شألنظصر رلى شلرزب شلرنوف
و ضرورة سنصسنا نجب لف ن وف شلنظصـ شلدشخ
"شلنضصؿ شلدشخ

نجب لف نررح لا نجب لف نينعا"جال)99

ل رزب دنحيرشطنص:

ندرب شلرزب ونننر لا شلطرنؽج حف هذش شلنضصؿ ن تسب ؿ شألفضصن ثيا فحنيػا بلػرا سنصسػصت شلرػزب

وبجدشرة شلينصدة.
"رف هذ شلثيا حف شألفضصن شلعصدننف وشلح تسبا حف خػالؿ شلححصرسػا وشللػرشع شألنػدنولوج هػو شلػذأ نعطػى شلينػصدة شل رلػا
لينػػصدة شلرػػزب ػػا فػ حنػػدشف شلحعر ػػا فػ شل رظػػا شلضػػرورنا فيػػط ثيػػا فحنيػػا حػػف شلرػػزب ن سػػا بلػػرا سنصسػػصتا تعطػػى شلجحػػصهنر

شلعصح ػػا شلثيػػا بػػصلرزبج حػػص نرػػؿ رر ػػا شلرػػزب شلرػػنوف شألسػػبصن ششف جج ه ػو شتنرػػيصاصت شلحلػػطنعا حػػف خصرجػػا و نػػصب ل ػرشع
لندنولوج نزنا ورر"جال)91
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ف  9519وتنطبؽ شلحيولا بر ؿ فصـج ول ف شلحس لا لـ ت ف بيذ شلبسصطا فبعد طرد حػف شتترػصد

ه ذش تب تروتس

شلسػػوفنت بي نػػؿ ف ػ  9515لوض ػ تروتس ػ

حػػص شفتبػػر شلحسػػصفؿ شألسصسػػنا لح نػػدأ شلحعصرضػػا شلنسػػصرنا ف ػ لوروبػػص الشلحوشاػػؼ حػػف

شل جنا شلنيصبنا شقنج نزنا شلروسنا شلثورة شللنننا وحف شترت شر نا ف ب د وشرد)ج

"اػػد نتعجػػب بعػػض شلرفػػصؽ لنػػى لتجصهػػؿ ذ ػػر حسػ لا نظػػصـ شلرػػزب ل نػػى لفعػػؿ ذلػػؾ فػػف فحػػد فنظػػصـ شلرػػزب لػػنس لػػا حعنػػى
حسػتيؿ ح تػػؼ بذشتػػا وشنحػػص ننبػػا حػف سنصسػػا شلرػػزب ر ف فنصلػػر حخت ػػا فػػدة تتعػصطؼ حػػا شلنضػػصؿ ضػػد شلبنروارشطنػػا شلسػػتصلننناججج
بصلنسبا لحصر س شلدنحيرشطنا دشخؿ رزب لو دشخؿ دولا لنست رنفص حجردشج شلدنحيرشطنا حرروطا دشفحػص بلػرشع شليػونج شلبنروارشطنػا

تعنى فند شلعنصلر شتنتيصزنا شلحر زنا شلثورنا وبصلطبا ت نح ف لف ن وف ه تن رفصانص ف شلت نر"جال)91
ح ػػف شلحح ػػف ح ػػف خ ػػالؿ تصب ػػصت تروتسػ ػ

بع ػػد  9593لف تب ػػرز تصب ػػصت ت ػػد ف ػػى شلدنحيرشطن ػػا دشخ ػػؿ شلر ػػزب وت ػػدنف

شقجرشنشت "شقدشرنا" ضد شلنيد و تصبػصت لخػرن ت ػد ضػرورة شلتطينػر وشتسػتبعصدج شلحسػ لا لنسػت شسػتيطصع جحػؿ خػصرج سػنصايص بػؿ
رف شلعالاا بنف شلدنحيرشطنا وشلحر زنا بصلنسبا لتروتس
لأ حرر اج تب تروتس

لـ ت ف فالاا ثصبتاج ليد صنت شليضنا هػ شلحضػحوف شلسنصسػ ل نيحػص فػ

نرو نيصنا :9511

"رف حبػػدل دنحيرشطنػػا شلرػػزب لػػنس ف ػػى لأ وجػػا حطصبيػػص لسنصسػػصت شلبػػصب شلح تػػوحج لػػـ تط ػػب شلحعصرضػػا شلنسػػصرنا رطالاػػص حػػف
شلسػػتصلننننف لف نرول ػوش شلرػػزب رلػػى رصلػػؿ جحػػا حن ػػصنن
سنصسػػا خصطفػػا تضػػعيـ ف ػ

ل جنرػػا وشلجحصفػػصت وشألف ػرشدج نرػػف نػػتيـ شلبنروارشطنػػا "شلوسػػطنا" بتبن ػ

ػػؿ خطػػوة ف ػ تنػػصاض حػػا زح ػرة شلبرولنتصرنػػص ثػػـ شلبرػػث فػػف حخػػرج لػػذلؾ شلتنػػصاض فػػف طرنػػؽ خنػػؽ

شلدنحيرشطنا شلرزبنا"جال)94
اػػد نبػػدو هػػذش ح تبسػػصج وهػػو ح تػػبس بصل عػػؿ بصلحعنػػصر شللػػورأ شلبرػػت رف رػػؿ شلتنػػصاض ن حػػف فػ دننصحنػػصت تطػػور شلرػػزبج
وحػػف تروتس ػ

لف شلرػػزب ت نح ػػف لف ننحػػو البحعنػػصر شلت ػ ثنر شلجحػػصهنرأ ولػػنس شلنحػػو شلعػػددأ فيػػط) رت حػػف خػػالؿ فالاػػا تبصدلنػػا

فح نػػا ت صفػػؿ حػػا ر ػرشف حت شزنػػدة حػػف شلعحػػصؿج وحػػف لجػػؿ هػػذ شلعح نػػا ف ػ ف دنحيرشطنػػا شلرػػزب شلدشخ نػػا لسصسػػنا وت نح ػػف شتسػػتغنصن
فنيص في وسن ا ش تسصب شلرزب لخبػرشت شلطبيػا وهػذش شلتطػور لػنس حح نػص دشفحػص ف ثنػ شر حػص تعػوؽ شلعوشحػؿ شلحوضػوفنا حثػؿ ذلػؾ

شلتطور ول ف نجب لف ن وف شلرزب حتينفص رتى نح ف لا شاتنصص شل رص شلت تسن حف وات شخر.
لذلؾ نجب لف ن وف شلنظصـ شلدشخ

ح توح وحرف بيدر شقح صف ف

ؿ شألواصت بحص نتحرى حا شلر صظ ف ى وردة شلرػزب

شلثورنػػاج رف هػػذش شلرػػرط هػػصـ فيػػد تضػػعؼ شلظػػروؼ شترتبػػصط بػػنف شلرػػزب ور ػرشف شلعحػػصؿ شلحتيػػدحنف وبػػذلؾ تزنػػد حر ػ ا "شألجنرػػا
وشلجحصفصت وشل فصت" ححص نعنػؽ تطػور شلدنحيرشطنػا شلدشخ نػا حػص فيحيػص تروتسػ

بصألسػصس آلنػا حػف خالليػص نػرتبط شلرػزب برػرشف

حتزشندة حف شلعحصؿ نتع ـ حنيـ وفى ذشت شلوات ن تسب رؽ شلينصدة.
ولتجسػند شألطرورػا لننظػػر رلػى هػػذ شل يػرة حػػف تـاري الثــورة الروســية شلتػ نتنػػصوؿ فنيػص تروتسػ

فزلػا لننػػنف فػف ل بنػػا

انصدة شلرزب بعد ثورة فبرشنر.

"وجػػد لننػػنف ف ػ حوا ػػا ضػػد شلبالر ػ ا شليػػدشحى الف ػ ربرنػػؿ  )9593شلت ننػػد حػػف ر ػرنرا لخػػرن ف ػ شلرػػزب ل ثػػر ردشثػػا ول ثػػر
شرتبصطص بصلجحصهنر.
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ف ثورة فبرشنر

حص نع ـ لعب شلبالر ا شلعحصؿ شلدور شلرصسـ ليد لروش حف شلبدني

تستول ف ى شلس طاجج فػ

لف شلطبيا شلت فصزت بصلنلػر نجػب لف

ػؿ ح ػصف تيرنبػص لتليػـ شلبالرػ ا شلنسػصرنوف بػصلتطرؼ ورتػى بصل وضػوناج هػ تن شلعحػصؿ شلثورنػوف شفتيػدوش

فيط شلحرجػا شلنظػرأ ل ػدفصع فػف ورشفيػـ ول ػنيـ ػصنوش حسػتعدنف قجصبػا شلنػدشن شلوشضػ شألوؿج ف ػى هػذ شلرػرنرا حػف شلعحػصؿ شلتػ

اصحت ف ى شليدحنف ف سنوشت لعود 9594 -9591
نت رر هذش شلنحوذج حرة بعد لخرن ف

صف لنننف نستند ال)91ج

تصبصت تروتس

ج رف رزبص جحصهنرنػص ف ػى نػر شلر يػصت شلسنصسػنا نلػطدـ بيػون

ردندة خصلا ف شلظروؼ شلثورنا هذ شليون رتحص حص تجد تعبن شر فنيص دشخؿ شلرزب لنضص ورتى نظؿ شلرزب ف ى حسصر الفح نص

رتى نلر هذش شلحسصر بصستحرشر ف شلحواػؼ شلحتغنػر) فػ ف شلعالاػا شلحر بػا بػنف شلينػصدة وشلحسػتونصت شلحخت ػا حػف شل ػوشدر وشلعحػصؿ
شلذنف ن ثروف ف نيـ ونت ثروف بيـ تعبػر فػف ن سػيص نجػب لف تعبػر فػف ن سػيص لػرشع سنصسػ دشخػؿ شلرػزبج ولػو لف هػذ شلعح نػا
خنيت بصلوسصفؿ شقدشرنا ألضصع شلرزب طرنيا.
رف حف وظصفؼ شلينصدة شلثورنا الت ؾ شلينصدة شلت ت ونت فف طرنؽ شتنتيصن حػف شللػرشفصت شلسػصبيا) شلتػ ت نػى فنيػص لف
تعرؼ حتى تغ ؽ لبوشب شلرزب رتى ترصفظ ف ى ل ب شلحنظحا حف شلت ؾ نتنجا ل ضغوط شلخصرجنا نر شلحوشتنا -لف ترػدد ف ػى

شلحر زنػػا -وحتػػى ت ػػت شلحنظحػػا وتعتحػػد ف ػػى رػرشف حػػف شلعحػػصؿ شلحتيػػدحنف دشخػػؿ شلرػػزب وخصرجػػا ل تغ ػػب ف ػػى روح شلحرصفظػػا لػػدن
بعض لاسصـ شل صدر وشلينصدةج لف ت د ف ى شلدنحيرشطنا وذلؾ لتلعدؿ حف شلحسصر بسرفا.
ػػؿ هػػذش نتضػػحف فيحػػص لحعظحػصا لػػدور شلينػػصدة وذلػػؾ بصلضػػبط حػػص فع ػػا تروتسػ

بعػػد  9593ف ػػصف لن ػػد ف ػ  9514لف

شألزحا شلتصرنخنا لتنسصننا نح ف لف ت خص رلى لزحا شلينصدة شلثورناج

وحػػا هػػذش فيػػد ػػصف فيحػػص ل تطػػور شلعضػػوأ ل ػػصدر شلينػػصدأ بصترتبػػصط حػػا تجػػصرب شلرػػزب ف ػ شلل ػرشع شلطبي ػ شل ػوشاع ج
بػػصلطبا نجػػب لف لنجسػػد شل ػػصدر شلينػػصدأ تػرشث وخب ػرشت شلحصض ػ الحػػف بػػصبوؼ رلػػى ػػصرؿ لنب نخػػت) وحعرفػػا بصقسػػترشتنجنا وشلت تنػػؾ
شلذأ شختبر ف بالد فدة ف لواصت حخت ا ف ى حدن سننف لـ ن ف تروتس

فػ

صلبيػػص رت لنيػػص صنػػت بصلنسػػبا لتروتسػ

لني ؿ لبدش حف ر ف ت ػؾ شلحعرفػا شلتػ

صنػت نظرنػا

فصحػػؿ ضػػرورأ ل ينػػصدة شلنصجرػػا ول نػػا لػػنس صفنػػصج فتجػػصرب شلرػػزب حػػف شللػرشع وحػػف

فالاتا شلحتغنرة بيطصفصت حخت ا حف شلعحصؿ ه شلعصحؿ شقضصف شلذأ ت نح ف شتستغنصن فنا وشلذأ نتطور فيط بصلححصرسا.

التناقض
ف رنصة تروتس

صف رزب رنوف ورند  -شلرزب شلحوجود ف شتترصد شلسوفنت  -نسنطر ف ى شلس طا بصقضصفا رلى

شلحنػػصطؽ شلتػ سػػنطر ف نيػػص شلرػػزب شلرػػنوف شللػػنن فػ شلثالثننػػصت وليػػد لػػنؼ تروتسػ

ػػؿ شألر ػزشب شلرػػنوفنا ف ػ ت ػػؾ شل ت ػرة

حنظحصت "بنروارشطنا وسطنا" تتػ رج حػص بػنف شلسنصسػصت شلثورنػا وشقلػالرناج وبعػد  9511حػا خػط "شلجبيػا شلرػعبنا" تولػؿ رلػى

لنيـ للبروش شرت شر ننف وطنننف "األيادي الصفراء لمرأسمالية المتعفنة"جال)92

ول ػػف ػػؿ هػػذ شلتولػػن صت ترػػنر حػػا ذلػػؾ رلػػى حنظحػػصت فحصلنػػا رلػػى لرػزشب تتنػػصفس حػػا لخػػرن ف ػػى سػػب شلت ننػػد بػػنف
رر ػػصت شلطبيػػا شلعصح ػػا رت لف شلرػػزب شلرػػنوف شلسػػوفنت بصلت نػػد بعػػد  9515رف لػػـ ن ػػف لسػػبؽ تواػػؼ فػػف ونػػا رزبػػص ف ػػى
شقطالؽ بيذش شلحعنىج ليد صف جيص شز بنروارشطنص لدشة شستبدشدنا رػحولنا وليػد سػ ـ تروتسػ

"رف شلرػػزب شلسػػوفنت

بػذلؾ جزفنػص

حػص تػب فػ : 9519

رػػزب لػػـ نعػػد حوجػػودش شلنػػوـج رف شلجيػػصز شلوسػػطى اػػد اػػصـ بخنيػػا"جال )93ول نػػا حػػا ذلػػؾ ل ػػد لف شلرػػزب

شلسوفنت نخت ؼ جوهرنص ونوفنص فف شألرزشب شلعحصلنا خصرج شتترصد شلسوفنت .
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ورتى بعدحص فيد تروتس

شألحؿ الل توبر  )9511ف رلالح س حى ل نظصـ فػ شتترػصد شلسػوفنت ظػؿ هػذش شل ػبس وبػصلطبا

فػ ف هػػذش شلتنػػصاض ػػصف حرتبطػػص تحصحػػص بصفتيػػصد لنػػا رتػػى وشف ػػصف شقلػػالح حسػػترنال نبيػػى شتترػػصد شلسػػوفنت دولػػا فحصلنػػا وشف
صنت حنرطا.

زشدت لهحنػػا وتعيػػد هػػذش شل ػػبس بظيػػور دوؿ سػػتصلنننا فدنػػدة بعػػد وفػػصة تروتس ػ

شيوعية"ر حف شلوشض لنيص لنست لرزشبص فحصلنا بح يوـ تروتس

بػػدوف ثػػورشت فحصلنػػا نر حيػػص "أحـــزاب

و صنت بذرة شلتنصاض حوجودة ف حواؼ تروتس

بعد .9511

انقطاع الخيط
حص رلننص ف ف ح يوـ تروتس

شلنصضػو ل عالاػا بػنف شلرػزب وشلطبيػا لػـ ن ػف حجػردشا لو شفتبصطنػصا ل نػا شفتحػد ف ػى تجػصرب

شلب ر نا ف روسنص وف ى شلتطورشت شلتصرنخنا شلوشاعنا شلت لدت رلى لرزشب رنوفنا جحصهنرنا ف فدد حف شلبالد شلحيحا.

ول ف لحصذش رذف ذهبت هذ شلتطورشت لدرشج شلرنصح؟ لحصذش رذش فر ت "شألدشة شلحرروطا تصرنخنص" ف شتختبصر؟ ف ر تروتس
ف هذش شترتحصؿ ول ف فيط لنرفضا برزـ ف حص تب ف :9519
"دفونص ن خذ حثصت وخر لتوضن لف صرنص :ندفى هوجو لوربصنز  -شلذأ نعتبر ن سا رنوف نسصرأ -رفالس شلرػزب شأللحػصن
وندفو لخ ؽ رزب جدندج لو صف لوربصنز حريص ف ف هذش نعنػى لف شنتلػصر شل صرػنا ح ػدج فحػف لجػؿ خ ػؽ رػزب جدنػد نرتػصج رلػى
سنوشت فدندة الولـ نبد حص ندؿ ف ى لف رزب لوربصنز سن وف ف ى لأ نرو لفضؿ حف رػزب تن حػصف :فنػدحص ػصف لوربػصنز ف ػى رلس

شلرزب لـ ت ف شألخطصن ب أ حعنصر لاؿ)ج نعـ لو ل ف شل صرننف شستولوش ف ى شلس طا فسنعنى هذش لػنس فيػط شلتػدحنر شلحػصدأ ل رػزب
ول ػػف شقفػػالس شلسنصس ػ برػػؽ لنضػػصججج رف شسػػتنالن شل صرػػننف ف ػػى شلس ػ طا سػػنعنى ضػػرورة خ ػػؽ رػػزب ثػػورأ جدنػػد وف ػػى ل ػػب
شترتحصتت لححنا جدندة لنضص وسن وف ذلؾ صرثا تصرنخنا حخن اج لحص شليوؿ ب ف ػؿ هػذش لحػر حرتػوـ فيػو فحػؿ شللػوفننف شلػذنف

نعج ػػوف بصتستسػػالـ وشلخنػػوع ف ػ وجػػا شلل ػرشع حختبفػػنف ترػػت فبػػصنة شلرػػعصرشت شلجوفػػصنجج نرػػف وشثيػػوف ب ح صننػػا شتنتلػػصر ف ػػى
شل صرننف لنس بعد ادوحيـ رلى شلس طا ولنس بعد خحسا فررة لفوشـ لو بعد فررنف فصحص ول ف ششف ترت شلظروؼ شلحعطصة ف
شلريور وشألسصبنا شليصدحا"جال)94
ول ف هت ر لتى بصل عؿ رلى شلس طا وبغض شلنظر فف اوة رانػصع وبرنػؽ لطرورػصت تروتسػ

ف يػد توجػا شلرػزب شأللحػصن

س ػرنعص بػػصلربا ح نػػوف حػػف لفضػػصفا وشلسػػتا حالنػػنف لػػوت الف ػ  )9511رلػػى حسػػصر شلحي ػػؾج ليػػد ترطػػـ بػػدوف حيصوحػػا رلػػى جصنػػب

"شترػػترش ننف شل صرػػننف" وشلنيصبػػصت و ػػؿ شلحنظحػػصت شلسنصسػػنا وشلثيصفنػػا وشتجتحصفنػػا شلتػ خ يتيػػص شلطبيػػا شلعصح ػػا شأللحصننػػا فػ شلسػػتنف
سنا شلسصبيا.
ف  9519تػب تروتسػ

نلػؼ للحصننػص ب نيػص "ح تػصح شلوضػا شلػدول جججف ى تطػورشت شألزحػا فػ للحصننػص نعتحػد لػنس فيػط

حلنر للحصننص الوهذش ورد ر ن جسنـ) ول ف حلنر لوروبص حلنر شلعصلـ لسنوشت فدندة"جال)95
و صف هذش تنب شا دانيصا :ف يد نرت هزنحا شلطبيػا شلعصح ػا شأللحصننػا شلسنصسػا شلعصلحنػاج و ػصف فرػؿ شلرػزب شلرػنوف رتػى فػ

حرصولا شلحيصوحا ضربا بن س اوة شستسالـ شترت شر نا شلدنحيرشطنا ف 9594ج
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حصذش نتبيى رذف حػف "األداة التاريخية التي تستطيع الطبقة من خاللها أن تصبا واعيـة بـذاتها"ج ليػد جصهػد تروتسػ

 9511رتى وفصتا ف ل سطس  9549ف حرصولا رؿ حعض ا ثبت لنا ت رؿ ليص ف ذلؾ شلوات ف نوننو  9511تب:
"نرند شلستصلنننوف بصضطيصدهـ لنص شلدفا بنص ف ى طرؽ رزب وخر ثصن ولححنػا رشبعػا وهػـ نعرفػوف لف خطفػص اػصتال

حنػذ

يػذش حػف

شلحعصرضا سنبطئ نحوهص لسنوشت رف لـ نيض ف ى نجصرصتيص بصل صحؿ"جال)19
وبعد لاؿ حف سنا شضطر تروتس

رلى لف نير لوت ب ف شلرزب شلرػنوف شأللحػصن اػد شنتيػى ثػـ وبعػد لف لف نػت شل جنػا

شلتن نذنػػا ل ػػوحنترف ف ػ ربرنػػؿ  9511لف سنصسػػتيص فػ للحصننػػص صنػػت "لػػرنرا تحصحػػص" لاػػر ب ػ ف جحنػػا شألر ػزشب شلرػػنوفنا اػػد شنتيػػت
حنظحصت ثورنا ولف حص نرتصج رلنا هو "أحزاب شيوعية جديدة وأممية جديدة" الفنوشف حيصؿ ف نولنو )9511ج
صنػػت شلول ػ ا بػػنف شلنظرنػػا وشلححصرسػػا اػػد اطعػػتج شفتحػػد تروتس ػ

ابػػؿ  9593ف ػػى ترر ػػصت شلطبيػػا شلعصح ػػا شلت يصفنػػا

لحرصربا حرصفظا شلرزبج وبعد  9593ل د ف ى شلرزب شلعحصل شلثورأ ػصألدشة شلتػ ت نح ػف شتسػتغنصن فنيػص ل ثػورة شترػت شر نا رف
نػصب لرػزشب حػػف ذلػػؾ شلطػرشز حتجػػذرة فػ شلطبيػػا شلعصح ػػا وليػص ػوشدر ثورنػػا نصضػػجا ذشت خبػرة لدن رلػػى ح سػػصة شلرر ػػصت شلثورنػػا
شلجحصهنرنػػا فػ للحصننػػص وشلنحسػػص وشلحجػػر ونضػػصتت ت يصفنػػا فػ

لحػػص ف لخػػرن فدنػػدة فػ 9595-9594ج و صنػػت وسػػصفؿ تالفػػى هػػذش

شلػػنيص -لر ػزشب شألححنػػا شلرػػنوفنا -اػػد شنرطػػت فػ ذلػػؾ شلواػػت رلػػى حسػػتون لنيػػـ للػػبروش فيبػػا ف ػ طرنػػؽ شلرػػؿ شلثػػورأ ألزحػػصت
شجتحصفنا فحنيا جدندة.
صف تبد حف شلبدن حف جدند ول ف حصذش تبيى ل بدن با؟ بصألسصس لـ ن ػف هنػصؾ رت بعػض شلحجحوفػصت شللػغنرة شلحن لػ ا
فف شلرر صت شلرينينا ل طبيا شلعصح ا وفف شترترشؾ شلحبصرر ف شلنضصتت شلعحصلنا.
صف شتستثنصن شلجزف ليذش شلوضا شلعػصـ وهػى ت ػؾ شلحجحوفػصت شلتػ

ػصف لفضػص هص بصلحفػصت وششتؼ ولػنس بصلعرػرشت هػ

تنظنحصت ف شلنونصف وهولندش ولسبصننصالشلبوـ) ول ف هذ شلتنظنحصت لثبتت ضع يص ووسطنتيص وبصلتصل
بدل تروتس

صنت تر ؿج

ف رفصدة شلبنصن بيذ شليون شلضفن اج لـ ن ف لدنا شختنصر رت رذش شفتبرنص شلس بنا شختنصراللو ت ؾ شلس بنا شلحسػحصة

بصلحصر سػػنا شلغربنػػا لو شأل صدنحنػػا) ول ػػف هنػػصؾ تػػدشخؿ رتحػ بػػنف شلوسػػصفؿ وشألهػػدشؼج فبػػدوف لػػالت رينينػػا بصلطبيػػا شلعصح ػػا بػػدلت

شلتروتس نا رتى ف رنصة تروتس
رػصرب تروتسػ

ف شلت ا ـ حا جحيورهص شلوشاع وهو شليطصفصت شلرشدن صلنا حف حثي

شلبرجوشزنا شللػغنرةج واػد

حػػص سػنرن رربػصا طون ػػا ضػد هػػذش شلتػ ا ـ ول ػف فػ ن ػػس شلواػت لدت ضػػرورشت شلوضػػا شليصسػنا رلػػى تبننػػا لحوشاػػؼ

سصفدت ف ى شلر ـ حف ررشدتا وفيحا ف نحو هذش شتتجص ج

األممية الجديدة
"لو لف شلنسصر شلرنوف ف شلعصلـ ا نت وف حف خحسا لفػرشد فيػط ل ػصف ل شزحػص ف ػنيـ لف نرػرفوش فػ بنػصن حنظحػا دولنػا فػ
ذشت وات بنصن حنظحصت وطنناج رنػا حػف شلخطػ لف ننظػر رلػى شلحنظحػصت شلوطننػا ف ػى لنيػص رػوشفط وشلػى شلحنظحػا شلدولنػا ف ػى لنيػص

شلسيؼ فصلعالاا هنػص حخت ػا تحصحػصج بػدل حػصر س وشنج ػز شلرر ػا شلرػنوفنا بوثنيػا لححنػا فػ  9443وبخ ػؽ رر ػا لححنػا ت ػرر ن ػس
شلر ن ف خ ؽ شألححنا شألولى ولنضص نسصر زحرفصلد ف شلترضنر ل ححنا شلثصلثاج وشلنوـ ن رض ف ننص هػذش شلطرنػؽ ن سػا بيػوة ل ثػر
حػف لنػصـ حػصر س فحػف شلحح ػف بػصلطبا فػ حرر ػا شقحبرنصلنػا لف تنرػ رر ػا فحصلنػا ثورنػا فػ ب ػد لو لخػرن ل نػا حػف شلحسػػترنؿ لف
تتطػػور ف ػ ب ػػد وشرػػد حنعػػزؿ ف ػ شلنػػوـ شلتػػصل لت وننيػػص نجػػب ف نيػػص لف تبرػػث فػػف وتخ ػػؽ لػػالت دولنػػا ألف شلضػػصحف للػػرا
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شلسنصسػػصت شلوطننػػا ت نح ػػف رت لف ن ػػوف ف ػ هػػذش شلطرنػػؽج لحػػص رذش ل يػػت رر ػػا حػػص ف ػػى ن سػػيص وطننػػص ف نيػػص تر ػػـ ف ػػى ن سػػيص
بصتنرطصط بال رجعا"جال)19
ذلؾ رنف صف نعتيد ب ح صننا رلالح شألرزشب شلرنوفنا شلحوجػودة و ػصف نطػرح جنػصح فػصلح

تب تروتس

حبنػى ف ػى

شألححنا شلحوجودةج رف حنطؽ ذلؾ ف ى ف س شلرجو شلتػ بنػى ف نيػص ت درػض ليػصج لحػص شلرجػو ف نيػص لػف تتحصسػؾ لحػصـ شتختبػصر
شلنيػدأج فحػصر س وشنج ػز لػػـ نبػدنش ب ػ "خ ػػؽ رر ػا لححنػا"ج وشلبنػػصف شلرػنوف

تػب لعلػػبا رػنوفنا صنػت حوجػػودة بصل عػؿ البػصلر ـ حػػف

بدشفنػػا لف صرهػػص شلرػػنوفنا) و صنػػت لححنػػا فيػػط بحعنػػى توشجػػدهص فػ فػػدد حػػف شلب ػػدشف ليػػد صنػػت بصألسػػصس حنظحػػا للحصننػػا تت ػػوف حػػف

رػػرفننف وحثي ػػنف للحػػصف حيػػصجرنف رلػػى بػػصرنس وبرو سػػؿ ولحػػص ف لخػػرن بصقضػػصفا رلػػى حجحوفػػصت لخػػرن بحنطيػػا شل ػرشنف وسونس ػ شر
شأللحصننا.
وشألححنا شألولى بدلت ترصلؼ بنف حنظحصت نيصبنا رنج نزنا ترت ت ثنر لنبرشل ولخرن فرنسنا ترت تػ ثنر برودونػى وفنحػص
بعد شجتذبت تجحعصت بل صت لخرن وحف جنسنصت حخت ا وبعندش فف ت رشر تجربا شلعلبا شلرنوفنا تطورت شألححنا شألولى ف ى
ف ػػس شلحسػػصر بػػدوف اصفػػدة برنصحجنػػا لسصسػػنا وبػػدوف تنظػػنـ حر ػػزأج ون ػػس شلرػ ن ننطبػػؽ وشف بدرجػػا لاػػؿ ف ػػى شألححنػػا شلثصننػػا
هنص.

وشلت لـ نذ رهص تروتس

ورتى شقرصرة رلى نسصر زنحرفصلد لف تتحصسػؾ لحػصـ شل رػص فنسػصر زنحرفصلػد الف ػ خػالؼ تنػصر زنحرفصلػد
حػػف شلرػػزب شلب ر ػ

ػؿ) لػـ نت ػوف رت

رػػزب جحػػصهنرأ اػػوأ بصقضػػصفا رل ػ لف ػرشد حعػػدودنف حعػػزولنف بدرجػػا لو ب ػ خرن الدشد لنت ػوشن

ػػصرؿ رشدنػػؾ

شلبولندأ حندوبصف سوندشف وجولنصف بور صرد حندوب حجحوفا لغنرة شترت شر نوف شألححنوف شأللحصف) ال)11ج
خنص شارج لـ ن ف لا ف ذلؾ شلرػنف لنػا اصفػدة فػ لنػا رر ػا فحصلنػا و صنػت ػؿ شتلػصلا

[وحا ذلؾ ا ف ـ ن ف لتروتس

بح ندنػػا فػ شتترػػصد شلسػػوفنت اػػد اطعػػت فػ ربنػػا 9511جال )11ليػػد صنػػت شلحسػ لا بصلنسػػبا لػػا هػ تجحنػػا
وجػد لخ ػػؽ تنػػصر سنصسػ ج وفػػالوة ف ػ ذلػؾج فػ ف رجتػػا فػػف لهحنػػا وجػػود حنبػر دولػ
نح ف درضيص ذلؾ حص ادحا تروتس
خالؿ بضعا سػنوشت

ػصف تروتسػ

ػػؿ حػػص نسػػتطنا لننحػػص

تر نػػؿ حرػػترؾ ليضػػصنص شلرر ػػا شلعحصلنػػا ت

ول ف شل بس بنف شألف صر وشلتنظنـ بنف شلتنصر شلسنصس وشلرزب شلعصلح

صف اػد ظيػرج وفػ

اػد لسػيط ضػحننص ح يوحػا فػف شلرػزب "شألدشة شلتصرنخنػا شلتػ تلػب شلطبيػا حػف خالليػص وشفنػا

بذشتيص" ودرف لححنا بدوف لنا اصفدة ذشت لهحنا ف لنا رر ا فحصلناج
بر ػػث تروتسػ ػ

ف ػػى شلبدشن ػػا ف ػػف ا ػػوأ جدن ػػدة ول ػػف شلحجحوف ػػصت شلتروتسػ ػ نا صن ػػت ل ػػغنرة وحعزول ػػا بي ػػوة شلس ػػتصلننننا

وحرلورة ف وجودهص شتجتحصف ف ففا رنت جنسنص شلبرجوشزنا شللغنرةج
نؼ صف نح ف شلخروج حف ذلؾ شلح زؽ

نؼ صف نح ف ب ترة شلتروتس نا وجذب لفدشدش وشسعا حػف شلعحػصؿ لبنػصن لرػزشب

رػػنوفنا جدنػػدة ؟ج ليػػد ػػصف هنػػصؾ لػػعصب هصف ػػا فػ ذلػػؾ شلطرنػػؽج ف يػػد ػػصف حػػف ششثػػصر شلبعنػػدة شلحػػدن ل يزنحػػا فػ للحصننػػص هػػو خ ػػؽ
رعور فصـ بنف حنصض
واوفيص ف

شلرر ا شلعحصلنا ب هحنا شلوردة رتى لف شلدفوة رل لرػزشب جدنػدة لأ شنرػيصاصت جدنػدة

شألرض شللخرناج صف تروتس

صنػت تيػا ف ػنيـ

رشفد شلدفوة رل شلجبيا شلعحصلنا شلحتردة ضد شل صرنا ول ػف حػص لف بػدلت هػذ شلػدفوة

ت تس ػػب لرض ػػنا فػ ػ شألرػ ػزشب شتر ػػت شر نا بع ػػد  9511الوبع ػػد ا ن ػػؿ فػ ػ شألرػ ػزشب شلر ػػنوفنا لنض ػػص) رت ػػى ظي ػػر لنل ػػصر تروتسػ ػ
صنريصاننف ليد صنوش ندفوف رل لرزشب جدندة ولححنا جدندةج وه ذش وطدت فزلتيـج
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وبعدحص فر ت حرصوتت لولنا لاللتيصن حا تجحعصت "وسطنا" ونسصرنا رلالرنا فدندة ال صف نتصجيص تصبصت ننا لتروتسػ
خطوة خطنرة وهى شلدخوؿ ف شألرزشب شترت شر نا شلدنحيرشطنا.

ف شلسجصؿ ضد شلوسطنا) لاترح تروتس

ول داا ف ف ت ؾ شلخطوة طررت فيػط لرػصتت حعننػا  -فػ شلبدشنػا فرنسػص الوحػف هنػص لتػت تسػحنتا "المنعطـف الفرنسـي") -

ول نيص فححػت فػ شلتطبنػؽج صنػت شلرجػا هػ لف شترػت شر ننف شلػدنحيرشطننف نتجيػوف رلػ شلنسػصر وه ػذش نخ يػوف حنػصخ لفضػؿ ل عحػؿ

شلثورأ ولنيـ نجذبوف ررشف جدندة حف شلطبيا شلعصح ا وه ذش نحث وف حنصخص برولنتصرنص ل ثر بحص ت ندفو ل حيصرنا حف حجصؿ شلرر ػا
شلحتوفر ل حجحوفصت شلتروتس نا شلحعزولا.
صنت شلنظػرة شألسصسػنا رلػ هػذ شلعح نػا ف ػ لنيػص خطػوة الػنرة شألجػؿ :شلػدخوؿ فػ ت ػؾ شألرػزشب ثػـ لػرشع فننػؼ حػا

شلوسػػطننف وشقلػػالرننف ثػػـ شتنرػػيصؽ وخ ػػؽ شلرػػزب" .إن الــدخول فــي حــزب إصــالحي أو وســطي فــي حــد ذاتــه ال يشــمل منظــور
طويل األمد .إنها فقط مرحمة يمكن أن تختصر تحت ظروف معينة إلي واقعة عرضية" ال)14ج
ول ػػف ت ػػؾ شلعح ن ػػا لخ ي ػػت فػ ػ ترين ػػؽ ه ػػدفيص شقس ػػترشتنج

ف ي ػػد فرػ ػ ت فػ ػ تغنن ػػر حنػ ػزشف شلي ػػوأ وفػ ػ ترس ػػنف شلت ػػونف

شتجتحصف ل حجحوفصت شلتروتس ناج صنت شألسبصب شلرفنسنا ل رؿ ه فوشاب شليزنحا شأللحصننا وتروؿ شل ػوحنترف لوت رلػ شلجبيػا
شلحتردة ال )9514ثـ رل
ذلؾ

شلجبيا شلرعبنا ال )9511ونتصفجيص شلت لدت رلى شتنػزتؽ ل نحػنف ل رر ػا شلعحصلنػا ب سػرهصج بصقضػصفا رلػ

صنت رح ا ستصلنف ضد تروتس

اد نجرت ف تلونر تروتس

وح ندنا ف

لنيـ فحالن ل صرناج

ببسصطا ف ف شلظروؼ شلت جع ت ب ح صف شلثورننف لف ن سبوش لرزشب وسطنا جحصهنرنا حتجيا نسص شر حثؿ شلرػزب شأللحػصن
ول بنػػا شترػػت شر ننف شل رنسػػننف ف ػ  9519 - 9595لػػـ ن ػػف ليػػص لأ وجػػود ف ػ 9511 - 9514ج رف ت ػ ثنر لأ لخطػػصن شرت بيػػص
تروتس

وح ندو لثنصن شلحنعطؼ شل رنس تلب تصفيا رذش حص اورنت بت ثنر شألوضصع نر شلحالفحاج
ول ػػف بعػػض شل وشفػػد شلح ترضػػا حػػف ذلػػؾ شلت تنػػؾ اػػد ترييػػت فحػػثال شليطػػا حػػا ثنػػر ححػػف دفػػصهـ تروتسػ

المحافظين" شلذنف لـ نستطنعوش شلتوشفؽ حا شلسنصسا شلنرطا

"االنشــقاقيين

نرو لوشخر  9511تب تروتس :
"ت تستطنا حنظحا ثورنا لف تتطور بدوف تطينر ن سيص بصلػذشت ترػت ظػروؼ شلعحػؿ شليػصنون رػنف نرػدث لف نتجحػا ترػت
لوشن شلثورة فنصلر رنبا وحنرطاججج نرف ف

لبوشب حنرن ثورأ هصـج وف ت ػؾ شل رظػصت تلػب شتنرػيصاصت وشألزحػصت شلدشخ نػا

حرتوحاج لف شلخوؼ حنيص نسصوأ شستبدشؿ شلسنصسا شلثورنا بعصط نا شلبرجوشزنا شللغنرة وشلحخططصت شلرخلناج

رف شلعلػػبا الشلحجحوفػػا شلتروتس ػ نا شل رنسػػنا) تحػػر ب ػ وؿ لزحػػا ترػػت حعػػصننر ثورنػػا وشضػػرا وترػػت هػػذ شلظػػروؼ نلػػب
شنريصؽ جزن حف شلعلبا خطوة فظنحا رل شألحصـج سوؼ تطرح جصنبص

ؿ حص هػو حػرنضج سػن وفيػنـ وسػوؼ تعطػ درسػص ل ػؿ

شلعنصلر شلحترددة شلحصفعا وتزند حػف لػالبا شليسػـ شألفضػؿ حػف شلرػبصبج سػوؼ ترسػف حػف حنػصخ شلعحػؿ وت ػت لحػصـ شلعلػبا وفصاػص
جدندة وفظنحاجال)11
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بدوف رؾ صف ؿ هذش لرنرص ف

حستوأ شلحبدل وفح نص تـ ضـ فنصلر جدندة حف حنظحصت شلربصب شترت شر نا لترؿ

حرؿ لولفؾ شلذنف تـ شستبعصدهـ اللو بصألررن تسصاطوش) ول ف ر ـ ذلؾ ظؿ حنزشف شليوأ ف

حصذش رذف؟

دفا تروتس

رصلا  -ضػعؼ شلنسػصر شلثػورأ شلرػدندج

ف طرنؽ رنرصن شألححنا شلرشبعا بعد لف صف اد رر ح شر شر لف ذلؾ ت نح ف لف ن وف هػدفص حبصرػ شر بسػبب

فدـ وجود شليون شلت نح نيص ترينؽ ذلؾج فرتى  9511صف نيصجـ شل رة شلسخن ا شليصف ا ب ف "التروتسـكيين يريـدون أمميـة رابعـة

الخميس القادم" وف لاؿ حف سنا صف نطرح رنرصن شألححنا شلجدندةج

فػ ذلػػؾ شلرػػنف لػػـ نسػػتطا رانػػصع ح ندنػػا ل ػػف بر ػػوؿ  9514ػػصف اػػد جػػذبيـ رلػ لػ اج صنػػت شليػػون شلح تلػػيا بصألححنػػا
شلرشبعا ف  9514لضعؼ حف ت ػؾ شلحوجػودة فػ  9514البصسػتثنصن رػزب شلعحػصؿ شترػت شر
خنيتج برر تروتس
تب تروتس

حوا ا بترشجا جزف رلى ربا شلع ونا شلت

شألحرن ػ ) و صنػت شلثػورة شألسػبصننا اػد

صف ندفو رلنيص ابؿ  9593وبصلتربا بحواؼ لنننف ف 9594ج

ف :9514

"رننص نرأ بجالن ل ثر حف حنتيدننص شل جوة حص بػنف اوتنػص ولهػدشفنص شلرصلنػا ول ػف شلجدلنػا شلح سػصونا شليصسػنا ليػذ شلحرر ػا تعحػؿ

للصلرنصج فعندحص تلؿ شلجحصهنر رل لال درجصت شلسخط وشلنيحا لف تجد بدنال لينصدة شألححنا شلرشبعا"ال)13ج

ليد لثبتت دروس لفوشـ  9593رنجصبنصا و  9595 - 9594س بنصا وابؿ ػؿ رػ ن دروس شلثػورة شألسػبصننا فػى  9512لنػا

ت نػ فػػف لرػزشب ثورنػػا حتجػػذرة فػ شلطبيػػا شلعصح ػػا حػػف خػالؿ شللػرشع شلطونػػؿ رػػوؿ حطصلػػب جزفنػػا و ػػصف تروتسػ

نػػدرؾ ذلػػؾ

جندش ل نا ششف وبسبب نصب ت ؾ شألرزشب وألف هذ شألرػزشب لػـ ت ػف حوجػودة وشلرصجػا ليػص صنػت رػدندة شقلرػصح تبنػى تروتسػ

ر نػا لف شن جػػصر شلثػورة ن سػػا سػنخ ؽ حػػف شلرر ػا شلغصضػػبا وشلع ونػػا ل جحػصهنر هػػذ شألرػزشب طصلحػػص رفعػت شرنػػا ثورنػا نينػػاج وسػػنرفا

شتن جصر شلع وأ خالؿ شلررب و بعدهص بي نؿ انصدشت فلصفؿ شألححنا شلرشبعا شلحعزولا وا ن ا شلخبرة رلى انصدشت لرزشب جحصهنرناج
لحػص فػف شلترػػبا بحواػؼ لننػػنف فػ  9594فنػػدحص لف ػف "رف شألححنػػا شلثصننػا اػد حصتػػت ف ترنػص شألححنػػا شلثصلثػا" ف يػػد ػصف خطفػصا

حزدوجص ف نننف فندحص لف ف ذلؾ صف بصل عؿ لاوأ شليصدة لرزب جحصهنرأ ريني ف دولا بنرة ف ى شلر ـ حف ذلؾ لـ ن ر لننػنف
ب نرصن شألححنا شلثصلثا رت بعد سنا ونلؼ حف ثورة ل توبر فندحص صنت هنصؾ رر ا جحصهنرنا ثورنا حتلصفدة ف لوربصج رف تجصهػؿ

تروتس

ل ؿ ذلؾ هو نتنجػا قرشدتػا شلثورنػا شلرػدندة ول ػف شلنتنجػا شلسنصسػنا لػذلؾ ػصف شلترػوش وشلتخػبط ألتبصفػا فنػدحص رػدث بعػد

حوت تروتسػ

لػعود رينيػ ل جحػصهنر ولػـ نتح نػوش حػف شلتػ ثنر فنػا بسػبب فػزلتيـ ولػغر رجحيػـ ولدن ذلػؾ لنضػصا رلػى شللػعوبا

شلردندة شلت وشجيوهص ف تطونر توجا ثورأ وشاع ج

ػصف هنػػصؾ فنلػ شار ذشتنػصا صنػػا فػى شألهحنػػا فػ ر نػا تروتسػ

فػ ت ػػؾ شل تػرة شلتػى رػػيدت لػػعود شل صرػنا وتػ شر ـ هػزشفـ

شلرر ػػا شلعحصلنػػا ج ف ػ حوا ػػا رػػدند شللػػعوبا ووجػػود رػػرب فصلحنػػا جدنػػدة ف ػ شألبػوشب

ػػصف نجػػب رفػػا لػوشن شلثػػورة وشلت نػػد ف ػ

شلبرنصحو شلرنوف رل لف تيوـ شلثورة ب فصدة ترتنب شألورشؽج
حػػف شلجػػصفز لنػػا ػػصف نسػػترنؿ ف نػػا لف نر ػػظ تحصسػػؾ لتبصفػػا رت بتبنػػى حثػػؿ هػػذش شلتوجػػا وشذش ػػصف شألحػػر ػػذلؾ ف يػػد ػػصف
شنررشفصا ضرورنصا فف لف صر شلنصضجا ول ف شلعوشاب حا هذش صنت رينيناج
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انفصم انخامش :اإلرث
رف جػػوهر شلترشجنػػدنص

ذشت ح ػرة هػػو شلت ػػصوت بػػنف شألهػػدشؼ شلعظنحػػا وشلوسػػصفؿ شلضػػفن اج حيحػػص نح ػػف

حػػص تػػب تروتس ػ

شليوؿ فف هذش شلتعحنـ ف نا بصلت ند ن خص حرنا تروتس

ف شلسنوشت شألخنرة حف رنصتاج فصلرجؿ شلػذأ نظػـ فع نػص شنت صضػا ل تػوبر

وشلذأ اصد فح نصت شلجنش شألرحر شلذأ تعصحؿ لدنؽ لو عدوجج حا شألرزشب شلعحصلنػا شلجحصهنرنػا الثورنػا وشلػالرنا) حػف خػالؿ
ػػصف ششف ننصضػػؿ فيػػط حػػف لجػػؿ لف تبيػ حعػصا حجحوفػػصت لػػغنرة جػػدش حت راػػا

شل ػػوحنترف

يػػص نػػر اػػصدرة ف ػ شلتػ ثنر فػ حجػػرأ

شألرػػدشث رتػػى بر ػ ؿ هصحر ػ ج ليػػد شضػػطر ألف نتػػدخؿ ح ػرة بعػػد لخػػرأ ف ػ حفػػصت شلن شزفػػصت شللػػغنرة دشخػػؿ فػػدد حػػف شلحجحوفػػصت

شللغنرة تضحنت بعض ت ؾ شلنزشفصت بصل عؿ حسصفؿ هصحػا فػف شلحبػصدد شلسنصسػنا ول ػف رتػى هػذ شلن شزفػصت
ذشتا بوضوح

حػص رلأ تروتسػ

صنت تجد جذورهص ف فزلا شلحجحوفصت فف شلرر ا شلرينينا ل طبيا شلعصح ا وت ثنر شلحنػصخ شلبرجػوشزأ شللػغنر  -ألف

هذش هو شلحنصخ شلذأ نرطوش فنا وشلذأ ت ا ـ ف نا شل ثنروف حنيـج
ر ػػـ ػػؿ ذلػػؾ نصضػػؿ تروتسػ

رتػػى شلنيصنػػا؟ج لثػػرت فزلتػػا شلح روضػػا فػػف شلحرػػصر ا شل عصلػػا فػ شلرر ػػا شلعحصلنػػا شلتػ

لعب فنيص نوحص حص دو شر بن شر لثرت لرد حص ف

فيحا ل حجرأ شلحتغنر دشفحص ل لرشع شلطبي ج لـ ت ف رتى خبرتػا شلوشسػعا ولحرصتػا

شلت تن نا شلحت واا لتغن تحصحص فف شلت صفؿ حا شلحنصض نف شلحرتر نف ف شللرشع شلنوح

شألحر شلذأ ت نح ف ردوثػا رت فػ رػزب

رػػنوف رينيػ ج ول حػػص طصلػػت فت ػرة شلعزلػػا حػػص وضػ ذلػػؾ ل ثػػرج اػػصرف حػػثال بػػنف "شلبرنػػصحو شتنتيػػصل " شلػػذأ تبػػا فػ  9514وبػػنف
برنػػصحو شلعحػػؿ شلحخلػػص ل رنسػػص ال )9514فػػصألخنر حت ػػوؽ بوضػػوح فػ نضػػصرتا وفػ فالاتػػا شلوثنيػػا بصلحوضػػوع فػ خلولػػنتا
ووشاعنتا بصلنظر رل شللرشع شلريني ج
لػػـ ت ػػف هػػذ بصلت نػػد حس ػ لا رخ ػػصؽ ف ػ شليػػوة شل رنػػا فػػبعض لفحػػصؿ تروتس ػ

شألخن ػرة شلت ػ لػػـ ن ح يػػص خصلػػا "شلنيصبػػصت

شلعحصلنػا فػ ريبػػا شلت سػ شقحبرنػػصل " تعتبػػر رضػػصفصت رشفعػػا ل ػػر شلحصر سػ ج ول نيػػص صنػػت حسػ لا نػػصب ل عالاػػا شلوثنيػػا حػػا لفػػدشد
حيحا حف شلحنصض نف شلحرتر نف ف شللرشع شلريني ج
رت لنػػا فنػػدحص التػػؿ تروتس ػ

ف ػ نػػد فحنػػؿ سػػتصلنف جصس ػ وف  -حنر ػػصدنر ػػصف بصل عػػؿ اػػد تػػرؾ ورشن رر ػػاج حيحػػص ػػصف

ضػعؼ وفرػػؿ هػػذ شلرر ػا وهحػػص لحػرشف وشضػرصف
لوروبص لف نيض تحصحص ف

صنػػت تعػػد رنجػػص شاز فظنحػصج ليػػد ػػصد نحػو شلسػػتصلنننا ثػػـ شنتلػصر شل صرػػنا فػ حعظػػـ

شلترشث شلرنوف شلريني ف شلرر ا شلعحصلناج صف تدحنر شل صرنا حبصر شارج ليد دحرت شلتنظنحصت شلعحصلنا

رنثحػػص ول ػ ت ل س ػ طاج فع ػػت شلسػػتصلنننا ن ػػس شلر ػ ن بوسػػصفؿ حخت ػػا دشخػػؿ شتترػػصد شلسػػوفنت وخػػصرج شتترػػصد شلسػػوفنت لفسػػدت
شلستصلنننا ثـ خنيت فع نص شلترشث شلثورأ رر ا جحصهنرناج
نلعب شلنوـ تيدنر شليوة شل صح ا ل سنؿ شلجصرؼ حف شتفترشن وشلسب شلذأ تعػرض لػا تروتسػ

ولتبصفػا فػ شلثالثننػصتج ليػد

خللت حوشرد شلدفصنا ف شتترصد شلسوفنت ولرزشب شل وحنترف بصل صحؿ قدشنا "شلتروتس ننف" الشلرينينػنف وشلػزشف نف) عحػالن ليت ػر
وشقحبرشطور شلنصبصن و ؿ لنوشع شلرجعناج ليد ولؼ ذب شلبالر ا شليدشحى ف شتترػصد شلسػوفنت البعضػيـ بعػد حرص حػصت "مسـرحية"

رشفعا وحعظحيـ بصليتؿ دوف حرص حتيـ) صنتلصر ليوأ "االشتراكية" و"السالم" بنـاء عمـي الشـعار السـتاليني وقتـذاك "كـل خـائن -

ضعيفر فاسد أو طموح  -لالشتراكية في االتحاد السوفيتي قد أ ُُُجر ليقوم باألعمال القذرة لمرأسمالية والفاشية"ج
ه ذش لف ف تيرنر شل جنا شلحر زنا شلحيدـ ل ح تحر شؿ  91ل رزب شلرنوف شقنج نزأ ف :9514
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"ف حيدحا شلترطنـ وشلتخرنب وشت تنػصؿ نجػد دشفحػصا شلعحنػؿ شل صرػ تروتسػ ج ول ػف دفصفػصت شلرػعب شلسػوفنت اونػاج فترػت

انصدة شلرفنؽ شلب ر

نزهوؼ تـ فض شلجوشسنس وشلعحالن لحصـ شلعصلـ وتيدنحيـ ل حرص حا"جال)9

نزهوؼ هذش شلذأ ولؿ ل س طا بعد ارشر رفدشـ س ا نصجودش

صف رفنس شلررطا شلذأ اصـ بعح نا ذبػ شلرػنوفننف ووخػرنف

ثنرنف ف شتترصد شلسوفنت ف  9514 -9513ف احا شقرهصب شلستصلنن ج
شلخط شلرسح

شلذأ لف نػا سػتصلنف بن سػا ػصف رف "التروتسـكية هـي رأس حربـة البرجوازيـة المضـادة لمثـورةر التـي تشـن

الصراع ضد الشيوعية"ال)1ج وشستحرت هذ شلرح ا شلجبصرة حف شأل صذنب نسصندهص شل ثنروف حف "الميبراليين" وشترت شر ننف شلػدنحيرشطننف
شلػػذنف شنجػػذبوش ل ر ػزشب شلرػػنوفنا بعػػد  9511ل ثػػر حػػف فر ػرنف فصحػػصج سػػصفدت هػػذ شلرح ػػا ف ػ ت يػػن شلحنصض ػ نف ف ػ شألر ػزشب
شلرنوفنا ضػد شلنيػد شلحصر سػ ل سػتصلننناج وهنػصؾ لنضػص لحػر وخػر ف ػ شألاػؿ نتسػصون فػ شألهحنػا حػا حػص ذ رنػص بصلنسػبا ل تنظنحػصت
شلثورنا شللغنرة ف ذلؾ شلوات وهو شقربصط شلعصـ شلذأ ترسب نتنجا تنينصر شلجبيصت شلرعبنا وادوـ شلررب شلعصلحنا شلثصنناج
فبر تروتس

فف ؿ هذش ف شلنيصش شلذأ دشر ف ربنا :9515

"نرف ت نتيدـ سنصسنصج نعـ هذ رينيا تعبر فف شلتر ػؿ شلعػصـ ل رر ػا شلعحصلنػا فػ شؿ  91فصحػص شلحصضػناج رف شلسػبب شلعػصـ

شألسصسػ ج فنػػدحص ت ػػوف شلرر ػػا شلثورنػػا فحوحػػص فػ هبػػوط فنػػدحص تعيػػب شليزنحػػا شألخػػرن فنػػدحص تنترػػر شل صرػػنا فػ شلعػػصلـج فنػػدحص
ت وف "شلحصر سنا" ه شلتنظنـ شأل ثر اوة ف خدشع شلعحصؿ ه ذش نلب لح شر رتحنػص لف تعحػؿ شلعنصلػر شلثورنػا ضػد شلتنػصر شلتػصرنخ
شلعػػصـ رتػػى ولػػو صنػػت لف صرنػػص ورػػرورنص دانيػػا ور نحػػا رل ػ لال ػ رػػدج ول ػػف شلجحػػصهنر ت تػػتع ـ حػػف خػػالؿ شلر نػػا شلتنب نػػا بػػؿ
بصلتجصرب شلعصحا ف رنصتيصج هذش هو شلت سنر شلعصـ جدشج شلوضا ا ضدنص"جال)1
ليد صنت رر ا شألححنا شلرشبعا شلت نجت حف ت ؾ شلظروؼ ردندة شللعوبا ترت رليػصـ تروتسػ
حف شلتجربا بدرجا بنرةج واد دخ ت تبصفصا ف شلحزنػد حػف شلترػوهصتج ول ػف ف ػ

ػؿ شألرػوشؿ

وتوجنيػا خصف ػا سنصسػنص

صنػت هػ شلتنػصر شلرػنوف شلرينيػ

شلورند شلذأ نجص حف شلعلر شلج ندأج

الر ية العالمية 9143 - 9107
حثؿ شتفتيصد ب ف شلنظصـ شلرلسحصل ارنب حف ن سا شألخنر حر ز ر نا تروتس
"رف شلررط شلحسبؽ شتاتلصدأ ل ثورة شلبرولنتصرنا اد ولؿ فحوحص رل لف

ل عصلـ ف لفوشحا شألخنرةج

نيصط نضجا شلت نح ف شلولوؿ رلنيص ف ظؿ

شلرلسحصلناج رف اػوأ رنتػصج شلبرػرنا فػ رصلػا ر ػودج ولػـ تعػد شتخت شرفػصت وشلترسػننصت شلجدنػدة اػصدرة ف ػ رفػا حسػتوأ شلثػروة شلحصدنػا"
ه ذش تب تروتس

ف برنصحو :9514
شلػػدوشـ

ػػؿ تلنػػزؿ ررحصنػػص وحعصنػػصة ل ثػػر ف ػ
"شألزحػػصت شلحتضػػصفرة ف ػ ظػػؿ ظػػروؼ شألزحػػا شتجتحصفنػػا ل نظػػصـ شل لرسػػحصل
بصلجح ػػصهنرج وشلبطصلػ ػػا شلحت شزنػ ػػدة ب ػػدورهص تعحػ ػػؽ شألزح ػ ػا شلحصلن ػػا ل دولػ ػػا وتضػ ػػعؼ شألنظح ػػا شلنيدنػ ػػا نػ ػػر شلحس ػػتيرة وتت ػ ػرن شألنظحػ ػػا
شلدنحيرشطنا فضال فف ت ؾ شل صرنا حف لزحا ألخرن"جال)4
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وتل

فػ ذلػؾ شلواػتج و حػص انػؿ فيػد تػ ثر تروتسػ

هػذ شل يػرة ولػؼ لرصلػا حعظػـ شتاتلػصد شلعػصلح

برػدة شلتبػصنف

بنف هذش شلر ود وشلنحو شللنصف شلسرنا لالترصد شلسوفنت الليد صنػت هنػصؾ شسػتثنصنشت لخػرأ حيحػا لنضػص لػـ ن خػذهص تروتسػ
شتفتبػػصر فصلنػػصتو شللػػنصف تضػػصفؼ ف ػ شلنصبػػصف بػػنف  9512 - 9513وشسػػتحر ف ػ شلنحػػو

فػ

حػػص شخت ػػت شلبطصلػػا تحصحػػص ف ػ للحصننػػص

شليت رنا نتنجا ل طحوح نرو رفصدة شلتس ).
رت لف تروتس

ذهب رلػى ل ثػر حػف هػذشج ليػد شفتيػد لف رصلػا شل لرسػحصلنا ت نح ػف فالجيػصج "لقـد وصـل تفسـ الرأسـمالية

إلي حدود قصوىر وبالمثل تفس الطبقة الحاكمة القديمة ويستحيل اسـتمرار هـذا النظـام أكثـر مـن ذلـك"ال )1ه ػذش تػب تروتسػ

ف 9515ج

بصلتػػصل

ت نح ػػف لف ترلػػؿ شألر ػزشب شلعحصلنػػا شقلػالرنا ف ػ لأ ح صسػػب ألنلػػصرهص "ورنػػث نتعػػدن ػػؿ حط ػػب جػػصد

ل برولتنصرنص بؿ و ؿ حط ب جصد ل برجوشزنػا شللػغنرة رتحنػص رػدود فالاػصت شلح نػا شل لرسػحصلنا وشلدولػا شلبرجوشزنػا"ال)2

حػص جػصن فػ

برنصحو  9514ج
هػػذش لػػـ نعن ػ لف شألر ػزشب شلجحصهنرنػػا شقلػػالرنا سػػتخت

ت يصفنػػص  -سػػترصفظ ف نيػػص اػػوة شلػػدفا شلتصرنخنػػا و نػػصب شلبػػدنؿ

شلوشض ل ترة النرةج رت لنيص لـ نعد ليص لأ لسصس وحف نسبنصج ليد تـ زفزفتيـج وستدحرهـ هذ شلررب ولزحا حص بعد شلرربج
وشفتيد تروتس

لف ت ؾ شألرزشب تتضحف شألرزشب شلرنوفناج

"رف فبور شل وحنترف لجصنب شلنظصـ شلبرجوشزأ ودور شلحضصد ل ثورة شلسػصفر فػ جحنػا لنرػصن شلعػصلـ خصلػا فػ لسػبصننص وفرنسػص
وشلوتن ػػصت شلحتر ػػدة ودوت "دنحيرشطن ػػا" لخ ػػرن ا ػػد خ ػػؽ ل ػػعوبصت شس ػػتثنصفنا ل برولنتصرن ػػص شلعصلحن ػػاج وتر ػػت شرن ػػا ث ػػورة ل ت ػػوبر تل ػػنب

شلسنصسصت شلتوفنينا شلت تنتيجيص "شلجبيصت شلرعبنا" شلطبيا شلعصح ا بصلعجز"جال)3
ليػػد رحػػؿ تروتسػ

حنػػذ  9511شتفتيػػصد ب ػ ف "ت رػ ن ششف ن ػػرؽ شلرػػنوفننف فػػف شترػػت شر ننف شلػػدنحيرشطننف رت شلخطػػصب

شلتي ندأ شلذأ نسيؿ تجصه ا"جال)4
لثبت شلوشاا لنا ل ثر تعيندشا وهذش شألحر فجؿ لخن شر ب زحػا جوهرنػا فػ رر ػا شألححنػا شلرشبعػا ليػد ػصف تروتسػ

نرػنر رلػى

شتجػػص ريني ػ رت لف شلحػػدة شلزحننػػا ليػػذش شتتجػػص صنػػت لطػػوؿ ب ثنػػر ححػػص تلػػور تروتس ػ ج بعػػد ر ػػؼ هت ػػر – سػػتصلنف ال ل سػػطس
 )9515ظ ت لرزشب شل وحنترف حوشلنا لحوس وج وف شلرػرب شلبػصردة " حنػذ لوشخػر  9544لػـ تسػ ـ ت ػؾ شألرػزشب لبروجوشزنتيػص لنضػص
لػػـ ت ػػف سنصسػػصتيـ ثورنػػا ول نيػػص لػػـ ت ػػف ببسػػصطا رطالرنػػا بػػصلحعنى شلحعتػػصدج ليػػد رػػصفظوش ا شربػػا  19فصحػػص ف ػ توجػػا "يســاري" تجػػص

شلدولػا شلبرجوشزنػػا الدفػػـ ذلػػؾ شسػػتبعصدهـ فػػف شلر وحػا فػ فرنسػػص وشنطصلنػػص وبػػالد لخػػرن بعػد  )9543شألحػػر شلػػذأ لػػعب جػػدش حيحػػا
خ ؽ بدنؿ ثورأ رتى لو صنت شلظروؼ شألخرن ل ثر حنصسبا ج
وف ر صلا حيحا وشردة وهى شللنف ورصتت لاؿ الحف ضحنيـ للبصننص ونو وسالفنص وفنتنصـ شلرحصلنا رطحت بصل عؿ لرزشب
سػػتصلنننا دوت برجوشزنػػا ضػػعن ا وشسػػتبدلتيـ ب نظحػػا ف ػ شلػػنحط شلروس ػ ج لثػػصرت شلثػػورة شللػػنننا  9545 - 9544خصلػػا شألسػػف ا

روؿ شلتر نػؿ شلتروتسػ شل السػن ل رػزشب شلسػتصلنننا ف ػ شألاػؿ بصلنسػبا ل ػدوؿ شلحتخ ػاج ف ػو لنظػر رلنيػص ثػورة برولنتصرنػا ليػدـ
لسصس وجود شألححنا شلرشبعا وهو شلطبنعا شلحضصدة ل ثورة جوهرنص ل ستصلنننا ولو صنت ف شلجصنب ششخر بحعن حص حف شلحعصن
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ثورة برجوشزنا لو "دنحيرشطنا جدندة" حص شدفى حصو تس تونو رننذشؾ تهتػزت نظرنػا شلثػورة شلدشفحػاج سػنعود ليػذ شلحسػ لا فنحػص بعػد
حص نيحنص هنص هو لف ردوث شلثورة بغض شلنظر فف شلتر نالت شلحخت ا لطبنعتيص جددت شللورة شلثورنا ل ستصلنننا لحدة طون اج
ول ف شلخط شألهـ شلذأ شرت با تروتس

ف ذلؾ شلوات هو شفتيصد لنا ت حخرج ل لرسػحصلنا شاتلػصدنص رتػى لػو تػـ تجنػب

شلثورة شلبرولنتصرناج ليد صف هذش شفتيصد بدوف لدن رؾج واد تب ارب نيصنا :9515
"رتػػى لػػو سػ حنص ب ػ ف شلرػػرب شلرصلنػػا لػػف تسػ ر فػػف ثػػورة بػػؿ فػػف شنرػػدشر ل برولنتصرنػػص فسػػنبي بػػدنؿ وخػػر :شلحزنػػد حػػف شلتر ػػؿ
ل لرسػحصلنا شترت صرنػػا شلحزنػ د حػػف شنػػدحصجيص حػػا شلدولػػا وشسػػتبدشؿ شلدنحيرشطنػػا لننحػػص بينػػت بنظػػصـ رػػحول نح ػػف رينيػػا لف نسػ ر فجػػز
شلبرولنتصرنص فف شألخذ بزحصـ انصدة شلحجتحا ف ظؿ هذ شلظروؼ رل نحو طبيا حستغ ا جدندة حف شلبنروارشطنا شلبونصبرتنػا شل صرػنا

هذش سن وف رذش لخذنص ف شتفتبصر ؿ شلدتفؿ نظصـ ننردر نعط شقرصرة بخسوؼ رحس شلرضصرة" ال)5ج
صف نح ف لتروتس

لف نوشفؽ ف

رح صننا شنتعصش شاتلػصدأ ح اػت حػص ف ػ لسػصس دورأج ليػد لحػ تروتسػ

ابػؿ نػر

شللروة شلحرػدودة فػ شل لرسػحصلنا شألوروبنػا فػ  9519 - 9519الوشسػتخ ص شلنتػصفو شلسنصسػنا حػف ذلػؾ) ولرػصر رلػ لػروة حعننػا
ف بدشنا شلثالثننصت بعد حلصفب  9519-9515ول نا شستبعد تحصحص رح صننػا لػعود شاتلػصدأ طونػؿ شألحػد حثػؿ ذلػؾ شلػذأ نتجػت
فنػػا شقلػػالرنا يػػوة جحصهنرنػػا ابػػؿ شلرػػرب شلعصلحنػػا شألول ػ ج ليػػد صنػػت وجيػػا نظػػر تروتس ػ

وجيػػا نظػػر حنتر ػرة دشخػػؿ ل ػ وؼ

شلنسصر ف ذلؾ شلواتج ول ف صنت هنصؾ دتفػؿ رتػى فػ ذلػؾ شلواػت ف ػ لف رنتػصج شألسػ را فػ نطػصؽ وشسػا نح ػف لف نػ دأ رلػ
نحػػو شاتلػػصدأ رػػصحؿ  -نحػػو لػػـ ن ػػف لنيتلػػر ف ػ اطػػصع شألسػ را فػ شتاتلػػصدج بػػصلطبا صنػػت هػػذ شلػػدتفؿ حتع يػػا بصتسػػتعدشدشت
شلحبصررة ل ررب شلعصلحنا شلثصنناج ول ف حصذش لو رف شقفدشد ل ررب نح ف لف ن وف دشفحص لو ربا دشفـ ؟ج
فػ شلرينيػػا بعػػد شلرػػرب شلعصلحنػػا شلثصننػػا رػػيدت شل لرسػػحصلنا لػػروة جبػػصرة وبعنػػدش جػػدش فػػف سػػنطرة شتن حػػصش وشتنرػػدشر

شتاتلػػصدأ ػػصف هنػػصؾ توسػػعص شاتلػػصدنص ل بػػر حػػف شلتوسػػا ف ػ شل ت ػرة شل السػػن نا لتحبرنصلنػػا ابػػؿ 9595ج و حػػص لرػػصر "مايكـــل

كيدرون" ف " 9524فصلنظصـ

ؿ لـ ننـ لبدش بن س شلسرفا شلت نحص بيص بعد شلررب  -ضػعؼ سػرفا  9519 - 9591فػ شل تػرة

بنف  "9524- 9519ال)99ج

رلػ ت شقلػالرنا ف ػ لػؾ رنػصة جدنػد فػ شلػدوؿ شل لرسػػحصلنا شلحتطػورة ف ػ لسػصس شرت ػصع حسػتوأ رنػصة جحػصهنر شلطبيػػا
شلعصح ػاج ليػػد ػػصف هنػصؾ شخػػتالؼ بػػنف شقلػالرننف وشلحصر سػػننف رػػوؿ ػوف شتنتعػػصش شتاتلػػصدأ شلجبػصر فػ شلخحسػػننصت وشلسػػتننصت
لسصسص نتنجا رن صؽ شلدولا شلحتزشند بضخصحا البصلتردند شقن صؽ ف
تروتس

شألس را) لـ ت ول ػف حػص ػصف نجحػا ف نػا شلجحنػا هػو لف نبػونة

صنت خصطفاج
فصلنت ػػصفو شلسنصس ػػنا لالنتع ػػصش ػ ػذبت شلتنبػ ػ بػ ػ ف شلب ػػدشفؿ شلحبصرػ ػرة صن ػػت رح ػػص شلث ػػورة شلبرولنتصرن ػػا لو شلد تصتورن ػػا شل صر ػػنا لو

شلبونصبرتنا شلت ست دأ رل " ُخسوف شمس الحضارة"ج
ف

شلع س للبرت شلدنحيرشطنا شلبرجوشزنا وسنطرة شقلالرنا ف

شلدوؿ شلحتطورةج

شلرر ا شلعحصلنا هػ شليصفػدة حػرة لخػرأ فػ حعظػـ

حث ػت نجػصة شألنظحػا شلبرجوشزنػػا حػف شليبػصت شل بػرن فػ  9541-9544فنػدحص صنػت شلػدوؿ شل صرػػنا ترطػـ بوشسػطا حػزنو
حف شليوة شلعس رنا ل ر صن ونحو حتلصفد حف شلتحرد شلجحصهنرأ ررطص ت ن فنػا فػ حثػؿ هػذش شلتطػور شلالرػؽج فػ حعظػـ شلػدوؿ
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شألوروبنػػا نحػػت شألرػزشب شترػػت شر نا شلدنحيرشطنػػا وشلرػػنوفنا بسػػرفا فػ هػػذ شلريبػػا شلررجػػا لن عبػوش دو شر حضػػصدش ل ثػػورة الفػ رػػرؽ
و ػرب لوروبػص) ودو شر رصسػحص ػذلؾ حعػصدن ل ثػورة فػ فرنسػص وشنطصلنػصج رت لف تروتسػ
شألرزشب شلعحصلنا شلحوجودة بصل عؿ الوت

تروتسػ

سػ ـ ب نػا فػ شلح شررػؿ شألولػ ل ثػورة سػػتنتعش

تصبصتا فف شلثورة شلروسنا لت د ذلؾ تحصحص) وستحصرس سنصستيص شلحضصدة ل ثورة وألف ر نا

صنػػت تعتحػػد ف ػػى شل صرثػػا شتاتلػػصدنا شقفيػػصر شلجحػػصهنرأ ونحػػو شألنظحػػا شلرػػحولنا صلبػػدنؿ شلورنػػد ل ثػػورة شلبرولنتصرنػػا فػ

شألحد شليلنر ف نا شفتيد لف شنتعصش شقلالرنا سن وف النر ل غصنا  -حثؿ فترة ر ـ نرنس ج
هذش هو شلسبب شلذأ جع ا ن تػب بحنتيػى شلثيػا فػ لوشخػر " 9514خػالؿ شلعرػر سػنوشت شليصدحػا سنلػب برنػصحو شألححنػا

شلرشبعا حوجيصا ل حالننف وستعرؼ هذ شلحالننف شلثورنا نؼ تزلزؿ شلسحصن وشألرض"جال)99

جعػػؿ هػػذش شلحنػػصخ حػػف شلتواعػػصت شلطوبصونػػا شلت ػ لنتجتػػا حثػػؿ هػػذ شلحيػػوتت حػػف شللػػعب ف ػ لتبػػصع تروتس ػ

لف نينح ػوش

بوشاعنا ورلصنا شلتروتت شلرينينا ف وف شلطبيا شلعصح ا وشلتغنرشت ف توشزف شليوأ شلطبينا وشلتغنرشت شلت تن نػا شلالزحػا لالسػت صدة
شليلون حنيص الوهذش هو جوهر شلححصرسا شلسنصسنا ل نننف)ج
ف

تبد لف نذ ر هنص تر نز تروتس

لهحنا "المطالب االنتقالية" شلت سح بيص برنصحو :9514

"حف شلضرورأ حسصفدة شلجحصهنر ف فح نا شلنضصؿ شلنوح لنوجد شلحعبر بػنف شلحطصلػب شلرصلنػا وشلبرنػصحو شترػت شر

ل ثػورةج

تبد لف نتضحف هذش شلحعبر نظصحص ل حطصلب شتنتيصلنا شلنصبعا فػف ظػروؼ شلنػوـ ووفػ رػرشف وشسػعا حػف شلطبيػا شلعصح ػا شلنػوـ تػ دأ

بوضوح تستنتصج نيصف حردد :شستنالن شلبرولنتصرنص ف

شلس طا"جال)91

حس لا حص رذش ػصف حػف شلحح ػف لـ قنجػصد رػعصرشت لو حطصلػب تتحصرػى حػا هػذ شلخلولػنصت شلحرػددة جػدش تعتحػد بػصلطبا
ف ػ شلظػػروؼج ف ػػو ػػصف وفػ ر ػرشف وشسػػعا فػ واػػت حػػص هػو وفػ
تغنرشت ف شلظروؼ شلوشاعناج
رف شلحسػ لا فػ

نػػر ثػػورأ ف ػػف ن ػػوف حح نػصا تغننػػر بصلرػػعصرشتج نتط ػػب شألحػػر

ػػؿ حرر ػا هػ شلتولػؿ رلػى وشلػػدفا بت ػؾ شلرػػعصرشت شلتػ لػػف تضػرب فيػط ف ػ وتػر رسػػصس لػدأ بعػػض

اطصفػصت شلطبيػػا شلعصح ػا اللو شلطبيػػا شلعصح ػػا يػص حثصلنػصا) بػؿ وشلتػ تسػػتطنا لف تػدفعيص رلػػى شلرر ػاج ثنػ شار حػػص سػت وف ت ػػؾ شلرػػعصرشت
نر شنتيصلنا بتعرنؼ تروتس

شلضنؽ جدش ج

بصلطبا ت نح ف لف نرحؿ تروتس

حسفولنا حنؿ حعظـ لتبصفا لتلننـ ف رة شلحطصلب شتنتيصلنا بػؿ وشلحطصلػب شلخلولػنا

ف برنصحو  9514ول ثرهص برو شز هو "شلحينصس شلحنزلؽ ل جور"ج رت لف تر نز ف
ب ف لت ؾ "شلحطصلب" انحا حستي ا فف شلتنظنـ شلثورأ ف شلطبيا شلعصح اج

هذش شألحر ػصف شزفػدشا فػف شلػالزـ ورػجا شتفتيػصد

االتحاد السوفيتي والستالينية  -الحرب والنتيجة
بػػدلت شلرػػرب شلعصلحنػػا شلثصننػػا بػػصليجوـ شأللحػػصن ف ػ بولنػػدش شلػػذأ سػػرفصف حػػص لفيبػػا تيسػػنـ ل شرض ػ دولػػا بولنػػدش بػػنف هت ػػر
وستصلنفج ظؿ هت ر وستصلنف ر صن ارشبا شلعصحنف الحف لنؼ  9515رل لنؼ )9549ج وف ت ػؾ شل تػرة شسػتطصع نظػصـ سػتصلنف لف
نضـ دوؿ شلب طنؽ وبو وفننص وبصسصربنص بصقضصفا لحعظـ لو رشننص شلغربنا وبن و روسنص شلغربناج
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حنذ  9511رتى  9515صنت شلسنصسػا شلخصرجنػا لسػتصلنف حوجيػا نرػو ترينػؽ شلترػصلؼ شلعسػ رأ حػا فرنسػص وشنج تػ شر ضػد
هت رج صنت سنصسا "شلجبيا شلرعبنا" ه شلوجا ششخر ليذش شلترصلؼج وحا حج ن ترصلؼ هت ر  -ستصلنف ترولت شألرزشب شلرػنوفنا

رل حواؼ حعػصدأ ل رػرب وهػو حواػؼ ت فالاػا لػا بصلثورنػا رلػ لف جػصن هجػوـ هت ػر ف ػ شتترػصد شلسػوفنت البعػد ذلػؾ للػبرت
شألرزشب شلرنوفنا ف دوؿ شلر صن ردندة شلوطننا)ج
لنػػتو ترػػصلؼ هت ػػر  -سػػتصلنف وتيسػػنحا لبولنػػدش رصلػػا ن ػػور دشخػػؿ شلر يػػصت شلنسػػصرنا خػػصرج شألر ػزشب شلرػػنوفنا الوفػػدد حػػف
شتنسرصبصت حف ت ؾ شألرزشب لنضصا) شألحر شلذأ صف لا لثر لنضصا ف
شألحرن

شلعحصؿ شترت شر

بدلت تظير حعصرضا لرعصر تروتسػ

وهو شلرعصر شلنصتو فف تعرن ا لالترصد شلسوفنت

هذش شلتعرنؼ ذشتاج

شلحجحوفصت شلتروتس ناج ف ل بر ت ؾ شلحجحوفصت رػزب

"الدفاع نير المشـروط عـن االتحـاد السـوفيتي ضـد اإلمبرياليـة"

دولا فحصلنا حنرطا وبعد ذلؾ بي نػؿ بػدلت هػذ شلحعصرضػا فػ رفػصدة شلت نػر فػ

وف ػ لثنػػصن شلجػػدؿ شلػػذأ لفيػػب ذلػػؾ ل حػػؿ تروتس ػ

تطػػونر تر ن ػػا ل سػػتصلنننا ف ػ شتترػػصد شلسػػوفنت وتعصحػػؿ حػػا شلحوشاػػؼ

شلبدن ا بغرض نيدهصج
"دفونػػص نب ػػدل بطػػرح شلتسػػص ؿ فػػف طبنعػػا شلدولػػا شلسػػوفنتنا ت ف ػ ػ شللػػعند شلسوسػػنولوج شلحج ػػرد بػػؿ ف ػ ػ لػػعند شلحيػػصـ
شلسنصسػػنا شلحرػػددة ه ػػذش تػػب تروتس ػ

ف ػ سػػبتحبر 9515ج دفونػػص نس ػ ـ ل رظػػا ب ػ ف شلبنروارشطنػػا ه ػ طبيػػا جدنػػدة ولف شلنظػػصـ

شلرػػصل ف ػ شتترػػصد شلسػػوفنت هػػو نظػػصـ خػػصص لالسػػتغالؿ شلطبي ػ ج حػػص ه ػ شتسػػتنتصجصت شلسنصسػػنا شلجدنػػدة شلت ػ سػػتتبا حػػف هػػذ

شلتعرن ص ت؟ ليد تول ت شألححنا شلرشبعا حنذ زحف لضرورة شلتخ ص حف شلبنروارشطنػا بوشسػطا شنت صضػا ثورنػا ل ػصدرنفج ت نطػرح وت
نح ػػف لف نطػػرح هػ تن شلػػذنف نػػدفوف بػ ف شلبنروارشطنػػا "طبيػػا" حسػػتغ ا رػ ن وخػػر فصليػػدؼ شلحنرػػود حػػف شقطصرػػا بصلبنروارشطنػػا هػػو
رفصدة بنصن ر ـ شلسػوفننتصت طػصردنف حنيػص شلبنروارشطنػا شلرصلنػا ت نيتػرح وت نح ػف لف نيتػرح شلحنتيػدوف شلنسػصرنوف لأ رػ ن وخػرج
رف حيح ػػا شلسػ ػػوفننتصت شلعصفػ ػػدة ح ػ ػرة لخػ ػػرأ ل رنػ ػػصةج ه ػ ػ لف تتع ػػصوف حػ ػػا شلثػ ػػورة شلعصلحنػ ػػا وتبن ػ ػ شلحجتحػ ػػا شترػ ػػت شر ج رف شقطصرػ ػػا

بصلبنروارشطنػػا ت ت ػػرض لوت شلحرصفظ ػػا ف ػ ح ن ػػا شلدول ػػا وشتاتل ػػصد شلحخطػػطجج فطصلح ػػص بين ػػت هن ػػصؾ فالاػػا ب ػػنف حسػ ػ لا شقطصر ػػا
بصألولجنصر نػا شلط ن نػا وشلحرصفظػا ف ػ ح نػا شلدولػا سػنط ؽ ف ػ شلثػورة شلحسػتيب نا شسػـ ثػورة سنصسػناج رف بعػض حنتيػدننص السػن ننص
برونػػو ووخ ػرنف) نرنػػدوف ولنرػػدث حػػص نرػػدث لف نط ي ػوش ف ػ شلثػػورة شلحسػػتيب نا ثػػورة شجتحصفنػػاج ف نوشفػػؽ ف ػ هػػذش شلتعرنػػؼج حػػصذش
سنغنر هذش ف جوهر شلحواؼ؟ لف نضنؼ لأ ر ن ف

شقطالؽ لحيصـ شلثورة شلت رلننصهص"جال)91

نبدو هذش شلرلأ اونص جدش فند شلنظرة شألول ج ول ف حصذش رذف فف حس لا شلدفصع فف شتترصد شلسوفنت ؟
"رف شلدفصع فف شتترصد شلسػوفنت نتحصرػى فنػدنص حػا شقفػدشد ل ثػورة شلعصلحنػا ونسػح فيػط بت ػؾ شلوسػصفؿ شلتػ ت تتعػصرض حػا
حلصل شلثورةج رف شلدفصع فف شتترصد شلسوفنت حرتبط بصلثورة شترت شر نا شلعصلحنا حيحا ت تن نا حرتبطا بحيحا رسترشتنجناج وشلت تنؾ
نخضا ليدؼ شسترشتنج وت نح ف لف نتنصاض حا شألخنر"جال)94
ف ػػو دخ ػػت حتط بػػصت شلعح نػػا شلت تن نػػا ف ػ تعػػصرض حػػا شليػػدؼ شتسػػترشتنج الوهػػو حػػص شفتيػػد حنتيػػدو تروتس ػ

شلنسػػصرنوف

بضػرورة ردوثػػا) لبػػصت حػػف شلضػػرورأ شلتضػػرنا بصلت تنػؾ  -شلػػدفصع فػػف شتترػػصد شلسػػوفنت ف ػ هػذش شألسػػصس نبػػدو رنػػا نسػػيؿ ف ػػى
حنتيدأ تروتس
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ػػصف رلأ تروتس ػ

هػػو لف شلحس ػ لا ل بػػر حػػف ذلػػؾج ف ػػو ر ػ ت شلبنروارشطنػػا بصل عػػؿ طبيػػا وحثػػؿ شتترػػصد شلسػػوفنت ر ػ ال

ل حجتحػا شلحسػتغؿج رذف لحػػص لح ػف شتفتػرشض بػ ف روسػنص شلسػتصلنننا هػ شلنتػصج شتسػتثنصف جػػدش لظػروؼ فرنػدة ولحػػص لح ػف شتفتػرشض

ب نيص حر وـ ف نيص بصلزوشؿ بسرفا وهو حص صف تروتس

حيتنعص باج

لـ تتواؼ شألحور فند هذش شلرد لنضصاج ليد لرصر تروتس

وه تزشند "البقرطة" و"الدولنة" فػ

لوجيا نظر "ف شليوشن" لو جصز شلتعبنر ف نيصنػا شلثالثنننػصت

ػؿ ح ػصف ولف هػذش دلػؿ ف ػ رػ ؿ شلحجتحػا شليػصدـ "الدولـة الشـمولية" وشلتػ تواػا ليػص تروتسػ

ن سا لف تتطور لو لـ تعيب شلثورة شلبرولنتصرنا شلرربج وفبرت روشنا جورج لورونػؿ  9544الشلتػ نرػرت فػ فػصـ  )9544فػف هػذش

شلحزشجج ه ذش للب شلس شؿ ح تبسصا حا "المنظور التـاريخي العـالمي لعقـودر إن لـم تكـن لقـرون قادمـة :هـل دخمنـا فـي حقبـه الثـورة
االجتماعية والمجتمع االشتراكي أمر عمي العكسر في حقبة المجتمع المنحدر إلي البيروقراطية الشمولية"جال)91

تنب ػ شت

طررػػت شلبػػدشفؿ بر ػ ؿ خػػصصج ليػػد صنػػت تنب ػ شت تػػصب برونػػورنزأ "بيرطػػا شلعػػصلـ" شلػػذأ لرػػصر رلنػػا تروتس ػ

شنطبصفن ػ ا ولنسػػت نتػػصج تر نػػؿ ولػػـ نسػػتنتو لػػرا شتدفػػصن ب ػ ف شتترػػصد شلسػػوفنت حجتحػػا حسػػتغؿج شفتػػرض لنػػا ػػصف ر ػ ال جدنػػدش
ل رلسحصلنا لو ل ذلؾ لتيدحت ؿ حيوتت "شلحنظور شلتصرنخ شلعصلح " تحصحصاج
بصلطبا صف تروتس

حدر صا لح يوـ رلسحصلنا شلدولاج تب ف الثورة المغدورة:

"نظرن ػصا حػػف شلح ػػد نح ػػف تلػػور وضػػا تر ػ ؿ فنػػا شلبرجوشزنػػا

ػػؿ رػػر ا حسػػصهحا تػػدنر بوشسػػطا دولتيػػص ػػؿ شتاتلػػصد

شليوح ج ولف تيػدـ شليػوشننف شتاتلػصدنا لحثػؿ هػذش شلنظػصـ لغػزشج شل لرسػحصل شل ػردأ
فصفض شلينحا شل

شلذأ خ ؽ ف شلب د

حػص هػو حعػروؼ ن خػذ فػ رػ ؿ ربػ نلػنبصا حػف

ؿ بحص نتوشزن حا رلسحصلا شلخػصص ولػنس فػصفض شلينحػا شلػذأ خ يػا فحػصؿ ح سسػتاج ف ػ

ظؿ رلسحصلنا شلدولا شلحوردة سنتريؽ اصنوف حعدؿ شلرب شلحتسصوأ هذش لنس بوشسطا طرؽ ح تونا -لأ شلتنػصفس بػنف ر وس شألحػوشؿ

شلحخت ا بؿ فو شار وحبصررة حف خالؿ دفصتر شلدولا  -ول ف لـ نوجد لبدشا حثؿ هذش شلنظصـ ولف نوجد لبدشا بسبب شلتنصاض بنف شلحصل نف
لن سيـ خصلا ألف شلدولا ف ل تيص هنص وفصن فصـ ل ح نا شلرلسحصلنا ستلب هدفصا ردند شلجصذبنا ل ثورة شتجتحصفنا"جال)92
فع

شلر ـ حف لف تروتس

شفتيد لنا حف شلحح ف نظرنصا وجود نظصـ لرسػحصلنا دولػا حورػدة اللأ صحػؿ) رت لف هػذش شلنظػصـ

لف نوجد لبدشج ول ف ف ن ترض لنا اد تـ ترطنـ برجوشزنا حص بوشسطا ثورة وفر ت شلبرولنتصرنص  -بسبب ضع يص شلعددأ وشلثيصف  -ف

شتسػػتنالن ف ػ شلس ػ طا لو شلر ػػصظ ف نيػػص بعػػد شتسػػتنالن ف نيػػصج حػػصذش رذف؟ تلػػب بنروارشطنػػا تبػػرز ر ػرنرا ذشت شحتنػػصزشت ال حػػص
ولػؼ تروتسػ

بصست صضػػا فػ رصلػا بنروارشطنػػا سػػتصلنف) سػػندة شلدولػا وشتاتلػػصدج حػػصذش سػػن وف فػ شلوشاػػا دورهػػص شتاتلػػصدأ؟ للػػف

ت وف "بديل " ل طبيػا شل لرسػحصلنا ؟ج ت نح ػف لف نجػصدؿ لرػد ب نيػص لنسػت لرسػحصلنا ألنيػص تسػنطر ف ػ شتاتلػصد شليػوح

تروتس

ػاج ليػد سػ ـ

حف رنث ش لحبدل ب ف برجوشزنا دولا نح نيص لف ترػغؿ حثػؿ هػذش شلحواػاج شلػدفا شلجػصد شلورنػد شلػذأ نح ػف تيدنحػا بنػصن ف ػ

تر نؿ تروتس

هو حػص ادحػا تروتسػ

ذشتػاج "البيروقراطيـة ال تممـك ال أسـهم وال سـندات" هنػصؾ نيطتػصف بيػذش شللػدد :لوت وهػذ

ه شلنيطا شألاؿ لهحنا رف هذش ببسصطا لنس لرنرص ف أ رخص ف شتترػصد شلسػوفنت ذو رح صننػصت نسػتطنا لف نرػترأ سػندشت
دولا ب صفػدة ونسػتطنا تورنثيػص رذش دفػا ضػرنبا حنػرشث حعيولػا الللػغر ب ثنػر حػف ضػرنبا شلحنػرشث فػ شلغػرب بصلضػبط حػص لف لف ػ
حعدتت ضرنبا شلدخؿ ف شتترصد شلسوفنت للغر ب ثنر فنيص ف حعظـ شلدوؿ شلرلسحصلنا شلغربنا) ثصننػص وهػذ هػ شلنيطػا شألهػـ
فحف وجيا نظر حصر سنا نعتبر شستيالؾ شل رد شلرلسحصل

حص اصؿ حصر س "سراا تتـ ف

رسصب شلت شر ـ" لأ لنا شستنزشؼ ل حوشرد

صف نح ف لف نذهب نرو شلت شر ـ وهو بصلت ند لنس شتفتبصر شألهـج شتفتبصر شألهـ هو حف نسنطر ف

فح نا شلت شر ـج

وفند فودتا لذشت شلحس لا ف  9515تب تروتس :
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"ليػد رفضػػنص وحػػص زلنػػص نػػرفض هػػذش شلحلػػط

ال لرسػػحصلنا شلدولػػا) شلػػذأ نتجصهػػؿ شل ػػرؽ شلجػػوهرأ بػػنف شلدولػػا شلسػػوفنتنا وشلػػدوؿ

شلرلسحصلنا ر ـ لنا لنولػؼ بصل عػؿ خلػصفص حعننػا ليػذ شلدولػا هػذش شل ػرؽ هػو فػدـ وجػود شلبرجوشزنػا طبيػا حصل ػا ووجػود رػ ؿ

ح نا شلدولا ألهـ وسصفؿ شقنتصج ولخن شار شتاتلصد شلحخطط شلذأ سح با انصـ ثورة ل توبر" ال)93ج
ليػػد للػػر تروتس ػ

ف ػ شلتعصحػػؿ حػػا تر نػػؿ شلحجتحػػا شلسػػتصلنن حػػف وجيػػا نظػػر ر ػ ؿ شلح نػػا ولػػنس فالاػػصت شقنتػػصج

شتجتحصفنا شلرينينا  -ر ـ لنا ثن شر حص شستخدـ هذش شلتعبنر شلذأ شفتبر حتطصبيصا حا ر ؿ شلح ناج رت لنيحص لنسص حتطصبينفج
ف نيد لبرودوف لوض حصر س:
"ل ػ لنعػػرؼ شلح نػػا شلبرجوشزنػػا تبػػد لف نتعػػرض ل ػػؿ فالاػػصت شقنتػػصج شلبرج ػوشزأ شتجتحصفنػػاج لحػػص حرصولػػا تعرنػػؼ شلح نػػا
عالاا حستي ا تلننؼ حن لؿ  -رة حجردة لبدنا  -فال نح ف شفتبصر رت وهحص حنتصفنزنينصا لو ريوانصا" ال)94ج
هذش هو شلرصؿ ف شتترصد شلسوفنت ج ت نح ف شلنظر رل رػ ؿ شلح نػا الح نػا شلدولػا فػ هػذ شلرصلػا) رػ ن حسػتيؿ فػف
فالاػػصت شقنتػػصج شتجتحصفنػػاج ليػػد صنػػت وحػػص تػزشؿ شلعالاػػا شلحينحنػػا فػ شقنتػػصج فػ شتترػػصد شلسػػوفنت الخصلػػا بعػػد شلتلػػننا) هػ
فالاػػا شلعحػػؿ شلحػ جور رلس شلحػػصؿ شلححنػزة ل لرسػػحصلنا :فصلعصحػػؿ فػ شتترػػصد شلسػػوفنت نبنػػا سػ عا اػػوة شلعحػػؿ بػػن س شلطرنيػػا شلتػ

نبنعيص بيص شلعصحؿ ف شلوتنصت شلحتردةج وت ن خذ شلعحصؿ فى شلحيصبؿ رلص حص هػو شلرػصؿ حػا شلعبنػد لو جػزن حػف شلحنػتو حػص هػو
شلرصؿ حا شألانصف ول ف لندفا ليـ بصلحصؿ شلذأ نلرؼ ف

ررشن شلس ا شلت للنتجت لتلبصعج

شلعحؿ شلح جور نعن وجود رلس حصؿج ت توجد برجوشزنا ف شتترصد شلسوفنت ج ول ف بصلت ند نوجد رلس حػصؿ  -حػص فػرؼ
حصر س رلس شلحصؿج لسػنص برصجػا رلػ لف ن ػرر حصر سػننف لف رلس شلحػصؿ ت نت ػوف حػف شلحص ننػصت وشلحػوشد شلخػصـ وشليػروضج وه ػذش
"لف رلس شلحصؿ هو اوة شجتحصفنا حستغ ا لأ لنا بول ا او جزن حف شلحجتحا نرصفظ ف

شلعحؿ شلرنا شلحبصررةج رف سنطرة شلعحؿ شلحت شر ـ شلسصبؽ ترينيا ف

ذشتا ون بر حػف خػالؿ شلتبػصدؿ حػا اػوة

شلعحؿ شلر شلحبصرر ه شلت تروؿ شلعحؿ شلحت شر ـ رل رلس

حصؿ"جال)95
نوجد حثؿ هذش شلوضا بصلت ند ف شتترصد شلسوفنت ج
بصلنسبا لحصر س
هذش شلدورج ليد لن ر تروتس
ن خذ حصذش وحت

صنت لهحنا شلبرجوشزنا ت حف ف

ونيص ترخنص لرلس شلحصؿ ف شتترػصد شلسػوفنت

تػ دأ شلبنروارشطنػا

هذ شلنيطا شألخنرةج فبصلنسبا لا صنت شلبنروارشطنا حجرد "فس رأ" ف فح نػا شلتوزنػا نرػدد فيػط حػف

ول ف هذش لـ ن ف حن لال فف توجنا فح نا شلت شر ـ شلرلسحصل ج رف شتدفصن ب ف شلبنروارشطنا ت تيود فح نا شلت شر ـ

لأ لنيص ت تعحؿ ػ "تشخيص" لرلس شلحصؿ ت نح ف لف نلحد ل ثر حف لرظا لحصـ لأ شختبصرج رف لـ ت ػف شلبنروارشطنػا رذف حػف؟
بصلت ن ػػد ل ػػنس شلطبي ػػا شلعصح ػػاج رف شلنيط ػػا شألخنػ ػرة توضػ ػ بصلض ػػبط شل ػػصرؽ شألسصسػ ػ ب ػػنف حجتح ػػا شنتي ػػصل رينيػ ػ الدول ػػا فحصلن ػػا

دن تصتورنا شلبرولنتصرنص) رنث سنستحر شلعحؿ شلح جور ل ترة حف شلوات ولأ ر ؿ ل رلسحصلنا فصلسنطرة شلجحصفنا ل طبيا شلعصح ا ف ػ
شتاتلػػصد ترػػوؿ الفػػصجال لو لجػػال تزنػػؿ) فالاػػا شلعحػػؿ شلح ػ جور رلس شلحػػصؿج وشذش تػػـ شلػػتخ ص حػػف هػػذ شلسػػنطرة فػػ حجتحػػا
لػػنصف

تعػػود س ػ طا رلس شلحػػصؿج وشلحعض ػ ا هنػػص… رف ح يػػوـ شلدولػػا شلعحصلنػػا سػػن وف خصلنػصا حػػف لأ حعنػ

سنطرة شلعحصؿ ف

شلحجتحا ؟ج حص لنا لو تـ ولؼ حجتحا شتترصد شلسوفنت

بػػدوف درجػػا حػػص حػػف

ر ؿ حف لر صؿ رلسحصلنا شلدولا وتبد حف شتفترشؼ

ب نا حجتحا رلسحصل ذو ر ؿ فصل شلخلولنا ر ـ لنا بصلطبا لارب بر ؿ ضخـ جدش ل طبصفا شلرلسحصلنا حرورا لو نر ذلػؾ
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حنػػا لدولػػا فحصلنػػاج الت نح ػػف حنصارػػا خلولػػنصت ودننصحنػػصت شتترػػصد شلسػػوفنت هنػػصج وسػػنجد لفضػػؿ تر نػػؿ ليػػص فػ
شلدولا ف روسنص لتون

تػػصب لرسػػحصلنا

نؼ)جال)19

حص نخلنص هنص هو فرؿ تروتسػ

فػ شختبػصر فالاػصت شقنتػصج شلرينينػا فػ شتترػصد شلسػوفنت وتبعػصت هػذش شل رػؿج جػصنت

نظرتا شألخنرة ه ذشج
"رف نظصحص رحولنص سوشن حف نوع ستصلنن لو فصر
فػ شلتػػصرن

ت نح ف لف ن وف رت نظصحصا شنتيصلنص ح اتصا بطبنعتاج فصلد تصتورنا شلعصرنػا

صنػػت برػ ؿ فػػصـ نتنجػػا وفػػرض حػػف لفػرشض لزحػػا شجتحصفنػػا رػػصدة ولنسػػت حط يػػص نظصحػػص حسػػتيرشج ت نح ػػف لف ت ػػوف

شألزحا شلرصدة ول صا دشفحصا ل حجتحاج رف دولا رحولنا تستطنا احا شلتنصاضصت شتجتحصفنا خالؿ فتػرة حعننػا ول نيػص نػر اػصدرة ف ػ

رفػػصدة رنتػػصج ذشتيػػص بػػدوف رػػدودج رف شلتلػ نصت شلوررػػنا فػ شتترػػصد شلسػػوفنت هػ لاػػون دلنػػؿ ل ػػوف شلحجتحػػا شلسػػوفنت نتجػػا برػ ؿ

فضوأ نرو شقطصرا بصلبنروارشطناج رف ستصلنف ت ندؿ ف ى رئ ف ضخصحا ووررنا و ذب تلػ نصتا رت فػدـ اػدرة شلبنروارشطنػا
ف ػػى ترونػػؿ ن سػػيص رلػػى طبيػػا رص حػػا حسػػتيرةج للػػف نضػػا لن سػػنص رذشا ف ػ حواػػؼ صنػػا ف ػ شلسػػخؼ رذش لط ينػػص ف ػػى شألولنجصر نػػا
شلبونصبرتنا ليب طبيا رص حا جدندة ابؿ بضا سنوشت لو رتى بضعا ريور حف سيوطيص شلغنر ح سوؼ ف نا"جال)19

وتػػـ تواػػا هػػذش شلسػػيوط رحػػص ألف شلبنروارشطنػػا وشلت ػ ستلػػب ل ثػػر ف ػ ثر لدشة شلبرجوشزنػػا شلعصلحنػػا سػػتتخ ص حػػف شألر ػ صؿ
شلجدنػدة ل ح نػا لو بسػبب ثػورة برولنتصرنػا اللو بػصلطبا بسػبب شلغػزو شألجنبػ )ج ػصف حتواػا رػدوث ذلػؾ فػ سػنوشت ا ن ػا لو رػيور
ا ن اج
صف هػذش هػو شلت سػنر شلػذأ تر ػا تروتسػ

ألتبصفػا وشلػذأ لواعيػـ فػ شلخطػ تحصحػصا حث حػص فعػؿ حنظػور ل لرسػحصلنا شلغربنػاج

ول ػػف ثبػػت لف وجػػود جنػػصح حػػف شلبنروارشطنػػا شر ػػب ف ػ رفػػصدة شل لرسػػحصلنا حػػص هػػو رت خ شرفػػا ف ػ شألاػػؿ لواػػت طونػػؿ جػػدش الوتنػػصاض
شفتيصد تروتس

ف ردوث ذلؾ بردة حا ر نتا قح صننا رحولنا شلدولا ف شلدوؿ شلرلسحصلنا شلحتيدحػا)ج خػرج شتترػصد شلسػوفنت حػف

شلررب لاوأ حف ابؿ البصلنسبا ل يون شألخرن) وشلبنروارشطنػا ثصبتػا فػ ر حيػص ف ػ لسػصس شللػنصفا شلح ححػاج شأل ثػر حػف ذلػؾ لنيػص
فرضت لنظحا ف

شلنحوذج شلروس ف بولندش وترن وس وفص نص وشلحجر وروحصننص وب غصرنص وللحصننص شلررانا و ورنص شلرحصلناج حص لررنص

حػف ابػؿ ولػ ت لنظحػا سػػتصلنننا "للػ نا" ل سػ طا فػ للبصننػػص ونو وسػالفنص وبعػػد ذلػؾ بي نػػؿ فػ شللػػنف وفنتنػصـ شلرػػحصلنا بػدوف تػػدخؿ

حبصرر حيػـ حػف شلجػنش شلروسػ ج لػـ ت ػف شلسػتصلنننا بصلت نػد ف ػ "فػرشش شلحػوت" ول نيػص صنػت فػ ظػؿ نػصب شلثػورة شلبرولنتصرنػا
وسن ا ل ت شر ـ شلرلسحصل بدت حف رلسحصلنا شلدولا شترت صرنا "شل السن نا".

الثورة الدائمة المنحرفة
لـ ت عب شلطبيا شلعصح ا شللنصفنا لأ دور ف

شقطالؽ ف شستنالن شلرزب شلرنوف شللنن ف ػ شلسػ طا فػ 9544

  9545حص لـ ن عب شلعحصؿ لأ دور دشخؿ شلرزب شلرنوف شللنن جون ػػى شقرػػصرة هنػػص رنػػاج ف ػ نيصنػػا  9511ر ػ ؿ شلعحػػصؿ  %22حػػف فضػػونا شلرػػزب شلرػػنوف شللػػنن الشل الرػػنف %1
وشلبينا ل برجوشزنا شللغنرة شلرضرنا شلت لعػب شلحثي ػوف دو شر انصدنػص بننيػص)ج ف ػ شلع ػس حػف ذلػؾ فبر ػوؿ  9519رػ ؿ شلعحػصؿ
رسب ررلصفنصت شلرزب شلرنوف ذشتا 2ر %9حف فضونا شلرزبجال)11
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بعػػد ذلػػؾ للػػب شلػراـ فع نػصا لػ ر رلػ لف شسػػتروذت اػوشت حػػصو تسػ تػػونو ف ػ شللػػنف بعػػد هزنحػػا وحنونػػا ػػصنتوف فػ

نيصنػػا  9513ترشجعػػت بيصنػػص شلرػػزب شلرػػنوف شللػػنن رل ػ لفحػػصؽ شلرنػػؼ ولج ػ ت رل ػ رػػرب شلعلػػصبصتج وتػػـ ت سػػنس "جحيورنػػا
نصنجس ػ شلسػػوفنتنا" شل الرنػػا ف ػ لج ػزشن حتغن ػرة حػػف وسػػط شللػػنفج ولحػػص هزحتيػػص ا ػوشت ترػػصنو ػػصأ ترػػنؾ ف ػ  9514بػػدل شلجػػنش

شألرحر "شلحسنرة شلطون ا" نرو ترصنس ف لال شلرػحصؿ شلغربػ ج تر ػت هػذ شلعح نػا شلبطولنػا شلتػ تحػت بػر ـ شلحلػصفب شلجحػا
شلرػػزب  -شلجػػنش الليػػد للػػب حػػف شللػػعب شلت رنػػؽ بننيحػػص) فػ حنطيػػا بعنػػدة تحصحػػص فػػف شلرنػػصة شلحدننػػا شللػػنصفا شلردنثػػا وشلطبيػػا
شلعصح ا شللننناج شفترؼ تروتنف شليصفد شلعس رأ ف شلرزب رننذشؾ ب ف شلحنصطؽ شلوشاعا ترت سنطرة شلرنوفننف ه ل ثػر شلحنػصطؽ
شلحتخ ا شاتلصدنص ف شلب د اجال )11و صف هذش شلب د شللنف بدور وشرد حف ل ثر شلبالد شلحتخ ا ف شلعصلـ.

وهنصؾ خصضت اوشت شلرزب شلرنوف شللنن شلنضػصؿ حػف لجػؿ شلبيػصن ضػد جنػوش ترػصنو الر ػـ لنيػص صنػت حترصل ػا حعػا
ر ػ نص بعػػد  )9511وشلغ ػزشة شلنصبػػصنننفج وتػػـ بنػػصن جيػػصز دولػػا ف ػ هػػذ شلحنطيػػا شل الرنػػا بصل صحػػؿ ف ػ شألسػػس شلس ػ طونا وشليرحنػػا
شلحعتػػصدة رنػػث ػػصف شلحثي ػػوف شلحػػدننوف شلحنزوفػػوف حػػف طبيػػصتيـ ف ػ شليحػػا وشل الرػػوف ف ػ شليػػصعج سػػنطر شلجػػنش شلنصبػػصن ف ػ
شلحنػػصطؽ ذشت شلتطػػور شللػػنصف شليػػصـ حػػف  9513رتػػى  9541ف ػ حنرػػورنص الشلت ػ

شلسصر نا رنث صنت شللنصفا والشلبرولنتصرنص) تتضصنؿج

ػػؿ

صنػػت ترػػيد نح ػوشا لػػنصفنص ) وف ػ شلحػػدف

وحا شتستسالـ شلنصبصن ف  9541لفصدت اوشت شل وحنتصنو شرتالؿ حعظػـ شللػنف بحسػصندة شلوتنػصت شلحترػدة ول ػف شلنظػصـ
ردند شل سصد ل وحنتصنو صف اد للب ف رصلا حتطػورة حػف شلتر ػؿج وبعػد لف فرػ ت حرػصوتت راصحػا ر وحػا ترػصلؼ بػنف شل وحنتػصنو
وشلرػػزب شلرػػنوف اض ػ شلرػػزب ف ػ فػػدو شلحنيسػػـ وشلحثػػبط ب سػػصلنب فس ػ رنا برتػػاج ولػػـ ت ػ ثر شقح ػػدشدشت شلعسػػ رنا شألحرن نػػا
شلضخحا وشلحسصندة ل وحنتصنو ف

حجرأ شللرشعج هربت وردشت شل وحنتصنو وف بعض شألرنصف لوشنشت وفرؽ بصلجح ا و ثنػ شر حػص

هرب حعيـ جنرشتتيـج
و صنت رسترشتنجنا حصو ترجا حثؿ هذش شلتروؿ ف شلوتن وتيدفا لأ فعػؿ حسػتيؿ ل الرػنف لو شلعحػصؿ  -خصلػا شألخنػرنفج
ليػػد ػػصف شلرػػزب شلرػػنوف حن لػػال تحصحػػص فػػف شلطبيػػا شلعصح ػػاج وابػػؿ سػػيوط ب ػػنف للػػدر لػػنف بنػػصو اصفػػد جػػنش شلرػػزب فػ شلحنطيػػا

وخ ن ػػا حػػصو رتػػى ردشنتػػا وحوتػػا حيصنػػص فػ  9539بنصنػػص نػػدفو فنػػا شلعحػػصؿ "أال يثــوروا بــل أن يحــافظوا عمــي النظــام ويســتمروا فــي
العمــل بمــوافقتهمر إن رجــال الشــرطة والكومنتــانؤر فــي كــل م سســات الحكومــةر مــدعوين لالســتمرار فــي مراكــزهم" ال)14ج ف ػ

ننصنر 9545شستس ـ شليصفد شلعصـ شل وحنتصنج لرصحنا ب نفج وتـ شلر صظ ف

شلنظصـ ورؿ رص ـ فس رأ حرؿ وخر.

وردث ن س شلر ن فندحص شاتربت اػوشت شلرػزب شلرػنوف حػف نيػر شلنصنسػجت وشلحػدف شل بػرن لوسػط شللػنف حثػؿ رػنغيصأ
وهػػصن وش وشلتػ

صنػػت شلح شر ػػز شلعصلػ ا ل ثػػورة بػػنف 9513-9511ج لف ػػف بنػػصف خػػصص واػػا ف نػػا حػػصو تس ػ تػػونو الرفػػنس شلر وحػػا)

وترو تنا الشليصفد شلعصـ ل جنش) لف:
"شلعحػ ػػصؿ وشلحػ ػػوظ نف ف ػ ػ

ػ ػػؿ شلحجػ ػػصتت سنسػ ػػتحروف ف ػ ػ شلعحػ ػػؿ وستسػ ػػتحر شألفحػ ػػصؿ شلتجصرنػ ػػا صلحعتػ ػػصدجج ف ػ ػ حػ ػػوظ

شل وحنتػػصنوجج حػػف حخت ػػؼ شلحسػػتونصتجج ورجػػصؿ شلرػػرطا شلبيػػصن فػ ح شر ػػزهـ وشطصفػػا لوشحػػر جػػنش شلتررنػػر شلرػػعب ور وحػػا شلرػػعب"
ال)11ج
ثورة رنبا ت ؾ شلت تستح ر فنيص شألفحصؿ شلتجصرنا صلحعتصد! وه ذش حض شألحر رل شلنيصنا وتـ رفالف شلجحيورنا شلرعبنا
ف ػ ل تػػوبر 9545ج وليػػذ شألسػػبصب لن ػػر شل ثنػػر حػػف لتبػػصع تروتسػ

وحػػف ضػػحنيـ رػػزب شلعحػػصؿ شترػػت شر

شألحرن ػ

ولسػػنوشت

فدندة بعد  9545ردوث لأ تغنر ريني ف شللنفج ثبت خط حثؿ هذ شلر نػاج ليػد رػدث ترػوؿ رينيػ ج ول ػف حػف لأ نػوع؟ رف
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شألحر شلحرورأ ف نظرنا شلثورة شلدشفحا لف شلبرجوشزنا ف شلدوؿ شلحتخ ا نر اصدرة ف

انصدة شلثورة شلبرجوشزنا ليػد ثبػت لػرا هػذش

شتفتيصد حرة لخرأج ول ف حف شلحرورأ لنضص شتفتيصد ب ف شلطبيا شلعصح ا فيط نح نيص انصدة شل الرنف وشلبرجوشزنا شللػغنرة شلحدننػا

ف شلثورة شلدنحيرشطنا شلت ستندحو ف شلثورة شترت شر نا.

هذش ثبػت خطػ فيػد ظ ػت شلطبيػا شلعصح ػا شللػنننا فػ
شل الروف ر نا حصر س روؿ فدـ ادرتيـ ف

نػصب لأ رر ػا فحصلنػا ثورنػا جحصهنرنػا فصلحنػص سػ بناج ولػـ ن نػد

لعب دور سنصس حستيؿج لـ ت ف  9545رر ا فالرنفج وحػا ػؿ ذلػؾ رػدثت ثػورةج

ليد تـ تورند شللنفج وتـ طرد شليوأ شقحبرنصلنػا حػف لرض شللػنفج وف ػى شلػر ـ حػف لف شلحسػ لا شل الرنػا لػـ ترػؿ ف يػد تػـ ف ػ لأ

رػػصؿ تسػػونتيص بطرنيػػا ت فالاػػا ليػػص بصترػػت شر نا حػػف خػػالؿ تل ػ نا بػػصر حػػالؾ شألرض وتػػـ ترينػػؽ ػػؿ شلعنصلػػر شألسصسػػنا ل ثػػورة
شلبرجوشزنا اللو شلدنحيرشطنا) حص فيحيص تروتس

فنحص فدش شلررنا شلسنصسنا شلت نح ف حف خالليص ل رر ا شلعحصلنا لف تتطورج

ليد تـ سب ؿ هذش بينصدة شلحثي نف شلحنزوفنف حف طبيصتيـ وشلذنف بنوش جنرص فالرنص واضوش ب سصلنب فس رنا ف
صف اد تع ف لدرجا شلتر ؿ

ؿ هذش ف رطصر لزحا شجتحصفنا فصحاج ابؿ لل

نظصـ

فػصـ ت سسػت رحبرشطورنػا "هػصف" فػ ظػروؼ حرػصبيا

ترػػت انػػصدة هػػصف شلػػذأ لتػ حػػف لس ػرة فالرنػػا ننػػا حثػػؿ حػػصوج ول ػػف فػ حنتلػػؼ شليػػرف شلعر ػرنف شفتحػػد بيػػصن شلنظػػصـ شلجدنػػد ف ػ

شلتلنناج وتوجد جذور شلستصلنننا شللنننا ف هذ شلضرورةج
لـ نستطا تروتس
حا نتصفو لخرأ نر حتواعا

لف نترؾ حسػصرا لحثػؿ هػذش شلتطػورج ت نعػد هػذش لحػ شار حسػتغربصا لو هصحػصا فػ رػد ذشتػاج ول ػف وبػصلترشبط
صف ليذش لثر ف

حستيبؿ رر ا تروتس ج

ليػػد تطرانػػص هنػػص رلػ تجربػػا شللػػنف فيػػط -ف ػ لسػػصس لهحنتيػػص شل صفيػػاج ول ػػف ابػػؿ ت ػػؾ شلتجربػػا جػػصنت تجػػصرب نو وسػػالفنص
وللبصننػػص وبعػػدهص جػػصنت تجػػصرب فنتنػػصـ شلرػػحصلنا و وبػػص ورح ػػت يػػص سػػحصت حترػػصبياج ليػػد طػػور تػػون

نػػؼ ح يػػوـ "الثــورة الدائمــة

المنحرفة" ليصف هذ الظواهر .البعيدة إلى حد ما عن نظرية الثورة الدائمة كما فهمها تروتسكي")96 .

التروتسكية بعد تروتسكي
رف شقر صلنصت شلسنصسنا شلت وشجيت لتبصع تروتس

ف سنوشت حص بعد حوتػا تيحنػص هنػص لسػببنف لوت ألف تروتسػ

ذشتػا

وحػػف بصألهحنػػا شليلػػون ل ححنػػا شلرشبعػػاج ثصننػػص ألف ت ػػؾ شقر ػ صلنصت شلسنصسػػنا لليػػت شلضػػون ف ػ نيػػصط شليػػوة وشلضػػعؼ ف ػ لف ػػصر
تروتس ج
ل بت لححنا تروتس

شلثورنا شلت ت تعرؼ شلحسصوحا حواؼ لتبصفا ف حيصوحتيـ لأ تيصوف حا شقحبرنصلنػا "شلدنحيرشطنػا"

لحعس ر شلر صن لثنصن شلررب شلعصلحنا شلثصننا ف

شلر ـ حف شلضغط شلعصرـ الحتضحنص ضغط حعظـ جحصهنر شلطبيا شلعصح ا وحعظػـ

لفضؿ حنصض نيص)ج
ليػػد سػػب لتبػػصع تروتسػ

بصل عػػؿ ضػػد شلتنػػصر وخرجػوش حرفػػوف شل ػرلس ف ػ شلػػر ـ حػػف شضػػطيصدهـ وسػػجنيـ الفػ شلوتنػػصت

شلحترػػدة وبرنطصننػػص) وبػػصلطبا ف ػ شلػػدوؿ شلت ػ شرت يػػص شلنػػصزنوف رنػػث تػػـ رفػػدشحيـج شألحػػر شلػػذأ لفيػػدنص فػػددشا بن ػ شر حػػف شلحنصض ػ نف

شلتروتس ننف ف لوروبصج
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ليد رصفظ لتبصع تروتس
رصتت ف

ف

هذش شلترشث ضد ؿ شلحلصفب وشلعيبصت وضحوش ل رر ا فنصلر جدندة ونجرػوش فػ بعػض

شألاؿ فى تر نؿ رر صت فحصلنا شلت ونف الننطبؽ هذش بصلت نػد ف ػ شلتروتسػ ننف شألحػرن ننف وشلبرنطػصنننف)ج ليػد حػنريـ

شفتيصدهـ شلرشس بيرب ردوث شلثورة شلبرولنتصرنااوة فصفياج ه ذش للدرت شلحجحوفا شلبرنطصننا شلرفنسنا ف فصـ  9544تنبص نرتوأ
ف

وثنيػا فػ فػصـ  9541بعنػوشف "شقفػدشد ل سػ طا" ر ػـ لنػا لػـ ن ػف هنػصؾ ل ثػر حػف  199لو  199تروتسػ

ونعود هذش شلتجصهؿ شليصفؿ ل حلصفب شلحبصررة وشلت
رلى لف صر تروتس ج ه ذش صف رصؿ لتبصع تروتس

فػ ذلػؾ شلواػتجج

صف حف شلوشض لنيص خصراػا وشلػذأ شحتػزج ب نحػصف ت نيتػز فػ شلحسػتيبؿ نعػود
ف

ؿ ح صفج

ل سػػؼ ػػصف هنػػصؾ جصنػػب وخػػر ل حسػ لا :شفتيػػصد ررفػ بلػػرا ر نػػا تروتسػ

ل عػػصلـ وتنب شتػػا بػػنف 9549- 9514ج ليػػد

شحتػػزج فنل ػرشف حخت ػػصف شألححنػػا شلثورنػػا شلحلػػروبا بصقنحػػصف بصتنتلػػصر شلنيػػصف لالرػػت شر نا وشلتينػػنـ شلحجػػدد ترتحػػصتت تطػػور
شلرلسحصلنا وشلستصلننناج بصلتصل للب شتهتحصـ بواصفا شلرصؿ شلحتغنر بسرفا ف نظػر لتبػصع تروتسػ

شأل ثػر "لرثوذ سػنا" حطػصبؽ ل ػ

"تررن نا"ج وا ت شلرر ا ف حعظحيص لسنوشت فدندة بعد  9541ف "خندؽ  "9514وفندحص تح نت شلرر ا ف شلنيصنا حف شلخروج
حنػػا ظيػػر فػػدد حػػف شلتنػػصرشت شلحخت ػػا بعضػػيص نرػػصفظ ف ػ فنصلػػر حػػف شلت ػرشث شلرػػنوف شلريني ػ ل ثػػر حػػف بعضػػيص ششخػػرج ليػػد

تحث ػػت نيطػػا ضػػع يـ شل بػػرن فػ فػػدـ اػػدرتيـ فحوحػصا ف ػ حيصوحػػا اػػوة جػػذب شلسػػتصلنننا بصل صحػػؿ وبعػػد ذلػػؾ بي نػػؿ فػ شلخحسػػننصت
وشلستنننصت ف

حيصوحا اوة جذب رر صت شلعصلـ شلثصلثج وهذش بدور لبعدهـ فف شلتر نز شلحتحصسؾ وشلحلحـ ف

رفػصدة ررنػصن تنػصر

ثورأ ف شلطبيا شلعصح ا شللنصفنا ه ذش تيوت طبنعتيـ شلبرجوشزنا شللغنرة وت دت ودشرت شلر يا شلح ر ا دورتيص حف جدندج
بعػػد ذ ػػر ػػؿ هػػذش نبيػ لػػرنرصا لف تػرشث نضػػصؿ تروتسػ

طػػوؿ رنصتػػا وشلػػذأ خصضػػا فػ شلسػػنوشت شألخنػرة حػػف رنصتػػا

ترػػت ظػػروؼ بصلغػػا شللػػعوبا ت ػرشث اػػنـ وثػػرأ ل غصنػػا بصلنسػػبا ل ػػؿ هػ تن شلحصر سػػننف شلػػذنف نعتبػػروف شلحصر سػػنا ربطػػص بػػنف شلنظرنػػا
وشلتطبن ػػؽ ولنس ػػت حج ػػرد تر ػػنالت ل صدنحن ػػاج ونبي ػػى ل ػػرنرصل لنضػ ػصا رف رض ػػصفصت تروتسػ ػ

ل حصر س ػػنا ت نح ػػف لحنصضػ ػ ى شلن ػػوـ

شتستغنصن فنيص قنجصز هذش شلربط ج
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تروتسكي "ترميدور والبونابرتية" ،يف كتابات تروتسكي  ،1791 - 91نيويورك  ،1799ص .91
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تروتسكي " ت سيس األدمية الرابعة" ،ىف كتابات ليون تروتسكي  ،1797-94ادلصدر السابق،ص .49
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ماركس "بؤس الءلسءة" ،لندن  ،1799ص 191-197
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مركز الدراسات االشتراكية
 7شارع مراد ـ ميدان الجيزة
موقع إليكترونيwww.e-socialists.net :
بريد إليكترونيinfo@e-socialists.net :
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