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  الخطأ الروسيالخطأ الروسي

الشؾ أف أكثر االنتقادات التي توجه إلى االشتراكية قوة هو مصير الثػورة الرويػيةف اػدا ما مػا يقػاؿ لكشػتراكييف اارجىػوا إلػى 
أخرى حتى ال تنتهي بطاغية ما حدث اي رويياا وتمؾ بالفىؿ قضية بحاجة إلى ردف اأي عقبة تمؾ التي تىترض يبيؿ ثورة عمالية 

 كما حدث اي عهد يتاليف ؟ف لإلجابة عمى هذا اليؤاؿ عمينا أف نمقى نظرة عمى الظروؼ التاريخية التي واكبت الثورة الرويية.

كانػػت رويػػيا اػػي بدايػػة القػػرف التايػػر عشػػر دولػػة زراعيػػة بدا يػػة متخمفػػةف مىظػػـ يػػكانها مػػف الفكحػػيف الػػذيف يػػتـ ايػػت كلهـ 
ف قبؿ مكؾ األرض الذيف ياندتهـ الدولة القيصرية. اػي تيػىينيات القػرف التايػر عشػر بػدأت الحكومػة القيصػرية بتشػجير بوحشية م

الصناعة الرويية مخااة يقوط الدولة اي أيدي الجيوش المتيابقة لمدوؿ األكثر تقدمًاف ومف ثـ حدث تحالؼ بيف الدولة ورأس الماؿ 
 لذلؾ انبثقت اي المركز طبقة عمالية صناعية ص يرة إال أنها ذات قوة اقتصادية وييايية.األجنبي لبناء الصناعةف وكنتيجة 

األثر المدوي الذي أحدثته الطبقة الىاممة الجديدة عمى الياحة الييايية اي رويياف بالرغـ مف ذلؾ ااف  5091عكيت ثورة 
 5051انػػت قػػادرة عمػػى قمػػر الثػػورة. ولكػػف اػػي ابرايػػر الحكومػػة القيصػػرية ظمػػت تيػػيطر عمػػى جػػيش مػػف جنػػود الفكحػػيفف وبالتػػالي ك

ايتطاع البكشفة انتزاع اليػمطة  5051أطاح الجنود أنفيهـ تحت ض ط الهزيمة الىيكرية والثورات الىمالية بالقيصرف واى أكتوبر 
ربف والى تأييد حؽ الفكحيف ليس بيب مياندة الطبقة الىاممة اقطف ولكف ألنهـ كانوا الحزب الوحيد الذي دعي إلى نهاية اورية لمح

اػػي األرض. وكػػاف الفكحػػوف قػػد صػػادروا األراضػػي عمػػى أي حػػاؿف ولكػػف بمجػػرد انتػػزاع البكشػػفة لميػػمطة أضػػفوا الشػػرعية عمػػى تمػػؾ 
 المصادرات.

 جػػيش لإلطاحػػة بالحكومػػة 22لػػـ تيتيػػمـ الحكومػػات الرأيػػمالية ال ربيػػة لمثػػورة الرويػػيةف اقػػد تػػـ غػػزو رويػػيا بمػػا ال يقػػؿ عػػف 
البمشفيةف وظمت البكد تحت ييطرة الحرب األهمية بيف الجمهورية اليوايتية الجديدةف والجيش األبػيض المضػاد لمثػورة ييػاندغ ال ػرب 

 لما يقرب مف ثكثة أعواـ.

أانػػت الحػػرب والمػػرض والمجاعػػة المكيػػيف اػػي تمػػؾ اليػػنواتف وكػػاف تػػأثير الحػػرب عمػػى الصػػناعة مػػدمرًاف حيػػث انػػه بػػدمار 
والمواد الخاـ أغمقت المصانر وعاد الىماؿ الذيف لـ يمحقوا بالجيش األحمر أو الخدمػة الىامػة إلػى قػراهـ التػي أتػوا منهػاف إذ  األيواؽ

 لـ يكف هناؾ طىاـ اي المدف وتحممت الطبقة الىاممة الصناعية التي تأييت عميها قوة البكشفة.

ف وجػػدوا أنفيػػهـ اػػي موقػػؼ غيػػر ميػػتقرف اقػػد جىمهػػـ غيػػاب 5025عنػػدما خػػرج البكشػػفة منتصػػريف مػػف الحػػرب األهميػػة اػػي 
الطبقة الىاممة مىمقيف اي الهػواءف يػديروف ةلػة الدولػة لكػنهـ يفتقػروف إلػى القاعػدة االجتماعيػةف وتحػوؿ الفكحػيف الػذيف يػاندوهـ ضػد 

 الجيش األبيض إلى موقؼ مىادف كنتيجة لقياـ البكشفة بمصادرة الحبوب لتواير ال ذاء لممدف.

قدـ لينيف االيياية االقتصادية الجديدةا التػي أعػادت بدرجػة مػا اليػوؽ الخاصػةف كويػيمة لتشػجير الفكحػيف  5025اي ربير 
 إلنتاج المزيد مف ال ذاء. ومنحت هذغ اليياية الحكومة البمشفية ارصة اللتقاط األنفاسف إال أنها لـ تحؿ مىضمتها األيايية.

أف الجمهورية اليوايتية الرويية يمكنها أف تنجو بمفردهاف اقد توقىا أف تنتشػر ثػورة أكتػوبر لـ يؤمف لينيف وتروتيكى إطكقًا 
كموجة مف الثورات اي دوؿ ال رب الرأيمالي المتقدمةف واعتقدا بأنػه ال يمكػف لدولػة بمفردهػا وخصوصػًا إذا كانػت اػي تخمػؼ رويػيا 

 ؿ الكبرى.أف تبنى االشتراكيةف الف ذلؾ يتطمب اشتراؾ موارد كؿ الدو 
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ف وكاف الهدؼ منها تنظيـ ثورة اشتراكية 5050عمى نهج هذغ االيتراتيجية أيس البكشفة األممية الشيوعية )الكومنترف( اي 
 عالميةف وخمؽ جمهورية يوايتية دوليةف ولموصوؿ إلى ذلؾ اقد يىت إلى تأييس أحزاب شيوعية جديدة اي كؿ أنحاء الىالـ.

 – 5051أعقبػػت الحػرب الىالميػة األولػىف مػدى واقىيػػة ايػتراتيجية البكشػفةف اقػد شػهدت األعػػواـ بينػت الموجػة الثوريػة التػي 
جمهوريات يوايتية اي المجر وبااارياف وتمردات وصدامات مر البوليس اي إنجمتراف واحػتكالت مصػانر اػي إيطاليػاف إال أف  5029

 ب الجوهري اي ذلؾ كاف غياب أحزاب ثورية اىالة كالحزب البمشفي.نجاح الثورة الىمالية الرويية لـ ينتشر اي دوؿ أخرىف واليب

مػػر تأيػػيس الكػػومنترف كانػػت اكثػػر الظػػروؼ مك مػػة لمثػػورة اػػي أوروبػػا ال ربيػػة والويػػطى قػػد انتهػػتف اقػػد أدى إخفػػاؽ الحػػزب 
كانػت تمػؾ النهايػة ابىػد مػا تكػوف إلػى إغػكؽ األبػواب أمػاـ الثػورة الىالميػةف و  5021الشيوعي األلماني اي انتزاع اليمطة اي أكتوبر 

 عف التي ريمها مىظـ القادة البمشفييف.

ف إذ 5051ف كػاف الحػػزب البمشػػفي يختمػػؼ كثيػرا عػػف تمػػؾ المنظمػػة الىماليػةف التػػي كػػاف عميهػػا اػػي 5021مػر واػػاة لينػػيف اػػي 
 -ر الحزب الشػيوعي لكتحػاد اليػوايتي دمرت اليواييتات الديموقراطية مر هكؾ الطبقة الىاممة اي الحرب األهميةف األمر الذي أوق

 تحت ييطرة بيروقراطية الموظفيف. -كما يىرؼ البكشفة اآلف 

وتزعـ هذغ البيروقراطية يتاليف اليكرتير الىاـ لمحزبف الذي ايتطاع اي الينوات التالية لوااة لينػيف هزيمػة مناايػيه تػدريجيًا 
 .5021حتى تولى اليمطة اي 

كونػػػه ممثػػػؿ البيروقراطيػػػة الجديػػػدة لحػػػزب الدولػػػةف الػػػذي حكػػػـ االتحػػػاد اليػػػوايتيف إذ اقػػػد هػػػؤالء   وترجػػػر أهميػػػة يػػػتاليف إلػػػى
 الموظفيف أي اهتماـ بالثورة الىالميةف ومثػؿ قا دهػـ انصب اهتمامهـ عمى مصالح الػدولة اليػوايتية وعمى أنفيهـ كحكػاـف

اكية اػػػي بمػػػد واحػػػداف لقػػػد تصػػوروا انػػػه مػػػف المكػػػف بنػػػاء مجتمػػػر وبالتػػالي اقػػػد ابتكػػػر يػػػتاليف ومؤيديػػػه الحػػػالييف نظريػػة ااالشػػػتر 
اشػػتراكي قاصػػر عمػػى االتحػػاد اليػػوايتي وحػػدغف ومػػف ثػػـ أصػػبحت مهمػػة األحػػزاب الشػػيوعية اػػي البمػػداف األخػػرى لييػػت صػػنر الثػػورةف 

 جية الرويية.ولكف تويير نفوذ مصالح الدولة الرويية. وتحولت الفروع الوطنية لمكومنترف إلى وككء لوزارة الخار 

أدت أوامػػر مويػػكو إلػػى إلحػػاؽ هػػزا ـ مروعػػة  5010 - 5021وهكػػذا تػػـ التخمػػي عػػف الثػػورة الىالميػػةف افػػي األعػػواـ مػػا بػػيف 
 باألحزاب الشيوعية المحميةف كاف أهمها ما حدث اي الصيف وألمانيا.

األجنبيػػػةف التػػػي كانػػػت تيػػػت ؿ  قتػػػاؿ المكيػػػيف مػػػف الىمػػػاؿ  والفكحػػػيف ضػػػد القػػػوى 5021 - 5021شػػػهدت الثػػػورة الصػػػينية 
الصػػيفف وضػػد حمفػػا هـ المحميػػيفف ولكػػف يػػتاليف اػػي تمهفػػه إليجػػاد دولػػة جػػارة صػػديقةف اصػػدر تىميماتػػه لمحػػزب الشػػيوعي الصػػيني 

الذي كاف يأمؿ اػي تأيػيس حكومػة رأيػمالية عمػى الطػراز ال ربػي اػي الصػيفف وهػو  -بقيادة شانج كاى شؾ  -بمياندة الكومينتانج 
بالفىؿ بىد انه بمجرد أف حقػؽ الشػيوعيوف هػداهـف وكيػبت الصػيف الحػرب ضػد القػوى األجنبيػةف حيػث تحػوؿ شػانج عمػيهـ  ما تحقؽ

 وذبح عشرات اآلالؼ مف الىماؿ والفكحيف.

واى ألمانيا حظي الحزب الشيوعي بتأييد مكييف الىماؿف بالرغـ مف ييطرة الحزب االشتراكي الديموقراطي اإلصكحي عمػى 
بنػاء عمػى  -ف حدث اندااع متزايد نحو تأييد النازيةفف وراػض الشػيوعيوف 5020ة الىماليةف وعندما بدأ الركود االقتصادي اي الحرك

تكويف تحالؼ مر االشتراكييف الديموقراطييف لوقؼ النازيةف وبػداًل مػف ذلػؾف أطمقػوا أف االشػتراكييف الػديموقراطييف  -تىميمات يتاليف 
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وفف بػػؿ ودعػػػوهـ باالشػػتراكييف الفاشػػييف. تمػػؾ االنقيػػامات مكنػػت هتمػػػر مػػف الوصػػوؿ إلػػى اليمطػػػة اػػي ينػػػاير لييػػوا أيػػوأ مػػف النػػازي
 ف وخضىت أقوى حركة عمػالية اي الىالػـ لمفاشية بتذمر هزيؿ.5011

اشػتراكي هذغ النكبات زايدت مف عزلة روييا عف باقي دوؿ الىػالـف إذ اػي مواجهػة النظػاـ الرأيػمالي الىػالميف اػاف أي حكػـ 
 يبقى أماـ اختياريفف إما اليىي لإلطاحة به بتشجير الحركات الثورية اي البمداف األخرىف أو تبنى هذا النظاـ والتأقمـ مر قوانينه.

 راض حكاـ روييا الخيار األوؿ عندما تبنوا نظرية ااالشتراكية اي بمد واحداف وكاف منطقهـ أف يىمموا كقوة رأيمالية كبرى.  

نتصػػار هتمػػػر كػػاف االتحػػػاد اليػػػوايتي مهػػددًا مػػػف ال ػػرب الرأيػػػمالي عيػػػكريًاف ولمواجهػػة هػػػذا التهديػػد اػػػاف الدولػػػة حتػػى قبػػػؿ ا
الرويػػية كانػػت محتاجػػة إلػػى إقامػػة قػػوة عيػػكرية خاصػػة بهػػاف وبمػػا أف تكنولوجيػػا الحػػرب الحديثػػة تىتمػػد عمػػى الصػػناعة الثقيمػػةف اػػاف 

مػػى بنػػػاء هػػذغ الصػػناعة الثقيمػػة مػػػف ال شػػلف وكمػػا أعمػػػف يػػتاليف  اإف إبطػػاء يػػػرعة البيروقراطيػػة اليػػوايتية بقيػػادة يػػػتاليف عممػػت ع
التصنير يىنى البقاء اي الخمؼ مهزوموف .. أننا ال نريد أف نهـز .. أننا خمؼ الدوؿ المتقدمة بمقدار أربىيف عاـ وعمينا أف نتخطى 

 ذلؾ اي عشر ينوات إما أف نفىؿ ذلؾ أو أف ييحقونناا.

اصاعدًاف انخرطت روييا يتاليف اي برنامج لمتصنير القيريف هداه المحاؽ بال رب. وبمرور عشػر يػنوات  5021منذ عاـ 
تـ الوصوؿ إلى ميػتوى ها ػؿ مػف الصػناعات الثقيمػة. إال أف ثمػف هػذا التقػدـ االقتصػادي الىظػيـ داىتػه جمػاهير الىمػاؿ والفكحػيفف 

نػه لػـ يكػف أمػاـ حكػاـ رويػيا مػف أجػؿ التصػنير يػوى ايػت كؿ الىمػاؿ. لقػد لكونهـ مرغميف عمى االعتماد عمى مػواردهـ الخاصػة ا 
كانوا بحاجة اليتيراد اآلالت مػف ال ػربف والويػيمة الوحيػدة لتمويػؿ هػذغ الػوارداتف كػاف بيػر الحبػوب لمخػارجف إال أف منتجػي الحبػوب 

يػػيطرة الدولػػةف بمصػػػادرة األرض مػػػف الفكحػػيفف كػػانوا الفكحػػيف الػػذيف عارضػػوا تيػػميمها لم ػػربف لػػذا اقػػد أخضػػر يػػتاليف الزراعػػة ل
 واػرض ييطػرة الػدولة عمى المزارع الخاضىة لمتجمير. وهمؾ المكييف مف جراء ذلؾ و الزالت  الزراعة الرويية تتداوى مف ةثارها.

النقابػات الىماليػة حدثت قصة مشابهة لمصناعة الروييةف اقد انمحت كؿ المكايب التي حققها الىماؿ أثناء الثػورةف وتحولػت 
إلى أدوات لميمطةف وكانت تياهـ اي وضر نماذج لمرواتبف وكاف الىماؿ مضطروف لبذؿ مجهػود اكبػر لقػاء األجػر األيايػي اقػط. 

 أحد االقتصادييف الرويي ذكر أف الصناعة اي الثكثينات كاف يتـ تموليها عف طريؽ ايت كؿ اج لمطبقة الىاممة.

كانػػت الدولػػة الرويػػية قػػد أصػػبحت قػػوة صػػناعيةف بمػػا يكفػػى لصػػد الجيػػوش األلمانيػػةف إال أف  5015ب ػػزو هتمػػر لرويػػيا اػػي 
المجتمر الرويي كاف قد ت يرف االطبقة الىاممة الصناعية المتزايدة لـ تكف تييطر عمى االقتصاد اكثر مما كانػت تفىػؿ اػي ال ػرب. 

أنهػا اػي الحقيقػة كانػت تحػت يػيطرة بيروقراطيػة حػزب الدولػةف إذ  ابالرغـ مف أف ويا ؿ اإلنتاج كانت ممؾ الدولة بشكؿ شػرعيف إال
 تكونت طبقة حاكمة مف بقايا اليواييتات.

مميػوف شػػخصف مػػف بيػػنهـ  52كػػاف ميػؤوال عػػف مػػوت  -كمػػا قػػاؿ خميفتػه نيكيتػػا خروشػػوؼ  -أف التقػدـ كػػاف دمويػػا ايػتاليف 
ف ومكيػػيف النػػاس قػػبض عمػػيهـ البػػوليس اليػػتالينيف 5011اػػي  مىظػػـ أعضػػاء الحػػزب البمشػػفيف الػػذيف همكػػوا أثنػػاء التطهيػػر الىظػػيـ

 واختفوا اي مىيكرات الىمؿ بييبيرياف ولـ يىد مىظمهـ أبدًا.

ولكػػف أي مجتمػػر حػػؿ محػػؿ تمػػؾ ف 5051المػػذابح مكنػػت يػػتاليف مػػف الػػتخمص مػػف أي أثػػر لمدولػػة الىماليػػة التػػي أنشػػأت اػػي 
 ؟.الدولة
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يف اقػػد تمتىػػػت البيروقراطيػػة الرويػػػية وأيػػرها بوجػػػود متميػػز تػػػـ يػػحبه تمامػػػًا مػػػف بوضػػوح لقػػػد كػػاف ايػػػتمرارا لممجتمػػر الطبقػػػ
 الىماؿف اقد كاف لهـ ميتشفياتهـ ومداريهـ الخاصة ومنازلهـ المراهة وأرصدتهـ اي بنوؾ يوييرا.

 ؟ذي أدى إلى انهيار هذه المجتمعاتلكن ما ال
إال أف هيكمهػا األيايػي مشػابهف لقػد عرانػا أف الرأيػمالية مرتبطػة  بالرغـ مف أف مظهرها يبدو مختمفا عػف البمػداف الرأيػماليةف

بالتراكـف بمىنى ةخر أف الدوؿ الرأيمالية دا مًا ما تىيد ايتثمار األرباح اي إنتاج أويرف وهذا ينطبػؽ تمامػا عمػى االتحػاد اليػوايتيف 
لصػػناعة الثقيمػػةف ويػػتـ التضػػحية بااليػػتهكؾ ألجػػؿ اهػػدؼ اإلنتػػاج لػػيس احتياجػػات الجمػػاهيرف بػػؿ أف المػػوارد تصػػب دا مػػًا اػػي بنػػاء ا

 اإلنتاج.

 ؟الطبقة الحاكمة الروسية لفعل ذلكما الذي يدفع 
ايمػا عػدا انػه اػي حالػة  –مػف أجػؿ التنػااس  –أف ذلؾ يحػدث لػنفس اليػبب الػذي مػف أجمػه تمػارس الػدوؿ الرأيػمالية التػراكـ 

الدولػػة اليػػوايتية تقػػر تحػػت ضػػ ط ميػػتمر لمحفػػاظ عمػػى قوتهػػا الىيػػكرية  رويػػيا اػػاف المناايػػة عيػػكرية أكثػػر مػػف كونهػػا اقتصػػادية.
موازيػػػة لتمػػػؾ التػػػي اػػػي الواليػػػات المتحػػػدةف أف هػػػذا يمثػػػؿ ضػػػ ط ها ػػػؿ عمػػػى اقتصػػػاد يبمػػػ  حجمػػػه نصػػػؼ حجػػػـ االقتصػػػاد األمريكػػػي 

ية بكػؿ شػل ةخػر مػف أجػؿ % مف إجمالي اإلنتػاج الػوطني كانػت تخصػص لنفقػات الػدااعف ويػتـ التضػح 51وب نتاجية أقؿف لذا ااف 
 اليباؽ الىيكري.

ال ا نهػا يػتجبر عمػى  هذا بالضبط نفس التنظيـ اي الرأيػمالية ال ربيػةف اهنػاؾ شػركات تػرغـ عمػى إعػادة ايػتثمار أرباحهػاف واس
ال ا نها يتهـز مفِ قبؿ  أمريكا. الخروج مف المىبة عمى يد منااييهاف روييا كانت مجبرة عمى التركيز اي بناء صناعة ثقيمةف واس

االخػػتكؼ الوحيػػد يكمػػف اػػي انػػه بينمػػا اػػي الرأيػػمالية ال ربيػػة تتنػػااس الشػػركاتف اػػاف اليػػباؽ الىيػػكري هػػو الػػذي ينشػػب بػػيف 
 الدوؿ.

أف ما يوجد اي روييا هو رأيمالية الدولةف االدولة تمتمػؾ االقتصػادف والبيروقراطيػة الييايػية المركزيػةف تيػيطر عمػى الدولػةف 
 لرأيمالية اي روييا.هؤالء هـ الطبقة ا

مف ينتابه شؾ اي ذلؾ عميه أف يتابر ما حدث اي أوروبا اي الثكثيف ينة الماضيةف ابىػد الحػرب الىالميػة الثانيػةف يػيطرت 
 قبضة روييا الىيكرية عمى أوروبا الشرقيةف وايتخدمت قوتها الىيكرية اي تحويؿ تمؾ البمداف إلى مجتمىات رأيمالية الدولة.

ة موجػػات متتابىػػة مػػف الثػػورات الىماليػػة ضػػد الطبقػػات المحميػػة الحاكمػػة وميػػانديها اػػي مويػػكوف كمػػا حػػدث اػػي كانػػت النتيجػػ
تىمػؿ لصػالح الطبقػة الىاممػة  -ف ا ذا كانػت هػذغ البمػداف اشػتراكية بالفىػؿ 5015-5019و 5011ف و5015ف وبولندا 5011برليف 

 اما الذي ييضطر الىماؿ مرارًا لتتمرد عميها. -

اية اانه مف الهاـ التأكيد عمى أف انحكؿ الثورة الرويية لـ يكف أمرا حتميًاف كاف يمكف لموضر أف يكوف مختمفًاف ا ذا اي النه
ف كػػاف يػػيتـ تفػػادى أهػػواؿ حكػػـ يػػتاليف وكانػػت الطبقػػة الىاممػػة 5051امتػػدت الثػػورة مػػف رويػػيا إلػػى الػػدوؿ الصػػناعية المتقدمػػة بىػػد 

 يتنتزع اليمطة.
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لموجػة الثوريػة األولػى كػاف هنػاؾ خيػار ليػبيؿ أخيػر يمكػف اتباعػهف اقػد نػادى ليػوف تروتيػكي والمىارضػة حتى بىد انحيػار ا
الييارية بأف الحزب البمشفي عميه مواصمة التركيز عمى تشجير الثورات اي الدوؿ األخرىف إذا تـ اتباع تمؾ النصيحة ااف ذلؾ كاف 

 ييصير مختمفا جدًا. ييحوؿ دوف نكبة الصيف وألمانيا وكاف وجه التاريخ

ما حدث هو أف المىارضة الييارية يحقتف وتـ طردهـ مف الحزب ويجنهـ أو نفيهـف ومر ذلػؾ اقػد ابقػوا عمػى يػبب الثػورة 
االشػػتراكية حيػػًاف لقػػد عممػػوا كمػػذكريف عمػػى أف يػػتاليف كػػاف نقػػيض مػػاركس ولينػػيفف واف مػػا أنجػػزغ كػػاف اػػي الواقػػر تػػدمير االشػػتراكيةف 

 .5051كـ هؤالء الذيف صنىوا ثورة وليس تحقيؽ أح
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  الثىرة في العالم الثالثالثىرة في العالم الثالث

الثورة الرويية هي أوؿ وأعظـ ثورات القرف الىشريفف والثورات التي تبىتها تمت اػي مىظػـ األحيػاف ايمػا يىػرؼ اآلف بالىػالـ 
أهمية ما حدث اي الصيف وايتنػاـ وكوبػاف قامػت الثالثف الدوؿ الفقيرة والمتخمفة اي أييا وأاريقيا وأمريكا الكتينيةف أكثر هذغ الثورات 

 ؟.تراكية اما مدى حقيقة تمؾ الدعوىكمها بدعوى االش

أوؿ مػػا يجػػب تػػذكرغ هػػو أف هػػذغ الثػػورات كانػػت موجهػػة ضػػد ايػػت كؿ االيػػتىمار أو شػػبه االيػػتىمارف االصػػيف تػػـ تمزيقهػػا 
ذاللها بالقوى األجنبية اي القرف التاير عشرف وايتناـ كانت ميت  ىمرة ارنييةف وكوبا كانت تحت ييطرة االيتىمار األمريكي.واس

اإلنجازات الىظيمة لثورات الىالـ الثالث كانت اي كونها حركات تحرير وطنيػةف إذ قامػت بطػرد الميػت موف األجانػب وتحقيػؽ 
مػػف هػػذغ الناحيػػة اػػاف  االيػػتقكؿ الػػوطنيف وبشػػكؿ عػػاـ اقػػد ارتفػػر ميػػتوى مىيشػػة الشػػىوب اػػي هػػذغ البمػػداف كنتيجػػة لتمػػؾ الثػػوراتف

الثػورات كانػت بػػك شػؾ تقدميػةف وايػػتحقت ميػاندة االشػتراكييف اػػي كػؿ مكػاف. إال أنهػػا لػـ تكػف ثػػورات اشػتراكيةف وال كانػت حكوماتهػػا 
اشػػتراكيةف يتضػػح ذلػػؾ حػػيف تنظػػر إلػػى القػػا ميف بهػػذغ الثػػوراتف والشػػيء الممفػػت هػػو الػػدور الضػػ يؿ الػػذي لىبتػػه الطبقػػة الىاممػػة اىمػػى 

بػك شػؾ ثػورة مػف حيػث الػدور المركػزي الػذي لىبتػه حركػة الىمػاؿف إال انػه بيػبب  5021-5021ؿ المثاؿ كانت الثورة الصػينية يبي
النصيحة اليي ة التػي وجههػا يػتاليف لمشػيوعييف الصػينيوفف هزمػت الثػورة ودمػرت الحركػة الىماليػةف وصػارت القػرى ممجػأ لمشػيوعييف 

تبىػػوا بقيػػادة ماوتيػػى تػػونج ايػػتراتيجية حػػرب الىصػػابات التػػي كػػاف أيايػػها الفكحػػيفف وبمجػػرد أف الصػػينييف بىيػػدا عػػف المدينػػةف إذا ا
دمػػر اليابػػانيوف حكومػػة الكومينتػػانج لشػػينج كػػاى شػػؾ )لػػـ يهزمػػوا اػػي الواقػػر يػػوى أنفيػػهـ( بميػػاعدة الحمفػػاء أثنػػػاء الحػػػرب الىالػػػمية 

 الثانيةف ايتطػاعت جيػوش اكحى ماوف ايتكـ زماـ

ف لقػػد تضػػا ؿ دور الطبقػػة الىاممػػة المدينيػػةف 5011درةف وشػػنوا هجومػػا كانػػت نتيجتػػه يػػيطرة الشػػيوعييف عمػػى الػػبكد اػػي المبػػا
 وتحولت إلى مواقر المشاهديف اليمبييف.

عامًا مف أجؿ االيتقكؿ الػوطنيف كػاف مىتمػدًا بشػكؿ مشػابه عمػى قػوات  11الحزب الشيوعي الفيتنامي اي نضاله الممحمي 
 حرب الىصابات الفكحية.

اي كوبا كانت قاعدتها اكثػر ضػيقًاف إذ تكونػت بشػكؿ وايػر مػف مفكػري الطبقػة الويػطًى  -يوليو  21 -حركة ايدؿ كايترو 
دوؿ أخرى مثؿ أنجوالف موزمبيؽف زيمبػابويف ونيكػارجواف حيػث قػاد المفكػريف جيوشػًا عريضػة مػف الفكحػيفف  ونفس النموذج تكرر اي

 االحكاـ االشتراكييف اي أثيوبيا ارتقوا يدة الحكـ بانقكب عيكري.

ؾ صػ ارف اكػؿ أهمية ذلؾ تنبر مف حقيقة أف الفكحيف طبقة مختمفة تمامًا عف الطبقػة الىاممػةف إنهػـ يميمػوف إلػى كػونهـ مػك
أيػػػرة تممػػػؾ أو تيػػػتأجر قطىتهػػػا الصػػػ يرة مػػػف األرض وتىمػػػؿ ايهػػػا بمفردهػػػاف لػػػذا اػػػانهـ مىػػػزوليف عػػػف بىضػػػهـف وال يتمتىػػػوف بػػػالقوة 

 الجماعية التىاونية التي تميز الىماؿ الصناعييف المنظميف اي اإلنتاج واى النقابات الىمالية.

اػػ ف ةاػػاقهـ تميػؿ ألف تكػػوف محػػدودة جػدًا اهػػـ ييػػيطروف  -وا عبػػر التػاريخ كمػا اىمػػ -يىنػى ذلػػؾ انػػه عنػدما يتمػػرد الفكحػػوف 
عمى أراضيهـف ويقيمونها بينهـف ومف غير المحتمؿ أف يياورهـ القمؽ بشأف مػا يجػرى خػارج قػريتهـف لػذا اػ نهـ يػرعاف مػا ييػقطوف 

 أماـ اليمطة المركزية لمدولة.
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ف كانػت الرأيػمالية هػي 5110أخرىف أثناء الثورة الفرنيية الىظيمة اي  أف الفكحيف يشكموف حركات وطنية اقط بقيادة طبقة
كانػػت الطبقػػة الىاممػػةف هػػي التػػي قػػادت  5051الطبقػػة التػػي ايػػتخدمت الفكحػػيف لتػػدمير يػػمطة الممكيػػة واألريػػتقراطيةف واػػي رويػػيا 

الػػػدولة القيصػػػرية ورأس الػػػماؿ األجنبػػيف الفكحػيفف عكػػس ذلػػؾ ضػػىؼ الطبقػػة الرأيػػمالية الرويػػيةف التػػي كانػت مىتمػػدة بػػػدورها عمػػى 
 والتي كػانت خا فػة جدًا مػف مشاركة الطبقة الىاممة اي أي نضاؿ ثوري.

اػػػ ف كػػػك مػػػف الطبقػػػة الرأيػػػمالية والطبقػػػة الىاممػػػة كانتػػػا ضػػػىيفتيفف  -منطقػػػة الثػػػورات ضػػػد االيػػػتىمار  -اػػػي الىػػػالـ الثالػػػث 
يتىمارية مف أف يىمموا كقوة ميتقمةف والىماؿ كانوا أقمية بدوف تنظيمػات طبقيػة ثوريػةف إذًا االرأيمالييف كانوا أكثر تىمقًا باليمطات اال

 لـ يكف الىماؿ وال الرأيمالييف قادريف عمى قيادة الفكحيف اي مىركتهـ مف أجؿ التحرر مف االيت كؿ األجنبي.

يػػيف والمػػوظفيف والمحػػامييف والصػػحفييفف كانػػت هػػذا الفػػراغ ماتػػه الطبقػػات المتويػػطة المتىممػػةف اتمػػؾ المجموعػػة مػػف المدر 
مداوعػة مػف الدولػة االيػتىمارية بػالحمـ لتحقيػؽ نفػس نمػوذج أيػاتذتهـ األجانػبف اػي الوقػت نفيػه اػانهـ كػانوا ميػتبىديف عػف المواقػػر 

ؿ الػذي داػر الطبقػة التي وضىتهـ ايها مؤهكتهـ بيبب احتكؿ األجانب لهذغ المواقرف يبب هذا الوضر الكثير  مف ال ضب واإلذال
 الويطى المثقفة إلى النشاط الييايي.

اي بىض األحياف انضمت الطبقة الويطى لمحزب الشيوعيف لكػف رجػاؿ مثػؿ ماوتيػى تػونج والفيتنػامي هػو شػي منػهف كػانوا 
اعجبػوا برويػيا يػتاليفف يىتبروف أنفيهـ كوطنييف أواًلف ثـ اشتراكييف ثانيًاف كػاف هػداهـ األيايػي هػو تحقيػؽ االيػتقكؿ الػوطنيف لقػد 
 ألنها بدت لهـ كدولة ناجحة اي بناء اقتصاد وطني قوىف وليس لقيامها بأي شل اي صالح يمطة الىماؿ.

انىكيت الطموحات الوطنية لقادة الثػورات ضػد االيػتىمار اػي الحكومػات التػي وضػىوهاف االهيكػؿ األيايػي لهػا كػاف نيػخة 
النشاط االقتصادي األكثر أهمية تحت ييطرة الدولةف بينما كاف الحػزب ييػيطر عمػى الدولػةف  مطابقة لرأيمالية الدولة الروييةف كاف 

واليمطة الفىمية كانت اي أيدي بيروقراطية ييايية مركزيةفربما تمتر الىمػػاؿ والفػػكحيف بػبىض اليمطػػة عمػى الػػميتوى المحمػىف إال 
 ى إدارات االقتصاد الوطني.أنه لـ يكف لديهـ أي ييطرة عمى الحكومة المركزية أو عم

ف بػػؿ بالموجػػة الثوريػػة التػػي 5051لفهػػـ الثػػورات التػػي قامػػت ضػػد االيػػتىمارف ا نػػه مػػف األاضػػؿ مقارنتهػػا ال بػػالثورة الرويػػية 
ف تمػؾ الثػورات التػي أطمػؽ عميهػا مػاركسف أنهػا ثػورات بورجوازيػة هػداها 5110ف وارنيػا 5111ف أمريكػا 5119يبقتهفا مثًك إنجمتػرا 

 مص مف اإلقطاع والحكـ المطمؽ وخمؽ ظروؼ تمكف الرأيمالية مف االزدهار والتطور.التخ

ثػورات الىػالـ الثالػث كانػت أيضػػا ثػورات برجوازيػةف إال أنهػا حػػدثت اػي ظػروؼ شػديدة االخػػتكؼف إذ لػـ يكػف هػداها اإلطاحػػة 
 باإلقطاع بؿ تدمير االيتىمار.

ل ربية عمى االقتصاد ااف ماوف وهو شي منهف وكايترو والكثيريف ممف حذو اي عالـ تييطر ايه حفنة مف القوى الرأيمالية ا
حذوهـف يىوا إلى إنشاء دوؿ وطنية قوية وميتقمةف واأليموب الوحيد لتحقيؽ مطمػبهـ كػاف رأيػمالية الدولػةف حيػث تتركػز كػؿ المػوارد 

 اي أيدي الحكومة.

حػوا اػي اصػؿ أنفيػهـ عػف ضػ وط االقتصػادف االصػيف تحػت حكػـ ولكف إذا كانوا قد حققػوا االيػتقكؿ الػوطنيف اػأنهـ لػـ ينج
ماو يىت لكنفصاؿ بشكؿ أكثر راديكالية مف رويياف إذ قرر الحزب الشيوعي الصيني االعتماد عمى مواردغ اقطف وأهـ هذغ الموارد 

ير الىمػػاؿ خمػػؼ هػػدؼ بنػػاء كػػاف الصػػينيوف أنفيػػهـف اػػالثورة الثقاايػػة اػػي نهايػػة اليػػتيناتف كانػػت تنػػوى توجيػػه طاقػػة وحمػػاس جمػػاه
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اقتصػػاد وطنػػي ميػػتقؿف إال أف هػػذغ االيػػتراتيجية اشػػمت لػػنفس الضػػ وط الىيػػكرية التػػي أرغمػػت رويػػيا يػػتاليف عمػػى التصػػنيرف وممػػا 
اقػػػد أرغمػػػت … يثيػػػر اليػػػخريةف أف التهديػػػد الىيػػػكري أتػػػى هػػػذغ المػػػرة مػػػف رايقػػػة الصػػػيفف الدولػػػة ااالشػػػتراكيةا المزعومػػػة رويػػػيا    

 ف القيادة الصينية عمى التخمي عف الثورة الثقااية.5010الميمحة عمى الحدود بيف روييا والصيف اي بواكير الصدامات 

منػػذ هػػذا الوقػػت هػػدات الحكومػػة الصػػينية إلػػى بنػػاء صػػناعة صػػينية بايػػتخداـ رأس المػػاؿ والتكنولوجيػػا ال ربيػػةف قػػادهـ ذلػػؾ 
الصينية اي اليوؽ الىالميةف وبشػكؿ متزايػد اصػادرات المنيػوجات الصػينية لتشجير االيتثمار األجنبي اي الصيفف ولدار المنتجات 

هػي األيػرع نمػػوا اػي الىػػالـا حتػى انػػه قػد تػـ اإلعػػكف مػؤخرًا عػػف أف الصػيف يػػوؼ تبػدأ االيػتثمار اػػي مشػارير اػػي الخػارجف )إذا لػػـ 
 تيتطر هزيمتهـ لتنضـ إليهـ  (.

لية دولة أخرىف امثك كوبا تحت حكـ كايترو يىت إلى إنهاء اعتمادها قوة النظاـ الصيني أثرت أيضًا عمى حكومات رأيما
الميػتورد الر ييػي  -أكثػر مػف الواليػات المتحػدة  -الكمى عمى صػادرات اليػكرف إال أف كػؿ مػا نجحػت اػي تحقيقػه هػو جىػؿ رويػيا 

 لمبنوؾ ال ربية.ليكرهاف ومر اعتمادها الكبير عمى اإلعانات الروييةف ااف كايترو أيضا مديف بشكؿ بال  

أف الهدؼ مف بناء اقتصػاديات وطنيػة ميػتقمةف تحػوؿ إلػى حمػـ بىيػد المنػاؿف اكػؿ دولػة شػاءت أـ أبػت هػي جػزء مػف النظػاـ 
الرأيمالي الىالميف وخاضىة لض وطه وهػذا كمػا ينطبػؽ عمػى دوؿ الىػالـ الثالػثف التػي قامػت تحالفػًا مػر ال ػربف اانػه ينطبػؽ أيضػا 

 الهـ.عمى الصيف وكوبا وأمث

االبرازيؿ عمى يبيؿ المثاؿ كانت المىجزة االقتصادية الىظيمة اي اليتينيات واليػبىينياتف وحتػى أثنػاء أزمػة الركػود األولػى  
 اي اترة انهيار اليبىينياتف ا ف اقتصادها ظؿ ينمو بيرعة.

مميػوفف ينتجػوف  19يػكاف يبمػ   ارتقت الىاصمة اياو بػاولوا إلػى مصػاؼ اكبػر المػدف الصػناعية اػي أمريكػا الكتينيػة بىػدد 
أكثر مما تنتجه مىظـ البمداف اي القارةف إال أف تمؾ المىجزة كانت مؤيية عمػى اقتػراض مبػال  ضػخمة مػف البنػوؾ ال ربيػةف وعنػدما 

أليػػواؽ ف وجدت البرازيؿ نفيها غارقة اي ديوف ثقيمة لم ػربف بينمػػا تقمصػت صػادراتهػػا اػي ا5019ضرب الىالـ االنهيار الثاني اي 
مميػػار دوالرف اػػاف صػػندوؽ النقػػد  09بيػػبب الركػػػودف وعجػػػزت الدولػػػة عػػػف تيػػديد ديونهػػاف وكػػثمف لىػػدـ تيػػديد البرازيػػؿ ديػػوف بمقػػدار 

الػػدولي والبنػػوؾ ال ربيػػة طالبػػت بييايػػات بال ػػة القيػػوة تضػػمنت تخفيضػػات شػػديدة اػػي  الميػػتويات المىيشػػة لمىمػػاؿ وتقشػػؼ وايػػر 
 النطاؽ.

ة يمكنها الهػرب مػف النظػاـ الىػالميف والويػيمة الوحيػدة لمخػروج هػي ثػورة اشػتراكية أمميػةف ومػف أكثػر البشػا ر ليس هناؾ دول 
أهميػػة اػػي الطريػػؽ إلػػي ذلػػؾف نمػػو الطبقػػة الىاممػػة الصػػناعية اػػي الىػػالـ الثالػػثف اىمػػى يػػبيؿ المثػػاؿ زاد عػػدد الىمػػاؿ الصػػناعييف اػػي 

وف عامؿف واى الينوات األخيرة بدءوا ايتىراض عضكتهـ عمى كؿ شػلف تمثػؿ ممي 52ثكث أضىاؼ ليصبح  5011البرازيؿ منذ 
 ذلؾ اي يميمة مف إضرابات يا قو النقؿ التي أرغمت الحكاـ الىيكرييف المرتىدوف اي البرازيؿ عمى تنازالت ييايية كبيرة.

ريقيػاف وبوليفيػا حيػث يتشػارؾ وضر مشابه يمكف وصػفه اػي دوؿ أخػرىف مثػؿ كوريػا الجنوبيػةف مصػرف األرجنتػيفف جنػوب إا 
 الطبقة الىاممة اي أي ثورات قادمة اي الىالـ الثالث.

  األحزاب الشيىعية الغربيةاألحزاب الشيىعية الغربية
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كانػػت طمػػوح المكيػػيف مػػف الىمػػاؿ عبػػر أوروبػػاف الػػذيف  5051إف المثػػاؿ الرويػػي لػػـ يكػػف نموذجػػًا لمىػػالـ الثالػػث اقػػطف اثػػورة 
ف بػػالرغـ مػػف أف تمػػؾ األحػػزاب اػػي يػػنواتها المبكػػرة كانػػت 5050الكػػومنترف اػػي احتشػػدوا لكنضػػماـ لاحػػزاب الشػػيوعية بىػػد تأيػػيس 

منظمات اشتراكية ثورية حقيقية إال أنها بنهاية الىشرينياتف تحولػت إلػى مؤييػات تابىػة لمبيروقراطيػة الرويػيةف واصػبح قػادة الحػزب 
مميف اػػي كػػؿ حركػػةف اػػاف مصػػيرهـ هػػو الفصػػػؿ الشػػيوعي اػػي ال ػػرب مػػوظفيف لػػدى مويػػكوف إذا مػػا اشػػموا اػػي اليػػير عمػػى نهػػج الكػػر 

ة والطػػػرد والقتػػػؿ أحيانػػًاف لقػػػد أدت أوامػػػر يػػتاليف كمػػػا رأينػػا إلػػى تبنػػى األحػػزاب الشػػيوعية ايػػتراتيجيات أدت بهػػا إلػػى الهزيمػػة اػػي الثػػور 
 ف والى انتصار هتمر اي ألمانيا.5021 -5021الصينية 

منترف ايتراتيجية الجبهػة الشػىبية التػي الزالػت أيػاس عمػؿ األحػزاب الشػيوعية بىد النكبة األلمانيةف تبنى الكو 5011اي عاـ 
ف لقد تـ اختيار هذغ االيتراتيجية أليػباب خاصػة بييايػة رويػيا الخارجيػةف إذ كػاف يػتاليف يأمػؿ اػي إعاقػة ال ػزو  ال ربية حتى اليـو

 يةا اي بريطانيا وارنيا وأمريكا.النازي األلماني لروييا عف طريؽ تحالؼ مر القوى االشتراكية االديمقراط

الجبهػة الشػىبية كانػت تحمػؿ بػذور نهايتهػػاف اػاألحزاب الشػيوعية كػاف عميهػا أف تتحػد ضػػد الفاشػية لػيس اقػط مػر االشػػتراكييف 
أدت  الػػديمقراطييف أو حػػزب الىمػػاؿ البريطػػانيف ولكػػف مػػر الرأيػػمالييف الػػديمقراطييف الػػذيف عارضػػوا الفاشػػية أيضػػًاف هػػذغ االيػػتراتيجية

إلػػػى التخمػػػي عػػػف هػػػدؼ الثػػػورة االشػػػتراكيةف ابالنيػػػبة لمرأيػػػمالييف بػػػالرغـ مػػػف كػػػونهـ ليبػػػرالييف إال انهػػػـ يػػػوؼ يىارضػػػوف مصػػػادرة 
ممتمكػػاتهـف لػػذا اػػاف األحػػزاب الشػػيوعية اضػػطرت بشػػكؿ عممػػي إلػػى كػػبح النضػػاالت الىماليػػةف كػػي تتقػػى عػػداء األحػػزاب الرأيػػمالية 

 المشاركة اي الجبهة الشىبية.

اي ارنيا ضػمت الجبهػة الشػىبية االشػتراكييف والشػيوعييف والراديكػالييف والحػزب الرأيػمالي الر ييػيف وعنػدما وصػمت حكومػة 
ف وجدت نفيها حتى قبػؿ تكوينهػا اػي مواجهػة موجػة مػف 5011الجبهة الشىبية بقيادة ليوف بمـو إلى الحكـ اي االنتخابات البرلمانية 

ت المصػػػانر. ومخااػػػة أف يػػػدمر هػػػذا الىػػػرضف لقػػػوة الطبقػػػة الىاممػػػة الجبهػػػة الشػػػىبيةف اػػػاف القا ػػػد اإلضػػػرابات الجماهيريػػػةف واحػػػتكال
الشيوعي الفرنيي موريس توريز أعمف انه امف الضروري مىراة متى تنهى إضػراب مػاا تمػي  ذلػؾ طريػؽ مػف االنحػدارف إذ نفػذ بمػـو 

ه مػف قبػؿ شركا ػػه الراديكػالييفف وأخيػػرًا تخػػمى عػف الحكػـ وتحػوؿ بىض اإلصكحاتف إال انه وجد أف التقدـ ابىػد مػف ذلػؾ يػتـ عرقمتػ
ف وبالتأييػػد التػاـ مػػف المصػػوتيف 5011خمفا ػه تػػدريجيا إلػى اليمػػيفف حيػث جػػاءت انتخابػػات البرلمػاف بأغمبيػػة مػف الجبهػػة الشػػىبية اػي 

 .5019الييارييف لحكومة ايشي الفاشيةف بىد هزيمة ارنيا عمى يد هتمر 

اتيجية الجبهػػة الشػػىبية كانػػت أكثػػر كارثيػػة اػػي إيػػبانياف اىنػػدما قػػاد الجنػػراؿ ارانكػػو تمػػردا عيػػكريًا ضػػد حكومػػة أف نتػػا ج ايػػتر 
ف تػـ وقفػه بثػورة الىمػاؿ والفكحػيفف واػى الحػرب األهميػة التػي تمػت ذلػؾف كػاف الحميػؼ الر ييػي 5011الجبهة الشػىبية األيػبانية اػي 

يطاليػا الفاشػية بػالجيش والرجػاؿ إلػى جانػب ارانكػوف بػالرغـ لمحكومة الجمهورية األيبانية روييا يتالي فف بينما وقفت كؿ مف ألمانيا واس
بػداؿ  مف ذلؾ كاف يتاليف خا فا مف مىادة بريطانيا وارنياف لذا ااف الحزب الشػيوعي اإليػباني كػرس كػؿ قػواغ لمنػر حػدوث الثػورةف واس

عػػادة المصػػا نر والمؤييػػات لمالكيهػػاف وقتػػؿ النشػػطاء الثػػورييف. لكػػف بمجػػرد أف تػػـ ميميشػػيات الىمػػاؿ والفكحػػيف بػػالجيش النظػػاميف واس
 ف لجيوش ارانكو. 5010خنؽ الثورة كاف هناؾ القميؿ لمقتاؿ مف أجمهف اقد خضىت المناطؽ الجمهورية الناجية اي 

بىػد  5011واػي عػاـ  مذبحة الحرب الىالمية األولػى أدت إلػى موجػة مػف األاكػار االشػتراكية والثػورات الىماليػة عبػر أوروبػاف
انتهػػاء الحػػرب الىالميػػة الثانيػػةف اػػاف موجػػة مشػػابهة مػػف الراديكاليػػة عمػػت أرجػػاء أوروبػػا ثانيػػةف اهػػؿ يمكػػف لكشػػتراكية أف تػػدرج عمػػى 

 جدوؿ األعماؿ مرة أخرى ؟؟.



                                                  مركز الدراسات االشتراكية ـ مصرمركز الدراسات االشتراكية ـ مصر 

03                                                                                            socialists.net-www.e 

ت المتحػدة كػبح الحػزب ليؤكد لحمفا ه ال ربييف نواياغ المحااظةف واي بريطانيا والواليا 5011ولكف يتاليف حؿ الكومنترف اي 
الشيوعي نضػاؿ الىمػاؿ وعػارض اإلضػراباتف بحجػة أنهػا تقػوض مجهػودات الحػربف واػي كثيػر مػف الػدوؿ قػاد الشيػػوعييف المقػػاومة 
يطاليػا واليونػاف وبمجيكػا ويوغويػكايا  ضػد االحتكؿ األلػماني ومػر نهاية الحرب ييطر الشيوعيوف عمى الجيوش الموالية اي ارنيا واس

كويػػموااكياف إال أف يػػتاليف وااػػؽ عمػػى تقيػػيـ أوروبػػا مػػر حمفا ػػه ال ػػربييفف اأوروبػػا ال ربيػػة وااػػؽ يػػتاليف عمػػى أف ييػػيطر عميهػػا وتشي
النفػػوذ األمريكػػي والبريطػػانيف وأجبػػرت األحػػزاب الشػػيوعية عمػػى ميػػاندة حكومػػات الحمفػػاءف  اأنضػػـ شػػيوعيو إيطاليػػا إلػػى ا ػػتكؼ مػػر 

يوف الفرنييوف نزعوا اليػكح مػف مؤيػديهـف وانضػموا إلػى حكومػة الجنػراؿ ديجػوؿف اقػط اػي اليونػاف حيػث الفاشييف اليابقيفف والشيوع
االضطهاد الشديد مف قبؿ الحكومة التي يياندها ال ربف أرغـ الشيوعيوف عمى نزع اليكحف واى يوغويكايا حيث كاف حمفػاء تيتػو 

 لقصة مختمفة عمى اإلطكؽ.مف القوة بما يكفى لتجاهؿ تىميمات يتاليفف لـ تكف ا

كانت النتيجة أف موجة الراديكالية انتهت إلى ال شل. اي أوروبا الشرقية ارضت دبابات يتاليف رأيمالية الدولةف واى ال رب 
ف إذ اصػػبحوا مػػرغميف عمػػى أف 5011 – 5011شػػاركت األحػػزاب الشػػيوعية اػػي حكومػػات ا تكايػػة حتػػى نشػػوب الحػػرب البػػاردة اػػي 

 اليمطة حيث بقى مىظمهـ اي صفوؼ المىارضة.يكونوا خارج 

منػػذ الحػػرب البػػاردة أصػػبحت األحػػزاب الشػػيوعية ال ربيػػة أكثػػر ايػػتقكلية عػػف مويػػكوف إذ أصػػبح الكػػرمميف اآلف يػػمطة عميػػاف 
صػكحية تممؾ أيمحة نووية ها مػةف ويمكنهػا التىامػؿ عمػى قػدـ الميػاواة مػر واشػنطف بػدوف ميػاندتهـف وبالتػالي اقػد اصػبحوا أحػزاب إ

 تقميدية تيير اي طريؽ البرلمانية لموصوؿ إلى االشتراكية.

ال تػػزاؿ ايػػتراتيجيتهـ هػػي الجبهػػة الشػػىبيةف بػػالرغـ مػػف أنهػػا تيػػمى اآلف اجبهػػة التحػػالؼ الػػديموقراطياف اػػي اليػػبىينيات أيػػد 
ميػيحيوفاف بينمػا نػادى الحػزب الشػيوعي الحزب الشيوعي اإليطالي اتيوية تاريخيةا مر الحزب الرأيػمالي الر ييػي االػديموقراطيوف ال

بميػػاندة الممكيػػة والقػوات الميػػمحة. وبنهايػػة اليػػبىينيات وبدايػػة الثمانينيػػػات اػػػاف األحػػػزاب الشيوعيػػة الجماهيريػػة اػػي إيطاليػػا  األيػباني
بشػػكؿ  -اصػػ ر بكثيػػر الػػذي عػػادة مػػا يكػػوف-كانػػت تحظػػى بتأييػػد ضػػ يؿف بينمػػا انحػػدر الحػػزب الشػػيوعي البريطػػاني  وأيػػبانياوارنيػػا 

مختمػؼف إذ كػاف أثنػاء الحػرب الىالميػػة الثانيػة قػادرا عمػى خمػؽ تػػأثير اىػاؿ اػي النقابػات الىماليػةف ومػػر بدايػة اليػتينيات ايػتخدـ هػػذا 
التػػأثير اػػي بنػػاء جبهػػة حمفػػاء ييػػارية اػػي النقابػػات بأعضػػاء مػػف حػػزب الىمػػاؿف والهػػدؼ كػػاف انتخابيػػاف  والفكػػرة أف الجبهػػة الييػػارية 
يػػوؼ تيػػتحوذ عمػػى مواقػػر اػػي الوظػػا ؼ النقابيػػة تيػػاعد الحػػزب اػػي االنتخابػػات. وضػػىؼ هػػذغ الفكػػرة أنهػػا لػػـ تأخػػذ اػػي الحيػػباف 
البيروقراطيػػة التػػي يخمقهػػا الموقػػر اػػي نقابػػة عماليػػةف لقػػد اشػػمت اػػي إدراؾ انػػه حتػػى أكثػػر المػػوظفيف ييػػارية يػػوؼ يكػػوف مهي ػػًا اقػػطف 

 ات مر الميتخدميفف والى عرقمة بؿ وتقويض نضاالت الىماؿ.بيبب طبيىة موقىه لميىي إلى تيوي

اي الينوات األخيرة وضر الكثيػر مػف أعضػاء الحػزب الشػيوعي النهايػة النظريػة اليػتراتيجية الجبهػة الييػارية تمػؾف وانضػموا 
الىمػػػاؿ والميبػػػرالييف  إلػػػى حػػػزب الىمػػػاؿف متخمػػػيف عػػػف الييايػػػات الطبقيػػػة ومؤيػػػديف الجبهػػػة التحػػػالؼ الػػػديموقراطيا ومتقبمػػػيف لحػػػزب

 واالشتراكييف والشيوعييف وحتى المحااظيف االتقدمييفا أمثاؿ تيد هيث وارانييس بايـ.

ذلػػؾ االنجػػػراؼ الػػدا ـ نحػػػو اليمػػيفف يػػػأتي ضػػمف مفهػػػـو الجبهػػػة الشػػىبيةف ابمجػػػرد أف تتبنػػى ايػػػتراتيجية تػػدعو لمتحػػػالؼ مػػػر 
الييف  االػػديموقراطييفا أو االتقػػدمييفا الػػذيف مصػػالحهـ اػػي األيػػاس هػػي الطبقػػات التػػي تتىػػارض مصػػالحها مػػر الىمػػاؿف مثػػؿ الرأيػػم

 الربحف اانؾ يوؼ تكوف ممزما بأف تحاوؿ كبح النضاالت الىمالية.

عمػػى الىكػػس مػػف ذلػػؾ اػػاف االشػػتراكية الثوريػػةف تػػدرؾ أف الطبقػػة الوحيػػدة التػػي يتناضػػؿ مػػف أجػػؿ االشػػتراكيةف والتػػي تممػػؾ 
 هي الطبقة الىاممة.إمكانية بناء االشتراكيةف 
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