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 ثمة حمك�ة ش�ائعة تق�ول : ل�و أن الب�ديهيات الهندس�ية ك�انت تص�دم مص�الح الن�اس، لس�عوا بك�ل تأكي�د، إل�ى
 دحضها. فان نظريات تاريخ الطبيعة، التي تصدم أوهام اللهوت القديمة، قد أثارت ضدها وم�ا ت�زال ت�ثير نض�ال
 ضاريا.و ليس ثم�ة م�ا ي�دعو إل�ى الدهش�ة إذا ك�ان م�ذهب م�اركس، ال�ذي يه�دف مباش�رة إل�ى تن�وير وتنظي�م الطبق�ة
 المتقدم���ة إل���ى المجتم���ع المعاص���ر، ويش���ير إل���ى مم���ات ه���ذه الطبق���ة ويثب���ت أن النظ���ام الح���الي سيس���تعاض عن���ه
 حتما،بأوضاع جديدة، من جراء التطور القتصادي، ليس ثمة ما يدعو إلى الدهش�ة إذا اض�طر ه�ذا الم�ذهب إل�ى

أن يخطو كل خطوة في طريق الحياة، بعد نضال شديد.

 ل ج��دوى م��ن الكلم ع��ن العل��م البورج��وازي والفلس��فة البورجوازي��ة الل��ذين يدرس��هما أس��اتذة رس��ميون بطريق��ة
 رس�مية بغي��ة اختب�ال الجي�ل الناش�ئ م�ن الطبق�ات المالك�ة و> لمجابه��ة الع�داء الخ�ارجيين وال�داخليين. ب�ل إن ه��ذا
 الضرب من العلم ل يريد حتى أن يسمع بوجود الماركسية، ويعل�ن أنه�ا دحض�ت وأبي�دت. ف�ان المتعلمي�ن الش�باب،
 الذين يبنون مستقبلهم المهني على دحض الش�تراكية، والش�يوخ الهرم�ون، والوص�ياء عل�ى جمي�ع م�ا أمك�ن م�ن >
 البالية يهاجمون ماركس بالحمية نفسها. إن تقدم الماركسية وانتشار أفكارها ورسوخها في صفوف الطبق�ة العامل�ة،
 كل ذلك يجعل بالضرورة هذه الهجمات من جانب البورجوازية على الماركسية أك�ثر ت�واترا وأش�د ض�راوة، م�ع العل�م

أن الماركسية تزداد ثباتا وصلبة وحيوية أكثر من أي وقت مضى، كلما <<أبادها>> العلم الرسمي.

 و لكن، حتى بين المذاهب المتعلقة بنض�ال الطبق�ة العامل�ة والمنتش�رة بخاص�ة ف�ي ص�فوف البروليتاري�ا، ل�م
 ترسخ الماركسية مواقعها دفعة واحدة. ففي السنوات الخمسين الولى من وجودها (من��ذ س�نوات العق��د الخ�امس م��ن
 القرن التاسع عشر)، كافحت الماركسية النظريات التي ك�انت معادي�ة له�ا بص�ورة جذري�ة. فف�ي النص�ف الول م�ن
 العق��د الخ��امس، ص��فى م��اركس وانجل��ز حس��اب الهيجليي��ن الراديك���اليين الش���باب، ال���ذين ك���انوا يتبن��ون وجه��ة نظ��ر
 المثالي��ة الفلس��فية. وف��ي نهاي��ة العق��د الخ��امس احت��دم النض��ال، ف��ي مي��دان الم��ذاهب القتص��ادية، ض��د البرودوني��ة (

 ). واس��تمر ه��ذا النض��ال ف��ي س��نوات العق��د الس��ادس وانته��ى إل��ى النتيج��ة التالي��ة: انتق��اد الح��زاب والم��ذاهب ال��تي1
 . وفي سنوات العقد السابع، انتقل النضال من ميدان النظري��ة العام��ة إل�ى مي��دان أق�رب1848تجلت إبان عاصفة 

 ). وف��ي مطل��ع العق��د الث��امن، ب��رز ال��برودوني2م��ن الحرك��ة العمالي��ة بال��ذات : فط��ردت الباكونيني��ة م��ن الممي��ة (
 ميولبيرغر لفترة قصيرة إلى الصفوف المامية في ألمانيا ؛ وفي نهاية العق��د الث��امن، ج�اء دور الوض�عي دوهرين��غ.
 ولك��ن ت��أثير ك��ل منهم��ا ف��ي البروليتاري��ا ك��ان مم��ا ل ي��ؤبه ل��ه. وم��ذ ذاك تغلب��ت الماركس��ية بل ج��دال عل��ى جمي��ع

اليديولوجيات الخرى لحركة العمالية.

 ، غ��دا ه��ذا النتص���ار،بخطوطه العام��ة، أم��را واقعي��ا. ب��ل إنن��ا ن��رى ح��تى ف��ي البل��دان1890و ح��والي ع��ام 
 اللتينية، حيث التقاليد البرودونية استمرت أكثر مما في غيره�ا م��ن البل��دان، أن الح�زاب العمالي��ة ق��د بن��ت بالفع��ل

برامجها وتكتيكها على أساس الماركسية.



 والتنظيم العالمي للحركة العمالية الذي بعث من جديد بشكل مؤتمرات عالمية دوري��ة، إنم�ا ق�ام أيض�ا عل�ى
 أس��اس الماركس��ية، م��ن الدفع��ة الول��ى، وتقريب��ا دون نض��ال، وف��ي جمي��ع المس��ائل الجوهري��ة. ولك��ن، حي��ن حل��ت
 الماركس��ية مح��ل النظري��ات المعادي��ة له��ا، والمتجانس��ة بع��ض التج��انس، س��عت المي��ول ال��تي ك��انت تع��بر عنه��ا ه��ذه
 النظريات وراء سبل جديدة. فقد تغيرت أشكال النضال ودوافعه، ولكن النض��ال اس��تمر. وهك��ذا ب��دأ النص��ف الث��اني

) بنضال التيار المعادي للماركسية في قلب الماركسية.1890من القرن الول من وجود الماركسية (بعد 

 فان برنشتين، الماركسي القويم المبدأ سابقا، ال��ذي أث�ار أك�بر ض�جة ووض�ع أكم�ل ص�يغة للتع��ديلت عل�ى
 ). وح�تى ف�ي3م��اركس، لع��ادة النظ�ر بم�اركس، للنزع��ة التحريفي��ة، إنم�ا ه�و ال�ذي أطل�ق اس�مه عل�ى ه��ذا التي��ار (

 روسيا، حيث الشتراكية غير الماركسية دامت طبعا اكثر مما دامت في غيرها من البلدان، -بس�بب ت�أخر روس�يا
 القتصادي ولكون غالبي��ة الس�كان ه�ي م�ن الفلحي��ن لرازحي��ن تح�ت بقاي�ا القنان�ة- ح�تى ف�ي روس��يا، انحط�ت ه��ذه
 الش��تراكية غي��ر الماركس��ية بك��ل وض��وح، أم��ام النظ��ار، إل��ى نزع��ة تحريفي��ة. فف��ي المس��ألة الزراعي��ة(برنام��ج جع��ل
 جمي���ع الراض���ي ملكي���ة الهيئات المحلي���ة) كم���ا ف���ي المس���ائل العام���ة المتعلق���ة بالبرنام���ج والتكتي���ك، أخ���ذ أص���حابنا
 الش��تراكيون-الش��عبيون يستعيض��ون أك��ثر ف��أكثر، بم��ا يس��تنبطونه م��ن <<تع��ديلت>> عل��ى م��اركس، ع��ن بقاي��ا
 الخ���ذة ف��ي التلش��ي وال��زوال م���ن منهجه���م المت���داعي، ولكن���ه المتج��انس عل��ى طريقت���ه، والمع���ادي للماركس���ية ف���ي

أساسه. 

 لق��د مني��ت اش��تراكية م��ا قب��ل الماركس��ية بالهزيم��ة. وه��ي تواص��ل النض��ال،ل ف��ي مي��دانها الخ��اص، ب��ل ف��ي
ميدان الماركسية العام، بوصفها نزعة تحريفية. فلنر إذن ما هو جوهر النزعة التحريفية الفكري.

 ف���ي حق���ل الفلس���فة، س���ارت النزع���ة التحريفي���ة وف���ي ذي���ل <<العل���م>> التدريس���ي البورج���وازي. و<<ع���اد>>
 الس���اتذة المدرس���ون إل���ى <<ك���انط>>- وس���ارت النزع���ة التحريفي���ة ف���ي ذي���ل الك���انطيين الج���دد. واس���تعاد الس���اتذة
 السخافات التي لكها الكهان ألوف المرات ض��د المادي��ة الفلسفية،ف���إذا المحرف�ون يبتس�مون بش�فقة ويتمتم��ون (كلم��ة
 كلم���ة حس��ب هن���دبوخ الخي���ر*) زاعمي���ن أن المادي���ة ق���د <<دحض��ت>> من���ذ زم��ان بعي���د. ونع���ت الس���اتذة هيغ���ل
 بسخرية بأنه <<كلب طفس>>،بل أنهم كرزوا بالمثالية،بمثالي��ة أحق�ر وأس�خف أل�ف م�رة م��ن مثالي�ة هيغ�ل،و ه�زوا
 أكتافهم بازدراء عند الحديث عن الديالكتيك، فإذا المحرفون يتخبط��ون وراءه�م ف�ي مس��تنقع التحقي��ر الفلس�في للعل�م،
 مستعيضين عن الديالكتيك <<المعقد>> ( والثوري) <<بتطور>> <<بسيط>> (هادئ). وك��ان الس��اتذة يكس��بون
 معاشاتهم الرسمية، مكيفين مناهجهم المثالية و<<النتقادي�ة>> وفق�ا <<للفلس�فة>> الس�ائدة والموروث��ة م��ن الق�رون
ذا المحرفون يقفون إلى جانبهم، ساعين قصارى جهدهم لك�ي يجعل�وا م�ن ال��دين قض��ية bالوسطى (أي اللهوت)، وا 

<<خاصة>>، ل بالنسبة للدولة المعاصرة، بل لحزب الطبقة المتقدمة.

 ل ج���دوى م���ن الكلم ع���ن المعن���ى الطبق���ي الحقيق���ي ال���ذي ارت���دته ه���ذه <<التع���ديلت>> عل���ى م���اركس،
 -فالمر بديهي. غير أننا نلحظ فق�ط أن بليخ�انوف ك��ان، ف�ي الش�تراكية-الديمقراطي�ة العالمي��ة،الماركسي الوحي��د
 ال���ذي أق���دم م���ن وجه���ة نظ���ر المادي���ة الديالكتيكي���ة المتجانس���ة، عل���ى انتق���اد الس���خافات الفظيع���ة ال���تي تش���دق به���ا
 المحرفون، في هذا الميدان. وتنبغي الشارة إلى هذا المر بقوة، خصوصا وانه تبذل في أيامنا مح��اولت، خ��اطئة

في الساس، بغية تمرير هذا الحطام من الفلسفة الرجعية، تحت ستار انتقاد انتهازية بليخانوف التكتيكية **.



 و ف��ي حق��ل القتص��اد السياس��ي، نلح��ظ قب��ل ك��ل ش��ئ أن <<تع��ديلت>> المحرفي���ن ك��انت أك��ثر تنوع��ا
 وتفص�يل بك��ثير؛ وق��د جه�دوا للت�أثير ف�ي الجمه�ور بم�ا أس�موه << المعطي�ات الجدي��دة ف�ي التط�ور القتص�ادي>>.
زاحة النتاج الكبير للنتاج الصغير ل يظهران أبدا في الزراع��ة، وأنهم��ا ل يجري�ان bفقد زعموا أن تمركز النتاج وا 
 ف����ي التج����ارة والص����ناعة إل بأقص����ى البطء. وزعم����وا أن الزم����ات أخ����ذت تن����ذر الي����وم أك����ثر مم����ا مض����ى وأح����ذت
 تض����عف،و أن����ه يب����دو أن الك����ارتيلت والتروس����تات س����تتيح للرأس����مال القض����اء عل����ى الزم����ات تمام����ا. وزعم����وا أن
 <<نظري���ة الفلس>> ال���ذي تس���ير نح���وه الرأس���مالية، نظري���ة واهي���ة، إذ أن ح���دة التن���احرات الطبقي���ة تمي���ل نح���و
 الهبوط، نحو الضعف؛ وزعموا أخيرا أن من المستحسن أن يصار أيضا إلى إصلح نظرية ماركس ح�ول القيم��ة،

وفقا لراء بوهم-بافيرك.

 ف�ي ه��ذه المس�ائل، أدى النض��ال ض��د المحرفي��ن إل�ى نه��وض مثم��ر ف�ي تفكي��ر الش��تراكية العالمي��ة النظ��ري
 بقدر ما أدى إلي�ه ج�دال انجل�ز م��ع دوهرين��غ قب�ل عش�رين س�نة. فق��د محص�ت ذرائع المحرفي��ن، عل�ى ض�وء الوق�ائع
 والرق��ام. وأعط��ي الره��ان عل��ى أن المحرفي��ن يس��عون ب��دأب وانتظ��ام لتجمي��ل النت��اج الص��غير العص��ري. غي��ر ثم��ة
 معطي���ات ل ت���دحض تثب���ت تف���وق النت���اج الض���خم عل��ى النت���اج الص���غير، تكنيكي���ا وتجاري���ا، لي���س ف��ي الص���ناعة
 وحس���ب، ب���ل ف���ي الزراع���ة أيض���ا. ولك���ن النت���اج البض���اعي ف���ي الزراع���ة ه���و أق���ل تط���ورا بك���ثير ؛ والحص���ائيون
 والقتصاديون المعاصرون ل يحسنون، عادة، إبراز الفروع الخاصة ف��ي الزراع��ة ( وح��تى العملي��ات أحيان��ا)، ال��تي
 تعبر عن انخراط الزراعة المطرد في التبادل على صعيد القتصاد العالمي. وعلى أنقاض القتصاد الطبيعي، ما
 يزال النتاج الصغير قائما على أساس تفاقم سوء التغذية إلى ما ل حد له، والمجاعة الزمنية، وتمديد يوم العم��ل،
 وت���ردي نوعي���ة المواش���ي والعناي���ة به���ا، بوس���اطة نف���س الوس���ائل ال���تي لج���أ إليه���ا النت���اج الحرف���ي للص���مود ب���وجه
 المانيفاكتورة الرأسمالية. إن كل خطوة يخطوها العلم والتكنيك إلى الم�ام تق�وض حتم��ا،و بل ه��وادة ورحم��ة، أس�س
 النتاج الصغير في المجتمع الرأسمالي. ولدا كانت مهمة العلم القتصادي الش��تراكي أن يحل��ل ه��ذه العملي��ة بك��ل
 أش��كالها المعق��دة والمتش��ابكة غالب��ا وأن يثب��ت للمنت��ج الص��غير أن��ه يس��تحيل علي��ه البق��اء ف��ي النظ��ام الرأس��مالي، وأن
 حال��ة القتص��اد الفلح��ي ف��ي ظ��ل الرأس��مالية حال��ة ل مخ��رج منه��ا، وأن��ه ي��ترتب عل��ى الفلح أن يتبن��ى وجه��ة نظ��ر
 البروليت�اري. وف�ي ه�ذه المس�ألة، ك�ان خط�أ المحرفي��ن، م�ن الناحي��ة العلمي�ة، قي�امهم بتعمي��م س�طحي لوق�ائع مخت�ارة
 بص�ورة مغرض�ة، دون النظ�ر إل�ى ص�لتها بمجم��ل النظ�ام الرأس�مالي؛ وم�ن الناحي��ة السياس�ية، ك�ان خط�أ المحرفي��ن
 أنه��م دع��وا أو دفع��وا الفلح حتم��ا، س��واء ش��اؤوا ذل��ك أم أب��وا، إل��ى اعتن��اق وجه��ة نظ��ر الملك ( أي وجه��ة نظ��ر

البورجوازية)، بدل من دفعه إلى تبني وجهة نظر البروليتاري الثوري. 

 و كانت الم�ور أس�وا م�ن ذل��ك بالنس�بة للنزع�ة التحريفي��ة فيم�ا يتعل�ق بنظري��ة الزم�ات والفلس. فلي�س إل
 خلل ف��ترة م��ن الزم��ن ج��د قص��يرة، ك��ان الن�اس الق��ل تبص��را ه�م وح��دهم ال��ذين يس��تطيعون التفكي��ر بص��ياغة أس��س
 المذهب الماركسي من جديد، تحت تأثير بضع سنوات م��ن النه�وض والزده�ار الص��ناعيين. ولك��ن الواق��ع س�رعان
 ما بين للمحرفين أن عهد الزمات لم ينقض : فالزمة ك�انت تعق�ب الزده�ار. لق��د تع�دلت أش�كال بع��ض الزم�ات
 وتع���دلت س���يماؤها؛ ولك���ن الزم���ات ظل���ت ج���زءا ل يتج���زأ، ج���زءا محتم���ا، م���ن النظ���ام الرأس���مالي. ف���ان الك���ارتيلت
 والتروستات، بتوحيدها النتاج ن كانت تزيد في أي الوقت نفسه، وأمام أنظ�ار الجمي��ع، م�ن ح�دة فوض�ى النت�اج،
 وم���ن تف���اقم الش���روط القاس���ية لمعيش���ة البروليتاري���ا، وم���ن ش���دة طغي���ان الرأس���مال؛ وب���ذلك، ك���انت تزي���د م���ن ح���دة
 التناقضات الطبقية إلى درجة لم يعرف لها مثيل من قبل. إن التروستات العصرية الهائلة هي التي أثبتت بص��ورة



 واض���حة وعل���ى م���دى واس���ع، إن الرأس���مالية تس���ير نح���و الفلس ،س���واء م���ن حي���ث مختل���ف الزم���ات السياس���ية
 والقتصادية أم من حيث انهيار النظام الرأسمالي كله انهي��ارا تام�ا. ف�ان الزم�ة المالي�ة الخي�رة ف�ي أمريك��ا، وتف�اقم
 البطالة بشكل مخيف في عموم أوربا، ناهيك عن الزم�ة الص��ناعية الوش��يكة ال�تي ين��ذر به�ا بع�ض الع��راض، ق�د
 حمل الجميع على نسيان <<نظريات>> المحرفين الخيرة، بل يبدو أن الكثيرين من المحرفين أنفسهم قد نس�وها.

غير أنه ينبغي أل ننسى الدروس التي تلقتها الطبقة العاملة من هذا التقلقل لدى المثقفين.

 و فيما يتعلق بنظرية القيمة، يكفي القول أن المحرفين لم يعطوا مطلقا أي شئ به��ذا الص��دد، ع��دا الزف��رات
والتلميحات الغامضة كثيرا، على غرار ما فعله بوهيم-بافيرك، ولم يتركوا بالتالي أي أثر في تطور الفكر العلمي.

 و ف��ي حق��ل السياس��ة، ح��اولت النزع��ة التحريفي��ة أن تعي��د النظ��ر بالفع��ل ف��ي أس��س الماركس��ية، أي نظري��ة
 النض��ال الطبق��ي.فق��د قي��ل لن��ا أن الحري��ة السياس��ية، والديمقراطي��ة، وح��ق الق���تراع الع��ام، ك��ل ذل��ك ل ي��دع مج��ال
 للنض��ال الطبق��ي وي��دحض المب��دأ الق��ديم ال��وارد ف <<البي��ان الش��يوعي>> والق��ائل ب��أن لي��س للعم��ال وط��ن.و هك��ذا
 يب���دو، كم���ا أك���دوا لن���ا، أن���ه لي���س بالمس���تطاع اعتب���ار الدول���ة جه���ازا للس���يطرة الطبقي���ة ،و ل رف���ض التحالف���ات م���ع
 البورجوازي��ة التقدمي��ة، الش�تراكية الص�لحية، ض�د الرجعيي��ن، م�ا دام��ت <<إرادة الكثري�ة>> ه�ي ال�تي تس�ود ف�ي

ظل الديمقراطية.

 ل ج��دل ف��ي أن اعتراض��ات المحرفي��ن ه��ذه تنحص��ر ف��ي نه��ج م��ن المف��اهيم متج��انس نس��بيا،أي نه��ج م��ن
 مفاهيم بورجوازية ليبرالية معروفة من��ذ أم�د بعي�د. فق�د زع�م اللي�براليون عل�ى ال�دوام أن البرلماني��ة البورجوازي�ة تقض�ي
 عل���ى الطبق���ات والنقس���امات الطبقي����ة،لن جمي����ع الم����واطنين يتمتع����ون، دون أي تميي����ز، بح���ق التص���ويت، بح���ق
 الشتراك في شؤون الدولة. إن كل التاريخ الوربي في النصف الثاني م��ن الق�رن التاس�ع عش�ر، وك�ل تاري��خ الث�ورة

الروسية في مطلع القرن العشرين، يبينان بجلء مدى سخف هذه المفاهيم.

 ففي ظل حرية الرأسمالية <>الديمقراطية>>، ل تخف حدة الفوارق القتصادية، بل تش��تد وتتف�اقم. والنظ�ام
 البرلماني ل يزيل بل يكشف جوهر أكثر الجمهوريات البورجوازية ديمقراطية، بوص�فها أجه�زة للض�طهاد الطبق�ي.
 وبم��ا أن النظ��ام البرلم��اني يس��اعد ف��ي تن��وير وتنظي��م جم��اهير م��ن الس��كان أك��بر بم��ا ل ح��د ل��ه م��ن الجم��اهير ال��تي
 ك��انت تش��ترك فيم��ا مض��ى بنش��اط ف��ي الح��داث السياس��ية، ف��انه ل يهي��ئ عل��ى ه��ذا النح��و زوال الزم��ات والث��ورات
 السياس���ية، ب���ل يهي���ئ الح���د القص���ى م���ن تف���اقم الح���رب الهلي���ة إب���ان ه���ذه الث���ورات. إن أح���داث ب���اريس ف���ي ربي���ع

 ، ق���د بين����ت بك���ل وض���وح أن ه���ذا التف���اقم أم���ر ل من���اص من���ه. ف���ان1905، وأح���داث روس���يا ف���ي ش���تاء 1871
 البورجوازي���ة الفرنس���ية، س��عيا منه��ا لس��حق الحرك��ة البروليتاري���ة، ل��م ت���تردد ثاني��ة واح��دة ع���ن عق���د ص��فقة م���ع ع��دو
 الوطن، مع الجيش الجنبي الذي كان ق�د أش�اع الخ�راب وال�دمار ف�ي وطنه�ا. إن م�ن ل ي�درك ال��ديالكتيك ال�داخلي
 المحت��وم ف��ي النظ��ام البرلم��اني والديمقراطي��ة البورجوازي��ة، ض��د ال��ديالكتيك ال��ذي ي��ؤدي إل��ى ح��ل الن��زاع بص��ورة أش��د
 حدة مما مضى، باللجوء إلى العنف الشديد الشامل، لن يع�رف أب��دا كي�ف يق�وم، ف�ي مي��دان ه�ذا النظ�ام البرلم�اني،
 بدعاي�����ة وتحري�����ض منطبقي�����ن عل�����ى مبادئن�����ا وم�����ن ش�����انهما تحض�����ير الجم�����اهير العمالي�����ة فعل للش�����تراك به�����ذه
 <<النزاعات>> اشتراكا مظفرا. وفي تجربة المحالف�ات والتفاق�ات والتكتلت، م�ع الليبرالي��ة الش��تراكية الص�لحية
 في الغرب، ومع الصلحية الليبرالية (الكاديت) في الثورة الروسية، ما يدل بصورة مقنعة على أن ه��ذه التفاق��ات



 ل تؤدي إل إلى الفل م�ن وع�ي الجم�اهير، وأنه�ا ل تق�وي المغ�زى الحقيق�ي لنض�الها ب�ل تخف�ف من��ه، إذ ترب�ط بي�ن
 ) الفرنس��ية – وه��ي5المك��افحين وبي��ن أق�ل العناص�ر أهلي��ة للكف�اح وأس�رعها إل�ى التخ�اذل والخيان��ة. إن الميليراني��ة (

 أك��بر تجرب��ة ف��ي حق��ل تط��بيق التكتي��ك السياس��ي التحريف��ي عل��ى نط��اق ك��بير، عل��ى نط��اق بلد بأس��رها حق��ا- ق��د
أعطت عن النزعة التحريفية تقديرا عمليا لن تنساه بروليتاريا العالم اجمع أبدا.

 و ق��د ك��ان موق��ف النزع��ة التحريفي��ة م���ن ه��دف الش���تراكية النه��ائي التكمل���ة الطبيعي���ة لميوله��ا القتص���ادية
 والسياسية. إن كلمة برنشتين المجنحة:<< الهدف النهائي ليس بشئ، الحركة هي ك��ل ش�ئ>>، تع��بر ع��ن طبيع��ة
 النزعة التحريفية خيرا من عدد كبير من الشروحات المستفيضة. أن يحدد المرء سلوكه تبعا لكل حالة ووضع، أن
 يتكيف تبعا لح�داث الس�اعة، لتغي�رات الم�ور السياس�ية الطفيف�ة، أن ينس�ى مص�الح البروليتاري�ا الجذري��ة والمي�زات
 الجوهرية لمجمل النظام الرأسمالي ولك��ل التط��ور الرأس�مالي، أن يض�حي به��ذه المص��الح الجذري��ة م��ن أج�ل من��ا ف��ع
 وقتية، فعلية أو مفترضة: تلك هي خط�وط السياس�ة التحريفي�ة. وم�ن ج�وهر ه�ذه السياس�ة بال��ذات،ينجم ه�ذا الم�ر
 الجلي وهو أن أشكالها قد تتغير إلى ما ل حد له،و أن كل مسالة <<جديدة>> نوعا ما، وكل تغير ف�ي الح�داث
 غي��ر منتظ��ر أو متوق��ع نوع��ا م��ا – ول��و أدى ه��ذا التغي��ر إل��ى تع��ديل الخ��ط الساس��ي للتط��ور، لدرج��ة ض��ئيلة ج��دا

ولقصر فترة من الوقت،-سيولدان حتما وأبدا، هذه النواع أو تلك من النزعة التحريفية.

 إن ما يجع�ل النزع�ة التحريفي�ة أم�را محتم�ا، إنم�ا ه�ي ج�ذورها الطبقي�ة ف�ي المجتم��ع المعاص�ر. ف�ان النزع�ة
 التحريفي��ة ظ��اهرة عالمي��ة. ول يمك���ن لش���تراكي، ول��و ك��ان قلي��ل الطلع والتفكي��ر، أن يخ��امره أدن���ى ش��ك ف��ي أن

 ) والبرنش����تينيين ف���ي ألماني���ا، بي���ن أنص���ار غي���د وج���وريس ( والي���وم أتب���اع ب���روس6العلق���ات بي���ن الورث���ودوكس(
 ) بي��ن بروك�ر8)، بي��ن التح��اد الش�تراكي-ال��ديمقراطي وح�زب العم�ال المس�تقل ف�ي انجل�ترا(7بخاصة) في فرنس�ا (

 ) ف�ي روس��يا،10)، بي��ن البلش�فة والمناش�فة(9وفاندرفيل��ده ف�ي بلجيك�ا، بي��ن الطلقي��ن والص��لحيين ف�ي ايطالي��ا (
 هي، في الساس، وفي كل مك��ان، م�ن طبيع��ة واح�دة، رغ�م التن��وع اله�ائل ف�ي الح�وال القومي��ة والعوام�ل التاريخي�ة
 ف��ي الوض��ع الراه��ن ف��ي جمي��ع ه��ذه البل��دان. إن <<النقس��ام>> ف��ي قل��ب الش��تراكية العالمي��ة المعاص��رة يج��ري،
 بالفعل، منذ اليوم، حسب نفس الخط في شتى بلدان العالم، مقدما الدليل بذلك على أنه قد تم��ت خط��وة ك��بيرة إل��ى
 المام، بالقياس إلى ما كان يجري منذ ثلثين أو أربعين سنة، حين كانت في شتى البلدان ميول مختلف��ة تتص��ارع
 ف��ي قل��ب حرك��ة اش��تراكية عالمي��ة موح��دة. ح��تى أن <<النزع��ة التحريفي��ة اليس��ارية>>، ال��تي تب��دو الي��وم ف��ي البل��دان

 ) تكي��ف أيض�ا عل�ى الماركس��ية م��ع <<إص�لحها>>: ف�ان لبري��ول ف�ي11اللتينية بش��كل <<س��نديكالية ثوري��ة>>(
 ايطاليا ،و لغارديل في فرنسا يتنصلن في ك�ل لحظ�ة تقريب�ا م�ن م�اركس ال�ذي أس�ئ فهم��ه ويستش��هدان بم�اركس

الذي أحسن فهمه.

 إننا ل نستطيع التوقف هنا طويل من اجل تحليل المضمون الفك�ري له�ذه النزع�ة التحريفي�ة، ال�تي م�ا ت�زال
 بعيدة عن بلوغ درجة التطور التي بلغتها النزعة التحريفي��ة النتهازي�ة، ولم�ا تتخ��ذ طابع�ا عالمي�ا، ول�م تخ�ض عملي�ا
 أي معرك��ة هام��ة م��ع الح��زب الش��تراكية ف��ي بل��د واح��د م��ن البل��دان. ول��ذا نقتص��ر عل��ى دراس��ة <<النزع��ة التحريفي��ة

اليمينية>> التي رسمناها أعله.



 م���ا ال���ذي يجع���ل النزع���ة التحريفي���ة أم���را محتم���ا ف���ي المجتم���ع الرأس���مالي؟ ولم���اذا ه���ي أعم���ق م���ن اختلف
 الخص��ائص القومي��ة ودرج��ات تط��ور الرأس��مالية؟ لن��ه، ف��ي ك��ل بل��د رأس��مالي، تق��وم أب��دا، إل��ى ج��انب البروليتاري��ا،
 فئات واس���عة م���ن البورجوازي���ة الص���غيرة، م���ن ص���غار أرب���اب العم���ل. إن النت���اج الص���غير ق���د ول���د وم���ا ي���زال يول���د
 الرأس���مالية عل���ى ال���دوام. والرأس���مالية تخل���ق حتم���ا م���ن جدي���د جمل���ة كامل���ة م���ن <<الفئات المتوس���طة>> (ملح���ق
 المص��نع، العم��ل ف��ي المن����زل،المشاغل الص��غيرة المنتش��رة ف��ي عم��وم البلد، نظ��را لمتطلب��ات الص��ناعة الض��خمة،
 مثل، ص���ناعة ال���دراجات والس���يارات، ال���خ.). إن ه���ؤلء المنتجي���ن الص���غار الج���دد ي���دفعون، ب���دورهم، حتم���ا، إل���ى
ن تظ��ل أب��دا كظل�ك ح��تى bصفوف البروليتاريا. وعليه يكون من الطبيعي تمام�ا أن تك��ون الخال�ة عل�ى ه��ذا النح�و وا 
 في أطوار الثورة البروليتاريا بالذات، إذ أنه من فادح الخطأ العتقاد إن من الضروري تحوي��ل أغلبي��ة الس��كان إل�ى
 بروليتاريا تحويل <<تاما>>، لكي تتم هذه الثورة. ف�ان م�ا نم�ر ب��ه الي�وم، وف�ي معظ�م الحي�ان ف�ي مي��دان الفك�ار
 فقد: من مناقش�ات بص��دد التع��ديلت النظري�ة عل�ى م�اركس؛ وم�ا ل يتجل�ى عملي�ا ف�ي ال�وقت الحاض�ر،إل بالنس��بة
 لبع��ض المس��ائل الجزئي��ة للحرك��ة العمالي��ة-الخلف��ات التكتيكي���ة م��ع المحرفي��ن والنش��قاقات ال��تي تح��دث ف��ي ه��ذا
 المضمار- إنما يترتب على الطبقة العاملة، بالضرورة، أن تمر ب��ه بنس��ب أوس�ع بم��ا ل يق���اس،عندما ت�ؤدي الث��ورة
 البروليتاري�ا إل�ى التش��ديد م�ن ح�دة جمي�ع المس�ائل المتن��ازع عليه�ا، وعن��دما تحص�ر ه��ذه الث�ورة جمي�ع الخلف�ات ف�ي
 نق�اط ذات أهمي��ة مباش�رة بالنس�بة لتحدي��د س�لوك الجم�اهير، عن�دما تجبرن�ا ه�ذه الث�ورة، ف�ي معمع��ان النض�ال، عل�ى

الفصل بين العداء والصدقاء، على نبذ الحلفاء الردياء، بغية تسديد ضربات حاسمة إلى العدو.

 إن نض��ال الماركس��ية الثوري��ة الفك��ري ض��د النزع��ة التحريفي��ة، ف��ي أواخ��ر الق��رن التاس��ع عش��ر، لي��س س��وى
 مقدم��ة للمع��ارك الثوري��ة الك�بيرة ال��تي ستخوض��ها البروليتاري�ا الس�ائرة إل�ى الم�ام، نح�و انتص�ار قض��يتها الت�ام، رغ�م

كل تردد العناصر البورجوازية الصغيرة وتخاذلها.
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 تشرين 2 أيلول(سبتمبر) و25 صدر ما بين 1908كتب في النصف الثاني من آذار (مارس) 
)>>. سانت 1883-1818 في مجموعة <<كارل ماركس(1908 تشرين الول) 15 و8الول(أكتوبر) (

بطرسبرغ

26-15، ص17المجلد 
ـــــــــ ــ

*كتاب الرشادات.الناشر.
 **انظر كتاب <<دراساتـ ف الفلسفةـ الاركســية>> لبوغــدانوف وبــازاروف وغيهــا. ليــس ثــة مــا يــدعو هنــا إل تليــل هـذا الؤلــف.فــأكتفي إذن
ــل مـــا قيـــل ف هـــذا النـــص بصــــدد الـرفي  الن [أن أعلــــن أن ســــأبي، ف مســــتقبل قريــــب،ف جلــــة مــــن القــــالت أو ف كــــراس خــــاص، أن كــ
 الكـــانطيي الـــدد ينطبـــق أيضـــا، مــن حيـــث الـــوهر، علـــى هـــؤلء <<الـــدد>> الـرفي اليـــوميي الـــدد (أنصـــار هيــوم) والـــب كليي الـــدد

(أنصار بركلي). ( راجع ليني <<الاديةـ والذهب النقدي التجريب>>. الناشر.)
ــ ـــــــــ

ملحظات :
 -البودونيـــة : تيــار ف الشـــتاكية البورجوازيــة الصـــغية معـــاد للماركســـية، أســي باســم أيـــديولوجيه الفوضــوي الفرنســـي بـــرودون. فقــد انتقــد بـــرودون1

 الرأسالية بشدة،ـ ولكنه لـ ير الخرج ف القضاء على أسلوب النتــاج الرأســال الــذي يولــد حتمــا الفقــر واللمســاواة واســتثمار الشغيلة،بــــل رآه
 ف <<تصــحيح>> الرأســـالية، ف إزالــة نواقصــها وتاوزاتــا عــن طريــق إجــراء جلــة مــن الصــلحات. حلــم بــرودون بتخليــد اللكيــة الاصــة



 الصـــغية، واقـــتح تنظيــم مصـــرف <<شـــعب>> ومصـــرف <<للتبـــادل>> يســـتطيع بواســـطتها العمـــال، حســـب زعمــه، أن يقتنـــوا وســـائل
ــا ـــاريي، ووقـــف موقفـ ـــا الت  النتـــاج الاصـــة ويصـــبحوا حرفيي ويؤمنـــوا التصـــريف <<العـــادل>> لنتوجـــاتم. ل يفهـــم بـــرودون دور البوليتاري
 ســلبيا مــن النضــال الطبقــي والثــورة البوليتاريــة وديكتاتوريــة البوليتاريــا.و أنكــر ضــرورة الدولــة مــن مواقــع فوضــوية. ناضــل مــاركس وانلــز بــدأب
 ومثابرة ضد ماولتـ برودون لفرض آرائه على المية الول.و قد انتهى النضال الازم الذي خاضهـ ماركس وانلز وأنصارها ضــد البودونيـــة

ف المية الول بانتصار الاركسيةـ التام على البودونية.
 -الباكونينية: تيار اسي باسم ميخائيل باكوني، ايديولوجي الفوضوية. شن البــاكونينيون نضــال ضــاريا علــى النظريــة الاركســية والتكتيــك الاركســي2

 للحركـــة العماليـــة. تيــزت الباكونينيـــة بوضـــوعتها الساســـية الــت تنكــر الدولــــة،كل دولـــة، بــا ف ذلــك ديكتاتوريـــة البوليتاريـــا،و بعــدم فهــم دور
ــا التـــاريي العـــالي.و باعتقــــاد البــــاكونينيي أنـــه ينبغـــي لمعيـــة ثوريـــة سياســـية مؤلفـــة مـــن شخصـــيات <<بـــارزة>> أن تقـــود الفت  البوليتاريــ
ــا مغـــامرا ومعاديــــا للتعـــاليم الاركســــية بصـــدد  الشـــعبية.كـــان تكتيـــك البــــاكونينيي القـــائم علـــى الــــؤامرات وعلـــى الفت الفوريـــة والرهـــاب تكتيكـ
ـــؤتر لهــــاي(عــــام ـــد مــــاركس.فـ مـ ــها العــــام، وناضــــل ضـ ــى مالســـ ــــة الول،و اســــتهدف الســــتيلء علــ ــاكوني إل المي ــة. تســــرب بــ  النتفاضـــ

)،ـ طرد باكوني من المية الول بسبب نشاطهـ التشويشي.1872
ــتينية:تيـــار انتهـــازي ف الشـــتاكية-الديقراطيـــة العاليــــــة،معاد للماركســـــية؛انبثق ف أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر ف ألانيـــا وأســـي باســـم ادوارد3  -البنشـ

ــة النضـــال1932-1850برنشـــتي ( ــازي التطــــرف ف الشــــتاكية-الديقراطيــــة اللانيــــة وف الميــــة الثانيـــة. أنكـــر نظريـ ـــاح النتهـ  ) زعيـــم الن
ـــا. اعتـــب برنشـــتي النضـــال مـــن أجـــل ـــة البوليتاري ــاليم التعلقـــة بتميـــة انيـــار الرأســـالية وبـــالثورة الشـــتاكية وديكتاتوري  الطبقـــي للماركســـية، والتعـ
 الصـــلحات الادفـــة إل <<تســـي>> أوضــاع العمـــال القتصـــادية ف ظــل الرأســـالية الهمـــة الوحيـــدة الــت تـــواجه الركـــة العماليـــة،و تقـــدم

بالصيغةـ النتهازية القائلةـ : <<الركةـ كل شئ،ـ الدف النهائي ل شئ>>.
ــي ألكســــندر ايتيـــان ميليان الـــذي اشـــتك ســـنة4 ــتاكي الصــــلحي الفرنســ ـــي باســـم الشــ ـــار انتهـــازي ف الشــــتاكية-الديقراطية،اســــ  -اليليانيــــة: تي

 ف الكومةـ البورجوازية الرجعيةـ الفرنسية. كان اشــتاك ميليان ف الكومــة البورجوازيــة تعــبيا ســاطعا عــن سياســة زعمــاء الشــتاكية-1899
ـــــوري،كما كـــان خيانـــة لصـــال الطبقـــات  الديقراطيـــة النتهـــازيي- سياســـة التعـــاون الطبقـــي مـــع البورجـــوازي- وعـــن امتنـــاعهم عـــن النضـــال الث

الكادحة.
-الورثوذكس: الشتاكيون-الديقراطيون اللان الذين عارضوا تريف الاركسية.5
 - الغيــديون: تيــار ماركســي ثــوري ف الركــة الشــتاكية الفرنســية ف أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائل القــرن العشــرين ترأســه غيــد ولفــارغ. ف ســنة6

 ، بعد انشقاقـ حــزب العمــال ف فرنســا أثنــاء مــؤتر ســان_ايتيــان، شــكل الغيــديون حزبــا مســتقل، مــع احتفــاظهم بالســم القــدي. ظــل1882
  ف مدينـــة الـــافر، والــذي كتــب مـــاركس قســـمه النظـــري، وذادوا عــن السياســـة الثوريــة1880الغيـــديون أمنـــاء للبنامـــج الــذي أقـــره لــزب ســنة 

الستقلةـ للبوليتاريا.
 ،اتد أنصار النضال الطبقي الثوري برئاسة غيد ف الزب الشتاكي ف فرنسا(الذي اخذوا يســمون أعضــاء أيضــا باســم زعيمــه أي1901ف سنةـ 

،اتد الغيديون مع الزب الشتاكي الفرنسي الصلحي ف الزب الشتاكي الفرنسي الوحد.1905بالغيدين). ف سنةـ 
 الوريسيون : تيار إصلحي،ـ يين، ف الركةـ الشتاكية الفرنسية،ترأسهـ جان جوريس. تــت ســتار الطالبــة <<بريــة النقــد>>،ـ قــام الوريســيون

ــا والبورجوازيــــة. وف ســــنة  ــ ــي بي البوليتاري ـــية، ودعــــوا إل التعــــاون الطبقــ  ، شــــكلوا الــــزب1902بتحريــــف الوضــــوعات الساســــية ف الاركســ
الشتاكية الفرنسي الذي تبن مواقف إصلحية.

 البوسيون (باسم بروس) أو المكانيون، تيار بورجوازي صغي،ـ إصلحي ف الركة الشتاكية الفرنسية حاول صرف البوليتاريا عــن طــرائق النضــال
 ، بعـــد انشـــقاق حـــزب العمـــال ف فرنســـا، شـــكل المكـــانيون <<حـــزب العمـــال الجتمـــاعي_الثـــوري>>. وأنكـــر1882الثوريـــة. ف عـــام 

 المكـــانيون برنامـــج البوليتاريـــا الثــوري وتكتيكهــا الثــوري، وطمســوا الهــداف الشـــتاكية للحركــة العماليـــة،و اقــتحوا حصــر نضــال العمــال ف
إطار <<المكان>>،ـ <<المكن>>.

ـــا : تأســـس عـــام 7 ـــديقراطي ف بريطاني ـــويي،انضم إل التـــاد1884-التـــاد الشـــتاكي-ال ـــدمان وغيه) والفوضـــ  . فضـــل عـــن الصـــلحيي (هاي
 الشــتاكي الــديقراطي فريــق الشـــتاكيي-الـــديقراطيي الثــــوريي،أنصار الاركســـية (كفليتـــش، مــان، ايفلينــغ، ايليونــورا مــاركس، وغيهــم) الــذين
ـــز انتقـــادا حـــادا التـــاد الشــــتاكي-الــــديقراطي بســـبب جـــوده  كـــانوا يشـــكلون النـــاح اليســـاري ف الركـــة الشــــتاكية ف بريطانيـــا.انتقـــد انل

ـــاله عــــن لركـــــة العماليـــــة الماهييـــــة ف بريطانيـــــا وتـــــاهله لصائصـــــها. ف عــــام  ــــه، وبســــبب انفصــ  ، اســــي التـــــاد1907العقـــــائدي وانعزاليتـ
 ، مع العناصرـ اليسارية ف حزب العمال الســـتقل،1911الشتاكي-الديقراطي بالزب الشتاكي-الديقراطي. وهذا الزب أسس ف عام 

،اشتكت أغلبية أعضاء هذا الزب ف تأسيس الزب الشيوعي البيطان.1920الزب الشتاكي البيطان. ف عام 
 . انضم إل هـذا الــزب أعضــاء <<التيــديونيات الديــدة>> وعــدد مــن النقابــات1893حزب العمال الستقل:منظمةـ إصلحية تأسستـ عام 

ــــأثرون بالفـــابيي.كـــان الـــزب برئاســـة كيـ هـــاردي. شـــغل حـــزب العمـــال الســـتقل، منـــذ بدايـــة  القديـــة ومثلـــوا الثقفيـ والبورجوازيـــة الصغية،التــ



 وجوده،ـ مواقف بورجوازية إصلحية،ـ معلقاـ اهتماما خاصا على الشكلـ البلان للنضال وعلى الصفقاتـ البلانيةـ مع الــزب الليــبال (حــزب
ــة>>،ـ وانــــه << ــا بالفعـــــل للبورجوازيــ ــابع دائمــ ــه حــــزب انتهــــازي تــ ـــف حــــزب العمـــــال الســـــتقل <<انــ ـــال ليني ف وصـ ــــد قـ ــرار). وق  الحـــ

<<مستقل>> عن الشتاكية فقط وتابع جدا لليبالية>>
)123-122، ص 22، واللد 91-39،90(الؤلفات الكاملة،الـلدـ

 -الطلقيــون : أنصــار الشــتاكية <<الطلقــة>>،ـ وهــي ضــرب مــن الشــتاكية البورجوازيــة الصــغية. كــان ريكــو فيي زعيــم الطلقيي.شــكل8
ــد الول مـــن القـــرن العشـــرين ف جلـــة مـــن الســـائل ضـــد  الطلقيـــون تيـــارا وســـطا مـــن الـــزب الشــــتاكي اليطــــال،و ناضـــلوا ف ســـنوات العقـ

الصلحييـ الذين كانوا يشغلون مواقف انتهازية متطرفةـ ويتعاونون مع البورجوازية الرجعية.
-الناشفةـ : تيار انتهازي،بورجوازي صغيـ ف الشتاكية الديقراطية ف روسيا. 9

ـــة ف الـــؤتر الثـــان ح ع ا د ر (عـــام  ـــة1903لـــدن انتخابـــات اليئات الركزي ـــديقراطيون الثوريـــون وعلـــى رأســـهم ليني الغلبي  )،نـــال الشـــتاكيون-ال
 (بالروســـية "بولشنســـتفو" ومعناهـــا الغلبيـــة. ومــن هنــا اســم "البولشـــوفيك" أو "البلشـــفة")،ـ ونــال النتهـــازيون القليـــة (بالروســـية "منشنســـتفو"

ومعناها القلية. ومن هنا اسم "النشفيك" أو "الناشفة").
 ، وقــف الناشــفة ضــد زعامــة الطبقــة العاملــة ف الثــورة وضــد تــالف الطبقــة العاملــة مــع الفلحي، وطــالبوا بالتفــاق1907-1905ف مرحلــة ثــورة 

-1905مــع البورجوازيــة الليباليـــة الــت كــان ينبغـــي، باعتقـــادهم، أن تنــاط بــا قيــادة الثــورة. ف ســنوات الــردة الرجعيـــة الــت عقبــت هزيـــة ثــورة 
، صار الناشفةـ بأغلبيتهم تصفويي: فقد طالبوا بتصفية الزب السريـ الثوري للطبقة العاملة.1907

 ، اشــتك الناشـــفة ف الكومــة الؤقتــة البورجوازيــة، ودعمــوا سياســتها المبياليـــة1917بعــد انتصــار الثــورة البورجوازيــة الديقراطيـــة ف شــباط (فــباير) 
وناضلوا ضد الثورة الشتاكية الاري إعدادها.

 بعــد ثــورة أكتـــوبر الشـــتاكية، صــار الناشـــفة حزبـــا معاديـــا للثــورة علــى الكشـــوف، حــزب ينظــم لـــؤامرات والنتفاضـــات الادفـــة إل إســـقاط الســـلطة
السوفيتية، ويشتكـ فيها.

 - <<السنديكاليةـ الثورية>> ( أو <<النقابيةـ الثوريــة>>) : تيــار بورجــوازي صــغي نصــف فوضــوي، ظهــر ف الركــة العماليــة ف عــدد مــن10
بلدان أوربا الغربية ف أواخر القرن التاسع عشر.

 أنكر السنديكاليون ضــرورة نضــال الطبقــة العاملــة السياســي، والــدور القيــادي للحــزب، وديكتاتوريــة البوليتاريــا. واعتــبوا أن النقابــات (الســنديكات)
ـــد إدارة النتـــاج. أوضـــح ليني أن ــالية وتأخـــذ ف يـــدها مقالي  تســـتطيع، عـــن طريـــق تنظيـــم اضـــراب العمـــال العـــام، وبـــدون ثـــورة، أن تـــدك الرأسـ
 <<السنديكالية الثورية كــانت ف كــثي مــن البلــدان نتيجــة مباشــرة ومتمــة للنتهازيــة والصــلحية والبلهــة البلانيــة>>.(الؤلفــات الكاملــة،

).189-188، ص 16اللد 
�����������

 دار التقدم موسكو414 ص 3 مجلدات – المجلد 10المصدر المختارات في 

كتابة إلكترونية: النهج الديمقراطي القاعدي


