
 
 
 
 
 
 
 

 -  ماندلإرنست -

אאא
 

 

 
 

 آميل داغر: تعريب
 1984بيروت 

 

 

 

 

 

 
 

www.al-mounadhil-a.info" ة-المناضل: "اإلعداد اإللكتروني



 1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :تقديم
اب دراستين ل       دل   "يتضمن هذا الكت وان               " أرنست مان ا بعن ة في التنظيم، أوالهم ة اليينيني وعي الطبقي       لين "حول النظري ين ومشكلة ال

 .1971آتب سنة " حالية نظرية التنظيم اليينينية على ضوء التجربة التاريخية"، وثانيتهما بعنوان 1970آتب سنة " البروليتاري

االت والمواقف                  ر من المق ى جانب الكثي ة، إل دة معرب ات عدي ه مؤلف د نشرت ل المؤلف وق لم يعد القارئ العربي بحاجة إلى التعريف ب
 .وصفه عضوا في األمانة الموحدة لألممية الرابعةب

ا، من عمق في                          يما أولهم ه، والس زان ب ا يتمي اب لم ذا الكت راءة النصين المنشورين في ه ارئ بعض الصعوبة في ق هذا وقد يجد الق
ى آراس                . التحليل واستعمال لمفاهيم فلسفية ونظرية معقدة      ا إل ل الغوص بهم " صوص حول الحزب اللينيني       ن"لذا ننصح القارئ بأن يرجع قب

 .للمؤلف ذاته، الذي صدر عن دار الطليعة قبل بضع أعوام والذي هو بمثابة مدخل إلى قراءة هذا الكتاب
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 لينين ومشكلة الوعي الطبقي البروليتاري
 

 حالية النظرية اللينينية في التنظيم
 

ة اللينيني                    اريخي للنظري ى الت اش جدي حول المعن رة                 ال يمكن الخوض في نق ذه النظي ة ه ٍة مكان ا بدق ا إّال إذا عّين ة في التنظيم وحاليته
ا، آكل سيرورة                 : وأهميتها في تاريخ المارآسية، أو بصورة أدق       ي ينبغي إرجاعه ا، الت ة، لتطور المارآسية وازدهاره في السيرورة التاريخي

اري   في التأثير المتبادل الوثيق بين تطور ا    –تاريخية، إلى تناقضاتها الداخلية      ة في    . لنظرية وتطور النضال الطبقي البروليت ة اللينيني إن النظري
ة                  : التنظيم تبدو، من وجهة النظر هذه، آوحدة جدلية لثالثة عناصر هي           ة في عصر اإلمبريالي دان المتخلف ورة في البل د  (نظرية في حالية الث وق

المي ف                    ى المستوى الع ورة عل ة الث ة في حالي ة للرأسمالية        امتدت فيما بعد لتصبح نظري ة المعمم ة في التطور المتقطع       )ي عصر األزم ، نظري
ر      ن اآلخ د ع ا الواح ي تمييزه ي ينبغ وار الت ذه األط ة، ه واره أهمي ر أط اري وألآث ي البروليت وعي الطبق اقض لل وهر  . والمتن ي ج ة ف ونظري

 .المارآسية وفي عالقاتها النوعية سواء بالعلم أو بالنضال الطبقي البروليتاري

ثالث تشكل      إن تف  اعي  "حصا للموضوع أآثر تعمقًا سوف يوضح أن هذه النظريات ال ي حول التنظيم،     " األساس االجتم وم اللينين للمفه
ه    . ذلك األساس الذي بدونه يصبح هذا المفهوم اعتباطيًا، غير مادي وغير علمي     ن، إّال أن د الممك ليس المفهوم اللينيني للحزب هو المفهوم الوحي

وم   . قي على عاتق حزب الطليعة التبعية التاريخية لقيادة ثورة معتبرة أمرًا محتومًا على مدى متوسط أو بعيد      الوحيد الذي يل   ال يمكن فصل المفه
وعي   –اللينيني للحزب عن تحليل نوعي للوعي الطبقي البروليتاري، أي أن هذا المفهوم ينطلق من واقع آون الوعي الطبقي السياسي    ا لل  خالف

اري وحسب                        –" النقابي الصرف "أو  " نيالتريديونيو" ًا من التطور الموضوعي للنضال الطبقي البروليت ًا، منطلق ًا وال آلي و تلقائي ه  . 1 ال ينم إن
اري                  يرتكز أخيرًا إلى استقاللية معينة للتحليل العلمي أي للنظرية المارآسية التي، وإن آانت مشروطة تاريخيًا بتطور النضال الطبقي البروليت

ة                         وببوادر ا آنتيجة ممارسة نظري اج نظري   ( الثورة البروليتارية، ال يمكن اعتبارها نتاجًا آليًا لهذا النضال الطبقي، بل ينبغي النظر إليه ال ) نت
 .إن تاريخ الثورة االشتراآية العالمية في القرن العشرين هو تاريخ هذه السيرورة البطيئة. تتوصل لالرتباط بالنضال الطبقي إّال تدريجيًا

د،                : إن هذه التحليالت الثالثة تمثل فعليًا تعميقًا للمارآسية        ا بع ا فيم إما لمسائل لم يتطرق لها مارآس وإنجلز إّال سطحيًا ولم تجر بلورته
ي    ا ب  1880م وإما لعناصر في النظرية المارآسية لم تؤخذ باالعتبار تقريبا، بفعل التأخر أو التوقف عن نشر آتابات مارآس في الفترة الواقعة م

ع     ) وتناقضات(يتعلق األمر إذا بتطوير جديد للنظرية المارآسية ينبغي البحث عن أصله في ثغرات              . 19052و التفسيرات التي تناولته خالل رب
 .القرن األول الذي تال وفاته

ى        إن خصوصية هذا التعميق للنظرية المارآسية تكمن في آونها تخضع مختلف الزوايا التي يجري انطالقا منها                ة إل ذه النظري  تناول ه
 .نقطة مرآزية، أال وهي تحديد خصوصية الثورة البروليتارية أو االشتراآية على وجه العموم

 

 الخصوصيات التاريخية للثورة البروليتارية
 

ورات    خالفًا لجميع الثورات الماضية، سواء الثورة البورجوازية التي قام مارآس وإنجلز بالدرجة األولى بدرس منطقها بتعم                 ق، أو الث
د، وانتفاضات     . آالثورات الفالحية وثورات البرجوازية الصغيرة المدنية ضد اإلقطاع       (التي لم تخضع لتحليل منهجي حتى اآلن         وتمردات العبي

ا                             ي آانت تنحل دوري اج األسيوي الت ة لإلنت اط القديم ة في األنم ورات الفالحي ودي، والث ة ضد المجتمع العب خ …تجمعات قبلي إن )ال ورة  ، ف  الث

                                                           
نة          . للينينليس هذا المفهوم ابتكارًا      ) 1 ين س ا ب دة م ى          1905 و1880إنه ينضوي في تراث السنوات الممت ز ويمر بكاوتسكي وصوال إل دأ مع إنجل راث يب  وهو ت

ينبغي : "لي ما يا  1889 و 1888الديموقراطية النمساوية ما بين     -لقد جاء في برنامج هاينفرلدر الذي أعدته الحرآة االشتراآية        . الديموقراطية-المذهب الكالسيكي لالشتراآية  
 في  1901لقد نشر آاو تسكي عام ". للوعي االشتراآي أن ُيدخل من الخارج إلى النضال الطبقي البروليتاري، وهو ال يتطور من ذاته، بصورة عضوية، داخل هذا النضال           

اني،       " (الجامعيين البروليتاريين "مقاال حول   " نيوزايت" ل    17السنة التاسعة عشر، الجزء الث ا        طو ) 1901 أبري ه الفكر ذاته اب     )89ص (ر في ، بصورة ألهمت مباشرة آت
 .، ثم فيما بعد في دراسة عن لينين"لدى لينين، حدده جورج لوآاش في آتابه، التاريخ والوعي الطبقي" حالية الثورة"إن مفهوم ". ما العمل؟"لينين 

ى حد        ولكن بينما آان أحيانا ي    . من المعروف أن مارآس لم يطور مفهوما متسقا للحزب         ارب إل ا يق رفض بشكل آامل فكرة التنظيم الطليعي، فقد صاغ أيضا مفهوم
، موجهة من المجلس التنفيذي لألممية األولى 1870الحظ هذا النص المقتطع من رسالة آتبها في أول يناير عام . في الطبقة العاملة" بث وعي اشتراآي ثوري  "بعيد مفهوم   

وهذا . البريطانيون يمتلكون آل المتطلبات المادية الضرورية للثورة االجتماعية، وما ينقصهم هو روح التصميم والعاطفة الثورية: "نيةإلى اللجنة االتحادية لسويسرا الروما 
م في آل                           د، ومن ث ذا البل ان أمر ال يستطيع عالجه إّال المجلس التنفيذي وحده، الذي يستطيع من خالل ذلك، أن يعجل في تطوير حرآة ثورية فعال في ه إن النجاحات  . مك

وم ومجلس                   اليين في مجلس العم العظيمة التي حققناها حتى اآلن في هذا المجال، تشهد لها أبرز صحف الطبقة الحاآمة وأعقلها، هذا وناهيكم بمن يسمون األعضاء الراديك
ة          . ريطانييناللوردات، الذين آانوا يتمتعون حتى فترة قصيرة فقط، بتأثير ال بأس به على زعماء العمال الب                ة للطبق روح البريطاني ق ال دنا نخن ا سممنا، وآ ا بأنن م يتهمونن إنه

 ).387-386، صفحة 16إنجلس، األعمال، برلين، المجلد -مارآس". (العاملة، وإننا قد دفعناها إلى االشتراآية الثورية
 .  التي لم تكن معروفة آنذاكاإليديولوجية األلمانيةرت في  المارآسية الحاسمة، التي تطوالممارسة الثوريةوينطبق هذا بشكل خاص على مقولة  )2
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ارآس                          ان حدس م ا آ ذلك سبب صعوبتها، آم ا آ ا خصوصيتها ولكنه اليروليتارية في القرن العشرين تتميز بأربع سمات خاصة تضفي عليه
 .3بذلك

ة اقتصادية                                   ع طاق ك في الواق ة تمتل ع، طبق ى في المجتم ة األدن ا الطبق اريخ تنجزه إن الثورة البروليتارية هي أول ثورة ظافرة في الت
ة، ة  عظيم ورة االجتماعي ي الث ارآة ف ة مش ن أي اًال م ة إجم ة هي األضعف، وهي محروم ا االقتصادية الفعلي ن قوته واد ( لك تالك م ًا الم خالف

هذا بخالف البرجوازية أو طبقة النبالء اإلقطاعية مثًال، اللتين استولتا على السلطة السياسية في حين               ). االستهالك التي يتم استهالآها باستمرار    
 . السلطة االقتصادية في المجتمع قد انتقلت إليها، أو طبقة العبيد التي لم تنجح في الوصول بأي من ثوراتها إلى النصرآانت

ادة وضع                        وي إع ي ال تن ائم، أي الت ى قلب مخطط وواع للمجتمع الق ي تهدف إل ى الت  إن الثورة البروليتارية هي الثورة الظافرة األول
ة "، بل تحقيق سيرورة جديدة آليًا، لم توجد من قبل أبدًا، إّال في شكل   )رات العبيد أو الفالحين في الماضي     آما آانت الحال مع ثو    (سابق   " نظري

 .4"برنامج"أو 

ة     ة داخلي ن تناقضات طبقي ا م اريخ بالضبط، إنطالق ي الت ورات األخرى ف ي الث ال ف ي الح ا ه ًا مثلم ة، تمام ورة البروليتاري و الث  تنم
ه      . يرها في المجتمع القائمونضاالت طبقية تستث   ى ذروت ات إل دفع صراع الطبق م يكن    –لكن في حين آانت ثورات الماضي تكتفي ب ألن األمر ل

ة              ة أن تتحقق إّال إذا استطاع       -يتعلق بالنسبة إليها بإرساء عالقات اجتماعية جديدة آليًا ومخطط لها بصورة واعي ورة البروليتاري  ال تستطيع الث
ى             . أن يبلغ أوجه بسيرورة عمالقة متواصلة على امتداد السنين والعقود         نضال البروليتاريا    ا عل انية وأس ات االنس إنها سيرورة تقوم بقلب العالق

د          ا بع م فيم دء، ث ادئ ذي ب ا ب وغ المجتمع الالطبقي    (عقب، بصورة منهجية وواعية، وبتعميم النشاط المستقل للبروليتاري لكل أعضاء   ) حين بل
ة         في حين يؤ  . المجتمع ى إنجاز تحوالت ثوري دي انتصار الثورة البرجوازية إلى تحويل الطبقة البرجوازية إلى طبقة محافظة ال تعود قادرة عل

ي   دان الثقن ي المي اة      –إّال ف ة للحي والت الفاعل رة التح ن دائ ل م ل تنسحب بالمقاب اريخ، ب ي الت رة دورًا موضوعيًا ف ب لفت ث تلع ناعي حي الص
ا            االجتماعية، وتلعب على     ا الخاضعة الستغاللها، وال يشكل استيالء البروليتاري ة إذ تصطدم بالبروليتاري أآثر رجعي ر ف هذا الصعيد دورًا أآث

ر                                ى عقب وال يمكن أن ينتهي إًال عب ا عل ذي يقلب المجتمع رأس ذا النشاط ال ة ه ط بداي ل فق ة ب ة الحديث ة العامل ة نشاط الطبق على السلطة نهاي
 .5ي طبقة، بالتوازي مع تخطي آل الطبقات األخرىتخطيها لذاتها من حيث ه

ومي                اطق        ( على النقيض من آل الثورات االجتماعية الماضية التي حدثت إجماال في اإلطار الق ى من ورة    ) أو آانت تقتصر عل إن الث ف
أنه ينبغي أن تنتصر بالضرورة في اإلطار           علمًا  . البروليتارية هي بطبيعتها أممية؛ لن تكتمل إّال بالتشييد العالمي الشامل لمجتمع بدون طبقات            

المي          ى المستوى الع ة حاسمة بالرأسمال عل م يلحق هزيم . القومي بادئ ذي بدء، سيبقى هذا اإلنتصار مع ذلك مؤقتًا، ما دالم صراع الطبقات ل
تقة موحدة                 تم بصورة مس ة ال ت ة عالمي ا األظعف،           إن السلسلة االمبريالي    . فالثورة البروليتارية إذن سيرورة ثوري د حلقته دء عن ة تنكسر في الب

اوي والمرآب     ور الالمتس انون التط ع ق ورة، م توى الث ى مس ع عل زات صعود وتراج ة بقف ة، المتمثل دان  (وتتناسب الحرآ ي المي ط ف يس فق ل
 ).إن األمرين آليهما ال يتطابقان آليًا في أي حال من األحوال. االقتصادي، بل آذلك في ميزان القوى بين الطبقات

تأخذ نظرية التنظيم اللينينية في الحسبان آل خصائص الثورة البروليتارية تلك، أي أنها تعّين ميزات هذه الثورة على ضوء  خصائص         
 إنها تعبر عالنية هما لم يقم مارآس بأآثر من الشروع به، عّما تعبر عالنية عما لم يستوعبه ورثته                 . وتناقضات َتشكُّل وعي الطبقة البروليتارية    

تبدال         " آلي"إّال بصورة ضحلة، عنينا حقيقة أنه ال يمكن أن يحدث قلب             اعي الرأسمالي وال اس ائي "للنظام االجتم ذا       " تلق أو إنحالل عضوي له
بقًا أن تنضج العوامل               . النظام االجتماعي عبر بناء مجتمع اشتراآي      د تفرض مس د بالتجدي واعي الفري ا ال إن الثورة البروليتارية وبسبب طابعه

ة             " (الموضوعية" ا العوامل      )أزمة اجتماعية عميقة يعبر عنها واقع أن نمط اإلنتاج الرأسمالي أدى مهمته التاريخي ة "، آم ي    " (الذاتي نضج وعي
ذا الجدار،         ). الطبقة العاملة ونضج قيادتها    ة به ورة البروليتاري فإذا آانت هذه العوامل الموضوعية غير متوافرة بشكل آاف، فسوف تصطدم الث

 .6ستساهم هزيمتها بالذات وتدعيم االقتصاد والمجتمع الرأسماليين، لمدة من الزمنو

ة للمجتمع               ة الفوقي ي،    (إن النظرية الينينية في التنظيم تمثل تعميقًا للمارآسية مطبقًا على المشكالت األساسية للبني وعي الطبق ة، ال الدول
 .، مارآسية العامل الذاتي)وإلى درجة ما أعمال لوآاش( لوآسمبورغ وتروتسكي، إنها تشكل، مقرونة بأعمال روزا). االيديولوجيا، الحزب

 

 األيديولوجيا البرجوازية والوعي الطبقي البروليتاري
ة المسيطرة           : "إن موضوعة مارآس القائلة    ى    "ليست االيديولوجيا المسيطرة في مجتمع ما إّال إيديولوجيا الطبق ة األول ، تتعارض للوهل

و ع وصف الث أجورينم اهير الم ي لجم ا، ونشاط ذات ه البروليتاري وم ب ع تق ا قلب واع للمجتم ة بأنه ذه . رة البروليتاري يمكن لتفسير سطحي له
أثير                                يَّرة في ظل النظام الرأسمالي والمعرضة لت اهير المس ع من الجم ان أن نتوق الموضوعة أن يقود إلى استنتاج مؤاده أنه من الطوباوية بمك

                                                           
حيث شدد على طابع النقد ذاتي للثورة البروليتارية واتجاهها للعودة      "  برومير لويس بونابرت   18"بهذا المعنى يجب أن نفهم مالحظة مارآس الشهيرة في بداية            )3

ذا الخصو  . إلى األمور التي بدأ أنها سبق وتم إنجازها       ـ          في ه ويم المغناطسي ل ة تحت التن ا آواقع ى البروليتاري ارآس أيضا عل تكلم م دافها    "ص، ي ة أله الضخامة الالمتناهي
 ".الخاصة بها

ا                    "يقول مارآس وإنجلز في البيان الشيوعي إن الشيوعيين           )4 ا له ة وفق ة العمالي دون تكييف الحرآ ادئ خاصة يري ى مب دعون إل ة      ". ال ي ز، في الطبع تبدل إنجل إس
ادئ   "خاصة"إنه يعبر بذلك عن آون االشتراآية العلمية تحاول أن تجمل إلى الحرآة العمالية مبادئ        ". عصبوية"بـ" خاصة"، النعت   1888جلييزيو لعام   االن ، لكن فقط المب

ي    " لهجة آنعان"ـالتي هي الناتج الموضوعي للمجرى العام للنضال الطبقي البروليتاري، أي للتاريخ المعاصر، وليس المبادئ التي تعود ل         ك، أعن الخاصة بهذه البدعة أو تل
 .  لوجه عرضي صرف للنضال الطبقي البروليتاري

نجد . آذلك طور ماوتسي تونغ هذه الفكرة". الثورة الدائمة"صاغ تروتسكي هذه الفكرة دون سوء تفاهم محتمل، وذلك في المدخل إلى أول طبعة روسية لكتابه  ) 5
 .، فكرة تعتبر المرحلة األولى الشيوعية شيئا ما ثابتًا، ال مرحلة انتقالية لتطور ثوري دائم من الرأسمالية نحو االشتراآية"نمط إنتاج اشتراآي"على النقيض من ذلك فكرة 

 .بالنسبة للبرجوازية االمبريالية" حالة اقتصادية ال مخرج منها"أنظر جملة لينين المشهورة التي ترى أنه ليس هناك  ) 6
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ة                         األفكار البرجواز  ورة اجتماعي ى في ث ع، أو حت ذا المجتم وري ضد ه رت   . ية والبرجوازية الصغيرة، أن تنخرط في نضال طبقي ث يس هرب ل
إّال األخير في القائمة الطويلة لأليديولوجيين الذين يطرحون للمناقشة الطاقات الثورية الكامنة لدى الطبقة العاملة، منطلقين من           ) مؤقتًا(مارآوز  

 .يه مارآس للطبقة المسيطرةالتحديد الذي يعط

ى الشكل   "دينامية"ينبغي جعل صيغة مارآس اآثر     . يمكن حل المشكلة باستبدال طريقة النظر الشكلية والجامدة بطريقة ديالكتيكية          ، عل
ى                             : التالي ة عل ام الرقاب ذه تمسك بزم ى أن ه ة المسيطرة بمعن ة الطبق  وسائل اإلعالم    إن اإليديولوجيا المسيطرة في آل مجتمع هي ايديولوجي

اهير            . التي في متناول المجتمع، وتستخدمها وفقا لمصالحها الطبقية       ..) الجماهيرية، الخ  ى وعي الجم إن إيديولوجيا الطبقة المسبطرة تسيطر عل
ر مطروحة للبحث              ي، يلج           . الخاضعة، طالما تكون السيطرة الطبقية فتية، مستقرة وبالتالي غي ى للصراع الطبق أ المستغلون   في المراحل األول

اآن آلما ُطرح النظام اإلجتماعي على بساط البحث، وأصبح    . 7ومثلهم العليا وإيديولوجياتهم) بكسر الغين(غالبًا لصيغ المستغلين   ) بفتح الغين (
ة المضطهدة                          ام من الطبق ا تحرر أقس زازًا، آلم ة أشد اهت اء   (الصراع الطبقي أآثر حدة والسيطرة الطبقي تح اله ار ا    ) بف إن . لمسيطرين من أفك

ه الصراع الطبقي                  ة، ويسّرع من جهت ورة االجتماعي ة يسبق الث ات الثوري دة للطبق ار الجدي الصراع بين إيديولوجية الطبقات المسيطرة واألفك
ذا يمكن أن ي                        وعي   العملي بمقدار ما يساعد الطبقة الثورية على بلوغ وعي مهامها التاريخية الخاصة بها وأهداف نضالها المباشرة، وهك أ ال نش

ذات، يمكن        . 8الطبقي لدى الطبقة الثورية عن الصراع الطبقي على الرغم من أيديولوجيا الطبقة المسيطرة وبمعارضتها              ورة بال لكن فقط في الث
ة       ديولوجيا البورجوازي ارس   9ألآثرية المضطهدين أن تتحرر من سيطرة األي ي تم راء  (، الت تح ال  خاصة في المجتمع البورجوازي، وإن    –) بف

وعلى وجه  ( ليس فقط، وال حتى للوهلة األولى، بفعل التحريك األيديولوجي لكن آذلك           -آانت تظهر تجليات موازية في مجتمعات طبقية أخرى       
اته داخل رؤوس المضطهدين                      ) الخصوص ذات وفي انعكاس ومي بال اعي الي اء   (في التشابك االقتصادي واالجتم تح اله ي في       ). بف ك يعن إن ذل

ما  لعية   : ليالمجتمع الرأس ات الس انية،    –استبطان العالق ات اإلنس ة بتشيء العالق اج   -المرتبطة بصورة وثيق يم اإلنت د جذوره في تعم ذي يم  ال
السلعي وفي تحويل قوة العمل إلى سلعة، آما في تعميم التقسيم االجتماعي للعمل ضمن شروط اإلنتاج السلعي، إنهاك المنتجين وتوحيشهم عن                    

ا   (واإلستغالل وافتقاد أوقات فراغ ) بفتح الالم(طريق العمل المستلب    ذلك نوعي ل آ خ )ليس آميا وحسب، ب ورة، أي     … ، ال ط بمستطاع ث ه فق إن
ذا                 أثير التزييفي له نشاط متنام فجأة تقوم به الجماهير خارج إطار العمل المستلب، أن تفجر طوق هذا التشابك، وهي بالتالي قادرة على جعل الت

 .ير ينحسرالطوق على وعي الجماه

غ تطوره الكامل إّال                              ذي ال يبل وعي الطبقي السياسي، ال داخلي لسيرورة تشكل ال تحاول النظرية اللينينية في التنظيم أن تلتقط الجدل ال
والت ثالث هي    . 10إّال أن ذلك مشروط ببدء هذا التطور قبل الثورة        . خالل الثورة بالذات   ة : إنها تعمل من أجل هذه الغاية بفعل مق ة  الطبق  العامل

ة (؛ القسم المنظم من الطبقة العاملة على مستوى أولي   )جمهور الشغيلة ( ذي    11)الطليعة البروليتارية بالمعنى الواسع للكلم وري، ال ، والتنظيم الث
 .يشكله الشغيلة والمثقفون الذين تلقوا تكوينا مارآسيا، على األقل بصورة جزئية، والذين يضطلعون بممارسة ثورية

ا يحددها                          " الطبقة في ذاتها  "إن لمقولة    ة إنم ر أن شريحة اجتماعي ذي يعتب ارآس، ال ا حدده م ة الموضوعي آم أصلها في مفهوم الطبق
ا             (موقعها الموضوعي في سيرورة اإلنتاج، باالستقالل عن وعيها،          ات السياسية م ان الشيوعي وفي الكتاب ع في البي د داف آان مارآس الشاب ق

ى من                 ، عن مفهوم ذ   1852 و 1850بين   ا من حد أدن ر النضال، أي إنطالق ة إّال عب اتي للطبقة ينطلق من مبدأ أن الطبقة العاملة ال تتشكل آطبق
وم الموضوعي      . 12"في ذاتها "خالفًا  للطبقة    "الطبقة لذاتها "يشير بوخارين إلى مقولة الطبقة االجتماعية هذه بمفهوم         ). الوعي الطبقي  ذا المفه ه

ادة           13تحليل الرأسماليةللطبقة يبقى أساسا من أجل      ة بقي ة األلماني ز ولالشتراآية الديموقراطي ا بالنسبة إلنجل ي للتنظيم، آم ، وفقا للتصور اللينين
 . إنجلز وبيبل وآاوتسكي

                                                           
ي؛     – فإن الوعي الطبقي البرجوازي أو حتى العامي     هكذا ) 7 ا لشكل دين نصف البروليتاري الوليد في القرنين السادس والسابع عشر عبر عن نفسه دون جذال وفق

 .لقوهو لم يجد طريق المادية الصريحة إّال في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، مع االنحطاط الكلي للنظام اإلقطاعي االستبدادي المط
تمكن من اآتساب السلطة               ) بفتح الهاء (التي ينبغي أن تحوزها طبقة مضطهدة       " األخالقية-الهيمنة السياسية "إن مفهوم غرامشي حول      ) 8 ل أن ت داخل المجتمع قب

و "المادية التاريخية وفلسفة بنديتو آروشي  "أنظر  . (السياسية، يعبر عن هذه اإلمكانية بطريقة نفاذة بصورة خاصة         ـ 236 ص1964 ، ميالن افيلي   "، وال "/ هوامش حول مكي
ثال ن . ينتقد العديد من المنظرين المارآسيين مفهوم الهيمنة هذا أو يتحدثون عن نسبيته          ). 50– 41،  29 ص 1964ميالنو   ولنتزاس،  . أنظر م ات    "ب ية والطبق السلطة السياس

 . 1968باريس " االجتماعية
ذلك               : "تاليةعّبر مارآس وإنجلز على ذلك في الجملة ال        ) 9 ا آ ة المسيطرة وحسب، إنم دة لقلب الطبق يلة الوحي ا الوس هذه الثورة، لم يجر إذن جعلها ضرورية ألنه

ى مرتكزات                              ألنه ى تأسيس المجتمع عل ادرة عل أن تصبح ق د، وب ا بع ه فيم ذي يلتصق ب  وحدها ثورة تسمح للطبقة التي تقلب طبقة أخرى أن تنكس آل عفن النظام القديم ال
 )68، ص1968 المنشورات االجتماعية، باريس األيديولوجية األلمانية،إنجلز، -مارآس ("جديدة

ة محل       : " ضد أقلية شبير في العصبة الشيوعية   1850راجع أيضا المالحظة التالية لمارآس في عام          دي، والمثالي ا محل تصور نق تضع األقلية تصورًا دوغمائي
ة  فبالنسبة لها، ليست القوة الدفا    . المادية ال      . عية للثورة سوى قوة اإلرادة، وليس الظروف الفعلي ول للعم ا فنق ا نحن من جهتن ازوا   : "أّم نة من   50 و20 و15يجب أن تجت  س

ون أّما أنتم، فعلى عكس ذلك، تق". الحروب األهلية والنضاالت الشعبية ليس لتغيير الظروف فحسب، بل لتغيير أنفسكم ليصبح بإمكانكم ممارسة السلطة السياسية         م  : "ول إذا ل
 )53-52، ص1914آارل مارآس، حول محاآمة الشيوعيين في آولن، برلين " (يكن بمقدورنا االستيالء على السلطة فورًا فحري بنا أن نذهب إلى فراشنا

واقفهم        ) م.أ–ما قبل الثوري    (وال يالحظ حكيمنا أننا نحتاج، بالضبط أثناء الثورة، إلى نتائج نضالنا النظري             : "أنظر لينين  ) 10 ضد النقاد، وذلك لكي نكافح بحزم م
د صحة     ). 248، الجزء األول، ص1968 األعمال المختارة في ثالثة أجزاء، موسكو  "ما العمل؟ ": لينين". (العملية ا لتؤآ جاءت الثورة األلمانية بعد ذلك بسبعة عشر عام

 .هذا الحكم
 ". الرجعيين"، بالمقارنة مع العمال "الثوريين"والعمال " االشتراآيين الديموقراطيين"ل  عن العما"ما العمل؟"في هذا الخصوص، يتحدث لينين في  ) 11
 .319-317، ص1978 باريس نظرية المادية التاريخية،بوخارين، . ن ) 12
شترآة، ولهذا فإن هذا الجمهور قد وقد خلقت سجادة الرأسمال لهذا الجمهور وضعا مشترآا ومصالح م  . إن الظروف االقتصادية حولت أوًال شعب البلد إلى عمال        "

ة          ". طبقة لذاتها"أصبح طبقة في مقابل رأس المال، إّال أنه لم يصبح بعد             دا، وبشكل نفسه آطبق ذا الجمهور متح ه، يصبح ه وفي الصراع الذي لم نشهد سوى بعض مراحل
 ).183، ص1963نيويورك بؤس الفلسفة، آارل مارآس، ". (لذاتها

ائل               أنظر المقطع، الذي   ) 13 ة المفصولة عن وس أنهم الطبق اريين ب اني حيث يجري وصف البروليت  لم تنتقده إنجلز، من برنامج ارفورت للحزب االشتراآي األلم
ع الحديث والمستغلين في المجتم) بفتح الغين(إنتاجها، طبقة المأجورين المجبرين على بيع قوة عملهم، وحيث يتم وصف صراع الطبقات آصراع موضوعي بين المستغلين 
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ه           ) والثوري المحترف  (ال يكس مفهوم حزب ثوري طليعي        ين ذات رزه لين ا يب ا، آم ى عملي ة موضوعيًا       14معن ة ثوري ة طبق ، إّال ألن ثم
وع    قادرة على  ذا الن وري أن       .  خوض صراع طبقي ثوري، وبشرط أن يكون مرتبطا بنضال طبقي من ه اط، يمكن للنشاط الث ذا اإلرتب دون ه ب

ا        يس حزب ة           . ينتج نواة حزب، لكن ل ة فئوي ة ذاتي اه هواي ذه تتعرض لمخاطر اإلنحالل باتج تتبع عدم وجود       . وه وم اللينيني للتنظيم يس إن المفه
ا، وأنه ينبغي للطليعة، وهي تعمل على إرساء رابط ثوري يشدها إلى الجزء المتقدم من الطبقة وإلى نضاالته الفعلية، أن                   طليعة تعلن ذاتها بذاته   

ة   " الشغيلة المتقدمين"إن لمقولة   ). أي الحق التارسخي بالعمل آطليعة    (تكسب اإلعتراف آطليعة     أساسها في التراتب الموضوعي الحتمي للطبق
ا الطبقي                العاملة، المتناسب م   اعي، ومع وعيه ة         . ع أصلها التاريخي، آما مع موقعها في سيرورة اإلنتاج اإلجتم ة آمقول ة العامل إن تشكل الطبق

زراعيين والفالحين                  . موضوعية هو ذاته سيرورة تاريخية     ال ال ال المدن أو العم ة من المتحدرين من عم ة مكون ة العامل ام الطبق إن بعض أقس
ة ا . المنزوعي الملكي ة الصغيرة  بينم ن الورجوازي ام أخرى م أتي أقس خ(ت ون، ال ون، الحرفي ي  ..). الفالح ة ف ة العامل ن الطبق زء م تغل ج يش

ة حل      (المشاريع الكبرى حيث تساعد العالقات االقتصادية واالجتماعية على تطوير وعي طبقي أولي              ة  "وعي عدم إمكاني " المسائل اإلجتماعي
أ      أو). إّال بالعمل والتنظيم الجماعيين  ة واسعة بصورة أبط ال جماهيري  في ما يسمونه المصالح، حيث تولد الثقة االقتصادية وفهم ضرورية أعم

 .بكثير مما في المشاريع الصناعية الكبرى

ة                          ابي وتربي رة التنظيم النق إن بعض أقسام الطبقة العاملة تعيش منذ زمن بعيد في المدن الكبرى، وهي تعرف القراءة والكتابة، ولها خب
وتعيش أقسام أخرى، على العكس من ذلك، في مدن صغيرة أو           ). …تنظيمات الشبيبة، الصحافة العمالية، تكوين الشغيلة، الخ      (ياسية وثقافية   س

ات                     (في الريف    ى في الثالثين ين حت اجم األوروبي ال المن م من عم م              )ينطبق ذلك مثال على قسم مه ا ل ا أنه ة، آم اة اجتماعي ة حي ارس أي ، وال تم
 .ريبا أي ماض نقابي وال أي تكوين سياسي وثقافي في الحرآة العمالية المنظمةتعرف تق

رة                                  م األخرى لفت ى اضطهاد األم ا المسيطرة عل تقلة دأبت طبقيته م مس ات السنين في أم إن بعض قطاعات الطبقة العاملة تولد منذ مئ
ذه القطاعات آانت تعيش في ضل       بينما تولد قطاعات أخرى في بلدان قاتلت عشرات ومئات السنين من أ          . طويلة جل حريتها القومية، أو أن ه

 .العبودية والقنانة قبل ما ال يزيد على قرن من الزمن

أجور         -إذا أضفنا أيضا إلى آل هذه المميزات التاريخية        ذآاء         –البنيوية الطاقات الشخصية المختلفة لكل شغيل م روق في ال ط الف يس فق ل
ة              والكفاآت لكن آذلك في الطاقة في        ة الذاتي ا في وعي اإلمكاني ة في                -قوة الطبع، في النضالية آم ة العامل ك أن تراتب الطبق د ذل ا عن م تمام  نفه

إنها الصيرورة التاريخية للطبقة تنعكس عند . هو نتيجة طبيعية محتومة لتاريخ الطبقة العاملة) بالنسبة إلى درجة الوعي الطبقي   (شرائح مختلفة   
 .عي المختلفة لديهالحظة معينة في مستويات الو

يس                           ه، ل رة في آليت ه إّال في الدرجة األخي م ال يمكن امتالآ وبصورة  (إن جذور مقولة الحزب الثوري هي في واقع أن االشتراآية عل
ل         ) جزئية تخطي  ى األق ة عل ة ثالث م السياس               : علم اجتماعية تقليدي يكية، االقتصاد السياسي الكالسيكي والعل ة الكالس ي الفرنسي   الفلسفة األلماني

ة،                       ). االشتراآية والتأريخ الفرنسي   (الكالسيكي   ة التاريخي ة، بالمادي ادي، بالمادي ا بالجدل الم بقا تمرس بقا يفترض مس تيعابها يفترض مس إن اس
ا أداة               ط يمكن أن تصبح في آليته ذا فق ل   بالنظرية االقتصادية المارآسية وبالتاريخ النقدي للثورات وللحرآة العمالية الحديثة؛ هك  صالحة لتحلي

ا "إنه من العبث االعتقاد أن هذه المعارف وهذا العلم يمكن أن تنبت               . الواقع االجتماعي ورسملة خبرات قرن من النضاالت العمالية        من  " تلقائي
ا    إن واقع آون المارآسية آعلم هي التعبير عن الوعي الطبقي البروليتاري في درجة                . 15العمل على المخرطة أو على آلة الحساب       تطوره العلي

                                                                                                                                                                                                                  
إنها مهمة الحزب : "نجد بعد مالحظة هذه الواقعة الموضوعية اإلضافة التالية في نهاية الجزء العام من البرنامج). باالستقالل عن درجة تنظيم العمال المأجورين أو وعيهم(

نجد فيه آذلك التأآيد الصريح على أنه ". دف الذي تفرضه عليه طبيعته    الديموقراطي أن يجعل من النضال الطبقي العمالي نضاال واعيا وموحدا وأن يحدد له اله             -االشتراآي
يتكلم البرنامج في الفقرة الثامنة على ". طبقات وصراعات طبقية في المجتمع الرأسمالي دون أن تكون الطبقة العاملة واعية أثناء نضالها لمصالحها الطبقية           "يمكن أن توجد    

ة  ": الذاتي"و" الموضوعي"ترح إنجلز هنا تغييرا يشدد مرة أخرى على أنه يميز إطالقا مفهومي الطبقة      ، يق "الشغيلة الواعية من آل البلدان    " ول  ) …" (واعين "بدل آلم أق
-برنامج االشتراآييننقد "فريدريك إنجلز، . (أو شيئا مماثال" مع الشغيلة المتشبعين بوعي حالتهم الطبقية: "لكي يكون مفهوما بصورة شاملة وقابال للترجمة للغات األجنبية

 ).1963، برلين 232مارآس إنجلز، المؤلفات، الجزء الثاني والعشرون الصفحة :في" الديموقراطيين
الديموقراطية، تتميز عن  -ينجم  بصورة أساسية عن واقع أن الطبقة العاملة، التي خلقت نخبتها االشتراآية            ) م.أ–في بناء الحزب    (طبعا إن هذا النجاح     : "لينين ) 14

ة،          . آل الطبقات األخرى في المجتمع الرأسمالي، ألسباب إقتصادية موضوعية، بقابليتها الرفيعة التنظيم   رفين سوى لعب وريين المحت ة الث ا آانت منظم ة، لم ذه القابلي دون ه
 ) األعمال الكاملةفي لينين، " اثنا عشر سنة("… سوى مغامرة

ى مقطع من    ) 1904، صيف 70، في اإليسكرا، العدد "مرآزية أو بونابرتية("م، ومن بينهم بليخانوف إن العديد من منتقدي المفهوم اللينيني للتنظي  ) 15 يستندون إل
 .إلثبات العكس" العائلة المقدسة"

، آما يتظاهر النقد "آلهة"ريين إذا آان الكتاب االشتراآيون ينسبون إلى البروليتاريا هذا الدور التاريخي، فليس ذلك إطالقا لكونهم يعتبرون البروليتا: "يقول المقطع
ا آل      . اإلنسانية" مظهر"يكتمل عمليا في البروليتاريا المتطورة آليا التجرد من آل إنسانية، حتى من    . إن العكس هو الصحيح   . باالعتقاد اة البروليتاري تتكثف في شروط حي

وعي       .  اإلنسانيةشروط حياة المجتمع الحالي، في ما يمكن أن تنطوي عليه من أعلى درجات انعدام          ه ال ه اآتسب في الوقت ذات إن اإلنسان قد فقد ذاته في البروليتاريا، إّال أن
ا                       ه حتم ي عن    –النظري لهذا الفقدان للذات؛ زد على ذلك أن البؤس الذي لم يعد بمقدوره تجنبه أو تزيينه، البؤس الذي ينفرض علي ر عمل ا يضطره   -"الضرورة "آتعبي  إنم

ا        . عدام إنسانية آهذا؛ هذا هو السبب في أن البروليتاريا تستطيع وينبغي بالضرورة أن تحرر ذاتها بذاتها مباشرة للتمرد على ان    اء شروط حياته ك من إلغ ا ال تتمل والحال أنه
ه سيمر بالمدرسة الق    . الخاصة بها دون إلغاء آل شروط الحياة الالإنسانية للمجتمع الحالي، التي تختصرها حالتها هي              ـ    ليس عبثا أن ة، ل ية، لكن المقوي ق  ". العمل "اس ال يتعل

ا    يتعلق األمر بمعرفة    . مؤقتا هذا أو ذاك من البروليتاريين، أو حتى البروليتاريا آكل         " يتمثله"األمر بمعرفة أي هدف      ه،        ما هي البروليتاري ا أن تفعل اذا ستضطر تاريخي  وم
ه  . صورة ملموسة وال رجعة فيها، في حالتها الخاصة بها، آما في آل تنظيم المجتمع البورجوازي الحالي   إن هدفها وفعلها التاريخي مرسومان لها، ب . الكينونةوفاقا لهذه    إن

ى درجات الصفاء         واعيالمن النافع أن نعرض هنا أن قسما آبيرا من البروليتاريا اإلنجليزية والفرنسية أصبح         وعي أعل ذا ال ع ه ل لرف .  مهمته التاريخية وهو يعمل دون آل
 ).48-47، ص 1969 المنشورات االجتماعية، باريس، "العائلة المقدسة"نجلز، إ-مارآس(

ة  ( عن إعطاء نظرية مادية عن الوعي الطبقي والتنظيم البروليتاري 45-1844باالستقالل عن واقع أن  مارآس وإنجلز آانا شبه عاجزين عام           يكفي مقارنة الجمل
، فإن هذا المقطع يقول بالتحديد نقيض )إنجلز بعد ذلك بأربعين عاما حول موضوع الطبقة العاملة اإلنجليزية، آي نقتنع بذلكاألخيرة من االستشهاد المذآور أعاله الذي آتبه 

" مكتوب"راآي العام وإن الهدف االشت) تخطي الملكية الخاصة( الثوري الجذري للعمل االجتماعية للبروليتاريا تهيئها الحاليةإنه يقول فقط إن . ما يريد بليخانوف تقويله إياه
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ا أن      : ال يعني شيئا آخر غير ما يلي     ر نضالية في صفوف البروليتاري فقط باالختيار الفردي، يمكن لألعضاء األآثر خبرة، األآثر ذآاء، واألآث
ات أخرى   يكونوا مباشرة وبصورة مستقلة وعيا طبقيا آهذا إّال أنه، لكون هذا االمتالك فرديا، فهو يمكن آذلك أن يكون في متناول أعض                اء طبق

ة      . 16)مثقفين وطالبا ثوريين قبل آل شيء     (أو شرائح اجتماعية أخرى      ة، وبالدرجة    Idéaliserإن أي تطور آخر يكمن في مثلن ة العامل  الطبق
  .األخيرة الرأسمالية ذاتها

 

 والوعي الطبقي البروليتاري النضال الطبقي البروليتاري
 

د  يرورة(إن توحي د آس ة ) التوحي ن النضال   masseالكتل ال م روط باالنتق وري، مش ة والحزب الث ة البروليتاري ة، الطليع  البروليتاري
اهير                              وعي الطبقي للجم ى ال ذا التحول عل ة، وبانعكاسات ه ورة البروليتاري ى الث ر، إل ة أآب وري، أو بدق الطبقي البدائي إلى النضال الطبقي الث

 .المأجورة

نين،            ذ آالف الس ون                 إن الصراع الطبقي موجود من ا يفعل وا م د فهم ه ق د خيضت نضاالت      . دون أن يكون األشخاص المشترآون في لق
 .طبقية بروليتارية قبل أن توجد حرآة اشتراآية بزمن طويل، وباألحرى قبل االشتراآية العلمية

األجور، بتخفيض ساعات العم      –إن النضال الطبقي البدائي     ة ب ينات  إضرابات، إنقطاعات عن العمل من أجل مطالب متعلق ل أو بتحس
ل   روط العم ي ش رى ف دائي   -أخ ي الب يم الطبق ان وراء والدة التنظ ات  ( آ ي للنقاب كل األول امن، الش ناديق التض كال  )ص ذه األش ت ه ، وإن بقي

زمن     ي ال ة ومحدودة ف ة مؤقت دائي هي إذن الحاصل المب        . التنظيمي وعي الطبقي الب دائي وال دائي التنظيم الطبقي الب ي الب اشر إن النضال الطبق
اهير العريضة ال تستطيع      . للعمل، ووحدها التجربة المستخلصة في هذا العمل يمكن أن يكّون الوعي وترتفع به            اريخ أن الجم وانين الت إنه من ق

 .رفع وعيها إّال عبر العمل

ا في نمط اإلن                         را م ة، أث ر بدائي اج الرأسمالي   إّال أن النضال الطبقي العفوي للعمال المأجورين يترك، حتى في شكله األآث وعي   : ت إن ال
ا أن    (يقتصر نشاط معظم الشغيلة على النضال       . يتكثف، يصبح ملموسا في التنظيم المتواصل      اء النضال، م إن معظم الشغيلة غير فاعلين إّال أثن

اة                  ى النضال من اجل الحي ة عن األ   ). ينتهي هذا حتى ينسحبوا عاجال أو آجال إلى الحياة الخاصة، أي إل ز الطليع ادر    تتمي ا ال تغ ات بكونه آثري
ي      ". النضال بوسائل أخرى  "حتى في فترات النضال الّنشط ميدان صراع الطبقات وتواصل بصورة ما     ة الت تحاول أن تعزز صناديق المقاوم

رة   تجتهد في بلورة وتدعيم الوعي الطبقي األولي الذ  . 17تظهر أثناء النضال محاول إياه إلى أموال إضراب دائمة، أي إلى نقابات            ي يولد في غم
ة في                . الصراع، عن طريق إصدار جريدة عمالية وتنظيم حلقات تكوين عمالي          اهيري العفويي إنها تشكل هكذا لحظة التواصل إزاء العمل الجم

دمين                             . ذاتها دفع الشغيلة المتق ي ت ل، هي الت م الفكري للمجتمع آك م، من الفه ق   إن التجربة العملية، أآثر بكثير من النظرية، من العل ى طري  عل
ود بالضرر           . 18التنظيم الدائم وتنمي الوعي الطبقي     ة اإلضراب ويع د آل إضراب يضر بفعالي ة بع ألن النضال برهن أن حل صناديق المقاوم

دة       . على الصندوق، يجري العمل على االنتقال إلى مال اإلضراب الدائم          أثير جري ل من ت   تظهر 19ألن التجربة تثبت أن بيانا عارضا له تأثير أق
الطبع     برغماتي،-وعي تجريبي إن وعيا يمد جذوره في تجربة النضال المباشر هو          . بصورة متواصلة، يجري تأسيس الصحافة العمالية       يمكن ب

م    . أن يخصب العمل، لكنه يبقى أدنى بكثير من فعالية الوعي العملي الشامل أي الفهم النظري      ذا الفه ال يمكن لتنظيم الطليعة الثوري أن يعزز ه
ين   –من وجهة نظر المارآسية في عز نضجها       .  شريطة أن يخضع النظرية إلى االمتحان القاسي لإلثبات العملي         إّال ا لين ذات آم  إن -مارآس بال

ال يقلل هذا بالطبع من  . ال تدعمها نظرية علمية" ممارسة ثورية"مقطوعة عن الممارسة، هي على الدرجة ذاتها من ضالل    " صحيحة"نظرية  
ة وضرورة  ري أهمي اج النظ ة        :  اإلنت ين النظري دة ب وا الوح وريين أن يحقق راد الث أجورة واألف اهير الم ن للجم ه ال يمك ى أن ط إل ير فق ه يش إن

 .والممارسة إّال انطالقا من نقاط انطالق مختلفة ووفقا لدينامية متمايزة

 :سم لهذه المحاآمة البيان الـتالييمكننا أن نر

                                                                                                                                                                                                                  
ى أن تستوعب   " شروط الحياة الالإنسانية"إنه ال يقول أن . في شروط حياتها  ا "تجعل هذه البروليتاريا قادرة بصورة غامضة مثالية عل ة   " تلقائي وم االجتماعي أنظر  . آل العل

 .253-248، ص1963ستانفورد يونيفرستي برس، " بليخانوف"بارون، . بصدد مقال بليخانوف، صموئيل هـ
ا                       ) 16 رن تقريب اع الق ل ثالث أرب تهم قب جرى شبه نسيان أن الحرآة االشتراآية الروسية تأسست آذلك في قسم آبير منها على يد طالب ومثقفين، إن هؤالء واجه

وم عائق إضافي       . إذا جرت المقارنة مع ذلك العصر". مماثلة"ال تعني بالطبع " مشابهة. "مشكلة مشابهة لتلك التي تواجه المثقفين اليوم   ه يوجد الي ى أن فال بد من اإلشارة إل
ة                   ة الثوري ذ ذاك الحرآ ا م ي راآمته ة الضخمة الت ة التاريخي اطي إضافي هو التجرب ة، واحتي ين   . يتمثل بالتنظيمات اإلصالحية التحريفية الجماهيرية للطبقة العامل تكلم لين ي

 ).169-168ص" ما العمل؟. ("أي المارآسية العلمية" عارف سياسيةم"عن قدرة المثقفين على امتالك " ما العمل؟"بوضوح في 
، وصفا غنيا باإلمكانات لألشكال 1968" لندنشغل الطبقة العاملة اإلنكليزية، "تومسون . ب. نجد في آتاب أ". بؤس الفلسفة"مارآس، . آـ: أنظر بهذا الصدد ) 17

 .الوليدة للنقابات وصناديق مقاومة الشغيلة
إن    . بع المتقطع بالضرورة لألعمال الجماهيرية يجد تفسيره في الوضع الطبقي للبروليتاريا بالذات    إن الطا  ) 18 اج الرأسمالي، ف طالما لم تتوصل إلى قلب نمط اإلنت

ارة األجور         ة في وجه خس ى المقاوم ك ال     من ا . آل عمل جماهيري هو محدود في الزمان نظرا للقدرات المالية والجسدية والفكرية للشغيلة عل ة تل درة المقاوم ديهي أن ق لب
 .إن إنكار ذلك يعني إنكار شروط وجود البروليتاريا بالذات. يمكن أن تكون بال حدود

 .78-72، ص1966 عاما من تاريخ نقابات صناعة التعدين، فرانكفورت 75: أنظر بعض األمثلة من السنوات األولى لنقابات المعادن األلمانية ) 19
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 :نستخلص منه االستنتاجات العملية، نحصل على الصورة التاليةإذا قلبنا هذا الرسم البياني ل

 
 

ل                        ا التحلي تنتاجات سبق وانطوى عليه هذا الرسم البياني الشكلي يكشف سلسلة من االستنتاجات فيها ملخص دينامية الوعي الطبقي، اس
ين     ا الحقيقي ا ومرماه ي موقعه ة اإلدراك اآلن ف ا ممكن ابق، لكنه بيا اس  . الس ه صعب نس دمين   إن غيلة المتق اعي للش ل الجم ادة ("تثارة العم الق

ة الصرفة لالنفجار                   ) للطبقة العاملة في المنشأة   " الطليعيين ة العفوي ى القابلي ه ال يتوقف عل اهير        (وذلك بالضبط ألن تحريك ا الحال مع الجم آم
 ).الواسعة

ال       العملية للنضال، التي هي الحافز األساسي لعمل الشغيلة المتقد       التجربةإن   ال اإلنخراط في األعم رددون حي مين، تجعلهم بالضبط يت
وغ الهدف                  . الكبرى ا لبل ر آاف إطالق ارا غي ون أن انفج وة        .لقد هضموا دروس األعمال السابقة وهم يعرف ام عن ق ر من األوه ديهم الكثي يس ل ل

 . الكبرى للنزعة االقتصادية"التجربة"هنا تكمن بالتحديد . وعن مدى دوام حرآة الجماهير") أريحيته"الخصم ناهيك عن 

 :فلنوجز

 . إن بناء الحزب الثوري يعني انصهار وعي النوى الثوري بوعي الشغيلة المتقدمين -1

 .ينجم عن التالقي المتنامي لعمل الجماهير الواسعة وعمل الشغيلة المتقدمين) ثوري بالقوة( إن انضاج وضع ما قبل الثوري  -2

ا  -3 تالم– إن وضعا ثوري ة اس ةأي امكاني لطة الثوري ين  - الس ز االنصهار ب دما ينج ق عن ال يتحق ال أعم وري وأعم ة الث  الطليع
ى              . 20 الثوري ووعي الطليعة العمالية    الوعيالجماهير، آما بين     ود أصله األساسي إل ذي يع ال تنخرط الجماهير الواسعة في النضال الطبقي ال

ه        . مباشرة" مسائل حيوية"تناقضات نمط اإلنتاج الرأسمالي، إزاء    ى السياسي من اهيري، حت ى آل عمل جم ذا عل إن مشكلة تحول   . وينطبق ه
إن حلها يفترض مسبقا عددا مرتفعا آفاية من الشغيلة المتقدمين . النضال الطبقي إلى نضال ثوري مشروطة إذن ليس فقط آميا، بل آذلك نوعيا         

ة   : مع البرجوازي ونمط اإلنتاج الرأسمالي   القادرين على تعبئة الجماهير حول أهداف تضع موضع االتهام دوام المجت           ة المرآزي نرى هنا األهمي
اريخي                           وزن الت ذه المطالب وال للمطالب اإلنتقالية، الدور االستراتيجي الذي يلعبه العمال الذين أصبحو يعرفون، بكامل تجربتهم، أن ينشروا ه

ة الموضوعية               للتنظيم الثوري الذي وحده هو القادر على وضع برنامج شامل للمطالب اإل            ه مع الشروط التاريخي نتقالية، يتناسب في الوقت ذات
 .21ليست ثورة بروليتارية منتصرة ممكنة إّال شريطة النجاح في استيفاء هذه العوامل مجتمعة. والحاجات الذاتية للجماهير

 

 المفهوم اللينين للخطة االستراتيجية المرآزية
 

ة حول الت     ة اللينيني ا إن النظري ورة       سبق وقلن ة عن الث ل آل شيء نظري ي األساس وقب ر لمحاجة روزا   . نظيم هي ف إن الضعف الكبي
ه          . ، ناجم عن آونها لم تفهم جيدا هذه النقطة        1904-1903لوآسمبورغ ضد لينين، خالل سني       ذي تهاجم زة ال وم المرآ ز أن يكون مفه إنه لممي

وم تنظيمي     ) وتؤسسه في الوقت ذاته   (روزا لوآسمبورغ    نهج سياسة             ي. مجرد مفه ه ي ين بأن ام لين زة قصوى  "جري اته ادرة   "مرآ دم أي مب ويع
 .22للعناصر الدنيا في الحزب

ل  لكن إذا عن آثب أآثر إلى نظرية التنظيم آما طورها لينين، يتكشف أن التشديد ال يتناول إطالقا الجانب التنظيمي الشكلي للمرآزة،               ب
ا ا  "نجد في صميم      . وظيفتها السياسية االجتماعية   ل؟ م ر               " لعم ى وعي طبقي سياسي عب اري إل وعي الطبقي البروليت وم تطوير ال نشاط  مفه

ة             : " مارآسيا جوابا يثير آل مسائل العالقات الطبقية الداخلية والخارجية ويقدم لها           سياسي إجمالي  اهير العمالي ع نشاط الجم يس رف ع ل في الواق

                                                           
ق       .  هنا بالتفصيل الفروق بين وضع ثوري ووضع ما قبل ثوري    ال يمكن أن نعرض   ) 20 ذي يحي د ال وري يتجسد التهدي يمكننا إذا اختصرنا أن نقول أنه في وضع ث

ا                       ة سلطة البروليتاري زة ازدواجي ى المستوى التنظيمي ، في إرساء أجه ة         (بالنظام اإلجتماعي عل ة لممارسة السلطة العمالي زة آامن ا في ال  )أي أجه ة   ، وذاتي مطالب الثوري
دد          . المباشرة للجماهير، التي لم يعد يمكن للطبقة المسيطرة أن تستوعبها          تمرار وجود   موضوعيا بنما يتميز الوضع ما قبل الثوري باتساع نضاالت جماهيرية إلى حد يه  اس

 .النظام االجتماعي
 .أنظر أبعد قليال الجذور اللينينية لهذه االستراتيجية ) 21
 130-112ص) 1970: نيويورك(، روزا لوآسمبورغ تتكلم "المسائل التنظيمية لالشتراآية الديموقراطية"رغ، روزا لوآسمبو ) 22
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ى الصعيد          نقتصرممكنا إّال إذا لم      ى التحريض السياسي عل إن أحد الشروط األساسية لتوسيع التحريض السياسي هو تنظيم                 .  االقتصادي   عل
 ". على تكوين الوعي السياسي واستثارة نشاط الجماهير الثوريالقادرهذا التشهير هو وحده . التشهير السياسي في جميع الميادين

ان   ال يمكن أن يكون وعي الطبقة العاملة، وعيا سياسيا حقا،           : "ونقرأ أبعد بقليل   إذا لم يتعود العمال الرد على آل حالة من حاالت الطغي
ا          ى اختالفه ة       والظلم والعنف وسوء االستعمال عل ة نظر االشتراآية                      بصرف النظر عن الطبق رد من وجه ى أن يكون ال ا، عل ي توجه إليه  الت

اهير           وال يمكن أن يكون وعي جماهير العمال وعيا طبق        . الديموقراطية، ال من أية وجهة نظر أخرى       تفادة من جم ال االس تعلم العم يا حقا إذا لم ي
ة                 ل العمال وعيا طبقيا حقا إذا لم يتعلم العمال االستفادة من الوقائع والحوادث السياسية الملموسة والعاجلة حتما في الوقت نفسه، لمراقب ة  آ  طبق

ة والسي                ة واألخالقي ا العقلي ع مظاهر حياته ادي         من الطبقات االجتماعية األخرى في جمي ل الم وا في العمل التحلي وا أن يطبق م يتعلم ية، إذا ل اس
ها            . طبقات السكان وفئاتهم وجماعاتهم   جميع  وجوه نشاط وحياة    لجميع   ى نفس ا إل ا ووعيه وة مالحظاته ة وق ة العامل اه الطبق إن آل من يوجه انتب

ة       ديموقراطي، ألن معرفة الطبقة-فقط، أو إلى نفسها بالدرجة األولى، ليس باشتراآي  ا معرف ا ال ينفصم بمعرفته ها مرتبطة ارتباط  العاملة لنفس
ول  …  طبقات المجتمع الراهن، معرفة ليست نظرية وحسب جميعواضحة تامة للعالقات المتبادلة بين      دارما    : واألصح أن نق ة بمق ليست نظري
 .23"هي مبنية على تجربة الحياة السياسية

ل حزب الثوري للسبب ذاته، يشدد لينن على ضرورة أن يلتزم ال        ى      بك ة، حت ب، آل الحرآات التقدمي ة الصرفة  " المطال ، "الديموقراطي
وم    هي خطة   24ما العمل؟إن الخطة االستراتيجية المرآزية التي يعرضها لينين في  .  الطبقات والشرائح االجتماعية المضطهدة    بكل تحريض يق

ات االحتجاج أو المقاوم               ل حرآ ة          به الحزب يدمج ويجمع آل التمردات، آ رة، المحلي ة، المبعث ة، العفوي ة  " الصرفة "ة األولي  إن  .أو القطاعي
ذه الخطة   . التأآيد على المرآزة هو فقط في الصعيد السياسي، ال في الصعيد التنظيمي       ليس للمرآزة التنظيمية من هدف سوى السماح بتحقيق ه

 .االستراتيجية

وعي                روزا لوآسمبورغ لم تستطع أن تدرك هذه النواة المرآز         ألن ية، فهي اضطرت في محاجتها إلى تطوير مفهوم آخر عن تكون ال
ة . الطبقي السياسي وعن تهيئة وضع ثوري    رى     . وهنا بالضبط يتكشف تماما آم آانت وجهة نظرها خاطئ ذي ي إن تصور روزا لوآسمبورغ ال

ى  . ، قد آذبه التاريخ25"ه بوضوح إّال خالل النضالأن الجيش الثوري ال يجري تجنيده إّال في النضال بالذات وأن مهام المعرآة ال تظهر ل            " حت
ة                ام المعرآ اذا آانت مه ط   (في النضاالت العمالية األآثر قساوة وطوال لم يستطع جمهور الشغيلة أن يميز، أو أن يميز بشكل آاف، م فلنفكر فق

ا  1969 وعام 1948، وعام 1920يطاليين عام ، آما بالنضاالت الكبرى للشغيلة اإل1968 وعام 1936باإلضرابات العامة في فرنسا عام       ، آم
ل           ). 1937 و1931الصراعات الطبقية في اسبانيا بين عامي   ا قب اهيري م ام نضال جم إن تجربة النضال ال تكفي الآتساب وعي واضح لمه

ى أسباب مباشرة فجرت النضال؛ ال يمكن                     . ثوري أو حتى ثوري على نطاق واسع        ط عل ام ال تتوقف فق ذه المه ا من    إن ه دها إّال إنطالق  تحدي
ة     وى الوطني ات الق ا لتوازن ة، آم مالي وتناقضاته الداخلي اج الرأس ط االنت ه نم ذي بلغ اريخي ال ه، للطور الت ع بأآمل ام لتطور المجتم ل ع تحلي

غيلة المتقدمون وهم يحاولون     إنه لوهم آلي أن نعتقد أنه بدون إعداد طويل وصلب، دون التجربة العملية التي راآمها الش               . والعالمية بن الطبقات  
اريخي                   ات الوضع الت ذلك      . نقل برنامج ثوري للجماهير، وفقط باالستناد إلى األعمال الجماهيرية يمكن تكوين وعي مالئم لمتطلب دم آ يمكن التق

وين واالمتحان                      ة والتك ة إذا آانت التربي ة           خطوة إضافية والقول إن البروليتاريا لن تحقق أبدا أهدافها التاريخي ا لطليع ى عنه ي ال غن ي الت العمل
وري                      ا بروليتارية، عبر اإلعداد والتحريض حول برنامج ثوري، لم تسبق إنفجار النضاالت الجماهيرية التي وحدها تجعل تطور وعي ث . ممكن

 .اب طليعة مرّباةغي: هذا هو الدرس المأساوي للثورة األلمانية بعد الحرب العالمية األولى التي تحطمت بالتحديد على هذه الصخرة

دمين                  ة بالشغيلة المتق ة المعزول إن . إن هدف خطة لينين االستراتيجية هو خلق طليعة آهذه عن طريق الربط العضوي للكادرات الثوري
ى مستوى لمؤسسة     سياسيهذا الهدف مستحيل التحقيق، دون نشاط      ى عل  آلي يخرج الشغيلة التقدميين من إطار النشاط النقابي الصرف أو حت

ام       1905إن المعطيات التجريبية التي نملكها اليوم تثبت أن حزب لينين قبل وأثناء ثورة              . حصرا ة نشاطها ع ة الجماهيري تعادة الحرآ ، وبعد اس
 .26، آان يجيب عمليا عن التحديد المعطى لهكذا حزب1912

ت                    ى الخطة االس ا معن درك آلي ة  ينبغي أن نأخذ باالعتبار آذلك وجها آخر إذا أردنا أن ن إن أي تصور سياسي متمحور       . راتيجية اللينيني
ألة استالم السلطة السياسية                      ثورةحول   ا بمس ة، آم از قمع الدول ة مباشرة مع جه الة مواجه تم بمس ا أن يه ا أن يجري دمج     .  ينبغي حتم لكن م

زة          وجهين لصالح المرآ د مت نا من جدي ين ور  . إشكالية آهذه في التصور اإلجمالي حتى نجد أنفس ان لين ع أن     آ ان حول واق زا لوآسمبورغ يتفق
دريجيا         27الرأسمالية والدولة البرجوازية يمارسان تأثيرا ممرآزا عظيما على المجتمع الحديث          التمكن ت  وأنه من قبيل الضالل الصرف األمل ب

                                                           
 )  من الكتاب المذآور165ص" (ما العمل؟"لينين ) 23
ة  " ما العمل؟" في صحيح أننا نجد أيضا   ). 235الكتاب المذآور سابقا ص     " (ما العمل؟ "بالنسبة للصلة المباشرة بين هذه الخطة والثورة، أنظر         ) 24 مقاييس تنظيمي

على ) بالمعنى الدقيق للكلمة  (إن الرقابة العامة    : واسعة" ديموقراطية"، يؤيد لينين    "الشرعية"فيما يخص األحزاب الثورية     . للمرآزة، لكنها محكومة حصرا بشروط السرية     
" اإلنتخاب الطبيعي"وبفضل هذا ". بقاء األصلح"كيا وتضمن ما يدعون في البيولوجيا آل خطوة يخطوها عضو في الحزب في نشاطه السياسي، تخلق أوالية تعمل أوتوماتي

ة األمر                       ه      "الناشئ عن العلنية التامة، وبفضل مبدأ االنتخابي والرقابة العامة، يصبح آل عضو من األعضاء في نهاي ق ل ذي خل ان ال ذي يتناسب     " في المك وم بالعمل ال ويق
ين،   ". (ه ويتحمل بنفسه جميع تبعات أخطائه ويظهر أمام الجميع قدرته على فهم أخطائه وتجنبها             أحسن التناسب مع قواه وآفاءات     ل؟   "لين ا العم اب   219الصفحة  " م  من الكت

م تكن أ      ) أو قبلت (مارست روزا لوآسمبورغ من جهتها، ومن ضمن الحزب البولندي، الذي تميز أيضا بتغييرات تآمرية آبيرة، مارست                 ) المذآور ة ل ددا من    مرآزي ل تش ق
 ).مثال، الصراع مع جناح راديك في وارسو والتهم الخطيرة التي وجهت إليه(مرآزية البالشفة 

 .118 صمصدر سابق،روزا لوآسمبورغ تتكلم،  ) 25
تراآ        . 1969، آسن،   "جذور الشيوعية الروسية  "أنظر بهذا الصدد دافيد الين،      ) 26 اعي ألعضاء االش ية   حاول الين أن يحلل الوضع االجتم ة الروس ية الديموقراطي

 واستخلص من ذلك أنه آان بين البالشفة أعضاء عمال ومناضلون نشطون أآثر 1907 و1897والجناحين المنشفي والبلشفي إنطالقا من المعطيات التجريبية ما بين علمي       
 ). 51-50ص(مما آان بين المناشفة 

ة عموم           ) "27 تراآية الديموقراطي زا     لم يعد ثمة شك في أن االش ارا ممرآ ا تي ا ) بكسر الكاف  (ا تشهد داخله تراآية . قوي ة من األرض    -إن االش ة النابع الديموقراطي
دء خصم نموذجي لكل                               ذ الب رى، هي من ة الكب دول البرجوازي االقتصادية الرأسمالية التي تتجه بصورة طبيعية إلى المرآزة، والمكلفة عبر النضال مع االطار السياسي لل
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قوم على هذا الوهم الذي رفضه  إن جوهر اإلصالحية والمراجعة ي(جدار حجرا حجرًا " يتم تهديم"سلطة الدولة الممرآزة تلك آما    " تهديم"من  
ى المدى القصير أو المتوسط بصورة                       ). 28لينين روزا لوآسمبورغ بالقوة ذاتها     دفا عل ى السلطة ه تيالء عل راف باالس تم االعت ا أن ي ه، م إّال أن

وم      ما هو حاسم   هنا ومن جديد لم تفهم وروزا لوآسمبورغ      . ملحة ين للمفه رتبط دون    " في االستخدام الجدلي الصرف من جانب لين وبي الم اليعق
ة منخرطة في        ليس مجموعة   إن ما آان يريد لينين وصفه عبر هذا المفهوم،          ". انفصام بتنظيم البروليتاريا الواعية    ل طليع متآمرين بالنكيين، ب

ى        ز عل ن الترآي التحول ع ها ب مح لنفس وري، ال تس امج الث ع للبرن ذي ال ينقط از ال ام اإلنج ك المه زر  تل د والج ل الم ات   بفع وم للحرآ المحت
إّال أنه من أجل إعطاء روزا لوآسمبورغ حقها ينبغي أن نضيف أوال أنها آانت تتصدى لهذه المسألة ضمن منظور تاريخي خاص       . الجماهيرية

ة أخرى        – ام          -ولم يكن بوسعها التصدي لها بطريق ا ع ا منظور ألماني ان           1904 عنين ة للعي وع بادي ورة وشيكة الوق م تكن ث ا  ثاني . ، حيث ل ا، أنه
 .29استخلصت منها االستنتاجات الضرورية بالمعنى اللينيني منذ برزت حالية الثورة بصورة مباشرة، في ألمانيا

ذه                         ى ه ه عل دما الم ين عن ة للين ه العنيف تبدالية "وقد ارتكب تروتسكي الشاب آذلك، غلطة آبيرة في مناظرت ادرة     "االس تبدال مب ، أي اس
وعي                           . 30وحدهالطبقة العاملة بمبادرة الحزب      ر واف لتطور ال ا غي ا مثالي ا أيضا فهم ولو انتزعنا جوهر هذا اللوم من إطاره التهجمي، نجد هن

ى مصلحة   " الموضوعية "الطبقي للبروليتاريا على إدخالها ضمن إطار وعيها، أي على تحويل تحقيق المصالح    ة "إل ا    .31"ذاتي وم فإنن ا الي  أم
وافي      نستطيع أن نرى بكل سهولة التفاؤل القد       ر ال ل غي ذا التحلي ا في مستوى المصالح        . ري الساذج الكامن في ه ة توضح هن فالمصالح الفوري

تراتيجية والتكتيك السياسيين                ا           . التاريخية بالذات، أي في حل خبايا األسئلة األآثر تعقيدا المتعلقة باالس تمكن البروليتاري في  "إن األمل في أن ت
ة                   من ادراك مصالحها التاريخ   " النهاية ادة الثوري اب القي ه في غي ي وقعت، ألن ة الت ية، يبدو سطحيا إلى حد ما عندما يقارن بالمصائب التاريخي

 .الكفوءة ، لم تكن البروليتاريا قادرة حتى على إنجاز المهام الثورية اآلنية العاجلة

 :هاويظهر هذا التفاؤل الساذج بشكل أآثر وضوحا في النص التالي المأخوذ من المناظرة نفس

النمو     " ط ب ع فق وري ال يقتن ديموقراطي االشتراآي الث ار       (!) إن ال ة انتصار أفك ذلك بحتمي ل آ ا السياسي، ب الحتمي لحزب البروليتاري
ذا الحزب        ى                          . االشتراآية الثورية داخل ه ا إل ا تلقائي ؤدي بالبروليتاري ة أن تطور المجتمع البرجوازي، ي ذلك في حقيق ان األول ل ويكمن البره

ر عن                    . و تعريف نفسها سياسيا   تحديد أ  د، تعب ذا التحدي أما البرهان الثاني فيكمن في حقيقة أن االتجاهات الموضوعية والمشاآل التكتيكية لمثل ه
 .32المارآسية نفسها بالشكل األحسن واألآمل واألعمق في االشتراآية الثورية أي

ديم المجرب  " لينين إنما هو يوضح هذا النص أن ما آان ينادي به تروتسكي الشاب في محاجته ضد  اد الساذج في    " التكتيك الق واالعتق
ى الحرب                "حتمية التقدم " ، على النحو الذي اتبعه بيبل وآاوتسكي اللذان سيطرا على فكر الديموقراطية االشتراآية األممية منذ وفاة مارآس حت

م             أما مفهوم لينين للوعي الطبقي فقد آان أغنى بما ال يق           . العالمية األولى  ى فه ه ارتكز عل ة، وبالضبط ألن ر جدلي ر تناقضية وأآث ان أآث ارن، آ
 ).ليس في أحد األيام في النهاية، بل في السنوات القادمة(عميق لحالية الثورة في الوقت الراهن 

ى تروتسكي، ب  1917ولكي يتم تلخيص التطور التاريخي البد من أن نضيف أنه في أعقاب تفجر الثورة الروسية في          ل،   ، تبن شكل آام
اد ضد آل       . تحليل لينين لتكّون الوعي الطبقي البروليتاري، ومن ثم نظرية لينين في التنظيم أيضا     ا بعن دافع عنه ه، ي وظل تروتسكي، حتى وفات

د آتب تروتسكي في آخر مخ            ). الستالينية" جنين"الذين ادعوا أنهم يكادون يرون فيهما       (المتشككين والمفرطين في التشاؤم      ذا فق ه    وله طوطة ل
 :وهي مخطوطة لم يتممها

ارس سنة          نضجلقد آان لينين أحد العوامل العمالقة التي ساعدت في          " ر وم ه  . 1917 البروليتاريا الروسية في فبراي م يهبط  ولكن  من  ل
د من وج        ان ال ب اهير، آ ان     السماء، بل جسد التقليد الثوري للطبقة العاملة، ألنه لكي تجد شعارات لينين طريقها إلى الجم و آ ى ل وادر، حت ود آ

ا         رات الماضي بكامله ذه العوامل من     . عددها ضئيال في البداية؛ آان البد من وجود ثقة الكوادر في القيادة، ثقة مبنية على أساس خب اء ه إن إلغ
                                                                                                                                                                                                                  

ع                . ة القومية تخصيصية وللفدرالي  ا، تتمت ة م فهي بتربيتها على الدفاع عن المصالح اإلجمالية للبروليتاريا آطبقة حيال المصالح الجزئية أو الخاصة للبروليتاريا في إطار دول
ة ضمن حزب واحد موحد                    ة العامل ة داخل الطبق ة والمهني ة والديني اه الطبيعي نحو لحم آل المجموعة القومي ان باتج  organisation: زا لكسومبورغ رو" (في آل مك

fragen72ص. 
  

بكة لجان   " تغطي آل البالد تقريبا"، منذ أن  "أسفل إلى أعلى  "أنظر األطروحة التي عرضها أندري غورز والتي تقول إنه ال يمكن بناء حزب جديد إّال من                  ) 28 ش
لم يفهم غورز أن أزمة الدولة البورجوازية تتجه انطالقا من نقطة معينة ). 1969أآتوبر " ةاألزمنة الحديث"في " ال تراديونيونيونن وال بالشفة(القاعدة ومجموعات المصنع 

ى    . نحو امتحان قوة حاسم   ود إل ا يق إذا لم تحدث مرآزة المجموعات الثورية ال يؤدي ذلك إّال إلى تسهيل استعادة الرقابة على الحرآة من قبل البيروقراطيين اإلصالحيين مم
 .آما حدث ذلك وبصورة جد سريعة في إيطاليا في الوقت الذي آان يكتب فيه غورز بالضبط مقاله–للطليعة التي في طور التكوين االنفجار السريع 

زب لقد تشكلت الطليعة الثورية للبروليتاريا األلمانية في ح" :المؤتمر األول للحزب: "أنظر مقال روزا لوآسمبورغ من أجل تأسيس الحزب الشيوعي األلماني ) 29
الميثاق التأسيسي  ) [301ص" (يتعلق األمر مذ ذاك باستبدال االستعداد النفسي الثوري لدى آل فرد بتصميم ثوري ال يلين، العفوي بالمنهجي       ) "301ص" (سياسي مستقل 

 ].1969 فرنكفورت للحزب الشيوعي في ألمانيا،
بارتاآوس؟    "ن   المقتطف من الكراس الذي آتبته روزا لوآسمبورغ بعنوا        301أنظر آذلك ص   ر        ": "ماذا تريد عصبة س بارتاآوس إّال الجزء األآث ليست عصبة س

تراآية                      ورة االش د آل طور خاص من الث دافع عن ذي ي ة وال ا التاريخي ا هي مهامه ة م ة العامل تصميما داخل البروليتاريا، الذي يعين لدى آل خطوة للجمهور الواسع للطبق
 ".الثورة البروليتارية العالميةالنهائية وفي آل مسألة قومية عن مصالح 

ام             د ع ا بع ع أن   : 1904نرى هنا أين تقع هذه النواة األساسية البلشفية التي لم تكن روزا لوآسمبورغ قد فهمته ا     "في واق ر تصميما داخل البروليتاري " الجزء األآث
 ".الجماهير الواسعة"ينبغي أن يتم تنظيمه خارج 

ه حا          تراآيون            مما يؤآد مقولتنا بشكل آامل أن ديموقراطيون االش ا هي أيضا ال وم الحزب الطليعي، اتهمه ا تبنت لوآسمبورغ مفه ل  (لم ديموقراطيين  " يسار "ب ال
 ".الدآتاتورية على البروليتاريا"بأنها تريد تطبيق ) االشتراآيين
 129-123ص) 1970باريس  (مهامنا السياسية،ليون تروتسكي،  ) 30
 .125المصدر نفسه، ص ) 31
 .186در نفسه، صالمص ) 32
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تألف بالضبط من حقيقة ، ألن تطور الثورة ي"عالقات القوى"حساباتنا، يعني ببساطة تجاهل الثورة الحية، واستبدالها بشيء غير محسوس، هو   
اه الشرائح                                    ة باتج ا، جذب الشرائح الرجعي رات في وعي البروليتاري أثير التغي أن عالقات القوى ال تفتأ تتغير بشكل متواصل وسريع تحت ت

ا أن المحرك ال          . المتقدمة، وتعاظم إيمان الطبقة بقوتها الذاتية      ا آم و الحزب، تمام ة، فه ذه العملي ة   أّما المحرك الحيوي له وي آللب ة (حي ) مكانيكي
 .33الحزب هي القيادة

 

 الطليعة الثورية والعمل الجماهيري العفوي
 

دير  "إنه أمر خاطئ وغير مبرر أن يوصف عمل لينين آـ    ة      " بخس تق ة العفوي ال الجماهيري ة األعم ا  (منهجي ألهمي اعتراف "مقارن " ب
 . لية التي ال يمكن فهمها إّال في سياقهاإذا استثنينا بعض النصوص الجدا). روزا لوآسمبورغ  وتروتسكي بها

كي أو روزا              ه تروتس م ب ان يحك ذي آ ه ال اس ذات ا بالحم رة عفوي ال المتفج ة واألعم رابات الجماهيري ى اإلض م عل ين يحك ان لين آ
 وهذا من السمات المميزة     –وحدها البيروقراطية الستالينية زورت اللينينية باتجاه حذر متنام إزاء الحرآات الجماهيرية العفوية             . 34لوآسمبورغ

 .لكل بيروقراطية

ة،              " أن نحدد مسبقا  "عندما تقول روزا لوآسمبورغ أنه ليس باإلمكان         ورة بروليتاري ا ث تنفجر فيه ي س وفقا لروزنامة زمنية، اللحظة الت
اهير           . فهي على حق تماما وإن لينين آان لينضم إلى رأيها هذا           ي للجم ا أن النشاط األول ا مثله ان مقتنع ه ال يخضع      آ ورة بدون ذي تستحيل الث  ال

ـ     ادة سلسلة   "أو  " تنظيم "بصورة مرسومة ل ين       " قي داع                . من ضباط الصف المنتظم روح اإلب ا آروزا لوآسمبورغ، يعترف ب ين، تمام ان لين آ
نظرية العفوية، آما يسمونها إن الفرق بين النظرية اللينينية في التنظيم و . وبالطاقة على المبادرة اللذين يطورهما عمل جماهيري حقيقي وواسع        

تحفظ          – م حدودها                   -التي ال يمكن نسبتها إلى روزا لوآسمبورغ إّال ب ل فه اهير ب ادرة الجم ين مب الي في تثم اهير      .ال يمكن بالت ادرة الجم  إن مب
دفع    قادرة على تحقيق أشياء آثيرة، لكنها عاجزة سواء عن أن تتصور هي بذاتها البرنامج الكلي لثورة اشتراآية إبان          ذات، أو عن ال  النضال بال

: بتعابير أخرى ". خطها الداخلي"باتجاه مرآزة القوى التي هي وحدها تسمح بقلب سلطة دولة وجهاز قمعها معتمدة على التثمير الكلي لميزات         
 .ارتجاالال يمكن أن يرتجل حدود عفوية الجماهير تبدو بالضبط في اللحظة التي يصبح فيها جليا أن نجاح ثورة اشتراآية 

ة    ك، ال توجد عفوي ي  " صرفة"فضال عن ذل ا الحقيق ي تاريخه يس ف ة لكن ل ة العمالي ات الحرآ ي آتب حكاي ه . إّال ف ا يجب فهم إن م
ا              "عفوية الجماهير "بـ ام مرآزي م ا مق ـ         . ، إنما هو الحرآات التي لم تخطط له م ب اهير   "لكن ال يمكن أن نفه ة الجم حرآات تجري دون     " عفوي

راق     " حرآات العفوية"ما أن نحك قليال اللون األزرق للـ". ارجيتأثير سياسي خ  ة من الطالء األحمر الب ا  : المزعومة، حتى نج بقية محترم هن
ة   "مناضل من     ا "فجر إضرابا     " مجموعة طليعي ديم في تجمع            "عفوي اك عضو ق ان                " متياسر "، هن ا آ رد مباشرة فيم ى ال ادرا عل ان ق آخر آ

ة،            " العفوي"في إحدى الحاالت نجد أن العمل       . الجماهير الغفل ما يزال يتردد     هو نتاج عمل طويل من المعارضة النقابية أو من مجموعة قاعدي
ل                      ذ زمن طوي ه نتيجة اتصاالت نسجها بصبر من ل دون نجاح    (وفي حالة أخرى أن ة مجاورة             ) وطوي أو مؤسسة   (زمالء في العمل في مدين

ال    . مشوية تماما من السماء " بصورة عفوية"ات، ال تسقط القبرات حتى في صراع الطبق . أقوى" اليسار"مجاورة حيث    ز إذن األعم ا يمي إن م
ة                 " تدخل الطليعة "عن  " العفوية" ة في الحال ليس بالتأآيد أن آل المقاتلين في الحالة األولى يمتلكون المستوى ذاته من الوعي بينما ترتفع الطليع

ا      " ُتحمل من الخارج"ال " األعمال العفوية" في واقع أنه في آذلك ال يكمن الفرق". الجماهير"الثانية فوق   ى صفوف الشغيلة، فيم الشعارات إل
ًا عمل   . عليه برنامجها" تفرض"و" نخبوية"تتصرف طليعة منظمة إزاء المطالب األولية للجمهور بصورة      وي "لم يحدث يوم دون نشاط  " عف

 .طليعة

ع     " تدخل فيها طليعة ثورية  ت"وتلك التي   " العفوية"إن الفرق بين األعمال      ذا الواق ه  : يكمن بصورة رئيسية، إذا لم يكن حصرًا، في ه أن
ه          " العفوية"في األعمال    ة                  (يكون التدخل غير منظم، مرتجًال، متقطعًا، غير مخطط ل ان في مؤسسة، أو في قطاع محدد أو في مدين ا  ) أآ بينم

ه باستمرار       " الجماهيري العفويالنضال "يسمح وجود منظمة ثورية بتنسيق تدخل الطليعة في      ة، وبإعطائ ه بصورة واعي ه، بتوقيت بالتخطيط ل
 .اللينينية تقريبا ترجع إلى هذا، وإلى هذا على وجه الحصر" المرآزية القصوى"إن آل متطلبات . شكًال 

ال الجم       ) بتعبير آخر حتميون آليون   (فقط القدريون السادرون في غيهم       تم          يمكنهم أن يزعموا أن آل األعم أن ت ة ب ة آانت محكوم اهيري
دري    . في اليوم الذي تمت فيه وأنه في آل الحاالت األخرى التي لم تؤد إلى أعمال جماهيرية، لم تكن هذه ممكنة الحصول                     إن هذا اإلستسالم الق

ة          ) باور-وقد نشرته مدرسة آاوتسكي   ( ة التنظيم اللينيني اتور نظري د صدفة أ      . هو في الحقيقة آاريك يس بالتأآي رون من أخصام         ول ن يكون الكثي
ى أي حد هي متناقضة                     " عفوية الجماهير "اللينينية الذين يتكلمون آثيرا على       وا إل دون أن يفهم ة وال يري يدافعون عن هذه الحتمية اآللية المبتدل

 ".عفوية الجماهير"لـ" إعادة تقويم"مع 

ود يمكن   - لحظة نضج التناقضات اإلجتماعيةمنذ–إذا انطلقنا من الدورية الحتمية لألعمال الجماهيرية العفوية       االقتصادية إلى حد ال يع
ة ألن الحوادث                                    ا بدق د وقته ه يستحيل تحدي ل للجدل أن ر قاب ك غي ة، يبقى مع ذل ل ثوري معه لنمط االنتاج الرأسمالي إّال أن يستثير أزمات ما قب

ى            هذا هو السبب في أن طليعة     . والصراعات الجزئية والصدف تلعب دورا مهما      ا عل ة  " ثورية، قادرة في اللحظة الحاسمة أن ترآز قواه الحلق
ى  " الضعيفة درة عل ذه الق ذين تنقصهم ه دمين ال غيلة المتق ر من الش ادرات المجزأة للكثي ا ال يضاهى من المب ة بم ر فعالي ون أآث ا أن تك يمكنه

                                                           
 .193ص) 1940يناير  (7 عدد 1، األممية الرابعة، مجلد "الطبقة والحزب والقيادة"ليون تروتسكي،  ) 33
ذا المجال      . آان يمكننا إيراد شواهد ال تحصى      ) 34 د           : أنظر في ه ة، موسكو، المجل ال الكامل ين، األعم د  1913،  495-488 ص 18لين  266-262، ص23؛ المجل

 …؛ الخ1917-1916، 277-272و
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ذه     - االيطالي 69 الفرنسي وخريف   68ماي –إن أآبر نضالين عماليين حدثا حتى اآلن في أوروبا الغربية  . 35الترآيز ة النظر ه ا وجه د أثبت .  ق
رى االشتراآية  " عفوية"اإلثنان بدآ بنضاالت     ة أو  -لم تهيئها النقابات وال األحزاب الكب ا     ". الشيوعية "الديموقراطي التين لعب دورا مهم في الح

ـ شغيلة وطالب متجذرون باالضافة إلى آادرات ثورية آانت تفسح للجماهير الكادحة  ة  " بأن تقوم ب ة نموذجي اهم     ". تجرب التين أيضا س وفي الح
ة األوى             د الحرب العالمي ا بع ة لم ام في      : في النضال ماليين األشخاص، أي أآثر مما إبان أعظم النضاالت  الطبقي أجور بالتم ين م عشرة مالي

 .فرنسا، وحوالي خمسة عشر مليونا في إيطاليا

د    في الحالتين آانت التطلعات تتخطى إلى ح        ابي صرف     " النزعة االقتصادية   "د بعي ا احتالل         . الضراب نق ك في فرنس ى ذل رهن عل ب
ة السلطة        ل، أي إزدواجي اآن العم : المعامل، وفي ايطاليا مظاهرات الشوارع ورفع مطالب سياسية آما محاوالت التنظيم الذاتي المستقل في أم

ة   (delegate di ripartoإنتخاب الـ ل            بهذا المعنى آانت الطليع د استخلصت قب ية؛ لق ة الفرنس ر من الطليع دما بكثي ر تق ة أآث ة االيطالي العمالي
ط                          . 36غيرها الدروس التاريخية لماي الفرنسي     ى فق اج الرأسمالي، أو حت ة البورجوازي ونمط االنت از الدول م يمكن قلب جه لكن في الحالتين ل

نورد في هذا الصدد الصورة    . كانها أن تسمح بهذا القلب على المدى القصير       استشارة تماثل الجماهير الواسعة مع أغراض النضال التي آان بإم         
د النقطة الحاسمة                  ": تاريخ الثورة الروسية  "التي استعارها تروتسكي في      اك أسطوانة تحصره عن ا إن   . 37آان البخار يتبدد ألنه لم يكن هن طبع

وب      . س األسطوانة بحد ذاتها   القوة المحرآة هي في النهاية قوة التعبئات والنضاالت الطبقية ولي          ر من أنب بدون هذا البخار، ليست األسطوانة أآث
 .ذلك هو جوهر نظرية التنظيم اللينينية. فارغ، لكن بدون االسطوانة، حتى البخار األآثر قوة يتبدد وال يبلغ الهدف

                                                           
 .1968للطليعة الثورية على المستوى القومي تجلى بوضوح قبل آل شيء إبان اإلضراب العام في فرنسا عام " العفوي"إن العجز عن الترآيز  ) 35
ل    لكن هنا أيضا آانت مشاريع التنظيم الذاتي عاجزة في غياب طليعة ثورية منظمة آان بوسعها أن تقوم باالعداد الضروري، إن ت          ) 36 تديمة، ال ب حيد بصورة مس

 .إن تحطيم المرآزة المحافظة لألجهزة النقابية، وأرباب العمل وجهاز الدولة
 .14، ص )1957ان اربر،  (تاريخ الثورة الروسيةليون تروتسكي،  ) 37
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 حالية نظرية التنظيم اللينينية على ضوء التجربة التاريخية
)1( 

ثمة في  . للسبب ذاتهن لم يترك لنا نظرية مكتملة عن الحزب        . ظرية مكتملة عن تشكل الوعي الطبقي البروليتاري      لم يترك لنا مارآس ن    
وعي                            ذا ال ذا وطورا ذاك من وجوه تكون ه ارة ه رز ت ا تب مؤلفاته شذرات لنظرية من هذا النوع، لكنها تبدو غالبا آما لو آانت متناقضة، ألنه

ل ال ي التحلي ب ف ي تغل ي الت يالطبق ى  . مارآس ا عل ذاتي للبروليتاري ى اإلنضاج ال ذي يخلص إل ارة العنصر ال ل ت دى الطوي ا للوضع –الم تبع
وطورا العنصر    . البروليتاري بالذات، أي تبعا للموقع الذي تحتله البروليتاريا في سيرورة اإلنتاج الرأسمالي، وفي المجتمع البرجوازي عموما               

ة                 - للبروليتاريا ذاتها  شرالمباالذي يبرز انعدام النضج الذاتي       ديولوجيا الطبق ة أي يما الخضوع لعبودي  تبعا لثقل البؤس واالستالب والتخبل وال س
 .المسيطرة، تلك السلبيات التي تنجم عن الشرط البروليتاري ذاته

وعي الطبقي                       ّون ال ة متماسكة حول تك ة    إن للينين الفضل التاريخي في دمج هذه العناصر المتناثرة لصياغة نظري اري، نظري  البروليت
ى                  . تشكل قاعدة نظريته عن التنظيم     ررة، عل ر المب دعاوى غي ر من ال ة من التنظيم، والكثي ذه النظري ة إزاء ه ر من التطورات الخاطئ إن الكثي

 .النية، المقامة ضد لينين طوال القرن العشرين ناجمة عن رفض فهم نقطة االنطالق النظرية تلك

ى آراس              طبعا، عندما يجري الكالم      ل؟  "على نظرية لينينية في التنظيم، ثمة نزعة إلى الرجوع حصرا إل ا العم ر من    " م وإرجاع أآث
ا             ذا الكراس دون غيره ذآورة في ه ادئ الم ى المب افق،       . ربع قرن من النشاط الحثيث في حقل التنظيم إل افلي من ين ماآي رى في لين درما ال ُي بق

ون     دما يك اه عن ن نواي ما م ي قس ن وع ي ع ر مناسب "يخف ك    " الظرف غي ن الصدق والتماس ى م د األدن ه بالح راف ل ري االعت درما يج وبق
الطبع دون أساس                ة هي ب ة االختزالي ذه المحاول إن ه اه، ف ات في       . االيديولوجيين اللذين بدونهما يفقد نقاش أفكاره آل معن ين ثب اج لين ة في نت ثم

أآثر   ". ما العمل؟"وأآثرها إقناعا في بعض الموضوعات الجوهرية التي نجدها معروضة بأوضح الصور          ر ف لكن آلما اغتنت تجربة لينين أآث
ام   1906-1905ال سيما تجربة النضاالت الثورية للبروليتاريا الروسية عامي         – ة        1917 وع ة العمالي ة الحرآ ه تجرب ى حد ال يمكن إغفال ، وإل

ه     –األممية إبان الحرب العالمية األولى وغداتها        ى                     فإنه يدمج في نظريت ورة عل  حول التنظيم سلسلة من العناصر اإلضافية، سوف نجدها مبل
ين سنة       -األخص في الكتابات عن إفالس اإلشتراآية        ة ب ورة  "، في  1916 وسنة  1914الديموقراطي ة والث ام     " الدول ات أساسية أخرى ع وآتاب

ة حول الموضوعات     ".مرض اليسارية الطفولي "، في وثائق المؤتمرات األولى لألممية الشيوعية وفي         1917  إّن مجمل هذه العناصر المجمع
ل؟ "األساسية لكراس    ا العم ة،           " م ذه النظري يس لحظة من ه دان، ول ذا المي ة في ه ة اللينيني ا في بعض الوجوه، تشكل النظري والمصححة له
 .محدودة في الزمان

ة             ة اللينيني ض النظري اد دح ن النق د م ة العدي ص محاول رى تخ ة أخ ة تمهيدي ة مالحظ ات     ثم ى الممارس دين عل يم معتم ن التنظ ع
 .إنه خطأ منهجي واضح… البيروقراطية في االتحاد السوفياتي بعد لينين 

ره           –طبعا إن وحدة النظرية والممارسة التي يطالب بها المارآسيون           ل غي ه قب ا من جهت  تسمح باستمرار   -والتي آان لينين ليضطلع به
ة،                   لكنها. بمواجهة النظريات بنتائجها العملية    نجم عن النظري ائج ت ذه النت ى أن ه ل           - تتطلب أن يقدم البرهان عل ة، ال ب يس عن عوامل مختلف ول

ة                         . نظريات معاآسة  اب ليست طريق ذا الكت ى أساس ه د أن تلقى دروسه عل ة بع ة جراحي إن إدانة آتاب في الجراحة ألن جّراحا فشل في عملي
اب، ال واحد من                    ينبغي آذلك تقديم البرهان على      . علمية جدية للغاية   ات المعروضة في الكت ق النظري ا هو تطبي أن ما سبب موت المريض إنم

 .آالف العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤثر على مجرى العملية الجراحية، بدون علم المنّظر، أو نتيجة لرفض واع التِّباع الدرس المتلقى

ة ع                   ة اللينيني ك في النظري ا يمل ز م ة                 أخيرا، من الضروري تميي ة العام ى مجمل عصر األزم ق عل ة شمولية، أي ينطب ن التنظيم قيم
ا،                  ة للبروليتاري ة الطبقي يس إّال   -للرأسمالية، وينتج هكذا عن مجمل الخصائص األساسية للمجتمع البرجوازي، لإلنتاج الرأسمالي وللطليع ا ل وم

وارد في    آ: نكتفي بمثل واحد . عرضيا، ناتجا عن شروط نوعية خاصة بالزمان والمكان        المقطع ال ل؟  "م من المرار جرى االستشهاد ب ا العم " م
ين؟ جرى      " المعادية للديموقراطية"ضد انتخاب لجان الحزب، ولصالح تعيينها من قبل المرآز، آبرهان على التصرفات      ة، من جانب لين للغاي

الديموقراطي العمالي الشاب  -يشها الحزب االشتراآي بالشروط الصعبة للسرية التي آان يع     حصراتناسي إضافة أن لينين يبرر هذه الطروحات        
دوبي الحزب،         " ما العمل؟ "في روسيا القيصرية، وأن آراس       ة األوسعين لكل اللجان وآل من ينادي في الوقت ذاته بضرورة االنتخاب والعلني

شيوعية تؤآد من جديد على مبدأ انتخاب آل   مذ يجري ضمان الحد األدنى من الحريات الديموقراطية، وأن طروحات المؤتمر الثاني لألممية ال    
 .اللجان، غير تارآة لالستثناآت إّال بالنسبة لشروط السرية القيصرية على وجه الحصر

)2( 
ين         ة     تنطلق النظيرة اللينينية في تكون الوعي الطبقي البروليتاري من التمييز، الجوهري بالنسبة للمارآسية، ب ا والطبق ة في ذاته الطبق

ة، باالستقالل عن              ". بؤس الفلسفة "ذي سبق وأرساه مارآس في       ال لذاتها، يتفرع عن هذا التمييز مفهوم الوجود الموضوعي للطبقات االجتماعي
ة                   ات المعني ة للطبق ذين  . مستوى الوعي لديها، ومفهوم النضال الطبقي الموضوعي، باالستقالل عن مستوى الفهم الذاتي للمصالح التاريخي إن ه

د المشهور،                      المفهومين عن ال   م التحدي ة ولفه ة التاريخي داخلي للمادي طبقة الموضوعي، والنضال الطبقي الموضوعي، ال غنى عنهما للتماسك ال
ان       ". آل تاريخ البشرية هو تاريخ الصراع بين الطبقات       : "في البيان الشيوعي، الذي يقول     ان العصر الوسيط آ بديهي أن عبيد العهد القديم وأقن

ذه                 وعيهم لمصالحهم ال   ا ه ار طابع الصراعات    . طبقية التاريخية أقل بكثير مما هي الحال مع الشغيلة البريطانيين أو األمريكيين في أيامن إن إنك
ام في           ال اإلضراب الع ى سبيل أمث ا عل ا، آم الطبقية على مجابهات آبرى بين الرأسمال والعمل، على أعمال طبقية آبرى تقوم بها البروليتاري

، بحجة أن وعي البروليتاريين المنخرطين   1961-1960 وعامي   1950 أو اإلضرابات العامة في بلجيكا عام        1948 يوليوز   14إيطاليا بتاريخ   
ة                                دان الديموقراطي في تلك المعرآة لم يكن على مستوى متطلبات التاريخ، أو أن هؤالء آانوا يقاتلون من أجل أهداف سياسية ال تخرج من مي

ة         البرجوازية، إنما هو دفن ل     ة التاريخي ى آل المادي ود  . مفهوم الطبقة الموضوعية والنضال الطبقي الموضوعي، ووضع لنقطة استفهام عل ال يع
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وعي          ل ال وعي، ب ّدد ال ذي يح اعي هو ال ده –الوجود االجتم وعي وح ين          -وال اعي ُيشرك مالي ة نضال اجتم ى حقيق الحكم عل ذي يسمح ب  هو ال
 .األشخاص

ة    ة اللينيني ا أن النظري ن آم زم        لك ارض بح ي تع وية، فه ة القص ة الذاتي ك النزع طحات تل د ش ر ض وى التبري ع دع يم ترف ن التنظ ع
ع         ود المجتم ة لوج ة المحتوم ارآس النتيج بة لم و بالنس ي ه أن الصراع الطبق ة ب رى، محتج ي ت ة والت ل ميكانيكي ي ليست أق الموضوعية الت

ذا الخصوصية األساسية للنضال الطبقي                  الرأسمالي وللتناقضات التي تمزقه، أن الوعي هو االنعكاس اآل         اعي، وتمحور هك ي للوجود االجتم ل
وانين           : البروليتاري، تلك التي تميزه عن آل نضال طبقي حدث في الماضي           ا ق عنينا واجب الطبقة العاملة في استبدال مجتمع واقتصاد تحكمهم

 .ية يضطلع بها منتجون متشارآونعمياء أو موضوعية ببناء واع لمجتمع واقتصاد جديدين تديرهما قيادة واع

ر عناصر المجتمع                  بما أنه ال يمكن لبناء االشتراآية أن يكون النتيجة اآللية للنضال الطبقي داخل المجتمع البرجوازي أو لمجرد تحري
ى درج                      ا حظوظ        الجديد القائمة داخل المجتمع القديم، بل لتنظيم واع للمنتجين فإن مستوى وعي هؤالء المنتجين سوف يحدد إل تاهان به ة ال يس

 .نجاح المشروع

دائي  استنتج لينين من تمييز مارآس بين مفهوم الطبقة في ذاتها والطبقة لذاتها تمييز مفهوم          : بتعابير أخرى  وهو  – النضال الطبقي االبت
 الذي والنضال الطبقي الثوري، - البرجوازيالنتيجة التلقائية المحتومة للتناقضات الطبقية التي يدخلها نمط اإلنتاج الرأسمالي بذاته إلى المجتمع       

ى مستوى وعي                             ذي يتوقف بصورة أساسية عل ة وال ة البرجوازي وحده يسمح بتحويل األول إلى هجمة ناجحة ضد االقتصاد الرأسمالي والدول
 .البروليتاريا وتنظيمها وقيادتها

ن النضال الطبقي الثوري، في نظريته، ال يفصل أبدا بصورة      الموجه غالبا ضد لينين ال مبرر له، أل       " النزعة اإلرادية "الشك أن مأخذ    
ة الموضوعية، المحددة بوضوح                      . ميكانيكية عن النضال الطبقي االبتدائي     ر، في بعض الشروط التاريخي . ال يمكن أن يكون إّال ناتج هذا األخي

تم   . يمكن أن تنتجا ثورة ظافرة في ظل القيصرية" الثوريةالتربية "أو " اإلرادة الثورية"بعكس الشعبويين، للم يؤمن لينين أبدا بأن مجرد          د اه لق
ة محددة، هي        " التربية"وهذه " االرادة"دائما باالشارة على وجه الدقة إلى أن على تلك      ة اجتماعي دائي لطبق أن تنطلقا من النضال الطبقي االبت

ي النضال     درات ف يا ق ي روس مالية ف ور الرأس ا تط ي منحه ا، الت ل    البروليتاري ا قب يا م ي روس ة ف ة اجتماعي ا أي طبق ن تملكه م تك يم ل والتنظ
ة                –لم ينس آذلك أن يوضح أنه، فقط، ضمن شروط ناريخية محددة تماما             . الرأسمالية ة بصورة دوري ل ثوري ا قب اج أزمات م شروط تسمح بإنت

د من أج          -بفعل التناقضات المراآمة داخل المجتمع الروسي في ظل القيصرية          ان يمكن للجه ى نضال             آ دائي إل ل النضال الطبقي االبت ل تحوي
 .طبقي ثوري أن يعطي ثماره

ا  "طبقة في ذاتها"خارج هذه المقدمات التي تسمح دون غيرها بتفسير آيف يمكن للنضال الطبقي المألوف أن ينتج             ، أن ينتج وعيا طبقي
د تف   . بروليتاريا، لم يكن يمكن لعمل طليعة ثورية أن يالقي النجاح            ه لمفي ة   إن دمات، ضمن إطار      -حص األسس االجتماعي ك المق االقتصادية لتل

ة حول التنظيم عن      : لكن فليبق اآلن في ذهننا الشيء التالي وحسب    . سوف نعود إلى ذلك بعد قليل     . المادية التاريخية  ة اللينيني إن ما يميز النظري
ضال الطبقي االبتدائي والنضال الطبقي الثوري، وال آونها تنكر أن          نظريات أخرى إوالية أو إرادية، ليس آونها تنكر الروابط الواضحة بين الن           

اني (األول يشكل الشرط المسبق للثاني       ات        ). أن اتساعا عظيما لألول ال يمكن إّال أن يسهل بزوغ الث ا تنكر وجود عالق ا هو آونه ا يميزه إن م
نجم عن                     ن ي اني ل ر أن الث ا تعتب اني، وآونه ين األول والث ة ب ي ينبغي أن تسبق                   آلية وتلقائي ى الشروط الموضوعية الت  األول إّال إذا انضافت إل
وعي         . بزوغه سلسلة من الشروط الذاتية التي ليست نتيجة طبيعية محتومة لها           ة المارآسية حول تكون ال هنا بالذات نقع على آل تعميق النظري

 .ظيمالطبقي البروليتاري الذي تمكن لينين من تقديمه عن طريق نظريته في التن

)3( 
ا                   ي لتجربته اتج اآلل إذن التساع نضاالتها   (إن المستوى الدقيق لوعي البروليتاريا ليس النتاج اآللي لموقعها من سيرورة اإلنتاج وال الن

ذا المستوى هو              ). الماضية والحاضرة  اذا ه ا   إنه ينجم عن مجموعة من العوامل األآثر تعقيدا بكثير، التي يسمح تفاعلها وحده بتفسير لم ى م عل
 .هو عليه في زمن محدد ومكان محدد

ل               ذا التكون يمث ل آل شيء أن ه اري تفسر قب وعي الطبقي البروليت ة عن تكون ال ة اللينيني ر    إن النظري ر متساوية وغي سيرورة غي
ر المتساوية    السيرورة ال هذه السيرورة غير المتساوية وغير المتصلة لتكون الوعي الطبقي البروليتاري هي أوال انعكاس            .متصلة ة غي تاريخي

 . البروليتاريا ذاتهاوغير المتصلة لتكون

وة                         وا ق أن يبيع ا ب ا وفي الظروف ذاته رة ذاته يهم في الفت َض عل م ُيق ين، ل إن مجموع المأجورين، آما يبدون في فترة معينة في بلد مع
العهم حديثا من قريتهم التي ولدوا فيها ومن زراعة           وغيرهم جرى اقت  . بعضهم عمال صناعيون، أوالد عمال صناعيين منذ عدة أجيال        . عملهم
أة الصغيرة           . بعضهم تأثروا بالحياة واإلنضباط الجماعيين في المصنع الكبير       . األجداد بعضهم تأثروا بروحية جمعيات الحرف السائدة في المنش

اة الجماع            . والعمل شبه الحرفي   ى حيث الحي ة الكب دوافع             بعضهم موسومون بحضارة المراآز المديني ا لل دادا طبيعي ة خارج المصنع تشكل امت ي
ذات          اري وللمسكن نصف الريفي                    . التضامنية المنبثقة عن العمل الصناعي بال أثير المستلب المزدوج للوضع البروليت وآخرون يخضعون للت

َذرِّر زول والُم ة  . المع ات عمالي ي منظم ولتهم ف ذ طف وا من ؤالء ترب ديولو . ه أثير األي ك خاضعون للت ه  وأولئ ذي نقلت ة ال ة البرجوازي جي للطبق
 . يعكس األصول التاريخية وشروط الحياة المختلفة لشرائح بروليتارية متنوعةStratificationإن تفريعا ". محايدة"تنظيمات آهنوتية أو 

ن يخضع آل عامل بالطري    . تنضاف إلى الجذور الموضوعية لتفريع البروليتاريا ذلك جذور ذاتية ليست أقل أهمية       ا والدرجة    ل ة ذاته ق
ديولوجي      دى أعضاء               . ذاتها لتأثير الطبقة المسيطرة األي ة ل تثير ردود فعل مختلف ع سوف تس ذآاء والمزاج والطب ة وال ات في التجرب إن اختالف

ة الساحقة من            . مختلفين من طبقة اجتماعية واحدة، خاضعة لقوى االستغالل واالضطهاد ذاتها          ة في    عاجال أو آجال سوف تنخرط األآثري الطبق
ى                  -النضال،   الطبع عل ة حاسمة ب ذلك النضال أهمي ام ل رهم، ويفهمون بصورة أفضل المرمى الع ل غي ك قب ون ذل بعض يفعل لكن لواقع آون ال
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ومي لهؤالء وأولءك        رى         –السلوك الي رات النضاالت الكب يما خارج فت إن          . الس ا أسباب موضوعية، ف اعي للبروليتاري غ اإلجتم ان للتفري إذا آ
ى  التفري ه، إل ي اتصال ب ؤدي، ف ذاتي ي ر المتواصلغ ال ابع غي يالط وعي الطبق ع  .  لتطور ال ية للمجتم دوره عن خصيصة أساس ذا ب نجم ه ي

 .الرأسمالي وللشرط البروليتاري ينبغي التذآير بها في هذا الصدد

ام اقتصادي محتوم ال يمكن أن تتملص منه،        تخضع الطبقة العاملة لالستغالل الرأسمالي، ال تبعا لخيار أيديولوجي مسبق، بل تبعا اللتز            
روط   ي ش ة"ف ا      ". عادي الموت جوع ا ب دوام، دون أن يقضي عليه ى ال ل عل ن العم ف ع ا التوق دان   (ال يمكنه ي البل ة، ف إن تعويضات البطال

ى خالصة أن الشقي     ، تنقطع دون شفقة بعد فترة إذا توصلت السلطات البرجواز  "السخي"الرأسمالية الجديدة ذات التشريع االجتماعي       ة إل ال "ي
يعني ذلك أنها عاجزة عن النضال على الدوام، وأنه خارج النضاالت الثورية التي تضع على جدول األعمال قلب النضال            "). يرغب في العمل  

ة  ما أن ،"إعادة الطبقة جزئيا إلى المنطق الفردي الخاص"ينفذ آل نضال طبقي في ظل هذا النضام حتما إلى الرأسمالي،   ط  . تنتهي المعرآ فق
ة  " الحياة الخاصة"، إلى "النضال من أجل الوجود"العناصر األآثر وعيا، األآثر حمية، األآثر عنادا، تقاوم نزعة العودة إلى        التي تنجم عن بني

 .المجتمع واالقتصاد الرأسمالي بالذات

ة          ة ذهني ة،   . تنعكس آذلك تلك البنية الموضوعية ذاتها بني ات     بنزعة إ  أيديولوجي ى استبطان عالق اج الرأسمالية      ل ومي     اإلنت ول الي والقب
ي تشكل أساس            " عصيانا"حتى العمال األآثر    . بها ات السوق الت اج عالق وم إنت يشترون خبزا، يدفعون إيجارات وضرائب، يعيدون هكذا آل ي

ا انتفاضات           لقد خاضوا على امتداد عشرات السنين نضاالت طبق       . نمط اإلنتاج الرأسمالي وال يفقهون شيئا      ا فيه ة شرسة، بم ال   (ي آانتفاضة عم
ون ى    )لي اج إل ائل االنت لع، ووس ى س ل إل وة العم ل ق ات السوق، دون تحوي يم عالق تحيلة دون تعم مالية مس ك أن الرأس ع ذل وا م ، دون أن يفهم

 رأسمال

ازه              ذا الج   . ال غنى عن جهد إعالم وتكوين نظري لكشف آل أسرار االستغالل الرأسمالي وألغ ده، ال يمكن أن         إن ه د، من حيث تحدي ه
راد          (يكون إّال فرديا     ة           ). أو في أحسن األحوال بهمة مجموعة ضعيفة من األف والحال أن الجمهور     . ال يمكن أن يكون الحاصل المباشر للتجرب

ورة النظ         . العريض ال يتعلم إّال بالتجرية     ى، طور بل ى طوره األعل ا الطبقي إل ى     ما أن يصل تكون وعي البروليتاري ة وهضمها، حت ة العلمي ري
ا               ) (بكسر الراء (ومفّردة  ) بفتح الراء (يصبح إذن حتما سيرورة مفّردة       إن هذا في آل حال هو إحدى األواليات األساسية التي يمكن أن يكسب به

 .بقة العاملةتصل للسبب ذاته سيرورة تفاضل داخل الط). لكن هذه قضة أخرى. العامل المستلب والمسلوبة إنسانيته فردية مستقلة

)4( 
ة       بيا للنظري تقل نس دور المس ى ال ذلك عل د آ تواه، يعتم ى مس ى أعل ا إل اري، مرفوع ي البروليت وعي الطبق ن ال ي ع وم اللينين إن المفه

ه    إنه يستتبع، بتعابير أخرى، . المارآسية في السيرة التاريخية   اري وشروط تخطي الي   –استحالة بلوغ وعي إجمالي للوضع البروليت وعي إجم
 .على أساس تجريبي بحث، اختباري، برغماتي -للرأسمالية واالشتراآية

إن تجربة الشغيلة ومجموعات قطاعية من الشغيلة هي بالضرورة تجربة تجريبية ومجزأة للواقع االجتماعي، يحدها األفق الدقيق الذي                 
اتم        إن النضاالت التي تنطلق م . بضع مؤسسات، بضعة أحياء، بضع مدن     : يدور فيه وجودهم   ذا بخ ة المباشرة مطبوعة للسبب ه ذه التجرب ن ه

ار        -وعي مجزأ يعكس      ى وهو يحاول اإلنك ي هي التشييء                          - حت ة الت ة المحتوم ه الطبيعي ا، ونتيجت ذي هو خاصة البروليتاري  العمل المجزأ ال
 ".الوعي الزائف"واإلستيالب و

ي الطبقي االبتدائي الناتج عن النضاالت الطبقية االبتدائية وجوهريا إن الطابع الحرفي المحتوم لهذه النضاالت يستتبع أن يستدعي الوع         
ة                اريخي للكلم ق والت المعنى العمي تج عن                 . عديدة تتناقض مع نضال طبقي ب ا، تن ل انقسامات داخل البروليتاري وعي المجزأ ينق ذا ال ك أن ه ذل

ا             ه مهم ة أن تحافض علي ثمن  شروط االنتاج الرأسمالي بالذات وتحاول البورجوازي ان ال ذاتها     .  آ ة ل ا طبق تشكل في   "ال –ال تصبح البروليتاري
ذه لصالح وعي            -وفقا لصيغة مارآس  " طبقة ومي والعرقي ه ي واالقليمي والق ام القطاعي والحرفي والمحل  إّال بقدر ما تتراجع عوامل االنقس

 .شغل، والكفاءة والمسكن والعرق والدين والقومية باالستقالل عن خصوصيات المهنة، والللمصالح المشترآة لكل البروليتاريينتوحيدي 

إن                          ة، ف ة العامل لكن إذا آان نمط اإلنتاج الرأسمالي يسهل حتما، في طور من نموه، انفجار نضاالت توحيدية وعامة على مستوى الطبق
ي شام                    وعي آل ي والمجزأ ب وعي التجزيئ تبدال ال ى اس ل لكن التناقضات الرأسمالية وآل     تلك النضاالت تحتاج إلى الكثير من أجل التوصل إل

ة                  . شروط انتصار االشتراآية   ك النضاالت المعمم ع آون تل ة واق ذا، ثم ّون وعي شامل آه ق تك ي تعي ذآورة أعاله الت بمعزل عن العوامل الم
ين  ألمانيا  : وحتى وال مرة واحدة في حياة بعض األجيال العمالية        (ليست إّال مرة أو مرتين إبان حياة آل جيل عمالي            ضمن  !). 1968 و1933ب

ي تحدد الطابع                                   ا، يجعل العوامل الت ا عيش فعلي ى أساس م ائم حصرا عل ذا، ق هذه الشروط، فإن األصل التجريبي البحث لوعي جماهيري آه
 .التجزيئي للوعي العمالي أقوى بكثير جدا من العوامل التي تعمل في االتجاه المعاآس

ا ال              " ل؟ما العم"إن إحدى األفكار األساسية في       ذا الكراس هي أن البروليتاري ا حين آتب ه وم آم املة الي ا الش ي تحتفظ بكل قيمته الت
ر ممارسة سياسية   ممارسة اجتماعية شمولية  إّال عبر - لواقعها الخاص بها-تستطيع بلوغ وعي آلي للواقع الرأسمالي     : وبصورة أدق .  أي عب

ادرة   نشاط سياسي متواصل      تعابيره إّال تلك األقلية من الطبقة العاملة المستعدة لمتابعة           إنه ال يبلغ هذا الوعي الطبقي المرتفع به إلى أسمى           والق
ى في مراحل                 "على ذلك، حتى في فترات تراجع الحرآة الجماهيرية، حتى في مراحل             ردي الخاص، حت ى المنطق الف إعادة أآثرية الشغيلة إل

ة        صعود تأثير األيديولوجية البورجوازية والبورجوازية     ة العامل ي                .  الصغيرة داخل الطبق ة الت ادي لضرورة حزب الطليع ذا هو األساس الم ه
 .ينادي بها لينين

ع الرأسمالي،    آلالتي تثير على الدوام     الممارسة السياسية،   إن الطريقة التي يمنح بها لينين، عن وعي، قسمة خاصة لتلك              وجوه الواق
ذين                " عة االقتصادية ذات النز "والمعاآسة للممارسة التريديونيونية     التي تكتفي بتحريض الشغيلة ضد االستغالل واالضطهاد المباشرين، الل

ة القصوى  (يتعرضون لهما في المؤسسة التي يعملون فيها، في الحي، في المدينة          بالد  : وفي الحال ة، ال ر من سوء       ) المنطق هي في أساس الكثي
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ز،     (إن ما ينكره لينين    . ا التصور هي مع ذلك واضحة للعيان      إن األساس النظرية لهذ   . الفهم والتأويالت سيئة النية    ارآس وإنجل ه م ره قبل وما أنك
في "هو أن المراآمة التدريجية والمتقطعة للنجربة المباشرة تؤدي         ) خال ربما في بعض الجمل من آتابات الشباب، المعزولة عموما عن سياقها           

ان وح       " نهاية المطاف  دء         إلى إعادة إنتاج تحليل نظري، آ د تمكن من إنتاجه في الب د خاص ق اريخي يحدده الوجود       (ده جه ا في سياق ت طبع
ى وعي طبقي          ).  للمجتمع البورجوازي وللنضال الطبقي البروليتاري     المسبق إن مئة إضراب من أجل مطالب مباشرة، لن تؤدي بالضرورة إل

رن         يكفي دراسة تجرب  . شامل، اشتراآي، حتى ولو خيضت باستبسال ليس له نظير         اني من الق ا في النصف الث ة في بريطاني ة النضاالت الطبقي
 .، لمالحظة ذلك مباشرة1970-1940التاسع عشر، وتجربة النضاالت الطبقية في الواليات المتحدة في الفترة ما بين 

ة   وعييمكن أن يؤدي في النهاية إلى " االقتصادية" يتخطى النضاالت  فقط نشاط  ل بصعوبة    ي.  يتخطى وعي التريديونيوني مكن أن نقب
ه                 الي طليعي        . مقدمات الجدل المادي، النظرية المارآسية في المعرفة، وإنكار صحة أطروحات لينين هذه في الوقت ذات إن ضرورة حزب عم

ه بصورة متواصلة في ظل                       الي بمجمل تنجم إذن عن ضرورة خوض نشاط من هذا النوع على الدوام وعن استحالة أن يخوضها الجمهور العم
لنظام الرأسمالي، تبعا لتفريعه الموضوعي الخاص به وللمعيقات الذاتية القوية التي تمنع مراآمة ثابتة، تدريجية ومتواصلة للوعي الطبقي في                 ا

 .داخله

ة خالل مراحل       تلك التي تمنع أن تضيع    آالذاآرة الجماعية للطبقة العاملة،     إن حزب الطليعة يعمل هكذا موضوعيا        ارف المراآم المع
ي                            ال ك الت ك النضاالت، تل ة لتراجع تل ة الحتمي ة في المراحل التالي ك النضاالت المعمم نضاالت المعممة في المراحل التالية الحتمية لتراجع تل

 .تواصل مراآمة الوعي ضمن شروط عدم تواصل النشاط السياسي للجماهيرتضمن 

)5( 
وم دور            ة                هكذا فإن مفهوم الحزب الطليعي يقودنا من جديد إلى مفه دوري لالنفجارات العمالي ة، الطابع ال ة المعمم ة النضاالت الطبقي ي

ي ينبغي            . نكتشف هكذا أساسا ماديا إضافيا للنظرية اللينينية في التنظيم        . الكبرى ام الت ة هي رهن المه ذلك أن المنظمة المنفصلة للطليعة العمالي
ة                   تحويل اإل : إنها أداة عمل لبلوغ هذه النهاية المحددة      . إنجازها ى هجمات ناجحة ضد االقتصاد الرأسمالي والدول ة إل ة المعمم نفجارات العمالي

 . تباشر بنجاح بناء مجتمع اشتراآي-بديكتاتورية البروليتاريا-البرجوازية، قلب النظام الرأسمالي بنجاح واستبداله بدولة عمالية

د ال            الي     إن منظمة الطليعة، بصورة منفصلة عن الجمهور، ليست النموذج الوحي ة محددة         . ممكن للتنظيم العم ة تاريخي ا نتيجة رئاي : إنه
ا عن     . رئاية حتمية انفجارات ثورية على المدى المتوسط أو البعيد، لن تتحول إلى ثورات ظافرة إّال بفضل نشاط الطليعة المنظمة                   ة  خارج حالي

ذه، ورة ه ة ص  الث دوافع إيديولوجي ا ل ة إّال تبع يم المنفصل للطليع رر التنظ ى عصبوية  ال يتب نحط إل ن أن ت ون النضاالت . رفة، يمك دما تك عن
ذي       د ال دور الوسيط الوحي المتوقعة الوحيدة نضاالت جزئية، فإن التراآم التدريجي للتجارب يبقى وحده ممكنا بالنسبة لجماهير عريضة، وإن ال

ة                   ة والتربي ر الدعاي ارف عب ل المع ه يصبح دور نق رر  –يمكن للطليعة أن تلعب ة،       دورا ال يب ا منفصال، ويتحقق داخل منظمات جماهيري تنظيم
 .شريطة أن تحترم هذه حدا أدنى من الديموقراطية الداخلية

ام           يا وحدها    1914ينبغي اإلشارة في هذا الصدد إلى أن لينين لم تكن لديه رؤية دقيقة لحالية الثورة، قبل ع وبعض  (، إّال بالنسبة لروس
رقية     ا الش ي أوروب رى ف دان األخ تراآية          ).البل زاب االش بة لألح ة بالنس لة للطليع ة المنفص اداة بالمنظم ن المن ع ع ة، امتن ذه الرئاي ا له - تبع

ع من غشت             ل الراب ة قب يما                        . 1914الديموقراطية الجماهيري ة، الس ة الثاني ارات يسارية شتى داخل األممي ين تي إآتفى بتشجيع تنسيق رخو ب
واب                   بمناسبة النقاشات التي دارت فيما يخص السلوك          ى األب دو عل ي آانت تب ة الت ال الحرب االمبريالي ه حي ذي يجب تبني دأ     . ال د مب م يم وهو ل

أن النظام                                 ك الحرب ب ه انفجار تل ة الشيوعية، إّال حين أقنع ق األممي التنظيم المنفصل للطليعة إلى مجمل الكرة األرضية ولم يعلن ضرورة خل
 .ي يضع ثورات عديدة على جدول األعمال في عدد آبير من البلدانالرأسمالي العالمي انتقل إلى طور أزمة عامة تاريخ

د الظروف الضرورية لزعزعة المجتمع             إن الطابع الدوري النفجار نضاالت شاملة آبرى للبروليتاريا، ثورية آامنة، يتفرع عن تعقي
تمع مجمل العوامل الضرورية إّال استثنائيا، سواء       ال تج . البورجوازي عميقا ودفع الشغيلة لتخطي مرحلة النضاالت من أجل المطالب المباشرة          

وعية    ل الموض ت العوام مالية    (آان اج الرأس ات اإلنت ي عالق ة ف ة عميق ة  ) أزم ل الذاتي ات    (أو العوام اميين للطبق لل المتن دة والش دام الوح إنع
عور متعاظم بأن أسباب السخط ال يمكن أن  المسيطرة؛ وهن جهاز القمع، السخط المتنامي للجماهير الكادحة وقد بلغ مستوى غضب مكتوب؛ ش    

اهير            " شرعية"تجد عالجها عن طريق االصالحات التدريجية ووسائل تصحيح          دى الجم ة ل ة متعاظم متنوعة بل عن طريق عمل مباشر؛ وثيق
خ              ذا، ال ر عمل آه ة الستبطان ا          ..). بقوتها الخاصة بها، أي بقدرتها على تفجي ادات العميق ه نظرا لالجته ديهي أن ادة    ب ات الرأسمالية وإلع لعالق

إن المصادقة              ذات، ف اج الرأسمالي بال نمط االنت ة ل جمهور من العمال إلى المنطق الفردي الخاص غداة نضاالت جزئية، وهي اتجاهات مالزم
تثنائية                 ا     . التي تجعل الوضع ناضجا لالنفجارات الثورية أو الثورية الكامنة، ال يمكن أن تكون إّال اس ذه        –لألسباب ذاته ا في ه ي يضاف إليه الت

ى المدى القصير موجة صاعدة أخرى من                              –الحالة وزن الهزيمة والشكوآية التي تولدها        ه عل ه أن يعقب م يحقق هدف  ال يمكن النفجار فاشل ل
ى   . يداالنضاالت المعممة، ال بل سيعقبه انحدار في قتالية الجماهير إلى أن تنفجر مجموعة جديدة من الظروف المالئمة صعودا جد           ا عل نتكلم هن

ة،          مراحل نضاالت طبقية متفجرة ومتعممة تدريجيا،     ، ليس بمعنى أحداث معزولة، بل بمعنى        "انفجارات"  بالتضاد مع مراحل نضاالت متفرق
ة،           (محصورة وحول أهداف مباشرة وحسب       دورة االقتصادية ودورة النضاالت الطبقي ين ال ي توجد ب ا الصالت الت ا  ال يمكننا أن نعالج هن لكنن

 )..سنشير فقط عابرين إلى أن هذه الصالت ليست صالت عالقة ميكانيكية وسببية مباشرة

بة    ا بالنس ي آن مع ة ينبغي أن يجري تفحصه ف ة لنضاالت معمم ارات دوري ال انفج ه حي ة أن يلعب يم الطليع ى تنظ ذي عل دور ال إن ال
ة ولمراحل النضاالت  ة الكامن ة للنضاالت الثوري ىللمراحل االعدادي ة بحصر المعن ة  .  المعمم ات الجدلي زدوج للعالق ر م ر بنظه ق األم يتعل

ي واع لنضاالتمبعثرة وإن آانت               . التي ينبغي إيضاحها  " جماهير/طليعة" لكن طبيعة الثورة االشتراآية البرجوازية تستتبع ضرورة عمل ترآيب
ذا التفكك ال يمكن              إذا آان يمكن للمجتمع البرجوازي فعليا أن يبدأ بالتفكك        . ذات اتساع جبار   إن ه ادة ف  في األطراف، في مراحل أزمة ثورية ح

فإذا لم يجر إنجاز عملية التدمير تلك، يمكن أن يجري           . إن هذه ينبغي أن يجري تدميرها بوعي      . أن يصل اطالقا إلى حل آلي للدولة البرجوازية       
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رة      الشروع بسيرورة مضادة للثورة وبنجاح على يد قوى محدودة عدديا، تقف في            ا من الجيش             .  وجه جماهير جد واف ه بقاي ذي لعبت دور ال إن ال
ة من              1919مارس  -1917االمبراطوري خالل األسابيع الحاسمة من نوفمبر        ائج تاريخي ه نت ان ل د آ ك، وق ى ذل ل عل  في ألمانيا، هو أفضل دلي

 .أآثرها مأساوية

)6( 
وي     إن الرابط بين الطليعة والجماهير غير الثورية هو قبل آل شيء             ة             . رابط وساطة ترب ذاآرة جماعي ط آ ة فق ة الطليع ال تعمل منظم

 .للطبقة، بل تجتهد باستمرار في إيصال المعارف المراآمة بفضل النضاالت والتجارب الماضية إلى أآبر عدد ممكن من البروليتارييت

ى        عندما نتكلم على سيرورة تربوية، ال ننسى بالطبع الطابع الجدلي لهذه السيرورة التي            لبية إل ل بصورة س ة جاهزة تنق ا حقيق ليس فيه
ة                       ة المنظم ا والطليع ل تسيس تتخطى  . جمهور ُيفتَرض أنه جاهل، بل تمثل تجارب، مدًا وجزرًا مستمرين النطباعات وأفكار، بين الجمهور األق

ذاآرة     تجاهين، اإل، فقط عندما يجري تمكين هذا المد في  "دآان"الطليعة نهائيا خطر التحول إلى تنظيم عصبوي أو       د ذاك دور ال ا عن  تلعب حق
 .لكل الطبقةوالمراآمة لتجارب جماعية 

ه متمحورة              ذي تبقى اهتمامات ا النظري، والجمهور ال إن الوساطة بين البرنامج، الذي يلخص آل دروس النضاالت الماضية وتعميمه
وري عن اإلصالحي     وإن–حول أهداف مباشرة، ال يمكن أن تحدث باالستناد حصرا إلى تربية أدبية               آان لينين أشار بحق إلى أن ما يفصل الث

شكًال نوعيا خاصا  تشترط تلك الوساطة آذلك  . أو الوسطي هو آون الثوري يتابع الدعاية الثورية وإعداد الثورة ذاتها في المراحل غير الثورية              
ى ملتقى ومحرض        "ما العمل؟"التي وضعها لينين في     " الخطة االستراتيجية الكبرى  "إن  . من العمل  ة إل ل حزب الطليع ى تحوي  والتي تقوم عل

ذي                                  ة ال وم المطالب االنتقالي اه مفه دها باتج د بتمدي ا بع ام فيم ة موضوعيا، ق ي ليست رجعي لكل حرآات اإلحتجاج والتمرد ضد النظام القائم الت
 .1938استعاده تروتسكي في برنامجه اإلنتقالي لعام 

تيعابها في                          تستتبع استراتيجية المطالب اإلن    ا واس اهير المباشرة، ال يمكن تحقيقه ق من اهتمامات الجم ا تنطل ب، فيم تقالية وضع مطال
مالي   ام الرأس ار النظ ة            . إط مالي والدول اد الرأس ارات االقتص يم إط ى تحط ه إذن إل ة تتج ة العامل ة للطبق ال معمم ع أعم بح دواف دما تص عن

ة ا . البرجوازي ى ذاته اهير عل رةإذا طرحت الجم ام   مباش ال أن يمتصها النظ ك األعم ن لتل ة، يمك ذا حال ي هك ط ف ا، وفق ذه ألعماله دافا آه  أه
ك األهداف               . بصعوبة، عن طريق إصالحات    دافا آتل ها أه ان   والحال أن الجماهير ال تطرح على نفس بقا             إب تم إعدادها مس م ي ام إذا ل إضراب ع

ا              لذلك وب " أعمال نموذجية "وبصورة منهجية، سواء بالدعاية أو بـ      ا يومي ك وتنقله تكوين إطارات عمالية داخلها تجسد آل السيرورة الوساطية تل
 .إلى رفاقها في العمل

ر المطالب الضرورية إلنجاح                       وري آبي اء انفجار ث ا أثن ى أن يجد غريزي إنه من قبيل اإليمان بالمعجزات افتراض الجمهور قادرا عل
ا     الثورة، وقادرا على أن يجد االستعراض ذا األلف منا         ورة ومناورة إصالحية التي أفسحت المجال أمام خنق آل االنفجارات الثورية في أوروب

 .الغربية، رغم موازين القوى المالئمة جدا في حينها للثورة

هي قبل آل شيء مرآزة سياسية، تكمن " ما العمل؟"إن مرآزة الحزب التي أصر عليها لينين بتلك القوة في الجدال الذي تمحور حول          
ة عن نضاالت                       في ف  ع إّال شرط تخطي األفق الضيق للتجارب الناجم د مستواه األرف وعي الطبقي عن غ ال ن يبل هم واقع أن الجمهور العمالي ل

أثر   .مرآزة تجاربهجزئية أو، بتعابير أخرى، شريطة   ى حد   ‘ إن الوجه التنظيمي الصرف لهذه المرآزة هو ثانوي في استدالل لينين، وهو مت ل
 .وط الالشرعية النوعية الخاصة التي بنيت ضمنها االشتراآية الديموقراطية الروسيةبعيد آذلك بشر

ى حد               ة إل ة، متجاهل إن ضعف محاجة روزا لكسومبورغ ضد لينين ناجم عن آونها ترآز نيرانها على الوجه التنظيمي للمرآزة اللينيني
ى االيحاء بن     . بعيد وجهها السياسي   ذلك، إل وم ب ا تق ر           إنها مضطرة، فيم ين، أآث ة لين ة عن نظري اري مختلف وعي الطبقي البروليت وُّن لل ة تك ظري

ذا النضال آاف                    وعي الطبقي ال يمكن أن يكون إّال نتيجة للنضال وأن ه ذا ال ر أن ه ه، تعتب ر في الوقت ذات اؤال بكثي ر تف تبسيطية بكثير وأآث
ذه األطروحة     إن التجربة التاريخية، وال سيما تجربة الثورة األلمان       . لضمان تكونه  ر صخبا،            . ية، تكذب ه ر اتساعا، األآث ى النضاالت األآث حت
ذاتها مستوى          ) 1923-1918فلنفكر بفترة االضطراب والنضاالت الجماهيرية غير المنقطعة تقريبا بين          (واألآثر طوال    ة لتضمن ب لم تكن آافي

إن     . ة ظافرةوعي مرتفع آفاية للجماهير العمالية األلمانية بحيث يسمح لها بإنجاز ثور         دوري، ف ا باالنحدار ال بما أن تلك النضاالت محكوم عليه
ة للحزب                               رة جماعي ا، وذاآ راآم للتجارب، ممرآز له ر منقطع، دون دور م ة نضال غي نظرية ترى في تكون ذلك الوعي مجرد نتيجة لتجرب

 .الطليعي، تحكم على هذا التكون بأن يكّرر عمل سيزيف المأساوي

ام            ينبغي أن نضيف، إلح    ذ ع ه من ا أن تفاضل          1914قاق حق روزا لكسمبورغ، أن ة، فهمت تمام ورة األلماني ذ انفجار الث يما من ، والس
ه      . البروليتاريا األيديولوجي ال يمكن تخطيه عن طريق اتساع النضاالت بالذات  وم أدخلت ة، وهو مفه ة العمالي لذا نادت بالتنظيم المنفصلة للطليع

ل   في آتاباتها البرنامجية من م      بارتاآوس؟       "ث د عصبة س اذا تري ة                      ". م ة أيضا، في نهاي ذا الصدد لينيني ا أصبحت في ه ول إذن أنه يمكن أن نق
 .حياتها

)7( 
بصدد تلك .  بوضوح1903-1902في الفترة الثورية، يتغير المشهد، وتبدوا ثغرات نقاشات " جماهير/طليعة"عندما نتفحص العالقات   

ام             الثغرات على وجه الخصوص، أدخل ليني      د ع ه في التنظيم، بع ى نظريت ة عل د غشت   1905ن تصحيحات مهم ام   1914، بع ، وخصوصا ع
1917. 

نظم  -لقد برهنت التجرية التاريخية في الواقع أن وجود حزب اشتراآي  ين لسني     (ديموقراطي م تعدنا مصطلح لين ) 1903-1902إذ اس
ة  ة الثوري ي األزم يلعبه ف ذي س دور الموضوعي ال يس ضمانا لل د . ل ا   لق نوات قناعته ة س ت طيل ت أعلن دة آان زاب ع ل أح اريخ مث ا الت دم لن ق
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بح بكل                          ى أن تك ل حاولت حت ى السلطة، ب ا عل ى استيالء البروليتاري ذه حت المارآسية، بينما ليست فقط لم تحاول، إبان أزمة ثورية، أن تقود ه
ي               ادرة تنظ ل أخذت مب ذات، ال ب ة     الوسائل الحماس الثوري للبروليتاريا تلك بال ورة المضادة بصورة واعي -إن سلوك االشتراآية  . م انتصار الث

يس  .  لكن ليس الوحيد- هو المثال األآثر نموذجية على ذلك  1919-1917الديموقراطية أثناء األزمة الثورية بين       إن وصول هتلر إلى السلطة ل
 .وسكي وإبرت وشيدمان التاريخية فيه مسؤولية ساحقةإّال النتيجة النهائية لخنق الثورة األلمانية، وهو خنق آانت مسؤولية أمثال ن

اهير    . 1906-1903آان تروتسكي وروزا لكسمبورغ قد توقعا ذلك االحتمال فبل لينين، منذ سنوات   ابير أخرى، أن الجم لقد فهما، بتع
ديولوج             " انتظام "العمالية ذاتها التي آانت، ضمن شروط        أثير االي ة بشدة تحت ت ة الصغيرة،       عمل الرأسمالية، واقع ة والبرجوازي يا البرجوازي

ة          وا طيل ا مناضلون تثقف يمكنها في أوقات األزمة الثورية أن تبرهن على مبادرة، إنطالق ثوري، وقتالية تتخطى إلى حد بعيد تلك التي يتميز به
 .سنوات بالنظرية المارآسية

ام                  ذ ع ة من اريخ النضاالت الطبقي نا  1914عندما ندقق في حساب ت ل عشرات          نجد أنفس ين، ب رة أو اثن درس، ال م ذا ال ام ه  مجددا أم
ي وضع جدول بكل         . المرات  ا يعن وري، إنم اهير الث اُط الجم ة نش ا األحزاب العمالي ي تخطى فيه ة الت داد آل الئحة االنفجارات الثوري إن تع

 .دان نصف المستعمرة آما في البلدان المستعمرة أيضاوبالكثير من األزمات في البل-األزمات الثورية التي تتابعت عمليا في البلدان االمبريالية

اهير                   ة للجم ادرة العفوي ى أن المب رهن عل اريخ ب ة         (هل يعني ذلك أن الت ر المنظم اهير غي ا الجم ا فيه هي شرط آاف النتصارات        ) بم
ة  . من أجل أن نتمكن من ضمان سقوط الرأسمالية؟ آال إطالقا         " الكوابح المنظمة "ثورية وأنه يكفي تصفية       المزدوجة ذلك أن الموازنة التاريخي

ا            . في هذا الصدد   رار أنه ة   "فمن جهة، أثبتت الجماهير في العديد من الم ر ثوري ا              . من األحزاب   " أآث ذلك أنه ا أثبتت آ اهير ذاته ذه الجم لكن ه
 .عاجزة عن أن تضمن بذلك قلب الرأسمالية

اهير و              ك الجم ى أهداف محددة               في غياب طليعة تنتزع السيطرة السياسية داخل تل رة عل ذه األخي ة ه ة       –ترآز طاق از الدول دمير جه  ت
دة   لطة جدي اء س لطة، بن نمط مشرَّك الس ا ل ا وفق اج وتنظيمه ائل اإلنت ى وس تيالء عل ة، االس ى –البرجوازي ر شجاعة وحت ا األآث إن هجوماته  ف

 . المثل األآثر مأساوية واألآثر إقناعا في هذا الصدد1936 لقد قدمت التجربة اإلسبانية لشهر يوليوز. انتصاراتها األآثر جرأة، تبوء بالفشل

ة في التنظيم،                          ة الينيني ي تسمح بإيضاح النظري ة الت إيضاح أنجزه    -نستخلص بالتالي سلسلة من الخالصات من هذه الموازنة التاريخي
 .1921-1914لينين بذاته خالل الفترة ما بين 

أحزابا –جماهير "يصبح . 1914يتعقد ويتوسع على ضوء الرابع من غشت " أحزاب/يرجماه"إنه واضح قبل آل شيء أن الدياليكتيك        
ة            ".  أحزابا ثورية  -ال تتبع خطا ثوريا    ة العامل . لم يعد وجود أحزاب ضمانا ضد امتصاص األيديولوجيا البرجوازية الصغيرة والبرجوازية للطبق

ا آانت الحال بالنسبة لالشتراآية      على العكس، يمكن أن يصبح ذلك الوجود محرك ذلك اإلمتصاص وعر        ه، آم م     -بت دء، ث ة في الب الديموقراطي
ة  يوعية الجماهيري ن األحزاب الش لة م بة لسلس خ(بالنس ان، ال ا، اليون ا، إيطالي ي فرنس د) …ف ا بع يطة . فيم ر بمعارضة بس ق األم د يتعل م يع ل

ي، يحرض عداءها      ، بل بالنظر بناء إلى أي الشروط الن      "التنظيم"بـ" عفوية"وميكانيكية للـ  ا الطبق ظرية والعملية يرفع التنظيم وعي البروليتاري
ه         ة (حيال المجتمع البرجوازي بمجمله، ُيعدُّ تدخلها الكثيف في األزمات الثورية، باتجاه تعميقها وتعميمها، وتثقيف مناضليه الخاصين ب ) الطليع

 .ية ظافرةباتجاه تدخل في األزمات الموجهة نحو تحويلها إلى ثورات اشتراآ

دة                                 ة الوحي ة المتبادل ة في العالق ة، ال يسمح بحشر السيرورة التاريخي ان أزمات ثوري اهير، إب -أحزاب "واضح أن اتساع نشاط الجم
سوفياتات،   (أآثر تنظيم ذاتي للجماهير   إن أي أزمة ثورية في بلد مصنع حتى بصورة نصفية أّدت دائما تقريبا إلى خلق                ". جماهير غير منظمة  

ة              ) عمالية مجالس ة سلطة فعلي ة وأدوات مباشرة الزدواجي ذاتي             . ، أجنة السلطة البروليتارية القادم زة التنظيم ال ق ألجه وري العمي إن الوجه الث
نظم    مجمل والحكم الذاتي للجماهير تلك، ناتج عن آونها تطول بالتحديد       ر م ذي يبقى غي  البروليتاريا والمستغلين، بما فيهم هذا القسم من بينهم ال

 .أو أثناء نضاالت طبقية جزئية فقط" الهادئة"أو غير نشط أثناء الفترات 

ام  1906لقد أدرك لينين األهمية األساسية لظاهرة السوفياتات متأخرا قليال عن تروتسكي الذي آان يرى فيها منذ عام             شكل التنظيم الع
ط بصورة    . روليتاريةللثورة الروسية الظافرة المقبلة، وشكل التنظيم العالمي للثورات الب   يس فق ة "إّال أنه فهمها عميقا ول رات   " إنتهازي وفي الفت

وري  -سوفياتات"ولقد فهم لينين أفضل من تروتسكي الديالكتيك الخاص . الثورية وحسب آما يأخذ عليه نقاد معاصرون معادون   ذي  " حزب ث ال
ام          ام        : 1917لم يستوعبه هذا األخير بعمق إّال ع ان يستحيل قي ور إذا آ د مصنع دون تنظيم من النموذج السوفياتي                 ةث تتبع    – في بل ذا ال يس وه

افرة  لمجمل البروليتاريا، فيستحيل آذلك قيام ثورة -بالطبع أن يكون المصطلح هو ذاته في آل مكان      ة السياسية داخل     ظ  دون أن تكتسب الهيمن
ي        السوفياتات طليعة منظمة، عبر عمل شرح ودعاية وتحريض ال يكل، دون تأثيره  اهير الت ة الواسعة للجم ى الطاق زي، عل ا التنظيمي، الترآي

 .تحررت إبان األزمة الثورية

ر،     . الذي يناقض على العكس مفهوم التنظيم السوفياتي        (ال يستتبع مفهوم الحزب الواحد      " الدور القيادي للحزب  "إن هذا    ذا األخي ألن ه
ا             الشغيلة، ينبغي حتم      مجملبمقدار ما ينبغي أن يكون تنظيم        ديولوجي والتنظيمي للبروليتاري اء االي وعي واالنتم وع مستويات ال ا أن يعكس تن

ة        )ذاتها، أي أنه يستتبع التعددية الحتمية لألحزاب العمالية واالتجاهات العمالية          ة أو قمعي دابير إداري بها بت تم آس ة ي وم هيمن اريخ  . ، وال مفه إن ت
ا الحزب           آان استخدام تدابير م  : الثورة الروسية يثبت ذلك    ع به ان يتمت ي آ ة السياسية الت ن هذا النوع يتناسب دائما بصورة معكوسة مع الهيمن

المكتسبة عن طريق خطه السياسي وقدراته على اقناع الجماهير         –طالما آانت تلك الهيمنة     . البلشفي داخل البروليتاريا والجماهير األآثر اتساعا     
ذات               في متناوله، لم يكن عليه أن يلجأ       -بذلك الخط  ة والتنظيم السوفياتي بال ة العامل ي     ( إلى أي تدبير قمعي داخل الطبق اع ذات دابير دف م إّال ت الله

تج عن           ). ضد أولئك الذين فجروا الكفاح المسلح ضد سلطة السوفياتات            ة ن ة العامل اذه داخل الطبق ى اتخ دبير إداري وقمعي اضطر إل إن أي ت
 . قطاعات محددة من تلك الطبقةانحدار مسبق لتأثيره السياسي الراجح داخل
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رة محددة أو أخرى؛ إن          ي فت فة، ف ادة البالش ه الق ذي اقترف أ السياسي ال ذا أو ذاك الخط ذلك االنحدار في ه يمكن البحث عن أسباب ل
ى من الح       . اللنقاش في هذا الصدد يدوم منذ نصف قرن ولن ينتهي في وقت قريب      ة بحد أدن ة التاريخي ك الحقب س الموضوعي  لكن أيا يدرس تل

اهير عامي                           دريجي للبالشفة داخل الجم زال الت ديهي أن ال تكون األسباب األساسية لالنع ذا أو ذاك         1921-1920يرى أن من الب  تكمن في ه
اهير     ديهي أالّ  . (الوجه الثانوي للوضع أو لسياية لينين، بل في شروط موضوعية آانت تؤدي بدورها إلى سلبية متعاظمة من جانب الجم  من الب

ان من األفضل           ه آ تنتاج المنشفي بأن ك االس د متخلف      "نستخلص من ذل ى السلطة في بل تيالء عل دم االس بة   "ع ري بالنس تنتاج التبري ، أو االس
ة،    "للستالينية الذي يرى أن    يا إّال بوسائل بربري ة "االشتراآية لم تكن ممكنة البناء في روس ع    ". إرهابي  لنشاط  الدرجة النسبية  إن آل شيء يتب

 ).، أن تطلق ذلك النشاط بقوة1923آان يمكن لسياسة صحيحة للحزب، بعد سنة . لجماهيرا

ام      ر    1917آانت روزا  – 1903هنا يمكن التعرف إلى أي درجة يخطئ أولئك الذين على خطى روزا لكسومبورغ ع د أصبحت أآث  ق
فيما يخص . ج التاريخي الوحيد لمخاطر البقرطة المحافظة للحزب ما يزالون يعتقدون إلى اليوم أن اللجوء إلى نشاط الجماهير هو العال            -!حذرا

ة    ) وحتمت إلى حد بعيد   ( السلبية المتنامية للجماهير     سبقتحال االتحاد السوفياتي على األقل،       ين      . بقرطة الحزب المتنامي راف للين ويمكن االعت
دة العمل    بهذه المزّية التاريخية في أنه لو قرنا درجة نشاط الجماهير في السوفيات           ات التي قادها البالشفة سياسيا بدرجته في سوفياتات أخرى، م

إن                    ة، ف ة العامل ين داخل الطبق ا بالشفة مهيمن م يكن فيه ي ل الفعلي للسوفياتات في روسيا بمدة عمل أجهزة من النموذج السوفياتي في البلدان الت
ي و           يمن  "وجود حزب ثوري طليعي من النموذج اللينين زة من            ال ي " دوره المه اهير في أجه تقلة للجم ة مس ا متناقضين مع منظم مكن اعتباره

 .النموذج السوفياتي، ال  بل إنهما يضمنان لها العكس وجودا أطول وعمال أفضل وأآثر فعالية

)8( 
دال     اء ج ه أثن ح أن ه لواض ل تش        1903-1902إن ة بفع ة العمالي بة للحرآ د بالنس ن أن تول ي يمك ار الت دير األخط ين تق س لين كل  بخ

ا ة داخله ى . بيروقراطي ة الصغيرة وعل يا البرجوازي ى االنتليجنس ه عل ذاك يرآز نيران ان آن ديونيونيين"آ ق الضيق" التري إن روزا . ذوي األف
ة االشتراآية            ين أن                 -لكسمبورغ التي استوعبت في تلك الحقبة جد الغامضة تجرب ة بصورة أفضل، تمكنت أفضل من لين ة األلماني الديموقراطي

ع  ع تتوق ف م ي التكي افظ وف اه المح ي االتج امن ف م الك ر األعظ ون الخط راهنأن يك ع ال ن الوض ك وال م يا تل ن االنتليجنس ق م ن ينبث  ل
ة               . الديموقراطي بالذات -التريديونيونيين، بل من الجهاز االشتراآي     ة وفي تعويضات الديموقراطي إن هذا الجهاز المرآز في منظمات جماهيري

دفاع  "آان سيتبنى توجها محافظا بصورة أساسية، عقلنته ضرورة          ". حقق االشتراآية لحسابه الخاص   "واقع قد سبق و   البرجوازية، آان في ال    ال
ب  ن المكتس ك       ". ع ل ذل ي آ ة ف ل األيديولوجي ة، ال ب ة واالجتماعي ذورهما المادي دان ج ة االصالحية تم ة والنزع ك "إن . إن المراجع ديالكتي

 .بعد إلى المستوى العالمي على يد البيروقراطية الستالينيةهذا امتد فيما " الفتوحات الجزئية

ام                 ا من ع ة      1914على ضوء التجربة التاريخية، أدرك لينين بصورة أفضل بكثير، إنطالق ذي تستطيع بيروقراطي دور األساسي ال ، ال
راهن  للدفاع عن المنظمات العمالية أن تلعبه في تحويل تلك المنظمات من أداة لدفع ثورات اشتراآية إلى أداة       اعي الوضع ال د أعطى   .  االجتم لق

ة وآّرس   1917أدرك منذ عام . الديموقراطية العالمية، لتحليل بقرطتها-أهمية سياسية، في نضاله ضد االشتراآية       خطر بقرطة أول دولة عمالي
 .قسما مهما من سنوات حياته األخيرة لمصارعة هذا الخطر

ع ه   ذلك، رف وم ب ان يق ا آ ين، فيم ل  إن لين ن الحق كلة م ديولوجي  ذه المش ة"(األي ادات البيروقراطي ة"، "الع اليب البيروقراطي ، "األس
ة  " ى المستوى     ") الذهنية البيروقراطي اعي إل ة محددة                        .اإلجتم دافع عن مصالح اجتماعي ة ت ه هي شريحة اجتماعي ة بالنسبة إلي  إن البيروقراطي
يش، الم ( ور، نمط الع توى األج ل مس ي حق ية ف ة خاصة  . داخيلبصورة أساس ل مكان ة، ال تحت ة اجتماعي ا ليست طبق ي أنه و السبب ف ذا ه ه

ة                       ات االجتماعي ا آل الطبق ة من تاريخه ام     ). وضرورية تاريخيا في سيرورة اإلنتاج، آما فعلت، على األقل في حقبة معين ذ ع ل   1918ومن ، نق
 .ضد التشويه البيروقراطي لتلط الدولةقسما آبيرا من هذا االستدالل إلى حقل الدولة السوفياتية وإلى النضال 

د     . لقد ُأخذ على لينين ما فحواه أن نموذج تنظيم الحزب الذي نادى به سّهل سيرورة البقرطة في االتحاد السوفياتي         ذا المأخذ ق ا أن ه بم
ؤي              1903-1902جوبه به عمليا منذ      ل تنب وات األوان مظهر تحلي د ف ى الت        .  فهو يأخذ بع ا أعاله عل ادى      سبق وأجبن ين ن رى أن لين ذي ي د ال نفي

 .بنموذج تنظيم غير ديموقراطي إّال أن آل مسألة نموذج التنظيم الممكن لألحزاب العمالية تستحق تحليال أآثر تفصيًال

وذجين أساسيين لتنظيم األحز                   ا نم دم لن اريخ ق إن الت راد، ف اب إذا وضعنا جانبا نادي النقاش أو التجمع الالشكلي والمنقطع لمجموعة أف
النموذج المؤسس على االختيار الفردي للمناضلين، تبعا لمستوى وعيهم الفردي ونشاطهم؛ ونموذج الفروع القائمة على أساس الدائرة                 : العمالية

ا   ، يوافقا "ذيق"واآلخر  " واسع"هذان النموذجان، وأحدهما    . االنتخابية، التي تجمع آل أولئك الذين يؤآدون اعتناقهم للمبادئ االشتراآية          ت تمام
 ".بالشفة"، و"مناشفة"الديموقراطية الروسية بين -قسمة االشتراآية

ة أن                    ة التاريخي ى ضوء التجرب ا           أي من هذين النموذجين أثبت أنه األآثر ديموقراطية؟ نقول عل ر مم رط بصورة أسرع بكثي األول تبق
 . األولفعل الثاني، وأن هذا األخير، تحول آليا في آل حال عبر تبقرطه إلى النموذج

ا عن االجتماعات    –ليس صعبا أن نفهم أن تجمع عدد آبير من األعضاء السلبيين             زام " دون مستوى وعي و  -الذين يتغيبون عموم " الت
ا بكل                                زمين عموم اليين ملت ا هي الحال مع جماعة فع رديين، مم اغوجيين ف از أو ديم رفيعين، يمكن تحريكه بصورة أسهل بكثير، على يد جه

ا سّهل البقرطة           " واسع "آلما استوعب حزب     . لمساهمة التي يقدمها للدفاع عن تلك القضية      واحد على ضوء ا    ر، آلم لبية أآث ا  . عناصر س وآلم
ى وجه الحصر من                ا عل ر ضد البقرطة            مناضلين نشاطين   آان حزب طليعي مؤلف ان الضمان أآب ا آ ه       .  آلم تالين في آل حال، بإغراق إن س

ين،                  العناصر الواعية والفاعلة ضمن عدد آ      د موت لين د بقرطة الحزب البلشفي بع ا   -بير من المنضمين السلبيين، قد سّهل إلى حد بعي ا آم تمام
 .المشهورة" وصيته"آان لينين توّجس في 
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ا                     –إن مشكلة بقرطة الحزب العمالي       ببه إطالق ر س ذا األخي يس ه ا نموذج تنظيم محدد، لكن ل  -وهي ظاهرة اجتماعية يسهلها أو يعيقه
ي                     مرتبط بشكل    ة الت ا لمصالح الطبق ورة خط سياسي تبع از، وبل ى الجه ة األعضاء عل ة رقاب ة، أي بإمكاني ة العمالي وثيق بمشكلة الديموقراطي

دد              (ينبغي الدفاع عنها     ل وليس لغايات متعلقة بمصالح قطاعية، أو لغايات تبرير ذاتي، وهذا خطر يه اج             آ ى االنت  تنظيم في مجتمع مؤسس عل
ل يم العم لعي وتقس اعيالس ال أيضا ).  االجتم ذا المج ي ه ة واضحة ف ة التاريخي ا  . إن الموازن ا حي ين حزب اة لين ان حي في إب ان الحزب البلش آ

ادة                  ا  (وديموقراطيا يختار دوريا نقاشات محتدمة االتجاهات، تسمح بالتعبير عن آراء غير متفق مع آراء القي ى     )أو أآثريته ، وال تلقي الحرم عل
ة، وسمح لنقاشات اتجاهات     . ح للتجربة نحسم التباينات التكتيكية  مواقف معارضة، بحيث تسم    يمكن التأآيد أن هذا الحزب آان أآثر ديموقراطي

 .الديموقراطية-وبالتأآيد من األحزاب االشتراآية-أآثر منهجية من أي حزب عمالي مهم في التاريخ، 

ع التكتالت     )النيب (لسياسة االقتصادية الجديدة صحيح أنه حين آانت عزلة البالشفة في أقصى درجاتها، إبان إدخال ا     ين من رح لين ، اقت
ة                . في الحزب وتم له ذلك     ألة مبدئي ان       . لم يقترح هذا األمر في آل حال إّال ألسباب عارضة وآتدبير عابر، ال آمس رار آ ذا الق ر أ ه يمكن التفكي

 أن يخنق تدريجيا حق االتجاهات وبالتالي آل ديموقراطية داخلية في           وعلى ضوء التاريخ، نعتقد أنه آان آذلك فعال ألنه سمح لستالين          -مخطئا،  
 .الحزب

ة       " خطيئته األصلية "للينين آمثبتة لـ" الخطيئة"لكن الذين يوردون ظافرين هذه      ة ينسون بسهولة فائق ة مناهضة للديموقراطي المزعوم
ع وجهات نظره المعارضة        الذي تطوع فيه لينين لصالح إلغاء حق التكتل أثبت عل         الوقت ذاته أنه في    ليابنيكوف بفرض طب نا حق المعارض ش

ى حزب اشتراآي    :  بمئات آلالف النسخآل عضو في الحزب،وتوزيعها على حساب الحزب على   ا إلذن عل ه     -ُدلُّن وقراطي واحد مورس في ديم
 !هذا، ونحن ال نقول منهجيا، بل عرضًا

ة                  ل علني وفي المؤتمر العاشر ذاته للحزب الشيوعي الروسي الذي تم فيه اتخاد قرار منع التكتالت، أثبت لينين مجددا بصورة ليست أق
اه، رامج       حق االتج اس ب ى أس ة عل ة المرآزي اب اللجن تقبل انتخ ي المس ع ف ذي أراد أن يمن ازانوف ال ه ري دم ب ديل تق ه تع ي وج ف ف و يق  وه
ين              إذا انف . االتجاهات ذا صاح لين ة  ("جرت تباينات أساسية، ال يمكن منع حسمها أمام مجمل الحزب، هك ال الكامل  267 ص 32الجزء  " األعم

إنه منذ منعت البيروقراطية نقاشات من هذا النوع، وحق االتجاه هذا، توقف الحزب عن أن   ). 1961من االصدار األلماني، ديتزفرالغ برلين،  
 .نعها لينينيكون األداة الثورية التي ص

ر          ة     "لقد أوردت حجة أخرى أيضا لتبري ة المالزم فية     " النزعة البيروقراطي اهيم التنظيم البلش ى التصدي           . لمف ه اضطر إل ين ذات أن لين
ذا   . 1917، وقبل آل شيء في أبريل "الحرآة الثورية للجماهير  "الخاص به، في آل مرة شرع بانعطاف التجاه         " جهازه"لـ إن المدافعين عن ه
ة أشخاص رئيسيين وحسب            : صور ينسون تفصيال صغيرا     الت ة ثالث دراما التاريخي ذه ال م يكن في ه ه ل ك أن اهير  ": اإليجابي "البطل  . ذل الجم

اليين البالشفة         . الجهاز المرآزي للحزب، ولينين المتنقل بين تلك وهذا       ": الخائن"الثورية؛ و  ذلك آالف المناضلين العم اك آ زام  . آان هن إن االلت
ل "لهؤالء العمال الطليعيين هو الذي سمع لـ    الحازم   ة           "موضوعات أبري ة اللجن ة أآثري ى مقاوم ك السرعة عل ين، ان تنتصر بتل ا لين ي آتبه ، الت

ه في عامي                        . المرآزية، في بداية الثورة الروسية     ق النجاح ذات ين من تحقي ع لين ذي من -1922إن غياب تلك الشريحة الوسطية الحاسمة هو ال
 .ضد ستالين" رآته األخيرةمع"، إبان 1923

ة صرفة            ارات سيكولوجية وأيديولوجي ذه،     . ها نحن إذن عدنا إلى مقولة سوسيولوجية، عوضا عن اعتب ين ه ة الشغيلة الطليعي إن مقول
ى                         ون عل ذين يكون ة، ال ة الجماهيري ود للحرآ ة    الشغيلة المجسدين للوعي الطبقي للبروليتاريا، شبه الوحيدين في مرحلة تراجع أو رآ صلة وثيق

ة في التصور اللينيني                        ة المرآزي ي تشكل الحلق ة هي الت ك المقول ع، تل ا مستواها األرف ة ذاته ة الجماهيري ذه الحرآ بأآثرية طبقتهم حين تبلغ ه
ربين،                                . للتنظيم دائم للم ة والتمرين ال اء وحدة عناصر التواصل واالنقطاع، التربي نجح في بن ه ي دنا أن زة  سوف نوجز هذا التصور بتأآي المرآ

 .إنه يجسد هكذا التراث األنسى والثوري األآثر قيمة في التاريخ المعاصر. والديموقراطية، تلك العناصر المالزمة للنضال البروليتاري

 

 التنظيم، البيروقراطية والعمل الثوري
 

ة  ) 1905-1903(إّال أن ثمة إشكاال في هذا الصدد لم يدرآه لينين        في السنوات األقسى من النضال      ) 1914-1908(أو لم يفهمه آفاي
دمون  –طبقة عاملة "وهنا بالذات تبرز قيمة اإلسهام التاريخي الذ قدمه تروتسكي وروزا لكسمبورغ لفهم الدياليكتيك           . ضد المناشفة  –شغيلة متق
ة،      ". حزب العمال  اهير   فصل إنه بالتحديد عدم نضج الوعي الطبقي لدى الجماهير الواسعة الذي أثبت ضرورة وجود طليع ين الحزب والجم .  ب

ة                  دمج، ويتناسب مع الخصوصيات التاريخي دور حول وحدة الفصل وال يتعلق األمر هنا بإسهام ديالكتيكي معقد، شّدد عليه لينين عدة مرات، ي
ا، يتكون الحزب داخل المجتمع           . للنضال الثوري من أجل قلب اشتراآي للمجتمع            يم   ال يمكن أن يتجرد من بصم         . البرجوازي طبع ات التقس

ى               ؤدي إل ل   العالمي للعمل واالنتاج السلعي، المالمة لهذا المجتمع، والتي ت انية    تشيء آ ات االنس ي           . 38 العالق از حزب ي أن إرساء جه ذا يعن وه
ذات      از من أد          . مقطوع عن جمهور الشغيلة يخفي إضفاء االستغالل على هذا الجهاز بال اه في فرض نفسه، يتحول الجه ذا االتج تج ه اة حين ين

وغ هدف  اري(لبل ي البروليت ه) نجاح النضال الطبق د ذات ى هدف بح ة . إل ة، وتبعي ة والثالث ين الثاني د بالضبط جذر تشويهات األمميت ا يوج هن
راهن  الديموقراطية والشيوعية في أوروبا الغربية لبيروقراطيات محافظة وإصالحية أصبحت جزءا من        -األحزاب االشتراآية  إن . 39الوضع ال

اطية نتاج لتقسيم العمل، أي لعجز الجماهير الواسعة عن االضطالع مباشرة لوحدها بكل المهام التي تتحكم بها وذلك لكونها ال تشارك           البيروقر
ذا مع       . إلى حد بعيد في سيرورة اإلنتاجالثقافي والنظري في ظل الرأسمالية          يم العمل ه يس بدعة موظفين    الشروط يتناسب تقس ة، ول إذا .  المادي

                                                           
 .189-180، ص)1923برلين، (أنظر أيضا جورج لوآاش، التاريخ والوعي الطبقي  ) 38
 .السياسية والمادية لتلك البيروقراطيات هو هكذا الجوهر االجتماعي الذي تقوم عليه البنية الفوقية لهذا االستقالل وللحمته االيديولوجيةإن الدفاع عن المصالح  ) 39
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ليس : المشكلة ذاتها التي قمنا بعرضها–التنظيم تقنية :  هذه الشروط نصل إلى الظاهرات ذاتها التي نصل إليها تحت تأثير البيروقراطية         تجاهلنا
د             -نمط االنتاج الرأسمالي اإلطار المثالي لتربية على النشاط         ا أه فوا ويستخدموا عفوي ا أن يكتش م الشغيلة آلي ه ال يعل اري؛ إن ذاتي البروليت اف  ال

 .وأشكال تحررهم

ة                        از وبقرطة األحزاب العمالي ى الجه تقاللية عل رى    . لقد بخس لينين، في مجادالته األولى مع المناشفة، تقدير خطر إضفاء االس ان ي آ
دافعين البرجوازيين الصغار عن           ة الصرفة  "المشكلة المرآزية في انتهازية الجامعيين البرجوازيين الصغار آما الم ان لي " النقابي سخر من   وآ

 .نضال العديد من رفاقه ضد خطر البيروقراطية

أتي ال من                م يكن ي ى ل ة األول في الواقع برهن التاريخ أن خطر االنتهازية الرئيسي في االشتراآية الديموقراطية لما قبل الحرب العالمي
دافعين عن          ة الصرفة   "الجامعيين وال من الم م من     "النقابي ة الحزب االشتراآي    لك ذات، ال -بيروقراطي من ممارسة   :  وباختصار ديموقراطي بال

دان                               " شرعية" ى النضال من أجل إصالحات مباشرة في المي ة أخرى عل اني، ومن جه آانت تقتصر من جهة على االنتحابية والنشاط البرلم
 ). في أوروبا الغربيةيكفي أن نصف هذه الممارسة ليصبح واضحا إلى حد تشبه ممارسة األحزاب الشيوعية الحالية. (االقتصادي والنقابي

ى أن   1904منذ عام . لقد الحظ تروتسكي وروزا لكسمبورغ هذا الخطر بصورة أدق وأبكر مما فعل لينين             أشارت روزا لكسمبورغ إل
ا   " المرآزية القصوى "، لكن فقط في حالة      40هو أمر ممكن  " ديموقراطية مترددة -فصال بين الجماهير المتحرآة واشتراآية    " ل للحزب، وفقا للمث

ي ة . اللينين ة وافي كلة بدق امين، صاغ تروتسكي المش ك بع د ذل تراآي : "بع ا، الحزب االش يما أآبره ة، الس تراآية األوروبي -إن األحزاب االش
ك                دارما أصبحت تل ذا بمق الديموقراطي األلماني، تّمت نزعتها المحافظة بالنسبة ذاتها التي اعتنقت الجماهير العريضة وفقا لها االشتراآية، وه

ا، أن تصبح            -نتيجة لذلك يمكن لالشتراآية   . الجماهير أآثر تنظيما وضبطا    الديموقراطية، وهي التنظيم الذي يحيط بالتجربة السياسية للبروليتاري
ة                   ة البرجوازي ال والرجعي ين العم ا مباشرا في وجه تطور الصراع ب دى االشتراآية       . في وقت ما عائق ابير أخرى، إن النزعة المحافظة ل بتع

د في      .41"عاوية في األحزاب البروليتارية يمكن في أحد األوقات أن تكبح البروليتاريا في النضال المباشر من أجل السلطة              الد ين يري م يكن لين ل
ة وهو لم يغير رأيه إّال في بدء الحرب العالمية األولى في حين آان اليسار األلماني قد توقف منذ سنوات عدة عن تغذي         . البدء أن يرى ذلك هكذا    

 .42الديموقراطي-األوهام حول قيادة الحزب االشتراآي

 
 .نظرية التنظيم، البرنامج الثوري، الممارسة الثورية

 

ع من غشت          ين في الراب ألة      1914بعد الصدمة الشديدة التي تلقاها لين ذه المس الخطوة الحاسمة في ه ام ب م التنظيم في      .، ق د يفه م يع  ل
ين في          " عفوية"التنظيم عموما بالـ  "يتعلق األمر فقط بمعارضة     ال  . وظيفته وحسب، بل آذلك في مضمونه      ا  "على وجه العموم، وآما فعل لين م

وراء           "وفي  " العمل؟ ى ال ان إل ام، خطوت ى األم ين التنظيم المحافظ                        ". خطوة إل ر، ب ر بكثي ق، وأآث ز دقي وم تميي ينبغي من اآلن وصاعدا أن يق
ة،             (موضوعية مقاييس   موضوعيا والتنظيم الثوري نوضوعيا، إنطالقا من      اهير، الممارسة الثوري البرنامج الثوري، نقل هذا البرنامج إلى الجم

 .ينبغي اعتبار إرادة النضال العفوية لدى الجماهير آأهم من األعمال اإلصالحية المحافظة للتنظيمات الجماهيرية). …الخ

اذجين"يمكن للمقدسين   د " الس ين التحق بع وا أن لين ام للتنظيم أن يزعم ة نظر اللكسمبورغية حول 1914ع ة" بوجه دما " العفوي عن
ين        ة     "يدافع، في حال الخالف ب ر المنظم اهير غي تهم االشتراآيين           " الجم دما ي اني وعن ى ضد الث ديموقراطي، عن األول والتنظيم االشتراآي ال

ذ ذاك أن الشرط الم                . 43الديموقراطيين بخيانة الجماهير   ين بفكر م ك، أصبح لين ك                أآثر من ذل ا هو في تحطيم تل ي للبروليتاري سبق لتحرر ذات
 .44التنظيمات التي أصبحت محافظة

ا          1914إن التصحيح أو التكملة التي أدخلها لينين عام          وراء تضفي طابع ى ال ك خطوة إل ي مع ذل  على نظريته في التنظيم، لم تكن تعن
وم  ثوريمطلقا على العفوية الصرفة، بل خطوة إلى األمام في التمييز بين حزب   ا      .  وتنظيم على وجه العم ان اشتراط أن ينمي الحزب وعي مك

ة   يغة التالي ذ ذاك الص ر م ة، تظه ة العامل دى الطبق يا ل ة   : سياس اظ وتنمي ة إيق ة مهم ة الثوري ى الطليع وريإن عل ي ث غيلة  مع ي صفوف الش  ف
 .45ضال لدى أآثرية الشغيلة المتقدمينإن بناء الحزب الثوري يعني دعم برنامج الثورة االشتراآية بتجربة الن. المتقدمين

ة            " الخطة االستراتيجية "إن صحة    ة المرحل ألة طبيع اللينينية بالنسبة للبلدان االمبريالية في أوروبا الغربية اليوم ترتبط إذن مباشرة بمس
ا عن الحزب               . التاريخية التي نعيش فيها    تنتج مفهوم ة، أن نس ة التاريخي ورة  " من  ال يمكننا، من وجهة نظر المادي ة الث ا من   " حالي إال إذا انطلقن

                                                           
 .121روزا لكسمبورغ تتكلم، المرجع مشار إليه، ص ) 40
 .463، ص1969منشورات مينوي، باريس ". 1905"، "نتائج وتوقعات"ليون تروتسكي،  ) 41
ادة           ) وافتقاد آاوتسكي للحزم  (أنظر مثال مزحة آالرا زيتكين حول قيادة الحزب االشتراآي األلماني           )  42 ك القي ته تل في الرسائل المتبادلة بصدد الخطر الذي مارس

 .فلنقارن ذلك باالحترام الذي أبداه لينين تجاه آاوتسكي في السنة ذاتها.  لكاوتسكي"طريق السلطة" ضد ظهور 1909عام 
 .181 ص1970، ماسبيرو باريس "ضد التيار: "لينين زينوفييف" :إفالس األممية الثانية: "لينين)  43
 .181المرجع نفسه ص  ) 44
أنظر آذلك المقطع المستشهد به أعاله من آراس روزا . 1968المجلد الثالث موسكو "  أجزاء3األعمال المختارة في "في " مرض الشيوعية الطفولي: "لينين ) 45

ام           " ماذا تريد عصبة سبارتاآوس؟   "بورغ،  لكسم تنتاجات تروتسكي ع ام   1906هذه االستنتاجات آانت أآثر بلورة من اس ذيان    1904 أو روزا لكسمبورغ ع ا يغ ذين آان  الل
دى ا                                 امي النزعة المحافظة ل ة تن ة في حال ا الثوري ى السلطة في انطالقته تيالء عل ألة االس ى حل مس اهير عل درة الجم از االشتراآي  أوهاما حول ق ديموقراطي -لجه في  . ال

من البروليتاريا، التي ال تعرف الوعي إّال في  " انعدام تنظيم"، تلقي روزا لكسمبورغ المشكلة مؤقتا على الشرائح األآثر حرمانا و"االضراب الجماهيري، الحزب والنقابة  "
ام            . اإلضراب الجماهيري  د ع ا بع ه لم ذه      1914حتى لينين، في آتابات وه به اهير ضد     ، ن ة   "الجم توقراطية العمالي ة         " االريس ألة بصورة مقبول ذا المس زال هك إن شغيلة   . مخت

 .1918المؤسسات الكبرى للفوالذ وتحويل المعادن مثال، الذين آانوا جزءا من الشرائح غير المنظمة في البروليتاريا األلمانية، قد تجذروا أبعد عام 
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 التي تقول إن النظام الرأسمالي العالمي يعيش، منذ الحرب العالمية األولى، وعلى أبعد تقدير منذ               -الصحيحة والقابلة للبرهان بنظرنا   –الفرضية  
ة  إذا سل. ، ينبغي أن تقود بالضرورة دوريا إلى حاالت ثورية     46ثورة أآتوبر، مرحلة أزمة بنيوية     كنا على العكس أننا ما نزال إلى اآلن في مرحل

ه  –صعود للرأسمالية، ينبغي عند ذلك رفض فهم من مثل ذلك على أساس              يس         "إرادوي"أن تراتيجية، ل ين االس ا هو حاسم في خطة لين ، ألن م
ل ال                   الدعاية ة ب ر الثوري رات غي ال   توجه المتحور حول        الثورية التي ينبعي بالطبع على الثوريين أن يمارسوها حتى في الفت ة سوف    أعم ثوري

دى القصير أو المتوسط  ى الم مالية   . تحدث عل رة صعود الرأس ي فت ة أيضا ف ذه ممكن ال آه ت أعم اريس(آان ة ب ت تظل )آومون ا آان ، لكنه
 . ذ ذاك أي معنىإن بنية للحزب مرآزة حول اإلعداد النخراط فعال في أعمال من مثل تلك األعمال ال يعود لها م. استثناءات غير ناجحة

ال يكمن  ) أو نواب حزب من ذلك النوع     (وحزب عمالي ثوري    ) من وجهة نظر أعضائه أو حتى ناخبيه      " (حزب عمالي "إن الفرق بين    
ا المطالب وأشكال                     –فقط في برنامجه أو وظيفته االجتماعية الموضوعية         ة موضوعيا، آم ة الثوري ال الجماهيري تشجيع ال إضعاف آل األعم

 . بل آذلك في قدرته على نقل هذا البرنامج بصورة مثقِّفة-ي تضع موضع االتهام أسس نمط االنتاج الرأسمالي والدولة البورجوازيةالعمل الت

ة ة بالصورة التالي ألة بدق د المس ات : يمكن تحدي ى المنظم از عل ى الجه تقالل عل ة"هل يقتصر خطر إضفاء االس ة " العمالي االنتهازي
ة هي النتيجة                              واإلصالحية، أو أنه يه    ا؟ هل البيروقراطي ا ثوري ع نهج ا وتتب ك برنامج ي تمل ك الت ى تل ة، حت ة دد آل منظم يم   المحتوم  لكل تقس

ادة "العمل، بما فيه بين     اعا               " األعضاء "و" القي ذ يتخطى اتس وري، م ول إن آل تنظيم ث ك، أال يمكن الق ا من ذل ة؟ وانطالق في مجموعة ثوري
  من تطوره وتطور النضاالت الطبقية آابحا للتحرر الذاتي للبروليتاريا؟معينا، محكوم بأن يصير في مرحلة

اء                     ه  . إذا وافقنا على صحة هذه المحاجة، ال يبقى إّال استخالص نتيجة هي استعباد التحرير االشتراآي للطبقة العاملة والبشرية جمع ألن
ا،             ة حتميتهم ة،    ينبغي اعتبار إضفاء االستقالل هذا وذلك التشيء، المزعوم ك               آأحد طرفي   ألي منظم د ذل ه اآلخر عن ي طرف ذي يعن أزق ال  الم

ة، لكل هؤالء                   " الوعي المزيف "اإلسقاط المحتوم في     وقعين في ممارسات قطاعي ين المتق البورجوازي لكل الشغيلة غير المنظمين، لكل المثقف
ام للسوق          اج الع وعي            . الذين على هامش االنت ى ال ي تهدف إل ة الت اذ                   إن الممارسة الثوري ع نف ي تمن ة هي وحدها الت اء النظري ى إغن ي وإل  الكل

رديين        " ايديولوجية الطبقة المسيطرة  " وريين ف ى صفوف ث ة              . حتى إل ة وجماعي ذه الممارسة إّال أن تكون منظم إذا آانت المحاجة     . ال يمكن له
دم اآتساب وعي       المذآورة أعاله صحيحة، فينبغي أن نستنتج منها أن الشغيلة المتقدمين، أآاموا منظمين أو    ين، ينحكمون إذ ذاك بع ر منظم  غي

 .طبقي سياسي أو بفقدانه

ة من                             دة وقدري تنتج بصورة جام ا تس ة؛ ألنه ا النهائي دء سيرورة ونتيجته ين ب ل ب ا تماث إّال أن هذه المحاجة هي في الواقع مغلوطة ألنه
ة   .  على الصعيد النظريليس هذا قابال للبرهان، ال بصورة تجريبية وال.   ضفاء االستقالل ذلك    خطر ذلك أن شدة خطر التشويهات البيروقراطي

ا آل المؤسسات في المجتمع               نزعة ال تتوقف فقط على      -وباألحرى لحزب ثوري  –لمنظمة ثورية للطليعة     دها عملي ي تول  إضفاء االستقالل الت
ة ف       : البرجوازي، لكن آذلك على نزعات معاآسة، آما على سبيل المثال          تقلة عن المنظمات            دمج منظمات ثوري ة مس ة أممي ة "ي حرآ " القومي

ا        ا نظري د السياسي             (وقادرة على مراقبته ل بفضل النق از، ب ر جه يس عب ي تسمح                   )ل ة الت ارك الثوري ات وفي المع ؛ المساهمة في نضال الطبق
رغين،    باختيار دائم للكوادر عبر الممارسة، المحاولة المنهجية لتخطي قسمة العمل بكفالة تبادل متواصل بين               ة ومراآز المتف المؤسسة والجامع

 ).…إنقاص مدخول المتفرغين، الدفاع عن قواعد الديموقراطية الداخلية في المنظمة وعن حرية االتجاه والتكتل، الخ(الضمانات المؤسسية 

ان                  النضالإن حل هذا التناقض يتوقف على        ه عامالن اجتماعي ه هو ذات ذي يحكم ات، ال ذه االتجاه ين ه ة، درجة    : 47 الداخلي ب من جه
ة   ".المنظمة المضفى عليها االستقالل   "االمتيازات االجتماعية التي تقدمها      ط إذا  . ومن جهة أخرى درجة النشاط السياسي لطليعة الطبقة العامل فق

آل ما  : و مضجر إن المحاجة بكاملها ترجع إجماال إلى حش      . اندترت هذه األخيرة بصورة حاسمة يتجلى العامل األول هو اآلخر بصورة حاسمة           
ة الشغيلة                  . آانت الطبقة العاملة سلبية، آلما قل عملها النشط من أجل تحررها           دما تصبح طليع ه عن ذه الحاجة في شيء أن ك ه رهن مع ذل ال تب

ا وأن               ر البروليتاري ا   "أآثر نشاطا، تكون المنظمات الثورية أدوات غير فعالة لتحري ة اختياره ا الن         " حري ذاتي    يمكن وينبغي أن يحد منه شاط ال
ة  دما(للطبق ر تق ا األآث ورة). أو جناحه ق الث ة أداة لتحقي ة الثوري ام . إن المنظم ا دون نشاط سياسي متن تحيلة إطالق ة مس ورات البروليتاري والث

 .للطبقة العاملة

 
 نظرية التنظيم، المرآزية الديموقراطية وديموقراطية المجالس

 
ة للحزب           يؤخذ على النظرية اللينينية في التنظيم أن       ة الداخلي ا تطور الديموقراطي الغ به زة مب ى     . ها تمنع عبر مرآ ذا المأخذ عل تند ه يس

م   ا يضيق هامش                                      . سوء فه ر مم ر بكثي ع اآث ة، يوسع في الواق ة جماعي ون تحت رقاب ين التنظيم حول أعضاء نشيطين، يعمل دما يرآز لين عن
اك نموذجان           مذ يتخطى تنظيم عمالي عددا معينا     . الديموقراطية داخل الحزب   ين      ) Models( من األعضاء، يصبح هن ان عن التنظيم ممكن إثن

ك                   ) أو المنظمة اإلقليمية  (نموذج جمعية الناخبين    : بصورة أساسية  ة للحزب االشتراآي أو مع تل التي تتناسب اليوم سواءا مع األشكال التنظيمي

                                                           
ي حدثت     ينبغي أّال نخلط هذه األزمة العامة        ) 46 ة الت للرأسمالية، أي بداية عصر انحدار الرأسمالية باألزمات المحتملة، أو بتعبير آخر األزمات االقتصادية الدوري

ة هو      . سواء في مرحلة ازدهار الرأسمالية او في مرحلة انحدارها     ه الحرب العالمي ذي فتحت دأ     "يرى لينين أن العصر ال ذي يب ة ال ورة االجتماعي ار ضد ا ". ("عصر الث " لتي
 ).393، المرجع نفسه، ص "إفالس األممية الثالثة"أنظر أيضا . المرجع المذآور

فهي تستنتج آليا من النزاعات إلى التشيء الخطر االجتماعي، دون أن تدخل في التحليل توسط السلطة : هنا يكمن بالضبط الضعف األعم لهذه النظرية الجبرية ) 47
رى                . الجتماعيةاالجتماعية الكامنة واالمتيازات ا    وك أو المشاريع الكب ى البن م يكن   –إن إضفاء االستقالل على البوابين وأمناء الصندوق ال يعطيهم السلطة عل " سلطة "إذا ل

ه إّال ضمن بعض الشروط              ل االتجاهات نحو إضفاء االستقالل، إلع               . السرقة، وهو ما ال يمكن تحقيق ى تحلي ذه الشروط أن ينضاف إذن إل د ه ه مضمونه   ينبغي لتحدي طائ
 .االجتماعي
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صحيح أن األول يترك نظريا هامشا معينا للمناورات        . ين وواعين التي للحزب الشيوعي، أو نموذج عصبة محاربين يستندون إلى أعضاء نشط          
لبيين     . إلى المعارضين، لكن فقط طالما ال يتعلق األمر إّال بمسائل طفيفة    ر المسيسين والس ع قسم    -إن الجمهور العريض لألعضاء غي ذين يتب  ال

خ         أآثرية الشغيلة والمستخدمين البلديين ومستخدم    (مهم منهم حتى ماديا للجهاز       ا، ال دم   -)…ي اإلدارة، المستخدمون في المنظمة العمالية ذاته  يق
الوعي الطبقي        ى العكس      . في هذه الحالة للجهاز قاعدة استفتائية قابلة للتحريك في آل حين، ال عالقة لها في آل حال ب ة عل ة القتالي ا المنظم أم

م مستقل           التي ينخرط أعضاؤها بصورة واعية ونشطة فتستند إلى مصالح آل منهم وت            ة حك ل إمكاني ى األق ى        . عطيهم عل ر عل ه ألصعب بكثي إن
ة                 " طالبي وجاهة صرفين  " ين مبتذل ات تنحسم     . أو على وصوليين صرفين أن يلمعوا في منظمات من مثل هذه، مما في جمعيات منخب إن التباين

ة ت     . فيها بالخضوع المادي أو بإخالص مطلق أقل بكثير مما بنقاش معمق            د، إن بني ة ضد البقرطة،              بالتأآي م تصبح حصانة آافي ذه ل ة آه نظيمي
 .48لكنها تخلق مع ذلك الشروط القادية على مضايقتها

ة            ) نواة الحزب او الحزب    (إن العالقات بين التنظيم الثوري       ة ثوري رز حال ذ تب أة م دل فج ة تتع اهير العامل دأ     . والجم ك الحين تب د ذل عن
ا               . تراآية الواعية تنبت  البذور التي نشرتها المجموعات الثورية و األش       ا ثوري ا طبقي . إذ ذاك أيضا يمكن للجماهير العريضة أن تبلغ مباشرة وعي

 .وتستطيع المبادرات الثورية للجماهير العريضة أن تتخطى بكثير مبادرات العديد من التجمعات الثورية

ي   رات ف دة م كي ع ار تروتس د أش ية"لق ة الروس اريخ الثوري روس " ت غيلة ال ى أن الش ي بعض  ال في ف الحزب البلش ون ب انوا يلتحق آ
ل "ال يمكن مع ذلك تعميم هذا الواقع، ينبغي قبل آل شيء تذآير أن الحزب البلشفي، ما قبل                 . 49اللحظات العصيبة من الثورة    " موضوعات أبري

نقص  . 50للينين، آان مزودا بتصور استراتيجي غير آاف حول طبيعة وأهداف الثورة الروسية         ذا ال رز بصورة قاسية في داخل      عندما بدأ ه  يب
اه      ". موضوعات أبريل "الحزب، تدخل لينين وآتب      لقد أمكنه أن يقوم بذلك بنجاح ألن أآثرية الشغيلة البالشفة المكونين آانوا يدفعون في االتج

 .ذاته وألن هؤالء آانوا يعبرون من جهتهم عن التجذر الشديد للطبقة العاملة الروسية

ومع أن   . ضوعيا وشموليا لدور تنظيم الحزب البلشفي في الثورة الروسية يتطلب صياغة مختلفة بعض الشيء              ال شك في أن تقويما مو     
ن أجل    كية للنضال م ى المواقف التروتس ال الحزب إل ي وجه انتق ائق األساسي ف و آانت الع ا ل رار آم دة م دت ع ة للحزب ب وادر القيادي الك

ى                     )السلطة للسوفياتات (ديكتاتورية البروليتاريا    دين عل داد عق ى امت اة عل ة مرب ة ثوري ة من إطارات عمالي ة مكون ، فلقد تكشف أن وجود منظم
تالينية        . التنظيم والنشاط الثوري، سمح باالنعطاف االستراتيجي الحاسم من أجل النجاح  ة الس ين البيروقراطي ة ب ان عالق ى تبي وإذا أصّر أحد عل

ى         : ألقل أن يقر بهذا العنصر الحاسم في العملية       ، آان عليه على ا    "المفهوم اللينيني عن الحزب   " دا إل ة   "لم يكن نجاح ستالين عائ ة اللينيني النظري
وم           " في التنظيم  ذا المفه ة في ه ة              . لكن إلى اختفاء لحضة مهم ادرات العمالي ا هو شريحة واسعة من الك ين إنم د موت لين نقص بع ان ي ا آ إن م

ى نقيضه،       . سياسي في عالقة دقيقة بالجماهيرالثورية المكونة، القادرة على القيام بنشاط   ه إل أن يكون المفهوم اللينيني عن الحزب أمكن تحويل
ألة                          . 51فإن لينين بالذات لم يكن ليجادل في ذلك أبدا         ى اآلن لمس ة حت ة العامل ه الطبق ي أعطت د الشامل الت إن نظام السوفياتات هو الجواب الوحي

ة مفتوحة   -وآل الشرائح المتقدمة في المجتمع–يسمح هذا الجواب بجمع آل قوى الطبقة        . دهاتنظيم نشاطها المستقل أثناء الثورة وبع       في مواجه
ا      . متزامنة لكل االتجاهات المختلفة الموجودة داخل الطبقة       ل جمهور الشغيلة            –إن نظام سوفياتات حقيقي ه بالفعل من قب ا يجري إنتخاب أي نظام

ة        - أو ذاك  وال يفرضه عليهم جهاز السلطة الخاص هذا       ديولوجي للشرائح البروليتاري اعي واالي ا هو في     .  يعكس التنوع االجتم ا عمالي إن مجلس
دو الطبقي      : الواقع جبهة واحدة لمختلف المجموعات السياسية التي تتفق على نقطة مرآزية    ورة ضد الع ة   . (الدفاع المشترك عن الث في الطريق

ر االتجاهات المختل        ي تشارك في                نفسها تعكس لجنة اضراب أآث ك االتجاهات الت ط تل ا تضم فق د، إنه تثناء وحي ال، مع اس ين العم اعا ب ة اتس ف
 ). االضراب حيث ال يوجد أي مكان ألعداء القضية العمالية في لجنة االضراب

                                                           
ى      –إن القواعد الشكلية التي تضمن سير المرآزية الديموقراطية          ) 48 حق آل األعضاء باالطالع على االختالفات في داخل القيادة؛ حق األعضاء في االطالع عل

رارات األآثر               ات في أن                    االتجاهات المتعارضة قبل انتخاب القيادة وقبل المؤتمرات؛ حق المراجعة الدورية في لق ا، أي حق األقلي ي خيض فيه ى ضوء التجارب الت ة عل ي
دة     … تحاول بصورة دورية الدفع باتجاه العودة عن قرارات األآثرية؛ حق تنظيم في اتجاهات، الخ   ة الجدي ة في األنظم هذه القواعد هي بالطبع جزء ال يتجزأ بصورة مالئم

إن العودة . وقد آان رد فعل الناطقين بلسان المرآزية البيروقراطية هو الغزو. حزب الشيوعي التشيكوسلوفاآي للمؤتمر الرابع عشر لل 1968للحزب التي أعدت قبل غشت      
ع إحدى   ي الواق كل ف ة آانت تش ة الديموقراطي ة للمرآزي د اللينيني ى القواع ة إل رة"المقترح ار العث ي  " حج ي تطور الوضع ف وفياتية ف ة الس بة للبيروقراطي ية بالنس الرئيس

 .لوفاآاتشيكوس
 .187المرجع المذآور الجزء األول ص " تاريخ الثورة الروسية: "ليون تروتسكي ) 49
ال والفالحين     " ضمن منظور    1917 إلى عام    1905تربى الحزب البلشفي من عام       ) 50 ة العم ين حزب              "دآتاتوري ان تحالف ب رى إمك روح صيغة آانت ت ، أي ب

ام         . لزراعة والصناعة الروسية  عمالي وحزب فالحي في إطار النظام الرأسمالي ل        ة ع ى نهاي ك الصيغة حت ا 1916ولقد احتفظ لينين بتل ام     .  تقريب م حاى ع م يفه  أن 1917ل
ا وتشريك االقتصاد الروسي                       1905تروتسكي آان على حق حين رأى منذ عام          ة البروليتاري ة ال يمكن أن تحل إّال في سياق ديكتاتوري ارتموت  .  أن المسألة الزراعي إن ه

بة  ) 18-17مهامنا السياسية، المصدر نفسه ص   : لكتاب تروتسكي " مقدمة تاريخية ("–نغ  مهري آان مخطئا تماما حين ربط نظرية التنظيم اللينينية باستراتيجية المحددة بالنس
ة تروتسكي         بالنسبة للطبقة العاملة في هذا الصراع، وفي آو) ؟"(الثانوي"للثورة الروسية، وفي شرحه لها على أساس أنها الدور     ة نظري ورة الدائم ة الث ى نظري ه يعزو إل ن

آان لينين يؤآد (وبمعزل عن حقيقة أن مهرينغ يقدم ملخصا غير واٍف وغير دقيق الستراتيجية لينين الثورية . حول االمتداد التدريجي للوعي الطبقي إلى الطبقة العاملة آكل
، وبمعزل عن حقيقة )قياديا في الثورة" الطبقة دورا"البرجوازية الروسية، وآان مؤيدا، بشكل آامل، ألن تلعب هذه للطبقة العاملة الروسية في مواجهة " االستقالل المطلق"

دف      . أن روزا لكسمبورغ، آلينين، رفضت أي محاولة النشاء دآتاتورية البروليتاريا في روسيا، على أساس أنها قبل اوانها                 ية ه ا الروس ا وعينت للصراع الثوري للبروليتاري
ا   )مع أنها ناضلت في الوقت نفسه ضد نظرية التنظيم اللينينية       (واحدا هو حمل المهمات التاريخية لثورة البرجوازية         ، فإنه يبدو واضحا لنا أن نظرية الثورة الدائمة بحد ذاته

ام     ال يمكن تحقيقها بالحد األدنى من الواقعية سوى) أي مهمة إقامة دآتاتورية البروليتاريا في بلد نام      ( ة بشكل ع ام الثوري ى المه ا ال   .  من خالل الترآيز الشديد عل ذا فإنه وله
االقتصاد والسياسة في فكر تروتسكيآل راجع بهذا الخصوص أيضا المنشور الممتاز الذي آتبه دميس أفيناس، . تقودنا بعيدا عن نظرية التنظيم اللينينية، بل تقودنا إليها رأسا

 ). 1970باريس، (
 .74ص ) 1969باريس، (مؤلفات الكاملة لينين، ال ) 51
ي يتصاعد نضالها                     " ما العمل؟ "لقد شدد آراس    " ا الت ة حق تكرارا على آون منظمة الثوريين المحترفين التي يفترضها ال معنى لها إّال إذا تم ربطها بالطبقة الثوري

الحزب عبر عمله الجماهيري العلني الوصول إلى عناصر "مع صغير تأتي من خالل إمكانية       ويؤآد لينين أن الوسيلة الوحيدة للتغلب على واقع التواجد الضئيل لتج          ". حتميا
 ).75المصدر نفسه ص ". (البروليتاريا
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ة سوفياتية أو سلطة سوفياتات                      ا للنموذج اللينيني وديموقراطي ة وفق ة ثوري ين منظم اقض أساسي ب الي أي تن ة ال يوجد بالت ى  .  فعلي عل
راطيين اإلصالحيين أو نصف االصالحيين                        أثير البيروق العكس، فبدون عمل في التنظيم المنهجي لطليعة ثورية يسقط نظام السوفياتات تحت ت

ين عامي            ( ة ب ام السيا           ) 1919-1918آما نظام السوفياتات األلماني ى اإلضطالع بالمه ه ال يتوصل إل ه السياسية الضاربة ألن د قوت سية  أو يفق
رة    " نافال"إن الفكرة القائلة إن نظام السوفياتات يجعل الحزب         ). 1937 وربيع   1936آما اللجان الثورية االسبانية بين يونيو       (المرآزية   هي فك

ة             روق األيديولوجي ل الف حاها، تجع ة و ض ي ليل ة ف ة العامل جام الطبق ى انس ؤدي ال وفياتات ت بقا أن الس رض مس ا تفت ا أنه ة؛  إم ر معقول غي
ي، و        وحي "واالختالفات في المصالح تختف ا         " ت ة بأآمله ا للطبق ا وعفوي ة   "آلي ول الثوري ل   " الحل ا         لك ة؛ أو أنه تراتيجية والتكتيكي المشكالت االس

ة أن تتواجه           " القادة"ليست سوى إلعطاء مجموعة صغيرة من      ع بصورة منهجي ا تمن دار م اهير، بمق ة التالعب بالجم المنصِّبين أنفسهم امكاني
ورة أي أن   الجم ة للث تراتيجية والتكتيكي ائل االس يا   اهير بالمس ايز سياس ة وتتم اقش بحري ذاتي     (تن يير ال ام التس ي نظ ثال ف ال م ي الح ا ه آم

 ).اليوغسالفي

ا                        ر مم ع بكثي ا أرف ا طبقي ي، إذن وعي  إن المنظمة الثورية تسمح بأن يضمن للشغيلة في نظام السوفياتات درجة نشاط مستقل ووعي ذات
ايزيمكن  ر متم ل غي ام تمثي ه نظ ذا الهدف. أن يفعل اه ه غيلة باتج تقل للش تثير النشاط المس زة . ينبغي دون شك أن تس ا تكمن بالضبط المي وهن

ـ              . الرئيسية لنظام السوفياتات   ذاتي لل ة من النشاط ال ذا             " قاعدة "هل يمكن التوفيق بين درجة عالي د، ألن ه ي عن التنظيم؟ بالتأآي وم الينين والمفه
ة الموضوعية     (فهوم مدعوما باستراتيجية ثورية سليمة     الم ليم للسيرورة التاريخي دير س ه         )بتق اهير، إن د نشاط الجم ر توحي يئا آخر غي ي ش ، يعن

 . الذاآرة الجماعية والمنسق للتجارب التي تقوم بها الجماهير

عندما ال يفعل فريق .  ثوري بالفعلهوب ثوري  ثوريا وحزيسمىحول هذه المسألة أيضا برهن التاريخ أن ثمة فرقا أساسيا بين حزب         
ا                      وة العسكرية، أن يحطمه ا الق ا فيه ائل، بم وبر    (موظفين غير معارضة مبادرة ونشاط الجماهير، بل يحاول بكل الوس المجر في أآت -فلنفكر ب

وفياتات المولود عفويا من النضاالت   وعندما اليجد هذا الفريق أي رابطة تربطه بنظام الس        ) 1968أو بتشيكوسلوفاآيا في غشت     .1956نوفمبر  
د للحزب    "االجتماعية، بل يحطم هذا النظام بحجة الدفاع عن          دافع عن              . 52"الدور القائ از ي ام جه ل أم ا ب وري للبروليتاري ام حزب ث ود أم ال نع

اهير تقل للجم ة للنشاط المس ازات ومعادي ة الخاصة بشريحة ذات امتي ة: المصالح النوعي ا البيروقراطي ان إنحطاط حزب . عنين ع إمك إلن واق
ر من مريض                               وا أآث اء قتل ع آون أطب ثوري إلى حزب للبيروقراطية ال يشكل مع ذلك حجة ضد المفهوم اللينيني عن التنظيم أثر مما يشكل واق

ة             . بدال من إنقاده حجة ضد المفهوم الفهوم الينيني الطبي         اه العفوي م باتج ودة من     ل" الصرفة "إن أي خطوة إلى وراء هذا الفه ارن بع اهير تق لجم
 .العلم الطبي إلى الشعودة

 

 سوسيولوجيا النزعة االقتصادية والبيروقراطية والعفوية
 

ى                                    د وضعنا األصبع عل ا ق ة، آن ورة البروليتاري ة الث وم عن حالي ع مفق فيما نحن نشرح آون المفهوم اللينيني عن التنظيم هو في الواق
 .مسألة الذات الثورية في النظام الرأسمالي: ن الوعي الطبقي البروليتارياللحظة المرآزية للنظرية اللينينية ع

ين  ارآس ولين بة لم ام    (بالنس ل ع ا قب م يستخلص اذان ل ان ه كي، وإن آ مبوررغ وتروتس روزا لكس بة ل ا بالنس تنتاجات 1914آم  االس
ا في النظام الرأسمالي       الثورية بصورة آامنة وإن الذات الثورية هي الطبقة العاملة الحقيقية،    ) الضرورية . 53دورية، آما تشتغل وتفكر وتحي

ذات إّال أن                  ك ال د ال يمكن لتل إن النظرية اللينينية في التنظيم تنبع بصورة طبيعية من هذا التحديد للذات الثورية، ألنه بديهي أنه وفقا لذلك التحدي
ون  رة، للعم متناقضةتك ة األج ة معّرضة لعبودي ن جه ا هي م ديولوجيا  ، فالبروليتاري أثير االي انية، لت ات االنس ل العالق تلب، لتشيء آ ل المس

ال                                ى في أعم ة، أو حت ة تجذيري ى االنخراط في نضاالت طبقي ا عل البرجوازية الصغيرة، لكنها من جهة أخرى، وبصورة دورية، تحزم أمره
ر عن     الحقيقي  الطبقي إن تاريخ النضال. ثورية عالنية ضد نمط االنتاج الرأسمالي وجهاز الدولة البرجوازية         للمئة وخمسين سنة الماضية يعب

ثال خالل                         . نفسه في هذه التموجات الدورية     ة م ة الفرنسية أو األلماني ة العمالي ة تطور الحرآ إنه ببساطة يستحيل علينا أن نصف بصورة مالئم
ة      " ةسلبيية متنامي  "المئة سنة األخيرة، عن طريق النظر إليها بصورة حصرية، إّما من زاوية              ر منقطع       "أو من زاوي وري غي ز  ". نشاط ث يتمي

ة                          ين األشكال المختلف هذا التطور بصورة واضحة بوحدة هذين العنصرين، ووحدها التشديدات حينا على هذا الشكل وحينا آخر على ذال، من ب
 .التي تعبر هذه الوحدة عن نفسها عبرها، قد خضعت لتبدالت مستمرة

بوية، منظ   ة والعص ة         إن االنتهازي ذات الثوري دلي لل ر ج د غي ي تحدي ري ف ذورهما النظ ديولوجيين، ج وقفين إي ا آم رى . ورا إليه ي
ازيون أن  ادياالنته ل الع ةالعم ذات الثوري و ال ى  .  ه وع، عل بقاته بخن د مس ى تقلي ون عل م محمول ي "إنه ورع دين ره ب ل دب ر " تأم حسب تعبي

ازي ُيصبح             إذا آان العامل يهتم بصورة رئيسية بالمسائل ا        . بليخانوف إن االنته ة في المصنع، ف ى وجه الحصر     "لداخلي ا عل إذا جرفت  ". نقابي
ازي اشتراآيا            ة، يصبح االنته ا أو اشتراآيا    -العمال زوبعة الحمى الوطني ا -وطني ة        . امبريالي ال لدعاي لم العم اردة   "إذا استس ، يصبح  "الحرب الب

م  -حتى اإلتخابي – دعوة للرثاء عن هذه االنتهازية يتجلى في واقع أن البرنامج إن التعبير األآثر". إن الجماهير على حق باستمرار  : "فارسها  ل
دوم         . يعد مرتكزا على تحليل علمي للمجتمع، لكن على تحقيقات عن الرأي العام            اهير ال ت ال      . لحسن الحظ فإن الحالة النفسية للجم ان العم إذا آ ف

                                                           
ا بص  . في النظام السوفياتي دور سياسي في نظر لينين وليس استبداال   " الدور القائد للحزب  "إن   ) 52 حة فليس دورره الحلول محل األآثرية في السوفيات بل إقناعه

ين األساسي حول السوفيتات،       " الدور القائد للحزب  "وال ذآر   . السياسة الشيوعية  ورة  "في مؤلف لين ة والث رى والحرب         ". الدول ين في زمن الفوضى الكب ات لين وفي آتاب
 ".الشيوعيين دون سوفيتات"ج لصالح ولكن ال حج" السوفيات بدون شيوعيين"األهلية التي عّبر فيها أحيانا عن آراء حادة حول مسائل تكتيكية ثمة حجج ضد 

ورة    "لروزا لكسمبورغ في     " النظرية العفوية "يخطئ حين يعتقد أن بوسعه اآتشاف جذور        ) …309ص" التاريخ والوعي الطبقي  ("إن جورج لوآاش     ) 53 م ث وه
إن ضرورة   " الحلفاء"مة إلى درجة أن مسألة حتى في البلدان التي أصبحت فيها أهمية البروليتاريا العددية واالجتماعية عظي      ". بروليتارية صرفة  تصبح مسألة جّد ثانوية، ف

 . بفعل التمايزات داخل البروليتاريا" ثورة بروليتارية صرفة"وجود منظمة طليعية منفصلة تبقى قائمة في شروط 
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م س              ة للمصنع، فه األمور الداخلي ى الشارع في تظاهرات سياسية             ال يفهمون اليوم إّال ب ون إذا إل م     . وف ينزل وم ه وطن      " مع "الي دفاع عن ال ال
الي ضد    دو الخارجي "االمبري م       " الع ي بالده ة المسيطرة ف ي الطبق دو الرئيسي ف رون الع يقرفون من الحرب وي ذا س لبيا  . وغ ون س وم يقبل الي

ي    وألن. ضده" البري"، وغذا سيشهرون االضراب "عمل المتفق عليه "بالـ ا يل ى م ود إل ام، في    :  األمور هكذا، فإن منطق االنتهازية يق د القي بع
 .، يمكن االنقالب عليه منذ تبدأ تلك الجماهير تتحرك ضد ذلك المجتمع"سلوك الجماهير"مرحلة أولى، بتبرير االندماج بالمجتمع البرجوازي بـ

ازي إّال العامل           . ون، لكن في االتجاه المعاآس    أما العصبويون فيختزلون الذات الثورية تماما آما يفعل االنتهازي         م االنته ففي حين ال يه
الي "أي ذلك الذي يتكيف مع الشروط البرجوازية عن طريق استبطانها، فإن العصبوي، من جهته، ال يريد إّال البروليتاري                   . العادي ك   "المث ، ذل

ة؛ يصبح     إن العامل الذي ال يتصرف آثوري يتوقف آليا عن أ . الذي يتصرف آثوري   ا ثوري ا "ن يكون ذات في الحد األقصى، إن    ". بورجوازي
اويين                        تالينيين وبعض الم ويين أقصى اليسار، بعض الس ال بعض العف ة     –بعض العصبويين آما على سبيل المث ة الطبق ى لمماثل  مستعدون حت

 .54العاملة بالطبقة الرأسماليية حالما ترفض الموافقة آليا على أيديولوجيا بدعتهم

وري "–لموضوعية القصوى إن ا ال ث ه العم ا يفعل ل م ة القصوى -"آ وري  "_ والذاتوي و ث ذهبنا ه ى م ق عل ذي يواف ده ال أو  (-"وح
اهير درجة                ) بروليتاري ي تخوضها جم ة والسياسية الت تلتقيان في التحليل األخير حين تنكران الطابع الثوري موضوعيا للنضاالت االجتماعي

ادم لمصلحة الحزب             "وعيين االنتهازيين ليست تلك النضاالت ثورية، ألن        بالنسبة للموض . وعيها متناقضة  األآثرية سوف تقترع في الشهر الق
اني  تراآي األلم ول(االش الثورة   )". أو ديغ ا ب ة له ال عالق ذاتويين العصبويين ف بة لل ا بالنس وري "أم ق الث ا(ألن الفري د !) أو فريقن زال ج ا ي م

 ".ضعيف

ين البرجوازيين الصغار             . االجتماعي لهذين االتجاهين   ليس صعبا أن نكتشف األصل       ه يتناسب مع المثقف نهم      –إن ازيون بي ل االنته يمث
ل                    ل العصبويون بالمقاب ا يمث ة البرجوازي، بينم از الدول عموما المثقفين المرتبطين بالبيروقراطية العمالية في المنظمات الجماهيرية أو في جه

ذاتي في           . 55لصرفين والمقطوعين عن الحرآة الحقيقية    المثقفين المنحِّين أو التأمليين ا     في الحالتين، فإن هذا التفكيك للعنصرين الموضوعي وال
ى ممارسة                                  دوره إّال إل ود ب ذا الشقاق ال يمكن أن يق ة والممارسة، وه ين النظري ديم ب الوحدة المتناقضة للذات الثورية يعيد في الواقع الشقاق الق

 .على المستوى االيديولوجي" وعيهم المزيف"فعل غير إعادة إنتاج ال ت" نظرية"انتهازية وإلى 

ازيين                  ر من االنته ع لغريب أن يكون الكثي ة       (إنه في الواق ة النقابي نهم البيروقراطي ين العصبويين يأخذون          ) ومن بي ر من المثقف والكثي
ة  " عوايخض"بالضبط على المارآسيين الثوريين آونهم مثقفين بورجوازيين صغارا يريدون أن            ذلك دورا         . 56الطبقة العامل ألة آ ذه المس تلعب ه

م                و الفه ا ه ورة أدق م اقش بص دا أن نن دو مفي ه يب ي أن بب ف و الس ذا ه ة، ه ة الثوري ة الطالبي ل الحرآ دور داخ ي ت ات الت ي النقاش را ف آبي
 ).لة التنظيمآما للنزعة الحرفية في مسأ(السوسيولوجي للنزعة البيروقراطية، وللنزعة االقتصادية والعفوية 

ثال              ة، م ى مستويات مختلف إن العمل الفكري والعمل اليدوي، التراآم واالنتاج تتالقى في نقاط عدة من المجتمع البورجوازي، وإن عل
ـ          . في المصنع   ام لل وم الع ا يلخصه المفه ين "إن م ـ  "متقف ة     "، لل ة الصغيرة المثقف ـ  " بورجوازي ين   "أو لل ين التقني ى          "مثقف ع عل دل في الواق عدة  ، ي

دا     ة       . نشاطات في نموذج مختلف، عالقاتها بالنضال الطبقي الفعلي متمايزة ج ز بصورة رئيسية المجموعات التالي ذا   (يمكن أن نمي دعي به ال ن
 ):التصنيف بلوغ تحليل شامل

اج، أي       )1( يرورة االنت ي س ل ف مال والعم ين الرأس ى ب ر المعن طاء بحص باط صف "الوس مال" ض وادر  : الرأس وآالء والك ال
 .خرون في المؤسسة الذين مهمتهم هي الحرص على انضباط العمل لمصلحة رأسمال المؤسسةاآل

و المشاريع،          :  الوسطاء بين العلم والثقنية، آما بين التقنية واالنتاج        )2( ون، تقني احثون تكنولوجي ون، ب ِمخبريون، مساعدون علمي
خ  ة . رسامون، ال ها دعام) 1(بعكس الفئ ذه الشرائح من نفس ي السيرورة ال تجعل ه اهم ف ا تس ة؛ إنه ائض القيم تالك ف ة الم

 .المادية لإلنتاج وهي انطالقا من ذلك أغلب األحيان ليست مستغلة بل منتجة لفائض القيمة

ة )3( ائض القيم ق ف اج وتحقي ين االنت ي قطاع : الوسطاء ب تغلون ف ون يش د دراسات للسوق، علمي ي اإلعالن، معاه مختصون ف
 .سويق، الخالتوزيع، إختصاصيون في الت

نجد هنا في رأس القائمة الموظفين النقابيين وبالمعنى األوسع، آل    . الوسطاء بين شاري وبائعي السلعة التي تشكلها قوة العمل         )4(
 .موظفي المنظمات الجماهيرية المبقرطة في الحرآة العمالية

                                                           
ا من حزبهم            ) 54 اويون الصينيون حين يسمون جناح ك الم ة    (أبلغ مثال على ذل تهم المرآزي ة لجن ى النصر      وأآثري ورة الصينية إل ادت الث ي ق ي الخط   ) "الت ممثل
انوا     1948 يوليوز   14بالنسبة للبورديجيين االيطاليين، ال عالقة لإلضراب العام في         ". رأسماليين"ال بل بكل بساطة     " الرأسمالي ة ألن الشغيلة آ ة البروليتاري  بنضال الطبق

ر موجودة، وال يمكن          : "نظر آذلك الصيغة الجميلة للعفوي دنيز أوتييه      أ. يضربون من أجل الدفاع عن القائد التحريفي توغلياتي        عندما ال تكون البروليتاريا ثورية، فهي غي
اريخي              . أن يفعل الثوريون شيئا معها     وا الوضع الت ون دور مثقفي الشعب، ان يخلق م يلعب درون، وه ذين يق ا هي      "ليسوا هم ال ا م ه البروليتاري ذي تصبح في ، لكن تطور   "ال

ون تروتسكي،       " (جتمع الحديث بالذات  الم ة لي يبيري       "مقدم د الس ر من الوف اريس   " تقري ين الموضوعية                  ). 12 ص 1970ب ة ب ة وثيق م العالق ذلك آ ذا  االستشهاد آ يظهر ه
آيف نفسر أن البروليتاريا، رغم نضاالت و: المشهورين آارل آاوتسكي وأوتا باور يوافقان آليا ويصفقان   " العفويين"خلف القناع أقصى اليسار، نرى      . والذاتوية القصويين 

ة، حين           ". إنها غلطة الظروف، إذ لم تكن الشروط ناضجة       "عمالقة، لم تنتصر؟     ة اآللي ذه الحتمي ة القصوى وه ذه الجبري ؤدي ه نرى بوضوح إلى أي خالصات مضحكة ت
ديكتاتورة البروليتاريا ووقفت ضد االصالحية، بينما . أو المدينة ب.  شغيلة المؤسسة ألماذا في لحظة معينة اختارت أآثرية" تطور المجتمع الحديث بالذات"علينا أن نفسر بـ

ال يسقط آثمرة ناضجة آل  " تطور المجتمع الحديث بالذات"مع ذلك فإن نجاح الثورة أو فشلها يتوقف على هذه المسألة، طالما . أو المدينة د. لم يفعل ذلك شغيلة المئسسة ج   
 …وأن يكسبوا إلى جانبهم شغيلة د" التطور"أن يمتنعوا عن استعمال العنف مع " مثقفي الشعب"في حضن الثورة، فعلى هؤالء السادة المؤسسات وآل المدن 

ة،            ) 55 اتهم الثوري نين، آتاب ار    إن بانكوك وبورديغا هما مثالن جيدان على هؤالء المثقفين التأمليين الصرفين الذين آتبوا مساء، وعلى امتداد عشرات الس تغلين في النه مش
إنهما مثالن مدهشان على التأثير المدمر الذي تمارسه قسمة العمل على قدرة حتى المثقفين األآثر نفاذ ذهن على إنتاج نظرية مناسبة عن مجمل         . فلكيين أو مهندسي جسور   

 .الواقع االجتماعي
 .يطرحه اليوم العفويونهذا المأخذ على لينين واللينينيين سبق وطرحه االقتصاديون الروس، و ) 56
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ديولوجيون )5( ة، المنتجون األي ة الفوقي ك البني ي فل ين الرأسمال والعمل ف اج  ( الوسطاء ب ى إنت م عل وم عمله ذين يق ك ال أي أولئ
انية  "، أساتدة بورجوازيون في  ")مكونو الرأي العام  ("قسم من السياسيين البورجوازيين     ): االيديولوجيات وم االنس ا  "العل ، آم

 .يسمونهم، الصحفيون، قسم من الفنانين، الخ

فون الذين ينتقدون النظام البورجوازي في آل حقول العلوم          الوسطاء بين العلم والطبقة العاملة، المنتجون النظريون، أي المثق         )6(
 ).تضم هذه الفئة آذلك قسما من الفنانين(الطبيعية واالجتماعية التي ليست مرتبطة مباشرة بالممارسة 

ة   ة والسادس وعتين الخامس ل المجم ي آ كل جزئ ع بش ي الواق ملها ف ابعة، تش ة س ن إضافة مجموع ات البورجواز. ويمك ي المجتمع ة فف ي
ة                      ة والمطلق زة االيديولوجي ة، وبسبب المي الكالسيكية المستقرة، يقع التدريس، آمهنة، ضمن الفئة الخامسة، بسبب سيادة االيديولوجية البرجوازي

را يحصل في مع                             . لكل أنواع التدريس المحترف     إن تغيي دة، ف ات والجامعات الرأسمالية الجدي ة في الثاوي ة البنيوي و األزم ه مع نم ا  إّال أن اييره
فمن جهة أولى، تقود أزمة الرأسمالية الجديدة تثار في وجهها التساؤالت بشكل متزايد، ومن جهة أخرى، فإن التعليم ال يقوم بتلقين        . الموضوعية

ين    (المبادئ االيديولوجية المطلقة، بقدر ما تقوم بدور اإلعداد التكنوقراطي للمثقفين المستقلين           ى الفئت ين إل تيعابهم في     ، ل)3 و2المنتم تم اس كي ي
اج ة االنت د    . عملي ى النق ه، باإلضافة إل اد إدراآ ذي يع ردي ال ب الف أآثر بالتغري ر ف رتبط أآث يم أن ي ذا التعل ل ه ن لمث ن الممك ل م ا يجع ذا م وه

 ).وحتى للنقد االجتماعي بشكل عام(االجتماعي في مجاالت متعلقة به 

أث     ارس ت ا      ليس صعبا أن نحدد أي قسم من المثقفين يم وعي الطبقي للبروليتاري ى تطور ال لبيا عل ل آل شيء المجموعات      : يرا س م قب إنه
ة                     ) 1(ليست المجموعة   ) (5(،  )4(،  )3( دا عن المنظمات العمالي ا تقف في آل حال بعي ار، ألنه أخوذة باالعتب إن األخطر بالنسبة للنشاط       ). م

اد الوثيق أو            وعتين       الذاتي للبروليتاريا، ولوعيها المستقل، هو االتح ين المجم دغام ب ذ الحرب         )5(و) 4(اإلن ر من ى مستوى آبي ا حصل عل ، آم
 .الديموقراطية وبصورة جزئية في األحزاب الشيوعية المنحازة لموسكو-العالمية األولى في األحزاب االشتراآية

ا والمنظمات الثو         ) 6(و) 2(بالمقابل ال يمكن للمجموعتين      ة،   إّال أن تساهما في تقوية البروليتاري ارف التي ال           ري ا المع دمان له ا تق ألنهم
 .الستعادة وسائل االنتاج على يدي المنجين المتشارآين: باختصار. غنى عنها لنقد المجتمع البورجوازي ولنجاح عملية قلب البمجتمع هذا

ات   ) 6(و) 2(إن أولئك الذين ينفجرون مهددين في وجه التضامن المتنامي بين مجموعات الشغيلة وفئتي المثقفين    ) 3(يساعدون إذن الفئ
ة  . على تدعيم تأثيرها السلبي على البروليتاريا     ) 5(و) 4(و ي أقصى    . 57ألن الصراعات الطبقية مضاعفة على الدوام بمنازعات أيديولوجي ه لف إن

ة         أي ايديولوجية تنمو داخل البروليتاريا، إذا آنا سنرى نمو ايديولوجية برجوازية صغيرة              نوضحاألهمية إذن أن     ة، أو النظري ى برجوازي أو حت
ذي تمارسه        " آل تأثير فكري من الخارج   "إن من يعارض    . المارآسية أثير ال ع أن الت ا، ينسى أو يتناسى واق ) 3( المجموعات  على البروليتاري

تم البرجوازي واالقتصاد الرأسمالي، وأن                  يفعل باستمرار    ) 5(و) 4(و ق المج ا عن طري ويين "في البروليتاري يساريين ال يمتلكون أي      ال" العف
وذ                       . دواء عجائبي إلبعاد تأثير المثقفين البرجوازيين هذا       ي ببساطة السماح لنف ة يعن ة العامل ين المارآسيين داخل الطبق وذ المثقف ى نف فالتهجم عل

ا يعترضه ار من دون م ين البورجوازيين باالنتش ك. 58المثقف ن ذل ر م ة وتثقيف ث: أآث ة ثوري ر معارضة تطوير منظم اريين عب وريين بروليت
ين وفي                  " العفويون"محترفين، يساهم المناشفة و    موضوعيا في تأبيد قسمة العمل بين عمل يدوي وعمل ذهني، أي في التبعية للشغيلة إزاء المثقف
ة   ات العمالي ة المنظم ا          . بقرط ى تابع مالي، يبق اج الرأس يرورة االنت ي س ه ف ز عمل ى مرآ تمرار إل دود باس ل المش ك أن العام دوام  ذل ى ال عل

ا من المصانع، خطو                      ". لالختصاصيين البرجوازيين الصغار  " ال مؤقت ق اخراج العم بالمقابل، فبمساعدة منظمة ثورية يصبح ممكنا، عن طري
 .خطوة حاسمة نحو التحرر الفكري على األقل للشغيلة المتقدمين والبدء وإن جنينيا بالغاء قسمة العمل داخل الحرآة العمالية بالذات

ذه ة    ه يولوجية العفوي كلة سوس ك مش ع ذل تفيد م ات ال تس الي   .  المالحظ ؤال الت نا الس ى أنفس رح عل ي أن نط ن  : ينبغ ريحة م ي أي ش ف
االقتصادي أآثر من غيرها إلى نزعات مع       -البروليتاريا يشتد أآثر الحذر من المثقفين؟ طبعا في الشرائح التي تتعرض بفعل وضعها االجتماعي             

ذين خرجوا من                العمل الذهني، قبل آل    دى أولئك العصاميين ال  شيء إذن لدى عمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يهددها التقدم التقني، ل
ة       ة     . وضع الجمهور الواسع بجهدهم الشخصي، ولدى العمال الذين ارتفعوا إلى قمة المنظمات البيروقراطي ابير أخرى، إن القاعدة االجتماعي بتع

دويين و للنزعة االقتصادية والع   ا    " الحرفيين "فوية والبيروقراطية وللعداء للمثقفين داخل الطبقة العاملة مكونة من العمال الي يس من بروليتاري ول
ة   -هذه الشرائح آانت آذلك دعامات االشتراآية     . المشاريع الكبرى، والمدن الكبرى والفروع الصناعية التي في حالة توسع          ة األآثري الديموقراطي

 .1923-1919سمة للثورة األلمانية ما بين في السنوات الحا

ة،     تعطش للمعرف ر ال ا، فعب دما تكنولوجي ر تق روع الصناعية األآث ال الف رى، وعم دن الكب ال المصانع والم ين عم رى، وب ة أخ ن جه م
وة سواء           ة الق دأ غلب رى في التمرس بمب ة،     واالطالع األوسع على العمليات التقنية والعلمية، وفي مواجهة الوقاحة الكب  في المصنع أو في الدول

 .يجد العمال أنفسهم أآثر قابلية لفهم الضرورة الموضوعية لدور المنظرين الثوريين ودور التنظيم الثوري

ة       . تولد االتجاهات العفوية للحرآة العمالية غالبا، لكن ليس دائما، على هذه القاعدة االجتماعية             -آان هذا صحيحا خصوصا بالنسبة للنقابي
رى،                        الفوضوية ة الكب  في البلدان الالتينية قبل الحرب العالمية األولى، آما بالنسبة للمناشفة التي آانت تتخطاها البلشفية آليا في المشاريع المديني

اء    . 59لكن التي آانت تجد دعامتها البروليتارية في المدن الصغيرة بالمناطق المنجمية والنفطية جنوبي روسيا        وم إلحي ذه  إن آل المحاوالت الي  ه
ة "االيديولوجية   ة، بحجة              "العمالوي ورة الصناعية الثالث الي   "، في عصر الث ة،             " االستقالل العم ا المتقدم وى البروليتاري ر تشتيت ق ن تفعل غي ل

ي              ة، الت ة العمالي ة والمبقرطة في الحرآ ة، نصف الحرفي الثورية بالقوة، تماما آما آان يحصل في الماضي، وسوف تشجع المجموعات المتخلف
 .تتلقى تأثير االيديولوجيا البورجوازية

                                                           
 ".السلطة السياسية والطبقات االجتماعية: "بولنتزاس. أنظر في هذا الصدد ن ) 57
تراآية                            ) 58 د انشقاق االش فة بع دى البالش ا ل دى المناشفة مم ون، ل ون محترف ون ثوري ر، وحتى مثقف ون أآث اك مثقف ان هن ه آ ة  -إنه لمثير لالهتمام أن نالحظ أن الديموقراطي

 .50، 47أنظر دافيد الين، المرجع المذآور سابقا ص. الروسية
 .يشير وهو مصيب إلى تفوق البالشفة في المدن المطبوعة بالمشاريع الكبرى وبطبقة عاملة قديمة مثبتة) 213-212ص(دافيد الين  ) 59
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 المثقفون العلميون، العلم االجتماعي والوعي الطبقي البروليتاري
 

د جذورها             ارآس والتي تم إن إعادة االدخال الكثيفة للعمل الذهني في سيرورة اإلنتاج التي ولدتها الثورة الصناعية الثالثة، التي توقعها م
ذي           60في الثورة الصناعية الثانية  م، ال تيالبهم الخاص به ين، الس ين العلمي ر من المثقف دى قسم آبي ، قد خلقت الشروط االجتماعية لوعي جديد، ل

ائض                    اج المباشر لف يخضعون له آأي آان في المجتمع الرأسمالي، لكن الذي آانوا قد توقفوا عن الشعور به حين تم استبعادهم من سيرورة االنت
تهلكين   ى مس وا إل ة فتحول ا القيم رين له ر مباش رين أو غي دان    . مباش ي البل ة ف ردات الطالبي ط للتم يس فق ة ل دة المادي كل القاع رات تش ذه التغ ه

 .االمبريالية بل آذلك لتنامي عدد العلميين والتقنيين الذين أصبح ممكنا دمجهم في الحرآة الثورية

ة االشتراآ              ين في الحرآ ا متناقضا            قبل الحرب العالمية األولى، آانت مساهمة المثقف ا منحني ا خط ع عموم يكية، تتب وإذا آانت   : ية الكالس
رز         1910عام  . ضخمة في البدء فهي قد ضاقت آلما توطدت الحرآة الجماهيرية للطبقة العاملة            ر، أب اآس أدل ر مشهورة ضد م ، وفيمحاجة غي

ة ال    : تروتسكي الخطوط العريضة لتحليل مارآسي من بدايات هذا التطور          ة االجتماعي ة            التبعي رى والدول ة الكب ال البرجوازي ين حي ة للمثقف متنامي
ادل        "مضاد-مجتمع"البورجوازية؛ عجز الحرآة العمالية، المنظمة في        ار مع أن        . ، عن مواجهة المجتمع البورجوازي بخي أ ب ان تروتسكي يتنب آ

 .61هذا الوضعسيتعدل على األرجح بصورة سريعة في المرحللة الثورية، عشية الثورة البروليتارية

ة حوالي                                      ة الطالبي ين إنبعات الحرآ ثال بعكس لين ة، مهمال م ة خاطئ دمات صحيحة خالصات تكتيكي دأ يستخلص من مق ان ب إّال أنه  آ
ة                   1908-1909 ة الثوري ة الجماهيري ابقا للصعود الالحق للحرآ ين مؤشرا س ه لين رى في ان ي ذي آ م   ( في عز إنتصار الثورة المضادة ال ي ل الت

ادة االشتراآية      " خطأ"توصل تروتسكي حتى إلى اإلعتقاد أنه آان        ). 1912تنفجر إّال عام     وريين الق ان     -المثقفين الث ة الروسية إذا آ الديموقراطي
ا       ة     "يمكن أن تنشر داخله ة      : آل خصوصياتهم االجتماعي ة االيديولوجي ة، التيمي ة الثقافي روح العصبوية، الفردوي ا    . 62"ال بخس، آم ان إذ ذاك ي آ

داد للصراع              االجتماعية-األهمية السياسية قدير  اعترف فيما بعد، ت    ر تشكيل امت م يكن يفعل غي  لصراع األجنحة بين البالشفة والمصفين الذي ل
اج         . السابق بين البالشفة والمناشفة    م يكن بنت ين  "إن التاريخ قد آشف إن هذا الصراع ل وري       " لعصبوية المثقف ين وعي اشتراآي ث ل للفصل ب ب
 .63حيةوبورجوازية صغيرة إصال

ى                 ردي عل ار ف إّال أنه صحيح أن مساهمة المثقفين الثوريين الروس في بناء الحزب الثوري للبروليتاريا الروسية تحققت انطالقا من اختي
ورة  ) وآان سينعكس(وقد انعكس ذلك. وجه الحصر ودون جذور اجتماعية عميقة    ة بصورة حتمية، بعد أآتوبر، ضد الث  ألن جمهور  البروليتاري

اعي،                        المثقف از التنظيم االجتم اج اإلقتصادي وجه از اإلنت دء جه م خرجوا في الب ورة، ألنه ين التقنيين لم يكن قادرا على االنتقال إلى معسكر الث
 .تعاونهم بأجور مرتفعة، وبتحولهم أخيرا إلى محرآين لبقرطة هذه الثورة وانحطاطها" بشراء"بحيث انتهى ذلك 

ة         –في سيرورة االنتاج المادي     بما أن مكانة المثقفين التقنيين       م الفئ ا أعاله     ) 2(قبل آل شيء من ه دلت بصورة حاسمة،       -المشار إليه  تع
اء مجتمع                                ة وفي بن إن مساهمتهم في السيرورة الثوري أجورة، ف ة الم وبما أن المثقفين التقنيين آانوا يصبحون تدريجيا جزءا ال يتجزأ من الطبق

ر مم اال بكثي ر احتم وم أآث د هي الب ي الماضيجدي م. ا ف اريخي الحاس م الت ز دوره دريك إنجل اج : "سبق وأوضح فري ائل االنت ك وس لكي نتمل
ا      .ونستثمرها، نحتاج إلى جمهور من الناس المعدمين تقنيا        ا                    ) …(ليسوا في متناولن ة، م ى العشر سنوات القادم اني إل ا سنجند في الثم ع أنن أتوق

ا        اق في الحزب، لمصلحة                      يكفي من التقنيين الشباب األطباء ورجال الق رى بواسطة رف ات الكب نون والمدرسين لنستطيع إدارة المعامل والملكي
بيا –يصبح وصولنا إذ ذاك إلى السلطة جد طبيعي ويجري             . األمة ى السلطة،               .  دون صعوبات   -نس اآرا إل ل، وبسبب حرب، وصلنا ب إذ بالمقاب

ك       يصبح هؤالء التقنيون عند ذلك أعداءنا الرئيسيين، يخدعونن        ا أن نستخدم ضدهم اإلرهاب          . ا ويخونوننا ما أن يتم لهم ذل تم علين . 64"سوف يتح
 .آانت تلك نبوءة مأساوية عما حصل فعال في روسيا فيما بعد

ى إدارة                                 ات عل رهن عن طاق ا تب دا وأنه ر ج ة أمهر بكثي ورة الصناعية الثالث ا أصبحت خالل الث ينبغي بالطبع أن نضيف أن البروليتاري
ان ينسج    " (االختصاصيين"االجتماعية للجماهير العريضة على -لكن قدرة الرقابة السياسية. بر بكثير مما في أيام إنجلز    المعامل أآ  درة آ وهي ق

                                                           
ر       ) 60 ه األخي  Zum allgemeinen Verhaltnis von wissenschaft licher –intelligenz und proletrarischen( :إن هانس جورغن آراهل، في عمل

Klassenbe Wusstsein SDS – info N°26-27 (Des, 22, 1969)  
اب                  (استشهاد بمارآس حول هذا الموضوع، الذي ننقله هنا         "الـ"قد أعطى    د األول من آت ائي من الفصل األول في المجل رد في النص النه م ي ذي ل وهو جزء من المقطع ال

ر المباشرة         :  السادس الفصل"،  "الرأسمال" اج غي ة االنت ائج عملي ام           " نت ى ع رة األول ذي نشر للم ارآس   " في    1933ال يفات م ز -أرش ية   " انجل ة الروس إن الموظف   ): "باللغ
ر   ليس العامل المعزو) أو في نمط االنتاج الرأسمالي بصورة خاصة     (الحقيقي في مجمل سيرورة العمل، مع تطور تصنيف حقيقي للعمل في ظل الرأسمال               ل، بل يصبح أآث

األحرى         اج السلع أو ب ة المباشرة النت فأآثر طاقة عمل مرآبة اجتماعيا، وأن طاقات العمل المختلفة التي تتزاحم وتكون اآللة االنتاجية آكل، تساهم بطرق مختلفة في العملي
ل، تساهم بطرق           بحيث يشتغل هذا أآثر بيديه، وذلك أآثر فأآثرطاقة عمل مرآبة اجتماعيا، وأن طا          –المنتجات   ة آك ة االنتاجي زاحم وتكون اآلل ي تت ة الت قات العمل المختلف

دوي            –مختلفة في العملية المباشرة النتاج السلع أو باألحرى المنتجات     دس، واآلخر آشغيل ي ال، أو آمهن دير أعم ذا آم ر برأسه، ه ك أآث ه، وذل بحيث يشتغل هذا أآثر بيدي
ة ضمن                    نتييجة لذل . مباشر أو آعامل يدوي بسيط     ذه الطاق ا سيصنف من يملكون ه تج، فيم ك، فإن وظائف طاقة العمل تتجه أآثر فأآثر ليصنفها المفهوم المباشر للعمل المن

  ).66ص 1969 فرانكفورت"  Resullateالنتائج"آارل مارآس ". (مفهوم الشغيلة المنتجين، الذين يستغلهم الرأسمال مباشرة ويخضعون لعملياته االستهالآية واالنتاجية
 ).1966لندن،  (االنتليجنسيا واالشتراآية،ليون تروتسكي،  ) 61
 .862، ص)1910 (2، رقم 18، ج,Die Entwicklunggsdengen der russischen Sozia-democrtie, in Die Neue Zeitليون تروتسكي،  ) 62
ين        ) 71-68مهامنا السياسية ص  (سبق لتروتسكي في آتابه السجالي األول ضد لينين          ) 63 دا لتصوير مجمل سجال لين ذل جه ل؟  "أن ب ا العم ين      " م اش ب ه مجرد نق ى أن عل

ة                             ة الثوري تراآية الديموقراطي ى االش ين البرجوازيين الصغار إل وى المثقف ة لكسب أفضل ق ق        . مثقفين أو في أحسن األحوال محاول ان يتعل م تروتسكي أن األمر آ م يفه فل
ة    يفي  بالتصدي للنفوذ البرجوازي الصغير التحر     ة العامل ام          .على الطبق ذ ع ين من ز سجاله ضد لين د تمي ام   1903 وق ى ع ة      1914 حت ة الكارثي ائج االنتهازي دير لنت  بسوء تق

 .1917بالنسبة للطبقة العاملة والحرآة العمالية ولم يتخط نهائيا سوء التقدير هذا إّال في عام 
 .465، ص1965، "مراسالت مع فريدرك إنجلس: "أوغيست بيبل ) 64
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ام   ام ع ن األوه ر م ا الكثي ين حوله ة) 1918لين درات تقني ذلك ق ب آ ا الصناعية  . تتطل ين والبروليتاري ين التقني ين المثقف امي ب دام المتن إن االنع
 .مة المتنامية للمثقفين الثوريين في الحزب الثوري ال يمكن إّال أن يسهال سيرورة الرقابة تلكوالمساه

ة أخرى          ردي من جه ك الف ة والتمل اج    (آلما ازدادت التناقضات بين التشريك الموضوعي لالنتاج والعمل من جه ات االنت ة عالق أي أزم
 في فرنسا والنضاالت الجماهيرية في      1968 ماي   8لتناقض تعطينا صورة عنه أحداث      ونحن اآلن نجرب شكال جديدا وحادا لهذا ا       –) الرأسمالية

أآثر                  -1969إيطاليا عام    ر ف م أآث  آلما حاولت الرأسمالية الجديدة أن تؤخر ساعة موتها عبر رفع مستوى استهالك البروليتاريا، آلما أصبح العل
ق الرأسمال                إنه ليس فقط ُينتج، عبر األ     : قوة انتاج ثورية في وجهتين     اج وتحقي تمتة والمراآمة المتنامية للسلع، أزمة على مستوى سيرورة االنت

ة يمكن   : باختصار. المرتكزة إلى إنتاج السلع المعمَّم، بل هو ُينمي آذلك الوعي الثوري    إن دور آشف الزيف الذي تلعبه العلوم االجتماعية النقدي
ة                أن يمارس وظيفة ثورية حقا في يقظة الوعي الطبق         دى الطبق ي، وذلك بالضبط ألن الحاجز الرئيسي الذي يمنع اليوم نمو وعي طبقي سياسي ل

ا في بؤسها أو            العاملة يمكن في واقع أنها خاضعة باستمرار لتأثيرات اإليديولوجيا والتزييفات البرجوازية الصغيرة والبرجوازية أآثر بكثير مم
ة                إن هذا الدور يتط   . الضيق المفرط ألفقها الحيوي    دمون من جه ه إّال الشغيلة المتق ا، ال يمكن أن يحقق لب مع ذلك توسطا ملموسا مع البروليتاري

ع المازوشيين المتواضعين، في               . والمنظمة الثورية من جهة أخرى     ون أنفسهم، من موق ون العلمي ل أّال يضع المثقف بقا بالمقاب وهذا يفترض مس
ة الشعب" ور، ب " خدم ى صعيد األج دعم نضاالته عل م   ل م بفه مح له ي تس ة الضرورية الت ارف العملي ديين المع غيلة النق ى الش وا إل ل أن يحمل

 .االستغالل المقنَّع والسيطرة المستورة والنفاذ إليها بكل ما ينطويان عليه من معنى

 

 التربية التاريخية وتكّون الوعي الطبقي
 

ة                   إذا فهمنا أن نظرية التنظيم اللينينية تحاول إعطاء جواب على م           ذه النظري ين ه ذلك الصلة ب درك آ ة ن ذات الثوري ورة وال سألة حالية الث
ل هي مشكلة     : ومهمة تربية تاريخية   وري                    تحوي ي، سياسي وث ى وعي طبقي حقيق ديونيوني إل امن، التري وعي الطبقي الك ذه       .  ال ال يمكن حل ه

ي،   . لشغيلة المتقدمين، الكوادر الثورية المنظمة    جمهور الشغيلة، ا  –المشكلة إّال على ضوء تفريع الطبقة العاملة المحدد أعاله           وعي الطبق لبلوغ ال
اج                                 ة وباالنت ة العامل ا، وتشترط شكال خاصا من االتصال بالطبق ا الخاصة به ع سيرورة تكوينه ا، وتتب ة خاصة به ى تربي تحتاج آل شريحة إل

 . بتمفصل صيغ التربية الثالث تلكيمكن تلخيص الدور التاريخي للحزب الثوري الطليعي الذي تصوره لينين. النظري

ة ودون أفق       " تلقينها"إن إرادة   : ال تتعلم الجماهير العريضة إّال عبر العمل       ة تبقى دون فعالي ر الدعاي وري عب لكن وإن آانت   . الوعي الث
وعي طبقي                              ة ل ة جماعي ا آل عمل يسمح بالضرورة بتنمي ه م ل، فإن ر العم وري الجماهير ال تتعلم إّال عب دافا اقتصادية     إن أعم   .ث اول أه اال تتن

ا                 ا ثوري ا طبقي رى      . وسياسية تبغي تحقيقها مباشرة ويمكن بلوغها في إطار النظام االجتماعي الرأسمالي ال تخلق وعي ام الكب ك أحد األوه ان ذل آ
دون أن نجاحات    ومن بينهم إنجلس في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشري       " المتفائلين"الديموقراطيين  -لالشتراآيين انوا يعتق ن الذين آ

د وعي                   ا في توطي ال عملي دعيم روح القت وري ولت ا واسعة لتطور وعي طبقي ث تح طريق د تف جزئية في الحمالت االنتخابية وفي االضرابات ق
ة بصورة جازم                   (65الذات وإرادة النضال لدى البروليتاريا     ذه النضاالت الجزئي دما يرفضون ه ين عن ان الفوضويون مخطئ م تكن    )ةآ ا ل ، لكنه

ة                   . تهيئ العمال للنضاالت الثورية    دى الطبق رة ل ذه الخب ل ه ة، ووجود مث ة من جه إن افتقار الطبقة العاملة األلمانية للخبرة في النضاالت الثوري
قد ساهم هذا الفارق بشكل    و. العاملة الروسية، من جهة أخرى، آان الفارق األآثر أهمية بين وعي الطبقتين عشية اندالع الحرب العالمية األولى                

ا      1919-1917حاسم في النتائج المتباينة لثورتي       يا وألماني ا هو إرضاء الحاجات         .  في آل من روس ة عموم ال الجماهيري ا أن هدف األعم وبم
.  الحاسمتين في المجتمع  مطالب لم يعد باإلمكان دمجها بالنظام االجتماعي الرأسمالي وتفجر دينامية ثورية تؤدي إلى امتحان القوة بين الطبقتين             

تعادها              ة الشيوعية والتي اس امج األممي ي برن ع ف ؤتمر الراب ى الم ين بصورة صريحة إل ا لين ي أدخله ة الت ول اإلنتقالي تراتيجية الحل ك هي اس تل
 .66تروتسكي آجزء أساسي في برنامج األممية الرابعة

 ال تقتصر على المطالب الجزئية الممكنة التحقيق في إطار  نضالجاري ال يمكن تطوير الوعي الطبقي الثوري إّال إذا راآمت الجماهير ت         
ون                    . النظام الرأسمالي  إن إدخال هذه المطالب في نضاالت آبرى ال يمكن أن ينجح إّال بفظل الشغيلة المتقدمين الدين يوصلون، وينشرون ويجرب

ة     ال تن –في المؤسسة، في النقابات، في مجموعة المؤسسات، أهدافا سياسية           ة ناضجة لتصير            -بثق عفويا من التجربة اليومي ى أن تصبح الحال  إل
 .هذه المطالب ذاتها موضوع إضرابات آبرى وتظاهرات آبرى

ر             تجارب نظاالت ثورية موضوعيا،   إذا آان الوعي الطبقي للجماهير العريضة ال يتكون إّال عبر            دمين عب دى الشغيلة المتق و يتشكل ل  فه
إنهم يستخلصون االستنتاجات الضرورية من الصراعات اإلجتماعية       . ال ال ينبغي عموما أن يكون بالضرورة ثوريا       تجارب الحياة والعمل ونض   

ى  . اليومية؛ يعترفون بإلحاح حشد القوى، والعمل الجماعي والتنظيم        إن أنماط وأشكال تلك األعمال وذاك التنظيم ال يمكن تحديدها إّال من حالة إل
                                                           

ة الحرب   ) 65 ي حال ام وف ل لحق اإلنتخاب الع اء محتم ى إلغ ل الضرورية عل ي ردة الفع ورة ف كالية الث ر إش م تظه ا حول . ل ل بنظريته ومبورغ بالمقاب ت روزا لكس حاول
 .روسية ال1905االضراب الجماهيري أن تطور أشكال نضال للبروليتاريا تقطع مع النضاالت االنتخابية واألجورية وتستند إلى ثورة 

دى روزا لكسومبورغ   وحتى اليوم يحاول ليليو باسو في تحليل مثير لالهتمام عن           ورة ل ورت   (ديالكتيت الث تراتيجية    ) 83-82، ص1969فرانكف أن يعرض، آخالصة الس
ر حدة   لوآسومبورغ، حال وسطيا معتدال بين النضاالت اليومية واألهداف النهائية، ينحصر في جعل تناقضات التطور الموضوعي أ                   ا        . آث وال داع ألن نشرح بالتفصيل هن

 .حقيقة أن المعنى األعمق الستراتيجية االضرابات الجماهيرية قد فاته
الذي ينتهي بالتصريح التالي للوفد الروسي، الذي وقعه ) 448-404، ص1923صدر عن األممية الشيوعية عام (أنظر نقاش برنامج المؤتمر الرابع لألممية الشيوعية      ) 66
د               : "ين، تروتسكي، زينوفييف، راديك وبوخارين    لين ا ول امج ينبغي إلدخاله ة وفي أي قسم من البرن ا يجب أن تكون صياغة المطالب االنتقالي ة م باعتبار أن الجدال لمعرف

امج          ة في برن ا       بصورة خاطئة تماما معارضة مبدئية مزعومة، فإن الوفد الروسي يتبث باإلجماع أن إدخال المطالب االنتقالي ة وتبريره ا صياغتها العام ة آم روع القومي الف
ام     ). 542المرجع المذآور ص    (النظري في القسم العام من البرنامج، ال يمكن اعتباره ضربا من االنتهازية              دما  1904يبدو أن تروتسكي تكهن بهذه االستراتيجية منذ غ  عن

 ".يحاول أن ينزرع في البروليتاريا عن طريق رفع هذا المستوىو… يقف الحزب عند المستوى المعين لتقصي الوعي البروليتاري" آتب 
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ي               . وعية والتجارب الملموسة  حالة وفقا للشروط الموض    ة الت از العتب هنا بالضبط يتدخل نشاطالطليعة الثورية الذي يسمح للشغيلة المتقدمين باجتي
ا ة عن تحويله ة القائم ى االجتماعي ة قصور البن از . تفصل تجرب ة أن تلعب دور الحف ه ال يمكن للطليع ديهي أن ا وال catalyseurب ذا، ال آلي  ه

ة ونشر             باإلستقالل عن الشروط     ا، أن يكون عمل االعداد النظري والدعاي ى مستوى مهمته ا عل الموضوعية، لكن شريطة أن تكون  هي ذاته
ويكون  ) مع تجنب آل قصوية    (المنشورات الذي تقوم به يتناسب في مضمونه مع حاجتت الشغيلة المتقدمين، ويتفق مع قوانين التربية السياسية        

 .التي تسمح بتصديق االستراتيجسة الثورية آما التنظيم الذي ينشرهالي واآلفاق السياسية بالنشاط العمفي الوقت ذاته مرتبطا 

رة جزر في النضال الطبقي                                   ا في فت ه إذا آن غ هدف ات، فمن الممكن أن اليبل ذه المتطلب ي ه ة يلب لكن حتى ولو آان نشاط الطليعة الثوري
ليم     "ن أنه يكفي الدفاع عن       أولئك الذين يتخيلو  . وتراجع في ثقة البروليتاريا بذاتها     ليم   "و" تكتيك س ا        " خط س و، آم ة وتنم وة ثوري لكي تتشكل ق

ابرين   (بصورة عجائبية، حتى في فترة جزر في النضاالت الطبقية، يفكرون في الواقع آعقالنيين بورجوازيين وليس وفقا للجدل المادي                  ولنقل ع
ر        ). وهمإن معظم االنقسامات داخل الحرآة الثورية ناجم عن هذا ال          هذا ال يعني لذلك أن عمل الطليعة الثورية المنجز في ظروف موضوعية غي

دمين           ه           . مالئمة ينبغي أن يبقى دون نجاح لدى الشغيلة المتق را مباشرا لكن ا آبي ا اليالقي نجاح ه طبع ل     عمل  إعدادي   إن ة، ال ب ة االهمي في غاي
ي تشهد مواصلة النضال      ا خالل أعوام من            . حاسم، بالنسبة للفترة التاريخية الت ة، أحيان ة الطليع ه منظم ذي قدمت إن االعداد الصبور والممل ال

ود         وم يع ة ي ة   "العمل الصغير اليومي، يحقق ربائح غني ون للطبق ادة الطليعي ان          "الق أة، إب اتقهم فج ى ع رددين، فيأخذون عل ون مت ا يزال ذين م ، ال
ى اال ة عل ة العمالي رى، حل الرقاب اهرة آب ر، أو مظ ه موضوع نضالهمإضراب آبي ون من اج فيجعل غيلة . 67نت اع الش ى إقن درة عل ن أجل الق م

ك          ة، ال يكفي مع ذل ول االنتقالي المتقدمين والمثقفين الجذريين لبلد ما بضرورة توسيع الصراعات االجتماعية المهمة وبانتقالهم من مستوى الحل
ذه                  ة المطالب آه اد قائم ة أن تنسخ باجته ة الطليعي ين وتروتسكي     المنظمة الثوري دى لين ة              . ل ارس تقني ر أن تعرف آيف تم ر بكثي ا أآث ينبغي له

ة أخرى       . مزدوجة لالقتراب من الواقع وفهمه     ة، ومن جه ا العالمي ة للبروليتاري يجب أن تقوم من جهة بامتالك تجارب النضاالت الطبقية الثوري
ة    . بيق قراءة التاريخ على الوضع الحالي المعطى    تحليل يسمح بتط-أن تكون قادرة على تحليل الواقع االجتماعي المعاصر     ة المعرف ا لنظري وفق

 .أن ممارسة آهذه تفترض مسبقا تنظيما أمميا: وهذا يعني. المارآسية، إن الممارسة هي مقياس االمتالك النظري الحقيقي للواقع الحاضر

ا     د الح ع الرأسمالي الجدي ة تناقضات المجتم ة دقيق د واحد  –لي يستحيل أن نحدد بصورة علمي ي بل ع أو ف الم أجم ي الع  أو التناقضات -ف
ة              ة التاريخي ك التجرب ة دون أن نمتل ل ثوري ا قب الملموسة لتطور الوعي الطبقي البروليتاري ونموذج الصراع الذي يمكن أن يؤدي إلى حاالت م

د         .  إلى أيامنا هذه   1848للحرآة العمالية األممية من ثورة       ر الوحي ة   إن التاريخ هو المختب وم االجتماعي يس         . للعل اريخ، ل ة دروس الت دون معرف ب
 .يرفض الدخول إلى غرفة التشريح" طالب طب"مارآسي اليوم إّال 

ى   " إنقسامات الماضي  "الحرآة الثورية المنبعثة من      " تحرر"ينبغي ضمن هذا السياق البقاء منتبهين إلى واقع أن آل محاولة لـ            تشهد عل
ي ترافق   . التاريخية للتمايزات داخل الحرآة العمالية األممية-ةعدم فهم آلي للطبيعة االجتماعي     إذا أغضينا عن الجوانب الشخصية والعارضة الت

ى        ة األول ق األممي ذ خل ة من ة األممي ة العمالي رى للحرآ ادالت الكب ذه، يتضح أن المج ايزات آه ة تم ية  –بصورة حتمي ين المارآس ة ب المجادل
فية  ين البلش ي ب ك الت تراآية والفوضوية، تل ة واالش ين الممي فية، ب ة  - والمنش ا وأنصار الديموقراطي ة البروليتاري ين أنصار ديكتاتوري ة، ب الوطني

ة والخروتشوفية            ين الماوي تالينية، ب تراتيجية وتكتيك النضال             -البورجوازية، بين التروتسكية والس ورة، الس اول المسائل األساسية للث  آانت تتن
ا          .الرأسمالية بالذات، ومن طبيعة البروليتاريا والنضال البروليتاري      التي تنبعث من طبيعة     الثوري،   ة طالم ا تبقى حالي  هذا هو السبب في آونه

ى المساومة    "مهما يكن حذرا، ما من      " تكتيك"ما من   . لم تجد مشكلة تحقيق مجتمع بال طبقات حلها العملي         ا، يمكن        " انفتاح عل ا يكن أريحي مهم
ذات      أن يمنع أال تعود هذه المسائ      د، من الممارسة بال ا من جدي دة هي        . ل مع الوقت فتنبعث، دائم ذه المشكالت، تكون النتيجة الوحي ا ه إذا تجنبن

 .بدل تحليلها وحلها عمليا وبصورة مخططة، يبقى هذا العمل غير منهجي، صدفويا ودون توجهات: التالية

دى            إن امتالك المادة التاريخية للنظرية المارآسية ضروري بالتأآيد،        وري ل  لكن فقط من حيث هو خطوة أولى نحو تطوير وعي طبقي ث
ين المجذرين دمين والمثقف غيلة المتق ة بكشف  . الش ة األدوات الكفيل دم النظري ن تق راهن، وإّال فل ل منهجي للوقت ال ام بتحلي ك القي وق ذل ينبغي ف

ة       في نمط اإلنتاج وفي المجتمع الرأسمالي الجديد، وبصياغ        " الحلقات الضعيفة " ة المالئم ول اإلنتقالي بها   (ة الحل ي تناس ة الت وحده دمج   ). والتربي
ام         ة لمه تحليل نقدي آلي للمجتمع المعاصر برسملة دروس تاريخ الحرآة العمالية يمكنه أن يقدم األدوات الملموسة الضرورية للسيطرة النظري

 .68طليعة ثورية

دخلون مطالب              وفي غياب تجربة نضاالت ثورية، ال تكتسب الجماهير العري         دمين، ي ضة وعيا طبقيا ثوريا؛ دون تدخل واع للشغيلة المتق
دى الشغيلة                     ة ل ة، ال إمكاني ة الثوري د الطليع ى ي ة عل انتقالية في نضاالت عمالية، ال تجارب ثورية للجماهير العريضة؛ دون نشر مطالب انتقالي

اد للرأسما              اه مع ة باتج ق                  المتقدمين للتأثير في النضاالت الجماهيري ة، دون تطبي ة العمالي اريخ الحرآ تيعاب لت وري، دون اس امج ث لية؛ دون برن
ل في بعض القطاعات وفي بعض            ى األق ا، عل دروسه على الحاضر ودون برهان عملي على قدرة الطليعة الثورية أن تلعب بنجاح دورا قيادي

ة المنظم   دمين بأهمي غيلة المتق اع الش دة إلقن ة واح ة إمكاني يس ثم االت، ل دة  الح ة واح ة إمكاني يس ثم ة، إذن ل ة (ات الثوري ر آافي ة غي أو إمكاني
                                                           

ي ال يمكن أن               ) 1965، باريس   EDI" لينين("إن جورج لوآاش     ) 67 وري اللينين دما يكتب أن الحزب االث ى حق عن وم "عل ك أن يسّرع        " يق ه مع ذل ورة، لكن يمكن أي ث ب
ين آاوتسكي             إن الحزب، مفهوما بهذه الصورة،      . االتجاهات التي تؤدي إليها    د أن    ("هو منتج الثورة وفي آن معا ناتجها، وهذا يعني تخطي التعارض ب ينبغي للحزب الجدي

 ").يخلق الحزب الجديد عبر أعمال جماهيرية ثورية("وروزا لكسمبورغ ") يهيئ الثورة
ربط  " مثلنته"على حق تماما حين يأخذ على لوآاش ) --المرجع المذآور ص(إن هانز جورغن آراهل     ) 68 لمفهوم الوعي الطبقي الكلي البروليتاري ويفضح عجزه على ال

ين      . إّال أنه شكل نواة هذا الفهم. بين الممارسة النظرية الذي يصبح عجزا عن نقل النظرية الثورية إلى جمهور الشغيلة             يم فصال واضحا ب ه يق المصير المستلب   "لكن بما أن
تهلكين  "، يسقط في شاآلة مارآوز، في خطر اعتبار         )مبفتح الال (وسيرورة االنتاج المستَلب    " للحياة ام              " استيالب المس ة عائق أم الي رؤي ة، وبالت ه المشكلة المرآزي ى أن عل

ا . التي يسمح بها النظام الرأسمالي لجمهور الشغيلة  " الكفاية المفرطة في التحضير للحاجات    "تطور الوعي الطبقي البروليتاري في       ج الرأسمالي  إّال أن عقب أخيل نمط االنت
نعثر هكذا من  . يبقى آما في السابق دائرة االستالب في سيرورة االنتاج، هنا، وهنا فقط، يمكن النتفاضة ثورية حقا أن يكون لها تأثيرها، آما برهنت أحداث فرنسا وإيطاليا                    

ين وتروتسكي   (هل آما فعل آرا–جديد على التمفصل في نقل الوعي الطبقي الذي وصفناه ونحن هنا ال نريد أن نخلط                 ـ    -)وآما فعل لين وم الساذج لل ين المفه ذي   " ب حزب ال
  .آسيرورة إنتاج نوعي ودائموإعادة النظرية الثورية، المعتبرة " يعرف آل شيء
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ي تتناسب مع الوضع الموضوعي                ) وحسب ة الت ة        : تجعل الشغيلة المتقدمين يستوعبون الحلول االنتقالي داخل العوامل المختلف ا آيف تت رى هن ن
ي للتنظيم                م اللينين ة الفه ة                 إن التمفصل  . وراء تطور الوعي الطبقي وآيف تثبت حالي ل، سيرورة تربي ر العم اهير غب ة الجم ين سيرورةة تربي  ب

اء الحزب                                  وريتين يشكل وحدة سيرورة بن ة والممارسة الث ر وساطة النظري ة عب ادرات الثوري ة الك ة وسرورة تربي دمين بالتجرب الشغيلة المتق
ي                    . الثوري ة الت ادرات الثوري دى الك ى ل داخل متواصل، حت ي عن الغطرسة              إن التعلم والتعليم هما هنا في ت ى التخل ادرة عل  ينبغي أن تصبح ق
 .النظرية

ل                              ى تحوي درتها عل ا بالنضال الطبقي الحقيقي وبق ا إّال في عالقته رر وجوده ى مب رهن عل هذا الفهم قائم على إدراك أن النظرية ال تب
 .الوعي الطبقي الثوري الكامن لدى الشرائح الواسعة للشغيلة إلى وعي طبقي ثوري حقا

ذا          69يحتاج المربي هو ذاته للتربية    :  مارآس المشهورة  إن آلمة  ع الحال ه ة واق ة          . ، تصف بصورة دقيق دون تربي ى ب ه حت ذا أن ي ه ال يعن
ط   : يتكامل مفهوم مارآس في الواقع بالفكرة التالية      . ثورية يكون ممكنا تحويل ثوري واع للمجتمع       وري    "فق ل   ) …(في النشاط الث يتطابق تحوي
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