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يقددده اددذا اس ددراس كاسددذل  كرددل اسكس ددر اسكار  ددن اسرريطددا ن تددكا ككسي ددك تددن ك كلدد  اسبكا ي ددات ككييددزا  سكددا ي كرددر  اسكؤسدد  
سحقيقددن ساكار  ددي  لددا اسكدددارس اسددببلث اسكددن ايك ددت لادد  اسي ددار اس دداسكن س قددكد كاددن اس ددكاسي ي   كاال ددكرا ي  اسديكقراطيدد  اسكددراث ا

اس اكك  ي   كاسكحرر اسدكط ن تدن اس داسه اسباسدثع كي ككدد اسكؤسد ع لاد  كد يل اسكحايدل اسطرقدن ساككييدز رديا اسكار  دي  كادذ  اسكددارس 
 اسببلب ع

األ دداس اسطرقددن ساكار  ددي   كيكاددم أ يددا سدده ك ددا كتددرد  ظريدد  ت ريدد  أ كتيددا كددار س كا  تاددز  رددل راددكرة يردددأ اسكؤسدد  ر ددرح 
ساخررات اس ااسي  ساطرق  اس اكا  كاإلك ا يات االتككاليد  كاس يا دي  اسكدن طرحكيدا كادب اسخردراتع كي كقدل ر دد ذسدب إلبردات أا اسطدار  

كيد   داكا  قدادرة لاد  كس دير اس داسه االتككدال  ككطدكر  اسكداريخنع كيلدل اس اكدب اسطرقن ساكار  ي  ال يك اقض ك   ك يدا  ظريد  لا
 إس  ا ك كاج أا اسكار  ي  ال يك ا اسسلل تييا ريا اس ظري  كاسككار   كأ يا راسس ل  ظري  بكرة اسطرق  اس اكا  اس اسكي ع

اد  كادب اس ظريد  اسبكريد  لاد  يدد اس اكك د ي  ي كقل اسكؤس  تن استزء اسبا ن كدا اس دراس إسد  كحايدل اسك دكاات اسكدن طدرأت ل
تن أكركرا كاس كاسي ي  تن رك يا كحر ات اسكحرر اسدكط ن تدن اس داسه اسباسدثع كي درح  يد   ا دت اس اكك د ي  ك ريدرا  لدا اسريركقراطيد  

 كدال كاسرأ دكاسي ع كيلد  ر دد اس قاري   كاسكن ألرم سيا كلاسم كك اقض ك  ك ركع اسبكرة اس كاسي   ك ي  س رت دكرا  ككتيقيا  رديا اس
ذسبعع  ي  كحكست اسكار  ي  تن رك يا لا  يد  دكاسيا اسد  ك ريدر لدا اسكلداسم اسقككيد  ساريركقراطيد  اسحزريد  اسكدن ا دككست لاد  
رة اسح ده تددن رك دديا  ر ددد كس ددب ح دده اسطرقد  اس اكادد  رس ددل اسحلددار كاسحددرب األاايدد  كت ددل إ ك دار اسبددكرة تددن أكركرددا ر ددد ازيكدد  اسبددك 

 األسكا ي ع

أكا تن استزء اسخاص راس اسه اسباسث تيطرح اسكؤسد  أا اسحر دات اسكدن ا دككست لاد  اسح ده تدن رادداا كبدل اسلديا ك كردا سده 
ك ا كار  ي  تين حر ات قادكيا قطالات كدا كبقسدن اسررتكازيد  اسلد يرة كالككددت راأل داس لاد  قكالدد تبلحيد  كحدرب للدارات 

 ر كط ن  ااات اد اإلكررياسي  كاال ك كار تيتب أال  خاط ري يا كريا اسكار  ي  اسبكري عريسي  كرغه أ يا حر ات كحر 

  رت اسطر   اس رري  األكسد  سيدذا اس دراس اسككدرته تدن ك كلد  اسك د ي ات  كككيدزت كادب اسسكدرة رحاسد  كدا اإلحرداط كاسكس دب 
  سدده ك ددد قددادرة لادد  كس ددير أك ك ييددر اس دداسه كأا  ددل اس ددديديا تددن لددسك  اسي ددار اسكلددرل  ك ا ددت ك ددكد أت ددار لددا أا اسكار  ددي

أل االكحاد اس كتيكن كاس كا  اس رقي  ا يارت ا ييارا كدكيا  ك داا اسحدديث  اال كرا ي أطركحكيا قد أبركت ت اياع تكا  اا ي ك  رقا   
أ ددكاسن اسقدداله لادد  بددكرة اسك اككددات تددن ذسددب اسكقددت لددا كتدداكز اسرأ ددكاسي  اس اسكيدد  ألزكاكيددا كردايدد  للددر تديددد كددا اال ددكقرار اسر 

كاسك  كسكتيدددا  ك كدددب ترا  ددديس تك كياكدددا أطركحكدددل اس دددييرة لدددا  يايددد  اسكددداريو أل أا اسرأ دددكاسي  اسحديبددد  ك يا دددات اس دددك  اسحدددر 
ه كاسديكقراطيددد  اسررتكازيددد  تدددن  ددد ايا اس رردددن اكدددا  يايددد  اسكطدددا  تدددن ك ددديرة اسكطدددكر اسكددداريخن  كأا أل حدددديث لدددا ا ييدددار اس ظدددا

سه ي د سل ك    تن  اس اسه اسحديث   كا  اا ا اب  ررا  آخر سحاس  اسكخرط تن لسك  اسي ار كادك كدا  اال كرا ي اسرأ كاسن كاسبكرة 
ردا إ ل ركبار  ا كلار  يالن سئلكررياسي  األكري ي  لاسكيا  كساك ركع اسلييك ن كاس ر  أك طن تدن ك طقك دا  كرددت تدن كادب اساحظد  

اسددكط ن كك دداري  اسك كيدد  اسكط يدد  اسك ددكقا  تددن حاسدد  كل دداكي ع تيددزه اس ددرا  تددن حددرب اسخادديل األكسدد  كا ك دداكت حر ددات اسكحددرر 
ك ظك  اسكحرير اسسا طي ي  رقركسيا سك ركع كدريد به أك اك كككاطل تن كاب اسك اري   ات  األ ظك  اس رري  ركا تن ذسب األ ظكد  اسكدن 

يدد  ككقدكيدد  ككر ددت  اتدد  كاددب األ ظكدد   يا ددات اسايرراسيدد  استديدددة كك ايكددات كا دد طا كاسر ددب  دداا كددا زال ي كرراددا اسددر ض أ ظكدد  كط 
 كاسل دك  اسدكسيياع

كلا  اسك دكك  اسددكسنعع ا يدارت كتررد   ي دارتكا  كتكحدت تيك داه أ دكاقيا سا در ات األكري يد   ككحكسدت اسلديا سكلدرم رأس 
 حرر  اس كسك  اسرأ كاسي  تن آ ياع
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 دددت اسكطدددكرات أياددا  كبيدددر اسك ددداؤه سدددد  اس بيددر كدددا اسي دددارييا  تاسحر ددد  اإل ددبلكي  كيددديكا لاددد  اس دددارع  كتددن كلدددر عع  ا
كاس ظاه يس ب كا كرق  كا اسقطاع اس اه كاإللبلح اسزرالن  كيكر د   يا دات اسايرراسيد  استديددة دكا كقاككد  لكاسيد  أك تبلحيد  قدادرة 

ت األقاي  اسلد يرة اسكدن ككحددث لدا أاكيد  دكر اسطرقد  اس اكاد  كادركرة ك ظديه لا  إيقا  أك حك  ك طيل كاب اس يا ات ك ألرح
اسكقاكك  اس كاسي  كاسسبلحي  كاألزكات كاال ستارات اسقادك  ال كحال  ألرم اؤالء ك ل يه يك اككا س   سه ي د يسيكيا أك يريد  دكاليا 

 أحدا   تن أك اط اسي ارع

كدا ادذا اس دراس  تقدد ك يدر اس بيدرع تدلكال  أبركدت ك ردؤات تك كياكدا ر يايد  اسكداريو أ يدا كس ا اسيكه  ك حدا    در اسطر د  اسبا يد  
ركبار    ك  طكراكي  ال ك اا سيا تن اسقرا استديد  ت ادت األزكات اسرأ دكاسي  اس بل دي ي  ك لد  راس ظداه اس داسكن كا يدارت كتدارب 

سد سس ك ااتيدا اسقديكد   سديس تقدط تدن  د ل اال دك كار اسكرا در تدن اس درا  اسايرراسي  استديدة تن راد كاك األخدر  كلدادت اإلكررياسيد  
كأت ا  كاا كاسكدخل اس   رل تن كخكا  أ حاء اس اسه  كس ا أياا  تن اسك اتس كاسلراع ريا اسقك  اإلكررياسي  لا  األ كا  كاسطاق  

ر األ دكا  كاس كسكد  اسرأ دكاسي  إسد   اسرخداء كاس دبله ردل كاس سكذع كا يارت ك اري  اس بله اسررتكازل تن اس ر  األك دط كسده يدؤد كحريد
 إس  اسكتالات كاسحركبع

سه ك د األككر  كا  ا ت لايل تن ك كل  اسك  ي ات  تاه كؤدل اس يا دات االقكلدادي  سا ظداه إال إسد   كتن كلر أياا  عع
بددراء تدداحش سقادد  لدد يرة  ك كيدد  األزكدد  اسرأ ددكاسي  ر دد ل غيددر ك ددرك  كاسدد  إتقددار ككتكيدد  كك ددريد اسكبليدديا كددا اس كددال كاسسبلحدديا كا 

كبليدديا دكالر أكري ددن ك ددل اددؤالء  5أسدد   ددخص يكاددب  ددل كدد يه أ بددر كددا 77ألددرحت ككاددب األخاددر كاسيددارس اتددن كلددر اسيددكه 
  ك كا بركاكيه خبلل اس قديا األخيريا( ع 

س كسكدد  اسرأ ددكاسي  رقددكة كاك دداع سدده ي ددا كرطري دد  اسحددال عع سدده ككددر كاددب اسك يددرات ردددكا كقاككدد   تظيددرت حر دد  ك ااادد  ا
يككق يكددا أحدددا   كا دددس ت  ا ددا  كددا اسكظدداارات استكاايريدد  تددن كدددا اس ددرب اسرأ ددكاسن  ككستددرت كددا تديددد اال كساادد  اسسا ددطي ي  

قرار اسدد ظه سكلددرم ركددزا  ساكقاككدد  سدديس تقددط تددن رادددا  ا اس رريدد  رددل تددن اس دداسه  اددل  ك ددرلاا كددا كحكسددت إسدد   ددرارة بكريدد  كيددز ا ددك
اسررتكازي  اس كيا  تن ك طقك ا كك  ا دالع اسحرب تن اس را  كسدت حر   لاسكي  سك ااا  اسحرب كاال ك كار كااان تدن اك داليا 

 كلكقيا حر   ك ااا  اسحرب تن تيك اه خبلل لقدل اس كي ات  كاس ر ي اتع

أ دكاسي  ك يا دات اس دك   خالد  تدن أكري دا اسبلكي يد  ككسترت اسحر ات اس كاسي  كاسسبلحي  تن كخكا  أ حاء اس داسه ادد اسر 
كاسكن سه ي د يكر  ير ردكا ا دالع ا كسااد  أك  ا دا  إادرارات لكاسيد   كتدن كلدر ا ستدر اس ادب أكال  ساكاداكا كد  اال كسااد  

 ي  كاسديكقراطي عاسسا طي ي  كاسكقاكك  اس راقي  كس ا اس اب يكلالد  ري ا  اسيكه سي كل اسقاايا االتككالي  كاالقكلاد

األ دد ار ككلددكل اسرطاسدد  إسدد    ددب غيددر ك ددركق  كتددن ظددل  اركسدداعتادده ك ددد غاسريدد   اس دد اا قددادرة لادد  اال ددككرار تددن ظددل 
اسقك  كاسكيا   اسكن يك رض سيا  ل كدا يرتد  لدككل سادرتض كاسكقاككد ع كلاد  ل دس ك كلد  اسك د ي ات سده ي دد ي د ب أحددا  اسيدكه 

 رات اتككالي   رر عتن أ  ا لا  ألكاب ا ستا

 ل اذ  اسك يرات اس اسكيد  كاسكحايد  كطدرح لاي دا أ دلا   دديدة اإلسحداحف  يد   س در كدا يحددث تدن اسك ظككد  اسرأ دكاسي   ككدا 
ذا  ا دت اسكار  دي  ادن اسطريد  كاسكد يل سكس دير كدا  ان طري   اإلكررياسي  اسيكه ككا ان إ كراكيتيك ا ساك ييدر كسخاد  لداسه أتادل  كا 

ن لاسك ا اسك الر كان اسكر د ساككار   اسبكري  اسيكه ت ا أل كار  ي   كحددث  ادل ادن كار  دي  اإل دكرا ي  اسديكقراطيد  يحدث ت
اإللبلحي  كاسكن كطرح اسك يير اسكدريتن كا خبلل اسررسكاا  أه كار  ي  االكحاد اس كتيكن اس ار  اسك ركتد  راس دكاسي ي  كاسكدن أبردت 

ت ايا  أه أا اسحدل ادك تدن إلدادة طدرح إ دكراكيتي  اسكحدرر اسدكط ن كاسبدكرة اسكط يد  اسديكقراطيد   يطدرح ادذا س ا اسكاريو كد  قرحيا ك 
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اس ددراس اسلدد ير رؤيدد  ك ددايرة سكاددب األطركحددات اسددببلثع تيددك يقددده رؤيدد  كار  ددي  بكريدد  قالكدد  لادد  اسدددكر اسقيددادل ساطرقدد  اس اكادد   
  ددي  ردددء  ر ددارل كددار س كتردريددب إ تاددز ككطكراددا لادد  يددد تبلديكيددر سي دديا كسيددكا كك ددك د لادد  كددراث كددا اسككار دد  كاس ظريدد  اسكار 

كركك  ن كأ طك يك تراك ن كركزا سك  كركرج  ذسب اسكراث اسذل ظل س قكد غالرا  لا  اح  اسي ار اسكلرل أك ك كاا  رس ل ايك د  
 األطركحات  اس كاسي ي  كاسقككي ع

 ددكرا ي  راسس ددل اسيددكه إا ا دداب أاكيدد  تالقدد  إلزاحدد  اس رددار ل يددا سكقددديه اسكار  ددي  كادد  اسرؤيدد  اسكدد  يددر  كر ددز اسدرا ددات اال
اسبكري  ت  بكريا اسحقيق  عع   ظري  ا كلار اسبكرة اس كاسي  لرر  ااالت اس كال ك ات  اس ادحيا ععخال  ر د إا لداد اسي دار إسد  

اب ألدداد ال ي دكياا ريدا كدا استكدااير كرحدث لدا اسخدبلص كدا  اح  اس اال اسطرق  كاسكط   رقكة ت  اس د كات األخيدرة كردات ا د
 األكااع اسرال   اسك  يحيكا ت  ظايا ت  اال كرا ي ع

اذا اس راس كا كلسي  اسكس در كاسك اادل اسكار  دن اسرريطدا ن تدكا ككسي دكع كسككسي دك لددد كدا اسكؤسسدات اسياكد  ك يدا  كداب 
تاددبل  لددا إ ددياكل تددد  إلدددار لدددد كددا اس را دددات     سيددكا كركك دد ن اسبكريددد ر  ددكاا فاسكار  ددي  كاسحددزب  كآخددر ر  دددكاا ف  ظريدد

اسكر ط  سا رير  كبلف اال كرا ي  كاسطري   اسر ري   ك ال اسكار  ي    ظريد  حككيد   كسدل أيادا  اس ديدد كدا اسكقداالت كاسدرا دات تدن 
 كتال اس قد اسس ن  كاسبقاتنع
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  الجزء األولالجزء األول

  ما هي الماركسية؟ما هي الماركسية؟

رء تن اسحياة اس خلي   ريا كا ي كقد  ك يقكسل إ  اا لا  س ل  كريا حقيقكل كحقيق  كدا يس دل  تي ر دن اسككييدز  كا يكيز اسك
سدرتددد  أ ردددر تددد  اسلدددرالات اسكاريخيددد   رددديا كقدددكالت كخيددداالت األطدددرا  اسك دددار   تدددن ادددذ  اسلدددرالات  كرددديا ك دددكي يه اسحقيقدددن 

 قيقكيهع ا ارل كار سف اسباكا ل ر كا ررككيرف سكيس رك اررت(عككلاسحيه اسحقيقي   كريا كلكراه أل س يه  كريا ح

ا ددذا قدال كددار س  إا كددا  دداا تدن  ددر ي ات اسقددرا اسكا دد  ل در   كدد  تدسيدد  سرقدد   – دل كددا ألرتددل اددك أ  دن س ددت كار  دديا 
لددد  كدددا كحدددكل ك دددذ ذسدددب اسكقدددت إسددد  ك ددد ا   يا دددي   ردددر   تقدددد  ددديد اسقدددرا اسدددذل كاددد  لاددد  كتددداة كدددار س ظيدددكر لددددد ال يح

اسكار  دديات اسكخكاسدد  كاسككلددارل   كا دداب حاتدد  كا دد  اإلا سحددل اددذ  اإل دد اسي  ككادد  ك ددايير قرددكل اسددزله راال ككدداء ساكار  ددي  
 كراسكاسن اإلتار  لا اس ؤال اس البف كا اك اسكراث اسكار  ن األليل 

 ا  سي ددت كتددكد آراء كخكاسدد  حددكل ر ددض كس ددا عع دلك ددا تددن اسردايدد    ددكا كااددحيا راس  ددر  س اتدد  أر دداد اسك دد ا   تاسك دد
اسقاايا  ريا األ خاص اسذيا ي ككا أ س يه كار  ييا  اكيل ك دل اسدررم سبل خسداض كدببل   أك اسطدار  اسطرقدن سبلكحداد اس دكتيكن( 

كا كي دد كا تيددذا  ددو كككقدد  تددن أل حر دد  ديكقراطيدد  حيدد ع اسك دد ا  اسحقيقيدد  اددنف أ  ددا  بيددرا  كددا  تددد  اسكار  دديكا  ي ددت كا كيقكادد
اسحرب لا  ر ايه اسر ض  رل ك تد كا ي ككا أ س يه  كار  ييا  لا  استا ريا اسككااديا كا اسككاريس اسبكري  تدن  بيدر كدا 

  كاس ددديكليكا 9999 ك اكك دد   كسك  دددكركرج تددن  9997اسلددرالات اس يا ددي  اس ردددر  تددن للددر اع كلكدددل رايخددا ك  كسي ددديا تددن 
 يددت  ا  دل ذسدب إسد  اسك داؤل حدكل ك ريد   9989  كركس ددا 9956  كاسكتدر 9996ر داك   تدن كاسحزب اسككحيددل اسكار  دن تدن ر

 اسكار  ي ع

ا اب راسطر  كا يرتاكا اذا اسك اؤل  اي   كي  ركا أل ك  ن سارحث لا كار  ي  حقيقي   كيقرادكا رر داط    كار  دييا 
  كك ظرييا األ بدر تتاتد   أل دل ي دكم سيده ر دا د  اسكار  دي    دل  ل اسذيا يزلككا أ يه  ذسبع يك ا ب رد اسس ل اذا ك  اسررتكازي

كاسكار  ييا تكي ا  كا خبلل ررطيه رتكزي   كاسيا كركل ركتع كيك ا ب أياا  ك  األ اديكييا اسككخلليا تدن اسكار  دي   تيدك 
س ك داكي  إسد  كار  دي  سدكيس اسكك ديرع يك  يه كا إ كاج اس ديد كا اس كدب اسكررحد  لدا اسكار  دي  ك دل  كدار ديا   كدا اسكار  دي  ا

إا اددذا اسكدد يل كددلكان تددن تددكار   تاسس ددل  خالدد  اسس ددل اسبددكرل يقكاددن اسح دده تددن اس ظريدد  كاسككار دد  ك ددا ع إا اسكار  ددييا اسددذيا 
ل ردديا يريدددكا ك ييددر اس دداسه كسدديس تقددط االركددزا  كددا كس ددير  سدديس سدددييه  ددك  خيددار كاحددد كاددك ككاتيدد  اسك دد ا  كر دده اسخددط اسسالدد

 األليل كاسكزي ع

إا إحددد  طددر  كحاكسدد  ر دده كبددل اددذا اسخددط اسسالددل  قددد ك ددكا رك ريدد  اسكار  ددي  لادد  أ دداس  كارددات كددار س كقيددداس 
اسكدددار يا ردرتددد  كالليددده س اكدددات األ دددكاذع كادددذا رددداسطر  كددددخل كدر دددن ردددل كدي دددن  تيدددك يس دددل تدددن األخدددذ رااللكردددار أ دددل إذا  ا دددت 

دسيل سا كل كسديس دكتكدا   ت اييدا أا ك دكا  ظريد  حيد  كككطدكرة كقدادرة لاد  اس كدك اسكككالدل كلاييدا أا اسكار  ي   كا قال إ تاز  
كحاددل كك ددكتيب سكاقدد  كك يددر لادد  اسدددكاه  كاددك كاقدد   دديد راسس ددل ك يددرات اددخك  ك ددذ أيدداه كددار سع حكدد  سددك   ددا أل ددراب كاريخيدد  

كتكداا ت   ا ال   كطي  أا  خكلراا إس  أك  حدداا تيكدا  كردل ادذا اسسدرد    كن اس ظري  كر ا  سا خص اسذل قاه راإل ياه األ رر تن
رذاكددل  تدداسبكا آ ددذاب ي ددكا لتزاددا اس اكددلع ك كددا الحددظ كركك دد ن  اسكار  ددي  قرددل  ددل  ددو اددن كدد يل تددن اسكحايددل  سدديس كحايددل 
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راح حددل رددديل ساك دد ا  كاددك حددل يكر ددا  ي ددير اددذا االقكردداس كددا كركك دد ن إسدد  اقكدد (9ااس لددكص كا  كددا كحايددل اس بلقددات االتككاليدد   
 اسكار  ن اسكترل تكرج سك اشع تسن  كاب  اسكاريو كاسكلن اسطرقن  ك اءل سك اش  كا ان اسكار  ي  األليا   كأتاب ركا يانف

  إا اسكار  ددي  األلدديا  ال ك  دد  ك ددايكا  ألكدد  ر كددالل رحددث كددار س  كال ك  ددن اإليكدداا ر ظريدد  أك رددلخر  كال كلكيددل  كدداب
 ع(2اكقدس  إا األلاس    ر  إس  اسكار  ي  كرت  لا   قيض ذسب إس  اسك يل ر  ل حلرل 

إا اذا طرح أ بر تدي  حيث يلخذ تن االلكرار اسحات  إسد  اسكطدكر   كدا يحكدكل لاد   حقيقيد  ااكد  كككبدل تدن أا اسكد يل 
سك  اك ا تايس كا اسكك ا كطري  كبل ادذا اسسلدل استدسن أ ا   تن اسكار  ي  ربل  ب  كك  ذسب تاا اذا اسطرح ال يلام  حل 

  يكاددم اددذا كددا اسكبددل اسددذل (9ااستددا  ردديا كدد يل كددار س كردديا كحايبلكددل األخددر  كال اخكددزال اسكادداكيا األ ا ددي  تددن اسكدد يل تقددط
 ياررل سك اش س رح ت ركلف

كدددار س اسخالددد  راسس دددل  سدددك  ددداا االتكدددراض  دكا ك دددايه ردددل  إا اسرحدددث اسك الدددر ردددراا لاددد  لدددده لدددح   دددل كل يددددات 
ترا كطال  أل كار  ن أليل رليا أا ي اه دكا  رط رقركل اذ  اس كالل استديدة كيرتض  ل اطركحات كار س اسخال  راسس دل 

 (4ادكا أا يازه إطبلقا  راا يكرات  لا كار  يكل األليا ع

ار س سدي اكي يدد  اسك كيدد  اسرأ ددكاسي   إا كاسكاقد  ل ددس ذسددب ككاكدا   تدد ذا اتكرادد ا لاد   ددريل اسكبددال  لاد  ل ددس كحادديبلت كد
اسرأ كاسي  كطكرت إس    ل تديد كا اسكتكك  اسريركقراطن اس اسكن ربل ك اتس كك اقاات داخايد  ككدا حدال دكا إك ا يد  اال دكرا ي  

أ لدار كبدل ادذا أك اسرررري   تكا اسكاام إا اسكار  ي   ك كا قد ت دت تن حيا  ي كا قد كه اسررااا لا  لح  كدا يدذاب إسيدل 
ك كدا ا دك كل كركك د ن ل ددكا ك داكل ادذا اسطدرح االتكراادن  سدا يكرقد   دك   –كا س تيرر  ررك ك ريزل كتديكس رير يداه  –اسطرح 

 (5اااللكرا  رلا اسرر اكل اال كرا ن اسقاله لا  أ اس اسك اقاات اسداخاي  ساكتكك  اسرأ كاسن  قد ا كي  ركلسل يكككرياع

ل اسحتددد  اس دداسس  ادددك أا اسكار  دددي  يتددب أا ك دددر   كدد يل كادددا  إسيدددل ر ددض اسكحاددديبلت كاسقادددايا يردددك أا كدددا كددكحن رددد
األ ا ي ع إال أا اذا اسحل اسظاارل سيس تن اسكاق  إال دت ا  ساك  ا  خطدكة سادكراء  تردلل ك يدار يك   دا أا  قدرر كدا ادن اسكحاديبلت 

اددذا اسكدددخل يحكددل تددن طياكددل خطددر اس لددركي  اس ظريدد   كاددك ك ريدد  كاسقاددايا األ ا ددي   ككددا اددن كاددب اسبا كيدد   تاددبل  لددا أا 
اسكار  دي  رل يدا اسخدط اس ددايه حدكل  دل  دو  كراسكدداسن ا دك كاج أا ركزا سك  دكركرج سدده ك دا كار  دي  ل ددكا اخكاسددت كد  سي ديا حددكل 

 اسحزب  كاا سي يا سه ي ا كار  يا  ل دكا قال راسطار  اسررتكازل سابكرة اسرك ي  كا ذاع

ي  إذا   سذ خدارج ادذ  اسحاقد  ي سديس ركحاكسد  ا دكخراج ر دض االطركحدات كدا  كاردات كدار س  كا  كدا را دكخداه اس ظريد   
 اسكار  ي  عع راس ظر إس  اسكار  ي    ل كاحدع

 األساس الطبقي لمماركسية: – 5
االتككالن ادك اسدذل يحددد اسدكلن  راس  ر  سكار س  سيس اسكلن االتككالن اك اسذل يحدد اسكتكد االتككالن  كا  كا اسكتكد

  كراسكاسن تداا تيده كك ريد  أل تا دس  أك  ظريد  أك أيديكسكتيد  ي دكازه  أكال  كأخيدرا   ككاديم اسكتدكد االتككدالن اسدذل (6ااالتككالن 
سده يككلدل ر دد  ي  ل أ ا ياع ا ذا تاا كار س ي ظر إس  اسديا رلس  لاك  رالكرار   اسكلن اسذاكن كاإلدراب اسذاكن سئل  اا اسذل

  اذ  اسدكس  كاذا اسكتكك  ي كتاا ككق  اسدديا اسكقادكب رأ دا لاد  لقدب كدا اس داسه  أل يكدا (7اس س ل  أك تقد ذاكل كرة أخر  راسس ل 
  كراسكبددل يحاددل ا تاددز (9اإا كددار س ي  دد  األ ددرة األراددي  رالكراراددا  ددر األ ددرة اسكقد دد  (8الاسكدداا كقاكردداا رأ ددا لادد  لقددبع
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ع كتددن اسريددداا (97ااألكسدد  رل يددا ديا دد  اس ريددد كاس ريددد اسككحددرريا  ديا ددد  األ ددخاص اسخاادد يا أك اسك ددككيا ركا ددط  رككددااسك دديحي  
اس يكلن ي ر  كار س كدارس اال كرا ي  اسقالك  اسكخكاس  كرا رة راإل دارة ساكلداسم اسطرقيد  اسكدن ككبايدا  ك طيدا  إيا دا لاد  اسكدكاسن 

 ددكرا ي  اسررتكازيددد  اسلدد يرة كاال ددكرا ي  اسررتكازيددد ع كا ددذا كتددن كدداريو الحددد   ردديا كركك دد ن أا كسكددداح اال ددكرا ي  اإلقطاليدد  كاال
األيديكسكتي  اسسا ي  راإلاات  إس  اسحر   اسسا ي  ي كا تدن اسكاد  اسطرقدن ساررتكازيد  اسلد يرة اسك كلدرة رديا رأس اسكدال كاس كدلع 

كاددذا ردداسطر  كددا ت اددل كددار س  –ريدد   سددس كدد يل اسكحايددل لادد  اسكار  ددي  ذاكيددا يك ددا كاددالس  اددذ  األكبادد  رددبل  يايدد   كيتددب كط
 كأ تاز ر س ييكاع

يردددأ ا تاددز  كدداب اددد دكاددر ل ركل يددد  إا اال ددكرا ي  اسحديبدد  تددن كاددكك يا اددن راأل دداس  كدداج إدراب اسلددرالات اسطرقيدد  
ا كاس كال اسكدلتكريا كدا  احيد   كاسسكادن اسكدن كح ده اإل كداج اسقالك  تن اسكتكك  اسحديث ريا اسكبلب كغير اسكبلب  ريا اسرأ كاسيي

    كطي  أا   كل لياغ  ا تاز ر اات  أا اسكار  ي  ان إدراب اذ  اسك اقاات كا كتي   ظر اسرركسيكارياع (99اكا  احي  أخر  
رتكازي   تاا اال كرا ييا كاس ديكلييا اده ك كا يقكل كار س تن رؤس اسسا س   كباكا أا االقكلادييا اه اسككبايا اس اكييا ساطرق  اسر

كيقددكل تددن اسريدداا اس دديكلنف  اس كددالل اس ظريدد  سا دديكلييا سي ددت لادد  اإلطددبل  كر يدد  لادد  أت ددار أك  (92اك ظددرك اسطرقدد  اسرركسيكاريدد  
   ار د  كدا لدراع كرادئ اخكرليا أك ا ك سيا اذا أك ذاب كا اسكلاحيا اس اسكيياع إ يا ك ردر تقدط ر د ل لداه  لدا لبلقدات كاق يد

 (99اطرقن قاله  كا حر   كاريخي  ك ير أكاه ألي  ا ع

 ككرد تن اسرياا اس يكلن أياا  اسسقرة اسياك  اسكاسي ف

( تن اسلرالات اسكط ي  سرركسيكدارين اسدربلد اسكخكاسد   9يككيز اس يكليكا لا أحزاب اسطرق  اس اكا  األخر  تقط تن اإلكنف 
( تدن اسكراحدل اسكك دددة ساكطدكر 2اسكلاسم اسك دكر   سارركسيكاريدا  ايداع رلدر  اس ظدر لدا است  دي   يحددكا كيا كا تن اسكقدك  

 (94ااسذل يك يا أا يكر رل اسلراع اسطرق  اس اكا  اد اسررتكازي   يكباكا دالكا  كتن  ل ك اا كلاسم اسحر     لع

يددر أا كدا ادك ككادكا تددن ادذ  اس ظريد  ادك اسك ريددر  ال إا ادذ  اسسقدرة ككادم ك ريد  اسكار  ددي    ظريد  اسطرقد  اس اكاد  ركقر 
لددا كلدداسم اددذا اسقطدداع أك ذاب كددا اسطرقدد   كا  كددا لددا كلدداسم اسطرقدد  اس اكادد    ددل رلددر  اس ظددر لددا است  ددي   اك  ددكطي  أا 

ا اسكاددحي   اددي  اسيددكهف اس  لددر أك استدد س( كاددن راسكدداسن كلددام   قطدد  ا طددبل  سكحديددد ك قددد اال كيازيدد   اسكددن ك كددا تددن تددذكرا
 راسكلاسم اس اي  ساطرق  سلاسم كلاسم كؤقك  سكتككلات كط ي  أك كي ي  أك كحاي  ك ي   داخاياع

إا كدا طرح ددا  سديس تقددط ك ريسددا  اتككاليدا   كا  كددا كاريخيدا  أياددا ف تيددك يس در  يدد  ظيدرت اسكار  ددي  تددن اسكقدت اسددذل ظيددرت 
تدددت اسرأ دددكاسي  تدددن لددكراا األكسيددد  سقدددركا  إال أ دددل سدده ي دددا كدددا اسكك دددا تيددل  تقدددد كتدددد اال ددك بلل كاسقكددد  إلال  اس ددد كات  كدددا ك 

ساكار  ددي  أا كظيددر إال ل دددكا طددكرت اسرأ ددكاسي  اسقددك  اإل كاتيدد  كك يددا اسرركسيكاريددا إسدد  اسحددد اسددذل ي ددكم ردد دراب إك ا يدد  إ ددقاط 
ذا  ظر ا إس   يرة حياة كار س  لاي ا أا  بلحظ أ ل سه  يككلل ساكار  ي  إال راكلاسل رحاقدات اس كدال اسبدكرييا األخيرة سارأ كاسي  كا 

ع كتددن ذسددب اسكقددت ا ك دد  كددار س   ك ددكيا طرقدد  ذات ركارددط رادي اسيدد    كألاددا ألكل كددرة كالء  9849تددن ردداريس تددن أكاخددر لدداه 
ذل اك تن اسكاق  اسقااء لا  سارركسيكاريا اسكن ل دكا  ك اا اسقااء لا  اس ظاه اس اسكن اسقاله  ت  يا ك اا تقط لا  ر كتكداا  اس

 (95ااذا اس ظاهع

إا اددذا اسكدددخل تيكددا يك ادد  رللددكل اسكار  ددي  يخكادد  ركاددكح لددا ذاب اسددذل ألطددا   اكك دد ن كاكخددذ  سي دديا تددن  كارددل كددا 
 ددلاا اس كددل   تددزء كددا رأيددل رددلا اال ددكرا ي  يتددب أا كددلكن ساطرقدد  كددا اسخددارج   كددب  اكك دد ن  إا اال ددكرا ي  كاسلددراع اسطرقددن ي 

ع  كدا ذادب سي ديا إسد  أ دل  تدن (96ات را  إس  ت ب كسيس كاحد كا اإلخرعع  يادة اس اه سيس سارركسيكاريا كا  كا سبل كات  ديا اسررتكازيد  
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رك دديا   ددل كددذاب اال ددكرا ي  اسديكقراطيدد  اس ظددرل ك ددكقبل  ككاكددا  لددا اس كددك اسكاقددالن سحر دد  اسطرقدد  اس اكادد ع سقددد   ددل   كدداج طري ددن 
سقددد حاكسددت تددن ككادد  آخددر أا أت ددد اددذا اسككقدد   كأظيددر  كالتددل  (97اسكطددكر اسس ددر ل ددد اال كات  دديا اال ددكرا ي  اسبكريدد  عكحككددن 

 (98اع9975اساارة  كابرت ا ل  اا يكبل ت ر سي يا تقط حك  كترركل ك  اسطرق  اس اكا  اسبكري  تن 

كلكايدد  اسكددن  قددداا كددار س تددن اطركحددات حددكل تكرردداخ  سي دديا اددن  كددكذج ساكاديدد  اس –ي سددن أا  قددكل أا  ظريدد   اكك دد ن 
كي طن كار س تن اسرياا اس يكلن كس ير  اسخاص سدكر اال كات  ديا اال دكرا ي ع يقدكه قطداع كدا اسطرقد  اسحا كد   راسكحديدد ق ده كدا 

 سلال لدا طرقدكيه كيدذاركا إسد  األيديكسكتييا اسررتكازييا اسذل رت كا أ س يه إس  ك كك  اسسيه اس ظرل ساحر   اسكاريخي    ل  راال
ع كا اسكاام أا اسكرء ال ي كطي  أا يذاب إسد  طرقد  غيدر ككتدكدة كسده كت دل ر دد كتكدادا كح ك دا  تدن اسلدراعع (99ااسرركسيكاريا 

ا كأخيدددرا  ععل ددددكا  ك ددداكل األ ددداس اسطرقدددن ساكار  دددي  ي ر دددن أا  ؤ دددد لاددد  أا اسكار  دددي   سي دددت تقدددط  ظريددد  كقاككددد  اسرركسيكاريددد
سارأ كاسي  ك ااسيا اداا  كا  كا أياا   كقرل  ل  و   ظري  ا كلاراا  سقد أكام كار س  س ل اذ  اس قط  ل دكا ك لدل كدا أل 

 تال سل تن ا ك ا  اسطرقات كاسلراع اسطرقنف

زيددكا سقددد كلدد  كؤرخددكا ررتكازيددكا قراددن رددزكا ر يددد اسكطددكر اسكدداريخن سيددذا اسلددراع اسطرقددن   كددا  ددرح اقكلدداديكا ررتكا
( ررا ددت لادد  أا كتددكد اسطرقددات ال يددركرط إال رددلطكار اسكطددكر اسكدداريخن 9اسك ددكيا االقكلددادل ساطرقددات  أكددا كددا ا ددكحدبكل أ ددا تيددك 

( إا ادذ  اسدي كاككريد   س ديا ال ك دكا إال 9( إا اس اال اسطرقن يؤدل راساركرة إس  دي كاككري  اسرركسيكاريدا  2اسذل يحدد  اإل كاج  
 (27اسي  إلس اء اسطرقات كاال كقال سكتكك  ردكا طرقاتعكرحا  ا كقا

يؤ د سي يا اسس رة  س يا ر  ل أقك  ل دكا يلر تن اسدكسد  كاسبدكرة لاد  أا اسكار  دن سديس إال  خلدا  ا كقدل كدا االلكدرا  
كل  اسحقيقدن راسكار  دي  لاد  راسلراع اسطرقن إس  االلكرا  ردي كاككري  اسرركسيكارياع ادذا ادك اسكحدب اسدذل ي ر دن اخكردار اسسيده كاسد

  سقدد  دداا كل يدد سي دديا ككتيدا  راأل دداس إسد   اكك دد ن اسدذل ا سدد  لقدكدا  كقدددكا   س دل ركلددسل اس اكد  األخيددرة تدن األلدداس  (29اأ ا دل
اسيكه  رحيث  اسكار  ي   كك  ذسب ألط  ظير  سابكرة اس كاسي  اسس اي  تن رك ياع إال أا كل يد سي يا يحكسظ رلاكل اسكبيق  ركا يحدث

ال يكتددد  قددص تددن اسكبقسدديا اسك  يدديا  رددل كاسك ككدديا إسدد  اسكار  ددي   كدد يل سكس ددير اسكتككدد   كاسددذيا ال يظيددركا أل ااككدداه لادد  
 اإلطبل  راس ظري    كال ياكسككا ردرت   اتي  إس  اسككار   اسخال  راس اال كا أتل  اط  اس كالع

( اسكار  دي    ظريدد  9سارركسيكاريدا أا ادذا اسكسيدكه يحكدكل لاد  ببلبد  ل الدرف حكد  اإلا  اظيدر كحايدل اسكار  دي    ظريد  
( 9( اسكار  دددي    كددداج كددديبلد اسرركسيكاريدددا اسحديبددد  ككطدددكرات لدددراليا ادددد اسرأ دددكاسي   2ساكلددداسم اسك دددكر   ساطرقددد   ايدددا لاسكيدددا   

  الدددر اسببلبددد  ادددك أا اسكار  دددي  ادددنف  ظريددد  اسبدددكرة اسكار  دددي    ظريددد  ا كلدددار ادددذ  اسطرقددد ع إا اسك ريددد  األ بدددر إيتدددازا سيدددذ  اس
 اسرركسيكاري  اس اسكي ع

 المكانة العممية لمماركسية: – 2
راس  ر  س بير كا اس اس  يك ات  ك ري  اسكار  ي  رل يا  ظري  طرق  اتككالي  ك ي   كد  ادلاليدا رل يدا  ظريد  لاكيد ع ك دير 

رتدكا ردلا اسكار  دي  قالكد  لاد  أ داس كتككلد  اتككاليد  كحدددة كراسكداسن ي  دركا اسحت  تن االكتاايا  تكا  احي  ا داب كدا ي ك
ككدا  احيد  أخدر  ا داب اسدذيا يدركا اسكار  دي   (22اك ا كيا   اهع تن طاي   ككبان كتي  اس ظر اذ  لداسه االتككداع  دارل كا يدايهع

ار ادذا اسدرأل أاكيد  كدا اسك الدريا ادك سدكيس اسكك دير   اه كراسكداسن ي  دركا ا دكقاقيا كدا كتيد   ظدر اسطرقد  اس اكاد ع كأ بدر أ لد
اسذل ير  أا كبل اذا اسك ري  يخكزل اسكار  ي  إس  ك كك  األيديكسكتي ع اذ  االلكرااات ان  كاج خاط كزدكج  أكال تيكدا يك اد  

 رطري   اس اه اسطري ن  كبا يا  تيكا يك ا  ر بلق  اس اه اسطري ن راس اه االتككالنع
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س ادده اسطري ددن لادد  أ ددل كلدددر سك رتدد  دقيقدد  اككاددكلي ( كغيددر كحددددة اتككاليددا   كراسكدداسن تيددك يكخددذ   كددكذج ي ظددر إسدد  ا
سا اه االتككالن ااسككاكلن( إال أا اذا اسرأل حكل اس اه اسطري دن ادك  س دل  كداج اتككدالنع تيدك تدن اسكحايدل األخيدر ك دك  كدا 

كا أتل اسك ر   اد اإلقطاع ككا أتل كطكير اسل ال  اسحديب ع تكباكا لكرت  اسكحاس  ريا اس اه كاسررتكازي  اسذل  اا اركريا  
اسررتكازي  قدكا يا اسرأ دكاسي  لاد  أ يدا طري يد  كخاسددة  تقدد لدكرت اسررتكازيد  إ تدازات اس اده لاد  أ يدا حقيقد  كطاقد ع إال أا كداريو 

حاتات إ  دا ي  لكايد  ككطدكرة كاسكدن كردراا رددكراا لاد  لدحكيا اس اه يظير    ا ا  كا اسحقال  اس  ري  اسكؤقك  يكه إ كاتيا ردات  
   راسكاسن تاس اه اسطري ن سيس كطاقا  كا  كا كاريخن ككك يرع(29الكايا  أل رككتير إك ا ي  أداء كياه كحددة

أ ا يا  ريا اس اده  يخا  اس اه االتككالن ر اكال  ركا تن ذسب اسكار  ي    س سس كاب اسقيكد راسطر  إال أا ا اب أياا  تارقا  
 سي ت ككاح  سا اه االتككالنع ا اب  رراا أ ا ياا سذسبف (24ااسطري ن كاس اه االتككالنع يككاب اس اه اسطري ن ككاكلي 

اسك رت  ان دالكا  لبلق  ريا اس ار  كاسك درك   رديا اسدذات كاسككادكعع تدن اس اده اسطري دن  ككادكع اسك رتد  ادك اسطري يد  
ع إا اسطري يدد  كقكا ي يددا سي ددت كددا خادد  (25ا  دداا  إال أا اسكتككدد  اددك اسر ددر  ا ددل كتكددكع اس بلقددات اإل  ددا ي اسككتددكدة خددارج اإل

اإل  ددا ي  لادد  ل ددس اسكتككدد  كاسقددكا يا االتككاليدد ع تددن إك دداا اسرتددال كاس  دداء أا ي يددركا لدداسه اسطري يدد   كس ددا تقددط لادد  أ دداس 
ا االتككالي  تديك ا ك ييرادا  ك كيتد  ادذ  اسسدكار  ادن أا اس داس تكي دا  سددييه لاد  كتدل قكا يا طري ي  ال يك ا ك ييرااع أكا اسقكا ي

اسكقريددب  سددس اس بلقدد  رقددكا يا اسطري دد   إال أا سدددييه لبلقددات كخكاسدد  ركاددكح رقددكا يا اسكتككدد ع ا ددذا لادد  أ دداس قددا كا استاذريدد  
ر سس اس رل  كر سس اس كدالل  إال أا قدا كا اسقيكد  سديس سدل  سدس  يلطده اس اكل كاسرأ كاسن اس اقطيا كا ررج ريزا اسكالل راألرض 

اس كالل راس  ر  سا اكل كاسرأ كاسن  أ ل ي كل اسسقر ألحداكا كاس  ن سآلخر  كسيذا اس رب تاا ت رة لاده طري دن رركسيكدارل تدن ككاتيد  
الن لركديدد  األتددر اددك ردد سس  ددخات  ك ددطحي    كس ددا   ككقدد  أ  ي ددكا اس ادده االتككدد(26ااسررتددكازل اددن قط دد  كددا اسيددراء اس ددكاسي ن

 ع(27اككق  اسحياد كا أرراب األلكال حكل ك لس  كا إذا  اا ي ر ن زيادة أتكر اس كال لا طري  كخسيض أرراح رأس اسكال 

يدا إا اد  اسك رت  اك اسك الدة تن ك يير اسكاقد ع ي طرد  ادذا رد سس اسقددر لاد  اس اده اسطري دن كاالتككدالنع اسررتكازيد  س 
كلداح  تددن ك ييددر اس داسه اسطري ددن  أ يددا تدن اسكاقدد  كدتكلدد  را دككرار سك ييددر   كددا أتدل كددرا ه رأس اسكددال  أ يدا كحكدداج راسكدداسن اس ادده 
اسطري دنع أكددا تيكددا يك ادد  ردداسكتكك   تاسكلدداح  اسحقيقيدد  ساررتكازيدد  سي ددت تدن ك ييددر  رددل تددن اإلرقدداء لايددل  كددا اددك كراسكدداسن تحاتدد  

ا ددذا تدداا اس بيددر ككددا يؤخددذ لادد  أ ددل لادده  (28ات ساك رتدد  االتككاليدد   كا  كددا اسكرريددر االتككددالن  أل األيديكسكتيدد عاسررتكازيدد  سي دد
اتككددالن ررتددكازل سدديس لاكددا  كددا أل  ددكع  كا  كددا رر دداط  كرريددر كك كيدد ع اك ددد  ظريدد  اسك س دد  اسياك ددي  تددن اسقيكدد  تددن االقكلدداد 

   تيدة(عك ظري  اسك ددي  تن اسقكة اس يا   أكبا

راسطر  كحكاج اسررتكازي  أا ك ير اسكتكك  داخل حدكد ك ي    حدكد  كط اإل كاج اسرأ كاسن  كراسكاسن يكتن اس اه االتككالن 
كس دا ادذ  اسك رتد  دالكدا  كدا ككاد  داخدل  –ك رتد  يك دا ا دكخداكيا ادد اسرأ دكاسي   –اسررتكازل قدرا  كحدددا  كدا اسك رتد  اسحقيقيد  

  اسسيه اسحقيقن ساكتكك    لع اسطرق  اسكحيدة اسكن ال كلاح  تن  كقدرة لا   اسككلدل سسيده اسكتككد    دل  ادن إطار  ظرل ي ك 
كادن اسرركسيكاريداع ك كدا ذ در كدار س  إا كتدكد أت دار بكريد  تدن تكدرة ك ي د   –اسطرق  اسكن سيدا كلداح  تدن كقددرة لاد  ك ييدر    دل 

 دداس اسطرقددن ساكار  ددي  ال يقاددل كددا ك ا كيددا   ادده  رددل لادد  اس  ددس كددا ذسددب اددك ع ا ددذا تدداا األ(29ايسكددرض كتددكد طرقدد  بكريدد  
 راسارط كا يت ل طار يا اس اكن كك  ا ع

كا اب حت  أخر  اد اذا اسرأل كان تن اسكاق  اككداد ساحت  اسكن ك اكس ااا ألبل   ان أا ياي  كيحد ر  ل خاطو كدا 
ردددأ سك دداش ريددذ  استكادد   9924ك دداش تددن  كاراكددل اسككددلخرةع تددن درا ددكل ساي دديا لدداه قارايدد  اسكار  ددي  ساكطريدد ع كقددده ريددذ  اسحتدد  س
كالسا  إيااا رل يا  9967كس  ل يكخا  لا اذ  اسس رة تن اسكذييل اسذل  كرل لاه  (97ا اسكادي  اسكاريخي  ان  ظري  اسبكرة اسرركسيكاري  
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كل االتككالن ساكادي  اسكاريخي  إس  ر د كاحد كلرقا  برككيا اسحقيقي   كاج أت ار ذسب اسكقت   كا ي كرض لا  كحاكس  اخكزال اس ك
 (99اكاسك يتي  ركا ط  كبل اذا اسك ري ع

ادددذا االلكدددراض كخطدددو الا ك ريددد  اسكار  ددددي    ظريددد  طرقيددد  ال يحلدددراا ردددلل حددددال كدددا األحدددكال تدددن كحايدددل اسلددددراع 
سب راسطر  كيككيا اسرلي ي (ع كا اسكك ا ككاكا  كحايدل اسكداريو اإل  دا ن اسرركسيكارل تقط أك حك  اسكتكك  اسرأ كاسن تقط اكاا  اا ذ

رل كاددل كددا كتيدد   ظددر اسرركسيكاريدداع خددذ لادد   ددريل اسكبددال كقددال إ تاددز حددكل  اسدددكر اسددذل س رددل اس كددل تددن اال كقددال كددا اسقددرد إسدد  
س ددل اسكتددكد اإل  ددا نعع كأا اس كددل رك  ددن كددا عع اإل  دداا  تدداسس رة األ ا ددي  سيددذا سكقددال اددن  أا اس كددل اددك اس ددرط األ ا ددن األكل 

كراسس ددل تقددد كدده  (99اع سدده ي ددا كددا اسكك ددا اسككلددل سددذسب إال كددا خددبلل تيدده لكددل اسطرقدد  اس اكادد  اسحديبدد ع(92اخادد  اإل  دداا  س ددل 
ل قيددداه كدددار س أل قرددد (94اكاأليديكسكتيددد  األسكا يددد  9844ا دددكقا  اسس دددرة ريدددذ  اسطريقددد  حيدددث  تدددداا ر ددد ل ت ي دددن تدددن كخطكطدددات 

 كا  اتز رلي  أرحاث أ بركركسكتي   كقرل داركاع

تابل  لا ذسب  يقكه إ تاز تن اسكقال  س ل راإل ارة إس  اال ك كاج اس يا ن اس دار  كدا طرحدل  أال كادك ادركرة بدكرة  اكاد  
أل يدددا قالكددد  لاددد  كلددداسم  إا اس دددككل االتككدددالن اسدددذل يطاردددل سك ددداش كككا دددل اسكار  دددي  راسادددرط (95اتدددن  كدددط اإل كددداج اسقدددالهع

رح ه لده احكياتيدا سطرقد  تكقيدا كح كيدا أك  –اسرركسيكاريا  اسطرق  اس اكا    اكا  رك    أ يا حاكا  ك كقرل ككحرر اإل  ا ي   ايا 
كدد  قدادرة لادد  ك دكا  ددل اإل  ددا ي ع إا الكدراض سك دداش ال ي  دن أ ددل تيدده اسكار  دي  ر دد ل أل –طرقد  كحكيددا كقدكه اددن را ددك بلسيا 

 كا  كا ي  ن رر اط  كخايل لا اسككق  اسطرقن اسبكرل كا خبلل ا كي ارل تن اس كاسي ي ع

 من الممارسة إلى النظرية: وحدة الماركسية – 8
ال دددك كال اسررا ددد  لاددد  أا تدددكار اسكار  دددي   ادددك اسك ريدددر اس ظدددرل لدددا اسبدددكرة اسرركسيكاريددد   كدددا اسادددركرل اسكددددسيل لاددد  

ركسيكاريدا كاسكيداه اسكدن ككاتييدا تدن اسلدراع ااسككار د  االتككاليد  اسكدن ادن اسرركسيكاريدا( كدا تا دب  اسلبلت ريا ظرك  كتدكد اسر
كاسكقددكالت األ ا ددي  سا ظريدد  اسكار  ددي  كددا تا ددب آخددرع اسقيدداه ريددذا ر دد ل  دداكل كلدداره غيددر كك ددا تددن اددذا اسكقددال  ا ددل يقكاددن 

 كط اس اك  سر ض أاه اذ  اسلبلتعكتادا لا  األقلع  ل كا   كطي  لكال اك أا  ك قب اسخط

دلك ا  ردأ ركاب استكا ب اسكدن يك دا ك دكيكيا راسكردادئ اس يا دي  كاسرر داكل األ ا دن ساكار  دي عع أكال ف األككيد ع تدبل  دب أا 
ة األككيدد  األككيد  كا ددب دكرا كر زيددا تددن ت ددر كدار س  إال أا األككيدد  اسكار  ددي  ال كددديا رددلل  دو السكددزاه أخبلقددن كتددرد إزاء االخددك 

اكاددك تددن اسحقيقدد  اسكددزاه سيرراسددن ررتددكازل( رددل كتددد تددذكراا تددن كتددكد اسرركسيكاريددا  طرقدد  دكسيدد    ددلت ركا ددط  اس ددك   (96اسا دد كب
اسرأ كاسن اس اسكن  كك خرط  تن لراع أككن اد اذا اس ظداهع  بيدرا كدا ا كقدد اسقدكل تدن اسريداا اس ديكلن ردلا اس كدال ال كطدا سيده  

س دددداءات اسكط يددد  رددديا اس ددد كب كدددذكب ا بدددر كا بدددر يككيدددا   رسادددل  كدددك اسررتكازيددد   كحريددد  اسكتدددارة كاس دددك  اس ددداسكن  كاا اسسدددرك  كا
كاسككابل تن أ كاط اإل كاج  كظرك  اسحياة اسكقارا  س ل ذسب  أقكل ا ل  بيرا كا ا كقد اذا اسقكل لا  ا دل كراس د  أك خطدل  داتر  تدن 

سكط ي  لا  اسرركسيكاريا  كك  ذسب تيك يظل لدحيحا  لاد  ك دككيياعع أكال ف  كقريدر س زلدل كسديس اكء ا ككرار قرا  األيديكسكتي  ا
 كاق ا كحققاع با يا ف  كقريدر لدا اسرركسيكاريدا راس  در  ساطرقدات االتككاليد  األخدر ع كدا ادك ك دكرب اسيدكه رديا أ كداط اإل كداج اكاسبقاتد (

ككدا  داا لايدل ك دذ قدراع كدا تيكدا يك اد  رداسسبلحيا  تاده ي دا كدا اسكك دا حكد  اسحدديث تن اسياراا كاسررازيل كرريطا يدا ا بدر ركراحدل 
رتديدد  لددا كلددن أك ك ظدديه أككددن   كددا أا أككيدد  اسررتكازيدد   رغدده خاقيددا سبلقكلدداد اس دداسكن  ككتددرة اسك ظكددات اسدكسيدد  اسخالدد  ريددا  

 ا أا كرق  إسيل اك اس كاد  أك اسكحداس  اسددكسن اسكقداه ادد  كدل كظل أد    يسيا كا اإلك ا ي  األككي  سارركسيكارياع تللا  ك كك  يك
 دكسي  كك ات  ع كحك  اذ  اس كل كاطرب را ككرار رس ل اس داءات اسكط ي ع
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أكسكيدد  اس ددل اكلدداسم اسطرقدد  اس اكادد  اس اسكيدد ( لادد  استددزءع  – كددا الحظ ددا  –إا اسطددار  األ ا ددن سؤلككيدد  اسكار  ددي  اددك 
 اف  قكل أا اس اكل اسبكرل اسذل سده يكدرب رادكدل لاد  اإلطدبل   كيكحددث را كدل األه تقدط  ككد  ذسدب ي دارض س ت ل اذا اس بله كاكك 

ح كككدل تددن كقددت اسحددرب اددك أ بددر أككيدد  ر بيددر كددا األ ددكاذ اسكددك اه اسددذل  دداتر لرددر اس دداسه  كيكحدددث أ بددر كددا  ددت كددا اسا ددات  
 كككل تن كقت اسحربع كرة أخر   ر رب أكسكي  اس ل  تاألككيد  اسكار  دي  ككك ك  تن ك رتكل راسبقاتات اسكخكاس   كك  ذسب يؤيد ح

كككاتقددد  ككاكدددا  كددد  االلكدددرا  رحددد  كقريدددر اسكلدددير اسدددكط ن ككلييدددد لدددرالات اسكحدددرر اسدددكط ن  إذا  ا دددت كلددداح  اسطرقددد  اس اكاددد  
 (97ااس اسكي  كقكايلع

اخال  اسررتكازي   كس ا أياا  ر ض كددلن اسكار  دي ( إا ادذا با يا ف خذ كردأ كا ي  اسدكس  سك الل اإل كاجع ير  اس بيركا 
اددك اسكردددأ األ ا ددن ساكار  ددي  كاال ددكرا ي  رلددس  لاكدد  كادده يس ددركا لاكدد   دداإلكنف اسرأ ددكاسي  اسكددن ك دداكل اسكا يدد  اسسرديدد   غيددر 

 ا  سادكس   ك اا ا اب كخطديط كدا اسدكسد  لاقا  كظاسك   كك رب األزكات االقكلادي  كاسسقر كاسحركب اسوع أكا إذا  اا اإل كاج ككاك 
سبلقكلددداد   دددي كا ادددذا كركيردددا  أتادددل كأ بدددر لقبل يددد   لاددد  كتدددل اإلتكدددال  ك دددك كين ادددذ  اس دددركرع ي ظدددر ر دددد ذسدددب إسددد  لدددراع 

كبدل  اسرركسيكاريا  ك يا  يك ا لا طريقيا سيذا اسيد  أا يكحق ع حك  إذا ا كطالت ك يا  أخر  أا كقده  س يا  حك اذا اسيدد  
 حرب اس لارات اسسبلحي  أك اسك ري  اسررسكا ن  تاا اذا ال ي ير كا األكر  يلا ع

إا اسكس ير اسكار  ن كخكا  ككاكا   تاسرركسيكاريا كحرك   تن لراع طرقدن ادد اسررتكازيد  اسكدن ك دك ايا ككقك يدا  كاسطريقد  
ا  اسررتكازي   يا يا كاال كيبلء لاد  ك دالل اإل كداج  كادن ال اسكحيدة ال كلاراا تن اذ  اسك ر   ككحريراا س س يا ان اال كلار ل

 ك كطي  أا كس ل ذسب إال رخا  دكسكياع كا ذا كطرح اسقاي  تن اسرياا اس يكلنف

سقد رأي ا ألبل  إا اسخطكة األكس  تن بكرة اسطرق  اس اكا   ان رت  اسرركسيكاريا إس  كاد  اسطرقد  اسحا كد   أل   دب ك ر د  
ع  ك دكخده اسرركسيكاريدا كسكقيدا اس يا دن  سك كدزع لاد  كراحدل  دل رأس اسكدال كدا اسررتكازيد   كسكر يدز  دل ك دالل اإل كداج اسديكقراطي 

 تن أيدل اسدكس   أل اسرركسيكاريا اسك ظك   طرق  حا ك   كسزيادة كتككع اسقك  اإل كاتي  رل رع كا يك اع

 ي  اسدكس   كاسطرق  اس اكاد  ادن اسك ديا   أكدا راس  در  ساكار  دي  ي دكا تراس  ر  أل لار ا كرا ي  اسدكس   ي كا اسيد  اك كا
اسيد  اك كحرر اسطرق   ككا ي  اسدكس  ان اسك يا ع إا اسسر  ريا كا أ كا  اال دريرر  ركحن اال كرا ي     داا سدل أاكيد  ادخك  

 تن اسكال  لاه األخيرة  ك   كد إسيل كرارا  كك رارا ع

ادددك رددداسطر  أك يددد  إ  دددا ي  قديكددد ع كدددا يكيدددز اسكار  دددي  ادددك أ يدددا كطدددرح  –اسكتككددد  اسبلطرقدددن  – دددي  اسيدددد  اس يدددالن ساكار 
أا كحدرر  –اسكتكك  اسبلطرقدن    ك ا يد  كاق يد   كدا كطدكر اسرركسيكاريدا  تيدن  طرقد  ال ك دكطي  رح ده كاد يا اس ادن تدن اسكتككد  

   س  ك يد راسرياا اس يكلن كرة أخر ف(98ا ك بلل  س يا إال راإلس اء اسكاه س ل ح ه طرقن ك ل لركدي  ك ل ا

 دل اسطرقدات اس دارق  اسكدن  اسدت اسيدد اس ايدا  حاكسدت أا كحلدا ك ا كيدا اسك ك در  راسس دل لدا طريد  إخاداع اسكتككد    دل 
بلء اس دار  اسخداص سظرك  ا كيبلليا  ال ي كطي  اسرركسيكاريكا أا يلرحكا  ادة اسقك  اإل كاتي  تن اسكتكك  إال ر س اء خط اال دكي

ريدده  كرددذسب إس دداء  ددل أ كدداط اال ددكيبلء اس ددارق  أياددا ع سدديس سدددييه  ددو خدداص ريدده سكلكي ددل أك كحلددي ل  ر دداسكيه اددن إس دداء  ددل 
 اسكلكي ات كاساكا ات اس ارق  ساكا ي  اسسردي ع

ا كا أ در ا(  دك  كدد اسلدراع  –يكاريا دي كاككري  اسرركس –تيكا يك ا  راس ظري   سه ي ا اال كقال كا اسرأ كاسي  إس  اس يكلي  
اسطرقن اسرركسيكارل إس   قط  اال كلارع كك  ذسب  تاا اس  ل اسكحددد سيدذ  اسدي كاككريد   سده ي ك دسل كدار س أك أل ك ظدر كار  دن 
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أ دل كدا اسادركرل اسدذيا ري دكا  9879آخر  كا  كا ا ك سل اس كال اسبكريكا أ س يه  أكال ركا دط  اس كدال اسراري دييا تدن  ككيك د  لداه 
حلدكل تكيد   –كدكير تياز اسدكس  اسقاله كسيس اال كيبلء لايل  كاسذيا أ ارت ككار كيه إس  اسكرادئ األكس  ساديكقراطيد  اس كاسيد  

اسك لكسيا لا  أتكر اس كال كا كخاب كا كدلاء تكي  اسك ددكريا كا دكردال استديش اس ظداكن راس كدال اسك داحيا  اسدوعع با يدا  ركا دط  
 اس كتيتع –ال ركركتراد ابه  ل رك يا( اسذيا خاقكا اس  ل اسك ظيكن اسسريد تن قدركل إس  اسك رير لا  اط  اس كال لك

إا اسسال اس ظيه سا كتيت اك أ ل سه يقه لا  أ اس اس اكل  ككاطا ترد تن ك طق  ت راتي  كا  كا  كدا لاد  أ داس اس اكدل 
داخل اسرأ كاسي   كطكر طري ن سلراع اس كال اد اسرأ كاسي  ك ا ت  قط  ا طبلقل   تزء كا تكال  تن كحدات اإل كاج  كأ ل ي  ل

اسكاريخي  ان ست   إاراب كك   ع يتدب أا  بلحدظ أيادا  أا اس ظريد  اسكار  دي  حدكل اسك دلس  ااسحدرب األاايد  تدن تر  دا  اسدكسد  
 ر كتارب اسطرق  كقدكا عكاسبكرة  ككقاالت تراك ن تن تريدة اكردي ك  كتك( ان ك كيه كرا ر أل ب

 ي ر ن أا  كحكل اإلا كا رر اكل اسكار  ي  إس  أ  يا اس ظري ف اسسيه اسكادل ساكاريو كاسكحايل اس قدل سارأ كاسي ع

كا اك أ اس اسكادي  اسكاريخي   يك دا االقكدراب كدا اس دؤال كحايايدا  ارك داكل كسداايه ككقدكالت ادذ  اس ظريد ( أك كاريخيدا  ارككرد  
ككطكراا تدن  كاردات كدار س(ع اسكد يل اسكحايادن ادك األ بدر أاكيد  حيدث أا اسك دكيا اسكداريخن س ظريد  قدد يكادكا  دل أ دكاع  ك كي يا

 اس كاكل كاسكحكالت اس راي ع

تا ردددأ رك ددلس  اسكاديدد  تددن كقارددل اسكباسيدد ع إا اسكباسيدد   كاددن االلكقدداد رلكسكيدد  اس قددل ااسددركح  اسكبددل  ا عع اسددو( لادد  اسكددادة  
اسسيه اسكباسن ساكاريو ااسكاريو رالكرار  كحددا ركطكر األت ار  كاسكلن  اسوعع( سيكا أ اس كادلع أ ل ي كا تن كق يه اس كل اسدذا ن ك 

 أل أ يا كحي  كا لكل اإلخرياع –كاسيدكل  كظيكر طرق  حا ك  ككحررة كا اس كل اسيدكل 

اسكددددادل كاسدددذا ن تددددن  سدددس اسكقددددت يظيدددر اس دددد ل األكل كددددا ال يلدددرم كق دددديه اس كدددل حقيقيددددا  إال ك دددذ سحظدددد  كق ددديه اس كددددل 
األيددديكسكتييا  اس ي دد ع( اركددداء كددا اددذ  اساحظدد  ي ددكطي  اسددكلن أا يردداسن تددن إطددراء  س ددل رل ددل  ددو آخددر غيددر اسددكلن راسككار دد  

اسذل ي دكم سدل ركحريدر  س دل كدا  اسقالك   كا ل يكبل  يلا  حقيقيا  دكا أه يكبل  يلا  كاق يا   ك ذ اذا اسكقتع يك كا اسكلن تن اسكا 
 (99ااس اسه كاسردء تن ك كيا اس ظري   اس قي   كاسبلاكت كاسسا س  كاألخبل عع اسوع

إال أ  دا رداسطر  ال   دكطي   (47الا  اس  س كا ذسب اسكادي  ان اس ظري  ااسطري ي ( سطرق  ك كتد  كلدارع كدا اتدل كحرراداع
سقد  رقت اسكادي  اسكار  دي  ردل بر كدا أسسدن  د    كتدن اسقدرا اسبداكا ل در  ا دت اسكاديد   –أا  كحد ريا اسكادي  اسكاريخي  كاسكادي  

 ان كتي   ظر اسررتكازي  اسلالدة  كا اسذل يسر  اسكادي  اسررتكازي  لا اسكادي  اسكار  ي   ا ذا لرر كار س لا اذا اسسار ف

كرراخ( اك أا اسكاق  كاس اسه اسح ن  اا ي ظدر إسييدا تقدط اسخطل األ ا ن س ل  زل  كادي  تن اسكاان اركا تن ذسب كادي  ت
 (49الا    ل ككاكع اسكلكل كسيس    اط إ  ا ن كاككس تن كيداا اس كل  سيس ذاكيا  ع

رك ريددر آخددرف اسكاديدد  اسررتكازيدد  اددن كاديدد  كي ا ي يدد ع إ يددا ك اكددل اس ال ددات اسر ددري  لادد  أ يدده  دداريكا   ددل يه كتددرد  كدداج 
اس اكددل  كاحدد   –    ل ددياءع اددن رقياكيددا رددذسب إ كددا ك  ددس اسكادد  اسس اددن سارتددال كاس  دداء تددن اسكتككدد  اسرأ ددكاسن ساظددرك  اسكاديدد

سآلس  كاس كل    لر سئل كاج ك ادل سا  الر األخر  ااألرض كاإلالت  اسو( اس كل اسحن ركلسل خاا ا  سا كل اسكيت كتدزا  ك دل  
  االك ا  اس اكل  تيدن تدن  د ايا اسكك د  ك دكا حككيد  كترريد   اكاد   كاسس دل تدن اس داسه اسكادي  اسكي ا ي ي  ك  ذسب غير قادرة لا
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ك ددكحيل لادد  اددذا األ دداسع كراسكدداسن تيددن كحكددكل دالكددا  لادد  تقددرة ا ددكب اء س س دديا خسيدد  ردرتدد  أك رددلخر   ك يددد اسكباسيدد  اسدددخكل 
  ا   إرادة  اس خر فركا طكيا كا خبلل اسراب اسخاسن  رالكراراا ك رت  أك لاه أك أحيا

اس قيدة اسكادي  اسكك اق  رك ير اسظرك  كاسك  ل   ك    أا اسظدرك  كاسك  دل   ك  د  أا اسظدرك  كك يدر ركا دط  اس داس كا دل 
 (42اكا اساركرل ك ايه اسك اه  س ل الرد سيذ  اس قيدة إذا أا كق ه اسكتكك  إس  تزأيا أحداكا ككسك  لا  اسكتكك ع

ا اسك دداقض كددا خددبلل كسيددكه اسككار دد ف  إا اكسددا  ك ييددر اسظددرك  كدد  اس  دداط اإل  ددا ن  أك اسك ييددر ك اددب كددار س لادد  اددذ
ع سقدددد  ددداا اس كدددكذج  راس  دددر  سكسيدددكه اسككار ددد  ادددذا  ادددك اس كدددل (49ااسدددذاكن  ال يك دددا إدرا دددل كتيكدددل لقبل يدددا  إال  ككار ددد  بكريددد  

 ري ي   ككخا   س ياع يقكل كار س إا إ تاز ايتل اسكككيزفاإل  ا ن  اسك يا  اسكن ك  ل كك ير ريا اإل  ا ي  اسط

ادددك أكال  أا ايتدددل ي دددككلب اسخاددد  اسدددذاكن سئل  ددداا   كايددد عع كا دددل ي دددككلب طري ددد  اس كدددل  كيسيددده اإل  ددداا اسككادددكلن 
 (44اااإل  اا اسحقيقن أل ل كاق ن(   كيت  س كالع

ع ا ددكطاع كددار س أا (45ال ايتددل اددك اس كددل اس قاددن اسكتددرد كيكالددل كددار س قددالبل ف  إال أا اس كددل  كددا يسيكددل كي كددر  ردد
يكخطن ايتل  كاا يكقسدل لاد  قدكيدل كي كدر  راس  داط    داط لكادن كاكدكس  رالكردار  أ داس اإل  داا كاسكداريو  اسحقيقيد  اسر ديط  

طرقدد  ك كتدديا كرا ددريا  قددادرة  أل ددل  كتقددط أل ددل  رأل تددن اسرركسيكاريددا  أكل (46ااسكددن أخسيددت تددن اسكااددن رس ددل كاددخه األيددديكسكتيا 
لاددد  أا كحدددكل اسكتككددد  ككلدددرم  ددديدكلع ادددذا اسسيددده سددددكر اس كدددل كاإل كددداج ي ددد ل  قطددد  اال طدددبل  اسك يتيددد  كاإلكرريقيددد  سا ظريددد  

كراددن  اسكار  دي  تددن اسكدداريوع تك ددل كدده كطددكير اسكسدداايه اسكار  ددي  األ ا دي   قددك  اإل كدداج  ك  لبلقددات اإل كدداج  ك   كددط اإل كدداج  اسكددن
 أكتيا ردكراا تن  ظري  اسبكرة االتككالي ف

تن اإل كاج االتككالن سحياكيه  يدخل اس داس تدن لبلقدات كحدددة  كك ده راسادركرة كاال دكقبلسي  لدا إرادكيده  لبلقدات إ كداج 
القكلددادل ساكتككدد  كقارددل كرحادد  كحددددة تددن كطددكر قددكااه اإل كاتيدد  اسكاديدد   ي ددكا اسكتكددكع اس اددن س بلقددات اإل كدداج اددذ   اسيي ددل ا

األ اس اسحقيقن اسذل يقدكه لايدل ر داء تدكقن قدا ك ن ك يا دن  كاسدذل كقارادل أ د ال كحدددة كدا اسدكلن االتككدالن تدن كرحاد  ك ي د  
كاذا كترد ك رير قا ك ن لا  سس اس دو كد  لبلقدات  –أك  –كا كطكراا  كك اقض قكل اإل كاج اسكادي  ك  لبلقات اإل كاج اسقالك  

سكددن  ا ددت قددك  اإل كدداج ك كددل تددن ظايددا تددن اس ددار   ككحدكل اددذ  اس بلقددات كددا أ دد ال سكطددكر قددك  اإل كدداج إسددن قيددكد سيدداعع اسكا يد  ا
 (47اا ذا يردأ ليد اسبكرة االتككالي ع

ل د اذ  اس قطد  ي ر دن أا  زيدل خاطدا ااكداع سقدد ك رادت اسكاديد  اسكاريخيد   بيدرا سك دكيل كدادل كي دا ي ن كس در تدسيد  قدك  
قددات اإل كدداج تددن إطددار   كتددرد كادداد ردديا ك ددالل اإل كدداج اسكق يدد  ااسقددك ( ك ظدداه اسكا يدد  ااس بلقددات(  كاددك كادداد يحدددث ر دد ل كلبل

ك كقل لا اس  داط اإل  دا ن  كردذسب يدكه اسككلدل إسد   ظدرة حككيد  ك  كسكتيد ع تدن ادذا اسكس دير يدكه اخكدزال ك  د  كسيدككن كدار س 
إل كدداج ك  ددن سدديس تقددط اسك ددالل رك  ددن األدكات كاإلالت  اسددوعع كا  كددا اسقدددرة اإل كاتيدد  اإلتكاسيدد  األ ا ددييا  راس  ددر  سكددار س قددك  ا

ساكتككد   ركددا تددن ذسددب اس  دداط اإل كدداتن ساطرقد  اس اكادد    كددا ردديا  ددل ك ددالل اإل كداج  اسقددك  اإل كاتيدد  األلظدده اددن اسطرقدد  اسبكريدد  
ال ك ريددرا قا ك يددا لددا لبلقددات اإل كدداج  ا ددذا تدد ا اسك دداقض ردديا قددك  اإل كدداج ع لبلقددات اسكا يدد  كددا تيدد  أخددر   كددا اددن إ(48ا س دديا 

 كلبلقات اإل كاج  سيس ك سلبل لا اسلراع اسطرقن كا  كا اك األراي  ذاكيا اسكن ي  ل األخير لا   أ ا ياع

يدا ادك أاده   كدا أ در ا  كدا اذا اسررااا اس ظرل لا  أا اسكادي  اسكاريخي  ان اسكاريو ك ظكر إسيدل كدا كتيد   ظدر اسرركسيكار 
ك لس   يسي  كطكير كار س سا ظري   كس ا تن اسكاقد  ا داب كدكازل  درل كداه رديا ك كي يدا اسكداريخن كك طقيدا اس ظدرلع إا أكل لدرض 
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  كقددد  ددر  اددذا اس كددل كرا ددرة   لدداا ااكدداا اكددا  اسكخطكطددات 9845 دداكل ساكاديدد  اسكاريخيدد   دداا األيديكسكتيدد  األسكا يدد  تددن 
سدديس راسسا ددس  أك االغكددراب كا  كددا راسلددراع  9844ككقدكدد   قددد تا ددس  اسحدد  سييتددلع كردددأ كخطكطددات  9844لددادي  كاسسا ددسي  االقك

اسكحايل االقكلادل اسذل يادن ذسدب ادك  (49ااسطرقن  كقكل تكا  االتككاح  كحدد األتكر ركا ط  اسلراع اسكر ريا اسرأ كاسن كاس اكل 
 كس ا كار س يطرحل لراح  كا كتي   ظر اس اكل  ا ل ييد  إس  إظيار أاف رك ايير كار س اسبلحق   ردالن 

اس اكددل يدد خسض إسدد  ك ددكك  اس ددا    كاددن  ددا    ددديدة اسرددؤس أياددا   كاا رددؤس اس اكددل يددزداد كدد  قددكة كحتدده إ كاتددل  كاا 
 د ل  دديد اسسظالد   كأخيدرا  إا اسكسرقد  اس كيت  اساركري  ساك ات   ادن كدرا ه رأس اسكدال تدن أيددل قاياد   كراسكداسن إلدادة االحك دار ر

ريا اسرأ كاسن ككاسب األرض  كريا اس اكل اسزرالن كاس اكل اسل الن  يتب أا كخكسن س ن ي ق ه اسكتكك   ال إس  طرقكديا  كادن 
 (57ااسكبلب كاس كال اسذل ال يككا كا  يلا ع

س كدال بدركة اسرأ دكاسييا كرؤ ديه اده  ألا لكايده تن كحاكسد  كس دير ادذا اسكاد   يحادل كدار س طري د  لكدل اس كدالع ي دكل ا
ك كرب  ا ذا يلل كار س إس  تيه اسطار  اسكزدكج سا كل  اس كل رالكرار  اسك يا  اسكدن يخاد  اس داس ريدا حيداكيه كلداسكيه  كاس كدل 

ج يحكدل ادك يا  إك ا يد  اسك كرب رالكرار  اسك ديا  اسكدن يس ددكا ريدا حيداكيه كيخاقدكا ريدا لاسكدا يقد  تدكقيه كادداه كادك دكر كدزدك 
 اسكحرر اإل  ا ن  ك  إس اء اس كل اسك كرب  كاك رذسب ي ير ر قط  ا طبلق  ك ذسب  كيت  اسسيه اسكادل ساكاريوع

( ت   دا  تدد راسس دل كدا يرددك 9844كك  ذسب ت ذا رت  ا خطدكة أخدر  إسد  اسدكراء  إسد  كقدكد   قدد تا دس  اسحد  سييتدل اأكالدل 
اس كدل اسك كدرب ك كيتد  اسكاديد  اسكاريخيد      دن اسددكر اسبدكرل سارركسيكاريداف  ل ددكا ك ادا اسرركسيكاريدا اسقاداء ر د ذسب   كيتد  كحايدل 

  ك كا رأي ا كدا قردل (59الا  اس ظاه االتككالن اسقاله  ت  كا ك اا تقط لا  ر كتكداا  إذ أ يا تن اسكاق  اسقااء لا  اذا اس ظاه 
ا اددك  س ددل  كاتددا  سخرركددل كدد  حاقددات اس كددال اسبددكرييا تددن ردداريسع ا ددذا تكددا اس احيدد  اس ظريدد  تدداا إدراب كددار س سيددذا اسدددكر   ددا

 اس اال اسرركسيكارلع –كاسحياكي   يك ا ك قب تيه كار س اس اه سكاريو اسكتكك  إس  أ ا ل اسكادل 

اقدد    قددد سبلقكلدداد اس يا ددن   دداا اسكحايددل اسكار  ددن سارأ ددكاسي  اسددذل ي ددار إسيددل لددادة راالقكلدداد اسكار  ددن  كدد  ا ددل تددن اسك 
كقلددكدا  ك ددل إلطدداء أ دداس لاكددن را ددو ساحر دد  اس كاسيدد  لددا طريدد    دد  قددا كا حر دد   كددط اإل كدداج اسرأ ددكاسنع كددا اسرددديين أا 

 ددسيل اسكحايل  ال يكه اسقياه رل كا كتي   ظر اسطرق  اس اكاد  اسبكريد   تك كيكاكدل األ ا دي  ككادكاف كس دير س يسيد  ا دك بلل اس كدال 
كس دا  (52الا  أا اس ظاه  ال قداله لاد  ادذا اال دك بلل كككقد  أا ادذا اس ظداه يتدب راسادركرة أا ي يدار أل دل قداله لاد  اال دك بللع

ألا اذا استا ب كا اسكار  ي   بيرا  كا كه كقديكل لا  ا ل اككاكلن  ككترد كدا اسقديه ( ككتدرد كدا اسطرقدات  تا دل ا داب كدا يردرر 
كل ك ددكيا كك طدد   قددد كددار س سبلقكلدداد اس يا ددنع ا ددل ردداسطر  كطريدد  اس ظريدد  اسكاديدد  اسكاريخيدد  لادد   كددط ر ددض اسكبلحظددات حدد

كحاياددل   كددل ك كددربع ال يك ددا اسكراس دد  تددن  – (59اتددن كحايددل اس كددل –كبددل اسكاديدد  اسكاريخيدد   –اإل كدداج اسرأ ددكاسن  كيتددد تددذكر  
كل   كر اس اكل  حك اس كل  أك اسحاس  اس اك  ساكلن اإل  دا ن  كا  كدا  ظريد  اسقكل رلا  ظري  كار س تن االغكراب سي ت  ظري  ح

لكل ك كرب  أل لكل يترر اس اكل لا  أداء  إلخر  لا  ري لع اس كل اسك كرب اك اس كل األترر  سديس كتدرد حاسد  ذا يد  كا  كدا 
ا كل كا كتي   ظر اس اكلع كراسس ل  تقد  اا كدار س   إال أ ل أياا  كاق  اقكلادل ال يك ا إدرا ل إال راس ظر س(54اكاق  اقكلادل

أكل تيا ك  كأكل اقكلادل تن كاريو اس اسه يحال لكاي  اس كل كدا كتيد   ظدر اس اكدلع يك دا أا  در  كدد  كر زيد   ظريد  اس كدل 
ل يردك أا اسكا ي  اسسردي   اسك كرب راس  ر  ساكحايل اسكار  ن سارأ كاسي  كا اب يا كا أطركحات كار سع أكال أ ل  لا  اسرغه كا ا 

  با يدا أا كدا يكيدز اسرأ دكاسي  كحديددا  ادك أا قدكة اس كدل كلدرم (55اان أ اس ك رب اس كل اسك كرب  ت  يا تن اسكاق   كيت  سؤلخير 
  ا   تن ظاياع



                                                                                           58                                           مركز الدراسات االشتراكية ـ مصرمركز الدراسات االشتراكية ـ مصر 

socialists.net-www.e 

يكحدكل  كرأس اسكال كريا اس كل اسك كرب ك ظري  تالض اسقيك ع ا ل طريد  9844يكتد طري   ظرل طكيل ريا كخطكطات 
خبلسل اس قد اس اه اسكر ر سارأ كاسي  كدا خدبلل استيدد اسكاد ن  إسد  أداة كحايايد  دقيقد  س  د  تكيد  آسيدات االقكلداد اسرأ دكاسنع إال 

 أ ل خبلل اذ  اس كاي  ال يكه   ياا أك رتض اسكسيكه األلانع ا ل يرقن تن قاب اسكحايلع ا ظر اسسقرات اسكاسي ف

أا اس اكل يكلل ر داكل لكادل   دو غريدبع حيدث كدا اسكاادم ر داء ادذا االتكدراض ا دل  اكدا زاد   ل اذ  اس كالل  اكت  لا 
اس اكل كا لكال   اكا زادت قكة لاسه األ ياء اسكن يخاقيا تن ككاتي  ذاكل كالرم أ د تقرا تن حياكل اسداخاي ع كأقل ا ككداء س س دل  

 (56اكا  س ل     اكا قل كا يكرقن سل تن حياكلع األكر ككابل ككاكا  ساديا   اكا زاد كا ي  رل اإل  اا

 – ي  ي كا األكر لاد  خدبل  ادذا  تدن  كدط إ كداج يحيدا تيدل اس اكدل سكاريد  حاتدات اس كدك اسدذاكن ساقديه اسقالكد   رددال  كدا  
ي ن  ي ديطر لايدل  كداج أا ككتد اسبركة اسكادي  سكاري  حاتات كطكر اس اكلع ك كا أا اإل  اا تن اس اسه اسدد –لا  اس  س كا ذسب 

 (57ادكاغل   ذسب اك تن اإل كاج اسرأ كاسن ي يطر لايل  كاج يد ع

تن قكا يا االقكلاد اس يا ن  يكه اسك رير لا اغكراب اس اكل تن لكال راسطريق  اسكاسي    اكا رادن إ كداج اس اكدل أ بدر   اكدا  
ازداد إ كاتدل كيدذيرا ع  اكدا ازداد اس اكدل تتاتد  كك دكاا   اكدا ازداد قل ا كيبل ل   اكا خا  قيك  أ بدر   اكدا ا خسادت قيككدل   اكدا 

اإل كداج كحاددرا    اكددا ازداد اس اكددل رررريدد    اكددا ألددرم اس كددل أقددك ع  اكدا ازداد اس اكددل ادد سا   اكددا أظيددر اس كددل ذ دداء أ بددر   اكددا 
 (58اا خسض ذ اء اس اكل كألرم لردا  ساطري  ع

االتككالي  سا كل  داخل اس ظداه اسرأ دكاسن  كدلكن لاد  ح داب اس اكدل اسسدردع تكيد  ك دالل تكي  طر  زيادة اإل كاتي   … 
ك كي  اإل كاج ككحكل إس  ك الل سا يطرة لا  اسك كتيا كا دك بلسيه  كادن كت دل كدا اس اكدل إ  دا ا  كركدكرا  ككد خسض ردل إسد  ك دكك  

 دددح ك ددرك    كددا يت اددل تددن اغكددراب لددا اإلك ا يددات اسبقاتيدد   كاحدد  راإلسدد  ككدددكر  اكددا يكرقدد  كددا تاذريدد  تددن لكاددل  ككحكسددل إسدد 
س كاي  اس كل  ركقدار كا ي دكل اس اه تن اذ  اس كاي   قكة ك كقا   كان ك دك  اسظدرك  اسكدن ي كدل تدن ظايدا ككخاد ل أب داء لكايد  

كالد  كحددت لتددبلت آسدد  اس دددكا اس كددل ال ددكرداد  ريددل تدددا  سحقاركددل  كاددن كحددكل حياكددل ر اكايددا إسدد  كقددت لكددل  ككطددرح زكتكددل كأ
 (59ااسخال  ررأس اسكالع

( كا رأس اسكال ر د ل ريا  د   اسس درة األ ا دي   س دياعع ردل كأحيا دا  4(  ا2كا 9844( كا كخطكطات 9(  ا9اسسقرات ا
ا االيدكسكتيدد  ردد سس اسا دد  كقريرددا ع ككددا اددذ  اال ر ددض اسسقددرات اس ديدددة اسكددن يك ددا اقكرا دديا كددا تكيدد  ألكددال كددار س اس ظريدد   كدد

 (67ااألسكا ي  إس   ظريات تالض اسقيك ع

كأخيرا   ر ض اسكبلحظات حكل اس ظري  اسكار  ي  تن األزك   كخال  استزء األ بر أاكي  تييا  ا خسداض ك ددل اسدررمع إا 
سكقداء س دل  ظرياكدل كيل ك دل اسررم سبل خساض سيس أطركحد  ترديد  ك  زسد  يك دا كتريدداا كدا رداقن ت در كدار س  كا  كدا ادك  قطد  ا

اس رر   ا ل ا كقا  كرا ر كا  ظري  تالض اسقيك  اسكن كقكل أا كلدر اسررم اك كقت اس كل غير اسكدتكع سا كدال  ككدا أطركحد  
(ع تدن 9844س ديطرة اس كدل اسكيدت اسككدرا ه اكادن ت درة ككتدكدة ك دذ  –تدن ظدل اسرأ دكاسي   –خاكع اس كل اسحدن ر د ل ككلدالد 

إبرات أا لبلقات اإل كاج اسرأ دكاسي  ألدرحت  –ك رير االقكلادل اسكاككس لا اس زاع ريا قك  كلبلقات اإل كاج اسكقت  س ل اك اس
  تاددبل  لددا ذسددب  كا ددذا ي يددد ا إسدد  (69اقيدددا لادد  قددك  اإل كدداج  كاا  اس قردد  اسحقيقيدد  أكدداه اإل كدداج اسرأ ددكاسن اددن رأس اسكددال ذاكددل 

غ  ادددذ  اس ظريددد  إال كدددا كتيددد   ظدددر اسرركسيكاريدددا  تقدددد الحدددظ االقكلددداديكا اسررتكازيدددكا  قطددد  اسردايددد   سددده ي دددا كدددا اسكك دددا لددديا
اس بل ي يكا ظاارة ا خساض ك دل اسررم كس  يه لتزكا لا كس يراا  حيث أا قياكيه رذسب  اا يقكادن االلكدرا  راسطدار  اسكحددد 

 ع(62اكاريخيا  كاال كقاسن سارأ كاسي 
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دك أا كحايددل كددار س سك اقادددات اسرأ ددكاسي  ك سلددل لددا اسكزاكدددل ردداسبكرة اسرركسيكاريدد   ككدددا راس  ددر  سددر ض  اسكار  ددييا  يرددد
  إال أا اسس درة ك دكد إسد  األككيد  اسبا يد  ا دذا تقدد  كدب ركدسد  ااسدرد ل أا  االلكدرا  (69اأ لار اذا اسرأل اسحاسييا سك يك  كسيكن

ككدا يدؤدل إسد  ا دك كاج أا اال كقدال ككدا ادك  (64ادكد  ادذ  اسادركرة راركرة كا أكر كخكا  ككاكا  لاد  أا ياد  اسكدرء  س دل تدن خ
كاق  كا ا ييار رأ كاسن إس  كا ي ر ن كا ا كرا ي   يقكان اسكزاكا  أخبلقيا  إااتيا  الادة كا يؤخذ كا اسكرادئ األخبلقيد  ساسيا دك  

سكدزاه  حدك اسرركسيكاريددا ادك اسدذل ت دل   د  ك اقاددات األسكدا ن  ا دت(  إال أا ااسدرد ل قدد قادب اسك طدد  اسحقيقدن ساكار  دي ع إا اال
اسرأ ددكاسي  كك  ددا  كقددد  ردد  كددا ي ر ددن كددا اددذا االسكددزاه كددا اسكتددكد اسخددارتن اس ددار  لايددل سارركسيكاريددا اسكددن  ا ددت قددد ردددأت راسس ددل 

 لراليا كا أتل اسكحرر اسذاكنع

ظريات اسكادي  اسكاريخي   كتالض اسقيك   اسوعع كس  يا تن اسكاق  س كتز كا كقده  الف  ظريا   كردك اسبكرة اسرركسيكاريا   كيت  س 
  9848راريس  –أ اس اذ  اس ظريات أياا ع اسكل يد االكرريقن سيذ  األطركح  يكتد تن كاق  أا بكرات اس كال لادة كا كردأ كاقاليا  

اسدوعع دكر اسكار  دي  سديس خاد  أك  9968تر  دا  9956اسكتدر  9996  أ را يا 9998أسكا يا  9997  9975  ركركغراد 9879
لادد   –إطددبل  اسبددكرة كا  كددا إر دداداا سا لددرع  حددا اإلا تددن كادد  ي ددكم را ددكي اب اسكحدددة األ ا ددي  ساكار  ددي  كطار يددا اسكطددكرل 

كراا أ دداس اسلددراع اسرركسيكددارل اددد رأس اسكددالع ااكدداا اسقككدداا االتككاليكدداا اس ظيككدداا اسك خرطكدداا تددن اسك ر دد   كك يددراا كككطدد
را ددككرار كاددك كددا يحدددث أياددا  سكددكاز اسقددك  ري يددا  كسكسالايددا كدد  اسطرقددات األخددر   اسكار  ددي  أياددا  يتددب أا كك يددر كككطددكر إذا  
كس  يدددا يتدددب أا كس دددل ذسدددب دكا أا ككحدددكل لدددا كتيددد   ظدددر اسرركسيكاريدددا  تيدددن ل ددددكا كتدددرل ادددذا اسكحدددكل كككقددد  لدددا أا ك دددكا 

ي  ذات كددرة رل يددا  كادد  كددا اسلددابع إا  ددبلك  اددذا اسكتدداز ذات طددار  كحدددد رلددراك   إال أ ددل كار  دي   سقددد كلدد  سي دديا اسكار  دد
أتال ر بير كا اسرأل اس ال  اسقالل رلا اسكار  دي  كك دكا كدا أتدزاء ك سلدا  يك دا طرحيدا تا ردا كا دكرداسيا  كدا يحادك س داع األ بدر 

ذل ي ر ددن سبل ددكرا ييا أا يطددكرك  تددن  ددل االكتااددات إذا أرادكا أال دقدد  اددك قددكل سي ددياف  إا كددار س أر دد  أحتددار اسزاكيدد  سا ادده اسدد
  ا ددل سكددا طري دد  االكتااددات اسكرات دد  أا كحدداكل إزاحدد  أحتددار اسزاكيدد  كاددب اكاددن سي ددت ك  ددسي  كا  كددا (65ايكخاسددكا لددا األحددداث 

 اريا إس  كتي   ظر طرق  أخر عك ريرات  ظري  لا اسكتكد االتككالن سارركسيكاريا( كرذسب ككحكل لا كتي   ظر اسرركسيك
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  ييزء الثانزء الثانالجالج

  تحىالت الماركسيةتحىالت الماركسية

أا  بيدرا  كدا األيدديكسكتييا كاأل ظكد  اسكدن ادلدت  –راسك يدار اسدذل كده إقدرار  تدن ادذا اسكقدال  –س ال قدد ردات كاادحا  راسس دل 
اد  ذسدب تيكدا يك اد  رلكباد  كحدددة  كدا اسكار  ي  تن اسكال      األخيرة سي ت كار  ي  لا  اإلطبل ع كقرل اس دركع تدن اسررا د  ل

 اساركرل أا  ردل ر ض اسكبلحظات األكسي  حكل اسككق  االتككالن سارركسيكاريا ككلييا تن ظل اسرأ كاسي ع

ككتدداكز اسرركسيكاريدددا اسرأ ددكاسي  راإلك ا يدددات اس اك ددد  سدددييا  كس دددا طاسكدددا ا ددككرت اسرأ دددكاسي  ت  يدددا ااسرركسيكاريددا( كظدددل طرقددد  
كك ك ا  تن األكقات اس ادي   راسكاسن ك يطر األيديكسكتي  اسررتكازي  لا  كلن غاسري  اس كال ااألت ار اس الدة ان أت ار كاطيدة 

اسطرقدد  اسحا كدد ( كس ددا اس كددال تددن  سددس اسكقددت كاددطركا رح دده كادد يه االقكلددادل سكقاككدد  اتكددات رأس اسكددال كاس سدداح سكحقيدد  
ك ددكا ك ددك ديا سكحدددل اس ظدداه   ددلع ركددا يكك دد  كدد  اددذا اسك دداقض  ك  ددل أيددديكسكتيات كح ددي ات تددن أكادداليه حكدد  ل دددكا ال ي 

 اتي   كتك  ل الر كا األيديكسكتي  اسررتكازي  كل الر كا األيديكسكتي  اال كرا ي ع

كدل رل دل تدزء إال أا اذ  األيديكسكتيات اسيتي   سيا أياا  أ ا يا اسكادل اسككسرد تن اسطرق  اسكن يك ه كاد يا االتككدالن ذا
ررتدددكازل كتدددزء رركسيكدددارل أال كادددك اسسلددد  اسككك دددط  اسك ركتددد  تدددن اسكار  دددي  لدددادة راسررتكازيددد  اسلددد يرةع إا كلدددطام اسررتكازيددد  
اسل يرة  سيا لبلحي  لاك  كس ا ال ي ر ن أا ي كم سيا رطكس كاق  أ يا تن اس اسه اسحديث  ك طن لددا  كا اس رالم االتككاليد  

أادده اددذ  اس ددرالم اددنف أ( اسررتكازيدد  اسلدد يرة اسقديكدد  اسك ك دد  كددا  –كددا ري يددا ر دددة تيكددا يك ادد  رظددرك  كتكداددا اسكددن كخكادد  تي
ألدددحاب اسدددد ا يا اسلددد يرة كغيدددراه كدددا ألدددحاب لددد ار األلكدددالع ب( اسطرقددد  اسككك دددط  استديددددة اسك ك ددد  كدددا اسكدددكظسيا ذكل 

س اكاد ع ج( ريركقراطيد  اسحر د  اس قاريد  كاس كاسيد ع د( اسسبلحدكا اتدن أغادب اسكركرات اسدذيا يكتددكا تدن ككاقدد  اس داط  تدك  اسطرقد  ا
 اسربلد(ع

إا اذ  اسكتككلات تكي ا  كحيط راسرركسيكاريا اأ يه لاد  اكلدال يدككن ريدا أكبد  كدا اكلدال اسررتكازيد  ريدا( كككدارس كدلبيرا  
اسررتكازي  اسل يرة اسخالد  ريدا كككار د   كليدا اسخداص كدا  لا  كليياع إال أا  بل  كا اذ  اسكتككلات ككيل سككسيد األيديكسكتي 

اسكلبير لا  اس كال  يكتد كلن اسرركسيكاريا إذا  كك ل اس ظريد  اسكار  دي   تدن حاسد  حلدار دالده  كقدد  داا كداريو اسكار  دي  كداريو 
كرددا ك يا  كا تاددز اددد دكاددر ل  ك ددارب كدد  األيديكسكتيدد  اسيتي دد  ساررتكازيدد  اسلدد يرةف ككددا ا ددا كتددادالت كددار س اددد رددركدكا 

 كرايخا ك  كسي يا اد اس  ركيكا كا ذاع

إا اإل  اسي  اسكن يك اكسيا اذا اسكقال  ك  ذسدب ادن اس زالدات داخدل اسكار  دي  أك رداألحر  رديا اس زلدات اس ظريد  كاس يا دي  
ات أاكي  ان أياا  لرالات ريا كتي   ظر اسكن كدلن أ يا كار  ي ع اس ؤال اسذل ي ر ن طرحل اك كا إذا  ا ت أ بر اذ  اس زال

ذا  ا ت اذ  ظاارة يك ا إبراكيا  ت  يا كحكاج أياا  إس  كس يرع  اسرركسيكاريا ككتي   ظر اسررتكازي  اسل يرة أك طرقات أخر ع كا 

  كس ددا (66اا سقددد اقكددرح سي دديا أا  تدسيدد  اسكدداريو كت ددل اال كلددار اس ظددرل ساكار  ددي   يترددر ألددداءاا لادد  اسك  ددر  كار  دديي
تن اسكآكري   س ال أد  كاريخيا  أا  قكرح إا  نءيحككل لا  ل لر حقيق  ااه  تا ل كراسن ر ض اس  رلا  اسرغه كا أا اذا اسكس ي

اس كاي  لادة كا كتر  كتقا  ساطريقد  اإلكيد ف يككلدل زلكداء أك حر دات إسد  كلدكر سابدكرة اسرركسيكاريد  كيكر دكا اسكار  دي   كر دد ذسدب 
اب لديدة اتن اسكحايل األخير ا ط اسرأ كاسي ( يكخاكا لا اذا اسكلكر كس ا يحكسظكا را ه كس   اسكار  ي   إكا كا خبلل أل ر
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تن اسكقت اسذل يحكسكا تيل كادكك يا اسحقيقدنع  –خداع اسذات أك رغر  تن اسحساظ لا  أكرا  الككاداه اسرادي اسي  أك االب يا ك ا 
قدددل ادددذ  اسكار  دددي  اسكحكسددد   سزلكددداء كحر دددات أخدددر  سددده ي دددا سيدددا أل لدددا  تدددن أل كقدددت رددداسبكرة ككددد  حددددبت ادددذ  اس كايددد  يدددكه  

  إال إا ادددذا ك ردددؤ ر كدددالل ي ر دددن اسررا ددد  لاييدددا أكال راسكحايدددل اسكددداريخنع كدددا حيدددث اسقدددكة اسكاديددد  كلددددد اسك الدددريا  (67ااسرركسيكاريددد 
( كط ي  اس اسه 9( اس كاسي ي ع 2 كرا ي  اسديكقراطي  سؤلككي  اسبا ي ع ( اال9 يطرت ببلث  زلات لا  كاريو اسكار  ي  ك ذ كار سف 

اسباسددثع كددا اسكااددم أ  ددا ال   ددكطي  داخددل حدددكد اددذا اسكقددال كقددديه كحايددل  دداكل ألل كددا اددذ  اس زلددات  دع ل ددب اسددببلث تكي ددا   
  لك اكل  ل ك يا راسكاسن كا حيث أاه  كات أررز ككبايياع

 الكاوتسكية - 5
تدن كدؤككر  9875أحزاب األككي  اسبا ي   اا اسحزب اال كرا ن اسديكقراطن األسكدا نع إا اسحدزب اسدذل أ دس تدن لداه أررز 

قد  كا كا خبلل تكرة  رل  رلي  اقكا يا ر كارب اد اال دكرا ي (  (68اتككل  كاسذل كحد اسكؤيديا األسكاا سكار س ك  أكراع ال ال
ألسكا ي   ك   ياي  اسقرا اسكا   ل رع  ا ت ادذ  تكدرة كقدده لداه سارأ دكاسي  األسكا يد  أكاحدت إس  كا  قكة ذات أاكي  داخل اسدكس  ا

اسرأ كاسي  ال ك طن أل  –ساحر   اس كاسي  اس اكي    ب ك ازالت ككح ي ات تن أكااليا   ا ت اذ  اسك ا ب راسطر   كيت  لراع 
   حياة أك ككت طرقيا  اتن اسكاق   اا ك كك  االادرارات تدن أسكا يدا إال أ يا سه كقكان ككاتي   اكا   أك ك ر  – و دكا ك ارب 

ع إتكاال  ا ت تكرة  دبله اتككدالن   دبع كا كيدزت اسطرقد  اس اكاد  األسكا يد  ادذ  اسسرلد  سر داء اسحدزب اال دكرا ن (69اك خساا  تدا (
ك ظكات اسحزري  كأ بر كا بكدا يا تريددة يككيد  حزب سل كلات اإلال  كا األلااء ككلات اس –األك   كاألتال ك ظيكا تن اس اسه 

 راإلاات  إس  اس ديد كا اسك ظكات االتككالي  كاسبقاتي ع

ك ددذ أكاخددر اسك دد ي ات كددا اسقددرا اسكا دد  ل ددر ا ق دده اددذا اسحددزب إسدد  أغاريدد  كار  ددي  أربكذ  ددي  كأقايدد  كرات دد  اكك اكيدد ( 
لادد  اس  ددس كددا اس ظريدد  اسكار  ددي    ا ددت كتدداكز ك اقادداكيا راسكدددريل كاا  ادلددت األخيددرة رزلاكدد  إدكارد رر  ددكايا  إا اسرأ ددكاسي 

اسحددزب اال ددكرا ن اسددديكقراطن راسكدداسن ال ي ددكطي  كال ي ر ددن أا ي ددكا أ بددر كددا حددزب ديكقراطددن سئللددبلح االتككددالن  كحيددث أا 
اص تن اذا اسكقال  ا ل است داح األربكذ  دن اسكرات يا  ا كا ردرت  أك رلخر  ك اديا ساكار  ي  لراح  ت   ا ال    ن ريه ر  ل خ

  ل دددكا أقددر رر دداكل 9899اسددذل ي  ي ددا ا دداع سقددد اسددزه اسحددزب اال ددكرا ن اسددديكقراطن  س ددل راسكار  ددي  تددن كددؤككر  تددن إيرتددكرت تددن 
اسك ايد  اسدذل  كردل  ايرتكرت اسذل الد ك كدكل  ارل  اكك  ن اسذل  اا ياقب ررارا اسكار  ي ع سقدد ظدل ادذا اسرر داكل راإلادات  إسد 

  اسطرح األ ا ن حكل اسرؤي  اس اسكي  ساحر د    كدا ظدل  اكك د ن اردرز ك ظرييدا حكد  اسحدرب اس اسكيد  األكسدنع (77ا اكك  ن أياا  
ال ددب أا رر دداكل ايرتددكرت  دداا كقرددكال ركتددل لدداه   ريدداا ساكار  ددي  األربكذ  ددي   اسق دده األكل ك ددل اددك  كحايددل ساكتككدد  اسحااددر 

  كيك كا كا لدرض ك بد  ككر دط س ظريد  اسك كيد  اسرأ دكاسي  اسكدن كاد  كدار س خطكطيدا اس اكد  تدن اسريداا اس ديكلن (79اككطكر  
  كيطاسددب (72اكي كيددن رلطركحدد   أا اسكا يدد  اسسرديدد  سك ددالل اإل كدداج ألددرحت غيددر ك  ددتك  كدد  ا ددكخداكيا اسس ددال ككطكراددا اس اكددل 

 كحكيل اسكا ي  اسسردي  إس  كا ي  تكالي  ككحكيل اإل كاج اس ا ن إس  إ كاج ا كرا ن يدكه اسق ه اسبا ن رحل اذا اسك اقض لا طري  
كادددن اسلدددرع اسطرقدددن  (74ا  كيك ددداكل اسق ددده اسباسدددث  اسك دددالل اسكدددن كدددؤدل سكحقيددد  ادددذ  األاددددا  (79اسكلددداح  كركا دددط  اسكتككددد  

 سارركسيكاريا  أكا لا طري   اذا اسلراع تاسرر اكل يقكلف

رقدد  اس اكادد  اددد اال ددك بلل اسرأ ددكاسي  اددك راساددركرة لددراع  يا ددن  ال ك ددكطي  اسطرقدد  اس اكادد  كطددكير ك ظيكيددا لددراع اسط
االقكلادل ك ا ك ار يا االقكلادي  رددكا حقدك   يا دي  أ يدا ال ك دكطي  إ تداز  قدل ك دالل اإل كداج ساكتككد    دل دكا اسحلدكل 

 (75اأكال  لا  اس اط  اس يا ي ع
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أرض األربكذ  ي ع تقد ألر كار س كرارا كك رارا لا  أا لراع طرق  اد طرقد  ادك لدراع  يا دن  كاا  كازس ا ا ا لا 
  كس ددا كددا اددك كاددككا اددذا اسلددراع اس يا ددن  كاددذا (76ا اال ددكيبلء لادد  اس دداط  ألددرم راسكدداسن اسكاتددب اس ظدديه ساطرقددات اس اكادد  

قاكدد  دي كاككريدد  اال ددكيبلء لادد  اس دداط  اس يا ددي   راس  ددر  سكددار س  كددا رأي  ددا   دداا اددذا اسكاددككا اددك كدددكير اسدكسدد  اسررتكازيدد  كا 
 ا ت  ككيك   راريس اسكبل اسكاككس سيا  أكا اسكقلدكد راس  در  س اكك د ن كاسحدزب اال دكرا ن اسدديكقراطن تيدك يظيدر  –اسرركسيكاريا 

تدد  اخكلددار إ ددكراكيتي  اسحددزب اال ددكرا ن لددراع ررسكددا ن حلددراعع ساررا دد  لادد  در  –ركاددكح تددن ك ايدد   اكك دد ن لادد  اسرر دداكل 
 اسديكقراطن لا  اس احي  اسررسكا ي    حكاج سؤل   القكراس طكيلف

اسرأ كاسيكا اس ظاه  –كبل  ل طرق  أخر   يتب أا ك    اسطرق  اس اكا  ساكلبير لا   اطات اسدكس  سكب ييا  حك أغراايا 
س دا اس كدال ي دكطي كا ذسدب تقدط كدا خدبلل اس  داط اسررسكدا ن را كخداب ككباديا ي كطي كا اسكلبير لا  اسح داه كاسك درليا كرا درة  ك 

 تن اسررسكاا ي كطي  اس كال راسكاسن  ككار   كلبيراه لا  اس اطات اسح ككي ع

إا  اال تكيد  اسطرقدات اسكدن ك ككدد لاد  اس  داط اسك دري ن تدن اسحلدكل لاد  اسكدلبير اس يا دن يكتدل تدن اسدكسد  اسحديبد   
قددكة اسررسكدداا كددا  احيدد   كزيددادة كددلبيراه ادده داخددل اسررسكدداا كددا  احيدد  أخددر ع ك ككددد قددكة اسررسكدداا لادد  طاقدد  ك ددتال   حددك زيددادة 

اسطرقددات اسكددن كقدد  خاسددل كطاقدد  ك ددتال  اسطرقددات اسكددن يسددرض إرادكددل لاييددا  ي ككددد كددلبير طرقدد  داخددل اسررسكدداا  أكال لادد  طري دد  
اإلاددات  إسدد  ذسددب لادد  كددلبير اسطرقدد  اسك  يدد  ردديا اس دداخريا كأخيددرا  كددد  ا ددك داداا سا كددل اسقددا كا اال كخددارن اسقدداله  كاددك ي ككددد ر

 اسررسكا نعع

اسرركسيكاريا ك  ذسدب تدن كاد  كبللده سا  داط اسررسكدا نعع  قارداكيه ادن كدر د  ررسكا يد  كككدازة راس  در  سيده  تيدن ككديم ترلدا 
كتدد تاددبل لدا ذسددب تدن لددسكتيا لددددا ككزايددا كددا األ دخاص سككبيايددا تددن ساكددرب لادد  اسقدا كا اسررسكددا ن كاسخطدب اسياكدد عع كاددن 

 اسقالات اسك ري ي ع

كك  ا خرطت اسرركسيكاريا تن اس  اط اال كخارن  طرق  كالي  رذاكيا  كردأ طري   اسحياة اسررسكا ي  تن اسك يرع إ يا كككق  لا 
تا ددب اسرركسيكاريددا أبركددت  س دديا  ددل بر اسك ددالل ت اسيدد  سيددز أق دداه أا ك ددكا كتددرد أداة تددن أيدددل اسررتكازيدد ع إا اددذ  اسك ددار   كددا 

لطاليددا األكددل كاسبقدد ع إ يددا أقددك  رات دد  يك ددا ا ددكخداكيا إلخددراج اسرركسيكاريددا كددا  اسرركسيكاريدا اسكددن  ا ددت تددن اس ددار  غيددر ك كربدد   كا 
 (77األ  رب س ده اسبق  تن اس  اط اسررسكا نع اسرركسيكاريا راسكاسن سي ت سدييا –ا حطاطيا االقكلادل كاالتككالن كاألخبلقن 

 ن اسدددديكقراطن  تقدددد اركسددد  لددددد ار اال كخاريددد  اسرددداارة ساحدددزب اال دددك كددده إقدددرار ادددذا اسككتدددل اسررسكدددا ن  دددرد ت دددل سبل كلدددارات
كقدد كبددل ادذا اسككتددل  – 9897( تددن 7ع99ا 9427777إسد   9884%( تددن 7ع9ا 777ع557األلدكات اسكددن حلدل لاييددا كدا 

أا اال دكرا ي  اسديكقراطيد  سديس سددييا أكاداه لدا إك ا يد   9889تازكدا إسد  اسيكديا لدا اسككاقد  اس دارق ع  كدب  اكك د ن تدن  كحكال
إ تازاددا ألاددداتيا كرا ددرة كددا خددبلل اال كخارددات  كددا خددبلل اسطريدد  اسررسكدداا  كاا اسخطددكة األكسدد  تددن اسبددكرة اسقادكدد   ددك كا  كدددكير 

ات اسقددرا اسكا دد  ل ددر تلددالدا  ظددل اسطريدد  اسررسكددا ن اإل ددكراكيتي  اسك دديطرة س اكك دد ن يا ك ددذ ك دد ي ع كس دد(78ااسدكسدد  اسررتكازيدد  
كاسحزب اال كرا ن اسديكقراطن ك ا  ا ذا  ت  دكا يردك  اكك  ن أب اء اسكتادالت ك  اسكرات يا   ل ل اسكدات  لدا اسبدكرة تيدك دالكدا  

راتادا  أيدد  الكبلتدات أك اسك ددار   تدن ح ككددات  –ب اس كددال  ي دككر تدن اسك ارادد  يددات  لدا كلددكر  اسبدكرة اسررسكا يدد   أل أا حدز 
ررتكازي   حك  يلكن ذسب اسكقت اسذل ي كا تيل  قد حق  أغاري  تن اسررسكاا ك  ل اسح كك   كل دلذ ي كخده ككق ل سك ري  اسكحكل 

سديس كددكير  اسدكسد  اسرأ دكاسي  قدد أ دد   اكك د ن  س دل تدن  كا أا اذ  اإل كراكيتي  كاك ت اال كيبلء لا   ك  (79اإس  اال كرا ي ع
 ف9992 تاسل اد را ك يا لاه 
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اد  لرال ا اس يا ن يظل  كا اك حك  اإلاف اال كيبلء لا   اط  اسدكس  كا خبلل اسحلكل لا  أغاري  تن اسررسكاا  
 (87اكرت  اسررسكاا إس  كا  قيادل داخل اسدكس  راسقط  سيس كدكير  اط  اسدكس ع

كا ريا دلاكات اإل كراكيتي  اسررسكا ي   اا اس ظر سبل كقال إس  اال كرا ي  لا  ا ل اس كيت  اسحككي  ر د ل أك ردآخر ساكطدكر 
االقكلددادل   كددك اسرأ ددكاسي  ي  ددن  كددك اسرركسيكاريددا  ككدد   كددت اسرركسيكاريددا  دديركس  كلييددا  ك ددي    اددذا ألددكات أ بددر سبل ددكرا ي  

اسكقت اسذل  ككتد تيل أغاري   ل داح  سبل دكرا ي ع  كدب  اكك د ن  أا اسكطدكر االقكلدادلعع  ديؤدل ر د ل  اسديكقراطي   حك  ذسب
   ك ير اس كاي   ايا ر بل   كحككي  كربل لرالات حياة أك ككت  ر رط تقط أال كقد  قيدادة اسحدزب (89اطري ن سكحقي  اذا اسيد  

 اسس ان اسكحيد اسكطاكب اك اسك ظيه كاسك ايهفتن اسك اكرة ككبير ك ر    ارق  ألكا يا  اس  اط 

ر ددداء اسك ظددديه ك  دددب  دددل ككاقددد  اسكدددن   دددكطي    دددريا كاالحكسددداظ ريدددا ر ددد ل آكدددا كدددا خدددبلل قكك دددا اسذاكيددد   كدرا ددد  اسدكسددد  
 (82اكاسكتكك   كك ايه استكااير  ال   كطي  ر  ل كالن كك ظه  أا  ا  أاداتا  أخر  أل س  ا أك سك ظكاك اع

سدددذل يتدددب أا  طرحددل اإلا كتقدددا  ساكددد يل اسددذل كددده إقدددرار  تددن استدددزء األكل كدددا اددذا اسكقدددال ادددك كدداذا  ددداا األ ددداس اس ددؤال ا
 ا دددت اسقالددددة االتككاليددد  ادددن تكدددرة كخسيددد  حددددة اسكدددككر رددديا  قددد  اس دددارن ادددذ   رك  دددن كدددا اسك دددا ناالتككدددالن إليديكسكتيددد  اسكك 

ده رأس اسكال األسكا ن تن  ياي  اسقرا اسكا   ل ر كرداي  اسقرا اس  رياع تن اسكقت اسرركسيكاريا كاسررتكازي  كاسكن راتقت ازداار ككق
 س دددل كددد  ذسدددب لردددرت ادددذ  األيديكسكتيددد  داخدددل ادددذ  اسحاسددد  اس اكددد   ال لدددا كلددداسم اسطرقددد  اس اكاددد  كا  كدددا لدددا كلددداسم اس دددريح  

تديش  –سريركقراطي  اسكا د   ساحدزب اال دكرا ن كاس قاردات االتككالي  اسكن  اا كتكداا ذاكل  كاج اذ  اسيد   االتككالي   أال كان ا
اسكن  كت سكدير ك ظكاكيا استديدةع أتال كا يكام اذا ادك ككقد  ادؤالء اسزلكداء اس قدارييا كاسحدزرييا  –اسككظسيا ذكل االككيازات 

ي    كيت  سددكر اإلادراب اس داه كا كاب اسك لس  استكاري  تن اسلراع اسطرقنف اإلاراب اس اه  كان ك لس  ألرحت كاح  تن أسكا 
ع كقدد  اسزلكدداء اس قدداريكا اددد اإلاددراب اس دداه ركلدداب كتددن كددؤككر  كسددكا سا قارددات اس كاسيدد  تددن كددايك (89ااسرك ددي  9975تددن بددكرة 
كدرر قدرارا يكاتد  لاد  اإلادراب اس داه كدا حيدث اسكردددأ دكا  9975اكخدذكا قدرارا  يدي دل إال أا اسحدزب تدن تي يدا تدن  درككرر  9975

كحديدد كدا ي ر دن لكادل إزاء ع كقدد كطادب ر دد ذسدب ا ددالع حر دد  تكاايريد  تدن  ا  دك ن كدا أتدل كك دي  حد  اال كخاردات حدل اددذا 
 اسك اقض لكايا ف

لقددد كددؤككرا  ددريا سك ددؤكسن اسحددزب كاس قارددات   دد  اددذا االتككدداع  ددري ا  كددكازا اسقددك  اسحقيقددن ردديا  9976تددن أكل تررايددر 
 (84اسا قارات كازكا   س ل ركحاكس  ا كخداه قككل سك   اإلاراب اس اهع اسك ظككيا  ا ك اه اسحزب

حيث ككلات اس قارات كاسحزب الكسا  لا  أ داس  9976كقد كبل ذسب حل ك ط تن كؤككر اسحزب تن كا يايه تن  رككرر 
 ددا تقددط رككاتقدد  زلكدداء كألادداء لادد  إك ا يدد  اساتددكء سئلاددراب اس دداه تددن اسك ددكقرل غيددر اسكحدددد كس – اسككاتقدد  اس ظريدد  اسك ددكر   

 –اددك دكر  اقددد ي دارل سازلكدداء اس قددارييا  كقددد ا كقدد رؤيددكيه االقكلددادي  اسادديق    يددع  دداا دكر  اكك دد ن تددن ادذ  اس كا(85ااس قاردات 
اإلاددراب كطاسددب ر دديادة اسددركح اال ددكرا ي  اسديكقراطيدد  تددن اس قارددات إال ا ددل رتددض اسقيدداه رقطدد  ك يدده كادداته تددن اسكقددت  س ددل دلدداة 

ع ل دددكا كاتددل االخكيددار اددح   اكك دد ن رككطارددات اسلددراع (86ااس دداه اسحقيقيدديا كبددل ركزا سك ك ددركرج  لادد  أ يدده  كاسقددكا سابددكرة 
 اسطرقن كا أتل كحدة اسك ظكاتع

ادك  إا ريركقراطي  اسحر   اس كاسي  ان تزء كدا اسررتكازيد  اسلد يرة  أ يدا كقد  رديا اس كدل كرأس اسكدال كدكرادا اسككادكلن
كددااير اس كددال  كككيددزة تيكددا يك ادد  راسدددخل كاددكاا اسكظيسدد  كظددرك  اس كددل كأ دداكب دكر اسك دديط ردديا اسطرقددات  تيددن راسكقار دد  رت

اسحيددداة إال أا ككق يدددا كراسكددداسن  ددداك يا اس يا دددن كخكاددد  لدددا اسررتكازيددد  اسلددد يرة اسكقايديددد  اسك ك ددد  كدددا لددد ار رتدددال األلكدددال  
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اس اديد  كحدت اسييك د  اس اكاد  ساررتكازيد  اس ريدرةع  كألحاب اسد ا يا اسذيا ي ك كا  كرالكراراه ألحاب كا يات تردي   تدن األكقدات
أكا تن أكقات األزكات ل دكا ي ك كا ك كلريا ريا اس كل كرأس اسكال يك ا أا ي تذركا خا  اسطرق  اس اكاد  ركا دط  حر د  بكريد  

سد  أقلد  اسيكديا كي ك ددكا قكيد  كظيدر لزكيدا كقددركيا لاد  حدل أزكد  اسرأ دكاسي ع أكدا تددن غيداب كبدل ادذ  اسحر د  يك دا أا يدذاركا إ
اسقالدددة استكاايريدد  ساسا ددي ع تددن اسكقارددل تدداا اسريركقراطيدد  اس كاسيدد  كرركطدد  ك ظيكيددا  راسطرقدد  اس اكادد  كراسكدداسن ال ك ددكطي    ددريح  

 أ يا تدن اتككالي  أا ك دت  إس   سس اسر د تن اسيكي ي  اكاذا اك اس رب تن أا  ظري   اسسا ي  االتككالي   كترد س ك  خي (ع إال
اسكقت  س ل كككك  ر بلق  راسطرق  اسحا ك  أكب   بيرا  كا لبلق  لحاب اس كل اسل ير راألخيرة تدكراا  ككبا  اررسكا يد  أك  قاريد ( 

ا كدكسددكيه  كاددن ك ككددد تددن اسكلييددد استكدداايرل سيددا لادد  اسك ددازالت اسكددن ك ددكطي  اسحلددكل ييت ايددا لادد  اكلددال يددككن كدد  اسرأ ددكاسي
ه ك ك يا كيددة راسكبدل راسسا دي  اسكدن  دكدكر ك ظكاكيدا كاسبدكرة اسكدن  دكدكر دكرادا اسكساكادن يت ايدا كحاتظد  ر كد ع إ يدا لاييا ك ي

كخ د  قرددل  ددل  دو اس كددل استكدداايرل اسددذل قدد يخددرج كددا اسيددد كيلديب اسك ظكددات راالاددطراب كيبيددر اتككدا  كددا اسطرقدد  اسحا كدد  
رقاتع إا حاتكيا اس يا ي  ان أليديكسكتي  كتك  ريا اال دكرا ي  قدكال كاس داري  كاسحادكل كيقكض لكايا اسح اس تن اسككازاة ريا اسط

اسك ط ت بل  تين كحكداج اسطرقد  اس اكاد   تديش يك دا دت دل ساك ر د  ساحلدكل لاد  ك دازالت كرقد  رددكراا لاد  كلييدد اسك ظكدات إال 
اال دكرا ي  اسديكقراطيد  األسكا يد  ادذ  اسحاتدات  ل يدا تلدات سيدا  أ يا كحكاج اسطرق  اس اكاد  كحدت  ديطركياع سقدد  ا درت أيديكسكتيد  

  ا ت كار  ي   اكك  ن  ظاكا   ظريا   ي   س ل تن  ل اسقاايا سحاتات اسريركقراطي ع

 اا ادذا لدحيحا  حكد  لاد  ك دكك  اسسا دس ع تاسكاديد  اسكي ا ي يد   كادن اسرؤيد  اسسا دسي  اسككيدزة س اكك د ن كاألككيد  اسبا يد  
ل  ان  كا ري ا ككق  ررتكازل تن األ اس  إ يا ك اكل اسطرق  اس اكا   كترد  كاج  دارن ساظدرك  اسكاديد   تيدن ك دكر د اسددكر   

 (87ااسبكرل اس  ط سا كال كساحزب خال ع

 ن كككدد  كدده تيدده اددذا األ دداس االتككددالن سكار  ددي  األككيدد  اسبا يدد  اككددا  دداا لددحيحا  راس  ددر  س اكك دد ن كاسحددزب اال ددكرا
اسديكقراطن  اا لحيحا  أياا  رل كألم راس  ر  ألغاب األحزاب اال كرا ي  األخر (  تاا اال ك بله سا كتي ي  تن اسحرب اس اسكي  
األكس  يلرم كسيككا ع تكا  احي   ا دت اسريركقراطيدات اسكك دددة قدد ألدرم سيدا كلداح  خالد  تدن ازدادار رؤكس األكدكال اسكط يد  

 اكددا زاد اددذا االزداددار  اكددا  دديل لاددييه اسكسدداكض لادد  اسك ددازالتع ككددا  احيدد  أخددر  سدده ي ددا تددن ا ددكطالكيه كقككيددا اإلكررياسيدد ع 
 دداا كلددكيت  9994اسكخدداطرة راكخدداذ ككقدد  غيددر  دد رن قددد ي ددرض ساخطددر  ددرليكيه كك ظكدداكيه ككلييددداه  ا ددذا تددن أغ ددطس 

ككي  كاسك اديد  ساحدرب تدن اس د كات اس دارق   إال ا دل  داا أيادا  اسحزب اال كرا ن اسديكقراطن اللككادات اسحرب خيا   سا  ارات األ
 (88اا ككرارا ككككيتا سككار    يا ي  بارك ع

أا كل  اس اكك د ي  رل يدا أحدد أ د ال اسكار  دي  أك أحدد تكا دب اسكدراث اسكار  دن ادك خادط رديا اس د ل كاسكادككاع تكدا 
اسك دددادل ساكار  دددي  ك اكك ددد ن  اسكار  دددن  األربكذ  دددن أقدددرب تددددا   احيددد  اسكادددككا  ا دددت  ظريكدددل طرقددد  أخدددر  ك ددداا رر  دددكايا

سر ايكا اسر ض ككا  اا أيا ك يكا راس  ر  س ظري  كدار س اسبكريد ع ا يكدا سده يخكاسدا حدكل اسككار د  اس يا د  اسكدن ي ر دن اسقيداه ريدا 
 كدددب أا  9992 يدددل سرر  دددكايا لددداه كا  كدددا حدددكل اسكلددد  اسدددذل ي ر دددن كلدددسيا ردددلع  ددد كرب اس اكددد  األخيدددرة س اكك ددد ن  س دددل تدددن  

 تاالكيه ل د  ياي  اسقرا  ا ت كترد حادث لران كا يكدا كقسدا ك دا أب داء اسحدرب اس اسكيد  كتيكدا كدبل ذسدب  كر يدا دالكدا   سدس كتيد  
 ع(89ااس ظر تيكا يك ا  رتكي  قاايا اسحرب كاسبكرة ككطكر أسكا يا كاس اسه 
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 الستالينية - 2

كاسي ي  كخكاسد  تددا  لدا كادب اسخالد  راس اكك د ي ع سقدد ظيدرت اس دكاسي ي  داخدل اسحدزب اسرا دسن تدن  ا ت  قط  ا طدبل  اس د
اس دد كات اسكاسيدد  ساحددرب األاايدد   كلدد دت ساقكدد  داخددل االكحدداد اس ددكتيكن خددبلل لددراع كريددر داخددل اسحددزب تددن اس  ددري يات  كأخيددرا  

ا  سكطدكر اس دكاسي ي   ا دت اساي ي يد   كادن كطدكر اسكار  دي  اسدذل لردر ع إا  قطد  اسردايد  إذ9929 – 28حققت اس يطرة اسكطاق  تدن 
ع كأادده خلددالص اساي ي يدد  اددن اسلددبلر  اسبكريدد   كاألككيدد  اسحددادة  ككحايددل 9997لددا كأر ددد إسدد  اس لددر بددكرة اس كددال تددن أ كددكرر 

كاسيدد  اسقالكدد  لادد  اس ددكتييكات  ككسيددكه اإلكررياسيدد  كاس اددال اددداا كاإللددرار لادد  كدددكير اسدكسدد  اسررتكازيدد   ركا ددط  اس دداط  اس 
اسحزب  ك ظيه طاي ن كدخانع إال أا اسحاس  اسكادي  اسكدن كسددت اس دكاسي ي  تدن ظايدا  ا دت كقريردا  لاد  ل دس كادب اسك ردر ل يدا تدن 

اع اسبددكرل قدد كلددات إسدد  ألاد  ك ددكك  كددا اسدكلن كاسلددر  9997 قطد  ردددايكيا اس ظريدد ع تاسطرقد  اس اكادد  اسرك ددي   اسكدن  ا ددت تددن 
أب اء اسحدرب األاايد    ا دت اس اسريد   9929 يد  اس اسه حك  ذسب اسكقت  اذ  اسطرق   ا ت قد ككقست لا اسكتكد ت ايا  رحاكل لاه 

اسكا دد   كددا أ بددر اس كددال  ادداسي  ككليددا   يا دديا  قددد قكاددت تددن اسك ددارب أك رتددت إسدد  كادد  ك ددلكسن اسدكسدد   تددن ظددل األبددر اسكر ددب 
كاسبدددكرة  س ددديا كاسحدددرب اس اسكيددد  اسكدددن  دددرقكيا   ددداا االقكلددداد اسرك دددن قدددد ا يدددار ككاكدددا  كا خسدددض إتكددداسن اإل كددداج  ساحدددرب األاايددد  
% كألدرم  ظداه 7ع4% كا  كداج اسلداب إسد  29كاإل كاج اسل الن كا   اسكدد  إسد   9999% لا ك ككا  لاه 99اسل الن إس  

إسدد   9997سددض كتكددكع اس كدال اسلدد الييا كددا حددكاسن ببلبد  كبليدديا تددن اسككالدبلت خرارددا   كددا احكدددكت األكرلد  كاسكتالدد   كا خ
 ف9929  ك اا اسراقكا قد أ ي كا  يا يا ع ك كا ذ ر سي يا تن 9929كايكا كرر  تن 

تقدت اسرركسيكاريا اسل الي  تن ربلد ا كا يا اسطرقن  ر رب اسحرب كاسسقر اسكدق  كاسخراب   أل أ يا زحزحت كا أخدكداا 
 (97اكقست لا اسكتكد  رركسيكارياعاسطرقن كك

كتد اسحزب اسرا سن  س ل ك اقا تن اسيكاء  س دن يددير أكدكر اسدكسد   داا لايدل أا يلخدذ كي دكخده تي دا  كا د ا  كدا اسكدكظسيا 
ي  كدا اسقيلرييا  كرغه إرادكل  كرقرط  اك  س لع إا تكار اسريركقراطي  اك أ ا ا  اره كا اسككظسيا غير اسخاا يا سارقارد  اس د ر

أ ددسلع كقددد  ا ددت تددن رك دديا  اسقددك  االتككاليدد  اسكددن الككددد لاييددا اسكار  دديكا اخالدد  سي دديا( سك دد   كددك اسريركقراطيدد  كاددن طرقدد  
لاكاد  بكريد    ددط   ا دت قدد قط ددت كدا كحدت أقددداه اسحدزبع تدن اددذا اسكاد    داا كددا اسك دكحيل ك سيدذ اسرر دداكل اسكار  دن ر دد ل 

 خاسصع

سقياه ر كاي  ككا ب الككادا لا  االسكزاه اال دكرا ن اسدذل ا دكد سدد  اسحدرس اسرا دسن اسقدديه  كاسك درث  اا كا اسكك ا سسكرة ا
ن راألكا ن اسبكري  ك  اسقياه راسك ازالت اس كاي  اساركري  اكبل اس يا   االقكلدادي  استديددة( كا كظدار اسك ك د  كدا اسبدكرة اس كاسيد ع تد

ل سي دديا  إال أا ت ددل اسبددكرة اس اسكيدد  اكقددد ت ددل راسس ددل( طددرح اخكيددار لدد را  سا ايدد ع إكددا استددكار   دداا اددذا اددك اسخددط اسددذل  ددار تيدد
اال ددككرار تددن اإلخددبلص س ظريدد  كاددد  اسبددكرة اسرركسيكاريدد  كدد  إك ا يدد  تقددداا اس دداط  تددن رك دديا أك اسك ددرث راس دداط  كاسكخاددن لددا 

ذا اسكاكح كس ا تن األ داس  ا دت اسكركك د ي   كداج اسخيدار األكل اسيد  كاس ظري ع  اا اسكا   ديد اسك قيد كسه ير  اسك ار كا ري
 (99اكاس كاسي ي   كاج اسخيار اسبا نع

كس دا اس ددكاسي ي  ردداسطر  سدده ككخدل لددا اساي ي يدد  أك اسكار  ددي  ر د ل لا ددن  ككددا أتددل أا كحدكسظ ر ددذا كك ا دد  اساي ي يدد    دداا 
أا كحددكل اسكار  ددي  اساي ي يدد  كددا  ظريدد  ككطددكرة ذات ككتددل لكاددن إسدد  دكتكددا لادد  اس ددكاسي ي  أا كقددكه ر كايكدديا ك سلدداكياف أكال   

 بارك   ك ادس  سديا   دكس ع يظير طككح  كاسيا تن اذا االكتا  ركاكح تن اسق ه اساي ي ن اسذل أسقا  ر د كتاة سي يا رقايلف



                                                                                           26                                           مركز الدراسات االشتراكية ـ مصرمركز الدراسات االشتراكية ـ مصر 

socialists.net-www.e 

 حددكسظ رددل  قيددا   ك حددا   اادددب يددا رتيدد  ل دددكا كر  ددا اسرتيدد  سي دديا  أكلددا ا أا  ك ددب لاسيددا  سقددب لاددكي  اسحددزب اس ظدديه ك 
سي دديا  أ  ددا   ك ددر  رك سيددذ كلدديكب اددذ عع ل دددكا كر  ددا اسرتيدد  سي دديا  أكلددا ا أا  حددرس كحدددة حزر ددا كبددل لي  ددا    اادددب يددا رتيدد  

رركسيكاريداعع   ااددب سي يا أ  ا   ك ر  رك سيذ اذ  اسكلي  أياا عع ل دكا كر  ا اسرتي  سي يا  أكلا ا أا  حدرس ك قدكل دي كاككريد  اس
 (92ايا رتي  سي يا أ  ا سا  رخل رتيد تن اسك ر  رك سيذ اذ  اسكلي  أياا ع

اسيا أ دس اساي ي يد   كادك كق ديا ككلداب سكردادئ سي ديا كاس كاد  اسادخك  كدا اس لدكص كلرر لا اذ  اس زل  أيادا   كداب  د
ككرت تن اسكدت  كا دكر   ر اسحزبع ريذا اس  ل ا سلات اسكار  ي   اسكار  ي    كاسك ايقات األ اديكي  اس كتيكي  اسر كي  اسكن ا 

اس ددكاسي ي  ككاكددا  لددا ككار دد  اسطرقدد  اس اكادد  كألددرحت راسكدداسن كيكدد  ككاكددا  اسدديس لدددت  أ ددل را ددكب اء اسك ارادديا  سدده يظيددر كس ددر 
ك ددد كيككدد  رك ييددر اسكاقدد   تقددد ألددرحت  كار  ددن كاحددد ذك قدددر رتيدد  تددن رك دديا اس ددكاسي ي  أك رك دديا كددا ر ددد  ددكاسيا( أكددا كاددن سدده

كظيسكيا ان إخساء ع ألرحت اسكار  ي  اس كاسي ي  أيديكسكتي  رك    اس اك   إذا  اا  دكاسيا قدد أراد سيدذا اس درض أا يرقدن اساي ي يد  
اسكاقد  ألدرحت كدا  كا ان  كح ط  كبل ت د سي يا تن اريحل اسسخه  تا ل لا  اسرغه كا ذسب سه ي كط ع تاسستكة ريا اس ظريد  ك 

ا دذا تقدد  (99ااالك اع رحيث ألرحت ر ض اسك ديبلت لا  اس ظري  ال غ ن ل ل إذا  اا سكترد كظير اسكطدار  ري يكدا أا ي دككرع
كرات دد  اساي ي يدد  كاسكار  ددي  ركددا يك ا ددب كدد  اسككار دد  اس ددكاسي ي  اسس ايدد    كيتدد  اددركري  سا كايدد  األكسدد ع  –  ددلت لكايدد  باركدد  

 اسكر يز لا  اذ  اس كاي  أا  ك اكل رؤي  أكام سايي ل اسحقيقن ساكار  ي  اس كاسي ي  كاسكلاسم اسكن كباكياع  كطي  ر

ع يتددب 9924س ددل أادده اددذ  اسك ددديبلت  دداا  ظريدد   اال ددكرا ي  تددن راددد كاحددد   اسكددن لرادديا  ددكاسيا ألكل كددرة تددن خريدد  
طرحيا  سكا كه طرحيا  ككا ان اسكلاسم االتككاليد  اسكدن خددكيا  ككدا  ك اكل ظيكر اذ  اس ظري  كا أ بر كا زاكي ف  ي  كه اذا

 ان  كالتل 

 9845أكال ف ك يل  كاسياف كبات  اال كرا ي  تن راد كاحد  قط ا دراكيا  ك  اسككق  األككن اسذل لاغل كار س كا تاز ك ذ 
 يددا ك اقاددت أياددا  كدد  كددا  كرددل  ددكاسيا  س ددل تددن أ ددس ع  كددا أ(95اك ددرر  كددرارا كك ددرارا تيكددا يك ادد  ردداسبكرة اسرك ددي  (94ا 9847ك 

 ف9924اساي ي ي  تن إرريل 

كظددل أكاك ددا اإلاعع اددل يك ددا إ تدداز اددذ  اسكيكدد  عع اددل يك ددا  –ك ظدديه اإل كدداج اال ددكرا ن  –اسكيكدد  األ ا ددي  سبل ددكرا ي  
 (96اي  لدة دكل ككقدك   ال إا اذا غير كك اعكحقي  اال كلار اس يالن سبل كرا ي  تن راد كاحد دكا استيكد اسك كر   سرركسيكار 

حل  كاسيا اذا اسك اقض لا طريد  إلدادة  كارد  ادذ  اسسقدرة رحيدث يقدكل اس  دس   ر دد ك زيدز  داطكيا كقيدادة اسسبلحديا لاد  
ع سده ي دا ا دداب   كد  ك د  ككزيد  اسطرقدد  االكسد (97اطريقيدا ك دكطي  رركسيكاريدا اسرادد اسك كلددرة  كدا يتدب لاييدا ر داء كتككدد  ا دكرا ن 

كحايل تديد  كا  كا كترد كل يد ألربكذ  ي  تديدة اكه   دريا ردلبر رت دن إسد  سي ديا( كراسس دل را دكب اء ادذ  اسسقدرة اسكاحددة  كدرب رداقن 
كسه يكه كاسي   كحايبلت  سكررير اسخط استديدد إال تدن كقدت  (98ااس ص  كا اك تن ذسب اسسقرات اسكن ل  ت ركاكح اسكلكر اس ار ع

 ع سدده ي ددا اددذا اإلتددراء كددببل  ك  ددزالعع كا  كددا  دداا  ككذتيددددا  عع ل دكدددا كحكسددت اال ددكرا ي  اسديكقراطيدد  اكتقددا س ددكاسيا( كددا حايدد  الحدد
( سه ي ا ك يير اسخدط كر يدا لاد  أل 9999 – 94( به إس  حاي  كرة أخر  ا9999 – 28( إس  اس ددك اسرلي ن ا 9927 – 25ا

راطيد ع سقدد  داا ادذا اسكحدكل رر داط  أكدرا  ر دكيا   داا لاد  اسكحايدل أا ي يد   س دل ك دل تيكدا ر ددع سده كحايل تديدد سبل دكرا ي  اسديكق
ي ا  ر اذا اسك يل اك أا  كاسيا سه ي ا سديل كحايل  كا  كا اذا اسكحايل سه ي ا سدل أا ي ادا لدراح  ألا ك دايير  اسحقيقيد  كأاداتدل 

 سكن احكسظ اسكحايل را كياعاسحقيقي  ككقست لا أا ك كا اسخال  راس ظري  ا
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  كا اسكاادم أا ادذا  داا رد ت دل ارد ت دل 9924كا اك إذا اس رب اسذل دلا  كاسيا سطرح  اال كرا ي  تن راد كاحد  تن 
كاال ددكقرار اس  ددرن سارأ ددكاسي  اسددذل كددبل ذسددبعع سدده ي ددا  ددكاسيا تددن أل كقددت ك  يددا  بيددرا   9929ا يزاكددن( سس ددل اسبددكرة األسكا يدد  تددن 

بكرة اس اسكي  اسقد  اا األاي  أتقا كا ريا اسربل س  اسرارزيا(  إال أا ادذا ال يس در سكداذا سده ي دككر تدن اسكظداار رداسكالء سؤلككيد  راس
اسقديك ع استكاب اك أا اال كرا ي  تن رادد كاحدد  ا درت راسادرط حاتدات ككطا دات اسريركقدراطييا اسك ديطريا لاد  اسدربلد اإلاع سقدد 

 ادل  غير ك قد رك اكرات بكري  دكسي ع تن  سس اسكقت  دا كا يحكداتكا سرايد  يتك دكا أ س ديه حكسيدا  س د ار يحددد ا كاقكا سا كل اس
ادددتيه  ك كددا قددال كركك دد ن  اال ددكرا ي  تددن راددد كاحددد لرددرت ركددا ال يدددع كتدداال  سا ددب لددا كددزاج اسريركقراطيدد   ل دددكا كحدددبكا لددا 

ع سقدد  ا ددت راس  ددر  ساريركقراطيدد  كدا  ا كددل   ددل اس داط  سا ددكتييكات  راس  ددر  ساطرقدد  (99اا كلدار اال ددكرا ي   ددا كا ي  دكا  لددراه ادده 
 ع9997اس اكا  تن 

أدخل  كاسيا   كدا رأي دا   ظريكدل استديددة راسحدد األد د  كدا اسادت  اراسكحديدد إلخسداء تددكيا( كس  يدا تدن اسكاقد  كبادت كحدكال 
لاسه  اا قد  –األبرع سقد ا  زل االكحاد اس كتيكن تن ككاتي  لاسه رأ كاسن ك ادل  حا كا  تن اسككتل  ا ت سل أ د اس كالل ر دا تن

رراا راسس ل لا  كايسل لا  خ   اسبكرة كدا خدبلل كدخادل تدن اسحدرب األاايد   كا دككر  كدا أ دد سي ديا أقدك  اقكلداديا  كل د ريا  كدا 
كاك ت راسطر  اسدتاع اس   رل األ دد  –إ كراكيتي  سي يا ككركك  ن  –اسدكس  اس كاسي  اسسكي ع إا إ كراكيتي  اس  كات اسكر رة سابكرة 

لزكددا  كس  يددا ر ددزت تددن آخددر األكددر لادد  كحاددير اسبددكرة اس اسكيدد  إل ددقاط اسرأ ددكاسي ع غيددرت  يا دد  اال ددكرا ي  تددن راددد كاحددد اددذا 
 اسكر يزع

للدداليا  كتدن اس داسه اسحدديث  داا ذسدب ي  دن ك اا اسدتاع لا اسدكس  اس كتيكي  يكطاب قكات ك اح  ك داكي  سكادب اسخالد  ر
 اذا اسكاق  اسياه سبلقكلاد كاس يا   تن اسقرا اس  رياف 9892ل ال  ك اتل  كتالض ك اتوع  اا ا تاز قد ا ككلب تن 

كددا اساحظدد  اسكدددن ألددرحت ل ددداا اسحدددرب تددزءا  كدددا اسلدد ال  اس ريددرة ااس دددسا اسحديديدد   اسكدت يدد  اسبقياددد   اسكدددات   دددري   
طاقات كاسر ا    اسر اد  اإلسي   اسطاقات اسك طاة راسلاب  اسراركد غير اسكددخا( ألدرحت اسلد ال  اس ريدرة اسكدن ال يك دا لد   اس

 ل اذ  األ ياء ردك يا  اركرة  يا ي  ال يك ا حيازة  دل ادذ  األ دياء رددكا لد ال  ك د يد   دديدة اسكطدكرع كال يك دا حيدازة ادذ  
 (977اتكي  تركع اسل ال  األخر  كخال  اس  يلع اسل ال  ردكا كطكر ككاز تن

 كسه ي ا ا كي اب  كاسيا سيذ  اسحقيق  أقل حدةف

ال يا رتقاعع ال يتب إرطاء اس رل ي لا  اس  س  لا يا أا  زيداا رلقل  كا ك كم رل قكا ا كقددراك اع إرطداء اس درل   دي  ن 
 دد ا  ريددد ذسددبع تددن كدداريو رك دديا اسقديكدد عع ازكددت رددبل ا قطدداع سكخاسيددا  اسكخادد   كاسددذيا يكخاسددكا ييزكددكاع ال  ريددد أا  يددزهع ال  س

ساكخا  اس   رل  كاسكخا  اسبقاتن  كاسكخا  اس يا دن  كاسكخاد  اسلد الن  كاسكخاد  اسزرالدنعع إ  دا ككدلخريا لدا اسدربلد اسككقدكد  
 (979اقك  اعرخك يا أك كال       يتب أا   رض اذا اسكا ؤ تن ل ر   كاتع إكا أا  س ل أك ي ح

كس ددا رك دديا  ا ددت تقيددرة   ددديدة اسسقددر راسكقار دد  رك ات ددييا  كا  كاتيدد  اس كددل تييددا  ا ددت ك خسادد ع  دداا كلدد ي يا يقكاددن 
لادة ا كبكار االايا  كردكا ك ك   دكسي   اا ا اب كلددر كاحدد كك دا سيدذا اال دكبكار  لكدل لكاسيدا كتبلحييداع ألدرم  ا ك سارا  كا 

لادة ا كبكار  تن اس كك اسل النع كس ا حيث أا غاسريد  اس د اا  ا دت كحيدا لاد  ك دكك  سديس كا اسبلزه ا كخراج تا لض اخه كا 
لددادة ا ددكبكار اددذا اسسددالض طكليددا لددا طريدد  اسقددرار  ألادد   بيددرا  كددا ك ددكك   ددد اسركدد  تادده ي ددا كددا اسكك ددا أا يددكه ا ددكخراج كا 

خبلل اال ك بلل اسق رل  ككطادب ادذا رددكر  ك اسد  سكطريد  ادذ  اس كايد  استكالن ساك كدريا اسكك اك ياع سقد  اا ذسب كك  ا تقط كا 
طرق  اتككالي  ككحررة كا ألراء لكاي  كدرا ه رأس اسكدال كاا  ا دت كحلدد بكارادا كادن طرقد  كا دب  سدس اسددكر اسكداريخن اسدذل  –
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كايدا   ا دت ل  ديا اسكرا درف  رأ دكاسي  اسدكسد  تدن س ركل اسررتكازي  تن أكركرا اس رري ع ا ذا  تاا  كيتكل  اال كرا ي  تن راد كاحدد  ل
 راد كاحد ع

 دداا سبل ددكرا ي  تددن راددد كاحددد  كددالل  ظريدد  أياددا ع سدده ي ددا كددا اسكك ددا حلددراا رلددر  اس ظددر لددا إرادة  ددكاسيا   ك ددديل 
اسدرغه كدا إدراب  دبل  طسي  سؤلربكذ  ي ع  ا ت اس اسري  اس ا ح  كدا اس د اا تدن رك ديا كك دكا كدا اسسبلحديا كسديس اس كدالع كلاد  

كا كار س كا  تاز إلك ا ي  كحاس  بكرل ريا اس كال كاسسبلحيا إل قاط اسرأ كاسييا ككبلب األراان  إال ا يكا ألرا دالكدا  لاد  أا 
اسسبلحدديا سي ددكا طرقدد  ا ددكرا ي ف  اسحر دد  اسسبلحيدد عع سي ددت لددرالا اددد أ ددس اسرأ ددكاسي  كا  كددا لددراع سك قيدد  اددذ  األ ددس كددا رقايددا 

ع كس ا إذا  ا ت رك يا رذاكيا  ك تز اال كقال إس  اال كرا ي   تقد ألرم كا اسبلزه كرات   ادذا اسككقد  كدا اسسبلحدياع (972اسق ا   ا
سددذسب تاسكددرة كقددده  ددكاسيا كحايسددل ركخدداريا ركسيددكه كطددكر اسسبلحدديا إسدد  اال ددكرا ي ع لكايددا ردداسطر    دداا اسسبلحددكا قددد  ددحقكا ركا ددط  

  حيث أ يه  دا كا ي د اكا لقرد  ال أكداه اال دكرا ي  تح دب كا  كدا أكداه رأ دكاسي  اسدكسد  أيادا   9999 – 9929تن اسكتكي  اسق رل 
 إال أا ذسب سه يحدث إس  ر د أا أدخل ك كيش اسككييز ريا اسطر  اس اكا  كاسسبلحيا إس  األيديكسكتيا اس كاسي ي ع

ظريدد  س ك ددركرج كركخدداريا كسي دديا  كحايددل إلخددر كراحددل اسرأ ددكاسي   ا ددت  ظريدد  اإلكررياسيدد  اددحي  أخددر ع سقددد طددكر اددذ  اس 
اس اسكي   كقد أ دت اس ظري  قرل  ل  و لا  أكسكي  االقكلاد اس اسكن لا  األتزاء اسكط ي  اسك ك   سلع كاذا كا كرتال اال كرا ي  

را  اسي اري  رلا كار س كا تاز  ا ا قد رتاا تن راد كاحد قط يا ع كراسس ل  تسن كحاكسكل اسدتاع لا  ظريكل اد الكرااات اسك ا
لراح  اال كرا ي   اسكط ي  ع ذاب  كاسيا إس  ا دل تدن حديا اال دكرا ي  تدن رادد كاحدد  ا دت ك دكحيا  تدن ظدل اسرأ دكاسي  اسلد الي  

طريقد  ترغدت اس دكاسي ي  اس ظريد  ع ريذ  اس(979ااسقالك  أياه كار س تل يا كك    تن ظل اإلكررياسي  اسكن كككيز رقا كا اس كك اسبلكك اتو
اساي ي يدد  حددكل اإلكررياسيدد  كددا كاددكك يا اسكحاياددن اسحقيقددن كاخكزسكيددا إسدد  كتددرد اس ددداء سبل ددك كار  كاددذا سدديس لادد  اإلطددبل  ككقسددا 

 كار  ياع

أا  ددداا  دددكاسيا يددددلن  9994أخيدددرا   خدددرب ك طددد  اال دددكرا ي  تدددن رادددد كاحدددد اس ظريددد  اسكار  دددي  حدددكل اسدكسددد ع تسدددن لددداه 
اال كرا ي  قد كحققت تن رك ياع  اا اذا لا  أ اس أ ل ك  كحكل اسسبلحديا إسد  كدكظسيا سدد  اسدكسد   سده ك دد اسطرقدات قالكد  كسده 
ك ا اسريركقراطي  رداسطر   راس  در  س دكاسيا طرقد ع  داا كلدير اسدكسد  تدن ظدل اال دكرا ي   كتقدا ساكار  دي   ادك اسدزكالع إال أا دكسد  

يا أد دد   يدد  ساددزكال  ك دداا اددذا كاق دداع سدده ي ددا ألل كقدددار كددا اسدلايدد  أا يخسيددلع لدداسل  ددكاسيا اددذا اسك دداقض  ددكاسيا سدده ي ددا سدددي
اسخاص لا طري  كل يد أا كار س كا تاز  ا ا قد ككق ا زكال اسدكس  أل يكا رأيا اال كرا ي   ظاارة لاسكي ع تن حيا أا اال كرا ي  

اسدذل يددكر تدن حاقد  كسرغد ع كاسدذل  عع ادذ  اسحتد  كدا اس دك (974اكدر يقكادن كقكيد  اسدكسد ل دكا ككتد تن راد كاحد تقدط تداا ادذا األ
ي ددكا كق  ددا  ككاكددا  ل دددكا ي ددكا اس ددخص اسددذل ي ددير إسدد  اسطددار  اسدددالرل ساحتدد  كر ددحا  سئللددداه ركيددا  راسرلدداصع تدد ذا  ا ددت اددذ  

اسدكس ع سه ي ا كك  ا أا ك كا دكسد  لكاسيد  كحديدداع إذا  ا دت اسحت  قد رررت كتكد اسدكس   تقد كر ت ربل حل اسطار  اسطرقن سيذ  
رك يا كتكك ا الطرقيا كقد  اا راسارط ككاك ا تن االدلاء رلا رك يا ا كرا ي ع اسحدل اسكحيدد  داا اسقدكل ردلا اسدكسد  اس دكتيكي  قدد 

تددن  قددد رر دداكل تككددل ك ددذسب سي دديا تددن ألددرحت دكسدد   اس دد ب  اددل  كاددك رأل ررتددكازل ككاكددا  حددكل اسدكسدد  كقددد ااتكددل كددار س رقددكة 
اسدكسدد  كاسبددكرةع تاددبل  لددا ذسددب  دداا اددذا رأيددا  حددكل اسدكسدد  كر كددل اسريركقراطيدد  اس ددكاسي ي  سدد سس اس ددرب راساددرط اسددذل دلددا اسررتكازيدد  

 دالكا  سرؤي  دكسكيا لا  أ يا دكس  اس  ب  ال  كاذا اس رب اك رتايا االلكرا  ركتكداا  طرق  حا ك ع

سكسيددد ل ددد اددذا اسحددد أا   ددير إسدد   قدداط اسك ددارل كاالخددكبل  األيددديكسكتن ردديا اس ددكاسي ي  كاس اكك دد ي ع سقددد كاددك ت ككددا ا
االب كاا تلبل ك ظكا  ريا اس ظري  كاسككار   لا   قيض ادد  كحددة اس ظريد  كاسككار د   كأظيدرت االب كداا ك اقدا  قكيدا  راسدكسد  لاد  

  كأظيرت االب كاا ك اقا قكيا راسدكسد  لاد   قديض اس دداء اسحداد سيدا كدا تا دب كدار س كسي دياع  قيض اد  كحدة اس ظري  كاسككار  
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 كا  قطت االب كاا كا األككي  إس  اسكط ي ع كك  ذسب تاا االخكبلتات سي ت أقل سسكا سا ظدرع قادت اس اكك د ي  لاد  بكريد  كحددة 
كرة االتككالي   كا خبلل اسررسكاا  ككار ت اسككتي  كد  اسررتكازيد   أكدا اسكار  ي  تن اس ظري  أكال  به تن اسككار   ككحدبت لا اسب

اس كاسي ي  تقد احكسظت رخطارد  أ بدر بكريد  ككار دت ل دس ادذ  اسخطارد  ككاكدا  تقدد كحددبت لدا اسبدكرة كلدا دي كاككريد  اسرركسيكاريدا 
إس   اط  اسدكس  كا ريرت ريا  كراسكاسن سه ك ا راغر   كتن  سس اسكقت كار ت اسقك  اس اتر ساطرق  اس اكا ع سقد ا تذرت اس اكك  ي 

تددن اسكس يددر تددن كدددكيراا  أكددا اس ددكاسي ي  تقددد طددكرت  ظاكددا  دي يددا  إيتاريددا  يقدددس اسدكسدد ع كلادد  حدديا أا دي كاككريدد  اسرركسيكاريددا ل ددد 
  ددر  سا ددكاسي ي   دداا اسطريدد  اال ددكرا ن   تراس(975اكددار س كسي دديا  ا ددت راسس ددل   ددرل دكسدد   أك سي ددت دكسدد  ردداسك    اس ددايه سا اكدد 

كاسختل يردك لاد  كتييدا ككحدت غطداء  9994اكحك  اس يكلي ( ي كا تن كقكي  اسدكس  ربل  ياي ع  اكت اس اكك  ي  ساكط ييا تن 
طدت إسد  اس دكتي ي    ارات  اس بله  أكا اس كاسي ي  تر قحاكيا اسكط ي  لا  اسكار  ي  ر كيا كا خبلل  اال كرا ي  تن راد كاحدد   ا ح

 ع(976ااسرك ي  األ بر تتات  إس  درت  ك ظيه اسكاان اإلكررياسن اسقيلرل سرك يا

ل  ت  قاط اسك ارل كاالخكبل  اذ  اسك ارل كاالخكبل  تن اسقكالد االتككالي  سؤليدديكسكتيكياع  ا دت االب كداا أيدديكسكتيكيا 
تن حاس  اس اكك  ي  كقسدت اسريركقراطيد  تدن ك كلد  اسطريد  رديا اسرركسيكاريدا سريركقراطيكيا ل دكا كا حر   اسطرق  اس اكا   كس ا 

كتدددت  س دديا تددن  –ككدد  ت دداء اسررتكازيدد  اسقديكدد  كاسقادداء لاييددا ت ايددا  طرقدد   –كاسررتكازيدد   تددن حدديا أا اسريركقراطيدد  اس ددكاسي ي  
  كدددت  إسدد  األكدداه ل الددر اسكار  ددي  اسكقركسدد  كددا اسكاقدد  تددن اس دداط ع ظيددرت اس اكك دد ي  راسكدداسن ركظيددر كار  ددي  ك كدسدد   حددذر 

  كتددن حدديا أا اس ددكاسي ي  أخددذت  دد ل  كار  ددي   ل يدددة  قا ددي   غيددر ك  يدد  رك ددالر اسررتكازيدد   ت  يددا قددد حكسددت (977ااسررتكازيدد 
ايا  داا أ بدر ككدا كاككا اذ  اس ظري  إس  ل س اسكاه  كك  ذسدب  تكباكدا أا كدا ادك ك دكرب رديا اس اكك د ي  كرديا خلدكيا رر  دك

رديا اس اكك دد ي  كاسكار  دي   تدداا اس دكاسي ي  تددن استدذكر كرغدده  ددل إدا كيدا اساسظيدد    ا دت أقددرب ر بيدر سا اكك دد ي  ك يدا إسدد  اس ظريدد  
 اسبكري  سكار س كسي ياع

 ددز ا كراا ددا لادد  يلددرم اسكددكازل كدد  اال ددكرا ي  اسديكقراطيدد  أكاددم ل دددكا  خكرددر اس ددكاسي ي   ظدداارة لاسكيدد ع تحكدد  اإلا  كر 
اس كاسي ي  داخل رك يا  إال أ يا  ا دت ذات كدلبير لظديه خدارج حددكد رك ديا أيادا   أكال  كأ ا دا  كدا خدبلل أحدزاب األككيد  اس ديكلي  
 ااس كك كرا( كاسكن ا ككلرت تكي يا  ري ا  اسرؤي  اس اسكي  اس كاسي ي ع ك ذ اسرداي    يطر اسركس لا  اس كك كدكا  كادك  دنء كككقد 
حيددث ا يدده ااسددركس(  ددا كا كؤ  دد  ك ا ددت كقدد  خاسيدده اس دداط  اسك ددككدة كددا اسبددكرة اس اتحدد ع إال أا اس دد كات األكسدد   دديدت تدددال  
 اكبل  كحرا   ك اا اسزلكداء اس ديكليكا اس رريدكا قدادريا لاد  كحددل اسدركس حكد  سدك ك اردت تدن اس يايد  كتيد   ظدر األخيدرياع ككد  

قاات كا بق  األحدزاب اس رريد  ك دددت لاد  إح ا ديه راسدك يد  إزاء  9929ك  9999  األكركري  ريا ذسب تاا ازيك  اسككت  اسبكري
اسركس اسذيا  اا يردك أ يه ك كلرياع إا اذا تابل  لا اال كخداه اسككزايد سااد ط اسريركقراطدن كاسك دالدات اسكاديد  أ دد ك  د  

ا ددكخداكل سكحكيددل األككيدد  ر دد ل تددكارل لددا غرادديا األلددان كاددك اس دديطرة اسرك ددي  لادد  اس كك كددكا إسدد  اسدرتدد  اسكددن  ددكحت ر
اسبددكرة اسرركسيكاريدد  اس اسكيدد ع  دداا اسك دديط األيددديكسكتن اسددذل كحقدد  كددا خبلسددل اددذا اسكحددكل اددك  ظريدد  اال ددكرا ي  تددن راددد كاحددد كددرة 

ا اسبدكرة اس اسكيد  إذا قدد ألدرحت إادات  أخر   ت ذا  ا ت اسكيك  األ ا ي   كان كحقي  اال كرا ي  يك ا إ تازاا تن راد كاحد  تا
اخكياريدد   اددد  ر يددد ييددرب اسكددرء لددا كالء  سددل ردديا اسسي دد  كاألخددر   كسدديس اددركرة تكريدد  كر ددد اس  دداط اس كاددنع إحددد   كددالل ذسددب 

كددخل ل د رل  ا ت كحكيل دكر األحزاب اس يكلي  إس   حرس اسحدكد  سادكس   اس كتيكي ع  اا كاتريه األكل اك لرقاد  أل إك ا يد  
اد رك ياع ككا أتل اذا اسيد  حكاكا لا  اس كل  تكالات ا ط إلبلحي  لا  ررتكازياكيه كقاايا كا أاكي  اس يا   اسبكري  

 خكتا  كا ك سير األلدقاء كاسحاساء اسكحككاياع

 اسكقدددكن  كاددك كددا   ا ددت اسبكددار األكسدد  سيددذا اسككتددل اددك إخادداع اسحددزب اس دديكلن اسلددي ن سا ككي كددا ل اسددكط ن اسررتددكازل
خاداع اسحدزب اس ديكلن اسرريطدا ن سزلكداء  اسي دار   9927 – 9925أ سر لا كحطيه بكرة  اسلدي ي  ركا دط   سدس اس ككي كدا ل  كا 
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 –تن اسكتاس اس اه الكحاد  قارات اس كال اسذيا  ا كا تن  سس اسكقت يقسكا  للدقاء سبلكحداد اس دكتيكن تدن اسات د  اس قاريد  اال تادك 
اس ددداهع كادددك ت اسبكدددار اسبلحقددد  استريدددات اس ددد ري  تدددن أكا دددط اسببلبي دددات كاسكدددن ادددحت رددداسبكرة  9926  كيخر دددكا إادددراب  دددكتيكي

األ را ي  اكراسكاسن راستكيكري  األ را ي ( سسرا  ك  كا أتل كحاس   دكتيكن كحككدل كد  رريطا يدا كتر  دا اسدديكقراطيكيا اسررتدكازيكيا  
 إظيار سح ا اس كايا كتا  اسحاساء تن اسحرب اس اسكي  اسبا ي ع 9994ل اس كك كرا  س ل تن  كا كاك ت اذ  اسبكار أخيرا  ح

إال أا اسكح ه تن أحزاب اس كك كرا ريدذ  اسطريقد  سده ي دا كك  دا  رددكا كحكيدل ادذ  األحدزاب ك ظيكيدا  كأيدديكسكتيا  أيادا ع  داا 
ذا  دددا كا قدددد قرادددكا أغاريددد  ألاددداء األحدددزاب اس ددديكلي  ردددبل  دددب لكددداال  كخالددديا ا ادددكك  ا ألحدددزاريه كدددا أتدددل إ دددقاط اسرأ دددكاسي ع كا 

 اال دكرا ي  تددن رادد  كاحددد  ظريدا  تقددد  داا ذسددب كحديددا  أل يدده سده يسيكددكا ا دككرالاكيا  تاددبل  لدا ذسددب  داا كادد يه اسطرقدن  دديدت يه 
ذا اسددكر لاييدا كدا خدبلل كخاديص را ككرار سا كل رطر  ككتاكز دكر حرس اسحدكد اس دكتيت كراسكداسن  تقدد أقكادن األكدر تدرض اد

أحزاب اس كك كرا كا  يطرة ألااليا كألرم كا اساركري  رقرط  اذ  األحزاب لا طري  كا  ادره كدا اس دكؤكسيا لاد  رأ ديا 
يك ا االلككاد لاييه تن إخااع كلاسم اسطرق  اس اكا  اككلاسم اس كال األلااء تن اذ  األحزاب  س يا( سكلاسم اسريركقراطي  

 – كدد  تددن رك دديا  كددا خددبلل اسقددكة كاسك ا دد  كاألكددكال اسككددكترة سددديياع سدده ي ددا كددا اسلدد ب لادد  اس ددكاسي ي  إ تدداز اددذ  اسكيكدد  اسحا
 اا اس كك كرا كأحزارل كحت اس يطرة اسكاكد  سقيدادات  دكاسي ي  ي ككدد لاييدا ككاكداع لاد  أ دل ي ر دن أا يسيده أا  –كر ياي  اس  ري ات 

دكد طري يد ع تد ذا  داا ألحدزاب اس دكك كرا أا ك دكا حدرس حددكد ت دال  أ بدر ت اسيد  كدا اسييلد  اسدراككا دي  اذ  اس كاي   ا ت سيا حد
اس كتيكي   تيك يا إذا أا كككاب ر ض اسقكة لا طري  اسكلييد استكاايرل سيا  كأل راب كاريخي   اا سيذا اسكلييد أا يدلكن أ ا دا  كدا 

سداظ ردل  داا لاد  ادذ  األحدزاب أا ك دكا ك دكتير  إسد  حدد كدا سحاتدات ادذ  اسطرقد ع ا دذا اسطرق  س اكا   س  دب ادذا اسكلييدد كاالحك
تكباكدددا أا اسريركقراطيددد  اال دددكرا ي  اسديكقراطيدددد  ككك دددط رددديا اسرركسيكاريددددا كاسررتكازيددد  سكلددداح  األخيددددرة  تددداا ريركقراطيددد  األحددددزاب 

ألحزاب ككلاسم رأ كاسي  اسدكسد  اسرك دي  سكلداح  األخيدرة أيادا ع اس يكلي  كك طت ريا كلاسم اسرركسيكاريا اسكحاي  تن ربلد كاب ا
تددن  سددس اسكقددت  كدد  ذسددب كسدددت اال ددكرا ي  تددن راددد كاحددد  زلدد  با يدد   ككك اقادد   داخددل اس دديكلي  اسدكسيدد   تركلددسيا  ظريدد  كط يدد  

 اسكقتفك طرق  لا  رك يا  تكحت اسراب ساكط ييا داخل  ل حزب  يكلن ك كا طرحيا كركك  ن تن ذسب 

إا  ددداا كك  دددا كحقيددد  اال دددكرا ي  تدددن رادددد كاحدددد  إذا تددداسكرء ي دددكطي  أا يكقدددد تدددن ادددذ  اس ظريددد  سددديس تقدددط ر دددد كا  كدددا قردددل 
اال دددكيبلء لاددد  اس ددداط ع إذا  ا دددت اال دددكرا ي  كك  ددد  اسكحقيددد  داخدددل اسحددددكد اسكط يددد  سرك ددديا اسككخاسددد   تي ددداب إذا أ دددراب أقدددك  

 (978اكا يا اسككقدك عع  ك كا كاب ان رداي  كس ب اس كك كرا كتقا  سخطكط اسكط ي  االتككالي عسبللكقاد ر ك اا كحقيقيا تن أس

تن اسرداي  ظات اذ  اس زل  اسكط ي   الك ع حيث غط  لاييا اسكالء سرك يا كس ا لكاي  اس كل  حرس حدكد  كتيكن  كر اء 
كددداء اس قدددارييا اإللدددبلحييا ارريطا يدددا( أك اسررتكازيددد  اسديكقراطيددد  ت دددكر ساررتكازيددد  اسكط يددد  تدددن اسدددربلد اسككخاسددد  ااسلددديا( أك اسزل

ااستريددات اس دد ري  تددن أ ددرا يا كتر  ددا(  اددذ  اس كايدد  ذاكيددا قددكت اس دددك  اسكط يدد   سقددد ظيددر خاددكع اس زلدد  اسكط يدد  س زلدد  حددرس 
تيكن اسقالددل ردلا اددذ  اسحددرب  ا ددت حررددا اسحددكد حكدد  اسحددرب اس اسكيدد  اسبا يد  كددا خددبلل اسككاتقدد  اس اكدد  سا دكك كرا لادد  اسخددط اس ددك 

إكررياسي  اكاك خط أكبل  كحاس   كاسيا اسكؤقت ك  اكار(ع حلات اس زل  اسكط ي  ر د ذسب لا  دت   االا  كدا اسكحدكل اس دكتيكن 
  اس اكددل اكاسددذل  ددررل اس ددزك األسكددا ن سرك دديا( إسدد  اسخددط اسقالددل رل يددا  ا ددت حررددا   دد ري  اددد اسسا ددي  كطارددت اسككقدد 9949تددن 

 سلراع اسطرق  اس اكا  اسك كقل كاقكات كا اس يكلييا اس كل  كط ييا كا اسدرت  األكس ع

 كددت ر ددد اسحددرب اس زلدد  اسكط يدد  حبيبدداع تددن كاددب اسراددداا اسكددن كلددات تييددا األحددزاب اس دديكلي  سا دداط  رتيكداددا اسخالدد  
يح  ك  كك  ك  كس  يا ظات أا   تن كاب األحزاب اسكن ااسليا  يكتك بلتيا  أسرا يا( ا كلرت راس اكل أ سرت لا قطي   لر 

كادد ت تددن اس دداط  ركا ددط  استدديش األحكددر اركس دددا  اسكتددر  أسكا يددا اس ددرقي ( كتددن األحددزاب اسكددن  ا ددت ادد يس  أك كاددطيدة أك 
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 ديطرة تدن األحددزاب ذات ك سيد  كراسكداسن الككددت لادد  اسرلايد  اس دكتيكي  اكبددل اسيك دا ن كاسررك داسن(ع سقددد ألدرحت اس زلد  اسكط يدد  ك
 ا ت ظاارة  (979ااسقالدة استكاايري  اساخك  تن اسطرق  اس اكا  كاسكن طكحت تن دكر تن اسح ه ااسحزب اإليطاسن لا  األخص(

 اس يكلي  األكركري  ان اال   اس األيديكسكتن سيذ  اس كاي ع

كل رداس رض اس  الدر اسكدن ككر  اادا تدن كطدكر اس دكاسي ي  س دع اإلا تا را ساحظ  ك دلس  اس دكاسي ي  تدن اسرادداا اسككخاسد  ك ك دا
اس رري ف  يا   تكالات اسا ط اإللبلحي  كااللككاد لا  زلكاء اس قارات كاسكحاسسدات كد   ي دار  اسررتكازيد  كاسكط يد  كاسك ظكدات 

 يتدب اسك تدب إذا كدا أا اسككاقد  اسريركقراطي ع كا اذا إا سه ي ا   خ   ررك ي  سا  الر اسكدن  ك دت اال دكرا ي  اسديكقراطيد   ال
األيديكسكتيدد  سا ددكاسي ي  اس رريدد  كبددل اسطددر  اسررسكا يدد  اسكط يدد  سبل ددكرا ي  كاسددرتض اسلددريم سدي كاككريدد  اسرركسيكاريدداعع اسددو  ألددرحت 

يكلي  أكركريد  ي داري  ر  ل ككزايد غير قارا  ساككييز لدا كادب اسخالد  راال دكرا ي  اسديكقراطيد ع ردل أا اسكدكازل يككدد ساكق ديه إسد   د
كيكي ي ع اس يكلي  األكركري  ان لكدة ردرت  أك رلخر  سا اكك د ي  كدا حيدث كلدكراا ال كقدال ررسكدا ن  دري  ردرتد  أك ردلخر  إسد  

ع إا اس ددديكلي  األكركريددد  اسيكي يددد  ك ددداكي  ردرتددد  أك ردددلخر  سا اكك ددد ي  كدددا حيدددث (997ااال دددكرا ي  يؤيدددد  اددد ط تكددداايرل رددداسطر 
س ددو أ بددر رادي اسيدد  كددا االلكبلتددات ااسك دداكك  اسكاريخيدد  اإليطاسيدد ( كاددن راسكدداسن لادد  يكدديا است دداح اسي ددارل سبل ددكرا ي   كلددكراا

 اسديكقراطي  اسكقايدي ع اقارا ريا اسككاق  اسحاسي   ساكار  ن  اريب اكر راكه كغير اسكار  ن كك ن ريا تن رريطا يا(ع

    ايا األكل تن رك يا  ا ت أيديكسكتي  اسريركقراطي  اسكاادة سابدكرة اسكدن أقاكدت  س ديا خكاكا   اكخذت اسكار  ي  اس كاسي ي
را ه اال كرا ي   طرق  حا ك  تن ظل رأ كاسي  اسدكس ع اسبا ن تن أكركرا أ ا ا   كطكر كا أيديكسكتي  اسك بلء اسريركقراطييا سرك يا 

سلاسحيا انع اذاا اس  بلا كخكاساا كال يك دا رر داط  اسك داكاة ري يكدا  كس دا  إس  أيديكسكتي  ق ه كا ريركقراطي  اسحر   اس كاسي 
تيكا يك اد  راسك دلس  استكاريد  كادن بدكرة اس كدال األككيد  كاسكحدرر ساطرقد  اس اكاد  اس اسكيد  تا يكدا ككحدداا تدن ك ارادكيكاع سديس أل 

 ك يكا تزءا  رلل ك    كا اسكراث اسكار  ن اسحقيقنع

 م الثالثوطنية العال – 8
 اا سي يا أكل كار  ن يدرب أاكي  حر ات اسكحرر اسكط ن تن اس اسه اسباسثع تقد أكام تن كحايال سئلكررياسيد ف  اال دك راد 

ع  كددا (999ااس كسك يدداسن كاسكدداسن سا اسريدد  اسكا دد   كددا  دد اا اس دداسه ركا ددط  أقايدد  كحدددكدة كددا أغ دد  اسددربلد اسرأ ددكاسي  كأ براددا كقدددكا  
ا اال ك كار  يبير حككا ككت  كا بكرات كحدركب اسكحريدرع كدا كلدكر  سي ديا  داا كحاسسدا  لاسكيدا  رديا اسبدكرة اسرركسيكاريد  اظير أا اذ

تددن اس دددرب كحر دددات اسكحددرر اسدددكط ن تدددن اس ددر   س دددح  اإلكررياسيددد  رحر دد   كا ددد ع سدددذا تقددد ألدددر لاددد  األاكيدد  اسقلدددك  سكلييدددد 
 ن اسلرالات اد  إكررياسيكيه عاس يكلييا سيذ  اسحر ات اسكط ي  خال  ت

تدددن  سدددس اسكقدددت  أدرب سي ددديا أا ادددذ  اإل دددكراكيتي  كحكدددل ك يدددا خطدددر ك دددكيش اسككييدددز اسكار  دددن  رددديا كلددداسم اسطرقدددات 
اسكادددطيدة ككلددداسم تكدددااير اس ددداكايا كاسك دددك ايا كاسكسيدددكه اس ددداه ساكلددداسم اسكط يددد    دددل  كاسدددذل ي  ددد  ادددك ا كلددداسم اسطرقددد  

 سكاسن تقد أ دت أطركحات سي يا حكل اذ  اسك لس  تن اسكؤككر اسبا ن سا كك كرا لا  كا يانفع كرا(992ااسحا ك  

اسحات  س اال لاره اد كحاكالت إلطاء سكا  يكلن سكيارات اسكحرير اسديكقراطي  اسررتكازي  تن اسدربلد اسكخكاسد ععع يتدب 
زي  تن اسربلد اسك ك كرة كاسككخاس  كس ا لاييدا أال ك ددكل ك يدا  أا كدخل األككي  اس يكلي  تن كحاس  كؤقت ك  اسديكقراطي  اسررتكا

 (999اكلاييا كحت  ل اسظرك  اسحساظ لا  ا كقبلسي  اسحر   اسرركسيكاري  حك  سك  ا ت تن أ بر أ  اسيا ت ي ي ع
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ا اس احيدد  اسلددكري   حددذر سي دديا أياددا  كددا اسخددداع اسددذل ككار ددل اسقددك  اإلكررياسيدد  را ددككرار إلقاكدد  دكل ك ددكقا   يا دديا  كدد
 كس  يا كار   راس اكل كا اس احي  االقكلادي  كاس   ري ع تقد  اا ا ك كاتل  كا يا ف

تدن ظددل اسظددرك  اس اسكيد  اسحاسيدد  ال يك ددا إ قداذ األكدده اسكار دد  كاساد يس  إال راكحدداد تكيكريددات  دكتيكي ععع ال يك ددا كحقيدد  
سيكاريا  ككا خاسيا تكااير اس اكايا تن  ل اسربلد كاألكه تن اس اسه راس سداح اسدكالن ا كلار  اكل لا  اسرأ كاسي  إال إذا قاكت اسررك 

 (994اكا أتل اسكحاس  كاسكحدةع

تن ظل ح ه  كاسيا  ك  ذسب   دارت  يا د  اس دكك كرا  كاسكدن أكاكيدا اسحاتد  س  دب ألددقاء سبلكحداد اس دكتيكن  تدن  سدس 
بدال اس بل دي ن رداسطر   حيدث سده ي كد  اسحدزب اس ديكلن اسلدي ن راال ادكاه سحر د  االكتا  اسذل حذر ك ل سي ياع  ا ت اسليا اسك

ك داه قالكد  لادكيكل  –لدا يدات لدا  –اس كك كا ل اسكط ي  اسررتكازي  تقط رل كات  لا  ترض حظدر لاد   قدد كردادئ كؤ  ديا 
كايدد  إلطدداء اسحر ددات اسكط يدد   سك ددا سقيددادة اس كك كددا ل  ك لددب  ددا ل  ددال  دديب لاددكا   ددرتيا  تددن األككيدد  اس دديكلي ع كحلددات ل

 دديكليا   كدكددل اس دديكلي  كدد  اسكط يدد  اسررتكازيدد  لادد  ك بيدد  إادداتن ر ددد اسحددرب اس اسكيدد  اسبا يدد  ل دددكا ألددرم ااكددا  تددن لددراع 
ات ع رحاددكل اسخك ددي ات كاس ددكي ات  ألددرحت كددا  احيدد   ددل األ ظكدد  كاسحر دد(995ااالكحدداد اس ددكتيكن اس دداسكن كدد  اسكاليددات اسككحدددة

اسكط ي  تن اس اسه اسباسث ك كن  س يا  ا كرا ي    كا ادلن  بير ك يا اسكار  ي   ككا  احي  أخر  ألرحت قطالدات لرياد  كدا 
اسي ار تن اسربلد اسككقدك   ركا تن ذسب اسي ار غير اس كاسي ن كركا تن ذسب ر ض ذكل األلكل اسكركك  ي   ك ظر سحر ات اسكحرر 

  ي  لا  ا يكا ككطارقاا لكايا عاسكط ن كسابكرة اال كرا

كك ه حر ات اسكحرير اذ  راسكحديد أل يا كط ي   راسك كع اس دديد تدن اسككار د  كاس ظريد  رحيدث أا أيدا ك يدا ال يلدام ساكحايدل 
ك دا ك اق د    ككبل  ساراقيا ا كا  اا كك  دا  ساحدزب اال دكرا ن اسدديكقراطن األسكدا ن راس  در  سؤلككيد  اسبا يد ( تدن  سدس اسكقدت  ال ي

 ددل أك حكدد  لدددد كددا األ ظكدد  األيديكسكتيدد  اسكككخادد  لددا اددذ  اسحر ددات رح دده حدددكد اسك دداح ع كددا  قكرحددل راسكدداسن اددك تحددص 
 كار  دددي   اس ددداسه اسباسدددث اسكط يددد  كدددا خدددبلل كدددا ألدددرم اسلدددس  اسكر زيددد  س دددل كت ددديداكيا كقريردددا  كاددد  حدددرب اس لدددارات كدددا أتدددل 

  ساليا ك كرا  اسحاسكيا األ بر  قاء سيذا اس دكع كدا اسبدكراتع  كدا أا سيكدا أاكيد  إاداتي  كككبدل اال كقبلل اسكط ن  ك  إ ارة خال
تددن ا ددل تددن حدديا ردددأت اسكاكيدد  داخددل اس ددكاسي ي  بدده طددكرت إ ددكراكيتيكيا اسك ددكقا  ككار ددت قطي دد  كدد  رك دديا ر ددد أا كلددات إسدد  

 ديكلي  كغيدر كار  دي  س دن ككحدرب إسد  اسك  د ر اس دكتيكن كككر دن اس اط   تاا اس ا دكركي  ا  در  إسد  تيددل  ا دكرك( رددأت غيدر 
 سيدل رغده ذسدب ر  د  تدكار  –لا  اسدرغه كدا قلدكر   –أيديكسكتي   كار  ي   ر د أا كلات إس  اس اط  تقطع إا اذا األ اكب 

 اذا اس كع كا  اسكار  ي   أل أ ا ل اسطرقنع

رل كدا اسكدي د  إسد  اسريد ع ك داا كداك ك د  كدك ل أكل كار  دن يكخدذ ككاكا حرب اس لارات أكال    قل كر دز اسلدراع اسبدك 
ع  داا اسددات  اددك إ قداذ رقايدا اسحددزب 9927ادذ  اسخطدكة كقدد ت ايددا  درد ت دل س دح  اسطرقدد  اس اكاد  اسلدي ي  ركا دط  اس كك كددا ل تدن 

أكال  بدده  ل دددكا اددكته ردداسقكة  إسدد   ع كقدداد ذسددب كدداك إسدد   يا ت ددن(996ااس دديكلن كددا اسح دده اإلراددارن ل   ددا ل  ددن  دديب  تددن اسكدددا
اسلدد كر   – اسك ديرة اسطكيادد   اسيالادد  إسدد  ريي دداا تددن اس ددكال اس ررددن  إحددد  أ بددر أتددزاء اسلدديا كخاسددا  ك ليدداع اددذا االلكرددار اس كاددن 

اراتع ا دذا تداا ظات سل أاكي   رر  راس  ر  سدلاة حرب اس لد –األ رر اسكن يكاتييا استيش كاسركسيس تن ك قب اسبكار تن اسري  
ك ن تيسارا  ر د أا ي اا راا  حر دات اس كدال غيدر اسك دركل  ككاتدل لد كرات االاد   ي كدب ردلا  اسكاد  تدن اسريد  اسكسكدكح سديس 

 ع(997اريذ  اسل كر ع ا اب تن األكا ا اسكن ال كطكسيا قكات اسقك   يك ا كلييد اس  اا ركا ط  اس لارات اسك اح  

ك  دد  تقدددط كحددكال تددن ككقدد  اسلدددراع  كا  كددا أياددا  كحددكال تدددن كاددكك ل االتككددالنع ال ي دددكطي  إال أا حددرب اس لددارات ال 
اس اكل أا يلرم ت ديا  تن حرب اس لارات إال إذا ككق  لا أا ي كا لاكبل   كراس  ر  ساطرق  اس اكا    ل أك حكد  راس  در  سق ده 
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ككاليد  إذا أا كحدل كحددل  اسطرقد  اس اكادد   سالدل اسبددكرة  اداه ك يدا تدداا حدرب اس لددارات ادن ا دكحاس  كااددح ع لاد  أ  طرقدد  ات
 (998ااستكاب األ ا ن سك ظرل حرب اس لارات اكف اسسبلحكاي

سقد ذ ر ا تن استزء األكل كا اذا اسكقال راسس ل كا يزيد لا اس ساي  سرياا أا كبل اذا اال كردال رداسسبلحيا سارركسيكاريدا سديس 
كسيد اسكل يد لاد  أا األكدر سديس لاد  اإلطدبل  كتدرد ك اقاد  إلراء كحدددة سكدار س كسي ديا حدكل كك قا  ك  اسكار  ي   كس ا كا اس

بدكرة اسقدرات اسبكري  ساسبلحياع إا اسرركسيكاريا راس  ر  ساكار  ي    كا أظير ا  ان استكارع اسطرق  اس اكا  سي دت أداة اسبدكرة  كا  كدا اس
كركرط  كا كت د قك  كلبلقدات اإل كداج اسكدن يك دا أا كحكدل اإل  دا ي  إسد  األكداه  حدك  ان أداة اسطرق  اس اكا ع الا اسطرق  اس اكا 
 كرحا  ألا  ساكتكك  ال ككتد تييا طرقاتع

ا ذا  تكباكا ا ل  اا كدا اسك دكحيل إقحداه كسيدكه اال دكرا ي  تدن رادد كاحدد لاد  اسكار  دي  دكا أا يحدكه ذسدب  ا دا   اكاد  
تداا  ظريد  اسبدكرة اال دكرا ي  اسسبلحيد  كحطده اي دل اسكاديد  اسكاريخيد  رل كادلع تداسسبلح سديس ادك  كداج كا اسكرات ات اسكن ككرد  ذسدب  

س بلقات إ كاج رأ كاسي  كا  كا كا قرل رأ كاسي ع إذا  اا اسسبلحكا اه اسطرقد  اال دكرا ي   إذا تدلا اسبدكرة اال دكرا ي   داا كدا اسكك دا 
ع كك كا اسرأ كاسي  كاسبكرة اسل الي  تن اذ  اسحاس  كراحدل غيدر ادركري  تدن اسكداريو أا كحدث تن أل كقت تن األس      األخيرة

اإل  ا ن كي كا قد كه اسكخان ككاكا  لا اسدكر اسكحديدل سكطدكر قدك  اإل كداجع  دل كدا ادك كطادكب ادك قدكة اإلرادة كاألت دار اس دايك ع 
قسدديا كبدل  دار ركايددايه  اسقالاد  ردلا اال ددكرا ي  يك دا ر اؤادا تددن يظيدر ادذا اسكسيدكه راساددرط تدن حتدل اسكدداكييا  كرتدا  طدريقيه اسكب

ع  كا يردك اذا اسكسيكه أيادا  (999ااسليا أك غيراا كيكا  ا ت  قط  اسرداي  االقكلادي  ككخاس  كتقيرة ر رط  بلك  اسقيادة اس يا ي 
كاددكلي  سابددكرة  الا اسبددكرييا ارتددال حددرب ديرريددل اسقالددل ر ددده اددركرة ا كظددار  اددل اسظددرك  اسك –تيسددارا  –تددن ككقدد   ا ددكرك 

 اس كيت  سي ت كادي  كار  ي  كا  كا كباسي  كسرط ع – (927ااس لارات( يك  يه خاقيا رل س يه

إحد  كحاكالت كتداكز ادذ  اسك د ا   كاسكدن حاكسيدا  كبدل كداك  اسدذيا  د ركا ردر ض اال ككداء األيدديكسكتن ساكدراث اسكار  دن 
ع كس دا حيدث أا اسرركسيكاريدا سده كا دب أل دكر لاد  (929ااا اسحديث دالكا  لدا  قيدادة رركسيكاريد   ساسبلحدياا كا ل  كل اس كاسي ي (  

ف يرتن أا ي ككر اس كال كاسككظسكا تن  ل اسكيدا تدن اس كدل كاا ي دككر اس كدل 9949اإلطبل  تن اسبكرة اسلي ي  ا كب كاك تن 
دة اسحددزب  اسرركسيكددارل ع كحيددث أا اسحددزب اس دديكلن اسلددي ن سدده ي ددا رددل لكايددا  تدداا اددذا ال يك ددا أا ي  ددن  ددك  قيددا (922ا اسك كدداد(

  تاا اذا ردكر  ال يك دا أا ي  دن  دك  قيدادة األيديكسكتيد   اسرركسيكاريد  ع كدرة أخدر    دكد ساكباسيد ع (929األااء كا اسطرق  اس اكا  
 الي  أخر  ككقكه اتكراايا  ر لادة ك  ياياعاأليديكسكتي   ك سلا  لا قالدكيا االتككالي  ككحكل إس  طرق  اتكك

تدن اسكاقدد  إا اسكباسيدد  اسككطرتدد  كاس ددكع اسسددل ك يددا   ظريدد   اسرتددل اس ظدديه  را ددخ  تددن اسكاكيدد ع ككددراكح األكبادد  كددا كلددكر أا 
إسددد  خرك دددك   إسددد   االكحددداد اس دددكتيكن ا كقدددل كدددا دي كاككريددد  اسرركسيكاريدددا إسددد  د كاككريددد  اسررتكازيددد  كددد  ك يدددر اسزلاكددد  كدددا  دددكاسيا

  إسد  اس ردادة اس دخيس  سس در كداك ك دن كدك ل  (924ااسو(  لكلا  أخبلقيد  –كاسب أرض  –ا كخداه اسكلطاحات اسطرقي  اررتكازل 
 ع(925اكلرادة كاك  س ل  ككت  اسدت  اس ظيه  ك  اس كس اسكن ال ك يب أردا  

د كلددكسل سا دداط   تدداا لرددادة كدداك ك ددكد إسدد  كددا قرددل كددا اسكيدده كبلحظدد  ا ددل لادد  حدديا أا لرددادة  ددكاسيا ظيددرت تقددط ر دد
اال كيبلء لا  اس اط ع ذسب الا اسطرق  اس اكا  سا كك اكم ك  قالد غرن كراسكاسن تقط لا   دكاسيا أا ي دكح  اسطرقد  اس اكاد  قردل 

س دل سديس لاد  اسكدرء إال أا أا يسرض لرادكل  تن حيا أا اسبكرات اسقالك  لا  اسسبلحيا لادة كا ك كرر قادكيا  ل  كقد دياع راس
ك ددن تيسدارا س دن يددر  أا ادذ  اسكباسيد  اسستدد  سي دت تقدط كددا  –كتيددل  ا دكرك  –كادك  دن ك ددل  –يس در تدن لرددادة  ديه ايدل  ددك ل 

اسخلالص اسك كر   سكار  يات اسكحرر اسكط ن كا  كا أياا  خالي  ي كر كا تييا ك  حر ات كط يد  غيدر كار  دي  لدراح  اكبدل 
 ات لا(عغا دل كلا ي
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إ  ا ا ا  تد كار س كقاكرا  لا  رأ لع سيس اسكتكد االتككالن اك اسدذل يحددد اسدكلن االتككدالن  كا  كدا اسدكلن االتككدالن 
ااسزلاك ( ان اسكن كحدد اسكتكد االتككالنع إذ سك  اا ك ظرك حدرب اس لدارات كك دقيا سك لداكا كدا اسكار  دي  ككاكدا ع راسس دل إذا 

لحيحا  ك كا اسكار  ي  إذا قدد ت ددت تدن  –إا حرب اس لارات ان اسطري  سبل كرا ي   –يؤالء اسك ظريا  اا االدلاء اسكر زل س
أاه أطركحاكيا كأ براا تكاري ع ككد  ذسدب تد ذا كر  دا تا ردا سيدذ  اساحظد  ت درة أا اسلديا ك كردا كتيك داه اسدوعع ادن أ ظكد  ا دكرا ي   

ر تكرا  إسد  أا اس بلقد  رديا تديش اس لدارات كاسسبلحديا سي دت لاد  اإلطدبل   كدا تاا اسطار  اسكباسن س ظريات حرب اس لارات ي ي
كتددكد طرقددات أك  ددرالم كلددل  كددا خددبلل أ يددا كحيددا كددا لكددل اإلخددريا  إسدد   –يدددلنف الا اسكباسيدد   س دديا سيددا تددذكر اتككاليدد  

 االلكقاد رلا أت اراا ان كسكاح اسكتكك ع

سددكيس  –سكحايددل كددار س ساسبلحدديا اسسر  ددييا تددن اسبدداكا ل ددر كددا ررككيددر  سككادديم اددذ  اسك دد ا  كددا اساددركري  أا   ددكد
 رك ارارتف

اسسبلحددكا ذكك اسكا يددات ي دد اكا تكيددكرا  كا دد ا  يحيددا ألادداؤ  تددن ظددرك  كك دداري  كس ددا دكا اسدددخكل تددن لبلقددات كك ددددة 
ادس عع ركقدار كدا كحيدا كبليديا اس دالبلت تدن تيكا ري يه تخط إ كاتيه ي زسيه لا ر ايه اسر ض ردال  كا أا يدخايه تن لبلقات ككر

ظددرك  ك ي ددي  اقكلددادي  كسلددل خددط حيدداكيه كبقدداتكيه لددا كاددب اسخالدد  راسطرقددات األخددر  ككادد يه تددن ككادد  اسددرتض اس دددالن 
دة سآلخددريا تددا يه ي دد اكا طرقدد  ركقدددار كددا أا ا دداب تقددط اكلددال كحاددن تيكددا ردديا اددؤالء اسسبلحدديا ذكل اسكا يددات اسلدد يرة  كاا كحدد

كلاسحيه ال كؤدل إس  ك اكا كال رارط  كط ي  كال ك ظيه  يا ن تيكا ري يه  تا يه ال ي  اكا طرق ع ا يه راسكداسن غيدر قدادريا لاد  
تددرض كلدداسحيه اسطرقيدد  را ددكيه اددهععع ا يدده ال ي ددكطي كا ككبيددل أ س دديه كا  كددا ي ر ددن ككبدديايهع يتددب أا يظيددر ككددبايه تددن ذات 

ه   قددددكة ح ككيدددد  غيددددر كحدددددكدة كحكددددييه اددددد اسطرقددددات األخددددر  ككر ددددل سيدددده اسكطددددر كاس ددددكس كددددا اسكقددددت   دددديداه   دددداط  تددددكقي
 (926ااس كاءع

كا  كار س ا ا إلر ل لا  اسخالي  استكاري  ساسبلحيا كاسكن كحدداا اسظرك  االتككالي  سكتكداه  لدده قددركيه لاد  
ارة كس ددد يه ال ي دددكطي كا أا ي ك دددكا اسطرقددد  اسحا كددد  تدددن اسكحدددرر اسدددذاكنع ي دددكطي  اسسبلحدددكا أا يحدددارركا  كاددده يس ادددكا ذسدددب رت ددد

اسكتككد ع يك ددا ساقريدد  أا كيددزه اسكدي دد  تددن أل لدددد كدا اسك ددارب  كس  يددا ال ك ددكطي  أا ك  ددب اسحددرب  ألا اسقريدد  ال ك ددكطي  أا 
راكا  تن اسك  يب  كاال كسااات   ك  اكيايك زا9989كدير اسكدي   حيث ككتد اسقك  اإل كاتي ع  اا اذا لحيحا  ل د  كات كيار  تن 

ع س دن كككا دب  قدكة  يا دي  كط يدد  كحكداج طرقد  اسسبلحديا قايددة طرقدد  أك (927ااسسبلحيد  اسكدن ال كحلد  لاد  كددار اسكدداريو اسلدي ن
سدذااب إسد  ق ه كا طرق  كدي ي  خارتي ع راس  ر  ساي يا ككار س ككركك  ن  اا كقدرا سيذ  اسقيادة أا ك كا اسطرق  اس اكا   سيس را

اسريدد   كا  كددا راسقكددال إل ددقاط اسدكسدد  تددن اسكددداع راس  ددر  سكدداك ك ا ددكرك ك ددر اليه   ا ددت اسقيددادة اددن  ددكادر كقددادة تدديش اس لددارات 
 اسذيا يلككا اكسه ي ا كا اسكك ا تاريه كا كلدر آخر( كقريرا  راس اكل كا اال كات  يا اسكد ي ع

حددرب اس لددارات  أكال  ت ددكد تدديش اس لددارات  ددي ك كا تددن غدداسريكيه اس دداحق  كددا اددن اس بلقدد  ردديا اسقيددادة كاسسبلحدديا تددن 
تبلحديا كدا حيددث اسك دكيا  إال أا أقايدد  ادليا  تقددط كدا اسسبلحدديا  ك دارب ريدذ  اسطريقدد  اتدن  كرددا   ا دت قددكات  ا دكرك اسك دداح  

أسدد  تددن  يايكيددا  كرادد   27اسطكيادد   أسدد  تددن ردايدد  اسك دديرة  977كراددن رادد   آال  ردداس بير  تددن اسلدديا  ا ددت األلددداد االادد  
كايددكا تددبلح لددي ن(ع كحيددث أا تددكار حددرب  577كس ددا  ا ددت كدد  ذسددب   ددر  اددليا  كددا ردديا  –كبليدديا تددن أ ددد أكقددات اسحددرب 

اس لدددارات ادددك قارايددد  اسحر ددد  اس دددري   كك كي دددات اس دددر كاسسدددر كت دددل ذسدددب ال كسدددر ك دددل  كككادددكا ادددذ  اسك كي دددات أيادددا  أا تدددبلح 
كق  لا أا ي كا تبلحا  كيلرم ت ديا  كحكرتدا   ك سلدل ألكاسدل كأيديكسكتيكدل لدا ألدايا اسطرقدن كي داد ك د يايا كحدت اس لارات يك

اس ظاه اس   رل ركا ط  قيادة استيش اإلكي  كا اسطرق  اسككك ط ع اس بلق  إذا كخكاس  ككاكا  لا كاب اسقالكد  رديا اس كدال تدن حدزب 
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كدداال  كحيددث ي ددكرط تددن ا ددكراب اسكبقسدديا  كاددك أكددر اددركرل  أا يقراددكا ركتيدد   ظددر كقكالددد سي دديا حيددث ي ددككر األلادداء اس كددال ل
 (928ااس اال اسرركسيكارلع

اس بلق  ريا تيش اس لدارات كاسسبلحديا   دل كخكاسد  ككاكدا  أيادا  لدا اس بلقد  رديا اسحدزب اساي ي دن كاسطرقد  اس اكاد ع اسحدزب 
تددن لددراع كددا أتددل كحقيدد  كلدداسم اسطرقدد  اس اكادد ع أكددا تدديش اس لددارات ك  ددن راس كددل اساي ي ددن ك  ددن رقيددادة اسطرقدد  اس اكادد    ددل 

غراء اإللبلح اسزرالنع ردبل قلدد  ألطد  تيسدارا ك ريدرا    يار  لا تكيكر اسسبلحيا راسكل يد كاك يك م تن اسكقارل ك ا دة كحكاي  كا 
  قيا  لا اس خركي  اسكباسي  اسككللا  تن إ كراكيتي  حرب اس لاراتف

ككدد  ا ددك سدت اسك ددالل  –سقددد  ددر  أا كلددس ا كحددارب اس لددارات أ ددل  ددخص ي ددارب اس دد ب تددن ا ددكياقل ساكحريددر كيقددكه 
رردددء اسك ر دد  كيحددكل  س ددل إسدد  طاي دد  ك دداح  سا دد بع ك ددذ سحظدد  ردايدد  اسلددراع ك ددكا سديددل  يدد  كحطدديه  ظدداه ظدداسه   –اس دداكي  

ديه ر نء تديدع سقد  ر  أا قا ا أياا  أ لعع كقريرا  تدن تكيد  اسدربلد ذات اسك كيد  ال كردال اسق –كراسكاسن  ي  خسي  ردرت  أك رلخر  
االقكلدادي  اس اقلدد   يكدد م اسريد  اس ددركط اسكباسيدد  ساك ر د  ا ددذا  تدداا أ داس اسيي ددل االتككددالن اسدذل  ددير يل كحددارب اس لددارات 

 (929ايردأ رك يرات تن اسكا ي  اسزرالي ع

ت ركباددل لددا  ظدداه اتككددالن لددادل    ددااا حقيقددن سئللددبلح   كددا ي ددكيل تيسددارا  با يددا  اخكيددار أكال ف يددلكن كحددارب اس لددارا
 األرض لا  أ س ل  ري   باسبا   رر اكل اإللبلح اسزرالنعع ي كل تيساراف

ر دد اسدذل  دزل يتب أا ي الد اسسبلح دالكا  كق يا  كاقكلاديا  كأخبلقيا  كبقاتيا ع  ي كا كحارب اس لارات  كلدا  كدا اسكدبلب اسك
 (997اإس  اسك طق  ي الد اسسقراء دالكا  كي رب أقل كاايق  كك    سا  ن تن كراحل اسحرب األكسنع

راسكبل  اا تيش كاك األحكر ي كل كحت ك ايكات لارك  تدن ك اكادل كد  اسسبلحدياف   دا كتداكبل   ك دالد ل ددكا ك دكطي ع 
ع كدا ي ر دن ا دكي ارل ادا (999ااسكحطك عع ادت  بكدا  دل األ دياء اسك دكرةعع اسدو ألد  ل األ ياء اسكن ك ك يرااع ا كردل  ل األ ياء 

اك لبلق  اسقكة ريا اسسبلح كاسكحارب اسكن كت ل اذ  األكاكر األخبلقي  اركري  ألا ا اب تن اسكاقد  اغدراءا ك دككرا  راس داكب لاد  
 ل  ياع

يدادة حدرب اس لدارات أك حكد  اككبل يدا سا دبلحع كا  كدا اخدكبل  األ اس اسحقيقن سيذ  اس خركي  سيس كترد اسبقات  اسككسكقد  سق
األادا  اسطرقي ع تاسيد  اسطرقن استكارل ساسبلحيا اك اككبلب األرضع أكا اسيد  استكارل سبل كات  يا اسبكريد  اسكدن ك د ل قيدادة 

ارات اسسبلحديا سرتد   س ديا  كسديس اس لارات ادك اال دكيبلء لاد   داط  اسدكسد  سكحقيد  اسكحريدر اسدكط نع ك دكخده قيدادة حدرب اس لد
اسسبلحدديا إسدد  اس دداط  كيظيددر ا طرددا  ذسددب لادد  تدديش كحددزب كدداك كددا اسطريقدد  اسكددن أكقدد  ريددا اسحددزب اس دديكلن اسلددي ن اسلددراع 

 (992ااسكاقالن ساسبلحيا كا أتل األرض  كذسب سئلرقاء لا  االلكبل  اسكط ن تن اسحرب اد اسيارااع

سكحدرر   دكاء  داا ادد كاد  ا دك كارل ر دكن كباكدا  داا اسكاد  تدن استزالدر أك  داا إا لراع أك  كاطيدة كدا أتدل ا
اد  ظاه لكيل سئلكررياسي  كبل حاس   كرا  اذا اسلراع كقدكن كيتدب كلييدد  إال أ دل يظدل أ ا دا  كيكد  ديكقراطيد  ررتكازيد  تاسدكسد  

اس اسه إس  دكلع كراسكاسن تاا اسكلييد اسكار  ن ساكحريدر اسدكط ن اسقككي  ان  كاج اسرأ كاسي   أكا ر اس  اسرركسيكاريا ان كخطن كق يه 
يخكادد  تددن اسدددكات  كاسك دديا  لددا اسكلييددد اسررتددكازل كاسررتددكازل اسلدد يرع ي دد ل اسكحريددر اسددكط ن راس  ددر  ساررتكازيدد  لددراع سكل دديس 

ا تدن ذاكدل  ي ر دن أا كككحدد حكسدل  دل أرايا تن ر ا اس اسه اسخاص ريا اسذل كح كل كراسكاسن تين ك ظر سل لاد  أ دل ادد  كيديك
اسطرقات  اسكط ي  ع أكا راس  ر  ساكار  ييا  ي  ل اسكحرير اسكط ن ك يا  تقط  لراع ساكخاص كدا االادطياد اسقدككن اسدذل ي د ل 
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كحددكسظ تيددل لقردد  أكدداه اسككحيددد اسطددكل  ساطرقدد  اس اكادد  اس اسكيدد  تددن  اكحدداد تكيكريددات  ددكتيكي   كددلككل ا ددل راسكدداسن لددراع يتددب أا 
اسرركسيكاريددا را ددكقبلسيا اسطرقددن س ددن كحكددل اسبددكرة أر ددد كددا اسحدددكد االتككاليدد  كاسكط يدد  اسكددن  كرادد  ريددا اسررتكازيدد  كاسررحكازيدد  
اسلدد يرة  تددن لكايددد  بددكرة دالكددد ع ككددا  دددر  يكاددم أا إ دددكراكيتي  حددرب اس لدددارات اإال إذا  ا ددت تدددزء كددا بدددكرة لكاسيدد ( سي دددت 

ت  األككن اسرركسيكارل   كا يكام راسكبل كدا  ظدريكيه كككار دكيه أا أيدا كدا  كار  دن  اس داسه اسباسدث اسدكط ييا كك ا ر  ك  اذا األ
سدددده يدددد تم تددددن كتدددداكز اسككقدددد  اسددددكط ن  كي ددددير اددددذا إسدددد  أا األ دددداس اسطرقددددن  سكار  دددديكيه  سدددديس اسرركسيكاريددددا كا  كددددا اسررتكازيدددد  

 (999ااسل يرةع

ن ك اكسلف كك  كحق  اسكحرر اسكط ن اإذا سه يكه كتاكز  رحدكث بكرة لاسكي ( ي ر ن ك زيز  كيرق  تا ب إااتن ساك  ا  ي ر 
كاسحساظ لايل تن  اح  اسرأ كاسي  اس اسكي  اساداري  اسك داتسع اس خرد  اسكحاررد  اسررتكازيد  اسلد يرة اسكدن دت دت إسد  اس داط  ركا دط  

ذل كقسددت تيددل اس خردد  اسرا ددسي  ر ددد كدددكير اسطرقدد  اس اكادد  تددن اسحددرب حددرب اسسبلحدديا كتددد  س دديا إذا تددن  سددس اسككقدد  راأل دداس اسدد
  كراسكداسن تاديس سددييا خيدار (994ااألااي   ك  تار  أ يا سي ت كركرط  لاكيا  راسطرق  اس اكا  اس اسكي  كا خبلل حدزب بدكرل أككدن

كدال اسقداله لاد  ا دك بلل اس كدال كاسسبلحديا  غير اسرديل اس كاسي ن كاك اسلدراع كدا أتدل اس كدك االقكلدادل كدا خدبلل كدرا ه رأس اس
 (995اكاك كا ي  ن ردكر  أا لاييا أا ك زز  س يا  طرق  حا ك  تديدةع

( ككحكل لرادة اسكحارب اسذل ياحن ر س ل س  رل إس  أيديكسكتي  كاحي  ذاكي  كا اسطرق  9تن اذ  اسحاس  يحدث  يلااف 
 كرا ي  لقيدة كق   اككتددة تدن اس درب ركا دط  ركايدايه كغيدر     قدد سبلقكلدادكي (ع اس اكا  اكاسسبلحيا( كا أتل األك  ككلرم اال

ه ( ايا ل اسبكرة اسكط ي  اسرادي اسي  اسكال   ك كقر لا  اس  ل اس كاسي ن سدكس  اسحزب اسكاحد اسريركقراطي ع اسككازل ريا كط ي  اس داس2
كل أيديكسكتي  كك ظيكي  ك كر   اككتكدة تن اسليا كس ا سيس تن  كردا(  اسباسث كاس كاسي ي  اس كتيكي  اك إذا أ بر كا ك لس  أل

أك الككاد اركري  لا  اسك ك   اسرك ي  ا كا اك اسحال تن  كرا كس ا سيس تن اسليا ك ذ أكالل اس كي ات(ع إا اذا اسككازل يدلكن 
 كا كا  طرقن ك كرب ككياه اقكلادي  ك كر  ع

اسباسددث اسكط يددد   كبددل اس اكك دد ي  كاس دددكاسي ي  اددن تددن ألدددكسيا سي ددت أيديكسكتيدد  بدددكرة  خبللدد  اسقددكل أا  كار  دددي   اس دداسه
رركسيكاريدددا كا  كدددا أيديكسكتيددد  ق ددده كدددا اسررتكازيددد  اسلددد يرة يقددد  رددديا اس كدددل كرأس اسكدددالع تدددن حاسددد  اس اكك ددد ي  كاس دددكاسي ي    ا دددت 

اسطرقدد  اس اكادد ع أكددا تددن حاسدد  كط يدد  اس دداسه اسباسددث  س ردددت ريركقراطيدد  اسحر دد  اس كاسيدد  اددن اسكددن رت ددت  س دديا تددك  قالدددكيا تددن 
ا كات  دديا اسطرقددد  اسككك دددط  اسكادددطيدة كدددا اإلكررياسيدد  اسددددكر األ ا دددن ككبدددل اس دددكاسي ي  تددن رك ددديا كأكركردددا اس دددرقي  اكس دددا سددديس 

قد  اسحا كد ع  ليديكسكتيد  ادن أا كحدكل  س ديا إسد  اسطر (996ااس اكك  ي  أك اس كاسي ي  تن اس رب( ا كطالت تدن ظدل ظدرك  ك ي د 
أر د  بير كا اس احي  اسلكري  لا اسكار  ي  كا أل كا اس اكك  ي  أك اس كاسي ي   ك اا كا اسكك ا قركسيا  كار  ي  أك   كع كدا 
اسكار  ددي  تقددط ر ددرب اسدددكر اس ددار  سا ددكاسي ي  تددن دتددا اسكددراث األلدديل كحددت ترددل اسك ددكيل  كر ددرب اسادد   اس ددديد ساكار  ددي  

 اسرركسيكاريا تن اسخك ي ات كاس كي اتع

قردل  –ا ذا ت ا  اسرغه كا  ل اخكبلتاكيه  تاا اس اكك  ي  كاس كاسي ي   ككط يد  اس داسه اسباسدث ريد يه اس بيدر ككدا ادك ك دكرب 
كاسكدن كده اسككلدل  ل  و اسكزاه إزاء اسدكس  اسكط ي  ااسكط ي  ككا ي  اسدكس ( كرتض ساكحرر اسذاكن ساطرق  اس اكا ع كاب اسخلدالص 

قداه ا تادز ركحايايدا تدن  كاردل ادد دكادر ل لاد  أ يدا خلدالص أ ا دي  ساكرحاد  اس ياليد   –إسييا كا خبلل أ اسيب كاريخيد  كخكاسد  
ع كدا حددث إذا سيدذ  اسكار  ديات ادك (997اساكطكر اسرأ كاسن  سا بلق  اسرأ كاسي   سيس كقد كده اسدكخاص ك يدا  كس دا كقدد را دت اسدذركة

 كر يا اسككاق  اسطرقي  سارركسيكاريا  ا كيت إس  كلييد اسكرحا  اسكاسي  سارأ كاسي عأ يا ر
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سقددددد ا يي ددددا اإلا لرادددد ا ساكحددددكالت اسرلي ددددي  ساكار  ددددي  ك ددددذ كتدددداة كددددار س ك  ددددكطي  اإلا أا   ددددكد س قطدددد  ردددددايك اف اسكددددراث 
 اسكار  ي  األليلع

 التراث الماركسي األصيل - 4
اث اسكار  دن األلديلع ا دل ي دير كدا كدار س كا تادز  كدركرا راست داح اسي دارل اسبدكرل سؤلككيد  سيس كا اسلد ب كحديدد اسكدر 

تدن ألد ب ظدرك   -اسبا ي  اخال  تن رك يا كأسكا يا( كلكال  إس  االكج ك  اسبكرة اسرك ي  كاس  كات اسكر رة سا دكك كرا  كي دككر 
 اسببلبي اتعركا ط  اسك ارا  اسي اري  كاسحر   اسكركك  ي  تن  -كك    

ككركك دد ن  إال أ يدده كحدداطكا ر خلدديات لديدددة  جا ددل كددراث  دداا أرددرز ككبايددل  ر ددد كؤ  دديل  ادده ركاددكح سي دديا كس  ددكركر 
أقل ك يه رقايل تقط تن اسك ا   كبل كييدري ل كزيدك ا كركخداريا اس داب كتكديس  ك داسن كتدكا كدا ايا كت كدكر  ديرج كاسسريدد ركزكدر 

 كا كحاررن اسطرق  اس اكا ع كا ذا تابل  لا كلات اإلال 

ا ل كراث حاكل دالكا  ككحيد اس ظري  كاسككار   كراسكداسن سده ي دا أرددا رااديا  راسح كد  اسككركبد  أك اسددكتكا اسباركد  كا  كدا  د ن 
اسدالكد  سكطري  اسكار  ي  لا  لاسه كك يرع أاه إ ياكاكل ككاكا  ظري  اسحزب اسي يا(  اإلادراب استكداايرل اس  دكركرج(  اسبدكرة 

اكركك دد ن(  اإلكررياسيدد  كاالقكلدداد اس دداسكن اس  ددكركرج  ركخدداريا  سي دديا  كركك دد ن(  دكر اس ددكاسي ي  اسكادداد سابددكرة اكركك دد ن(  
لادة اس  لر اسسالل استدسن تن اسسا س  اسكار  ي  اسي يا  تراك ن  سك اش(ع  اسسا ي  اكركك  ن( كا 

  كدراث أقايد  ادليا   كادذا أكدر كؤ د  كس دا ال 9929 - 9997 د كات اسبكريد  سقد  اا تن أغاب تكدرة كتدكد   را دكب اء اس
كسر ك ل  األت ار اسحا ك  ان أت ار اسطرق  اسحا ك   كتكااير اس كال يلاكا ساكلن اسبدكرل تدن اسلدراع اسبدكرل تقدطع إا اسك دايش 

كتدكد  ي دد ل كيديدددا  سا ظداه اسرأ ددكاسنع كاددك كيديددد اسدداله ردديا حر دد  كار  دي  تكاايريدد  كاسرأ ددكاسي  ادك راسكدداسن ك ددكحيلع إا كتددرد 
 دديزكل إذا سدده يكحقدد ع ا ددل راسكدداسن كددراث ي  ددس تددن كقدكددل ككددلخر   تددن اسكحايددل األخيددر  كقددده ككددلخر اسطرقدد  اس اكادد ع ا ددل سدديس كرابددا  

اسقككيد   أك سي ديا ككركك د ن حدكل أحاديا  تاكددا   كا  كدا يدكه راستددال اسقدكل اخدذ كدببل  س  دكركرج كسي ديا حدكل اسحدزب كحدكل اسك دلس  
كال اك كراث خاسن كا اسخطل اأ ظر كحايل كركك  ن  9997طري   اسبكرة اسرك ي   أك استداالت اسداخاي  ساحزب اسرا سن قرل كر د 

 دن اداه  حيدث سرك يا  دكس  لكاسيد ( كس  دل ككحدد راأل داس اسطرقدن اسدذل يقد  لايدل  اسطرقد  اس اكاد  اس اسكيد   كراسكداسن كرا كيدا  رك 
 ير ن  ل تيل كار  ن لا  إ تازات  ارقيلع

إ ل كراث اال كرا ي  اسبكري  اسذل   ن اسبكريكا أا ي كادك  كيطدكرك  لاد  كدد  أ بدر كدا ببلبديا لاكدا   سده ككاتي دا اسظدرك  
ت ككاد  االخكردار   ا دس  اسكاريخي  ر د رك  بلت اسحرب كاسبكرة كاسبكرة اسكاادةع كادب ادن األحدكال اسكدن كاد  اسحر دات كاس ظريدا

لدددده  سايكيدددا كس دددا  ددداكحل سيدددا أيدددا  ركحقيددد  قددددراكيا اس اك ددد ع كراسكددداسن  تددداا اإل تدددازات   ظريدددا  كلكايدددا  كرددددك لددد يرة ل دددد اسكقار ددد  
سي ي  راس ددارقيا  ككدد  ذسددب  تدداا أادده اإل ددياكات اس ظريدد  كاسككاقدد  اس يا ددي  اسكككيددزة كبددل كحايددل رأ ددكاسي  اسدكسدد  تددن اسدددكل اس ددكا
يد   ك ظري  اسبكرة اسدالك  اسك حرت  تن اس اسه اسباسث ككحايل رخاء اقكلاد اس بلح كاألزك  االقكلادي  استديدة ك قد اسريركقراطي  اس قار

( أ ل كه كطكيراا  ا كتارات سك  بلت حقيقي  كاتيكيا اسحر   اس كاسيد  تدن اسلدراع كدا أتدل ك ييدر اس داسه  ك 9يتك  ري يا  يلااف 
كاكخدددذت  ك طاددد  سيدددا كأ ددددت  ا دددك كاج سيدددا  اسكرددددأ استدددكارل ساكار  دددي   أال كادددك اسكحدددرر اسدددذاكن ساطرقددد  اس اكاددد ع تدددن  كيدددب ( 2

اس يكلي  اسي اري   كب سي يا  إا اس ظري  اسبكري  اسلحيح عع كلخذ  د ايا اس يدالن تقدط ركسالايدا اسالدي  كد  اس  داط اس كادن سحر د  
 س ل   ككحقي  اذ  اسكحدة اك راسطر   اسكيك  اس رر  اسكن ككاتي ا تن اسك كقرل عتكاايري  راسس ل كبكري  راس
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خمتلززف دتامززاً بالنسززبة للحركززات القوميززة داخززل معسززكرىا، سززواء كانززت داخززل االحتززاد السززوفيىت أو ىف أوروبززا البززد مززن م حظززة أن موقززف السززتالينية  .116
 الشرقية أو مناطق النفوذ مثل أفغانستان. ىف كل ىذه ادلناطق مت قمع احلركات القومية بشكل وحشى.
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