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 المقدمة
و المطرد              ان بنفسه     . واجهت الحرآة العمالية االشتراآية في بداية القرن العشرين مشاآل ناشئة عن عقدين من النم و آ ذا النم ه

اة   فقد ضمن الشيء الكثير للعمال فيما يخص مستوى المعيشة، وشرو         . مرتبطا بتطور االقتصاد الرأسمالي في عصر اإلمبريالية       ط الحي
اه           . والعمل، والحريات السياسية والنقابية    دو في اتج ا يب ى م اوم عل دم ال يق وفوق آل شيء خلق شعورا هائال بالثقة بالنفس واإليمان بتق

 .لكن لم يكن هناك أي وضوح حول الطريق التي سيأتي عبرها ذلك المجتمع اإلشتراآي. اإلشتراآية، في اتجاه المجتمع الال طبقي
ة "ورأى اآلخرون أنه متعلق بحرب  . للنظام" أزمة انهيار"لعديد أنه سينشأ عن أزمة اقتصادية بالغة الخطورة،       لقد ظن ا   ". قادم

ة       ة العامل ل آل شيء    –وتصور آخرون بأن البرجوازية يمكن أن تطرح على بساط البحث المكتسبات الديموقراطية الرئيسية للطبق وقب
ى السلطة            -قطة تضع عندها تلك المكاسب االشتراآية      عندما تصل إلى ن    -حق االقتراع العام   الديموقراطية على مرأى من االستيالء عل

ان               (السياسية   ة في البرلم ة المطلق ذا     ). التي يتم مماثلتها بشكل عام مع آسب األآثري ة ه ة      " االنقالب "وبمواجه ي، سترد الحرآ الرجع
 .العمالية بوسائل ثورية

ؤتمرات                         لكن هذه االفتراضات انحصر نقاشها        ل الم رة مث ة الكبي ات الحزبي ا انطرحت في الهيئ بيا، وقلم  في أوساط ضيقة نس
اهير الواسعة            . القومية أو العالمية   ي أحدثتها                . ولعبت دورا بسيطا في تشّكل وعي الجم ة الت رات البنيوي نظم للتغي ل م رتبط بتحلي م ت ول

ا آ    . اإلمبريالية في طريقة عمل النظام الرأسمالي نفسه           ى أنه ة لألحزاب االشتراآية           حت ك بالممارسة اليومي ا من ذل ل ارتباط -انت أق
ة       الت االنتخابي ول التحضير للحم ا ح ه الحصر تقريب ى وج ورت عل ي تمح ة الت ك الممارس ات، تل ة وللنقاب ة الجماهيري الديموقراطي

ة                ة العامل وق الد  (والنضال من أجل األجور ومطالب أخرى اقتصادية وسياسية مباشرة للطبق ا          الحق دان آبلجيك ستورية الشاملة في البل
 ).والنمسا

ا يسمى بالنقاش                تاين         " التحريفي "على أساس هذه الخلفية، علينا أن نفهم تأشير م اب برنش ه آت ذي أطلق ات اإلشتراآية    ال متطلب
ت      . الديموقراطية-ومهام االشتراآية  ادات االش ة -راآيةلقد عبر برنشتاين عما أحس به غريزيا العديد من الكوادر والقي أي، : الديموقراطي

ة                         ع الممارسة اليومي وافقين مع واق ا مت م يكون د ل ى المدى البعي اقض      . أن الفكر النظري للحرآة ورؤياها عل تاين حل التن وحاول برنش
ة الممارسة الموجودة دى من خالل عقلن دة الم ة والمنظورات بعي اظ ع. بتحريف النظري د سعى للحف ادة فق ائد للقي اه الس ا االتج ى أم ل

ا حول            :  مع آل تناقضاته   الوضع القائم  ة م رتبط بنظري بهم الم وري الم ة اإلصالحية والمنظور الث ار "آل من الممارسة اليومي " االنهي
 .النهائي

ا يسمى بالمارآسية الوسطية           ر  (إنه من الواضح، على أساس رؤيا الحقة لألحداث، أن م ين االتجاهات    )آاوتسكي وآدل ، من ب
اظ       . ي الحرآة العمالية ما قبل الحرب، آان لديه أقل إمكانية للبقاء      الرئيسية الثالثة ف   ه من الحف ى مدى تمكن د عل فهيمنة هذا االتجاه تعتم

ة       –على التوازن المضطرب بين نظام إمبريالي يتجه نحو األزمة والحرب، وطبقة عاملة تنمو قوة وثقة بالنفس                  أي دون أن تخل األزم
ي    ى نحو حاسم             بالتوازن، ودون أن يتحدى األس ة عل ة العامل ى نحو حاسم، ودون أن تتحدى الطبق ة عل ة العمالي اليون الحرآ اد اإلمبري

ل                 يلتين لتجنب االصطدام المقب ر          . الرأسمالية، ودون قبول سياسي بالتعاون الطبقي وتبرير نظري له آوس لة من الشروط غي ا سلس إنه
 .الواقعية، إذا قّيض لها أن تكون
م تصل تناقضات النظام                  من جهة أخرى، يمكن لل     مؤيدين التحريفيين لبرنشتاين وميلران أن يأملوا بكسب الهيمنة، لكن فقط إذا ل

ة الحروب             . المتنامية إلى نقطة االنفجار وَتُقم بتجذير قطاعات هامة من الطبقة العاملة           اة الواقعي بكالم آخر، فقط بحال لم تنشب في الحي
دريجي للرأسمالية         وفقط في مثل هذه الظروف    . أو الثورات  رة التحول الت ال بفك ة العم ل أآثري ر ممارسة إصالحية    –يمكن أن يقب عب

 . آفكرة أفضل، وأقل خطورة، وآطريقة عملية أآثر نحو تغيير النظام االجتماعي-طويلة تترافق مع مكاسب حقيقية مستمرة
ة           إن الحرب بين روسيا القيصرية واليابان، ومن ثمة الثورة الروسية األولى             ة العمالي التي جرت في أعقابها، قد وضعت الحرآ

ة  . والطبقة العاملة فجأة أمام واقعتين أساسيتين لقرننا حاولت تحريفية برنشتاين تجنبهما  لقد أصبحت الحروب والثورات إمكانيات واقعي
ل  ومع المواجهة األولى لثورة حية منذ آومونة با. ال حلم يقضة لمتجذرين مصابين بجنون اإلضطهاد      نة، إنضاف جواب    35ريز قب  س

ؤال  ث للس تراآيون؟ "ثال ه اإلش ن يتج ى أي راز    "إل ى ط ديين عل يين التقلي ريين المارآس ن الجب ل م واب آ ف عن ج واب مختل ه ج ، إن
 .آاوتسكي ، والتحريفيين البرينشتاينيين
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ين                  فية لين ذا آل من بلش يا   آانت محصورة في البدا   (آانت التنوعات الرئيسية للجواب الثالت ه ة فقط بروس ة روزا  )ي ، ونظري
دة        . لوآسمبرغ حول اإلضرابات الجماهيرية السياسية، ونظرية تروتسكي عن الثورة الدائمة          ومع ذلك، آان هناك ضرورة لتجربة جدي

 1919ر  يناي-1918تجرية الحرب العالمية األولى وثورة أآتوبر الروسية المنتصرة وهزيمة الثورة األلمانية في نوفمبر –أآثر صدما 
ة                   – ى لألممي ة األول ؤتمرات األربع ائق الم ا وث  لكيما تترآب هذه التنوعات في برنامج جديد ومفهوم استراتيجي جديد آما عبرت عنهم

 .الشيوعية
لقد قدم تروتسكي دون شك مساهمة جوهرية في هذه الخطوة العمالقة إلى األمام في الفكر والممارسة المارآسيين، وهذا الكتاب 

اآرة           . ستعراض ملخص ومنظم لتلك المساهمة    مكرس ال  ات تروتسكي الب د من عناصرها في آتاب ذه المساهمة العدي  -فبينما وجدت ه
ات  وباألخص في عمله الرائع في شبابه        ة                  نتائج وتوقع ي استخلصها في تجرب دروس الرئسية الت ذي يضع ال ك     -1905 ال  أصبحت تل

ا بعضها     دا وارتباط ر تعقي د أآث ا بع افي والسياسي      العناصر فيم ة في تطور تروتسكي الثق ة هام ع آل مرحل البعض اآلخر م ومن .  ب
ى الحزب البلشفي عام      : المراحل الرئيسية البارزة في السيرورة تلك      وبر، ومفوضات     1917قراره باإلنظمام إل ورة أآت ، ودوره في ث

اله ض     يوعية، ونض ة الش ر واألممي يش األحم اء الج ك، وبن ي بريست ليتوفس الم ف وفياتي  الس اد الس ي اإلتح ة ف د صعود البروقراطي
ة    ة تمت       . وانحطاط الكومنترن، ونضاله ضد صعود الفاشية والحرب، ونضاله من أجل األممية الرابع ذه المراحل المتالحق وفي آل ه

ي ال         ه ف ت نفس ي الوق دمجت ف ا ان ر، بينم ابقا بكثي ودة س ة الموج ة تخطت النظري مات مهم وير لس اء وتط ادة فحص وإغن ة إع نظري
 .المارآسية بطريقة عززت من تماسكها الداخلي ووحدتها الكلية

ديم تفسير متماسك                           ة لتق ل من محاول ا ال أق وعند استعراضنا لمساهمات تروتسكي في تطوير الفكر المارآسي، سنكتشف فيه
ه المنطقي   وبالتالي فإننا سنقوم بتوض. محاولة لتفسير القرن العشرينلجميع اإلتجاهات األساسية لعصرنا،      يح فكر تروتسكي في ترتيب

 . بتحليل أفكاره المتميزةفقطخاصة وأننا ال نقوم بكتابة سيرة لحياته، بل : أآثر منه في ترتيبه الزمني
ادة لحزب                       ة أو قي ة مرآزي الطبع حزب سياسي أو لجن إننا ال نؤمن بإن هناك شيئا ما آإنسان عبقري معصوم عن الخطأ، وال ب

أ ا . معصومة عن الخط ار تحليلن ي مس ى بعضها ف ير إل اؤه، وسنش ان لتروتسكي أخط د آ ار اآلخرين . لق رين الكب ة المفك ن آحال ولك
ة   . وباألخص الثوريين اآلخرين، فإن أخطاءه آانت بدورها مصادر لمعرفة وبراهين عن منزلة رفيعة     ة لكتاب ورغم أنه ليس لدينا أية ني

ا ح                ا آن ر مم ى أآث نحن مقتنعون حت ام                   سيرة قديس، ف أن مق نة، ب ين س ذ أربع ة من دأنا نضالنا السياسي من أجل المارآسية الثوري ين ب
 . تروتسكي لن يتوقف عن اإلرتفاع مع مرور الزمن
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 الفصل األول

 الثورات اإلشتراآية في البلدان المتخلفة
 

ا،  –نظرت المارآسية التقليدية عموما إلى البلدان المتخلفة نسبيا          ا       بلدان جنوب وشرق أوروب يا وأمريك دان آس ك بل ر من ذل  وأآث
تقبلي آمن                  :  على ضوء مقولة مارآس المعروفة جدا      -الالتينية ا المس ا صورة تطوره ر تخلف إن البلدان األآثر تقدما تظهر للبلدان األآث

تأخذ                   ر تطورا وس دان األآث ا السلطة   ينظر في المرآة وقاد ذلك إلى االستنتاج بأن الثورات االشتراآية ستحدث أوال في البل  البروليتاري
رة    . هناك قبل أن يكون بمستطاعها أن تفعل األمر نفسه في البلدان األآثر تخلفا بفترة من الزمن                 ودون أن –وُأعتبر أنه في الحالة األخي

بانيا أيضا          يا وإس ة  " ستحدث  -ينطبق األمر حصرا على البلدان شبه المستعمرة، بل ينطبق على روس ورات ديموقراطي ى  ستؤدي  " ث إل
تبدأ                ذ فقط س يكية، عندئ ة الكالس ة البرجوازي ورات الديموقراطي اثال للث رارا مم ة دون أن تكون تك الجمهورية الديموقراطية البرجوازي
الحرآة العمالية بتجميع القوة الضرورية، باالعتماد على التطور السريع للرأسمال، لتقوم بتحدي البرجوازية الحاآمة من أجل السلطة                   

 .السياسية
ذه                       ى عاتق ه اة عل ام الموضوعية الملق إن أي مارآسي لم يجادل الفرضية األساسية التي ينطوي عليها هذا الطرح، أي أن المه

ة      –الثورات في البلدان المتخلفة ستكون شبيهة        م تكن مطابق ة الكالسيكية               -إن ل ة الديموقراطي ورات البرجوازي ا الث ي واجهته ام الت  للمه
ق     : وهي م المطل ة تطور أحزاب سياسية               إسقاط الحك ة، وحري وق الدستورية العالمي ة والحق ات الديموقراطي  والملكي، وضمان الحري

ع األرضي        ألة الري األخص مس انون الضريبي، وب ة والق ي الزراع ة ف به اإلقطاعي ة وش ات اإلقطاعي ا المؤسس تالع بقاي ات؛ إق ونقاب
ا آشرط مسبق                (اخلية  والملكيات الكبيرة الخاصة بطبقة النبالء؛ توحيد السوق الد        ة ينظر إليه ورة الزراعي هذه المهمة باإلضافة إلى الث

ى        (؛ الحد من شروط التبعية للرأسمال األجنبي        )من أجل تطور سريع للصناعة وتحديث فعلي للبالد        وفي الحاالت التي ال يوجد فيها حت
 .قومية الموجودة داخل حدود الدولة المحددة تاريخيا؛ وإيجاد حل لمشكلة األقليات ال)استقالل شكلي ستكون هذه المهمة رقم واحد

ام الملحة                          ك هي المه ى أن تل اقهم عل ام، رغم اتف ك المه ق لحل تل ى الطري ين المارآسيين عل دة ب ات عدي لكن آانت هناك خالف
 .وليس مثال القيام الفوري بتأميم شامل للصناعة–والفورية التي ستعالجها الثورة 

ة                       إّال أن هذا التعريف بم     ية المتداخل ال المشاآل السياس انيكي ضيق حي ام بتوجه ميك بط بشكل ع ة ارت ورة المقبل ام الث ادت  . ه وق
اله          ة أع ة المبّين ي المقدم ر ومنطق كل مباش ع بش رض أن تتب ن المفت ي م ائج الت ن النت ة م ى جمل ك إل ر تل ة التفكي ام  : طريق ن المه فم

ديموقراطي البرجوازي        الديموقراطية البرجوازية للثورة المقبلة تّم اإلستن      ا ال وقراطي برجوازي، ومن طابعه تاج أن طابعها أيضا ديم
دفقت تكتيكات                               ة ت ورة، ومن استحالة عزل البرجوازي ادة الث ا في قي ة وأحزابه ول محل البرجوازي ُأستخلص أنه من غير الممكن الحل

ة عن مطالب        ) ك الوقت االشتراآي الديموقراطي حسب ما آانت تجري تسميته في ذل    (الحزب البروليتاري    دافع من جه ا ي ذي بينم ال
ام                  ة أخرى عن القي ع بحذر من جه محددة للطبقة العاملة آيوم عمل من ثماني ساعات أو الحق في اإلضراب وفي تشكيل نقابات، يمتن

 .لثورة بالفشل المؤآدبنشاطات مبالغ بها من الممكن أن تخيف البرجوازية وتدفعها إلى معسكر الثورة المضادة وبالتالي تحكم علة ا
ل            د من قب ى هجوم متزاي تعرض هذا التوجه الميكانيكي المذآور، الذي مّثله أوضح تمثيل أبو المارآسية الروسية بليخانوف، إل

ارآس نفسه            .  وبعدها مباشرة   1905المارآسيين الروس والبولنديين ومن بعض المارآسيين األلمان خالل ثورة           أن م ذآير ب م الت د ت وق
ا؟    .  بقدرة البرجوازية األلمانية على قيادة ثورة برجوازية أصيلة        1848ة  شكك سن  د ستين عام أليست تلك القدرة محدودة أآثر بكثير بع

ى                بقا لالنتصار، حت ة شرطا مس ة الثوري ى رأس العملي ة عل ان البرجوازي أولم يكن وجود القيادة البرجوازية الصغيرة اليعقوبية في مك
ية ا  ورة الفرنس الل الث ام  خ ة ع يس      1789لعظيم الطبع ل بانيا؟ ب دا واس يا وبولن ي روس يين ف وبيين الفرنس رادف لليعق ان الم ن آ ؟ وم

ادة عصيان                               اريس فكيف في قي رددين في وضع المت ر من مت دا واألآث ون المتحفظون ج ديون الليبرالي السياسيون البرجوازيون التقلي
 .مسلح
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غ وتروتسكي         لقد رفع هذه االعتراضات مفكرون مختلفون آبارفو       إّال . س وآاوتسكي، ولينين وروزا لوآسمبرغ، وفرانز ميهري
ة                  أن تروتسكي أضاف ثالثة اعتبارات بنيوية، مبديا نفاذ بصيرة مدهشا في صلب طبيعة االقتصاد والمجتمع بالبلدان الرأسمالية المتخلف

 .نسبيا
ت    ي، إتجه مال األجنب بي للرأس أثير النس ود الت ه بوج ى أن ار أوال إل ن   فأش بيا م وى نس ون أق ا ألن تك ة " البروليتاري البرجوازي

ي            "الوطنية وطني واألجنب ل الرأسماليين ال ا من قب ا       . ، وذلك ألنها آانت مستخدمة في آن مع ة من جهته ة فكانت مدرآ ا البرجوازي أم
ة من الرعب                      ذا السبب الموضوعي أصبحت بحال ورة    لعالقات القوى االجتماعية والسياسية غير المؤاتية، وله . المميت من خطر الث

ورة                         ى معسكر الث ة إل ل البرجوازي ا من أن تنتق ا خوف ى مطالبه ة عل ودا ذاتي ا قي ه أن تضع البروليتاري ه أمر تاف واستنتج تروتسكي بأن
تحكم المضادة، ألن الرأسماليين سيفعلون ذلك في أي حال، بغض النظر عن تكتيكات البروليتاريا، بسبب عالقات القوى المحددة التي ت                  

 .بالتطور السياسي للبلد
رن السادس                         ا في الق ثانيا، إن طريقة إرتباط المالآين الكبار بالرأسمال في ظروف القرن العشرين آانت مختلفة تماما عن حاله

ع عشر   رن التاس ن الق ى النصف األول م امن عشر وحت ابع عشر والث ع  . عشر والس دة م داخلين بش ون اآلن مت ؤالء المالآ أصبح ه
ة،        . ال من خالل التسليف والبنوك والربا والملكية المشترآة       الرأسم هذا، وبما أن أعدادا هامة من البرجوازية قد امتلكت أراضي زراعي

ة      - حديثة∗ولن نقول ثورة زراعية، ثورة جاآية  –فإن إصالحا زراعيا جذريا       سيشكل ضربة مباشرة للمصالح االقتصادية واالجتماعي
فإن أي هجوم على المالآين العقاريين سيثير تحديا للملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج بشكل عام، وبمعنى                  . يةوالسياسية للطبقة البرجواز  

ام                           . آخر أنه سيبعث شبح االشتراآية        درة وال اإلرادة للقي ديها ال المق ن يكون ل بيا ل ة نس دان المتخلف ذه البل ة في ه الي، فالبرجوازي وبالت
 . أي ثورة تبقى تحت قيادة البرجوازية في تلك البلدان بالفشل المؤآدوهذا يحكم على. بإصالح زراعي جذري

ل للرأسمال األجنبي              ل الهائ م الثق ه، بحك ا       (وأخيرا، فإنه أمر ال ُيجادل في ا وفرنس ا وألماني يما الرأسمال الخاص ببريطاني والس
ان   اك متسع         وا) وايطاليا وهولندا وبلجيكا والنمسا، وبدرجة أقل الواليات المتحدة والياب ان هن ا إذا آ ة، م ر للصناعة األجنبي وق الكبي لتف

ى   الم عل ا دون الك دا وترآي يا وبولن دان آروس ي بل ة ف مالية آامل ة لتطوير صناعة رأس ي عصر اإلمبريالي ة ف ي السوق العالمي اق ف ب
 إذا ما بقيت داخل إطار الرأسمالية، هذا ويبدو أنه ال يوجد إمكانية لتصنيع آامل وتحديث يتناوالن تلك البلدان . البرازيل والهند والصين  

دان الرأسمالية                       اإلطار الذي يفرض في عصر االمبريالية ضغطا متزايدا من الرأسمال األجنبي ومن منافسة البضائع المصنعة في البل
ان ليحد                  . المتقدمة ران يلتقي ة أم ا بشدة، أو األحرى      إن عدم وجود ثورة زراعية جذرية والخضوع لسوق عالمية تحت السيطرة األجنبي

لكته آل               . ليفشال، أي محاولة لتصنيع جذري للبلد      ذي س ه ال ق الرأسمالي ذات ن تكرر الطري فروسيا وترآيا والبرازيل والصين والهند ل
 .من ألمانيا وإيطاليا والنامسا وحتى اليابان، ألنه لم يعد هناك مكان لقوى صناعية آبيرة جديدة في السوق الرأسمالي العالمي

دا                    : "ما عّبر عن ذلك تروتسكي بقوله     وآ ر حدة وتعقي ة، يظهر بشكل أآث إن عدم التساوي، هذا القانون العام للسيرورة التاريخي
ة دان المتخلف زات . بصدد مصير البل ام بقف ى القي ة عل ة الخارجي د للحاج ر تحت الضغط المتزاي دان ُتجَب ك البل ة لتل ة المتخلف . إن الثقاف

انون التطور المرآب                   ويخرج من قانون عدم الت     دان تسمية أفظل، ق ه تالقي        –ساوي العالمي هذا قانون آخر سنسميه، لفق ي ب ذي نعن ال
 .1"مرحلتين مختلفتين، وجمع خطوات منفصلة، وتمازج أشكال قديمة مع أشكال أآثر حداثة

ه               ا هو        روسيا تطور الرأسمالية في       وبينما قام لينين، تحت ضغط سجاله مع الشعبويين، بالترآيز في آتاب ى م " آالسيكي " عل
زال  : في هذا التطور الرأسمالي، شدد تروتسكي، بالعكس من ذلك، على طابع هذا التطور الفريد            " عضوي"و ففي الوقت الذي آان ال ي

ماليين فيه التطور العضوي للرأسمالية الروسية في مراحله الجنينية، حيث لم تظهر إّال بشكل طفيف طبقة من العمال الحرفيين والرأس                    
دد                    يم االقتصاد الروسي المتخلف بع ي بتطع الصغار في الصناعات الخفيفة، آانت تقوم الدولة الروسية باإلشتراك مع الرأسمال األجنب

دا للتطور       . من الصناعات الثقيلة وآذلك بتجميع أآثرية المأجورين   ة ج ة وأشكال حديث إنه ال غنى عن فهم هذا الجمع بين أشكال مختلف
 .1917 و1905إلدراك ما حدث في روسيا، وبخاصة في عامي اإلقتصادي 

غ (لقد وافق لينين وروزا لوآسمبرغ       ان        ) وأيضا آاوتسكي وفرانز ميهرين ذين يبين اني الل ببين األول والث ى الس مع تروتسكي عل
يا          ورة منتصرة في روس ادة ث ة لقي ر مؤهل ة غي اذا البرجوازي ين خالف تروتسكي بصدد السبب       . لم ر أن لين رددت روزا  غي الثالث وت

 .في شرح موقفها) وأيضا آاوتسكي(لوآسمبرغ 

                                                           
 .م1358 ثورة  قام بها الفالحون الفرنسيون عام (

 .14-13، ص1967  تروتسكي، تاريخ الثورة الروسية، لندن �
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ام   ي ه ر سياس ذا الخالف أث ان له ادة     . آ ن قي ورة ع امن للث كل آ ة بش ة المعادي زل البرجوازي ة ع ت المهم ين آان بة للين فبالنس
. قام به اليعقوبيون في الثورة الفرنسية   السيرورة الثورية وإبدالها بقوى اجتماعية وسياسية أخرى باستطاعتها أن تلعب دورا مماثال لما              

ام تطور                            ق أم تح الطري تقوم أيضا بف يا، س  رأسمالي غير أن هذه القوى الثورية، بينما تقوم باستبدال، ال بل وبتحطيم البرجوازية سياس
ى أساس                       . في روسيا  ة عل ل مبني النموذج الزراعي البروسي ب بيه ب ى أساس ش ة عل ك مبني النموذج الزراعي   ولن تكون الرأسمالية تل
رة للبضائع الصناعية (األمريكي  ة آبي وقا داخلي تقلين س زارعين المس داد الضخمة من الم وفر األع يجبر الصناعة )حيث ت ذي س ، ال

 .الروسية على المنافسة على صعيد السوق العالمي حيث أصبح المكان مزدحما جدا
ادة                ذا يتطلب قي ية، فه ة (أما فيما يخص الممارسة السياس ع حزب                  ) حكوم ة بتحالف م ة العامل ا حزب الطبق ة يشترك فيه ثوري

وري  ين ث هيرة   : فالح ة الش ي المقول ك ه ين  "تل ال والفالح ة للعم ة ديموقراطي ا    " لدآتاتوري ة البروليتاري ن ديكتاتوري ف ع ي تختل الت
ة، واإلقتصاد المنبثق     ) ةأو الحكومة الثوري(هذا، وستكون للدولة المنبثقة عن تلك الديكتاتورية  . ودآتاتورية البرجوازية  ة برجوازي دول

 .2"فالثورة ال يمكنها أن تقفز عن المرحلة الرأسمالية: "عن الثورة المنتصرة اقتصادا رأسماليا
اريخ   . إن فكر بارفوس الخصب لكن غير المنظم لم ترضه هذه الطريقة في التفكير         ر الت وقد أشار إلى أنه لم يتمكن الفالحون عب

ا               . حزابهم السياسية الممرآزة الخاصة بهم    الحديث من إنشاء أ    ة أحزاب ان في الحقيق ة آ ا فالحي اره أحزاب ى اعتب ا عل وما اصطلح عموم
ة                ) أحزاب انتليجنسيا الريفية والتجار   (برجوازية   د عملي ة الخاصة بع تنال أصوات الفالحين اإلنتخابية لكن تخون مصالحهم اإلجتماعي

ا فعل                واعتبر بارفوس أن حك   . التصويت مباشرة  ومة اإلشتراآيين الديموقراطيين وحدها يمكنها أن تقود الثورة بنجاح وتنهي العمل آم
ة                        . اليعقوبيون في فرنسا   ة الديموقراطي ة البرجوازي ة ستبقى ضمن إطار الدول ذا حكوم ولكنه مثل لينين وبعكس تروتسكي رأى أن هك

 .الية تشكلت في أسترالياآان النمودج هنا أول حكومة عم: والنظام اإلقتصادي الرأسمالي
يلعبون        . وبجرأة يقظة تخطى تروتسكي الشاب تناقضات هذه المواقف وعدم تماسكها         ى أن الفالحين س ين عل ع لين د م ا أآ وبينم

ان   –دورا مهما في الثورة، فقد أصر، على عدم إمكانية الفالحين لعب دور سياسي مستقل عن البروليتاريا أو البرجوازية            األخص إب وب
و ل   . رةالث مال والعم ين الرأس ا، ب ين له لع صغار ومنتج الكي س ونهم م أرجحهم، آ ين وت ى تشتت الفالح ك إل درة تل دم الق زا ع د ع وق

ل                          . المأجور ا تنتق ا بينم ا أو شبه البروليتاري ى البروليتاري دنيا بشكل متواصل إل اعي تنحدر شريحتهم ال وآنتيجة لعدم تجانسهم اإلجتم
إن تاريخ جميع الثورات الحديثة والتجارب السياسية منذ انبثاق الرأسمالية الصناعية  . ية ريفية مستغلة للعملالشريحة العليا إلى رأسمال   
ة، وبمعنى آخر أن            . أآد بشكل تام هذا التحليل     ا مع البرجوازي أن يصبح إتالف ا ب دد دوم د ه إن التحالف مع ما يسمى بحزب الفالحين ق

ام  . (ي التكتيكات التقليدية للمناشفة والتي حاول لينين والبالشفة تجنبهايتضمن تلك المخاطر ذاتها التي آمنت ف      آان هناك بالطبع اتفاق ت
ة        ل مع البرجوازي ة "بين لينين وتروتسكي حول الحاجة لتجنب تكت إحالل السيطرة        "). الليبرالي ة ب وفقط بحال سمحت السيورة الثوري

، فقط  إنتفاضاتهم  تحت قيادة طبقية عمالية      على الفالحين، وبتعبئة ومرآزة      -تاريالحزب البرولي –السياسية لإلشتراآية الديموقراطية    
 .عندئذ يمكن التحقيق الكامل لألهداف التاريخية للثورة

بيا               : بكالم آخر  ة نس دان المتخلف ؤدي ألن تنتصر      3إن عالقات القوى اإلجتماعية والسياسية التي تميز السيرورة الثورية في البل  ت
يا والصين                       . حت قيادة اشتراآية بروليتارية   الثورة فقط ت   دان روس تم في بل ورة الفرنسية يمكن أن ي فالدور الذي لعبه اليعقوبيون في الث

 .والهند والبرازيل بواسطة حزب الطبقة العاملة فقط
ال     رض أن العم ي أن نفت ر واقع ر غي ه أم ارفوس، بأن ين وب ك بعكس لين كي، وذل ر تروتس د أظه لطة لق انتزاعهم لس ةب  الدول

ب            بيل مطال ي س ال ف ل النض ن أج ة وم ة الخاص الحهم الطبقي ن مص اعهم ع ن دف د م ة للح ة آافي ود داتي ة قي ن ممارس يتمكنون م س
م                ى استغالل الرأسماليين له ين      (وطلب تروتسكي من هؤالء         . ديموقراطية وحالية، بينما يبقون في الوقت نفسه عل ارفوس ولين ل ب مث

عندنا طبقة عاملة حققت : ، أن يحاولوا فقط تصور هذه الحالة)مازاال يرفضان استخالص النتائج النهائية القريبين من موقفه لكن الذين 
ة                                  ة العامل ذه الطبق تغلها مباشرة، ه ي تس ة الت ا البرجوازي ا فيه وى السياسية المحافظة بم النصر ليس فقط ضد الملكية بل أيضا ضد الق

يا             إستولت على سلطة الدولة، وأنشأت حكومة ثور       لكن  . ية وهي تحكم الدولة إنها مسلحة وفي أوج حاالت الثقة بالنفس إجتماعيا وسياس
ى المؤسسات الصناعية              ى المصانع وإل دوء إل الي ستعود به وم الت دان         –في الي زال في البل اك وال ت ة مؤسسات صناعية آانت هن وأي

                                                           
 في النظام السياسي واإلصالحات اإلجتماعية ماذا يعني ذلك؟ يعني أن االصالحات الديموقراطية. إن المارآسيين لمقتنعون تماما بالطابع البرجوازي للثورة الروسية "�

واإلقتصادية التي أصبحت ضرورة في روسيا ال تعني بحد ذاتها إضعافا للنظام البرجوازي، ال بل على العكس إنها ستمهد الطريق ألول مرة اتطور رأسمالي واسع وسريع 
 )48ص. 1962، موسكو 9، األعمال الكاملة، المجلد "موقراطية في الثورة الديموقراطيةتكتيكان لإلشتراآية الدي"لينين، " (على الطراز األوروبي وليس اآلسيوي

إن حدا أدنى من القوة العددية ومن تمرآز التنظيم والوعي والتجربة في النضال الجماهيري هو أمر ال بد منه . البلدان المتخلفة نسبيا، لكن بالطبع ليس جميع البلدان المتخلفة �
 .دلة قابلة للتطبيقلكي تصبح المعا
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ت            -!المتخلفة نسبيا  ر مسلحين، وس ا حيث                 وستخضع بخنوع الستغالل رأسماليين غي يس داخله واب المصانع ول م خارج أب قبل أن تحك
ا      ا في حياته ر مشقة وتعب ا       . تعيش الجزء األآث ون له ديولوجيين يقول ذا فقط ألن بعض اإلي بالد ليست ناضجة   "وستفعل آل ه أن ال ب

 نتصرة سياسيا؟أليس هذا الكبح الذاتي والعقاب الذاتي أمرا غير محتمل تماما بالنسبة لطبقة إجتماعية م". لإلشتراآية
كي واضحا  تنتاج تروتس ان اس اك : آ ون هن ن يك ل"ل بيا  " مراح ة نس دان المتخلف ي البل ة ف ورات المقبل ي الث ا نجحت . ف وإذا م

ة     . وقيادة العملية الثورية ، عندئذ ستكون الثورة منتصرة . البروليتاريا في آسب السيطرة السياسية على الفالحين     ك الحال ه في تل إّال أن
أميم         ستعبر ال  ا ت تراآية، وأهمه ثورة دون انقطاع، من المهام التقليدية للثورات الديمقراطية البرجوازية الى مهام أساسية فى الثورة اإلش

ا صاغها تروتسكي     . وسائل اإلنتاج التي ما تزال في أيدي الطبقة الرأسمالية     ة آم آانت هذه المقولة األولى واألهم لنظرية الثورة الدائم
 . 1906–1905باآرا عام 

ون           دعمها الفالح ي ي ا الت ة البروليتاري اء دآتاتوري ط بإنش ر فق ن أن تنتص ابهة يمك دان مش يا وبل ي روس ورة ف ذه .  إن الث وه
 .، بل ستبدأ في الحال مهمة بناء المجتمع اإلشتراآي"العالمية"أو " الوطنية "الدآتاتورية لن تبقى ضمن حدودالرأسمالية 

ورة المضادة       أما إذا لم تنتزع البروليت     ورة   . اريا القيادة على صعيد عامة األمة، فعندئذ ستهزم الثورة وستنتصر الث وبانتصار الث
 .المضادة فإن أي أمل حول تصنيع وتحديث آامل للبلد سيبرهن عن طوباويته 

يتأآد    م     وفي مجرى الحديث يمكن أن يقال أن نقاش تروتسكي حول عدم احتمال البروليتاريا للقيود الذاتية س ا في ظروف ل  الحق
وبر             . تكن بعد منظورة   ورة أآت ة،        1917فحين استولى البالشفة على السلطة في ث د مرحل ة بع وا، مرحل ى أن يطبق انوا مصممين عل  آ

ا                             تعلم خالله ة ي ة العمالي رات للرقاب ك فت ة ، حيث تسبق ذل وك والمواصالت وتجارة الجمل خطة مصاغة باهتمام لتأميم الصناعة والبن
ة                   . يف يديرون المنشآت قبل اإلستيالء التدريجي عليها      العمال آ  يس فقط ألن البرجوازي د تشتتت، ل ة ق إن هذه الخطة الموضوعة بعناي

قامت بشن حرب أهلية ضد سلطة السوفيات ، بل واألهم من ذلك ألن العمال الذين هم في أعلى حاالت الثقة بالنفس لم يستطيعوا تحمل                 
د من جانب الرأسماليين         اإلستغالل والتعجرف والقيادة   ى المصانع باإلنتشار               .  والتخريب المعتم ة لالستيالء عل ة عفوي دأت حرآ د ب لق

 .4والتوسع وأظهرت ظروف النضال الطبقي أنه ال يمكن السيطرة عليها بواسطة مخططات ماهرة معّدة سلفا
لطة   ى الس تيالء عل ا االس ا عملي ا يمكنه رة أن البروليتاري ل"إن فك ة والبرجواز" قب ا"ي ة  " عوضا عنه به المتخلف دان ش ي البل ف

د إنتفاضة     . ظهرت بالنسبة لألآثرية الساحقة من المارآسيين الروس وغيرهم آحلم يقظة جامح   ى بع ة حت ي  1905وبقيت هذه الحال  الت
ة  . نةبرهن خاللها العمال الروس عن إرادة ثورية وطاقة وشجاعة فائقتين تخطت ما أبداه عمال باريس في أيام الكومو         لقد أثارت نظري

ربين            دائرة الصغيرة ألصدقاء وأعوان تروتسكي المق د      . الثورة الدائمة صدى قليال خارج ال ه صحيح أن روزا لوآسمبرغ ق ورغم أن
ة   ى رؤي درة عل ل الق ا ورفضت أن تتقب ي لتفكيره تنتاج المنطق دت عن االس ة ارت ة العظيم ك الثوري ى تل ه، لكن حت اقتربت من مواقف

 .البروليتاريا تدخل سياسات اشتراآية في روسيادآتاتورية 
ة                 . ولم يقبل لينين بشكل خاص هذا المفهوم       ة في العملي داعم للبرجوازي فبينما آان ممحورا نيران نقده على المشروع المنشفي ال

ة              ورة الدائم ة الث ر من مرحل      . الثورية بشكل نقدي، آان من وقت آلخر يسخر من نظري رة أن ال مف ق بفك د تعل ة   وق ورة البرجوازي ة الث
ورة    . الديموقراطية، التي ستؤدي خاللها الثورة الزراعية إلى تطور الرأسمالية، قبل طرح موضوع المرحلة االشتراآية   د عّرف الث وق

ه  تتجه إلي ذي س ي ال كل السياس عيد الش ى ص ط عل يس فق ة ل ورة برجوازي امض، آث ر غ ريح وغي كل ص ة، بش ة (المقبل جمهوري
. التطّور الحر للرأسمالية المعتمدة على مزارعين رأسماليين أحرار         : وأيضا بسبب مضمونها االجتماعي االقتصادي    ، بل   )ديموقراطية

رة             " الديكتاتورية الديموقراطية للعمال والفالحين   "وآانت الغاية من     بيلها البالشفة خالل فت  هو إيجاد     1917-1905التي ناضل في س
ى فوضى شديدة في صفوف                 لقد تثقف الك  . هذه الترآيبة المذآورة   دها إل ادر البلشفي بهذه الروحية، التي ستؤدي في العشرينات وما بع

ام                    . األحزاب الشيوعية الفتية   ورة الصينية ع ة الث  1927وحتى تروتسكي نفسه مال إلى اعتبار روسيا حالة خاصة، وانتظر حتى تجرب
ى             قبل أن يعمم مقولة الثورة الدائمة لتشمل جميع البلدان المتخ          ة تجعل من االستيالء عل وة آافي ا ق ا البروليتاري ك فيه ي تمل بيا الت لفة نس

 .السلطة السياسية إمكانية فعلية
ر  ي فبراي ية ف ورة الروس ت الث باط  /آان ي    1917ش ا ف ى ترددهم ب عل ي التغل مبرغ ف ين وروزا لوآس اعد لين ذي س دث ال  الح

تالين   (شباط  / ا بعد فبراير  لقد مالت القيادة البلشفية األولى لم     . المرحلة السابقة  ة        ) آامنيف ومولوتوف وس ادالت القديم ى التمسك بالمع إل

                                                           
لورنز، اختيارات السياسة االقتصادية للسلطة . ر. 68-66، ص 1971ليون آريتزمان، الفترة البطولية للثورة الروسية العظمى، فرانكفورت :  أنظر من بين مؤلفات�

أنظر . بتعداد المصادرات العفوية للمصانع من قبل العمال، يقوم 221-218، ص 15/1967، في الكتب السنوية لتاريخ شرق أوروبا، 1917السوفياتية في ربيع وصيف 
 . 1972، فرانكفورت 1919-1917أيضا أوي برغمان، النقابات والثورة، النقابات الروسية 
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ة،               . والنظر بمسألة اإلندماج مع المناشفة ودعم الحكومة المؤقتة بشكل نقدي          فية العمالي ة البلش دعم حماسي من الطليع غير أن لينين، وب
وأصبح . ونحو إنشاء دآتاتورية البروليتاريا)" السوفيات(لمجالس آل السلطة ل"نحو هدف ) نيسان(قام بانعطافة في موضوعات أبريل     

 .بصدد موضوعة التنظيم" لينينيا"في موضوعة دينامية الثورة الروسية في الوقت نفسه الذي أصبح فيه تروتسكي " تروتسكيا"إذ ذاك 
ة التي سمحت فيما بعد لرجال الصف   ويبقى صحيحا أن لينين قد استعمل من أجل إقناع رفاقه القدامى بعض المعادالت الغامض         

ة          1917شباط  /مرحلة فبراير :  الثاني أن يّدعوا بأنه آان هناك مرحلتان للثورة الروسية          التي أطيحت خاللها الملكية و أنشئت جمهوري
ى السلطة           1917ديموقراطية برجوازية، ومرحلة أآتوبر      ة عل ة العامل ة         .  التي استولت خاللها الطبق ه أمر في غاي تم     لكن التضليل أن ي

 .اإلستشهاد بمقوالت ملتبسة من أجل تدعيم فكرة أن لينين استمر يرفض نظرية الثورة الدائمة
ر     ورة فبراي أن ث ّدي ب كل ج د بش د أح رق، أن يؤآ ن الط ة م أي طريق ن، ب ورة   / وال يمك ة للث ام التاريخي ت المه د حقق باط  ق ش

ة إصالح زر           ورة                     . اعي جذري   البرجوازية الديموقراطية وبشكل رئيسي مهم ان من الممكن أن تنتصر ث ا آ ك فعال لم ق ذل و تحق ول
ة المنتصرة     . أآتوبر ألن الطبقة العاملة ستكون إذاك معزولة عن أآثرية األمة    ه ليست البرجوازي إن إنتصار أآتوبر آان ممكنا فقط ألن

ذات،                   ا المنتصرة بال ل البروليتاري ل           هي التي يمكن أن توزع األرض على الفالحين، ب ع تروتسكي من قب ا توق ا آم ذه    . 5تمام ى ه وعل
 . آان باإلمكان بناء التحالف بين البروليتاريا والفالحين في الدولة العمالية- وفقط عليها–القاعدة المادية الصلبة 

ان     أو  (قد تحققت في روسيا     " الدآتاتورية الديموقراطية للعمال والفالحين   "أآثر من ذلك، ال يمكن ألحد أن يعتبر بأن           في أي مك
ر ين        ). آخ الف ب ول االت يكي ح فة الكالس روع المناش يدا لمش ت تجس ل آان ل، ب ذا القبي ن ه يئا م الطبع ش ن ب م تك ة ل ة المؤقت فالحكوم

وفيقيين ديموقراطيين الت تراآيين ال ة واإلش ة   . البرجوازي ت دآتاتوري ل آان ل، ب ن ذاك القبي يء م وبر أي ش ة أآت ن أيضا حكوم م تك ول
 .لقد برهن التاريخ أن تروتسكي آان على حق على جميع األوجه بالنسبة للقوى المحرآة للثورة الروسيةو. البروليتاريا

فهو  .  لم يكن لينين غامضا بل آان واضحا للغاية على األقل بالنسبة لمسألتين أساسيتين 1917) نيسان/ آذار(أبريل/و بعد مارس  
ا خطا            دآتات–لم يتردد ولو للحظة في تحديد هدف البالشفة           ة، متبع ة عمالي ق دول ا السلطة وخل زاع البروليتاري ا وانت ة البروليتاري وري

ام   ي ع ات تروتسكي ف اثال لتوقع ة   . 1905/1906مم اريخي للبرجوازي ز الت ول العج ة ح كي القديم د بوضوح مواقف تروتس د أآ وق
ا   آما المدينية عن لعب دور سياسي مستقل عن البرجوازي           ) الفالحين(الصغيرة الريفية    ذه أو          . ة أو البروليتاري ع ه ا مضطرة أن تتب إنه

 .تلك
حا  تنتاج واض ان االس ورة      : وآ ين، أو ستنتصر الث ع الفالح ة م ة متحالف ة عمالي أ دول لطة وتنش ا الس زع البروليتاري ا أن تنت أم

ورة الب             : وقد برهن حلم اليقضة غير الممكن عن صحته        . المضادة ة الث وق مرحل ز ف ا أن تقف ى      يمكن للبروليتاري ة وتستولي عل رجوازي
تنقع                          . السلطة في البلدان المتخلفة نسبيا     ا في مس د غارق ك خشية أن يبقى البل ا أن تفعل ذل وليس بمستطاعها فقط أن تفعل ذلك، بل عليه

 .التخلف

                                                           
ية محددة لتطور اقتصادي إن الثورة االجتماعية الجذرية تعتمد على ظروف تاريخ: " تصور مارآس بالضبط هكذا حدثا1875-1874 في سجال مع باآونين في الفترة بين�

ومن أجل أن يكون لها فرصة . وهي فقط ممكنة حين تحتل البروليتاريا الصناعية ضمن اإلنتاج الرأسمالي على األقل مرآزا هاما بين جمهور الشعب. آشرط مسبق لها
". من أجل الفالحين في ذلك العصر) مع فارق الفترة التاريخية(تها االنتصار يجب أن تكون قادرة أن تحقق فورا للفالحين قدر ما حققته البرجوازية الفرنسية في ثور

 ).334، ص1974. ع.ل.ن/ ، باليكانبعدها في األممية األولى وما، "لباآونينالدوالنية والفوضوية نظرية عامة حول "مارآس، (
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 الفصل الثاني
 

 حدود التطور اإلشتراآي في البلدان المتخلفة
 

يالء الطبقة العاملة في البلدان المتخلفة نسبيا على السلطة والبدء ببناء مجتمع     إذا آان تروتسكي قد اقتصر على توقع إمكانية است        
م يكن             ة، فهو ل ى سلطة الدول ة الصناعية نفسها عل ال طبقي قبل أن تنبثق صناعة رأسمالية متطورة تماما وقبل أن تستولي البرجوازي

داخ ى التماسك ال ي الوقت نفسه عل ا ف ية محافظ ة المارآس رة ليطور النظري د احدث ثغ ى العكس ق ون عل ل يك نهج النظري، ب لي للم
 .هذا بالطبع ما اتهمه به المناشفة واإلشتراآيون الديموقراطيون التقليديون منذ البداية. منفرجة داخل هذا المنهج

ة واالجتم ق الظروف المادي مالية سوف تخل ق بفرضية أن الرأس ا بشكل وثي ارآس مرتبط د م تراآية عن وم االش ان مفه ة آ اعي
دان               . والذاتية لبناء مجتمع ال طبقي     رة أن البل م يرفض فك أثرين بالشعبوية ل روس المت تراآيين ال ارآس اإلش دما واجه م ه عن صحيح أن

ة وباستعارة         " تقفز"خارج خط التطور التقليدي األوروبي يمكنها أن   ة المشترآة الريفي ى الملكي اد عل ة الرأسمالية باإلعتم فوق المرحل
ورة صناعية في               التكنولوجيا ه من أجل ث اهير تحمل ى الجم  الصناعية الغربية بطريقة ما حيث تتجنب الثمن اإلجتماعي الثقيل الذي عل

ة            . ظل الرأسمالية  ة خاصة لألرض داخل القري دم وملكي أي –إّال أنه اعتبر أن هذه اإلمكانية مرهونة بضرورة غياب انقسام طبقي متق
ال واقتصاد السوق                التطور الرأسمالي الجنيني جدا وح      ة الناتجة عن الم اره المفكك د أن             . ده مع آث ذه الظروف الصعبة ال ب ا أن ه وبم

ى أي                  " قفز"تتكرس لكي يصبح هكذا      ا، عل واقعيا فلم يكن من المستغرب أن ينبذ فردريك انجلس هذه الفرضية بعد بضع سنوات لكونه
 .ما إذا آانت هذه الفرضية، في يوم من األيام، منسجمة مع الواقعوفي الحقيقة أنه أمر مشكوك فيه . حال، قد تخطتها األحداث

ى دور        ارآس عل ات م ل آتاب ي مجم رى ف و األخ رة تل د م م التأآي د ت ارية "لق ائج الحض ية   " النت ع أرض ي وض مالية ف للرأس
ل األ                     . لالشتراآية ابقة وتحلي ة الس ورات اإلجتماعي ع الث دي لجمي تفحص نق ق ب ذه         ويربط هذا التأآيد بشكل وثي ا به ي أدت دائم سباب الت

ام مجتمع ال طبقي              ق أم د الطري دل أن تمه ذه       . الثورات إلى احالل طبقة مستغلة جديدة مكان القديمة ب ّين ه ارآس بشكل ب د شرح م وق
 .األمور بإرجاعها إلى واقع أن الظروف المادية واالجتماعية لم تكن ناضجة من قبل لمثل هذا المجتمع

رط المسبق المادي لالشتراآية هو وجود درجة من تطّور القوى المنتجة بما يجعل من وجود الطبقات               آان برأي مارآس أن الش    
ام من وقت                         ع الرجال والنساء من جزء ه ر جمي ع بتحري ا يسمح للمجتم الحاآمة موضوعيا أمرا غير ضروري، أي، بكالم آخر، بم

اعي األساسي         عملهم الذي يوظف في سبيل الحاجة إلى اإلنتاج المباشر من أجل    يم اإلجتم تخلص من التقس الي ال ة، وبالت اتهم المادي حي
ين       تتهيأ، من خالل                      . للعمل بين المنتجين المباشرين واإلداري ة س ة اجتماعي اق طبق ان انبث اعي المسبق لإلشتراآية آ إن الشرط االجتم

ين    وجودها ونضالها بالذات، الستبدال جميع أشكال السلوك والحوافز المرتبطة بالملكية        اون وتضامن مع افس بتع وفقط  .  الخاصة والتن
 .المستوى العالي من التطور الصناعي الرأسمالي وانبثاق بروليتاريا صناعية حديثة قوية قد حققا هذين الشرطين

ا تتواجد   " إنهيار نهائي"ومن غير ريب فإن مارآس لم يعلن أبدا بأن االشتراآية يمكن أن تحدث من خالل        غامض للنضام حالم
وم الموعود   . ناعة رأسمالية آافية وبروليتاريا جيدة التنظيم وقوية بما فيه الكفاية  ص ذا الي . ولم يؤمن قط بأنه يجب أن ننتظر لكي يأتي ه

ه يفترض مسبقا                       إن هكذا جبرية إقتصادية فجة آانت غريبة بشكل عميق عن عقلية الديالكتيكي، الذي آان التغيير اإلجتماعي بالنسبة ل
 .وف المادية لكي تجعل من الممكن خلق أشكال من التنظيمات االجتماعية، والممارسة الثورية للبشر التي تحققها عملياتفاعل الظر

وال يمكن أن تنشأ في ظل أي ظروف بغض     . غير أن إمكانية نشاط ثوري حاسم هي بدورها محددة ماديا واقتصاديا واجتماعيا           
د         . صعيدين المادي والبشري  النظر عن مستوى تطور القوى المنتجة على ال        دها من جدي ع  "وإن لم تتواجد هذه الشروط ستنبثق عن جمي

غ                . ، على حد تعبير مارآس المعبر     "األوساخ القديمة  أن نؤمن عكس ذلك ال يعني فقط الوقوع في اإلرادية الفجة على نمط ماوتسي تون
 .ارآس وتحطيما النسجام هذا الفكر الداخليوأتباعه األآثر راديكالية، بل يعني إسقاطا ألجزاء أساسية من فكر م

اري              واعي من النضال البروليت وقد أآد تروتسكي بشدة، بقدر لينين وروزا لوآسمبرغ إن لم يكن أآثر، على الجانب النشيط وال
د    . من أجل اإلشتراآية ضد التعاليم الجبرية لبيبل وآاوتسكي وبليخانوف والمارآسيين النمساويين       م بفق ه ل ة    إّال أن ة الظروف المادي رؤي

ل من    : وقاده ذلك إلى اآتشاف مزدوج وتوقع مزدوج   .  الثوري التطبيقواالقتصادية التي تفرض قيودا آبيرة على        رغم أنه ممكن، ال ب
ه                    دما، إال أن ر تق دان األآث ك في البل يس من   المرجح، أن تستولي الطبقة العاملة على السلطة في البلدان المتخلفة نسبيا قبل أن تفعل ذل ل

إن اندماج هذين التوقعين، آما تم صياغتهما بوضوح في        . الممكن القيام بالبناء الناجح لالشتراآية في تلك البلدان المتخلفة نسبيا وحدها          
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ر     نتائج وتوقعات في   1906نهاية عام    ، يتضمن بشكل مسبق آال من اإلنتصارات والمآسي التي ستعيشها  اإلشتراآية في الجزء األآب
 .رن العشرينمن الق

ل شخص     ه عق ن أن يغفل كي ال يمك ر تروتس ق تفكي از "إن منط ر منح ؤالء    ". غي دد ه ظ ع ر أن نالح ت للنظ ر ملف ه أم ولكن
اءة                –المفكريين   دين يستمرون في إس ليس فقط الكتاب المأجورين القيام بعمل ملفق بل أيضا معلقون ومؤرخون ذو اهتمامات أصيلة ال

ا مكمالن بشكل واضح             فف. فهم ما قاله تروتسكي حقا     ة أنهم ا الحقيق ذين اإلفتراضين متعارضان بينم أن ه ل ب ي مناسبات ال تحصى قي
ا         لألسباب نفسها  إّن جل ما قاله تروتسكي هو أنه تبعا          6.بعضهما للبعض اآلخر    التي تجعل من األسهل بالنسبة للبروليتارياالروسية مم

، فإنه أصعب بما ال يقاس بالنسبة لألولى مما بالنسبة لالخيرتين أن تقوم             ي على السلطة  بأن تستول بالنسبة للبريطانية أو األمريكية مثال      
 .باتجاه المجتمع الالطبقيبخطوات حاسمة إلى األمام 

دة وهي ة واح ي معادل ها ف باب نفس ذه األس امل : يمكن تلخيص ه ام الش ام الضعف الع ة وبشكل ع الضعف النسبي للبرجوازي
ى      للحضارة الرأسمالية بأشم   ذا الضعف النسبي        . ل ما في الكلمة من معن ه بسبب ه ا   (إن ع البروليتاري ا م ة في    ) قياس ك البرجوازي ال تمل

ادة في النضال من                ة ألخذ القي ة العامل ام الطبق ق أم الشرق ال الشجاعة وال اإلرادة لقيادة ثورة برجوازية حقيقية، وبالتالي تخلي الطري
ة التحديث والتصنيع اتجاهات إنحالل           إنه بس . أجل التحرر القومي و التحديث     بب الضعف العام للحضارة البرجوازية تترافق مع عملي

ة  اعي قوي دها   –اجتم ا أو تحيي يطرة عليه تيعابها أو الس ة اس تطيع البرجوازي ن    -ال تس رى م رائح أخ ة وش ة العامل وير الطبق وم بتث  تق
ا في السلطة                 إّال أنه وبالضبط ألن الرأسمالية لم تقم بإتمام مها        . المجتمع بيا تقف بوجه البروليتاري ة نس دان المتخلف مها التاريخية في البل

ففي تلك البلدان لم تخلق الرأسمالية الشروط المسبقة المادية للقضاء السريع على       . عوائق جمة في طريقها لتحقيق مجتمع ال طبقي فعليا        
ق           . جون واآلخرين الذين يديرون   التقسيم االجتماعي األساسي للعمل، التقسيم بين هؤالء الذين ينت         ة أن تخل ة العامل دما تحاول الطبق وعن

 .عوائق ضخمة أمام بقاء حكم الطبقة العاملة السياسي المباشر" للتراآم االشتراآي البدائي"تلك الشروط بنفسها تصبح النتائج ذاتها 
ارة      –ومن جهة أخرى، فإن ضعف الحضارة الحديثة         ة والمه نخفض للثقاف ة والشرائح      المستوى الم ة العامل دان الطبق ة وفق  الثقني

ر     ي المباش م السياس ة الحك دنيا لتجرب غيرة ال ة الص يق      -البرجوازي رة تض ى دائ رة إل ا المنتص ة للبروليتاري ة الثوري ن السياس د م  يح
 . في البلدان المتخلفةفعلى صعيد آال الجانبين الموضوعي والذاتي تقف عوائق ال يمكن تذليلها في طريق البناء االشتراآي. باستمرار

دان                            ه ال يمكن أخذ البل وى، وهو أن ع أق وإلى جانب هذه التضييقات الناشئة عن ماضي التخلف وحاضره يجب أن ُيضاف واق
ل الم آك ة، أي بمعزل عن الع مالية العالمي ي السوق الرأس ا الخاصة ف بيا بمعزل عن صيغة إقحامه ة نس يكون من . المتخلف الطبع س ب

ة تحقيق         1914بأن تروتسكي، حتى قبل عام      التفريط القول    ، قد وضع جميع الحجج التي استخدمها في منتصف العشرينات ضد نظري
ام             ". اإلشتراآية في بلد واحد   " ه ع ة       1905/1906إّال أنه من الواضح من خالل العديد من آتابات ه خالل الحرب العالمي ، وأيضا آتابات

ة      األولى، بأنه آان مدرآا للتغيرات، التي أ       حدثها إنبثاق االمبريالية، في العالقة المتبادلة بين األمم المتخلفة والمتطورة، وللدينامية الهائل
 .االقتصادي ومضاعفاته االجتماعية المختلفة، والسياسي ونتائجه العسكرية: لالمبريالية في آال الحقلين

تخلص          وحتى و لو آان بمقدور طبقة عاملة في بلد معين قلب سلطة الدولة شبه                ن تستطيع أن ت ة فهي ل االقطاعية أو البرجوازي
تويات       ة مس ى ثالث ه عل ة الموج مالية العالمي غط الرأس ن ض كري     : م ه العس ي مجال ودا ف غط موج ذا الض يبقى ه ي-أوال، س . السياس

زا                         ا انت د بإمكانه م يع ذي ل الم ال ه      فالرأسمالية لن تتوقف عن محاوالتها إلعادة االستيالء على ذاك الجزء من الع ة في ائض القيم أي (ع ف
ع                  . آنتيجة النتصار ثورات اشتراآية   ) االستثمار ومراآمة رأسمال   الم أجم ى أن تشمل الع ى التوسع والتوسع إل ا إل . فهي تتجه بطبيعته

ة                ول المؤقت بالهدن ى القب ة، وفي أحسن األحوال يمكن أن تضطر إل ر  وعندما يتم ردها على أعقابها فإنها ال تستسلم للحالة الراهن  غي
نها  -ويتضمن الضغط العسكري  . المستقرة ة أو ش ذا  . السياسي تهديدات بحرب وإعادة سيطرة، ومحاوالت تدمير، ودعم حروب أهلي وه

ة                      وات مسلحة قوي ى إنشاء ق ة عسكرية، أي إل ة ذاتي ى حماي ا إل ر منه ما يفرض على الثورات االشتراآية المنتصرة الحاجة التي ال مف
ا ة اال. وتمتينه راإن الكلف ا وفق ر تخلف بيا أآث د نس ان البل ا آ ر آلم ون أآب ذا منشآت عسكرية تك ة . قتصادية لهك ويمكن أن تصبح التكلف

 .عائقا فظيعا أمام انبثاق مجتمع ال طبقي فعليا) وهو أمر ليس بالضرورة حتميا لكنه آامن(السياسية وااليديولوجية والمعنوية 
ورات االشتراآية أوال،        . تصادي مباشر  أما الشكل الثاني من الضغط فهو ذو طابع اق   ا الث ي انتصرت فيه دان، الت إن تخلف البل

ك    . أخضعها لضغط متواصل من البضائع األرخص ثمنا والتكنولوجيا األآثر تقدما في السوق الرأسمالية العالمية     ر ريب أن تل ومن غي
ة للتجارة الخارجي        ار الدول اج        الدول يمكن أن تدافع عن نفسها عبر ضمان احتك ه لتشريك وسائل اإلنت ى عن و  (ة، وهو مكمل ال غن ول

ن                      ). التأميم: حتى في أشكالها الدنيا    د الرأسمالية ل ا بع أن التطور االقتصادي لمجتمعات م تحكم وبهذه الطريقة تضمن تلك الدول ب ه   ي  ب

                                                           
لكن ). أو الثورة الروسية(القوى الداخلية للبروليتاريا الروسية ) إلقالل من تقديرأو ا" (بنفي" في إحدى حججهم الرئيسية ضد تروتسكي يتهم ستالين والستالينيون تروتسكي �

مع حقيقة أن تروتسكي آان أول من طرح استالم هذه البروليتاريا السلطة بنفسها؟ حول اعادات حديثة لهذه الحجة " اإلقالل من التقدير"آيف يمكن ألحد أن يجمع بين تهمة 
 .40-25، ص1976، لندن ل التروتسكيةحوأنظر آوستاس مافراآيس، 
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م مصالحها الخاصة        تفرضقانون القيمة، أي أن اإلمبريالية لن        ا       .  نمط تطو يالئ ذا دفاع ر      لكن هك ة غي ائج الجانبي ا ال يعني أن النت ذاتي
 .المباشرة لضغط السوق العالمية يمكن أن ُتلغى نهائيا في االقتصادات المشرَّآة أو أن هذا الضغط قد يختفي بشكل آامل

ر محددة من ا                           رة غي ل، ستبقى محافظة، لفت المي للعم يم الع زمن،  فألن السوق الرأسمالية العالمية تستفيد بشكل هائل من التقس ل
ة أصيلة          . على مستوى انتاجية عمل أعلى     وبالتالي سيفترض على االقتصادات المشّرآة، حتى بظل أآثر الظروف مؤاتاة لسلطة عمالي

ام             في الدولة واالقتصاد، ان تدمج بين آل من المهام إلعادة البناء اإلجتماعي على أسس المساواة واألخوة والتضامن بين الكادحين ومه
ع  ة م و      المنافس ه نم ت نفس ي الوق ن ف ع لك و فوضوي مشوش متقط اه نم ي اتج ه ف دفوع حسب طبيعت ب الم اعي الغري ام االجتم النظ

 مع آل –" تراآم اشتراآي موسع"ومن ثم يتبعه  " التراآم االشتراآي البدائي  " مندمجة مع    ستكونإن إعادة البناء االجتماعي     . انفجاري
ا   . رضها هذا االندماج على إعادة البناء االجتماعي نفسهاما يرافق ذلك من قيود صعبة ال مفر منها يف   إن البضائع الرخيصة والتنولوجي

ام                 ائق أم ر، آع وى بكثي تبدو أق دما للرأسمالية س د واحد         "األآثر تق اء االشتراآية في بل ا           "بن ة وبحريته ة القوي ، من الجيوش االمبريالي
 .وطيرانها

يكول  اعي بس و اجتم ث للضغط فه كل الثال ا الش ين أم كلين األول أتى عن الش ع  . وجي يت اق المجتم ي انبث كل أول د بش ا يعتم فبينم
ادات                       الي في البسيكولوجيا والع االشتراآي على عدد محدد من الشروط المسبقة، يدفع بهذا اإلنبثاق أيضا، وبالقوة نفسها، تحول راديك

اديين   ل الع رأة والرج ة للم وافز والممارسات اليومي ر والح ة   ب–وطرق التفكي ة عمالق ورة ثقافي الم آخر ث ارة صدف أن (ك وهي عب
ؤات             ). استعملها تروتسكي قبل ماوتسي تونغ بأربعين سنة       ومن الضرورة بمكان، من أجل تحقيق هذه التغيرات الراديكالية، خلق جو م

نسبة لألجور   "  اإلجتماعي األجر"يتصف بتطور القوى المنتجة وارتفاع مستوى المعيشة وإرضاء الحاجات المادية األساسية وارتفاع             
رد               (الفردية   ة للف ود اإلنتاجي ن يكون في نظام مبني          ). أي تلبية اجتماعية مباشرة لعدد من الحاجات المتزايدة باستقالل عن الجه ذا ل وه

ردي        اب الف ال والبضاعة     (على المكافأة والعق اح وخسائر محسوبة بالم د ف        ) أرب ان متزاي ل من خالل إيم ة، ب درة  والحوافز الفردي ي ق
د من      -التعاون والتضامن االجتماعي على تلبية الحاجات المادية األساسية بطريقة متساوية   ان ال ب ه إذا آ ى عن  وهذا شرط مسبق ال غن

اون والتضامن األخوي آأساس للممارسة                           ذاتي بالتع ذاتي والتوسع ال اء ال رون الوسطى من أجل االغتن استبدال الكدح المتواصل للق
ردي هو    . (ية الساحقة من الرجال والنساء    اليومية لألآثر  اء الف أن يكون ذلك ممكنا وغير طوباوي قد برهنه واقع أن االتجاه نحو االغتن

ة محددة              اج ظروف اقتصادية اجتماعي ل نت انية ب ة اإلنس يس جزءا من الطبيع اج السلعي واقتصاد السوق     -ذاته ل ذه  .  نشوء اإلنت إن ه
 ).يش مع اإلنسانية لمئات األلوف من السنين وبذا لن تستمر إلى األبدالظروف محددة تاريخيا وهي لم تتعا

ذي ال يمكن لالقتصادات المشّرآة أن                             الم ال ر من الع ة أخرى تسود الجزء األآب ا اقتصادية اجتماعي ا أن ظروف ك، طالم مع ذل
اريخي في التطور       تنعزل عنه، وطالما أن أجزاء من البلدان الرأسمالية على األقل تتمتع بمستوى معيشة أعل              دمها الت ى قاعدة تق ى، عل

اق      ى انبث تهالك ال يفضي إل نمط اس رتبط ب ى م توى المعيشي األعل ا أن ذاك المس ا، وطالم ة عمله دل إنتاجي ان "الصناعي ومع اإلنس
رتب على ذلك من ، سيبقى هناك ضغط قوي يدفع باتجاه تقليد هكذا أنماط داخل االقتصادات المشرآة واتباعها مع آل ما يت       "اإلشتراآي

 .اختالل بسيكولوجي واجتماعي وسياسي واقتصادي
ل،             ى مجتمعات اشتراآية متطورة بشكل آام وعلى افتراض أن الثورات االشتراآية ال تستطيع تحويل البلدان المتخلفة نسبيا إل

ب   ام ب ارا آخر إّال القي ان اختي د ال يملك ا القائ ك أن البروليتارياالمنتصرة وحزبه ي ذل ل يعن ورة ه امرات المته ة (عض المغ حرب ثوري
وإّال ال مفر من فقدانهما السلطة؟ وعلى العكس من ذلك، فما آان بعض األحيان ُينسب ) لتوسيع الثورة اإلشتراآية على الصعيد العالمي     

ام   7إلى تروتسكي  وم من األي ل أن         .  لم يكن موقفه في ي ة قب ه العملي ا بحيثيات ذا التساؤل مطروح م يكن ه ا ل ى    فبينم  يستولي البالشفة عل
ل العشرينات                          ين الشيوعيين في أوائ ام أساسية ب د آنقطة انقس ان جواب تروتسكي      . السلطة فعليا في ثورة أآتوبر، بدأ يظهر بتزاي وآ

ائ                               : قاطعا ط لوس ادة الرأسمالية ولكن باستعمالها فق ع إع اء في السلطة ومن أي عمل ممكن للبق وم ب ل على البروليتاريا المنتصرة أن تق
ه                             ده عن دل أن تبع ه المرتجى ب ى تقريب المجتمع من هدف ذا ال    . وسياسات تتالئم مع هدف بناء مجتمع ال طبقي، وتكون قادرة عل إن ه

ات             ين الحكوم ات ب تغل التناقض ذاتي وأن تس كري ال دفاع العس ي ال دراتها ف ى ق افظ عل ب أن تح ة يج ة العمالي أن الدول ط ب ي فق يعن
تعمالها لجمي ة باس ا   البرجوازي ى النضال للبروليتاري درة عل النفس والق ة ب ع صعود الثق ة م ية المتالئم اورات الديبلوماس كال المن ع أش

ل                            ة ثق ى تقوي ؤدي إل ة ت ه الرأسمالية، وتطويره بطريق العمالية، بل يعني أيضا تطويرا مضطردا القتصاد البلد القومي الذي أسقطت في
 . ثقافيا ووعيا سياسيا وقدرة على إدارة اإلقتصاد والدولةعددا ومهارة ومستوى: البروليتاريا في المجتمع

يتين                 ة والممارسة المارآس د من النظري ا لفصل جدي ل افتتاح ة مع المارآسية، ب ة طوباوي ام    . إن هذا لم يكن قطيع ا هي المه فم
ى  الملقاة على عاتق الثورات المنتصرة التي تبقى بشكل مؤقت معزولة عن البيئة الرأسمالية العدائية   ؟ هل عليها أن تحاول الحصول عل

فترة استراحة لحين تقدم جديد للثورة االشتراآية في أماآن أخرى؟ ما العمل خالل فترة اإلستراحة القصيرة تلك؟ آان تروتسكي شديد                      

                                                           
 .9، ص 1969 لينين حول تروتسكي، فرانكفورت �
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ي   . نتصرة اإلدراك للتضييقات االقتصادية واإلجتماعية والسياسية التي تحد من االختيارات الموضوعة أمام هكذا بروليتاريا م              إن التخل
ة ضيقة سيكون أمال                                 ع الالطبقي ضمن حدود قومي اء المجتم ق بن ة تحقي ا محاول الطوعي عن السلطة لعدو طبقي هو فعل خيانة، بينم

د تتضمنه من         . آاذبا طوباويا رجعيا، يحمل عواقب آارثية      ا ق ارات، رغم م د من اإلختي وبين هذين الحدين المتطرفين بقي هناك العدي
ا للظروف           . إضافيةتقييدات   ي ال يمكن تالفيه تالينية النتيجة الت ي جعلت من الس وبالطبع أنه ليست االقتصادية الجبرية الحتمية هي الت

 .المادية التي حكمت روسيا في العشرينات
وى اال     ة للق ة داخل   آان من الممكن أن تؤدي أشكال بديلة للسياسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى عالقات مختلف جتماعي

ة الشيوعية تبنت              . عالقات آان من الممكن أن تجعل من الستالينية  أمرا غير  ممكن            –االتحاد السوفياتي    و أن األممي ك، ل وأآثر من ذل
ل                              تاليني في الحزب الشيوعي السوفياتي، وهو الممث ل الس ى التكت ر عل ر وأآث استراتيجية وتكتيكات مختلفة بدل أن تصبح معتمدة أآث

ية   السيا ورة الروس اء الث ا الحي المي مختلف جوهري اد إطار ع ى إيج ك إل يؤدي ذل ان س وفياتية، آ ة الس ن خالل –سي للبيروقراطي  م
ورة        دفاع األعمى              . مضاعفاته الحاسمة على التطور الداخلي لهذه الث ر وال اإلن ة وال انتصار هتل ورة الصينية الثاني ة الث إذاك فال هزيم

 . الثانية آانت ستحدد مسبقا في أوائل العشرينات أي بعد موت لينينللبشري نحو الحرب العالمية
أي     " بناء االشتراآية"بكالم آخر، إن توقع تروتسكي حول عدم قدرة البلدان المتخلفة نسبيا على     م يكن ب بقواها الذاتية الخاصة ل
ة            طريقة من الطرق وقوعا في تلك الجبرية االقتصادية العقيمة والميكانيكية التي عل            ى العكس آان عليه أن يحطمها في صياغته لنظري

ى                          . الثورة الدائمة  ر المتساوي عل انون التطور المرآب وغي ق الجريء نفسه لق آانت نظرية، على العكس من ذلك، تعتمد على التطبي
يا ستخ     . الصعيد العالمي  ية    إن البروليتاريا المنتصرة بإسقاطها للرأسمالية في أضعف نقاطها في بلد مهم آروس وى السياس وازن الق ل بت

ة        ورة االشتراآية العالمي ة لسيرورة الث ا للغاي ى     . واالجتماعية على الصعيد العالمي بطريقة تعطي فيها دفعا قوي الي سترفع إل وهي بالت
ة                   افرة نشطة وواعي ة متن ات اجتماعي ين طبق وى الحاسم ب ة  –مستوى أرقى، وتضع في إطار جغرافي أوسع، اختبار الق من  البرجوازي

ى الصعيد      . ناحية، والبروليتاريا مع جميع الشرائح المستغلة والمضطهدة في المجتمع من ناحية أخرى         تبدأ عل ورة اإلشتراآية س إن الث
 .القومي وتنتشر عالميا، وستنتهي أما باإلنتصار أو بتلقي ضربة على المدى الطويل على الصعيد العالم آكل

لبية  ائج الس د لعبت النت تراآي"لق دلالش د واح ة " ة في بل ومنترن وخضوعه لمصالح البيروقراطي ولالنحطاط البيروقراطي للك
دفاع عن اإلتحاد                    ة ال الي في اضعاف آلي السوفياتية الخاصة، لعبت دورا أساسيا في الحاق هزائم حاسمة بالطبقة العاملة العالمية، وبالت

 .السوفياتي أيضا
وراث االشتراآية           أن الث ل موضوعيا         هل يمكن إذن أن يقال ب بيا تمث ة نس دان المتخلف ورة      – في البل اب انتصار سريع للث في غي

را                      -العالمية دم تبري اني، ويق  طريقا ال رأسماليا لتصنيع وتحديث البلدان التي انسد فيها الطريق الرأسمالي؟ هذا صحيح، بمعنى من المع
ادحي      لكنه ال يبرر بأي طريقة من الطرق حكم البيروق   (إضافيا لهذه الثورات     ة ضد آ ا البيروقراطي ي ارتكبته راطية هناك والجرائم الت

دان               ). بلدها وآادحي البلدان األخرى    ال البل ا أن تنتظر لكي يصنع عم دان عليه ذه البل لقد رفض تروتسكي بوضوح فكرة أن شعوب ه
ن لتلك الشعوب أن تحقق تقدما هائال، يمك. �المتقدمة ثورتهم وإّال ستضطر إلى الوقوف في منتصف الريق بين الرأسمالية واالشتراآية 

 .وهذا ما حصل بالفعل، حتى ولو لم يكن بإمكانها وحدها بناء اشتراآية بثورة معممة
ي         .  إّال أن عزلة الثورة في البلدان المتخلفة نسبيا ليست بقدر محتوم           إن هذه العزلة مرتبطة بشكل وثيق بالتأثيرات المتناقضة الت

ة          أحدثتها اإلنتصارات األو   ة العالمي ة العمالي ى الحرآ ورة عل ر نشوء أشكال            . لى للث أثيرات عب ذه الت ة ه ذا عزل ائج هك د ضاعفت نت وق
ع                 . محددة من السلطة السياسية في تلك البلدان       ا حصل في الواق م م داخلها يمكن أن نفه –وفقط بحال تفحصنا جميع تلك العناصر في ت

 .بر بأن األمور يجب أن تسير على ذاك الطريق، وذاك الطريق فقطفهل يمكننا أن نتغلب على شتى األفكار التي تعت
 

 

                                                           
وبسبب ما خلقه الحرب من مصاعب ومخاطر جمة للمراآز اإلمبريالية تفتح إمكانات واسعة أمام : "1940ايار /  في مايأنظر بيان المؤتمر الطارئ لألممية الرابعة  �

… وفقط النضال الثوري والعلني للشعوب المستعبدة يمكن أن يمهد الطريق أمام انعتاقها…  في أوروبا تبشر بالساعة القادمة لتحررهاإن لعلعة المدافع. الشعوب المضطهدة
صبر بروليتاريا المراآز إن آفاق الثورة الدائمة ال تعني أبدا أن على البلدان المتخلفة أن تنتظر اإلشارة من البلدان المتقدمة، أو ان شعوب المستعمرات عليها أن تنتظر ب

وعلى العمال تطوير النضال الثوري في آل بلد، أآان مستعمرا أو إمبرياليا، حيث توجد الظروف المالئمة، . إن المساعدة تأتي للذي يساعد نفسه. اإلمبريالية لتقوم بتحريرها
 ).206-202 ، ص1973، نيويورك 1940-1939آتابات ليون تروتسكي (ومن خالل ذلك يقدمون مثال للعمال في البلدان األخرى 
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 الفصل الثالث
 

 الثورة العالمية
 

ون              د يك بيا ق ة نس دان المتخلف ا البل دا لتروتسكي أن بروليتاري دة ب ة والسياسية الفري وى االقتصادية واالجتماعي ة الق بسبب عالق
ا       ل بروليتاري بيا من             بمقدورها االستيالء على السلطة قب ة نس دان المتخلف ك البل ة في تل تمكن البرجوازي ل أن ت دما وقب ر تق دان األآث  البل

ن تستطيع              . ممارسة سلطة الدولة بشكل آامل       دان ل ذه البل ا المنتصرة في ه ن، وألسباب التخلف النسبي نفسها، فإلن البروليتاري ولك
إنها تملك الفرصة التاريخية لبدء سيرورة واقعية للثورة . شكل آاملمتطور ب) ال طبقي(بقواها الخاصة المحدودة بناء مجتمع اشتراآي       

ك الوسائل                     : العالمية مد الثورة االشتراآية إلى البلدان الصناعية األآثر تقدما، التي بالتالقي مع الثورات المنتصرة السابقة يمكن أن تمل
 .الشتراآياالقتصادية واالجتماعية الضرورية للقيام بقفزة حاسمة نحو المجتمع ا

ل     ا فع ؤال آم ل، أن يطرح الس ى األق ي عل أ جزئ الي خط ان، وبالت ر بمك ي التفكي ة ف ة واالحادي ن الميكانيكي ه م ر، إن الم آخ بك
الي ديون آالت يون التقلي يا : المارآس ل أن روس تراآية"ه ا  "ناضجة لالش تفحص م ان ب اول الصحيح آ الم ناضجا ؟ إن التن ان الع إذا آ

 .داخلي وعالمي: جود روسيا الواقعي والمتناقض في ذلك العالم أطلق العنان لدينامية ثورية ذات حدين، وآيف أن ولالشتراآية
ا دامت ال             –وبهذه الطريقة فإن التناقض الذي يبدو موجودا في الخطوتين األوليين من المناقشة                ى السلطة م اذا اإلستيالء عل لم

 .يحل ديالكتيكيا–تسمح بتحقيق الهدف التاريخي؟ 
اني خاصا          وعل أي معنى من المع ". بالتروتسكية "ى عكس الخرافة التي باتت تضمحل ببطء،فإن هذا التوجه األساسي لم يكن ب

دها         ا وبع ى وخالله ة األول ل الحرب العالمي ارفوس،    . لقد آان أمرا مشترآا بشكل واسع بين جميع اليساريين المارآسيين قب د صاغ ب فق
تراآي ة االش ة للحكوم دود مفهوم ه تروتسكي ضمن ح ا فعل ر مم دد أآب ا بتش رة ذاته يا، الفك ي روس ة ف ارآت روزا . ة الديموقراطي وش

ين سنتي               1914-1905لوآسمبورغ في الفكرة بشكل واسع في فترة ما بين           ة ب ر عالني ، 1918 و 1917 وما لبث أن دعمتها بشكل أآث
األخ  1914بينما آان لينين والقادة البالشفة أآثر جهرا بها بعد سنة             ام     وب ين          . 1917ص ع اب لين ى آت هل سيحتفظ   ويكفي الرجوع إل

ة؟   لطة الدول فة بس ام  (البالش ارين  )1917ع اب بوخ ة    "، وآت قاط البرجوازي ى إس رية إل قاط القيص ن إس ام " (م ى ). 1918ع وحت
ورة             ة إن      1905آاوتسكي ومهرينغ، وعلى األقل تحت ضغط الحماس الذي خلقته ث ة مماثل ر بطريق د عّب ية، فق ة    الروس م تكن مطابق . ل

وهي عملية مرتبطة باإلصالحية والستالينية وعقود من الهزائم والتراجعات في حرآة           –فقط االنحدار الهائل للثقافة المارآسية التقليدية       
ة   ة العامل ار            –الطبق رف لتي ية ش دو آقض ا تب دمين، ويجعله ال المتق ي العم ن وع ة م ات البديهي ذه االفتراض ل ه ن أن تزي ن م  تمك

 ".التروتسكية"يدعى " يعصبو"
اجئ وعنيف                  ة آحدث واحد مف ة   "–هذا، ولم يعّرف تروتسكي أبدا الثورة العالمي ورة متزامن ى           " ث الم أو عل دان الع ع بل في جمي

ة عمليةبل على العكس آانت الثورة العالمية بالنسبة له، بشكل بارز،   . األقل أهمها    واقعية وشيكة الحدوث متأتية من التناقضات الداخلي
ع البرجوازي   آل(للرأسمالية العالمية   الي والمجتم ة          ) من النظام اإلمبري ا سلطات دول ة له ة في دول معين ة مبني ا رأسمالية عالمي ، لكنه

ة       . محددة يتوجب على الطبقة العاملة وحلفائها إسقاطها       اء الدول ين بق وى المنتجة وب وبينما أدرك تروتسكي أن التناقض بين مستوى الق
هو أحد التناقضات الرئيسية للرأسمالية المضمحلة،  ) أو دولة ما قبل برجوازية تنطوي على قضايا وطنية متفجرة     (جوازية  القومية البر 

اعي وسياسي                        د آإطار لنضال اجتم ا بشكل متزاي د أهميته ى    . تجنب، وبشكل صحيح، اإلستنتاج أن الدولة القومية الموجودة تفق ل عل ب
ي بأن  تنتاج المنطق ان االس س، آ دة النتصار    العك يعطي فرصة متزاي ا س ة، مم دول القومي ن ال دد م ي ع ة ف ات متعاقب تتطور أزم ه س

ة  …: "هذه هي الطريقة الواقعية التي ستتقدم من خاللها الثورة العالمية       . البروليتاريا وطليعتها الثورية   ورة العالمي هي سلسلة   … إن الث
 ".دة منها األخرى بانتصاراتها، وبالمقابل تعاني من هزائمها من الثورات القومية التي تنعش الواح-لكن غير متواصلة–

ى              –إن مفهوم تروتسكي للثورة العالمية آعملية ملموسة         ة األول ؤتمرات األربع ة للم ائق البرنامجي هذا المفهوم الذي تضمنته الوث
وم تروتسكي  (لألممية الشيوعية    دم مساهمات     -يكون من األصح تسميته مفه ين ق ين حيث أن لين ا يكتسب تروتسكي     لين  ال تحصى بينم

ة المتناسبة مع                -)الجدارة التاريخية بصياغته هذا المفهوم ألول مرة       ل النظري ة للتحالي ا مجار مختلف ي تشعبت منه دة الت  هو نقطة العق
 .، أو على األقل منذ الحرب العالمية األولى1905التحوالت الواقعية التي عايشتها الرأسمالية العالمية منذ عام 
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تستند فكرة الثورة العالمية هذه، بشكل أساسي وواضح، إلى مفهوم آلية االقتصاد العالمي والنضال الطبقي الخاضع لتطور غير 
ارفوس اإلقتصادية                  . متساو ومرآب  ورغم أن تروتسكي لم يستنبط نظرية مفصلة عن اإلمبريالية، لكنه، تحت التأثير الكبير لدراسات ب

نة          حول انعطافة القرن، دافع      ذ س ذآور أعاله من ه  1905بصمود عن المفهوم الم ة وفات امج       .  ولغاي ده لبرن وهو مشروح ببراعة في نق
وم صحته           1928الكومنترن عام    ارآس حول                .  بحيث يصعب معه تصور أن ينكر أحد الي وم م تثناء مفه ة اس ول، مع امكاني ويمكن الق

ا ن ي والنضال السياسي، إنن د االقتصادي للنضال الطبق عة  التحدي ر برجوازي أصبحت واس ن مصدر غي ة م رة خالق ى فك اد ال نلق ك
 .رغم أن حقوق المؤلف في معظم األحيان غير معترف بها–االستيعاب بعد نصف قرن آهذه الفكرة األساسية لتروتسكي 

وا     –إن أي اضطراب جذري في التوازن المؤقت في أحد أجزاء هذا النظام    د، الت ة داخل البل وى الطبقي وى   توازن الق ين الق زن ب
راآم رأس                       ين ت وازن ب اج والسوق، الت وازن تطور اإلنت اإلمبريالية، التوازن بين اإلمبريالية ومستعمراتها حتى في الحاالت الفردية، ت

التوازن بين الحرآة الجماهيرية والجهاز البيروقراطي المحافظ : المال وازدياد حجم فائض القيمة؛ أو على أرضية أخرى مختلفة تماما         
ه مضاعفاته في      -الذي يسيطر عادة على تلك الحرآة ويوجهها بشكل اعتيادي   ات يكون ل  إن أي اضطراب جذري في أحد تلك التوازن

ر منظور                 . أي مكان آخر داخل هذا النظام      وسيؤدي ذلك إلى إثارة موجات صادمة من الممكن أن تعّجل في العملية الثورية في عدد غي
ين          ومن التجارب األ    . من البلدان  ذا المجال يمكن أن نعطي مثل رة الصارخة في ه وطني في       ) أ: (خي ين نضاالت التحرر ال التفاعل ب

داد النضال     ابقة، وامت ة الس تعمرات البرتغالي تقالل المس نح اس ة، وم ة البرتغالي قاط الدآتاتوري او، وإس ا بيس ق وغيني وال والموزمبي أنغ
بانيا      التحرري األنغولي والموزمبيقي إلى زمبابوي، وامتد      ى اس م لسنوات          ) ب. (اد النضال البرتغالي إل ود االقتصادي المعم أثير الرآ ت

 . على تسريع العملية الثورية في إيران74-1975
اط                          ة ارتب ه ولطريق المي وتقلبات إن هكذا توّجها يبتعد آل البعد عن التعميم المبسط، بل هو يحتاج إلى تحليل مفصل لالقتصاد الع

د رأسمالي محدد د      ين                آل بل ة ب وى التاريخي ة الق د، ولعالق ى خصوصية آل بل ات نسبة إل ذه التقلب اثير ه ه واندماجه، والختالف ت اخل
ة أخرى  (الراسمال والعمل    ات اجتماعي ة، ولألشكال          ) وطبق ك العالق ي تل اجئ ف دخل في أي جيشان مف ي ت د، وللعوامل الت في آل بل

ك ال ية والنضال داخل آل من تل اة السياس ة المحددة للحي ة المعين ة التطور التاريخي ي مرحل دان ف ع –بل ى جمي د عل وهي أشكال تعتم
ة      -العوامل التي ذآرت سابقا    المي،         :  وللشكل المحدد للحرآة العمالية القومي ا بالنضال الطبقي الع ا وعالقاته ة وديناميته ا المكون أجزائه

ا في منتصف             لقد طبق تروتسكي بطريقة بارعة هكذا تحليال على عدد محدد من ا           . الخ…و يا القيصرية وبريطاني ل روس لبلدان من مث
ر                     ى بعض المساهمات االآث ات وحت بانيا في منتصف الثالثين ا واس ين وفرنس ل الثالث العشرينات والمانيا في اواخر العشرينات واوائ

ا                           ا وفي دمجه اذة في عمق رؤياه ات، تبقى مساهمات أخ دة في الثالثين ات المتح ام  )لمجرد والملموس  ل(تواضعا، من مثل الوالي ، الع
 .والخاص، التاريخي والحالي، وفي تملكها للماضي وتبصرها بالمستقبل

دءا من                       الم الرأسمالي ب ويتالزم بشكل وثيق مع مفهوم العالم الرأسمالي آكل عضوي لكن مرآب، مفهوم االنحدار التاريخي للع
الي      ويمكننا بشكل عام تلخيص هذا المفهوم       . الحرب العالمية األولى   اريخي الت ة        : في األفق العالمي والت ذ الحرب العالمي دت، من د ارت لق

ا              ) التقدمية(األولى، الوظائف الحضارية     ي حررته لنمط االنتاج الرأسمالي أمام اتجاهاته البربرية واالنكفائية، وتحولت قوى اإلنتاج الت
ووي     . آثر وأآثرالرأسمالية نفسها بشكل دوري إلى قوى مدمرة ذات سلطة ومضامين مروعة أ    ية والخطر الن ان والفاش فحربان عالميت

 .هي خالصة ذلك االتجاه التاريخي العكسي
ل        –لقد تم باألخص رؤية الحرب العالمية األولى آحد فاصل   ل أيضا من قب ل تروتسكي وروزا لوآسمبورغ، ب ليس فقط من قب

ا          واليو. لذاك العصر ) األمميين(لينين وجميع االشتراآيين اليساريين      م صائبة تمام ار آرائه يكفي  . م أآثر من أي وقت مضى يجب اعتب
اريخي ردي الت ذا الت د من ه ى وجه واح يطرة . أن نشير إل ي حروب الس د ارتكبت من دون شك ف الجرائم ق ة ب رغم أن الئحة حافل ف

ريكيين الشماليين            –االستعمارية في القرن التاسع عشر       ة لألم ادة المنظم ى اإلب ود،     هذا دون الكالم عل رهم من الهن ين وغي واألرجنتيني
ادة         (وزيادة التسلح التي سبقت حتما الحرب العالمية األولى          ذه الزي ة دون ه ر ممكن دو واضحا أن    -)وبالطبع فإن الحرب غي ه يب ، إّال أن

ذا المجال             ع، وا           . الحرب العالمية األولى سجلت تغيرا نوعيا حاسما في ه ف، وعسكرة المجتم ل للعن ة      إن الصعود الهائ لحد من الحري
ر                     ا بكثي ر قباحة نوعي الفردية، والشوفينية والعنصرية المرتبطة بالحرب، آل تلك الظواهر قد مّدت عبر العالم عددا من االتجاهات أآث

ي . ومن ذلك الحين بات العالم يعيش مع تلك الظواهر. مما وجد في المجتمع البرجوازي منذ نشأته       وبهذا المعنى فإن جميع الكوارث الت
ا يسمى               –أصابت البشرية منذ ذلك الحين       ة م هتلر، وستالين، وأوشويتز، وهيروشيما، والسباق الدائم على التسلح، والمجاعة في منطق

ة               -بالعالم الثالث، وخطر االبادة النووية      تجد مصدرها المباشر في الحرب العالمية األولى، بينما ترتبط جذورها األعمق بالطبع بالطبيع
 . الرأسمالي والمنافسةذاتها للتوسع

ا األول             ذ يومه ة من : آان تروتسكي األآثر بروزا بين األمميين الذين، برؤيتهم الواضحة لهذا المفترق، شجبوا الحرب االمبريالي
رب     اوئين للح تراآيين المن المي األول لالش ع الع د، التجم ؤتمر زيمرفال هير لم ان الش ذي صاغ البي و ال ف ضد  . فه ومهم العني إن هج

ة بحجة                  –" شتراآيين الوطنيين اال" دفاع عن الحرب العالمي وطني   "هؤالء االشتراآيين الذين انتقلوا إلى معسكر ال دفاع ال ه     -"ال د حّث  ق
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ة                      ة لألزم بشكل خاص واقع أن أي تزامن للحرآة العالمية مع األشكال األآثر تطرفا لالنحطاط الرأسمالي سيزيل آل أمل بنتيجة إيجابي
ى اإلش   . العالمية ؤتمر باسل                             وحت ه المشهورة لم ن بشكل واضح عشية الحرب في خطابات بيا، جون جوريس، أعل دل نس تراآي المعت

تحطم                          ين من األرواح وت تفنى المالي ذا مجازر حيث س لألممية االشتراآية أنه إذا ما أسقطت الرأسمالية البشرية بشكل إجرامي في هك
ذين ستخلقهما الحرب                 النتائج المادية واألخالقية لعصور من الحضارة، سيك       ة الل تياء والنقم ل االس ون من واجب الحرآة العمالية تحوي

ه المشهورة                   . عاجال أو آجال، إلى رافعة ضخمة من أجل قلب ثوري للرأسمالية           ه في معادلت ذا التوجه ذات د ه ا بع ين فيم : وقد لّخص لين
ة  ى حرب أهلي ة إل وا الحرب االمبريالي ة العام(حول تالم الطبق ن أجل اس لطةم ة الس وريين الصبورة ). ل يين الث إن معارضة المارآس

ر المتطرف      ا في الوقت نفسه التعبي نعهم من اعتباره ة ضد البشرية ال تم تعمارية، بوصفها جرائم فظيع ة واالس للحروب اإلمبريالي
 �.ألزمة الرأسمالية التي من الممكن أن تؤدي إلى ثورة عالمية

وى المنتجة         إن مفهوم عصر االنحدار التاريخي لن      ق للق اج  (مط اإلنتاج الرأسمالي ال يتطابق بالضرورة مع انحدار مطل أي اإلنت
ا   ة ومهارته ة العامل دد الطبق ن ع ا يتضمنه م ادي بم اج    ). الم نمط االنت اريخي ل دار الت ة االنح ي حال ن صحيحا أيضا ف م يك ك ل إن ذل

ام        خا–لكن تروتسكي لم يكن دائما واضحا حول هذه المسألة          . اإلقطاعي الي لع ي  1938صة في الفقرة المشهورة من البرنامج اإلنتق  الت
ين عامي                . تنص بشكل بّين على عكس ذلك      ا ب ا حصل عملي دما  – 1939 و1914لكننا يمكن أن نعتبر أن هذا المقطع آان وصفا لم عن

تقبل         -آان ذلك االنحدار واقعا ال يمكن إنكاره       د للمس ل األم ا طوي اال، خاصة في       وفي تحليال . � أآثر منه توقع ر اآتم ة األآث ه التاريخي ت
ام  ومنترن ع ؤتمر الثالث للك ى الم ره إل ام 1921تقري ومنترن ع امج الك ده لبرن ي نق ل 1928 وف ة أآم ه بطريق ن تروتسكي موقف ، يعل

وى ال              . إن لهذه المسألة النظرية المهمة عددا من المضامين األساسية          . �وأصح تقيم للق ق مس اك انحدار مطل ان هن إذا آ ة    ف منتجة المادي
ة واالشتراآية                                ورة العالمي ذ ستكون فرص الث زمن، عندئ ر محددة من ال ة غي ى حقب والبشرية يبدأ من الحرب العالمية األولى ويمتد إل
دهورت باستمرار              د ت ة ق بقة لالشتراآية العالمي ى، وستكون الشروط المس ة األول ارك المهم . العالمية أقل وأقل مؤاتاة بعد خسارة المع

 .إن تروتسكي نفسه آان متحضرا لقبول حكم التاريخ هذا. �طتنا، لقد دّل التاريخ أن األمور آانت عكس ذلكولغب
بيا للطراع الطبقي                    تقلة نس دورة المس أي بكالم آخر،    - �ويتالزم بشكل وثيق مع مفهوم العملية الواقعية للثورة العمالية مفهوم ال

ال     ة ونض ة العامل وة الطبق دريجي لق اء الت رابات        البن خمة آاإلض ارات ض ى انفج ؤدي إل ذي ي ي ال ا الطبق ها ووعيه ا بنفس يتها وثقته
ى                    ة من معن ا أيضا،    . الجماهيرية السياسية، واإلضرابات العامة، وحتى العصيانات المسلحة،أي إلى أزمات ثورية بكل ما في الكلم هن

 .ارآسية من قبل مارآسيي القرن العشرين العظامنمتلك تأآيدا صارخا على الطريقة الخالقة التي تطورت فيها النظرية الم
ربط   . إن مارآس نفسه قد ربط بشكل تام بين الثورة البروليتارية واألزمات اإلقتصادية الناتجة عن فيض انتاج                وبينما آان هذا ال

ة              ة، أصبحت العالق ة   صحيحا في عصر الرأسمالية ما قبل اإلمبريالي ر في ظل اإلمبر          الدقيق دا بكثي ة وفي عصر انحدار      أشد تعقي يالي

                                                           
 1915وقد أشار منذ عام .  لقد ُأتهم تروتسكي خطًأ بأنه آان يرغب في الحرب عمليا، وذلك بسبب امتالآه بشكل خاص لنظرة ثاقبة حول هذه العالقة بين الحرب والثورة�

وخالل تحقيقات لجنة . ضمن شروط أآثر سلبية من شروط عملية ثورية تنضج في سلم عالميإلى أنه رغم أن الحروب يمكن أن تسّرع أو أن ترآد الثورات، فإنها ستفعل ذلك 
 .دوي للتحقق من محاآمات موسكو، أعطى تروتسكي ردا باتا على هذا النوع من التهم

 .300، ص22، في األعمال الكاملة جزء"اإلمبريالية، أعلى مراحل الرأسمالية" لينين، �
 بأن الطبقة العاملة ستفشل في الصعود ضمن النضاالت الثورية وستسمح للبرجوازية بأن تتحكم بمصير العالم لعدد آبير من -ض ذلك للحظةولنفتر– إذا ما افترضنا �

وروبيين من البطالة السنوات، لنقل حقبة أو حقبتين، عندها سينشأ بكل تأآيد نوع من التوازن الجديد، وسُترمى أوروبا بعنف في حرآة عكسية، وسيسقط ماليين العمال األ
وبعد ذلك، . وستكون الواليات المتحدة مضطرة إلى إعادة تكييف نفسها مع السوق العالمي، وإلى قلب صناعاتها، وستعاني من قصور لفترة زمنية ال بأس بها. وسوء التغذية

تقرير حول األزمة "تروتسكي، ". (ن تنشأ حقبة جديدة لحرآة رأسمالية صاعدة سنة، يمكن أ25 أو 20 أو 15بعد أن يكون قد تحقق تقسيم عالمي جديد للعمل في حالة نزاع ل
إن حالة من عدم ). "211، ص 1945، نيويورك 1 جزء في السنوات الخمس األولى لألممية الشيوعية،، )1921" (االقتصادية العالمية والمهام الجديدة لألممية الشيوعية

اريا استالم السلطة، بينما ال تشعر البرجوازية بثبات آاف أنها سيدة موطنها، يجب أن ُتحل بشكل مفاجئ، عاجال أو آجال، بهذه االستقرار آهذه، حيث ال تستطيع البروليت
ما على ورب… الطريقة أو تلك، إما لصالح دآتاتورية البروليتاريا أو لصالح استقرار رأسمالي طويل وجدي على ظهر الجماهير الشعبية وعلى عظام شعوب المستعمرات

يمكن للبرجوازية األوروبية أن تجد طريقا ثابتة للخروج من تناقضاتها الخطيرة فقط من خالل هزائم البروليتاريا ". ال يوجد هناك حاالت يائسة في المطلق! "عظامنا نحن
إّال إذا استطاعت ) بالطبع مع توقع حقبة جديدة من هّبات عظيمة(لمية لن يكون هناك ازدهار جديد للرأسمالية العا. إّال أن العكس أيضا صحيح تماما. وأخطاء القيادة الثورية

). 65، ص 1970نيويورك األممية الثالثة بعد لينين، ، في "مشروع البرنامج لألممية الشيوعية"تروتسكي، ". (البروليتاريا، إيجاد مخرج ثوري للتوازن غير المستقر الحالي
 .221-216، ص1975. ب.ل. ن.الرأسمالية المتأخرةت ماندل إن هذه اإلشكالية مناقشة في آتاب ارنس

والغريب، أن .  إنه من الخطأ الموازي اعتبار أن نموا آخر للقوى المنتجة يعني فرصة جديدة لحياة الرأسمالية العالمية ونشاطها، أي يعني استحالة الثورة االشتراآية�
روسيا إلى "أنظر . ( باور لالقتصادية الجبرية-آاوتسكي-المستند من نسخة بليخانوف" المارآسي الميكانيكي"ا المفهوم تروتسكي ذاته قد تبّنى في مناسبة واحدة على األقل هذ

 بشكل واضح مع الفقرات المشار 1925يتناقض هذا النص المكتوب سنة  . 375، ص1975في تحّدي المعارضة اليسارية، نيويورك " أين؟ نحو الرأسمالية أو االشتراآية؟
ال بل أن هكذا انحدارا يصبح . إن مؤشر انحدار نمط االنتاج ال يعني أن نمو القوى المنتجة قد وصل إلى النهاية). 1928 و1921التي آتب عامي ) 3(يها في الهامش رقم إل

عندما تصبح ظواهر التدمير والتفسخ والتلف أآبر نوعيا بشكل انفجاري، و) عالقة اإلنتاج(ظاهرا عندما تنمو التناقضات بين التطور اإلنتاجي والنظام االجتماعي الموجود 
مثال، في القرن الثامن عشر في –لقد حصل هذا فعال في التاريخ من قبل . مما آانت عليه عند صعود نمط اإلنتاج وعندما يطرح نمو آخر للقوى المنتجة تهديدا أآبر للحضارة

 . في العالم الرأسمالي1968-1948لما بعد الحرب سنوات " االزدهار االقتصادي"وهذا ما يحصل منذ بداية . افرنسا وفي السنوات العشرين التي سبقت الثورة في روسي
 .32، ص 1975، نيويورك 1930، في آتابات ليون تروتسكي "المرحلة الثالثة ألخطاء الكومنترن" أنظر تروتسكي، �
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ل من                 (الرأسمالية   ك الحين، ال يمكن ألحد أن يقل ة وحتى في ذل رق                العالق دورة اإلقتصادية ودورة النضال الطبقي دون أن يفت ين ال  ب
ات                          ). عمليا عن المارآسية   ة ولمفترق ل مفصل لإلنتفاضات المتتالي ى تحلي ة أن ُيصار إل ذه العالق د ه  إنه من الضرورة بمكان في تحدي

ة                ة العالمي ة العامل م قطاعات الطبق م                   . النضال الطبقي في القرن العشرين في أه ل، لكن تتواجد أه ذا تحلي دا بهك م أب م يق إن تروتسكي ل
دان                               بانيا والصين وبل ا واس ا وفرنس ا وبريطاني يا وألماني ة حول النضال الطبقي في روس عناصر هذا التحليل في معظم آتاباته الظرفي

 .أخرى
ة  وأيضا حول    مفهوم الدورة المستقلة نسبيا للنضال الطبقي، نجد مثال جديدا الفتراق تروتسكي الحاسم عن أي من أشكال الجبري

ة ة  . االقتصادية الميكانيكي ة العامل ة الطبق ا ساءت حال ه آلم رة أن اطع فك د رفض بشكل ق ر(فق آٍس أآب ل وم توى معيشي أق ا ) مس آلم
ة في سنوات             أآبر، وب ) العالمية(أصبحت فرصة الثورة     ا  1921-1920التالي فقد هاجم بشدة أخطاء الكومنترن اليسارية المتطرف ، آم

اخ اإلقتصادي                   . 1934-1929في سنوات    ة في المن رات المفاجئ وأشار إلى أن انتفاضات النضال الطبقي تترافق بشكل عام مع التغي
ة( ى أزم ار إل ى تحسن أومن ازده ة إل ال من أزم ع مرا) االنتق ا م ر مم ةأآث ادة والبطال ة الح ة : والسبب واضح. حل األزم إن البطال

وتر   . الواسعة تضعف الطبقة العاملة على األقل من جهة قدرتها االقتصادية على التعبئة       وفقط في ظل ظروف تجذر سياسي قصوى وت
وي         وري ق اهيري ث ام       (وضعف حاد لسلطة الطبقة الرأسمالية ووجود حزب جم ا ع ا آانت الحال في ألماني ا   1923آم ، واألرجح أنه

 .، فقط آنذاك يمكن أن يترافق نمو فرص الثورة مع البطالة الواسعة)المثل الوحيد من نوعه لغاية اآلن
ة بشكل                                وم السيرورة النامي ات الوسيطة، بمفه ي، من خالل عدد من الحلق بيا للصراع الطبق تقلة نس يرتبط مفهوم الدورة المس

د رأسمالي                        أوال، إنها . ملموس للثورة العالمية   م في آل بل ة بشكل دائ ورة ممكن .  تعني أنه حتى في عصر االنحدار الرأسمالي ليست الث
ة               : فقط بشكل دوري  وعلى العكس إن هكذا إمكانيات تتجلى        ة للدول ة متنامي ة للمجتمع البرجوازي وأزم ة عام دما تتطابق أزم فقط عن

ة  م(البرجوازي ى الحك ة عل درة البرجوازي ذر متن) أي ق ع تج ي  م وعي الطبق ريع لل ة وصعود س ة العمالي يم للنضاالت الطبيقي ام وتعم
ين       . إن حدوث هذا األمر بالفعل في بلد معين ليس مسألة تخمين بل تحليل ملموس للواقع الملموس               . العمالي ذا تروتسكي حذو لين وقد ح

زمات المالية وأزمات سياسية وأزمات عسكرية        فاعتبر بين القوى المثيرة لألزمة الثورية مظاهر متنوعة آالمصاعب االقتصادية واأل          
 .وحتى نتائج اإلنتخابات بظل ظروف محددة) هزائم حرب، حروب المستعمرات، مقاومة جماهيرية لحروب أو تحضيرات حرب(

ادرة  هذا ويتضمن أيضا مفهوم الطابع الدوري لألزمات الثورية فكرة ديمومتها القصيرة نسبيا، وبالتالي أهمية الدور الحاسم                  لمب
الحزب الثوري في إنهاء هذه المرحلة من اإلستقطاب الحاد لقوى طبقية متضادة باتجاه انتصار الثورة، وبالتالي أيضا إمكانية الوصول        

رة في         . إستقرار ولو مؤقت للنظام الرأسمالي      –إلى نتيجة مغايرة     ذه الفك د وسع تروتسكي ه وبر لق اني من     دروس أآت د الث  وفي المجل
 . إن هذه الفكرة تبدو آخط أحمر في مجمل تحاليله إلنتفاضات ملموسة للصراع الطبقي في بلدان محددة.رة الروسيةتاريخ الثو

ا           وترتبط بهذا المفهوم، لدى تروتسكي، فكرة أنه فقط ظروف استثنائية تجعل من الممكن بالنسبة للطبقة العاملة بأآملها، أو تقريب
ل          . خليبأآملها، أن تتغلب على تنافرها الدا      ة، وتقات ات مختلف هذا يعني أن شرائح بروليتارية مختلفة تدخل وتخرج من النضال في أوق

ة ة مختلف ات زمني زخم مختلف  وألوق ة  . ب ل االجتماعي ذه العوام ع ه ن الواضح أن جمي يكولوجية-وم ام -البس رة أم ق آبي  تضع عوائ
 .الهجمة العامة على النظام البرجوازي

م              ونجد هنا تأآيدا حديثا      ديالكتيك بالنسبة لفه ة تروتسكي الرئيسية في تطبيق ال ر المتساوي، طريق لقانون التطور المرآب وغي
ة، والتناقضات              . الواقع المعاصر وآيفية تغييره    فلقد وضع تروتسكي التحليل األآثر صفاء بالنسبة للخصوصية القومية للبنية اإلجتماعي

وربط هذا التحليل باستمرار وفي آن معا مكانة البلد ضمن عامل النظام    . لي قام بدراستهالطبقية، والنضاالت الطبقية في آل بلد رأسما    
 . الثورة في هذا البلد بالنسبة للنظام آكل-أو هزيمة–الرأسمالي العالمي، والنتائج المترتبة على انتصار 

ل في      أوال، أن النضال الطبقي يمكنه، في : إن هذا الدمج يبرز فكرتين عامتين متقاربتين      دان محددة، أن يعّج أوضاع محددة وبل
ذا              (حدوث تحول حاسم في الوضع العالمي       ة له ه المتتالي ّين في تطبيقات ا بشكل ب ان محق وم أن تروتسكي آ ار الي انه من الصعب اإلنك

). 1937-36، إسبانيا 1937-34، فرنسا 1927-25، الصين 1933-1930، 1918،1923، ألمانيا 1917التقدير على آل من روسيا 
ل    األخص، فع ل أيضا، وب ة، ب ل خصوصية قومي ط فع وري ليست فق ر الث ديد للتغيي ن النضج الش ددة م ة مح ا، إن أوضاعا قومي ثاني

 .خصوصية نمط اقحام آل بلد في االقتصاد العالمي والسياسات العالمية
ي تصل   "القومية"ال للصراعات الطبقية بكالم آخر، إن سيرورة الثورة العالمية تملك في الوقت نفسه، إلى جانب آونها تسلس      الت

ة                              ا، ليست اال الجانب اآلخر من الوحدة العضوية للسوق الرأسمالية العالمي ذه    . إلى نقطة االنفجار، وحدة عضوية خاصة به ومن ه
الي أيضا للنضال الطبقي                       وى المنتجة ولنشاطات الرأسمال، وبالت ة     إ. الوحدة تنبثق النزعة العالمية المتنامية للق ذه النزعة العالمي ن ه

ورات            –التي ال تعني التوحيد الميكانيكي والتواقت التام        –المتنامية للصراع الطبقي     ى ث ل أيضا إل ة، ب  تقود ليس فقط إلى حروب عالمي
 .وإلى ثورات مضادة عالمية وحروب أهلية عالمية) أي ثورات تمتد بسرعة من بلد إلى آخر(عالمية 
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ذي     هكذا، فإن أممية تروتسكي    اون الطبقي ال ة والتع المتماسكة لم يكن لها جذورها فقط في النفور السياسي األخالقي من الوطني
لقد عبرت عن إقتناعه العميق      :  القوى المنتجة والصراع الطبقي    (*)إنها أيضا استتبعت منطقيا فهمه للميل نحو تدويل       . تخلقه بالضرورة 

ية        ( والدينامية العالمية للقوى المنتجة بأن التناقض المتفجر بين بقاء الدولة القومية     ة والفاش وهو أحد المصادر األصيلة للحرب العالمي
ة                      ) وآل المخاطر التي تهدد الحضارة الحديثة      ة والفيدرالي ورة العالمي ا من أجل الث يمكن التغلب عليه فقط من خالل نضال البروليتاري

الطبع ال يمكن أن       . العالمية للجمهوريات اإلشتراآية    ا                وب ا عم ملكيته ا دفاعه ي يربطه ة الت ة بواسطة البرجوازي ة العالمي د الفدرالي تتول
 .الخاصة بالتنافس الدائم

ى                             ى الغرب وأوال إل تمتد إل ورة الروسية س أن الث ل، ب ل روزا لوآسومبورغ بقلي عندما توقع تروتسكي، وذلك بعد بارفوس وقب
دل                       ألمانيا، لم يكن ينطلق من الوحي، بل من تحليل ما سيك           ى مع ك أعل ي تمل ة الت ة العامل ى الطبق ورة اشتراآية منتصرة عل أثير ث ون ت

ة  ل مرون ة أق ة برجوازي زة دول ي، وتواجه أجه وعي الطبق ة بصفاء(لمستوى ال ك الوقت برجوازي ة ذل م تكن لغاي ا ل إن نضج ). ألنه
ة، إّال      المنافسة االمبريالية قد مرآزعددا آبيرا من التناقضات داخل ذلك البلد، الذي وإ   ة المنظم ة العمالي ن آان قياديا في منظور الحرآ

 .أنه ال يمكن أن يصبح القوة االمبريالية القائدة
ا تروتسكي هي في الوقت نفسه                                ا رآه ة آم ورة العالمي ويمكننا أن نضاعف عدد األمثلة التي تظهر أن السيرورة الملموسة للث

اك أيضا             . ادر عالمية ومضاعفات عالمية   وسلسلة متفاعلة مع مص   " القومية"سلسلة من الثورات     ل النظري، هن لكن بمعزل عن التحلي
ة     (  وواقعية(فإذا آان هناك من يشك بحقيقة  . الدليل التجريبي  ة من األزمات الثوري مفهوم تروتسكي، فما عليه إّال أن يتأمل القائمة التالي

يا    ورة روس د ث ي حصلت بع يا : 1905الت ين 1909-1906بروس يك ،1911، الص دي  1917-10 المكس وض اإليرلن ، 1916، النه
يا  ا 1917روس ا 1918، ألماني دا 1918، النمس دا 1918، فنلن ا 1919-18، بولن ا 1919، بافاري ا 1920-19، إيطالي ، 1923، ألماني

ين  يا 1927-25الص ينية  1929، إندونيس د الص بانيا 1930، الهن ا 1937-36-34-31، إس ا 1936، فرنس  ،1948-43، إيطالي
ا  ان 1945-41يوغوزالفي ينية 1945-44، اليون د الص يا 1954-45، الهن ين 1948-45، اندونيس ر 1949-47، الص -54، الجزائ

ا ماي      1967-62، أنغوال    1962-56، آوبا   1952، بوليفيا   1962 ق    1973-70، شيلي    1968، فرنس ال   1975-73، موزمبي ، البرتغ
ورة                إن هذه الال  …1978، إيران   1974، أثيوبيا   74-1975 دايات الث ل ب ى األق ا عل ة، ويجب أن تلحق به ئحة بعيدة عن أن تكون آامل

ة المبقرطة دان العمالي ي البل ية ف ة : السياس ا الديموقراطي ة ألماني دا 1953جمهوري ا 1956، بولن لوفاآيا 1956، هنغاري -67، تشيكوس
 .، وفي أننا نعيش في عصر الثورة الدائمةفهل هناك من أي شك بأن الثورة العالمية هي حقيقة أساسية في قرننا. 1969

                                                           
 م- بمعنى جعلها عالمية (*)
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 الفصل الرابع
 

 البروليتاريا وقياداتها
 

د قامت وانتصرت         ورة                       . إن الثورة الروسية ق ا الث ان أهمه ا الوسطى آ ورات في أوروب ة من الث لة عالمي ان لسلس وأطلقت العن
وفمبر  ة في ن اني/(األلماني ة هز إال. 1918) تشرين الث ورة األلماني د متخلف محاط    أن الث ي بل ة ف ية معزول ورة الروس مت، وبقيت الث

ة ة معادي أجواء امبريالي ية األضعف  . ب ا الروس أن البروليتاري ة ب ير الظاهرة المتناقضة المتمثل ية، تفس ات مارآس ن، بمنطلق آيف يمك
أوال بشكل محدود سنوات  (ورة المضادة موضوعيا قد انتصرت، بينما البروليتاريا األلمانية األقوى موضوعيا قد سحقتها في النهاية الث 

 ؟)، ومن ثم بأعنف طريقة ممكنة من خالل استيالء النازيين على السلطة1923 و1921 و1919
ذا السؤال             ى ه رد عل ان بشكل أساسي، لل ان، مختلفت ار آاوتسكي   . هناك طريقت ري     -فبالنسبة لتي دي االقتصادي الجب اور التقلي ب

ت،    1919 و1918في عامي   " إطالقا بالنسبة للبروليتاريا  آانت موازين القوى غير مؤاتية      " ي تل ، وحتى أآثر من ذلك في السنوات الت
ذي    . حيث آانت البرجوازية ما تزال قوية جدا لم تضعف هزيمة الحرب من جهاز دولتها بما فيه الكفاية                 دعم ال وبشكل خاص، فقد آل ال

وى   ن ق ة م ذه البرجوازي ه ه اء"تلقت ار أن" الحلف ى اعتب ا بالحصار    إل ا عليه ا محكوم ل فيه امرة ال أم تكون مغ تراآية س ورة االش  الث
ة                              . االقتصادي والجوع  م تكن الطبق ا ل ورة، بينم ا لمعارضة الث اع تقريب ل باإلجم ات الوسطى بشكل أساسي محافظة تمي وآانت الطبق

ي ال    رة ف ديها خب يس ل مة ول ت منقس ل آان ة ، ال ب ه الكفاي ا في ة بم ها منظم ة نفس اء  العامل ادة البن ة إع ل مهم ي تتحم وري لك نضال الث
 .اإلشتراآي بشيء من النجاح

ة (خاصة لهذا المفهوم الجبري  " يسارية"وفي نسخة    ة،      )ويكون من األصح القول يسارية آاذب ة األلماني ة العامل ة الطبق م رؤي ، ت
ا،  ل بمعظمه ى األق ة"عل تقراطية عمالي اح الفا " آأرس دتها األرب ة أفس ذور عالمي ا ج الي له ة، وبالت ة (ئضة اإلمبريالي تثناء أقلي ع اس م

ل   ن العم اطلين ع ية آالع ات هامش ة وقطاع تراآية) محروم ا اش ى    -فإنه ى اإلطالق إل ة عل ة وإصالحية وليست ميال ة ومحافظ وطني
 .االنجرار في الثورة

ي يتضمنها              ر الصحيحة الت ة غي د من األمور التاريخي ى العدي ذآر   إن التوجه اآلخر المعاآس يشير إل ه بكل   .  الطرح آنف ال إن
ين   "و" محافظين"بساطة ليس صحيحا أن أآثرية العمال األلمان آانوا          ر منظم الين نحو االشتراآية       "و" غي ر مي رة    " غي -1918في فت

زب           . 1922 اديي الح ة أن قي تراآية، لدرج راب االش ي اقت دا ف ة ج تهم قوي دا، ورغب ا ج يمهم مرتفع توى تنظ ان مس س آ ى العك فعل
ين                االشتراآي ة وخداع واعي إعالنهم  :  الديموقراطي االصالحي استطاعوا تحويلهم عن البناء الفوري لسلطة سوفياتية فقط عبر محايل ب

وبرغم هذه المناورات الخيانية، نقل أآثرية العمال المنظمين والءهم       . أن الثورة االشتراآية قد انتصرت وأن تشريك االقتصاد قد تحقق         
شتراآي الديمقراطي إلى التنظيم الوسطي، الحزب االشتراآي الديموقراطي إلى التنظيم الوسطي، الحزب               بسرعة من قيادة الحزب اال    

ة أعضائه                    ذي انتقلت أآثري ا، وال ة البروليتاري ذاك بارتباطه الفكري بدآتاتوري ا آن ان معروف ذي آ االشتراآي الديموقراطي الموحد، ال
ة الشيوعية في شتاء            ال                    . 1921-1920بدورها إلى األممي ة العم ى أن أآثري ل للجدل، عل دالالت، رغم أن األمر قاب اك بعض ال وهن

 .�1923النقابيين قد انتقلوا إلى الشيوعية خالل أزمة سنة 
دة التنظيم    1919 و1918وليس صحيحا أيضا أن البرجوازية وجهاز دولتها آانا عامي   ة جي ة عامل .  أقوى من أن تسقطهما طبق

ورة، واضعة        وحقيقة األمر أن ضعف البر     ى من الث ابيع األول جوازية آان واضحا للغاية حيث أنها بقيت دون أي نشاط آليا خالل األس
ديموقراطي          اح اليميني        . إيبرت وستشيمان ونوسك   : جميع آمالها في قياديي الحزب االشتراآي ال وم هؤالء من الجن آانت تأمل أن يق

ين في                 لالشتراآيين الديموقراطيين بخداع العمال من أجل بن       وا راغب ى السلطة، وأن يكون دل االستيالء عل ة ب ة البرجوازي اء الجمهوري
وستظهر األحداث الالحقة بوضوح أن  . لقد برهنت هذه الحسابات عن صحتها  . بناء جيش قمعي جديد من القوى االمبراطورية المنحلة       

رط  الرأسمالية الكبيرة قد اتجهت لهذا الحل، ليس من موقع القوة بل من موقع ال              وم            . ضعف المف ا ال تفضل أن تق ة حتم آانت البرجوازي
بأسرع وقت    " الشر األهون  "وبالفعل عملت آل ما في وسعها للخالص من ذلك          . الديموقراطيين ببناء الجمهورية  -حكومة االشتراآيين 

، ومن   )1923ف  ، بفاصل زمني بسيط في صيف وخري       1928-1923، وبين   1923 و 1920بين سنتي   (أوال بوسائل برلمانية    : ممكن
 . بطريقة أعنف، وفي النهاية بشكل إرهابي مكشوف1930ثم بعد عام 

                                                           
باإلجماع في تاريخ ) وهو المؤتمر نفسه الذي قّرر الحقا تحويل السلطة إلى الجمعية القومية(المؤتمر األول لمجالس العمال والجنود األلمان  باقتراح من هيلفردنغ، تبنى -  �

 . قرارا يدعوا إلى البدء الفوري بتشريك جميع فروع الصناعة الناضجة لهكذا إجراء1918 أآتوبر 18
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دة عن أن تكون صحيحة               " الحلفاء"أما الفكرة القائلة بأن      ورة اشتراآية    . آانوا سينظمون تجويع ألمانيا بنجاح، فهي أيضا بعي فث
شك آتلة جغرافية تضم النمسا وهنغاريا وايطاليا واألرجح        ناجحة في ذلك البلد، تحدث بعد انتصار الثورة الروسية، آانت ستخلق دون             

وآما أشار لينين في رسالته إلى العمال األلمان، لم يكن هناك أي سبب اقتصادي أو جغرلفي يمنع هذه الكتلة االقتصادية                     . �آذلك بولندا 
ه  داء وتوزيع اج الغ ي إنت ذاتي ف اء ال ارة –الضخمة من اإلآتف ة الزراعة خاصة بوجود الصناعة والمه ى مكنن ة المساعدة عل األلماني

وى                          . الروسية ال الفرنسيين والبريطانيين، آانت ستجعل من سعي ق والحقيقة أن امتداد الثورة، أو على األقل قوتها الجاذبة وسط العم
يا             را مستحيال سياس ورات أم د للث ل األم ه من المرجح أيضا أن     . الحرب العالمية األولى المنتصرة لحصار طوي ين   إن ال األوروبي العم

ين بشرعية                   وا مقتنع ؤخرا، شرط أن يكون اميين م ل الفيتن روس، أو مث ال ال درة العم ة لمق ى التضحية مماثل درة عل آانوا سيظهرون مق
 .قضيتهم

اك أي تفسير       يس هن ي تلت الحرب مباشرة           " موضوعي "إذا، في الواقع ل رة الت ة في الفت ورة األلماني . بحت ومباشر لفشل الث
ي حصلت عامي               وليس هن  ة       – 1923 و1920اك أي سبب العتبار أن فرص النجاح الت امن للجبه ع الصعود الك رة م والفرصة األخي

ه بالفشل     " موضوعيا " آانت   -1933 و 1930العمالية الموحدة ضد الفاشية في       ا علي اق              . محكوم زائم ال يكمن في أعم ذه اله إن سر ه
ي ل             ى مستوى                        القوى المنتجة وال في األساس المباشر التحت ع عل ل يق اني، ب ة في المجتمع األلم وى الطبقي وازين الق ة ولم ى الطبقي لبن

ة   ة، والعالق ة المنظم ة العامل ة داخل الطبق ين االتجاهات المختلف وى ب زان الق ا، ومي ة وقيادته ة العامل ين الطبق ة ب ا للعالق مختلف تمام
واعي ل           دور ال ة من            المتبادلة بين مستويات معينة من الوعي الطبقي وال واع معين راآم أن ة أخرى، ت ة، ومن جه ة من جه ادة الثوري لقي

 .التجارب النضالية
ر،  جذورا موضوعية، الذاتيةومن المؤآد أن أي مارآسي ال يمكن أن ينكر أن لجميع هذه العوامل           أي جذورا  في التحليل األخي

ة الث       دخل الصحيح للطليع ا  مستقلة عن القوة النسبية والنشاطات الواعية والت ة وأخطائه ذا       . وري ا يتضمن تفسير موضوعي له لكن بينم
ا يسمى              يفعله ويغيره   العامل الذاتي بشكل حاسم، ما يمكن أن         ادي م العمال المتقدمون والمارآسيون في حالة معينة، يعّرف بشكل اعتي

 .بالعامل الموضوعي في التاريخ بطريقة تنفي إمكانية تغيير هؤالء له
ة     . هذا النوع من المسائل   آان تروتسكي معّدا لفهم      وبالفعل، إنه لشيء ملفت للنظر أن يكون الممثلون الثوريون األساسيون الثالث

، لينين وتروتسكي وروزا لوآسومبورغ، وآذلك أيضا المنظر الثوري األساسي           1914للمارآسية الذين إنبثقوا في  مرحلة ما قبل سنة          
اول          د تن الي من آال                       لمرحلة ما بعد الحرب أنطونيو غرامشي، ق ا مع العصر االمبري زي تطور المارآسية لتكيفه ا بشكل غري وا جميع

رن العشرين               . جانبي المشكلة  ورة  (وقد فعلوا ذلك من خالل وصولهم التدريجي إلى فهم السيرورة الواقعية للثورة االشتراآية في الق الث
ى             ، ومن خالل إظهارهم المتزايد للشروط المس        )الروسية والثورة العالمية   اد جاء عل ي بالك ورة االشتراآية، الت ة النتصار الث بقة الذاتي

إن هؤالء األربعة جميعا قد سجلوا خطوة آبيرة حقا إلى األمام في التحليل . 1905لمرحلة ما قبل سنة  " التقليديون"ذآرها المارآسيون   
 .اع الطبقي والثورةاإلشكال المارآسي المتمثل بالعامل الذاتي في الصرالمارآسي في محاولتهم إبراز 

ر، رأى المسالة          1905/1906فباآرا، منذ سنة    . آان دور تروتسكي تنبؤيا في هذا المجال       ، وقبل لينين وروزا لوآسمبورغ بكثي
ات،   ولم تكن الفرضية األساسية التي تضمنها آتاب   . مرة أخرى على أساس قانون التطور المرآب وغير المتساوي         ائج وتوقع وهي  نت

بيا      أن البروليتا  يا  –ريا يمكنها أن تستلم السلطة في البلدان األقل تطورا نس ل روس دان المتطورة صناعيا،        -مث ك في البل ل ان تفعل ذل قب
ة                    ة العامل ين الطبق وى ب ة الق م واضح لكون عالق ع الفالحين   (متعلقة فقط بفه ة م ة      ) المتحالف ة للفئ ة، آانت دون شك مؤاتي والبرجوازي

، بل إنها انطوت    �-بسبب الضعف المتزايد للبرجوازية وعزلتها اإلجتماعية     (ثر مما في ألمانيا أو بريطانيا       األولى في بلد مثل روسيا أآ     
ان د ث ى بع يا، إّال أن . أيضا عل ي روس ا ف ا منه ي ألماني ر ف وى بكثي ة آانت بشكل واضح أق ة العامل رغم أن الطبق اعي ف دور االجتم ال

 . يسلب منها المقدرة على انتزاع السلطة في لحظة معينة� في اللحظة الحاسمةالمحافظ الذي تبديه قيادتها التقليدية فجأة
ة          ة العمالي ر المتساوي للحرآ ذا التطور المرآب وغي م يوّضح أسباب ه وى    -لكن تروتسكي ل ة وأق ة عامل وى طبق ع أن أق  واق

ة من النضال ا                  واع مختلف ة ألن ر آافي ة غي ع تجرب ع م ادة محافظة بشكل جوهري      منظمة للطبقة العاملة يمكن أن تجتم . لطبقي ومع قي
ام        ديموقراطي ع تراآي ال زب االش ادة الح ة لقي ة المحافظ جب النزع ه ش م أن ل رغ وان   1907وبالفع ت عن وعة تح ي موض ول  ف ح

                                                           
، خاصة بعد دخول 1920وقد تغّيرت الحالة بشكل جذري في ذلك البلد فقط عام . اخل سوفياتات وارسو مؤيدة لبولندا السوفياتية د1919 آانت هناك أقلية آبيرة سنة - �

 .الجيش األحمر
 .197 نتائج وتوقعات، ص - �
، نزعتها المحافظة بشكل تناسبي مع ازدياد حجم الديموقراطي األلماني- لقد طورت األحزاب االشتراآية األوروبية، وباألخص أآبرها حجما أي الحزب االشتراآي- �

 الديموقراطية، آتنظيم يجسد  التجربة السياسية للبروليتاريا، -وآنتيجة لذلك، فإن االشتراآية. الجماهير المنضّمة إلى االشتراآية ومع ازدياد تنظيم وانضباط هذه الجماهير
إن التأثير الهائل للثورة الروسية يشير إلى أنها ستدّمر العمل الروتيني والمحافظ للحزب، وتضع . يا من أجل السلطةيمكن في لحظة محددة أن يكبح النضال المباشر للبروليتار

 ). 246، ص1978تروتسكي، نتائج وتوقعات، نيويورك ". (مسألة اختبار القوة بين البروليتاريا والرأسمالية الرجعية على جدول األعمال
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اورا                   ،  �االشتراآية الديموقراطية األلمانية   ه في من يا، بدخول ة في روس ة الثوري ة الحرآ ت لكنه تجاوب، في نهاية المطاف، مع انعطاف
ة عام                   -في الحزب االشتراآي    " المارآسيين الوسطيين "ملتبسة مع    اذ بصيرته الهائل ا عن نف ا جزئي ديموقراطي، مسجال إذاك تراجع ال

ا            . 1905/1906 رة م ذه المسائل في الفت آانت روزا لوآسمبورغ دون شك المفكرة األساسية التي احتفظت بتحليل مارآسي واضح له
 .ينين موقعا وسطا بين تروتسكي ولوآسومبورغ، بينما احتل ل1914-1910بين 

ة الشيوعية، طّور                             اء األممي وبر والنضال من أجل بن ورة أآت وفقط ومع اندالع الحرب العالمية األولى، وخاصة مع انتصار ث
ين الط   ة ب ة الديالكتيكي ر جالء عن العالق ة أآث ومنتيرن، نظري ي الك يين ف ع المنظرين األساس ق م اون وثي ة تروتسكي وبتع ة العامل بق

 .1940-1930وقد اتخذت هذه النظرية شكلها النهائي في آتاباته في فترة . وقيادتها، وبين الحرآة العمالية المنظمة وبيروقراطيتها
ة                     ي تسبق نهوض البرجوازي ك الت ا  . إن نهوض البروليتاريا يحدث ضمن شروط اجتماعية واقتصادية مختلفة تماما عن تل فبينم

روة                                  آانت األخيرة الق    ى معظم الث ا آانت تسيطر  عل زمن، وبينم ة من ال ة بحقب ى سلطة الدول ل استيالئها عل ة اقتصاديا قب وة المهيمن
د زمن                           بيا بع االجتماعية عندما آانت ال تزال مضطهدة سياسيا، فإن الطبقة العاملة تبقى دون ثروة مادية وبسلطة اقتصادية بسيطة نس

ة      . يين تبدأ بمد يديها نحو االستيالء على السلطةمن خلقها لمنظمات يعد أعضاؤها بالمال      ة العامل ى الطبق وبالتالي فإنه من المستحيل عل
أن تنال سيطرة إيديولوجية وثقافية بظل الدولة البرجوازية، بينما آان من الممكن تماما بالنسبة للبرجوازية أن تحتل هكذا سيطرة بظل       

ة                   إن األآثرية الكب  . ملكية مطلقة شبه إقطاعية    انوا تحت هيمن ة آ ة الثوري وا نحو البرجوازي رى من المثقفين واأليديولوجيين الذين تحول
م                               ا، ه ر صعود عنيف له ى أث ة عل ة المنظم ة العمالي ى الحرآ ون إل ذي ينتقل ديولوجيون ال األيديولوجية البرجوازية، أّما المثقفون واإلي

وأن دوافعهم وهي على األقل غامضة      . م يكن بأيديولوجية برجوازية مباشرة    بأآثريتهم ما زالوا مشربين بأفكار برجوازية صغيرة، إذ ل        
وبطريقة مماثلة، ستزداد مقدرة البرجوازية على . ذات طابع نفعي، باألخص احتالل مواقع برلمانية، تلعب دورا مهما في هذه العملية–

 .تطور الدولة والحضارة الرأسماليتين، مع ازدياد � بشكل عام وتجاه البروليتاريا بشكل خاصالسياسيةالمناورات 
ة في مؤسسات                      ه من إحتالل مراآز مهم ا يرافق ع م باإلضافة إلى ذلك، فإن الصعود ذاته لتنظيمات جماهيرية للطبقة العاملة م

ة  ة البرجوازي ة -الدول خ  (الديموقراطي ة، ال ة، والشرآات العام ة والمنطقي ان، واالدارة المديني يلعب دوره آراف.)البرلم ة في ، س ة هائل ع
ة ليست       "إّال أن   . انخراط التنظيمات في المجتمع البرجوازي، عبر القدرة الفردية على الصعود االجتماعي           ة البرجوازي مؤسسات الدول

وا في المظهر                                     ذين تحول م ال ال هؤالء ه ي العم إن ممثل ل ف ا، ال ب ال في شرائحها العلي ي العم ي تتحول من خالل دخول ممثل هي الت
ة، وتصبح               ". لدوافع والمصلحة المادية  والعقلية وا  ة العامل ة "ويستنتج تروتسكي بأن القيادة تتجه لفصل نفسها عن الطبق ل    " ملهم من قب

ثال –العملية نفسها آان لها تأثيرها على قيادة البرجوازية عندما آانت ضعيفة جدا للقتال من أجل السلطة السياسية      (الطبقة الحاآمة     -م
 ). ي بريطانيا وفي القرن السابع عشر في فرنسافي القرن السادس عشر ف

ة                     ة العامل ا بقيت    . إن هذه العملية قد تضاعفت بقوة من خالل االندفاعة الجديدة لتقسيم العمل الوظيفي داخل منظمات الطبق طالم
ى أ          ة صارم    هذه المنظمات صغيرة نسبيا، فإن العمال يستطيعون أن يتدبروا أمورهم بسهولة، ويعينون القادة فقط عل . ساس نظام مناوب

ى مستوى               –ولكن ما أن تتضخم وتصبح مثقلة الحجم         اهيري حتى عل يتحقق تطور حتمي لهدف المنظمات الجماهيرية والتضامن الجم
 . حتى يبدأ عندها إداريون محترفون بالظهور وسط تلك المنظمات-نقابي صرف

يا   در أساس ة، المنح ة العامل وظفي الطبق از الضخم لم ل الجه ة   ويمي يا البرجوازي ن اإلنتليجنس ط م ا فق ا وجزئي ة داته ن الطبق  م
ى                               يلة للوصول إل ل وس ذاتها ب دفا ب ة ليست ه ع أن المنظم الصغيرة، إلى تحديد هويته بالترابط مع المنظمة بذاتها وإلى فقدان رؤية واق

ثمن التضحية     ويتخذ إذاك الدفاع عن المنظمة تحت طا. إنعتاق الطبقة العاملة وبناء مجتمع بال طبقات  ذا ال ان ه ئلة أي ثمن، حتى ولو آ
ان هذا التغيير في الرؤيا والدوافع، بترافق مع . �بمصالح سياسية ومادية ومعنوية واضحة جدا للطبقة، المرآز األول في عقلية الجهاز       

الي       از العم ي الجه ز ف ة ومراآ ازات مادي از ا       –امتي ي جه ا ف لون عليه ازات يحص ع امتي رة م االت آثي ي ح ة  وف ة البرجوازي لدول
 . يدل على ظهور شريحة اجتماعية جديدة هي البيروقراطية العمالية-الديموقراطية

ي         التوفيق الطبق د ب ي العني راع الطبق اوالت الص تبدال مح ي اس ة ه ية للبيروقراطي ة األساس ية واالجتماعي ة السياس إن الوظيف
ين الط           ا مكاسب                    والتعاون الطبقي، على أمل تجنب اختبار حاسم للقوى ب ا، رغم أنه م تحقيقه دفاع عن مكاسب ت ة، ولل ات اإلجتماعي بق

ا محافظة ومعارضة                         ة هي بجوهره ة العمالي ذه البيروقراطي ة ه متواضعة للعمال تشكل من وجهة نظر البيروقراطية مكاسب جوهري

                                                           
 .28، ص1972سيرة حياة، ستانفورد : ؛ ول سنكلير، ليون تروتسكي212-210، ص 1975ارموند زوارت،  أنظر تروتسكي، حياتي، ه- �
 .58-57، ص 1 تروتسكي، السنوات الخمس األولى لألممية الشيوعية، جزء - �
لبرلمان الرايخ األخيرة " الحرة"ر الخارجية في الجلسة الديموقراطي األلماني لصالح سياسة هتل-تصويت آتلة نواب الحزب االشتراآي:  من األمثلة المتطرفة على ذلك- �

، واإلعالن عن رغبتهم في التعاون مع الحكومة النازية في الوقت "ثورة هتلر الوطنية" أمام 1933؛ واالستسالم المهين لبيروقراطيي النقابات في أبريل 1933في مارس 
-1914تاريخ األممية أنظر جوليس برونثال، ". (الحفاظ على المنظمة" آل هذه األمور هي فقط من أجل .الذي آان األلوف من رفاقهم في السجون ومعسكرات التجميع

 ).386-385، ص 1967لندن ، 1943
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ة  "للثورة التي    يم الحزب االشتراآ        ". تهّدد المنظم رت، زع دريك تيب ة المشهورة لفري يس    إن المعادل اني وأول رئ ديموقراطي األلم ي ال
 .، تعبر بأوضح طريقة ممكنة عن عقلية البيروقراطية هذه"أآره الثورة آالخطيئة المميتة: "لجمهورية فايمر

ر غنى             –ألم يقبل جمهور العمال      ة األآث دان االمبريالي ل في البل ى األق ر         -عل ادة األآث وا القي م يقبل ذا التحول؟ أول وم ه ى العم  عل
ذا السؤال ليست بالسهولة               اعتداال ة عن ه دها؟ إن اإلجاب ى وبع ة األول  التي انبثقت من المنظمات الجماهيرية في مطلع الحرب العالمي

 .التي تبدوا ألول وهلة
ا                     ي أخذت مجراه رات الت ذه التغي ال مالحضة ه د أن تحصل أحداث     . أوال، واألآثر أهمية، أنه لم يكن من السهل للعم ان الب آ

د تحولت من         -تجارب ثورية جديدة قبل أن يدرك مئات األلوف من العمال أن األحزاب االشتراآية            عنيفة وتقوم    ة ق الديموقراطية القديم
ر            . قوى سياسية ثورية إلى قوى محافظة بشكل أساسي  ين لحظة التغيي د أن يظهر بشكل حتمي فاصل زمني ب ان الب ة آ وبهذه الطريق

ام       1914ت آحد أقصى في غش     –الموضوعي لتلك الوظيفة     رب، آع رة أق ة    1910 ومن الممكن في فت دان األوروبي  -، في معظم البل
ك خالل                        . ولحظة إدراك جماهير أوسع لهذه الحالة      بيا وذل دة بشكل بطيء نس ة جدي ي نشوء أحزاب ثوري لقد استتبع هذا الفاصل الزمن

 .رية لفترة ما بعد الحرب مسألة حتميةوهذا التأخير بدوره جعل من هزيمة الموجة الثو. فترة تجاوزت العقد من الزمن
ات      ي األوق ة ف ة العامل إن الطبق ك، ف ى ذل ادة عل ة"زي ة     " اإلعتيادي ون منظم ن أن تك دة ع ة وبعي ون متجانس ن أن تك دة ع بعي

ائ                   : وهذا األمر يقود إلى حالة متناقضة     . بمجموعها ال النت دما يواجه العم ة أساسية أي عن ة ثوري دلع أزم ة   إنه بالضبط عندما تن ج العملي
ك                          -لسياسات القيادة االشتراآية    د ذل ال للرأسمالية، عن دة بشكل فّع اون الطبقي والمؤي ق الطبقي والتع ى التوفي ة عل ة القائم الديموقراطي

ر               ك أيضا الشرائح غي بالضبط يمكن أن تنفصل شرائح مهمة متقدمة ومنّظمة سابقا من الطبقة العاملة عن اإلصالحية، لكن تبدأ عند ذل
أآبر حزب                                     المت ل آ دا من قب ذي ب ك الحزب ال ى ذل ا إل دفع أفواج رة وتن نظم ألول م ة تت ة العامل مرسة سياسيا وغير المنظمة من الطبق

 .عمالي، وبالتالي تميل إلى تقوية االشتراآية الديموقراطية من اليمين عندما تكون في الوقت ذاته تضعف من اليسار
رة الحرب             وأخيرا، انه ال يمكن إنكار أن ماليين ال        د انفصلوا فعال عن اإلصالحية خالل فت يس فقط من    –عمال األوروبيين ق ل

ى يسار             م بشكل حاسم عل دت له ى منظمات ب وريين موضوعيا، ولكن أيضا من خالل انضمامهم إل د ومدى ث ال ذات بع خالل اعم
 الديموقراطية-االشتراآية

ذين             : نظر سياسية في بعض األحيان، آان اختيارهم على العموم صحيحا من وجهة            ك ال ى أوالئ ك بشكل أساسي عل وينطبق ذل
ولكن في أحيان أخرى آان اإلختيار مبنيا على أساس غموض مأساوي             . إنضموا إلى أحزاب شيوعية جماهيرية أصيلة في العشرينات       

ام            باني ع ى الحزب الشيوعي الفرنسي أو اإلس  الشيوعي اإليطالي في     أو الحزب 1936آما آانت الحال مع أوالئك الذين انضموا إل
رة  تراآية         1945-43فت ه لالش ي ذات اون الطبق ط التع ي خ يا ف ت أساس زاب اتجه ين أح ة ب ة خاطئ اس مماثل ى أس ة - عل الديموقراطي

 . الكالسيكية وبين الثورة الروسية والنضال من أجل االشتراآية الثورية
ة األح                   ه طبيع ذي تغيرت في ين الوقت ال ه قطاعات       هنا أيضا حصل انفصال زمني ب ذي ستصبح في تالينية والوقت ال زاب الس

ة          ة الغربي واسعة من الطبقة العاملة العالمية مدرآة لهذا التغير ومهما تكن الحالة، فإن مراجعة موضوعية لما حصل فعال للطبقة العالمل
تنال القيادة التي ) أو آل بلد(ية آل طبقة اجتماع: " ال يمكن أن تنضوي تحت معادالت جاهزة و عادية1939 و1914في الفترة ما بين 

اريخ      داخلإن هذا النوع من اإلبتذال يمكن أن يرّوج فقط بحال تكون طمست النضاالت المهمة               ". تستحق :  الحرآة العمالية من سجل الت
ك والسيا                    سة والتنظيم   نضاالت تتعلق بمآت األلوف إن لم يكن ماليين األشخاص وتدور حول مسائل أساسية في االستراتيجية والتكتي

 .وحتى النظرية البحثة، وتختلف نتائجها بشكل آبير من بلد آلخر ومن عقد آلخر
ل عام                  م قب تنتاج آخر مه وعي أعم ، الس ا ورزا لوآسمبورغ ب ا   . 1914 لقد وصل تروتسكي غريزي د رأي ين   –فق يتبنى لين وس

النفس    إنه رغم معايشة الطبقة العاملة الغرب-1914) اب/(وينظم حججهما بعد غشت   ة ب ية لنمو مستمر على صعيد القوة التنظيمية والثق
التي يمكن أن    – في أشكال نضال خاصة      التجربة الضرورية في النضال   والوعي الطبقي غير أنها لم تراآم قبل الحرب العالمية األولى           

دما تستدعي                 ة عن أخرى ثوري ر     بإل" الظروف الموضوعية   "تسمح لها بسرعة باستبدال قيادة إصالحية ب ذا تغيي إن    . لحاح هك الي ف بالت
دة              ادة جدي اق قي زائم واألخطاء هي وحدها ذات               . تجارب مثيرة جديدة تتضمن هزائم حثمية ستكون ضرورية إلنبث لكن ليست فقط اله

 قيمة تعليمية، شرط أن تكون الدروس مستنتجة في وقتها، بل اإلنتصارات الثورية يمكن أيضا أن تلعب دور المحرك في تطوير وعي                 
ان تروتسكي   . الطبقة العاملة وفي انبثاق قيادة جديدة للطبقة العاملة     ا البالشفة    (وإذا آ ه الحق ورة      ) إنضم إلي د آمن بشكل راسخ أن الث ق

ببها            الروسية المنتصرة ستثير ثورات في الغرب، فذلك يرجع إلى األسباب الموضوعية التي ذآرت سابقا، وباألخص الفوضى التي يس
المي            هكذا انتصار داخ    ة العضوية للنظام الرأسمالي الع ة سيدخل          . ل الكلي ة عمالي د أدخل   (إن وجود دول دا في النضال       ) وق دا جدي بع

ة  ة العالمي ة العمالي ابق للحرآ م من أي مكسب س يكون أه ه س ي لكن زال جزئ ا ي ه م م أن ا انتصارا رغ المي باعتباره ي الع لكن . الطبق
ال الغر           أن العم ذاتي الضروري من إنتصار                   تروتسكي آان مقتنعا أيضا ب تنتاج ال نهم، سيستخلصون اإلس ة وماليي اتهم المؤلف بيين بمئ
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د             ا ق ر مم رة أآث الثورة الروسية ، أي أن هذا اإلنتصار سيسرع من عملية انفصالهم عن سياسة التعاون الطبقي والتوفيق الطبقي ألف م
 .ا لم يكن مخطئاوفي هذا أيض. يفعله الجدال الكتابي أو النزاع التكتلي السياسي
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 مجالس العمال
 

ة       في المسار المتناقض للتاريخ تصبح        ا مصادر للمعرف د                 . األخطاء غالب دة بع ا جدي أة طريق وري يمكن أن يكشف فج الفكر الث ف
 .وعلى العموم هذا ما حصل لتروتسكي بالنسبة لمسألة تنظيم الطبقة العاملة. جريانه في زقاق مسدود

ا يس هن ام  فل ين ع د لين وم التنظيمي عن دة للمفه ي معارضة تروتسكي العني ابي ف اوالت 1902/1903ك من شيء إيج ، والمح
يم                   اريخي وعق ذه المعارضة هي ذات طابع ال ت ار له دة المدى ل              . األخيرة والمتأخرة لرد االعتب ائج البعي وم النت ال "وبالفعل تظهر الي

رة         1917 و 1903تروتسكي في الفترة بين     " بلشفية ك الفت ه في تل د من       .  بشكل أآثر مأساوية مما بدت علي ذا بالتأآي د صعَّبت ج فهي ق
فلو أن تلك الكادرات قد انتقلت      . 1928-23إمكانية آسب الكادرات البلشفية إلى النقاط المهمة من نضاله ضد البيروقراطية في سنوات              

 . التاريخ العالميبأآثريتها إلى صف المعارضة اليسارية ألحدث اختالفًا آبيرا في
وي منفصل عن                                ي ق ألة تنظيم حزب ر ناضج في مس ك بوضوح، شك غي رى ذل ة، ونستطيع أن ن لقد آان لتروتسكي في البداي

ى        . جمهور الطبقة العاملة بينما ينخرط بشكل وثيق في صفوفها     يس عل ة وسياسية ول ى أرضية برنامجي هكذا تنظيم يكون ضروريا عل
ة     ". بيروقراطية"واإلطالق على أرضية إدارية      ر ألشكال تنظيم الطبق ورغم ذلك فإن موقف تروتسكي المبكر جعلته أآثر تحسسا بكثي

أجورين                    ة الم ادة أقلي ا شكالن يضمان ع ة، وهم ة للحزب والنقاب ك األشكال التقليدي ر تل دان األصغر،      . (العاملة غي فقط في بعض البل
اريخ                  آبلجيكا والنمسا والبلدان االسكندنافية، دخلت بشكل      ة من الت رات طويل ى فت  فعلي األآثرية الكبرى من المأجورين في النقابات عل

وبر               .) الرأسمالي عام  ) تشرين االول  /(وهكذا فهم تروتسكي على الفور المفترق التاريخي الذي مثله انبثاق سوفيات بيترسبورغ في أآت
1905. 

ذا           وبينما تردد لينين في رؤية أهمية السوفيات، وساورت البلشفيي         وم، رحب تروتسكي به ى العم ن القائمين مقامه نظرة شك عل
تقبل   "الشكل التنظيمي الجديد آـ   وح بالمس ه        ". إشارة تل ق في آتاب ع بشكل واث د توق ان ق ات  آ ائج وتوقع ة الشاسعة    نت أن اإلمبراطوري  ب

ة       . بكاملها ستكون مغمورة بالسوفيات خالل الثورة المقبلة       ديموقراطي      وبجرأة قام بمعارضة الديموقراطي ل ال ر المباشرة، أي التمثي غي
 .ولقد برهن التاريخ أنه آان على صواب حول هذه النقطة. للبرلمانات التقليدية، بالديموقراطية المباشرة لهذا السوفياتات

ة واألدوات األخرى للديمو              : وبرهن التاريخ حتى على أآثر من ذلك       ة واللجان القاعدي ة  أن السوفياتات والمجالس العمالي قراطي
ا                  دأت فيه ي ب ع الحاالت الت ا في جمي ة، وعملي المباشرة قد انبثقت خالل القرن العشرين آالشكل الكالسيكي للتنظيم الذاتي للطبقة العامل

ة               –ثورة بروليتارية    ة الثوري . أي بكالم آخر، ثورة شعبية يشكل المأجورون فيها أآثرية أو أقلية مهمة من المشارآين الفعليين في العملي
ة عام                ورة البرتغالي ا الث اريخي هم انون الت ذا الق ة   1975-74إن المثلين األخيرين اللذين يقدمان تأآيدا صارخا على ه ورة اإليراني  والث

 .1979عام 
ورة                           ل المشارآين في ث ع تشعباتها من قب لم تكن األسباب الموضوعية التي تكمن وراء حالة األمور تلك مفهومة بوضوح بجمي

ى العصبة الشيوعية                      .  تروتسكي  بما فيهم  1905 التهما إل لقد أدخل مارآس وانجلس معالم نظرية أساسية في هذا المجال من خالل رس
ورة الروسية سنة       . �، وباألخص من خالل مراقبتهما لكومونة باريس    1850األلمانية عام    د الث ه فقط بع ة   1917ولكن ورة األلماني  والث

وقد قدم منظرون شيوعيون مختلفون، باإلضافة إلى لينين وتروتسكي،     . ل المجالس العمالية  انبثقت نظرية آاملة التطور حو    1918سنة  
ورش  ارين وآ ال غرامشي وبوخ ر   (أمث ين التفكي ى يم دهما إل ه أح ذين اتج انكوك، الل ر وب اآس آدل ا وتناقضا م ر التباس ة أآث وبطريق

دء في خط           . مساهمات تحليلية في هذا المجال) المارآسي واآلخر إلى أقصى اليسار  ا شرف الب رة أخرى هن ولكن تروتسكي يحوز م
ا                       . التفكير هذا  ى أنن وري عل دل بشكل ف ع وي وهو قد صاغ أيضا المفهوم األساسي للتنظيم الذاتي الذي يلخص هذا التفكير على نحو رائ

 .نواجه ظاهرة عالمية وليس بأي طريقة من الطرق ظاهرة روسية بحتة
                                                           

أنظر . رآات إضرابية ضخمة والجدير بالمالحظة أنه في البلدان التي تملك الطبقة العاملة تقليدا ثوريا بسيطا أو ال تملك أي تقليد تظهر تطورات مماثلة بشكل أّولي في تح- �
، الذي "آاإلضراب العام األول الحقيقي في التاريخ "1877، الذي يصف إضراب سانت لويس عان 1977، نيويورك 1877فيليب س فونز، االنتفاضة العمالية الكبيرة لعام 

ومؤرخون " آمونة سانت لويس"لقد تكلم آتاب معاصرون عن . فعلي في المدينةإلى حيث باتت اللجنة التنفيذية للمضربين هي الحاآم ال) تموز/( يوليوز25اتجه بالوضع يوم 
مجالس ( مدينة، 54على األقل في (التي انبثقت " المرآزية"أو " المشترآة"وحول لجان اإلضراب ). 180-178المصدر نفسه ص " (سوفيات سان لويس"الحقون عن 

 .208-193، ص 1974لندن اإلضراب العام، : 1926) أيار/(أنظر آريستوفر فارمان، ماي، 1926خالل اإلضراب العام في بريطانيا عام ") العمل
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ة  -والتبقرط–ميول، التي سبق وناقشناه، نحو إعادة تقسيم جديد للعمل        تكمن أحد جذور المشكلة في ال       داخل المنظمات الجماهيري
ة الضرورية من أجل إدراك بعض                      . للطبقة العاملة  ع التجرب د لتجمي ر من عق ال أآث اهير الواسعة من العم زم الجم ه ل وبالرغم من أن

ار أن                    المسائل األساسية المعنية، لكنه يكون من عدم التقدير ال         ي اعتب ة ولحسها العمل ة العامل ة من الطبق مبالغ به لذآاء الشرائح المتقدم
دموا مساهمات                   . أحدا من أفرادها لم يكن متنبها لهذه المخاطر        ذين ق ة عدد من الفوضويين ال ألة في مراحل متقدم ذه المس د طرح ه لق

ة صغيرة  " إنها جميعا معينة، وهي مساهمات ال يمكن اعتبارها، هنا أآثر مما في أي مكان آخر،           ة "أو " برجوازي اآرا عام   ". رجعي وب
اب           1898 ة آت ا عاشته                  أصول المسيحية      طرح آاوتسكي نفسه في مقدم بيه بم ة ش ة الجماهيري ة العمالي رط محافظ للحرآ ة تبق إمكاني

 .الكنيسة الكاثوليكية عندما أصبحت المسيحية دين دولة
.  لم يقدم جوابا سريعا لكيفية التغلب على هذه المخاطر     -ي أوساط طليعية محدودة   رغم وجوده فقط ف   –لكن هذا اإلدراك المتنامي     

ك                          -إن الحل الفوضوي   ي، وآل ذل المفهوم البرودون ة ب ردي؛ أدارة ذاتي ردي والنشاط الف اق الف ى اإلنعت  تجمعات أصغر؛ تأآيد أآثر عل
م      -دخالهيترافق مع خطر الحفاظ على االقتصاد البضاعي وقانون السوق أو إعادة إ  ه ل ك أن ر من ذل  لم يكن مقنعا على اإلطالق، واألآث

ا   ر                 . يكن عملي ر وأآب ة أآب ق منظمات جماهيري اه خل اريخ باتج د اتجه الت ه الفوضويون بسيطرة                . فلق ذي احتفظ في د ال د الوحي وفي البل
ع االتحاد     -في الحرآة العمالية اإلسبانية   إسبانيا، أو باألحرى قطاعات آاتلونيا وأراغون وليفانت        –أيديولوجية على الحرآة العمالية       وق

اوية في                            -القومي للشغل  ك الممارسة المأس ا في ذل ة، بم ة العامل  االتحاد الفوضوي األيبيري تحت رحمة مشاآل مرتبطة بتنظيم الطبق
 . للوفاق الطبقي واالشتراك في الحكومة مع البرجوازية1937-36سنوات 

وري              " طرفالمت"أما رّد اللينينيين المزيفين      و أيضا     "النقي "القائل أنه يمكن تجنب آل خوف وذلك بوجود نفوذ الحزب الث ، فه
أ               . غير جدير بالثقة   ادة المعصومة عن الخط ك القي ل واألسوء من ذل –يرتكز هذا الرّد على نظرية الحزب المعصوم عن الخطأ، ال ب

ه              باإلضافة إل . وهو مبني على شيء من اإليمان وليس على فرضية علمية          وري ذات رط الحزب الث ة تبق . ى ذلك يغّيب هذا الطرح إمكاني
ي        ورة ف ر منظ دة غي ات جدي زب منعطف ه الح دما يواج بة، خاصة عن ل مناس ي آ ات صحيحة ف امج الصحيح ال يضمن سياس فالبرن

ة  ال مفر منها  األحداث، وهي أمر     اة الواقعي ا داخل ا      .  في الحي ر منه ا ال    إن النقاشات والصراعات السياسية ال مف وري، بينم لحزب الث
ى صواب        . تقدم أي ضمان ألجوبة صحيحة   ان عل أ ومن آ ى خط ان عل . وفقط التجربة العملية يمكن أن تعطي البرهان النهائي عمن آ

دة                           ة في الظروف الجدي ة الثوري ارة للنظري ار جب لكن العالقات مع الطبقة العاملة والصراعات الطبقية العمالية هي بذاتها أرضية اختب
ا            . لمثيرة للجدل وا ة من البروليتاري م الضرورة، حدود أعضاء الحزب لتشمل قطاعات هام ات، بحك أو –ويجب أن تتعدى هذه العالق

ا          ر وعي ا المناضلة واألآث ات             . على األقل أجزاءه روابط في األوق ذه ال أ ه ة "آيف ستنش تنمو خالل األحداث        " الطبيعي بيا؟ آيف س نس
 ، األزمات الثورية؟الصاخبة، أو آما تسمى بأآثر دقة

عند هذه النقطة من التحليل تتقاطع دراسة الميول الموضوعية في تصرفات الطبقة العاملة مع البحث عن ضمانات ضد التبقرط             
د من األهداف                      . واإلنحرافات االنتهازية لمنظمات الطبقة العاملة الجماهيرية      ا هو أبع ذ نشوءها م ة من ة العامل لقد رافق منظمات الطبق

ى الخضوع    رية لشكل معين للمنظمة، وما يتعدى تلك األهداف، رافقها  الفو زي للتغلب عل در    ميل طبقي غري ى الق  واإلستيالب، أي عل
ى     : إن هذا الخضوع هو سمة عامة من أسلوب حياة المأجور         . المحتوم ألن تملي وجودها قوى غريبة وتسيطر عليه        في مسار العمل عل

واطن وآناخب          مستوى المعمل، وفي إقحامه داخل ن    ع المجتمع البرجوازي آمستهلك وآم ه م ل، وفي عالقت مط اإلنتاج الرأسمالي آك
 . فهذا حلمه الكبيرمصيره بنفسهفمصيره اليومي هو أن يطيع األوامر ويتبع التعليمات، أّما أن يقرر . وآجندي

تصاد رأسمالي يعمل بشكل طبيعي      أي في اق   –بشكل ضبابي وهامشي    " طبيعية"وبينما يطرح هذا الحلم نفسه في ظل ظروف         
إن عددا ال يحصى من   . ، يتلقى حافزا قويا من آل شكل أعلى للتعبئة والنضال الطبقي العمالي         -ودولة برجوازية مستقرة بشكل طبيعي    

ل      ى األق ة، عل ق اإلضرابات الجماهيري ذي يراف أة ال فة فج ة المكتش عور الحري رح وش ة والف عور الغبط وا ش د الحظ راقبين ق ك الم تل
ًال من إضراب        . اإلضرابات التي تتسم بحد أدنى من المشارآة الجماهيرية والعفوية       ون آ وليس بصدفة أن يصف المشارآون والمعلق

وز وز/(يولي اي1932) تم ار/( و م فهما       1968) اي ا، أن يص ين عام اثنين وثالث ل ب ا والمتمث ي بينهم ارق الزمن م الف ا، رغ ي فرنس  ف
ة اإلحساس                     . بالمهرجان وباإلحتفال السار   ة العامل ذاتي تكتسب الطبق ا ال إنه فقط من خالل هكذا نضاالت جماهيرية ومن خالل تنظيمه

ة  . بالقوة الطبقية الهائلة وغير المحدودة وينسجم هذا الشعور مع الواقع الموضوعي    فالواقع يؤآد ما توقعته األغنية القديمة للطبقة العامل
ة أن                   . ذا ما أراد أن يوقفها ذراعها المحرك       إن جميع الدواليب تتوقف إ    : األلمانية ة العامل ذا ظروف أيضا يمكن للطبق ط بظل هك ه فق إن

ة أخرى،                        : تدرك مدى قدرتها على تغيير المجتمع      ل، وثقاف ة، وتنظيم آخر للعم وذج آخر للدول وذج اقتصادي آخر، ونم على إنشاء نم
 . بشكل مغاير لما تفرضه عليها الرأسمالية

ؤ  ك يجب أن ت ع ذل ة   م ن النقاب ة ع يم مختلف ن التنظ ى م كال أعل ى أش ة إل ذه النضاالت الجماهيري ال : دي ه مل العم كال تش أش
وة                              ق النصر في النضال، بغض النظر عن الق وا، وأشكال متمحورة حول تحقي م يكون المحاربين آكل أآانوا منظمين بشكل دائم أو ل

لجان  : أن تنظم مقاومة العمال وتربطها بتضامن هيئات أوسع وأوسع من الشعب             الممولة النسبية للنقابات في البداية، وأشكال بإمكانها        
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داء             دم الغ اآين تق حاب دآ زارعين وأص ان م رى ولج ة أخ ات عمالي ة، وتجمع اء محلي ان أحي ائالتهم، ولج ربين وع ات المض زوج
 …والتسليف، وهيئات دفاع ذاتي، وغيره

ام جمع          ا، تكون مسؤولة أم ة ديموقراطي وذج          إن لجنة منتخب ة للمضربين وتوحد المصانع في اإلضراب، هي النم ات عمومي ي
ة                     . �الكالسيكي األولي لهذا الشكل من التنظيم الذاتي       دوبي لجان المضربين جزءا واسعا من سكان مدين وعندما يشمل هذا مجلس لمن

ة،   فهي تنظم المال". اقتصادي صرف "أساسية، عندها تبدأ بنيته بتخطي الحاجات المحدودة لنضال          ة الغذائي ية، والدفاع الذاتي، والمؤون
ة       ره     (واإلعالم، والتضامن، والعالقات العام دها بتنظيم          . والمواصالت ) …نشرات صحافية وغي وم عن ى نقطة تق ويمكن أن تصل إل

ة          ة عمالي ي، أي                   . ذاتي لإلنتاج في المصانع المحتلة تحت رقاب دة في شكلها الجنين ة جدي ر إدارة عام ذا غي اذا يعني ه ة     وم ة عمالي ، دول
ة    ة العمالي ن الديموقراطي كل م ي ش ة، وه الس العمالي ى المج ة عل تقبلية مبني تراآية(مس ي  ) إش دما ف كال تق ر األش ن أآث ى م ى حت أعل

الديموقراطية البرجوازية؟ إن لجنة اإلضراب األولى التي سارت عمليا على هذا الطريق على المستوى القومي وشكلت نوعا من حالة            
ام في                         ما قبل حكو   ديون خالل اإلضراب الع ال الفنلن أها العم ي أنش مية لها وظائف حكومية محددة، آانت لجنة اإلضراب المرآزية الت

ة                 . 1905) تشرين األول /(أآتوبر ة البرجوازي االنحالل الموضوعي لسلطة الدول ق ب د بشكل وثي بالطبع يرتبط انبثاق هذا الشكل الجدي
 .بكالم آخر، إنها مرتبطة بدينامية أزمة ثورية أصيلة. دوات الجديدة للسلطة آسلطات حقيقيةوبتنامي القبول الشعبي بشرعية األ

ه                       ة وأفضل من ة العالمي ة العمالي . لقد فهم تروتسكي هذا التفاعل الديناميكي للثورة والتنظيم الذاتي قبل أي شخص آخر في الحرآ
وفيات بترو   ة لس ة النهائي ي الجلس ر ف ه المثي اء تدخل ا ج ن هن ام م راد ع وفيات،   1905غ ل الس وا لح ذين أت وزاقيين، ال ر الق دما أم  عن

م شعروا بشكل                . (باالنتظار لغاية إنتهاء الجلسة بشكل رسمي      وبالفعل أطاع القوزاقيون  األمر، مظهرين بالتالي بطريقتهم الخاصة أنه
دة ناشئة      ا إضافية خالل ال           ). �غريزي بسلطة جدي د أعطى أيضا أرباح م ق ذا الفه وبر المسلح     إن ه د  : تحضير المباشر لعصيان أآت لق

ا      ا   أعلنت في ذاك الوقت أفواج تلو األخرى من حامية بتروغراد، وبشكل علني، والءها للجنة العسكرية الثورية باعتباره السلطة العلي
م يكلف العصيان ا             . التي حلت أوامرها محل أوامر القيادة العامة للجيش        ذلك النجاح السياسي، ل ر من         وآنتيجة ل ي أآث  15لمسلح الفعل

 . جريحا، وعمليا لم يبق أحد يعترف بشرعية وسلطة الحكومة المؤقتة60قتيال و
الي متطور بشكل آامل                   ا ومجلس عم ة ديموقراطي ة إضراب منتخب ين لجن دة ب د أشكال وسطية عدي اك بالتأآي أحد  : ويوجد هن

ى  األمثلة هو حرآة مندوبي األقسام والرقابة العمالية في بريطا       ة األول بنَّ    . نيا التي أنشئت مباشرة بعد الحرب العالمي م يت إن تروتسكي ل
ة                              لشكلإطالقا موقفا دوغمائيا بالنسبة      ة السلطة في أزم ة ازدواجي ه حال ق من ذي يمكن أن تنبث ا الشكل الخالص، ال يس دائم ين، ول  مع

ة           1923الحال في ألمانيا عام     يمكن أن تنبثق ازدواجية السلطة  من لجان المصانع آما مالت إليه             . ثورية ق من لجان جبهوي ، أو قد تنبث
رة      ا فت بانيا عام       1936-34موحدة آما أمل تروتسكي أن يحصل في فرنس ا حصل فعال في إس ذا     . 1936�، وآم ا تتشكل هك در م وبق

ا        لجان جبهوية موحدة بشكل ميكانيكي من ممثلين عن منظمات طبقية عمالية آبيرة على أساس قرارات اتخذت                   در م وقي، وبق بشكل ف
ذاتي من مجالس                             لم تكن منتخبة ولم تكن ممثلة لإلضرابات غير المنظمة، ستكون هذه اللجان أشكاال أدنى بشكل واضح في التنظيم ال

دها            . عمالية أصيلة  ة أعداد واسعة من الشعب، عن ى تنظيم وتعبئ ل إل ولكن، بمقدار ما تنتشر اللجان إلى آل مصنع وحّي وقرية، وتمي
اه سوفياتات أصيلة         "). إتحاد بيروقراطي "أو األسوأ من ذلك     (بسيط  " إتحاد تنظيمي "تكون أآثر من    س ا خطوة باتج ا    . إنه إّال أن تحوله

ة            ة في الحرآ ين االتجاهات المختلف وى ب ات الق بشكل فعلي إلى سوفياتات يعتمد على شروط واسعة النطاق ليس أقلها شأنا مسألة عالق
 .ل أساسي بين الطليعة والجهاز البيروقراطيبشك–العمالية ذاتها 

ة   ة الجماهيري ي للتعبئ ى المدى الفعل الي، تشير أيضا إل ي عم يم ذات ة وتنظ ة عمالي دة طبقي ى لوح ة، آشكل أعل  إن السوفياتات العمالي
وره اهير أن تط تطاعة الجم ذي باس اط ال ي النش وعي ف ر الن ي وللتغيي كل التنظيم ة الش ال ش. ولمرون و فع ذا ه ن وه ى م كل أعل

لبيين والمشارآين              : الديموقراطية، آما أشار مارآس إلى ذلك في تعليقاته حول آومونة باريس           اخبين الس ين الن دأ بتحطيم الحواجز ب يب
ة ين الوظائف التشريعية والتنفيذي ة، أي الحاجز ب ال الحكوم ي أعم ة . النشطين ف ة التمثيلي ع عناصر الديموقراطي ا جمي دأ هن ر وتب غي

ة المبقرطة وتحد أيضا              .  تلك، التي هي من خصائص الديموقراطية البرجوازية         ة  المباشر والتي تميل إلى غزو المنظمات الجماهيري
ة   دة من عناصر الديموقراطي داد متزاي ام أع ق أم تح الطري دأ بف اهير، تب ة للجم وق والنشاطات الذاتي ي هي من المباشرةمن الحق  الت

وأن الشكل العادي الذي يمكن من       . المتحدينب تعريف مارآس، فاالشتراآية هي نظام المنتجين        حس. خصائص الديموقراطية العمالية  

                                                           
 .129-125، ص 1973، هارموند زوارث 1905 أنظر تروتسكي، - �
 .1979 روي ميدفيديف، ثورة أآتوبر، نيويورك - �
ينتخب آل فوج لجنته، وترسل آل لجنة مندوبا إلى اللجنة المرآزية لجميع : "وأضاف. 1934 وببصيرة حاذقة اقترح تروتسكي ميليشيا عمال آاتاالن في أواخر صيف - �

 آدولة سياسية، لكن بادئ ذي بدء آهيئة مشرفة، وبعدها آسلطة مرآزية لالحتياطيين -أي السوفيات المرآزي–وستعمل عندها اللجنة المرآزية . وحدات المليشيا في آاتالونيا
وبهذا الشكل بالضبط انبثقت ). 185، ص1979، باريس 4 مجلداألعمال المجموعة،، في تروتسكي، "اع الكاتالوني ومهام البروليتارياالنز". ("والمعدات في القوى المسلحة

  !اكستكون هن" اللجنة المرآزية لوحدات الميليشيا"وحتى . 1936) تموز/(ازدواجية السلطة خالل اإلنتفاضة العمالية المنتصرة ضد االنقالب الفاشي في يوليوز
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دي                    يم العمل البرجوازي التقلي يم  -)أو بشكل عام، الطبقي   (خالله أن يسير المنتجون شؤونهم هو حيث يتقلص بشكل جذري تقس  التقس
ده            ذين في أحسن األحوال عن ه   بين هؤالء الذين يديرون وهؤالء ال ا يقولون ين دون أن يشارآوا    ) أو صوت يضعونه  (م م عن اإلداري

 . ويبدأ هذا التقسيم باالضمحالل-بشكل مباشر في أعمال الحكومة
ى                            وي إل ز بشكل عف تلبة في ظل الرأسمالية، أن تقف تغلة والمس بالطبع ليس من السهل بالنسبة للطبقة العاملة، المضطهدة والمس

ارة     . حتى ولو في ظروف إضراب جماهيري     أعلى شكل من التنظيم الذاتي       صحيح أن عددا من التجارب الممهدة ستسهل الخطوة الجب
إن . لكن ممكن للمرء أن يشك بأن هذه العملية هي ذات طابع عفوي جوهريا            . إلى اإلمام في وعي يتضمنه انبثاق مجالس عمالية أصيلة        
ة   : طلب على األرجح تفاعال معقدا ودقيقا جدا لعدد من العوامل          االنبثاق الفعلي للمجالس العمالية على المستوى القومي يت        ة متنامي تجرب

ال                ة واسعة من العم ق طليع ى خل ؤدي إل ة ت ة تفاضل داخل الطبق في النضاالت الجماهيرية لقطاعات أساسية في الطبقة العاملة، عملي
ة  ة متنامي دم ثق ارب، ع ذه التج ن ه ددة م تنتاجات مح وا باس ذين خرج دمين ال تراتيجيات المتق اه االس ال تج ذا عم ل هك ن قب  وصحّية م

 .اإلصالحية البرلمانية وتجاه سياسات البيروقراطية العمالية بشكل عام، وتقوية الحزب الثوري ونفوذه بين الطليعة العمالية الواسعة
ر صحيحا بال   د األم م يع فة، ل تقالل عن البالش ت باس د انبثق ى ق وفياتات األول م أن الس الي، رغ ام وبالت أتها ع بة لنش . 1917نس

رة     ه لفت ديل مواقف دريجيا بتع يبدأ ت ه س كي نفس ة     1914-1904وتروتس ذاتي للطبق يم ال ين التنظ ة ب ة العالق ر لرؤي ر وأآث ا أآث  مقترب
ليعي ال  إن الحزب الط . والمنظمة المنفصلة للطليعة الثورية آوحدة ديالكتيكية لضدين وليس آعالقة استبعاد متبادلة      ) المجالس العمالية (

ة،            . يمكن أن يحل محل الطبقة في االستيالء على السلطة وممارستها          ة العامل لكن بدون الحزب الطليعي فإن أدوات التنظيم الذاتي للطبق
إنه من خالل أدوات   . المتضمنة لمستويات مختلفة ال تحصى من الوعي والنشاط، لن تستولي على السلطة وتمارسها على المدى البعيد               

ة   –لذاتي للطبقة العاملة يمكن للحزب الطليعي أن يكسب هيمنة سياسية داخل الطبقة آكل ويقاتل         التنظيم ا  يس إداري  -بأساليب سياسية ول
يمكن للحزب أن يفعل ذلك بينما يحترم في الوقت ذاته استقالل المجالس العمالية، وبينما يدافع عن              . من أجل تكريس وإبقاء هذه الهيمنة     

 .اطية التي بدونها لن تستمر المجالس آأدوات للسلطة وللعمل الموحد األقصى للطبقة آكلتلك البنية الديموقر
لحا   ا مس ي ضمنيا عصيانا جماهيري ذي يعن ة، ال ة العامل ذاتي للطبق ي التنظيم ال وم تروتسكي ف بعض حول أن مفه د جادل ال لق

راض    . �عشية ثورة أآتوبر  " مؤامرة سرية  "مدعوما بنشاط من قبل أآثرية البروليتاريا، قد تناقض مع نشاطه في تنظيم            يقفز هذا االعت
ية    ة الروس ة العامل ن الطبق رى م ة الكب أن األآثري اره، ب ن إنك ع ال يمك دن–عن واق كان الم ن س الطبع م ي  -ب ها ف رت عن نفس د عب  ق

ية،       وهذه األآثرية قد ازدادت قو    . االنتخابات الحرة المفتوحة بتأييدها الستيالء السوفييت على السلطة        ة التأسيس ة حتى بانتخابات الجمعي
د بعث          . عندما أّيد ما نسبته إثنان إلى ثالثة من سكان المدن سلطة السوفيات     ة ق ة البرجوازي ا الدول دمير بقاي لكنه أمر واقعي أيضا أن ت

ا             : مشاآل تقنية بحتة ومشاآل سياسية أيضا      ات متخصصة آ اهيريين بهيئ ذي  (لحرس األحمر    تطلب ذلك ترابط التعبئة والنشاط الجم ال
ذا          ). احتل مراآز عصب السلطة، وقام باقتحام قصر الشتاء، الخ         ذي له إن آال األمرين آانا عنصرين أساسيين من العصيان المسلح، ال

رهن تروتسكي      . مناسب " آغطاء"تستعمل النشاطات العلنية للسوفيتات     " مؤامرة سرية "السبب بالضبط، ال يمكن أن يخفض إلى         د ب لق
تاذ في هذا الدمج، وآما مع المشاآل السياسية االجتماعية والعسكرية للحرب األهلية فقد ترك لنا هيكال لنظرية معممة يبقى فريدا               أنه أس 

 .في األدب المارآسي لغاية يومنا هذا
ة             ة العمالي وة الطبقي ددي أيضا    –تحت الضغط الحاد للمجاعة العامة وخطر انحالل الق المعنى الجسدي والع ة   أجبرت -ب  الحكوم

اء حق                           1921-20البلشفية في فترة     ع أحزاب وتشكيالت المعارضة السوفياتية، وإلغ ة السوفيات بقم ى الحد بشدة من ديموقراطي  عل
ذه اإلجراءات          . تشكيل تكتالت المعارضة داخل الحزب البلشفي نفسه       ة          . لقد دعم تروتسكي بصدق ه ر دراسة تاريخي ا فقط عب ويمكنن

 .ه آان من غير الممكن تجنب هذه اإلجراءات لحماية دآتاتورية البروليتاريانقدية مفصلة أن نرى أن
ه       . لكن تروتسكي قام بأآثر من دعمه لهذه اإلجراءات من وجهة نظر برغماتية     ى حد قول ذلك إل ا، وذهب ب حاول تبريرها نظري

الي،  .  في ممارسته للسلطة السياسية   بصراحة شديدة أنه في ظروف محددة يجب على الحزب الثوري أن يحل محل الطبقة العاملة               وبالت
ى االنحراف                                ام عل را بشكل ت ة، معب ذاتي للطبق دين حول مسألة التنظيم ال ارب العق ا يق قام بانقالب نظري تام متنكرا لكل ما اعتنقه لم

 .1903/1904إلى لينين في جداالته سنة ) عن خطأ(االستبدالي الذي سبق وعزاه 
إن بعض . لطبيعة الحادث بعد وقوعه، يمكن أن نقول بكل ثقة بأن هذه الصياغات آانت خاطئة نظريا  واليوم، وبمساعدة إدراآنا    

ر                         اإلرهاب والشيوعية فقرات   ة غي رات نظري ا آتبري ؤتمرين التاسع والعاشر للحزب يجب أن ينظر إليه  وخطابات تروتسكي في الم
دورة   يلخص تروتسكي في       . �نظرية المارآسية  مقبولة إلجراءات عملية راهنة، وليس على اإلطالق آإغتاءات لل         ورة المغ ة   الث  العملي

                                                           
تاريخ المارآسية ، في "أدوات الطبقة العاملة عند تروتسكي" حول العالقة المتداخلة بين السوفياتات والنقابات والحزب الثوري في فكر تروتسكي، أنظر ليفيو ميتان، - �

 .1959 تورين .تروتسكي اليوم، وميتان، 842-26، ص1974 ميالن المعاصرة،
ويبدو أن . لقد أتت المعارضة العمالية بشعارات خطيرة مقدسة بشكل أعمى مبادئ الديموقراطية: "ر العاشر للحزب الشيوعي الروسي أنظر خطاب تروتسكي في المؤتم- �

عارض مع المزاج المعارضة تضع حقوق العمال االنتخابية فوق الحزب، آما لو أن الحزب ليس لديه الحق في الدفاع عن ديكتاتوريته، حتى ولو أن هذه الديكتاتورية آانت ستت
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نة         20/1921التاريخية التي إفتتحت في سنة   ه في س ع بعض آتابات اطع م ي تتق ة، والت أدى قمع  . "20/1921 في الجمل الالذعة التالي
تالت ع التك ى قم وفياتية إل ة. األحزاب الس ى تماسك البيروقراطي تالت إل ع التك ام و". وأّدى قم ات1934أيضا ع ال بشكل ب ا : " ق معن

ار السياسي لحزب واحد          أصبحت السوفياتات      ة        مبقرطة آنتيجة لالحتك ذه المعضلة بشكل        . � أصبح هو نفسه بيروقراطي وتطرح ه
ى نظا            " طريق ثالث"أساسي سؤاال حول ما إذا آان هناك    زة عل ة المرتك م المجالس العمالي ين حك د الرأسمالية ب ا بع م في مجتمعات م

م إداري                         ة أخرى، حك ة، ومن جه ة السياسي من جه ة العامل ا أو   (تعددية األحزاب وعلى حفز مؤسسي واع لنشاط الطبق ان إرهابي أآ
ذا التوجه    1918إن روزا لوآسمبورغ قد رفضت بشكل صريح منذ عام           . من قبل البيروقراطية  ") لطيفا" اريخ       . � ه ا، أن الت وفي رأين

ى حق، عل            ا آانت عل دها للبالشفة          قد أظهر أنه ذه النقطة من نق ل في ه اط األخرى      (ى األق ع النق د في جمي يس بالتأآي ة  ). ول إن معادل
 . تبدوا وآأنها تشير إلى وصوله الستنتاج مماثل1936تروتسكي عام 

ب           ة الضعيفة نس ة العامل وم أن الطبق ة  وتم النقاش أيضا بأن نظرية الثورة الدائمة لتروتسكي، التي تبلغ ذروتها في مفه يا والمتخلف
ات                   ة "ثقافيا آان عليها أن تستلم السلطة في روسيا، جعلت تروتسكي معرضا للنوع نفسه من االنحراف ا    " اليعقوبي اب بوجوده ي ارت الت

ة                     . عند لينين في شبابه    اء مستوى تعبئ ى ابق وعليه فقد افترض أنه غالى في تقدير النضج السياسي للبروليتاريا الروسية وفي قدرتها عل
ا،    . سية مرتفع لوقت طويل حتى في ظل ظروف غير مؤاتية أبدا        سيا م يكن واقعي ان وعندما أظهرت األحداث أن هذا ل ل   آ ه أن يمي  علي

 .إلى مفهوم االستبدال
يدافع إذا تروتسكي في            . إن هذا الجدال ينطوي بشكل واضح على مفارقة تاريخية         ان س الواقع، آ ة ب ه عالق اش ل ذا النق فلو أن ه

د                             1917  أو 1906سنة   دة دون أن تمت يا لسنوات عدي ا أن تمارس السلطة وحدها في روس ا الروسية بإمكانه  عن فكرة أن البروليتاري
ا                  . الثورة إلى بلدان أخرى    اه المعاآس تمام ره ذهبت في اإلتج ة شيء     : ولكنه وآما هو معروف جيدا، فإن طريقة تفكي اك ثم ان هن إذ آ

فة  اآلخر      ديره تروتسكي والبالش ى         أساء تق ى المحافظة عل درتها عل ا الروسية، ومق ة والوضوح السياسي للبروليتاري ون فهو البطول
 . مستوى مرتفع من التعبئة خالل الحرب األهلية

ر مجالس                                 ة عب رة ممارسة سلطة الدول ة، وضد فك ة العامل ذاتي للطبق وم التنظيم ال دة ضد مفه ادات جدي ومؤخرا، طرحت انتق
ة                     و. عمالية منتخبة ديموقراطيا   ى االشتراآية الديموقراطي ي ترجع بأصولها إل ة الت هذه اإلنتقادات هي أآثر تعقيدا من الجداالت المبتذل

 .والستالينية) التي تتقارب بشكل عام مع البرجوازية الليبرالية(
بما : فكرتينيتمحور نقاش باهرو بشكل أساسي حول  . �لنأخذ أآبر مثل نموذجي، وهو النقد الذي يتضمنه آتاب رودلف  باهرو           

ا  (أن المجالس العمالية ترآز القوى بشكل أساسي في أماآن العمل            ه          ) المصانع وغيره ذي يخلق يم العمل ال زال مرتبطة بتقس ا ت ا م فإنه
ا : المجتمع البرجوازي  وبشكل خاص،   . إنها مؤسسات تنشأ من الرأسمالية، وهي لذلك لبس بمقدرتها االنتقال الى مجتمع بال طبقات حق

اج عمل                 ) الجزئي(يمكن أن تتخطى الوعي التخصصي      فهي ال    ذي يمكن أن يكون فقط نت ام ال وعي الع اق ذاك ال ى انبث وان تساعد عل
 .عام وليس عمل خاص

رفض      –ما ينطوي عليه هذا الطرح هو الشك         م يكن ال ة        -ان ل أي أن المجتمع الالطبقي     :  بالفرضية األساسية لالشتراآية العلمي
ة      (ل انصهار برنامج المارآسية الثورية مع المصالح االجتماعية         يمكن أن يأتي فقط من خال      ك المادي ة   ) بما في ذل ة اجتماعي وة   (لطبق ق

ى الصعيد الموضوعي                    ) اجتماعية ا عل ذا المسعى ممكن درات لتجعل ه ة والمق وة الكافي ة            . تملك الق أن الطبق اك قناعة ب م يكن هن وإذا ل
ة                    العاملة بمقدورها أن تحرر نفسها من القيود         ة ألزم ى في ظروف مؤاتي ة للرأسمالية، حت يكولوجية والثقافي ة والبس ة واألخالقي الفكري

أخرى لها جزء من مقدرة موضوعية  جتماعية  وبما أنه ال يوجد أي قوة ا      . ثورية وانتصار ثوري، إذا لن تكون االشتراآية إّال طوباوية        

                                                                                                                                                                                                                    
ولكي نكون عادلين بحقه يجب أن نشير إلى أنه منذ ). 508، ص 1963مأخوذة من إسحاق دويتشر، النبي المسلح، أوآسفورد . (العابر للديموقراطية العمالية لفترة من الوقت

يجب أن ال نبني االشتراآية بطريق بيروقراطي، يجب أن : "تاريخية، صّحح تروتسكي نفسه وأعلن بوضوح المعضلة ال1923 عام الطريق الجديد، إذا لم يكن في 1925سنة 
فقط عبر … فقط عبر طريق المبادرات الكبرى، والنشاط الفردي، وعبر إصرار ومرونة رأي وإرادة الماليين العديدة من الجماهير. ال نخلق مجتمعا اشتراآيا بأوامر إدارية

فالبناء اإلشتراآي ممكن فقط مع نمو الديموقراطية الثورية  …  ولهذا السبب فإن التبقرط هو العدو المميت لالشتراآية.يكون من الممكن بناء االشتراآية… هذه الشروط
ل  بتصحيح جذري للموقف الذي اتخذه حول مسألة النقابات قب1933وتجدر المالحظة أيضا أن تروتسكي قد قام في عام ). 1925)  حزيران/( يونيو2ازفيستيا، ". (األصيلة

إن االستقالل النسبي للنقابات هو عامل تصحيحي ضروري وهام في نظام الدولة السوفياتية التي تجد نفسها تحت ضغط من : "وقد آتب. المؤتمر العاشر للحزب وخالله
: بكالم آخر. عوا عن أنفسهم بمساعدة منظماتهم المهنية أن يداف-حتى في الدولة العمالية–ولغاية ذلك الوقت الذي تصفى عنده الطبقات، على العمال . الفالحين والبيروقراطية

، 3542أرشيف تروتسكي، رقم ". (إن تدوبل النقابات يجري فقط بالتوازي مع عدم تدويل الدولة نفسها. إن النقابات تبقى نقابات لطالما تبقى الدولة دولة، أي جهاز إآراه
 ). 187-186، ص1973، آامبريدج ة االقتصاديةليون تروتسكي وسياسة العزالداي، . مأخوذ من ريتشارد ب

 .79، ص1971، نيويورك 1935-34، في آتابات ليون تروتسكي "إذا ما أصبحت أمريكا شيوعية"- �
مقيدة للصحافة والتجمع، بدون انتخابات عامة، وبدون حريات غير . لكن مع آبح الحياة السياسية في البلد آكل، فإن الحياة في السوفياتات ستصبح معطلة أآثر و أآثر"- �

روزا لوآسومبورغ، الثورة ". (وبدون صراعات فكرية حرة، تموت الحياة في آل مؤسسة عامة، وتصبح فقط شبه حياة حيث تبقى فقط البيروقراطية العنصر النشيط
 ). 71، ص 1961الروسية، آن اربور، 

 1978 رودولف باهرو، البديل في أوروبا الشرقية، ن ل ب لندن - �
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ا  " لكي يجد    تجمع الفردي الوذاتية للبناء اإلشتراآي، فعلى المرء أن يعود إلى مستوى           با   "موضوعا ثوري ى    –مناس ان عل دون أدنى بره
ع                 ة صغيرة في المجتم ر من أقلي ين                 . أن هكذا تجمعا فرديا سيضم أآث اهيري وب ة والنشاط الجم وة الجماهيري ين الق ربط المحدد ب إن ال

ة األحزاب، إن آل            القفزات العمالقة في الوعي الفردي، التي أصبحت ممكنة من خالل مجالس العمال والحزب              وري ونظام تعددي  الث
يتخذ                    ". الوعي العام "هذه األمور تفتتح طريقا أمام آمال غامضة في تقدم           ألة من س ه مازالت مطروحة مس ا أن ك، وبم وفي غضون ذل

رة عن المصالح  رارات المعب ة"الق يس " العام دي   "الخاصة"ول ي أي ا، ف ن حتمي م يك ال، إن ل ل احتم ى اق لطة عل تبقى الس ة ، س الدول
اديين      نخبةالمبقرطة، ولو آان يقودها      اهير           .  منفتحة بدًال من موظفي دولة ع ة مستقل عن جم از دول ين جه ديل ب م الب م يفه اهرو ل إن ب

ة     . المواطنين وبين هذه المجالس التي تمثل الشكل الوحيد المنتج تاريخيا للحكم والرقابة الذاتيين من قبل الجماهير أنفسها                 إن عصبة أقلي
 "الوعي العام"الشيوعيين ليست بالطبع البديل عن رقابة الجماهير حتى ولو آانت تمتلك المستوى األعلى من من 
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د يكون   الطبيعي، بأن االفتقار إلى فهم مسألة معين   -لطالما برهن تاريخ الفكر البشري، ليس فقط اإلجتماعي بل وأيضا العلمي           ة ق
فية،                         . نقطة بداية أفضل لفهمها األصح     اريخي الحقيقي للبلش ر الت م التبري ا دون أن يفه نة تقريب فواقع أن تروتسكي بقي خمس عشرة س

ين نفسه        . 1917ساعده بكل تأآيد على إدراك النظرية اللينينية للتنظيم أفضل من معظم البالشفة اآلخرين، وذلك بعد عام                  ال لين ا ق وآم
 . �"ومنذ ذلك الوقت لم يعد هناك بلشفي أفضل منه) استحالة الوحدة مع المناشفة(لقد فهم تروتسكي هذا األمر : "1917مبر في نوف

ة،        ة العامل ل الطبق ن قب تها م لطة وممارس ى الس تيالء عل ل االس ن أج ا م ى عنه أداة ال غن وري آ ي الث زب الطليع ه للح وبفهم
ام     وآضرورة من أجل الثورة العالمية واالشت      ك ع ده، في   1918راآية العالمية آتنظيم ذاتي للطبقة، لعب تروتسكي دورا مهما وذل  وبع

تقلة عن االشتراآية                     دة منفصلة ومس ة جدي ة ثوري اء      -سعي األمميين في فترة الحرب لبناء أحزاب جماهيري ة، ولبن ة القديم الديموقراطي
". لتفاؤله المفرط" قد شّددوا آثيرا على النتائج السلبية    - المعادين منهم  وباألخص–إن المؤرخين   . األممية الشيوعية : أممية ثورية جديدة  

ى     ة   "فأشاروا إل ه الخاطئ وري   "حول   " آمال ا خالل النصف األول من سنة          " االنفجار الف ا أو النمس ورة في ألماني ، وأشاروا  1918للث
ة    بشكل خاص إلى تكتيكاته في مفاوضات بريست ليتوفسك السلمية مع اإلمبراطوريت           ة والهنغاري ا نستطيع    . �النمساوية -ين األلماني لكنن

ا                     رلين وفيين ة في ب ة العامل ين الطبق را ب اورات      . أن ندرك اليوم أن هذه التكتيكات التحريضية القت صدى آبي ك المن ع تل زم جمي د ل وق
ا ال               اير     الخيانية من قبل قياديي االتحاد اليميني في االشتراآية الديموقراطية لمنع انفجار في آلت دينتين في ين اني  /(م انون الث ر -)آ /( فبراي

 .�1918)شباط
وم   ي تطوير المفه دوره الرئيسي ف رة، ل ك الفت ؤرخي تل اة تروتسكي أو م ؤرخي حي ل م ر، من قب ل بكثي ام أق د أعطي اهتم وق

اء أح     : االستراتيجي لكسب جماهير البلدان اإلمبريالية والمستعمرات إلى الشيوعية         وم االستراتيجي لبن ة  المفه ة ثوري ال . زاب جماهيري
يته                 يتين في مارآس وم  : بل وأعطي اهتمام أقل من ذلك إلى االرتباطات العضوية بين هذا المفهوم االستراتيجي وموضوعتين أساس مفه

لمبكرة وتظهر هذه االرتباطات العضوية بشكل واضح في مساهماته في النقاشات ا        . الثورة الدائمة ومفهوم التنظيم الذاتي للطبقة العاملة      
ـ ا سمي ب ا، وم ا وألماني ي فرنس دة ف ة الموح ة بالجبه ك المتعلق األخص تل يوعية، وب ة الش ارس"في األممي ي )" 1921(اذار /نشاط م ف

ة                  ألمانيا، واالنفصال عن االنحرافات الطفولية في المؤتمر الثالث للكومينترن، والفرص المؤاتية على المدى المتوسط للشيوعية العالمي
، واإلضراب العام 1923لقد تابعت مساهمات تروتسكي حول األزمة األلمانية عام   . االستقرار النسبي للرأسمالية في الغرب    بعد أن بدأ    

ين        ل لين ة       "وفي نضاله ضد       . البريطاني، التقليد نفسه بعد رحي ة الثالث ة للمرحل ي تلت          " اليسارية الطفولي وسياسة الجبهات الشعبية الت
 .ما هو، في معنى من المعاني، الدفاع األعلى عن هذا المفهوم االستراتيجيللكومنترن الستاليني، نجد 

ة                            الي، حيث أآثري د إمبري ورة االشتراآية يمكن أن تنتصر في بل ر الث رة تعتب ين، من رفض أي فك ل لين لقد بدأ تروتسكي، مث
ة              ة العامل ا         إ. السكان هم المأجورين، طالما أن الشيوعيين يملكون فقط دعم أقلية الطبق ة البروليتاري ة أو ديكتاتوري ة العمالي رة الدول ن فك

رى              ة الكب ة األآثري ذا سلطة دون موافق بالذات المبنية على أساس التنظيم الذاتي للطبقة في مجالس عمالية تجعل إمكانية أن تمارس هك
 .من الطبقة، ال بل المشارآة النشيطة، من جانبها، أمرا مستحيال

ا      (قاد أن نضال لينين وتروتسكي من أجل الجبهة العمالية الموحدة           وبالتالي، فمن الخطأ االعت    يس  –باألخص في فرنسا وألماني ول
اورة                       )فقط هناك  ان فقط من ل، آ ى حزب العم وا في سبيل االنضمام إل ى الشيوعيين البريطانيين أن يعمل أن عل وي ب ، أو إلحاحهما الق

ائي للحزب         . ة األحزاب الشيوعية  الديموقراطية وتقوي -تكتيكية من أجل إضعاف االشتراآية     ورغم أنه ال يمكن التقليل من بعد العمل البن
وري للرأسمالية       : في هذا الصراع، لكن ذلك لم يكن إّال جزءا من توجه أوسع بكثير         رة اإلسقاط الث ى فك ة إل لكسب أآثرية الطبقة العامل

                                                           
وقد نشر تروتسكي الحقا نسخا عن البراهين على محاضر . 1917 )ولتشرين األ/( نوفمبر1 هذه الكلمات نطق بها لينين في اجتماع لجنة بيتروغراد للحزب البلشفي في - �

 ).105-103، ص1973التشويه الستالينية، نيويورك تروتسكي، مدرسة . (المؤتمر التي تضمنت هذه الكلمات، إّال أن المراقب المصحح قد أزالها من النسخة المعّدة للطبع
، ولينين حول تروتسكي، 1974باسمانوف، طبيعة التروتسكية المعاصرة، موسكو . ، م231-227، ص1975تقرير عن حياته، لندن : آرميشال، تروتسكي.  أنظر ج- �

 .20-19، ص1969فرانكفورت 
 1973 وسياسة االشتراآيين الديموقراطيين، برلين 1918 الوضع الثوري في النمسا سنة أنظر، من بين المصادر األخرى، رومان روسدولسكي،- �
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ة         ة تطول     ). السوفياتات (وبناء سلطة المجالس العمالي ذه العملي راغبين في           إن ه ر من عدد ال ر بكثي اهير أآث ددا من الجم دون شك ع
 .االنضمام إلى الحزب الشيوعي أثناء ثورة بروليتارية منتصرة وبعدها

إن استراتيجية آسب أآثرية البروليتاريا إلى الشيوعية، آمعارضة لإلصالحية، في جميع تلك البلدان التي تضم الحرآة العمالية             
ا مرتبطان                المنظمة فيها عددا آبير    ا من العمال، تنطوي على مدلولين،يعمل الواحد منهما، إلى حد ما، باستقالل عن اآلخر، رغم أنهم

درتها                 . أيضا ين ق فمن جهة، هناك مشكلة أساسية هي مشكلة التغلب على نتائج االنقسامات الحزبية السياسية للطبقة العاملة من أجل تمت
وع من االنقسام     1914اآلن بالطبع، وعكس ما آان يحصل في فترة ما قبل عام    و. (الكلية للدفاع عن مصالحها الحيوية     ذا الن ، أصبح ه

ة                           –هو القاعدة وليس االستثناء      ة الثوري ة الفوضوية والنقابي ة، والنقابي ل اتجاهات النزعة النقابي دير ثق ل من تق رغم أننا ال يجب أن نقل
 إلى الوحدة تطرح نفسها بقوة خاصة عندما تكون الطبقة العاملة معرضة لهجوم إن الحاجة). 1914داخل حرآة الطبقة العاملة قبل عام     

ة ستجعل من الممكن                    . المدراء والبرجوازية والدولة البرجوازية    ولكنها أيضا يمكن أن تطرح نفسها عندما يظهر أن الفرصة التاريخي
ة                دد العجز عن تعبئ دما يه ة آكل        التقدم بمواجهة حاسمة نحو قلب الرأسمالية، وعن وة الطبق أت من وجود انقسامات            – ق ه مت وهو بذات

 .بشل إمكانية اإلختراق الثوري-سياسية
ادة       ع القي زال يتب ذي ال ي ة ال ة العامل ن الطبق اع م ك القط ل ذل ي جع ل صعوبة ف ة ال تق كلة حقيقي اك مش رى، هن ة أخ ن جه وم

، أي بكالم آخر، تحقيق وحدة عمل الطبقة العاملة في ظل ظروف             اإلصالحية يقوم بقطيعة مع األوهام االنتخابية والبرلمانية المترسخة       
أن               . آهذه لكي تؤدي إلى صعود مهم في معدل الوعي الطبقي للبروليتاريا           وي ب وهم العف ى عن ال فيا، تخل فبعد أن أصبح تروتسكي بلش

ة هكذا صعودا في معدل الوعي الطبقي سيكون، بمعنى من المعاني، النتيجة          ة الضخمة      الزداألوتوماتيكي ة الجماهيري اد التعبئ ى  –ي عل
 .األقل ليس صعودا في الوعي يتناسب مع الحاجة إلى بدء المسير الحازم على طريق النضال من أجل السلطة

، الموجزة في المؤتمر الثالث للكومنترن، والتي لعب تروتسكي دورا هاما في تطويرها وإنجازها،               سياسة الجبهة الموحدة   ففي
ة الموحدة هو نضال من           . جهان لتلك االستراتيجية بعضهما بالبعض اآلخر بشكل متواصل       يرتبط هذان الو   إن النضال من أجل الجبه

ة                              ا، حين تكون الطبق م يكن في معظمه د من الحاالت، إن ل أجل عمل موحد حقيقي لجمهور العمال، الذي ال يمكن أن يتحقق في العدي
ة          يا دون المشارآة الفعلي ادة اإلصالحية    العاملة منقسمة سياس ى استعداد                    .  للقي ذين ليسوا عل ال ال وف من العم ات األل أن مئ اد ب فاإلعتق

تراآية ع االش ة م ة  -للقطيع ة جماهيري ي تعبئ راط ف تعداد لالنخ ى اس يكونون عل ة س يةالديموقراطي ا ضد سياس تقالل عن، أو ربم  باس
 .اط العمال االشتراآيين الديموقراطيين باإلصالحية قد ثم حلهاقرارات قياديي حزبهم، يعني التوهم بأن المشكلة التاريخية لفك ارتب

ة مع                           ام بقطيع ال للقي د من العم إّال أن النضال من أجل الجبهة الموحدة هو أيضا نضال من أجل خلق ظروف مؤاتية لعدد متزاي
اون الطبقي                ة والتع ة وسياسة المساومة الطبقي ة واالنتخابي ذا        وإن  . األوهام اإلصالحية والتدرجي ق ه ى تحقي دة إل ة الموح ؤد الجبه م ت ل
، بينما تبقى    )وهي أمور ليست غير ذات أهمية     (الهدف، فإنها في أحسن األحوال ستقود فقط إلى انتصارات جزئية في نضاالت دفاعية              

ى الم            : دون حلول مشكلة العصر األساسية     ا      آيف يمكن رفع وعي الطبقة العاملة في البلدان اإلمبريالية الصناعية، إل ذي يجعله ستوى ال
 .تدرك ضرورة القتال من أجل سلطة العمال

مع إصالحية   " ائتالفا أيديولوجيا غير عدواني "وبالتالي، لم تتضمن سياسة الجبهة الموحدة، بالنسبة لكل من لينين وتروتسكي،           
دها               : االشتراآية الديموقراطية  ي عن نق ا السياسي، والتخل رر وجوده رات،     تخلي الحرآة الشيوعية عن مب وف الم دة صحته، أل  المؤآ

ة الموحدة       . لإلصالحية والتدرجية المفلستين تاريخيا    ا         : آانت المعادلة الكالسيكية لسياسة الجبه ى حدة والضرب مع والسير  . السير عل
ى                : على حدة يعني   ة الموحدة إل ات الجبه ل اتفاق يس تحوي ديولوجي ول رامج مشترآ  "المحافظة على االستقالل السياسي واألي دة  ب ة بعي

اق          -مائعة، الذي ال يعني، طالما احتفظت األحزاب االشتراآية       " المدى ة والوف الديموقراطية بنفوذها الجماهيري، إّال االستسالم للتدرجي
ي ي. الطبق ا يعن ترآة   : والضرب مع ال مش ى أعم اق عل ق، االتف ل التوفي ي ال تقب ة الت ة والبرنامجي ات األيديولوجي ود الخالف م وج رغ

 .ددة تتالءم مع مصالح الطبقة آكل ومع المصالح المشترآة للمنظمات المعنية آما تفهمهابأهداف مح
ذا سياسة       يا في هك ع العناصر        . ليس هناك أي شيء مزيف أو ماآيافلي أو غير صادق سياس ن جمي دما تعل ى العكس، عن ل عل ب

ة   سابقة الذآر بشكل علني وواضح، ال يمكن ألحد أن يعترض عليها من وجهة نظر ا                ة البروليتاري ة         . ألخالقي ك أي محاول يس في ذل ول
ى    -إلخفاء الرفض للمساومة الطبقية  والتدرجية االشتراآية   ة عل ا معادي الديموقراطية، آونها تتناقض مع مصالح الطبقة العاملة، وآونه

ة وانح                      اندة الستمرار الرأسمالية اآلفل رة مس وة آبي الي فهي ق ن   . طاط الحضارة بشكل عام     نحو قاتل للثورة االشتراآية، وبالت ه معل إن
للعمال االشتراآيين الديموقراطيين والشيوعيين في محاربة البطالة أو الفاشية تعني المشترآة  بوضوح، في الوقت نفسه، بأن المصلحة       

لحة  ترآةالمص يين        المش اض الفاش ل وانقض حاب العم ة أص د هجم دة ض ة الموح ي الجبه تراآيين    .  ف ن االش ل م لحة آ ه لمص -إن
نهم       المشترآةديموقراطيين والشيوعيين  ال ورة، وأن يستمر النقاش بي ة والث بية للتدرجي  أن يستمر الجدال حول الميزات والمساوئ النس

ات  رين ومضعفي المعنوي ة المفق ة الدائم ة، ال آضحايا البطال تخدمين بمعاشات آامل ال مس ترآة أن . آعم الطبع لمصلحتهم المش ه ب إن
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ك الجدال ف         ابيين، ال في                            يستمروا في ذل ة حرة لألعضاء النق ات عمومي دهم الحرة، وفي جمعي ي قاعاتهم الشعبية، ومن خالل جرائ
 .معسكرات تجميع أو زنزانة سجن

ورة االشتراآية من                               رة الث ة لفك ة العامل ة الطبق ألة آسب أآثري دة ولمس ال الموح ة العم إن هذا هو تناول دياليكتيكي حقيقي لجبه
الي،  ). من الممكن أن يترافقا مع عمليات انتخابية، لكن دون أن يخضعا لها بأي طريقة من الطرق          (ريين  خالل نشاط وتعبئة جماهي    بالت

ا دورا    : فإن هذا التناول يعلق ثقال آبيرا على البناء التنظيمي للجبهة الموحدة ولتكتيكات ما يسمى بشعارات حكومية               ألتان لعبت ا مس وهم
 .رينات وأوائل الثالثينات، وفي المساهمات التي استمر بتقديمها تروتسكي حتى نهاية حياتهآبيرا في نقاشات الكومنترن في العش

ع                                ى جمي دة العمل عل ؤمن تنظيم وح ذي ي ة الموحدة هو بكل وضوح الشكل ال ة العمالي دما للجبه إن الشكل التنظيمي األآثر تق
ة م                        ى مستوى المعمل والحي في شكل لجان جبه ك عل ا في ذل ع             ). أو عمل  (وحدة   المستويات، بم ل جمي أة من قب ذا لجان ُمنش إن هك

ال                              ل جمهور العم وقراطيين من قب ة ديم ر النتخاب وإقال ر وأآث المنظمات المشترآة في الجبهة الموحدة، يجب أن تصبح خاضعة أآث
الطبع، يمكن أن    . وفي هذه الحالة ستسير بتقدم باتجاه االقتراب من نموذج مجالس عمالية أصيلة            –أنفسهم   ذا مجالس       وب ى هك  تتحول إل

 ).أي حادث يسبب أزمة ثورية(من خالل أي تغيير مفاجئ في الظروف الموضوعية 
ة من أحزاب                      إن الشكل السياسي األآثر تقدما لجبهة عمالية موحدة هو أيضا بشكل واضح الشكل الذي يصبح فيه تأسيس حكوم

ة العام        (الطبقة العاملة  ة للطبق ة أو جميع المنظمات الجماهيري ه للعمل الطبقي الموحد           ) ل دفا مجاهرا ب إن الهدف          . ه ة، ف ك الحال في تل
ى السلطة       –الرئيسي للجبهة الموحدة آكل      ى حاجة االستيالء عل ة عل ة العامل رة حيث تصبح        -أي تربية الطبق ا خطوة آبي د دن  يكون ق

 .مسألة السلطة متزاوجة بازدياد مع األهداف الدفاعية األصيلة للجبهة الموحدة
ن يوعيين  لك ا أن الش ام   – وبم د ع كي بع األخص تروتس درجيين    -1917وب درة الت ة أو مق ول رغب ام ح ديهم أوه يس ل  ل

تراآيين ع  -واالش ق م ة يجب أن تتراف ذا شعارات حكومي إن هك ة، ف ة البرجوازي قاط الدول لطة وإس تالم الس ة باس ديموقراطيين العملي ال
م             ا ُس ديموقراطيين   -ح لالشتراآيين  تحذيرات متواصلة حول ما يمكن أن يحدث إذا م وم األحزاب الشيوعية اإلصالحية أيضا         (ال ) والي

وبحال لم يحصل ذلك، فإن مجمل هذه الدعاية المرآزة على شعارات حكومية، والتي يمكن أن تلعب             . باتباع ميلهم وزخمهم الطبيعيين   
ية والتدرجية، يمكن أن تقوي بشكل فعلي األوهام وسط        دورا آبيرا في تثقيف الطبقة العاملة حول أهمية السلطة وحول طبيعة اإلصالح           

ة        . قطاعات من الحرآة الجماهيرية    ة "وللسبب نفسه، تكون الحال وعي              " المثالي ا تطور النضال الطبقي وال ي يسمح فيه ة الت هي الحال
د  الطبقي العمالي للقوة الدافعة باتجاه التنظيم الذاتي البنيوي العضوي للجبهة الموحدة أن تندمج م      ام   : ع الشعار الحكومي الموّح ى األم إل

دة لالشتراآيين         ة موح ة عمالي ة                -نحو حكوم ا، حكوم ة ديموقراطي ى قاعدة لجان منتخب ة عل ديموقراطيين واألحزاب الشيوعية المبني ال
 .تطبق سياسة القطيعة مع البرجوازية والمعاداة للرأسمالية، التي تتصورها الجماهير وتعكس حاجاتها وانشغاالتها

ذا     . لقد تناول تروتسكي آّال من الشكل التنظيمي والهدف السياسي للجبهة الموحدة دون أية روحية قصوية               إن الشكل األآثر تحبي
ا                             ة الموحدة وديناميته د لتنظيم الجبه أي حال من األحوال الشكل الممكن الوحي يس ب ابقا ل يس       . الذي تم إيجازه س وهو بشكل خاص ل

ة هو شرط مسبق            .  تبدأ به الحرآة الدافعة للجبهة الموحدة داخل الطبقة العاملة         الطريق الوحيد الذي يمكن أن     هذا، وإن بدء هكذا دينامي
زاب        اء أح و بن ة، نح ية الثوري و المارآس ة نح اهير الكادح ن الجم عة م ات واس دم قطاع ل أن تتق ن أج ما، م ن حاس م يك ي، إذا ل أساس

 .ان أن يتم التضحية بإمكانية بدء هكذا سيرورة لغاية ظهور الظروف المثاليةويكون من الحماقة اإلجرامية بمك. جماهيرية ثورية
ة             –ولهذا إنتهز تروتسكي باستمرار      ة ثوري ة عام         : خالل صراعه من أجل أحزاب جماهيري ومنترن لغاي د   1933في الك ، وبع

اة، في تثقيف             ل مؤات واة ذلك، بظل شروط أق ة        الن ة الرابع ى لألممي ع الفرص مؤات    – األول ي يمكن أن تسهل             جمي ذ الت ع المناف ة وجمي ي
يمكن  " الصرفة"الحوار مع القطاعات غير الثورية للطبقة العاملة وترتقي بوعيها خطوة أخرى إلى األمام وحتى المبادرات االنتخابية                 

ى ا                        يس إل ام ول ى األم ى طريق      أن تلعب دورا آهذا، شرط أن تكون متالئمة مع الهدف الواضح، وأن تقدم الجماهير خطوة إل وراء عل ل
 .إدراك الحاجة لالستيالء على السلطة، وأن تساعد ال أن نعيق بناء األحزاب الثورية

ر        : ويرتكز هذا التناول، الذي تشبث به تروتسكي بعناد لغاية وفاته، على مفهومين            المفهوم األول الذي طوره بوضوح، حتى أآث
ام  د ع ين، بع ن لين األخص خالل 17/1918م ه ب ذي نمق ه ، وال ن حيات ر م د األخي دة  العق ة آوح ة المنظم ة العمالي وم الحرآ و مفه ه

الي                     .عضوية ى عم ى المجالس       ( وقد عزز هذا المفهوم آل من نضاله من أجل تنظيم داث ة عل ال المبني ونضاله من أجل    ) سلطة العم
األيديولوجية المختلفة التي لم تقطع حبل      وهو اليوم موضوع خالف أساسي بين أتباعه وبين، ليس فقط التيارات            . الديموقراطية العمالية 

 .الديموقراطية المتأثرة باأليديولوجية البرجوازية-السرة مع الستالينية، بل وأيضا األعداد المتزايدة من التيارات اإلشتراآية
وم       ات المع                   ) وساعد أتباعه   (لقد ساعده هذا المفه أن الطبق اره، ب ذي ال يمكن إنك ع، ال ين الواق ز ب ى التميي أثيرا      عل ة تمارس ت ادي

ة    " الوآالء"وان عددا من    –ايديولوجية آبيرا على الحرآة العمالية       رة   -يعملون هناك بدفع مباشر من قطاعات من البرجوازي ين فك  وب
ة "أن النضال بين تيارات تاريخية آبيرة للحرآة العمالية هو في الواقع   و  ". نضال طبقي بين البرجوازية والطبقة العامل ر أن الوق ف غي

ديولوجي                د      : عند االستنتاج األخير وحده يمكن فقط أن يقود إلى قمع الديموقراطية العمالية الحقيقية والحوار األي تبدال المتزاي ى االس وإل
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القمع اإلداري  ز السياسي ب ة   (للتمّي ي حال ة، وف ة البرجوازي از الدول ن خالل جه ع م ون القم ديموقراطيين يك تراآيين ال ة االش ي حال ف
ى عنف          ). طية يكون القمع من خالل جهاز دولة البلدان العمالية المبقرطة          البيروقرا ك أيضا إل ؤدي ذل وفي حاالت قصوية يمكن أن ي

 .جسدي وقتل أو إبادة جسدية جماعية
ة وليست         -إن قطاعات الطبقة العاملة التي تدعم االشتراآية       ة العامل تالينية هي أجزاء من الطبق الديموقراطية والفوضوية أو الس

ا                        ي تتبعه ادة المضللة الت . أجزاء من الطبقة البرجوازية، وذلك بغض النظر عن أصول أفكارها وأوهامها وبغض النظر عن طبيعة القي
ا                    ل جعله ى األق وري، أو عل ى المشروع الث وبدون أن يتم آسب قطاع واسع من الجمهور التابع لتلك التيارات األيديولوجية السياسية إل

ة صناعيا                              تنظر إلى هذا المشرو     ورة اشتراآية ناجحة في المجتمعات المتقدم اك ث ك ال يمكن أن يكون هن دون ذل ابي، ب اد إيج . ع بحي
ى نضال              ( الي دون الحاجة إل ال إصالحيين، وبالت ة العم ا بقي أآثري والحقيقة أنه ال يمكن أن يكون هناك ثورة اشتراآية منتصرة إذا م

 ).أيديولوجي مستمر وقاس ضد اإلصالحية
ادي    وال  وم الم ى أرضية المفه ى عل دة عضوية يجب أن يبن ة آوح ة العمالي ا للحرآ ذا مفهوم أن هك ابرة، ب ن مالحظة ع د م ب

م   وة عمله ع ق ى بي ذين يضطرون تحت الضغط االقتصادي إل ؤالء ال ع ه أجورين، جمي ع الم ة تضم جمي ا آطبق و . للبروليتاري ذا ه ه
ي مج ده ف ذي نج ا ال يكي للبروليتاري ين وتروتسكي  التعريف الكالس انوف ولين ارآس وانجلس وآاوتسكي الشاب وبليخ ات م ل آتاب م

ا               . الشاب ة      . وفي رأينا أن تروتسكي قد تقلب فيما بعد حول هذه المسألة بطريقة ال يمكن تبريره ان يصنف األجراء ذوي الياق ا آ فأحيان
ى العدي         –" البرجوازية الصغيرة الجديدة  "البيضاء ضمن فئة     ود إل ذي يق ك                 األمر ال ا في ذل وم، بم ذا المفه ة به د من التناقضات المتعلق

 .�التعريف باألحزاب العمالية نفسها
إن هذا المفهوم للحرآة العمالية المنظمة آوحدة عضوية مرتبطة بالبروليتاريا ال يتناقض بأي طريقة من الطرق مع الفكرة التي                

ايزات والتجزؤات ال ة التم ا تروتسكي بضراوة حول حتمي ع عنه اداف ة للبروليتاري وع . داخلي ي تن ها ف ايزات عن نفس ذا تم ر هك وتعب
وعي                       رتبط بمستويات ال ا ت ى آونه ة، باإلضافة إل ة الحالي ة، وتستمد جذورها من المصالح الفئوي ة العامل ة للطبق المنظمات الجماهيري

د فقط ع        . المختلفة التي ال تتطابق بالضرورة مع تلك المصالح الفئوية         م يؤآ ايزات هي أحد            إن تروتسكي ل ذه التجزؤات والتم ى أن ه ل
دماج                    ول موضوعية آاالن ذا مي اه هك ان شديد الحذر تج األسباب الجوهرية التي تفرض الحاجة إلى حزب ثوري طليعي، بل وأيضا آ

د  رة (المتزاي ام آبي ة     ) ألقس ة البرجوازي ي الدول ة ف ة النقابي ة      –للبيروقراطي وعية لحرآ وانين الموض ع الق ى م ي تتماش ع الت المجتم
تعمرة    به المس دان ش ا والبل ة آم دان اإلمبريالي ي البل وازي ف زؤ    . البرج ات التج ول أن عملي يم المضخم ح دة التعم ارض بش ه ع إّال أن

ر                               الي غي ذه األجراء أصبحت بالت ة الرأسمالية، وإن ه ى طبق ة إل ة العامل واالندماج هذه قد حّولت أجزاء من الحرآة العمالية من الطبق
 .لدفاع عن مصالح الطبقة العاملة من أي نوع آانت وفي أي زمنقادرة على ا

وي            ابع ترب و ذو ط دة ه ة الموح ك الجبه منه تكتي ذي يتض اني ال ي الث وم األساس ا وروزا    . إن المفه كي، آم م تروتس د فه لق
اهمته  ى مس ذي تبق ين، ال مبورغ ولين يوعية "لوآس اح الش ي جن ة ف ذا "اليساري"مرض الطفولي ي ه ا ف أن  مصدرا مهم ال، ب المج

وع               ة والتحريض الشفهي أو المطب الي  . الجماهير الواسعة تتعلم من التجربة، وباألخص التجربة في العمل، أآثر بكثير من الدعاي وبالت
لبية،                                ة أو س ك التجارب إيجابي ل، أآانت تل آان النضال من أجل الجبهة الموحدة في التحليل األخير نضاال من أجل التجارب في العم

ذ عام        1906-1905الجماهير للوصول إلى عدد من االستنتاجات التي دأب على استخالصها المارآسيون منذ             تساعد    أو على األقل من
المي  1914 اريخ الع ر بالت راءة المنشورات والتفكي ر ق ط عب عة استخالصها فق اهير الواس ى الجم ن الصعب عل ي م ا . ، والت ي هن نعن

ى البشرية               بأن الرأ : باألخص االستنتاجات التالية   اة سيجلب عل سمالية قد تخطت مهمتها الحضارية، وبأن استمرار الرأسمالية في الحي
زول        ن أن ت مالية ال يمك أن الرأس ة، وب ة دموي ات رجعي ة وديكتاتوري ة فظيع ة وبطال الحروب العالمي وارث آ ن الك دة م دادا متزاي أع

ة؛            بخطوات جزئية وتدريجية؛ وبأنها يمكن أن تزول فقط من خالل نشا           ط جماهيري في لحظات مؤاتية في التاريخ تسمى أزمات ثوري
ك االشتراآية      ذا لحظات تمل ه في هك ة بعمق           -وبأن ا مقتنع ا، لكونه أي ثمن تقريب ورة ب ة في تجنب الث ة مهم ة وظيف ا (الديموقراطي وله

ة            ) مصلحة مادية  ى     (بأن نتيجة هكذا ثورات سيكون أسوأ من الرأسمالية اآلفل د، وعل ا تعتق ر           وألنه ة التغيي ة، بإمكاني ل لدرجة معين  األق
؛ وأنه بالتالي من أجل إنقاذ البشرية من البربرية يكون من الضروري بناء أحزاب جماهيرية ثورية، التي بينما تطبق           )التدريجي للنظام 

ة نحو السلطة     سياسة أوسع تنظيم ذاتي ووحدة عمل ممكنين للبروليتاريا، ستتحضر ويكون بمقدورها انتهاز فرصة قيادة الط             ة العامل بق
 .خالل هكذا أزمات ثورية

                                                           
تجدر المالحظة أنه طالما آان العمال ذوو الياقة البيضاء قليلي . 166، ص3، جزء 1967، لندن تاريخ الثورة الروسية حول هكذا تعريف مثير للجدل، أنظر تروتسكي، - �

فالفرق بين مدخولهم ومدخول العمال . فإن استيعابهم من قبل البرجوازية الصغيرة هو بشكل واضح أسهل ويحصل آثيرا– البلدان شبه المستعمرة آما هم اآلن في–العدد نسبيا 
 .اليدويين آبير جدا حتى أن بامكانهم فعليا أن يراآموا بعض الرأسمال
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 الفصل السابع

 

 الستالينية
 

ة                               تمكن الطبق ه ألمر واقعي أن ال ت دها، أن وبر وبع ورة أآت ل ث ك قب ى السواء، وذل الميون عل لقد اعتبر الشيوعيون الروس والع
لكن، آان ُينظر إلى خسارة السلطة  . �ورة العالمية لمساعدتهاالعاملة من الحفاظ على السلطة في روسيا المتخلفة نسبيا إّال إذا جاءت الث     

ل اتخذ منحى     . على العموم آعودة للرأسمالية، أي عودة للسلطة السياسية واالقتصادية للبورجوازية الروسية           غير أن التاريخ في المقاب
ا                 . لم يكن بعد منظورا     د الحرب نتيجته ى بع ة األول ة الموجة الثوري ان لهزيم تها المباشرة             وبالفعل آ ة ممارس ة العامل دت الطبق أن فق  ب

ة                         . للسلطة السياسية  دي شريحة اجتماعي ل وقعت في أي دة، ب غير أن هذه السلطة لم تسقط في أيدي البرجوازية الروسية القديمة والجدي
 .ية نفسهاذات امتيازات، هي البيروقراطية السوفياتية، التي انبثقت آنمو سرطاني على جسم الطبقة العاملة الروس

د الحرب          . إن للتفسير التاريخي األساسي لهذا االنعطاف الجديد في التاريخ وجهتين          ا بع فواقع أن االنتفاضات الثورية الكبيرة لم
ين عامي    –في أوروبا الوسطى   يا السوفياتية           -1927 و1925وفي الصين ب رك روس د ت ورة االشتراآية ق د للث وج بانتصار جدي م تت  ل
رة              معزولة في محيط ر    ى طراز فت ية، وأضعف الظروف لسلطة سوفياتية عل ة الروس ة العامل اد، وأضعف الطبق -1917أسمالي مع

يا              . 1920 د سمح   . إّال أن االنتفاضات الثورية آانت من القوة الكافية لمنع اإلمبريالية العالمية من إعادة الرأسمالية في روس وازن  فلق الت
ديد االنحراف  وفياتي، وإن يكن بشكل ش اد الس اء االتح ة ببق ة لإلمبريالي وى المعادي ين الرأسمالية والق تقر ب ر المس د غي المي الجدي الع

 .واالنحطاط
ة، وتشتت                 ة الروسية القديم ة، واإلضعاف الحاسم للبرجوازي باإلضافة إلى ذلك، فإن انتصار الجيش األحمر في الحرب األهلي

دة تسعى من أجل السلطة،          –حين، وقوة جهاز الدولة الجديد      الفال ة رأسمالية جدي آل هذه األمور اجتمعت لتجعل من إعادة ظهور طبق
دة               ك رغم أن السياسة االقتصادية الجدي ين وتروتسكي، وذل عملية أآثر بطءا وأآثر تناقضا وأضعف مما قد سبق وتصوره آل من لين

ا                 .  قد سهلت من دون شك هذه العملية       1921عام  ) سياسة النيب (للبالشفة   وازي لكل من البروليتاري أ أيضا عن اإلضعاف المت وقد نش
ان                      الروسية من جهة والبرجوازية الروسية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من جهة أخرى، توازن مستقر داخل المجتمع السوفياتي، آ

 .لكلية السياسية واالجتماعيةواضح تعبير عنه صعود البيروقراطية السوفياتية إلى السلطة ا
ا في الوقت                                د لن الميين، ال ب روس والمارآسيين الع ة للمارآسيين ال د جاءت مفاجئ عندما نقول أن هذه االنعطافة في األحداث ق

لطة نفسه أن نشير إلى أنه قد ظهرت في مرحلة مبكرة نسبيا في تاريخ الفكر االشتراآي رؤية نظرية ال مكانية انحطاط بيروقراطي لس         
ه           –) لدولة عمالية (عمالية   ه المشهورة لكتاب دى بعض المفكرين الفوضويين    )1898 (أصول المسيحية  لدى آاوتسكي في مقدمت . ، ول

ه المناشفة                    ا توقع ل م ة بمقاب ذا إمكاني اور، تصورا حول هك وفي أعقاب ثورة أآتوبر، وضعت روزا لوآسمبورغ أوال، ومن ثم أوتو ب
 .ميةحول أن عودة الرأسمالية حت

إن ما جعل اإلدراك الصحيح والتحليل العلمي لهذه العملية أمرا صعبا للغاية بالنسبة للمعاصرين، وما يجعل تفسيرها حتى اليوم                   
ا                      ي أنتجته ة الت ى االقتصادية واألشكال االجتماعي شديد التعقيد بالنسبة للمارآسيين، هو الطريقة التي تضافرت فيها هذه العملية مع البن

ردي                   . وبر االشتراآية ثورة أآت  ى االستغالل الف اج وعل إن تأميم وساءل اإلنتاج،الحضر الدستوري على االمتالك الخاص لوسائل اإلنت
م             اج البضاعي المعم اج الرأسمالية واإلنت ات اإلنت ة، وقمع عالق ة للتجارة الخارجي ار الدول أجورين، واحتك ع أن االقتصاد  (للم أي واق

ورة      )�نين حرآة الرأسمالية التي اآتشفها مارآس     السوفياتي ال يتطور حسب قوا     ع مكاسب ث دى، إن جمي ، وإمكانية التخطيط طويل الم
 . أآتوبر هذه بقيت دون أن تمس لغاية يومنا هذا

                                                           
في هذا . النظر إليه فقط آخطوة نهائية عندما يصبح انتصارا للبروليتاريا على األقل في عدد من البلدان المتقدمةلقد قلنا دائما  بأن انتصار الثورة االشتراآية بالتالي يمكن "- �

لكن من وجهة نظر سرعة تطوره . آان انحدارنا على صعيد الثورة العالمية، إذ صح لنا تسميته آذلك، مبررا على العموم بشكل آامل. السياق واجهنا تجربة أآبر المصاعب
فقد آابدنا من فترة مصاعب ال تقاس؛ ورأينا بأنفسنا بأن تطور الثورة في البلدان األآثر تقدما قد برهن على أنه بطيء، إلى حد بعيد، وإلى حد بعيد أآثر صعوبة، وإلى حد 

ينين، تقرير لمؤتمر السوفياتات السابع لعامة روسيا، في األعمال ل. (هذا التطور األبطأ للثورة االشتراآية في أوروبا الغربية حّملنا مصاعب فظيعة… لكن… بعيد أآثر تعقيدا
 )207، ص3الكاملة، جزء 

ويجتمع مع ميل معدل الربح إلى . هذا التنافس الذي يؤدي حتما إلى فوضى إنتاج– هذه القوانين تتضمن التنافس بين رساميل منفصلة تحرآها جميعا حوافز الربح األقصى - �
وانسجاما مع رأيه حول أن الرأسمالية قد أعيدت إلى . اج لتخطي الطلب الفعلي من قبل المستهلكين النهائيين، ويؤدي ذلك إلى أزمات دورية لفيض اإلنتاجاإلنحدار، ميل اإلنت

في مسار : "رة ستصيب روسيا في التسعينات، وذلك بكل ثقة، بأن أزمة فيض إنتاج آبي"رأسمالية الدولة"بورديغا، األآثر ذآاء من بين المدافعين عن مقولة . روسيا، توقع أ
. أ" (، غير أنها لن تستثني هذه المرة الرأسمالية1932العشرين سنة القادمة، سيعيش اإلنتاج الصناعي والتجارة العالمية أزمة على مستوى تلك التي حصلت في أمريكا عام 

 !لم اآلن ما حل بهذا التوقعونحن نع). 1957بورديغا، الثورة والثورة المضادة في روسيا، ميالنو 
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تالين  . غير أن هذه االستمرارية ليست محدودة فقط في حقل النظام اإلقتصادي          فقد استمر قادة البيروقراطية، الذين تعاقبوا من س
ة      . مالينكوف إلى خروتشوف وبريجنيف، بإظهار أنفسهم الورثة الشرعيين للينين        إلى   ا زال   . وتبقى المارآسية العقيدة الرسمية للدول وم

ة                  اء المجتمع الشيوعي الالطبقي آالهدف الرسمي لسياسة الحكوم دعى             . يعلن عن بن اد السوفياتي ي ا زال الحزب الشيوعي لالتح وم
ام      . فياتيالحزب الشيوعي لالتحاد السو    إن  1943ورغم أنه تم حل األممية الشيوعية بشكل رسمي ع ة   "، ف ة الشيوعية العالمي ، "الحرآ

ين                   ة وب الخليفة الالشرعية لألممية، ما زالت تحفظ رابطا قويا بين الحزب الشيوعي في االتحاد السوفياتي والحكومة السوفياتية من جه
 .جهة أخرىقطاعات هامة من الحرآة العمالية العالمية من 

ة            ة المعادي ة العملي ى تروتسكي، أن يشرحوا طبيع روس، وبالدرجة األول ولجميع تلك األسباب، حاول المارآسيون الثوريون ال
واز بشكل واضح                          اريخي م ى ضوء حادث ت ل العشرينات، عل ذ أوائ دور، : للثورة التي تطورت في االتحاد السوفياتي من ذي   الترمي  ال

 .لثورة الفرنسية الكبرىأشار إلى نقطة االنعطاف ل
ل       . وقد آان الترميدور الروسي ثورة مضادة حقيقية، آنظيره الفرنسي         ا قب ولكن بدل أن يؤدي إلى إعادة سلطة الطبقة الحاآمة م

يا                  (الثورة   ر روس الكو األراضي ف ا، الرأسماليون وم ة في فرنس ذا الحد أو ذاك             )األرستقراطية شبه إقطاعي ى ه دور إل ، احتفظ الترمي
ا       -ثورة مضادة سياسية داخل الثورة    آان، إذا أمكن القول،     . اإلجتماعية األساسية للثورة  -لمكاسب االقتصادية با  وهذا ال يعني أن نتائجه

ة    . محصورة في نطاق البناء الفوقي االجتماعي      وآما في السيرورة الفرنسية البادئة من الترميدور، من خالل البونابرتية واإلمبراطوري
ام    النابولنيوني ون ع ة بورب ادة ملكي ى إع ية إل ل       1815ة، والمفض ي الحق ر ف أثير خطي ا ت ان له يا آ ي روس ادة ف ورة المض إن الث ، ف
 .االقتصادي أيضا، لكن دون أن تؤدي إلى إعادة عالقات الملكية واإلنتاج ما قبل الثورة-االجتماعي

ارآس            . تسيير إن فكرة سلطة السوفيات تنطوي على مفهوم جهاز دولة ضعيف غير مكلف ال             رة إحدى حجج م ك الفك وآانت تل
اريس              ا بشدة في             . األساسية في دفاعه عن دآتاتورية البروليتاريا، مستلهما إياها من تتبعه لتجربة آومونة ب ين عليه د لين د أآ ة  وق الدول

نظر النظرية المارآسية  فمن وجهة  . سبق وصاغها مارآسي معترف به    " الحرية" وهي إحدى أآثر المساهمات تأييدا لمبادئ        والثورة،
ة            ل التناقضات االجتماعي ع              . العامة، تتناسب قوة الدولة مع ثق ي تسعى لمن رى، الت ة الكب ة األآثري الي، ال يجب أن يظهر في دول وبالت

ة أقل                                  ة في خدم ز دول ذي يمي د، المستوى من التضخم أو العنف القمعي ال ة  األقلية األصغر نسبيا من االستيالء على السلطة من جدي ي
 .�أصغر نسبيا، تدافع عن استغالل الطبقة الحاآمة واضطهادها لألآثرية الكبرى

ذا األمر                                 أن ه ا ب دون تمام ة، ونحن متأآ دان صناعية متقدم ا في بل ة البروليتاري با لدآتاتوري ر مناس ولكن بينما يكون هذا التفكي
 .ا من العيوب الهامةستتأآد صحته في الممارسة، فإن تطبيقه على روسيا السوفياتية تضمن عدد

ورة   التي يشير إليها لينين باستمرار في       " األآثرية الكبرى " إن   أوال، ة والث ة             الدول وة اجتماعي ة ق ا، وليست أي  ليست البروليتاري
ريفيين، والفالح       : أو بطريقة أآثر دقة   (ال بل إنها تتألف من العمال والفالحين        . متجانسة نسبيا  ا ال راء،   العمال، وأشباه البروليتاري ين الفق

أجور         ر       ): وتلك الشرائح من الفالحين المتوسطين الذين ال يدخلون بشكل أساسي في استغالل العمل الم ل غي ألف من تكت بكالم آخر تت
ين،        . متجانس لطبقات اجتماعية متعددة ال تتطابق بأية طريقة من الطرق مصالحها الحالية والتاريخية             ورغم أن البالشفة، ابتداء من لين

ا أهمية آبيرة على حاجة الحفاظ على تحالف طويل األمد بين هذه الطبقات، ثبت الحقا أنه من الطوباوية االعتقاد أن هذا يمكن أن            علقو
ى وسيط ليحل    . �يحدث دون انتهاك، جزئي على األقل، لمصالح أحد مكونات تلك الكتلة أو بعضها أو جميعها          جاءت بالتالي الحاجة إل

ذه المص      ذا الوسيط               . الح المتضاربة  التنازع بين ه ام ه م، ق ر المعم درة البضائع االستهالآية والفق ة  –وفي ظل ظروف ن البيروقراطي
اد السوفياتي نفسه            .  بانتزاع ثمن متزايد مقابل خدماته، في شكل امتيازات مادية         -السوفياتية إن حالة الحصن المحاصر الذي وجد االتح

 . تأآيد في خدمة تلك السيرورةفيه بين الحربين العالميتين قد عملت بكل
 ممارسة أعداد    -مع حلفائها –، تفترض بشكل مسبق فكرة جهاز دولة ضعيف وغير مكلف بأن يكون بمقدور الطبقة العاملة                ثانيا

لكن يفترض هذا بدوره، بشكل مسبق، شروطا موضوعية       ). المجالس العمالية (آبيرة من وظائف الدولة التقليدية في نطاق السوفياتات         
ة        . وذاتية مؤاتية لهكذا توسيع تدريجي لإلدارة الذاتية من قبل الطبقة العاملة   يا السوفياتية نشأت خالل سنوات الحرب األهلي وفي روس

 ).الحكم الذاتي الجماعي(الثالث والنضال ضد التدخل األجنبي ظروف لم تكن مؤاتية أبدا لنمو الديموقراطية السوفياتية 
ديا   آانت الطبقة العاملة مضع    ورة                        . فة عدديا وجس اب المخيب لألمل للث يس فقط بسبب الغي د أزيحت عن النشاط السياسي ل وق

فألنها آانت ذات مستوى من المهارة والثقافة متدن نسبيا، اضطرت  . العالمية، بل واألهم من ذلك، تحت ضغط الحاجة والبؤس المادي      
رة البرجوازي      ين والمه ى التقني اوت عل د متف ى ح اد إل د أهلكت      . ين الصغار لالعتم يا فق ا ونشاطا سياس ر وعي ة األآث ا أعضاء الطبق أم

                                                           
 464-3، ص25، في األعمال الكاملة، جزء "الدولة والثورة" لينين، - �
 عندما آان المنظر الرئيسي للتكتل القائد في الحزب الشيوعي لالتحاد السوفياتي والخصم الرئيسي للمعارضة 1927-24آان وهم بوخارين األساسي، خالل فترة -  �

آوهين، بوخارين . أنظر ستيفان ف. في هكذا تجانس، ال بين البروليتاريا والقطاعات الفقيرة وأشباه البروليتاريا من الفالحين فقط، بل والفالحين آكلاليسارية، هو إيمانه 
 .201-192، ص 1973والثورة البلشفية، نيويورك 
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امي للسلطة                   . الحرب معظمهم أو تم استيعابهم من قبل الدولة والجهاز العسكري          ى التضخم المتن وة عل رت بق ك العوامل أّث ع تل إن جمي
 .قد ترآوها بشكل تدريجيفالعمال لم يطردوا من السوفياتات، ل. واحتكارها المتزايد من قبل البيروقراطية

دماج عدد من العناصر                 ورة من خالل إن د الث ا بع ا  : وبشكل تدريجي نشأت البيروقراطيةالسوفياتية في المجتمع الروسي م بقاي
ي؛ وتجمع        -آما أشار لينين بأسف–قوية من جهاز الدولة القيصري القديم    م افتراضه بشكل أول ا ت ل مم  تحطمت وتشتتت إلى درجة أق

خ           " (لوحدات اقتصادية "ألف من مدراء مهنيين     إداري يت  ل واالتصاالت، ال ة للنق ة، مؤسسات الدول ، )مصانع، مؤسسات الدولة التجاري
م تسريع التصنيع عام          دما ت ات عن دة      1928ازداد عددهم بقفزات ووثب ة السوفياتية الجدي از الدول و جه از     (، وموظف ك الجه ا في ذل بم

وا              الذين، بحال عدم تداخلهم   ) العسكري  مع المجموعتين سابقتي الذآر، نشأوا من الطبقة العاملة والمثقفين البرجوازيين الصغار وارتفع
ات                   (فوقهم؛ وجهاز الحزب نفسه       از النقاب ا من جه ل، الشرائح العلي ى األق ك، عل ا في ذل ى         ). بم ة السوفياتية إل إن صعود البيروقراطي

بثة باحت            ازات، متش ة صلبة وذات امتي ة         وضع شريحة حاآم ية واالجتماعي ار السلطة السياس ة اتخذت شكلها من خالل          –ك وهي عملي
تالينية    ة الس ة              -إنشاء الديكتاتوري ا واعي ر متجانسة، لكنه ة واحدة، وان تكن غي ات في شريحة اجتماعي ذه المكون دماج ه ر عن ان ، يعّب

 .لمصالحها االجتماعية الجماعية الخاصة
ا           –النحطاط البيروقراطي لالتحاد السوفياتي     لقد أدرك لينين، في مرحلة مبكرة، خطر ا        نتين من تروتسكي، وتقريب ل س وذلك فب

ن عن شكوك                              ديم شاليبنيكوف، تعل الي البلشفي الق ادي العم ة، المتمحورة حول القي ه المعارضة العمالي في الوقت نفسه الذي آانت في
لية وفالحية بتشويهات بيروقراطية، أو آما صحح المعادلة بعد         ، عّرف لينين الدولة الروسية آدولة عما      1921وباآرا، منذ عام    . مماثلة

ة       وم حول                . بضعة أيام، دولة عمالية بتشويهات بيروقراطي ذا المفه ى ه العودة إل ة ب ة ضد مؤسسات الدول رر اإلضرابات العمالي د ب وق
اه نمو        . التشوه البيروقراطي للدولة العمالية    ق تج ه شكوك      وفي أيام حياته األخيرة أصبح شديد القل د عذبت ة السوفياتية، وق  البيروقراطي

 .في هذه العملية" مطلق الجن"حول ما إذا آانت سياساته قد أدت إلى خلق مسخ عمالق، وإذا آان حزبه قد لعب دور 
دأ  : وقبل موت لينين بقليل وبعده، تبنى تروتسكي وأعضاء المعارضة اليسارية هذا النضال ضد تبقرط الدولة السوفياتية                د ب وا لق

ة طردهم عام              ى الحزب                     27/1928هذا النضال آأعضاء في الحزب لغاي دخول إل ى إعادة منحه ال دعو إل ي ي ل علن ، واستمروا آتكت
ين          ا ب ام              29/1933واألممية الشيوعية في الفترة م د ع م آتنظيم مستقل بع زولين في           . 1933، ومن ث وا مع م يكون م ل د أنه ومن المؤآ

رة      شكوآهم تلك أآثر من عزلة لينين      ادة                  . 21/1923 خالل فت ين القي وعي الطبقي ب ة وال ة النظري ع من الثقاف فبوجود المستوى المرتف
ين                ا ب ة م ات مختلف وعي، في أوق ا أو ب ذين أحسوا غريزي أن  1936 و1921البلشفية وآوادر الطبقة العاملة، آان هناك العديد من ال ، ب

ة تحقيقه، وبأنه ال يمكن القول بشطحة خيال بأن الطبقة العاملة الروسية تمارس              الوضع القائم ال يمت بصلة إلى ما آانت تحاول البلشفي         
 .فعليا سلطة الدولة

ام                   د ع ا بع ا                    1921إن مأساة الحزب البلشفي ما بعد لينين، إن لم يكن م ع في آن مع ه الجمي م يدرآ ذا وعي ل . ، تكمن في أن هك
، ولم يؤد إلى نتائج سياسية -ى داخل المعارضة اليسارية، وهي أقلية ضئيلة      سو–وبالتالي فلم يعبر هذا الوعي عن نفسه بطريقة منظمة          

د جذري في       طليعة عمالية نشيطة سياسيا،مماثلة، واألهم من ذلك أنه لم يتفاعل مع          ة إلحالل تعدي دة الممكن  القاعدة االجتماعية الوحي
. ية تكمن في هذا التالقي بين العوامل الذاتية والموضوعية        إن جذور انتصار ستالين والبيروقراط    . �سياسة الحزب الشيوعي السوفياتي   

ة                          ر المؤاتي ة للظروف الموضوعية غي ة، بكل بساطة، النتيجة الحتمي تالين وال البيروقراطي يس س ع      –وبالتالي فل ك جمي ر ذل ا تعتب  آم
 .ها، لستالين وللبيروقراطيةللتاريخ، وال يخلو هذا التفسير من نكهة تبريرية قوية، يعتذر تجنب" الموضوعية"التفسيرات 

ارهم   ي إنك ن ف م يك ة ل فية العادي ادرات البلش اديون والك ه القي ع ب ذي وق أ الرئيسي ال وهم أو الخط ةإن ال ة إمكاني  إنحطاط الدول
ى  ي النظر إل ا ف ر مم وفياتية أآث ةالحزبالس ذه العملي ع ه ة لمن ة وآافي ة فعال وة موازي ودوا أن ي.  آق م ي درآوا، أو ل م ي م ل روا، أن إنه

ر                    " الحزب" از حزب منقطع أآث ارغ لجه ى هيكل ف ة، إل قد تحول أآثر وأآثر، مع اإلنحدار الجذري في النشاط السياسي للطبقة العامل
 .وأآثر عن البروليتاريا الحّية

ة                از الدول ر    . فقد إنخرط جهاز الحزب بدوره بشكل تلقائي في عملية إندماج تدريجي مع جه ة تبق دل أن تتوقف عملي ة  وب ط الدول
وفي أحد الجداالت    . السوفياتية من خالل تصدي حزب بلشفي مقاتل، تم تسريعها وأنجزت بالكامل بواسطة تبقرط الحزب البلشفي ذاته               

ذا                 ر بشكل واضح عن ه األخيرة التي حضرها تروتسكي داخل الهيئات القيادية للحزب الشيوعي السوفياتي حدث تالسن آالمي يعب
 :التحول

 "والحزب، ما يمكنك أن تفعل بالحزب؟":  مولوتوف-
                                                           

ولكن مع .  عندما آان بمستطاعه أن يفعل ذلك في الفترة التي تلت موت لينين مباشرة-حمربمساعدة الجيش األ– لقد تم انتقاد تروتسكي مرارا لعدم استيالئه على السلطة - �
فبالنسبة لثوري بروليتاري .  وإن  تكن بيروقراطية أقل بربرية من ستالين-وجود حالة السلبية عند الطبقة العاملة في ذلك الوقت، آان سيصبح بدوره أسيرا وأداة للبيروقراطية

، 1978تروتسكي، لندن (ضد ستالين " غير الفعالة" وبينما يخطئ ارفينغ هاو في انتقاده لمعارضة تروتسكي .جانب طبقتهل يمكن أن يصعد ويحكم إلى ليس هناك من بدي
 ".إن الذين خّطأوه لعدم اتخاده هكذا مسارا فشلوا في فهم الرجل وفهم أفكاره: "، يقول بشكل صحيح)98ص
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 !" إنكم قد خنقتم الحزب: " تروتسكي– 
 .�"هؤالء الكادرات يمكن أن تزيلهم فقط حرب أهلية: " ستالين-

ى                 ة عل رددات وسطية   "إن تكتيكات تروتسكي والمعارضة اليسارية، البعيدة آل البعد عن أن تكون مبني رار   "و" ت دان الق أو " فق
ل                " (بوةنوع من عقدة األ   " التي حسب ما تم االفتراض منعته من معارضة أآثر جذرية لجهاز الدولة الذي ساعد في بنائه تقريبا مثله مث

ة        . ، انطلقت من تقويم موضوعي واقعي جدا لجذور التبقرط ووسائل معارضته          )لينين ة العامل ل   -إن السلبية السياسية للطبق ى األق أو عل
اؤه      . سي، الذي آان من الضروري ترآيز الجهود إلزالته     آانت حجر العثرة الرئي    -لطليعتها الي ناضل تروتسكي وأصدقاؤه وحلف وبالت

ة السوفياتية           : في آن معا من أجل     ه المشهور      (توسيع الديموقراطية داخل الحزب، وتوسيع الديموقراطي ان فحوى آتاب ذا آ المسار  وه
آامنيف استنتاجاته بقوة، رغم أنه قد تم تبنيه رسميا من        -زينوفييف-لين، والذي عارض الثالثي الحاآم ستا     1923 الذي نشر عام     الجديد

ة واضمحالل                              )قبل قيادة الحزب   ا في األجور الحقيقي ى جانب أمور أخرى ارتفاع ة تتضمن إل ة فوري ، واحالل سياسة اقتصادية بديل
وي ضد الكوالك،            . ( الريف  البطالة الواسعة، وتأآيد مسار عام باتجاه تسريع التصنيع وزيادة النضال الطبقي في               ر هجوم ق ك عب وذل

ة،                              ى اقتصاد القري اء عل ر أنفسهم من سيطرة الفالحين األغني ى تحري راء عل ليس بواسطة أساليب إرهابية، بل بمساعدة الفالحين الفق
 ).وذلك من خالل التعاونيات والمكننة

ا ببساطة                  د تبني د ق ه القائ تالين وتكتل ول أن س ام الق د    .  السياسات االقتصادية للمعارضة اليسارية    إنه من الخطأ الت ع، لق في الواق
أوال، موقف  : ظهرت في أواخر العشرينات ثالث استراتيجيات مختلفة داخل الحزب الشيوعي السوفياتي حول مسألة النمو االقتصادي         

اء االشتراآية   "بوخارين المبني على معدل بطيء للتصنيع واندماج تآلفي للكوالك في              ا  "بن امج المعارضة اليسارية المبني         ، ثاني ، برن
ى حساب الكوالك ورجال النيب                  دل تصنيع أسرع عل دة      (على مع ين من السياسة االقتصادية الجدي ال   ) النيب –المنتفع ولصالح العم

ل الفالحين الف          ا،   والفالحين الفقراء، وعلى التجميع الطوعي لذلك الجزء من الزراعة الذي من الممكن مكننته وتسييره من قب راء، ثالث ق
ين        ال والفالح ن العم ل م اب آ ى حس ري عل ع قس امر وتجمي نيع مغ دل تص ى مع ي عل تالين المبن ف س اعي . موق اس االجتم إن األس

 . للسياسات الثالثة هذه واضح جدا
و ت . ويبقى واضحا بالنسبة لنا أنه آان هناك بديل سياسي واقتصادي واجتماعي متماسك للسياسة التي اتبعها ستالين      ذا   ول سنى له

ا                 الم مختلف تمام ا، وع ادة السوفياتية خالل العشرينات ومعظم              . البديل أن يسود ألنبثق اتحاد سوفياتي مختلف تمام آانت ستملك القي
ين في             . سنوات الثالثينات قوة هامة لدعم الفرص المستمرة التي طرحتها الثورة العالمية بدل خنقها             اع سياسة لين ام تروتسكي باتب لقد ق

ة               آسب ف  ورة العالمي الي للث اجئ الت دم المف ة التق ل                   –ترة استراحة لغاي ا بشكل ملحوظ الثق زداد خالله رة استراحة قصيرة يمكن أن ت فت
رة االستراحة       . الموضوعي للطبقة العاملة السوفياتية ومعدل وعيها الطبقي ومستوى نشاطها السياسي            ك خالل فت إن عدم حصول ذل

ر      تلك، سيجعل االنتصار الكامل لل     اال بكثي ر احتم ة أآث ورة العالمي ة الث ة      . بيروقراطية السوفياتية وهزيم ة العامل م تصبح الطبق ا ل وطالم
ار                    ا    . مرة أخرى نشيطة سياسيا، يمكن فقط لكادرات الحزب ومناضليه أن يشكلوا صلة الوصل الحاسمة التي تستطيع عكس التي من هن

 .وهنا أيضا آانت هزيمته في هذا النضال. 23/1933 الحزب في فترة جاء ترآيز تروتسكي على النضال التكتلي الداخلي في
ة      –شكلت هزيمة المعارضة البسارية هزيمة للتكتل داخل الحزب الشيوعي السوفياتي            ع السوفياتي واألممي وأيضا داخل المجتم

اريخي        -الشيوعية ى المستوى الحالي والت ة عل ا الطبقي الي  .  الذي مثل مصالح البروليتاري ا      وبالت ة للبروليتاري ى هزيم انطوت أيضا عل
دلوالت     . 36/1938وانتصار للثورة المضادة السياسية التي وصلت ذروتها في اإلبادة الجسدية للكادرات البلشفية في فترة                إن إسقاط م

تية داخل ظروف موضوعية غير مؤا"، ومن خالل "عبادة الشخصية"أخرى على هذه الهزيمة ورؤية صعود الستالينية فقط من خالل           
اريخ      "وخارج االتحاد السوفياتي    ا هو انفصام عن التفسير المارآسي للت ين من      . ، إنم اة المالي ي تشمل حي ة الت إن االنتفاضات العنيف

وى               ) ولألسف، موتهم أيضا  (األشخاص   ين ق ة يجب أن تفسر دائما في التحليل األخير آنتيجة للصراعات ب ارة    اجتماعي يس فقط    ( جب ل
ل    ة            طبقات متضادة ب ات اجتماعي ة          ).  وأيضا أجزاء متفرعة من طبق ا، الحرب العالمي ى حد م ى، وإل ة األول إن الحرب العالمي وإّال، ف

 .الثانية، ال يمكن تفسيرهما بمنطلقات مارآسية
ة المجتم                              ة وطبيع ك البيروقراطي ة تل م طبيع ا من دون فه تالينية ذاته ة الس ة البيروقراطي ع لكنه ال يمكن تفسير ظهور دآتاتوري

ورة                          . السوفياتي والدولة السوفياتية   ة الث د صياغة نظري م بع ا األه ة، وربم رز مساهماته النظري وهنا بالذات وضع تروتسكي إحدى أب
ل بشكل عام، في تفسيره بشكل                 . الدائمة ة المارآسية في التحلي ة وللطريق ه الصحيح للمارآسية الديالكتيكي وقد نجح، من خالل تطبيق

 .ر األآثر تشوشا وتناقضا في القرن العشرينمتماسك إلحدى الظواه
م يكن عودة للرأسمالية                     و حتى في شكل         (ووصل تروتسكي إلى االستنتاج بأن ما حصل في االتحاد السوفياتي ل رأسمالية  "ول

ة د،  ") دول اج جدي نمط إنت دة ول ة جدي ة حاآم ا لطبق ن أيضا إنبثاق م يك ة"ول ة البيروقراطي ل". التعاوني د أن الس ل أآ ة ال ب طة الدآتاتوري
                                                           

 في جلسة مشترآة للجنة المرآزية ولجنة الرقابة المرآزية للحزب الشيوعي 1927 غشت 1ين تروتسكي ومولوتوف في  حصل هذا التالسن الكالمي ب- �
 .أما مالحظة ستالين فقد جاءت في خطابه الذي ألقاه خالل اإلجتماع). 280، ص 1976، برلين 5المعارضة اليسارية في اإلتحاد السوفياتي، جزء .(السوفياتي
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ام التطور                            ا تقف بشكل حاسم حاجزا أم تراآية، لكنه ين الرأسمالية واالش للبيروقراطية تمارس داخل إطار مجتمع في طور االنتقال ب
تقرة             أ في أشكال مس م تنش ي ل رط الت نحو االشتراآية، حيث أصبحت األشكال االجتماعية مشوهة بشكل فظيع من خالل سيرورة التبق

اني من إنحطاط شديد     . كتملة من الحكم االجتماعي   ومتجانسة وم  ة تع تمكن   . إن الدولة السوفياتية بقيت دولة عمالية، وإن تكن دول م ت ول
وبر،                             ورة أآت ي انبثقت من ث ات الت البيروقراطية من خلق عالقات إنتاج جديدة، لكن لم تتمكن أيضا من أن تكفل تسييرا متماسكا للعالق

ويه ت تمرار بتش ل قامت باس داخلي ب ا ال الي منطقه ادها مضعضعة بالت ات وإفس ك العالق ه  . ل ن خالل ذي حكمت م نمط الخاص ال إن ال
د تعارضت بعنف مع                 –البيروقراطية واالمتيازات المختلفة التي تمتعت بها        م، ق باألخص في حقل اإلستهالك، مقابل وجودها في الحك

ي ترهق  المجتمع السوفياتي             من هنا جاءت األزمات     . متطلبات التخطيط اإلقتصادي األمثل    الطبع أزمات    –االقتصادية المستمرة الت ب
د في االتحاد                   -تختلف نوعيا عن أزمات فيض اإلنتاج الرأسمالية        جنبا إلى جنب مع معدل نمو اقتصادي متوسط أعلى على المدى البعي

 .السوفياتي منه في العالم الرأسمالي
ا يسمى               لن نتناول هنا من جديد العالقة الخاصة بين          ة وحاجات م ى السلطة المطلق التراآم  "صعود البيروقراطية السوفياتية إل ب

ة               "االشتراآي البدائي  ي تتضمنها نظري اني الت ين المع تالينية وب ين صعود الس اجح   "، ولن نعود أيضا إلى بحث العالقة ما ب ق الن التحقي
الم ال       " (لالشتراآية في بلد واحد    ى                 أي سياسات التعايش السلمي مع الع ة إل ورة العالمي ة الشيوعية من أداة للث ل األممي رأسمالي، وتحوي

 .هذه المواضيع سبق وناقشناها في الفصل الثاني). أداة للمناورات الديبلوماسية للبيروقراطية السوفياتية
ة السوفياتية   وفي ثالثة إنعطافات حاسمة في التاريخ السوفياتي ما بعد لينين، آشفت الطبيعة المزدوجة والمتناقضة للبي         روقراطي

ورة        . عن نفسها بشكل واضح، مما مّكن تروتسكي وأتباعه من فهم ما آان يحدث      ات أخرى حول الث ل ذهبت مقترحات لنظري وبالمقاب
 .المضادة الستالينية في مدارك ميئوس منها

بالتحالف  ) ستثناء اجزاء قليلة منها   با(، لم تقم البيروقراطية آشريحة اجتماعية       1928 خالل أزمة االقتصاد السوفياتي سنة       أوال،
ة                     دماج أوثق في السوق الرأسمالية العالمي ادة الرأسمالية وان ة      . مع الكوالك ورجال النيب لصالح إع ك، استعملت وسائل عنيف دل ذل ب

ة من    وجاءت نتائج تلك ال. إرهابية لسحق التراآم الوليد للرأسمال الخاص ولإلنتاج البضاعي الصغير المنتشر بشكل واسع   ة آارثي عملي
إن .  وبالتالي أيضا في إنتاجية العمل المتوقعة–وجهة النظر االقتصادية، حيث أدت إلى انخفاض هام في مستوى معيشة الطبقة العاملة  

ري للحي       34/1938التوتر اإلجتماعي الحاد الذي نتج عن ذلك يمكنه فقط أن يفسر التصفيات الجماعية لفترة                دي البرب اة  والتنظيم الحدي
 .االجتماعية

وفياتية       ة الس لم البيروقراطي م تستس ازيين، ل اليين الن وم اإلمبري الل هج األخص خ دها، وب ة وبع ة الثاني رب العالمي الل الح وخ
ة        (آشريحة اجتماعية    ة روسية            ) ونستثني مرة أخرى أجزاء قليلة لكن مهم واة لبرجوازي ى ن ل نفسها إل م بتحوي م تق ة ول ام اإلمبريالي أم

اء االقتصادي            . جديدة في خدمة االمبريالية األلمانية أو األمريكية      استعمارية   دفاع عن البن اعي  -وإلى هذا الحد أو ذاك، قامت بال االجتم
ال السوفيات                  ة العم ك في ظل زخم مقاوم اليبها العسكرية       -لالتحاد السوفياتي الذي أنتجته ثورة أآتوبر، وذل ك بأس ا فعلت ذل  رغم أنه

 .األساليب التي دفعت القضية إلى حافة االنهياراإلرهابية الخاصة، تلك 
ام                    اد السوفياتي في ع وة العسكرية السوفياتية خارج حدود االتح دفقت الق ة جزءا واسعا من     44/1945وأخيرا، حين ت ، محتل

د                              ا بع ائي فيم ا السلطة السوفياتية بشكل نه ي تكرست عليه اطق الت د للمن ان الب سياق الخاص    ضمن ال  (أوروبا الشرقية والوسطى، آ
وبر    " تتناسق بشكل بنيوي"أن ") للحرب الباردة"لعالقات القوى    ورة أآت ا ث ي خلقته م   . مع عالقات الملكية واإلنتاج الت ة ل فالبيروقراطي

شكال وبينما لم تقم بإنشاء حكم المجالس العمالية بل قامت بالعمل بتحطيم جميع أ       . تحافظ على الملكية الخاصة في تلك البلدان بل أزالتها        
دة                       ة جدي ة حاآم ارن بطبق د ثبت في    . السلطة العمالية المباشرة، فإنها أيضا لم يكن بمستطاعها أن ترتفع إلى أي مستوى يمكن أن يق ولق

 .جميع هذه المناسبات الثالث تعريف تروتسكي حول البيروقراطية السوفياتية والمجتمع السوفياتي
اريخي ضخمة         ولجميع تلك األسباب، أآد تروتسكي أن أي رجوع        .  إلى الرأسمالية في االتحاد السوفياتي سيكون خطوة تراجع ت

فقد آان من مصلحة آل من البروليتاريا الروسية والبروليتاريا العالمية أن تمنع هكذا خطوة تراجعية، وأن تدافع عن االتحاد السوفياتي                  
ع ا               . ضد اإلمبريالية  اليب تنسجم م ك بأس تم ذل ة تجعل من                لكن آان من الضروري أن ي يس بطريق ة، ول ة العامل املة للطبق لمصالح الش

 .اإلطاحة بالرأسمالية العالمية أمرا أآثر صعوبة
إنه فقط يثبت     . إن هكذا مفهوما للبيروقراطية السوفياتية ال يقلل بأي طريقة من الطرق من شأن دورها التاريخي المضاد للثورة                

ة ال    . حدود الثورة المضادة    المي                   إن دور البيروقراطي ى الصعيد الع ل آل شيء عل ورة قب ة    –سوفياتية مضاد للث إن في سياسته الواعي
اد السوفياتي        " هجوم"قيامها  " يثير"التي  (للتعاون مع الرأسمالية لتجنب ثورات اشتراآية جديدة         الي ضد االتح ، أو في    )الطاقم اإلمبري

ورة      " الشتراآيةبا"النتائج الكارثية التي يؤدي إليها تعريف الحالة السوفياتية          على استعداد البروليتاريا في الغرب للمضي في طريق الث
يا نفسها              . االشتراآية ة           –لكن ذلك الدور هو أيضا مضاد للثورة داخل روس ة العامل ة للطبق ة المعادي حيث نتجت عن السياسات المتتالي

ة، واالستهالآية         القمع الجماعي، وتشريع العمل القاسي وإبادة الكادرات البلشفية في زمن ستا          ( ة المتنامي اواة االجتماعي لين، وعدم المس



 38

ابي المستقل                " الفظة" ع أي شكل من النشاط النق ادة            ) في ظل خروتشوف وبريجنيف، وقم ية الح االة السياس ال مب ة من التشتت وال حال
ط المرآزي البيروقراطي في االقتصاد   ويمكن أن نضيف أيضا أن للتلف الهائل ولعدم التنظيم اللذين يدخلهما التخطي          . داخل هذه الطبقة  

 .السوفياتي، تأثيرهما الطويل األجل الذي يعمل في اتجاه نفسه المضاد للثورة
ه هو                                 ا يجب التحضير ل أن م تنتج تروتسكي ب ين، اس د لين ا بع ل المتماسك للمجتمع السوفياتي م ذا التحلي ورة  وعلى أساس ه ث

ية، ب االسياس ى المكاس اظ عل وم بالحف ا تق ة  بينم لطة الدآتاتوري ن الس تتخلص م ها، س وبر وتكرس ورة أآت ية لث ادية الرئيس قتص
وستمارس هكذا سلطة من خالل        . للبيروقراطية وستجعل المجتمع السوفياتي ديموقراطيا وتعيد السلطة السياسية إلى أيدي البروليتاريا          

ا             ة              سوفياتات منتخبة ديموقراطيا وعلى أساس نظام تعددية األحزاب، وسيوضع نظ ة ورقاب ة تحت إدارة عمالي م تخطيط مرسوم بعناي
وى   . ديموقراطية عامة، مزيال بالتالي معظم مصادر اإلتالف الهائل الذي يقف اليوم حجر عثرة أمام تسيير طبيعي للنظام          إن تطور الق

ة    المنتجة ونمو الطبقة العاملة عددا ومهارة ومستوى ثقافيا سيسهل هكذا ثورة سياسية موضوعيا، وهذا   ما تفعله أيضا انتصارات ثوري
 .جديدة في الغرب أو في الشرق

وبر                        ة في أآت ورة الهنغاري ه بوضوح الث أمر أظهرت ية، ف ورة السياس ذه الث وفمبر -)تشرين االول  /(أما آيف ستكون ه تشرين  /(ن
ا        . 1969فبراير  – 1968 وربيع براغ في     1956) الثاني ر         إن سحق آال هاتين االنتفاضتين، اللتين قام بهم ة، عب ة العامل  جمهور الطبق

 .التدخل العسكري السوفياتي قد أآد مرة أخرى على الطبيعة المضادة للثورة للبيروقراطية السوفياتية
إنه من السهل إدراك لماذا لم يتم تحدي أي وجه من وجوه تفكير تروتسكي باإلصرار الذي تتم فيه مواجهة محاولته هذه لتفسير                       

ع في                . �طار المفهوم الكالسيكي للمارآسية   ظاهرة الستالينية ضمن إ    ا آمجتم ة السوفياتية المنحطة بيروقراطي ة العمالي إن نظرية الدول
ازات                       أس ذات امتي ديدة الب ة آشريحة ش طور االنتقال بين الرأسمالية واالشتراآية لكنه بذاته ليس رأسماليا وال اشتراآيا، والبيروقراطي

ى              داخل الطبقة العاملة ال طبقة حاآمة      رد البسيط عل تيعاب من أسلوب ال ر صعوبة لالس  جديدة، هي بكل تأآيد نظرية أآثر تعقيدا وأآث
ه       ". نعم أو ال"و" أبيض أو أسود"شاآلة   ار علمي صارم لكن إن هذا التفسير يستبدل السخط المعنوي أة الوالء األعمى المتعصب بمعي

ه يلقى                   هذا، ومع مرور الزمن، يظهر هذا التفسير        . عالي التجريد  ى أن تالينية، حت د للظاهرة الس ر آالتفسير المارآسي الوحي أآثر وأآث
 .�صدى متزايدا في صفوف األحزاب الشيوعية نفسها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
جيمز، آليف، آاستورياديس، سويزي، باتلهايم، وآتابا ماويين . ر. د. دان، بورديغا، ريزي، سشاشتمان، س): حسب تسلسلهم التاريخي( الطويلة من النقاد  تتضمن الالئحة�

 .مثل مافراآيس
من تحليل تروتسكي للظاهرة ) 1977، لندن اهرة الستاليةالظ(وجان الينشتاين ) 1977، لندن الشيوعية األوروبية والدولة(هكذا يدنو بشكل آبير آل من سانتياغو آاريلو - �

، وهو عمل شبه رسمي نشره الحزب الشيوعي الفرنسي، )1978باريس  (نحن واالتحاد السوفياتيوفي ". موضوعي"البيروقراطية السوفياتية، رغم أنهما يفعالن ذلك بميل 
ود فريو، وليون روبيل، على شريحة بيروقراطية ذات امتيازات آاألداة الرئيسية للحكم في االتحاد يتكلم آل من اليكس أدليه، وفرانسوا آوهن، وموريس ديسيلو، وآل

 .إّال أن هؤالء جميعا ال يقومون حتى بإشارة عابرة إلى تحليل تروتسكي حول البيروقراطية. ن شريحة تتمتع باحتكار السلطة929-91ن 74ص (السوفياتي 
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 الفصل الثامن
 

 الــفـــاشيـــة
 

ة للث ة الجزئي اج الهزيم يا نت يا، آانت أساس ي روس ية ف ورة المضادة السياس رة انتصار الث تالينية، ثم رة الس ي فت ة ف ورة العالمي
نوات   . 1918-1923 دا لس ة ج ة الهام ائج الصراعات الطبقي ى نت ر عل ا الكبي دورها رمت بثقله ذه . 1940-23وب اءت حصيلة ه وج

ابهة      (لقد استتبت الفاشية    . الصراعات آاريثية في أجزاء آبيرة من العالم       اط متش رة        ) أو دآتاتوريات عسكرية بأنم في معظم نصف الك
ابرات           . ع االستثناءات الهامة في الواليات المتحدة وآندا وبريطانيا والمكسيك        الشمالي، م  ل للمخ د عمي ى ي وقد شكل مقتل تروتسكي عل

ة   1940) أب/(السوفياتية في غشت    في المكسيك تعبيرا رمزيا عن هذا اإلتجاه الرجعي على الصعيد العالمي الذي بلغ ذروته في بربري
 .الحرب العالمية الثانية

اهيمي                   والف اشية ثمرة انتصار الثورة المضادة السياسية في البلدان الرأسمالية، آان من الصعب تحديدا، آالستالينية، في إطار مف
ومرة أخرى وقف تروتسكي فوق معاصريه في شرحه لهذه الظاهرة . من قبل الفكر االجتماعي المعاصر، بما في ذلك الفكر المارآسي

م                      لم يفهم أي    . المخيفة الجديدة  م يق انية، ول ة والحضارة اإلنس ة العامل ه للطبق آاتب آخر بذلك الوضوح طبيعة الفاشية والتهديد الذي تمثل
د، واضعا االستراتيجية والتكتيك الصحيحين              ك التهدي أحد آخر غيره في ذلك الوقت بتحذير الحرآة العمالية من أجل النهوض ضد ذل

ارآس        ونستطيع أن نقول، من دون تضخيم، أ      . لمواجهته ابرت والصراعات         18نه، مع إمكانية استثناء مساهمات م ويس بون ر ل  برومي
ات                        ،  1850-48الطبقية في فرنسا     ه بكتاب ه وحسية إدراآ ارن، بعمق ة يق ة وسياسية راهن ال يوجد أي تحليل مارآسي لمسائل اجتماعي

 .1933-29تروتسكي عن ألمانيا في فترة 
ر المتساوي       وفي تناول تروتسكي الظاهرة الفاشية، ا      : ستعان من جديد وبشكل آبير بإدراآه العميق لقانون التطور المرآب وغي

أليف   ك الت ي Synthesisذل ع الطبق ى المجتم ا عل ة مطبق ة الديالكتيكي يين   .  للمادي اب المارآس ل بعض الكت ه مث م تروتسكي، مثل د فه لق
 أي بكالم -االقتصادية مع األشكال األيديولوجية-الجتماعية، مسألة عدم تطابق األشكال ا     )آارنست بلوخ وآورت توشولسكي   (اآلخرين  

رة من                                ل الرأسمالية في أجزاء آبي ا قب ة م آخر، واقع أن أفكارا وأطباعا وطموحات ال عقالنية ذات قوة آبيرة قد بقيت حية من األزمن
وازي  ع البرج ن أيضا (المجتم ديد، و لك ار الش ددة باإلفق ات الوسطى المه ين الطبق األخص ب ها وب ة نفس ن البرجوازي ين قطاعات م  ب

ة     ة العامل ن الطبق ة م رائح المختلف ى الش ا، وحت ين طبقي ين منحط تنتاج    ). ومثقف كي االس ر، وضع تروتس ن أي شخص آخ وأفضل م
ل، يمكن أ    –في شروط تنامي ضغط التناقضات الطبقية االجتماعية   : االجتماعي والسياسي التالي   دة بشكل ال يحتم ن االقتصادية المتزاي

ذآورة أعاله  ة األخرى الم رائح االجتماعي ات والش ن الطبق ة م ة-تصبح قطاعات هام ا صنفها تروتسكي بنباه ار البشري، آم  - الغب
ا                  از دولته ة الرأسمالية وجه ة، وتتسلح بقطاعات من الطبق يم ذو سلطة نفسية خارق ا زع ارة، يبهره ة جب مدموجة في حرآة جماهيري

 .حطيم الحرآة العمالية من خالل اإلرهاب الدموي والتهويلويجري استعمالها آآلة من أجل ت
ى   ا إل ك طريق تح ذل ل"ويفت تغالل األقصى    " ح ى االس ي عل ل مبن و ح ة، وه وازي الهائل ع البرج ة المجتم ي ألزم مالي آن رأس

ة                ة المنظم ة العمالي ى المدى ال          . للبروليتاريا الذي آان قد أضحى مستحيال بصعود الحرآ ه ال يمكن عل ق ظروف        إّال أن ادة خل د إع بعي
إن على الفاشية بعد تحطيمها للطبقة العاملة وبنائها لمجتمع         . رأسمالية مستقرة من خالل االستغالل األقصى للطبقة العاملة في بلد واحد          

ى مستعمرات أو شبه مستعمرا         تيالء عل ة لالس ت برجوازي قمعي منظم بصرامة ان تحول ديناميتها المروعة نحو الخارج، في محاول
 .جديدة، وان تستعبد شعوبا بأآملها، وتخضع منافسيها اإلمبرياليين، وتحطم االتحاد السوفياتي، وتنشئ هيمنة عالمية

إن هذا التحليل العميق للفاشية يّوحد ويجمع عناصر تحليلية مختلفة، لكل منها استقالليتها النسبية، تتوافق مع سمات خاصة في       
ة    –اقتصادية عميقة، ويؤول تضافرها -دان اإلمبريالية في فترات أزمة اجتماعيةالواقع السياسي واالجتماعي للبل   وهو يختلف عن عملي

 . إلى اندماجها في أداة لفهم آلية الظاهرة التي تسمى صعود الفاشية-جمع ترتيبي
ة (تنشأ األيديولوجيات والتجمعات السياسية الفاشية   ة الحاباستقالل عن الحاجات    ) أو الفاشية البدائي ة الرأسمالية، وهي    لي  للطبق

أما االستقالل النسبي     . (تنبثق من سخط ويأس الطبقات الوسطى على حالة انسحاقها بين سلطة االحتكارات الرأسمالية وسلطة النقابات              
ا              . أليديولوجيتها فأمر آخر تماما    لي، رغم   فالعنصرية متجذرة بعمق في أيديولوجيات برجوازية نموذجية في عصر االستعمار اإلمبري

ة                      ). أنها تجمعها مع بقايا أيديولوجيات ما قبل برجوازية        أ منافسة حامي رة، وتنش ذه التجمعات بكث ة، تظهر ه ة معين وفي مراحل انتقالي
رة الملحة             –ويمكن فقط لظروف محددة     . الوطيس بين المرشحين المختلفين للزعامة     ة االقتصادية، وحاجة الشرآات الكبي تعمق األزم
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ن ال  تخلص م ع            لل ان للمجتم ا آ ية إذا م زة السياس ن المرآ د م وعية لمزي ة موض ة، وحاج ة البرجوازي ية للديموقراطي ا األساس مزاي
ديكتاتوريين                               دعم الشعبي ألحد المرشحين ال ا من ال  أن  –البرجوازي أن يحقق عددا من األهداف االقتصادية الملحة، ومستوى معين

 .ألة إعطاء دعمه األساسي للفاشيينتجعل الرأسمالي االحتكاري ينظر عمليا إلى مس
ل، تكون                              تقرار النسبي للمجتمع البرجوازي، آك ام، ولالس ة الرأسمالية بشكل ع دة المدى للطبق من وجهة نظر المصالح البعي

ول أشكالها الفاشية                  ن نق ة، ول ة البرجوا     . األنظمة البرجوازية البرلمانية مستحبة أآثر من أيشكل من الدآتاتوري م الطبق ة يبني    إن حك زي
تقرار                 . نفسه على أساس خليط محدد من المؤسسات القمعية المتكاملة         ة أضعف، يصبح عدم االس ان وزن المؤسسات المتكامل ا آ وآلم

ة بحاالت الحصار               . على المدى الطويل أعمق    ة البرجوازي ة األخرى من الديكتاتوري فليس لال شيء سمّيت الفاشية واألشكال المتطرف
ى ب  ية، أو حت ة  المؤسس ة دائم ا ومعرض لعنف      (حروب أهلي د، لكن حيث يوجد معسكر أعزل من السالح دائم ة بالتأآي حروب أهلي

ى نقطة                        ). المعسكر اآلخر  د تصل إل ة ق واترات اجتماعي إن أشكال الحكم هذه أآثر خطرا بالنسبة للبرجوازية، ألنها تميل إلى مراآمة ت
 .ليات للمساومة الطبقيةاالنفجار في أوقات األزمة الحادة، دون أن تخلق آ

وع                      ذا الن في الواقع، لقد حصل لآلن أن حدثت آل الثورات االجتماعية المنتصرة في البلدان التي وجدت فيها أنظمة قمعية من ه
دة رات ممت ى فت او . (أو ذاك عل ة ب تا؛ دآتاتوري ة باتيس يك؛ دآتاتوري اي تش ة تشن آ ام -القيصرية؛ دآتاتوري ي الفيتن و ف م وثي  داي ودي

 .).الجنوبية، الخ
ية            ة والسياس ة االجتماعي ون الكلف ا تك ه بينم ع أن ي واق ة ف ة البرجوازي الح الطبق بة لمص وعية بالنس عوبة الموض ن الص وتكم
ى المدى                             ة عل ة البرجوازي ة االقتصادية للديموقراطي د، يمكن أن تصبح الكلف ى المدى البعي رة عل ة وخطي للدآتاتوريات القمعية مرتفع

ة             . يب غير محتملة على اإلطالق في ظروف محددة       المتوسط والقر  ة عمالي دان المصنعة تعني حرآ فالديموقراطية البرجوازية في البل
ة      (متطورة   ة جماهيري ا                   ) وبالمقام األول حرآة نقابي ا افرادي دل بيعه وة العمل آبضاعة ب ا لق ا جماعي دورها بيع ي ب ذا     . تعن وفي ظل هك

اليف إضافية    . ن سعرها في ظروف تشتت الطبقة العاملة     ظروف، سيكون سعر البضاعة أعلى بكثير م       أتي تك ومع هذا السعر األعلى ت
ة أخرى       اعي ومصاريف اجتماعي ة محددة وحين           –للرأسمال آالضمان االجتم وج ذي قيم ة لمنت ائض القيم ا في حصة ف ل جميعه  تقل

ة في              ربما آنتيجة النعطافة   -تتجمد القيمة الكلية للمنتوج أو حتى تبدأ باالنحدار        ة، أو الهزيم  غير مؤاتية في المنافسة اإلمبريالية الداخلي
دفع     –الحرب، أو ألزمة اقتصادية هامة، أو لرآود طويل األجل لإلنتاج، أو لمجموعة هذه العوامل           ة ل ة المادي  يمكن أن تختفي اإلمكاني

ا  . عن الديموقراطية البرجوازية  تلك الكلفة ويمكن أن ال تملك عندها البرجوازية من خيار غير محاولة االستغناء               ويمكننا أن نضيف هن
ا               م يكن دوم ذا الخصوص، إن ل ا في ه ى أمره ا تنقسم عل ا م ة حيث ستكون      . بأن الطبقة الرأسمالية نفسها غالب ويمكن أن تطرح حال

ستيالء الفاشي على السلطة، بينما    القطاعات المنتجة مباشرة لالستهالك العام أآثر ممانعة في القيام بانعطافة علنية نحو تمويل ودعم اال              
ذا دعم                           ر ألخذ هك ة أآث اج واألسلحة ميال ة وصناعة وساءل اإلنت ستكون، وألسباب واضحة، القطاعات الموجهة نحو الصناعة الثقيل

 .بعين االعتبار
فاشي ال تعتمد فقط على ما  فمسألة إنشاء نظام    .  اإلطاحة بالديموقراطية البرجوازية   تحاوللقد قلنا اآلن بأن البرجوازية يمكن أن        

رات بعضها                       ذه التغي ا ه رتبط فيه ي ت يجري في وسط البرجوازية الصغيرة، وما يجري في وسط الطبقة الرأسمالية، وعلى الطريقة الت
 .بل تعتمد أيضا، وإلى حد آبير، على ما يجري في وسط الطبقة العاملة، أي، على ردود فعل الحرآة العمالية المنظمة. ببعض اآلخر
ة            " للغبار البشري "خالفا   إن الطبق رة لإلعجاب، ف ه في حشود مثي ة الفاشية تجميع ى دور الزعام الذي قد يحاول المرشحون إل

ة وسياسية                   ة من السلطة اقتصادية واجتماعي ة هائل دم صناعيا تحمل طاق د متق ة    . العاملة الحديثة في أي بل ع الوظائف اإلنتاجي إن جمي
ا                والخالقة للمجتمع هي أما م     ة تتوثق باستمرار به دان،     . وجودة بشكل مباشر في تلك الطبقة أو أنها تقف في عالق ذه البل وفي معظم ه

ل                 ة أواخر العشرينات وأوائ ؤثر لغاي البعض اآلخر بشكل م ة بعضها ب ارتبطت المنظمات الجماهيرية السياسية والثقافية للطبقة العامل
ة                   الثالثينات، وضمت مئات األلوف إن لم يكن المال        والء وحماس للمصالح المشترآة للطبق ال ب ى القت ادرين عل . يين من األشخاص الق

ة                        ة البرجوازي وفي جميع تلك البلدان وجد بناء تحتي آبير وقوي للنقابات قادر بشكل آامن على تعطيل االقتصاد الرأسمالي وشل الدول
 .نفسها

ر إ    ون األآث ون الممثل دو، يجب أّال يك ذا ع ة هك ل مقارع ن أج ا   وم ة العلي رائح البرجوازي ي الش ا ف ا طبقي اريون "دراآ االحتك
ا أعاله                  " والممولون ي بينه ك لألسباب الت ائس وذل ة هجوم الي ل             . فقط في حال ى األق أنهم يملكون عل ين ب وا مقتنع يهم أيضا أن يكون عل

ه سيظهر               ر         فرصة لعدم خسارة الحياة والملكية والسلطة آنتيجة الختبار القوى العنيف الذي بدون ة غي ة البرجوازي  تحطيم الديموقراطي
ة الرأسمالية       . ممكن ا لشبه     . إن أي سوء حساب في هذا الصدد ستترتب عليه نتائج آارثية من وجهة نظر الطبق ويمكن أن يكون مرادف
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ا    ة أيض ة واجتماعي ر فردي ة نظ ن وجه ا م ار فعلي ن انتح م يك ار إن ل ا  . انتح يا وماالن د وفالنس لونا ومدري دمت بارش د ق ط لق ي أواس  ف
 .� موضوع درس موضوعي بالنسبة للمخاطر المترتبة1936) تموز/(يوليوز

اههم الشديد                      وبالتالي، ففي فترة صعود قوة الفاشية، لكن قبل استيالء الفاشيين على السلطة، سيولي قياديو الطبقة الرأسمالية انتب
ال خطر الفا              ة حي ة في                . شية لكل ما يحدث داخل الطبقة العاملة والحرآة العمالي رات الراهن اليلهم حول التغي تقترب تح ع، س وفي الواق

ة،   . عالقات القوى من تحاليل المارآسيين الثوريين ألسباب موازية لكن متعاآسة         ة العامل إن آل إشارة لمقاومة موحدة قوية داخل الطبق
أي ثمن،             وآل إشارة النعطافة جماهيرية نحو الدفاع الذاتي المسلح، وآل إشارة لنمو النضالية            وحش الفاشي ب  وللعزم على معارضة ال

 .سيزيد من شكوك وتردد أصحاب األعمال الكبار حيال عقالنية االلتجاء إلى الحل السياسي األقصى
ام للفاشيين ضد المنظمات                ال، وأي نجاح تكتيكي ه ين العم لبية أو االستسالم ب و لالنقسامات أو الس إن أي نم وعلى العكس، ف

اويلهم،              العمالية دون أن     ة، رغم أق اديي المنظمات الجماهيري ى أن قي ل تشير إل يرافقه أو يتبعه مقاومة قوية وهجمات مضادة، أي دالئ
إن أي  … سيستسلمون في النهاية للفاشيين، وإلى أن الجماهير ال يمكنها أن تشن تهديدا مضادا عفويا قادرا على وقف الهجوم الفاشي،                     

ة          . الكبار أن ثمن تغيير النظام هو أقل مما آانوا يتوقعون         إشارة آهذه ستقنع أصحاب األعمال       وستسرع هكذا إشارات ضعف من عملي
 .�استيالء الفاشيين على السلطة بإظهارها أن الحرب األهلية ستكون وحيدة الجانب، وبأن هزيمة الطبقة العاملة ستكون ساحقة ونهائية

تم معارضة صعود ا             دفاع عن                    من هنا، تبرز الحاجة الحيوية ألن ت وي، وبنضال لل رد حاسم وموحد وحي دائها ب ذ ابت لفاشية من
ة      ("المنظمات الحرة للطبقة العاملة      ا أسماها تروتسكي بشكل صحيح         " نواة الديموقراطية العمالية داخل الديموقراطية البرجوازي ، )آم

دونها ستضعف                      ي ب ة األساسية األخرى، الت ات الديموقراطي ع الحري ة بشكل حاسم       وعن حق اإلضراب وجمي ة العامل تفقر  (الطبق وس
 .لفترة تاريخية آاملة) اقتصاديا

د                     ة    . وسيثير هكذا رد فعل حاسم وموحد وحيوي سلسلة من التفاعالت تبّدل الجو السياسي بالكامل داخل البل ستجعل البرجوازي
دعم الج                 ى إضعاف ال الي إل د         الصغيرة أآثر تشككا حول االنتصار الفعلي للفاشية وستؤدي بالت ه الفاشيون، ال ب ذي يحظى ب اهيري ال م

ة واالشتراآية                          ة العمالي ى قضية الحرآ بها إل ى آس ات الوسطى أو حت ا من الطبق . ستزيد من فرص تحييد قطاعات ال يستهان بأهميته
ة الع                    ة الطبق ة الصغيرة بجدي ذه القطاعات ويجب أن تشعر البرجوازي ال ه ة  ولكي يحدث ذلك، يجب أن يتطور برنامج صحيح حي امل

 .وعزمها على إعطاء بديل متماسك للحل الفاشي حيال مشكلة السلطة السياسية
ى                  ل الفاشية هو عل ذي وظف ألجل عصابات القت أن الرأسمال ال ة ب وسيتعلم الرأسماليون أنفسهم أيضا من خالل تجربة محزن

ر جس      ادين   األقل ذو مردود غير مؤآد ومن الممكن أن يضيع آله هباء ويؤدي إلى خسائر أآث ع المي م    . امة في جمي إن إرادته الي ف وبالت
 .بدل أن تكون العنصر الرئيسي في توجههم" تكتيكا احتياطيا"لدعم الفاشيين ستصبح من جديد 

د من نضاليتها                            أما بالنسبة للطبقة العاملة نفسها، فإن أي نجاح تكتيكي في النضال ضد الفاشيين سيدعم وحدة صفوفها، ويزي
وبهذه الطريقة سيكون األساس لهجوم   . ثقتها بمصيرها الخاص وبالحلول البديلة لألزمة االجتماعية التي تهز البلد       وعزمها، ويرفع من    

 .مضاد اجتماعي وسياسي هام جدا، يمكن أن يضع بسرعة ثورة اشتراآية على جدول األعمال
ة للبرول        دة واالستقاللية الطبقي ا إن جميع هذه الفرص والمناسبات تتوقف على الوح يا،       . يتاري ة منقسمة سياس ا بقيت الطبق إذا م ف

د        ) الستالينيون(الديموقراطيون والشيوعيون   -ذا ما قاتل االشتراآيون   ‘و ا اعتق يين، وإذا م دل رص الصفوف ضد الفاش بعضهم بعضا ب
يوعيون  تالينيون(الش تراآيين  ) الس ة االش يهم مقارع أن عل ى الف   -ب ب عل تطيعوا التغل ل أن يس ديموقراطيين قب عر  ال ا ش يين، وإذا م اش
خ              " (العنف الفاشي " :تحييد"الديموقراطيون بأنه من المستحيل     -االشتراآيون ة، ال ة البرجوازي دخل الدول ا  ) من خالل تشريعات، و ت م

ال      " العنف الشيوعي "دام   ة الملحة   يأخذ مجراه، إذ آان ذلك، وتم إغف ام الطبقي ذا النضال   المه اريخي   له اط الشرف  باسم بعض   الت  نق
امي                    ال ى اإلرهاب الفاشي المتن اجح عل وري وحاسم ون رد ف ل ل ل وأق ذي يساعده   (مجردة والعصبوية، عندها سيكون هناك فرص أق ال

ال         ار أصحاب األعم د آب ه بشكل متزاي ذي يمول ردد        ). ويحرضه جهاز الدولة البرجوازي وال إن سلسلة ردود فعل من الت ك، ف دل ذل ب
ددة   . ا مؤدية إلى هزيمة نهائية    وسوء التوجه وسوء التعبئة ستطرح نفسه      –هذا ما حدث في حالة ألمانيا، رغم تحذيرات تروتسكي المتع

ى معارضين شيوعيين آخرين آـ                   ايمر،          " او. ب. ك"التي وصل صداها إلى أبعد من التروتسكيين، إل دلير وتاله وده بران ان يق ذي آ ال
 .ب. أي. وإلى انشقاق يساري عن االشتراآيين الديموقراطيين الس

                                                           
آنتيجة لذلك خسرت تقريبا . ، باعتقادها أن االنقالب العسكري الفاشي سيكون انتصارا سهال1936انية إلى حد آبير حساب الوضع سنة  لقد أساءت البرجوازية اإلسب- �

 .سلطتها في الجزء األهم من البالد
) آانون الثاني /(االستفزازية في يناير) SA(نازية  ومن المهم المالحظة بأن مجلس دفاع الرايخ قد انتظر لرؤية رد فعل الحزب الشيوعي على مظاهرة فرق الهجوم ال- �

وبشكل مشابه، حسب مقابلة معروفة جدا ). الدولة( أمام مقر الحزب الشيوعي في برلين، قبل أن يعطي في النهاية الضوء األخضر لترشيح هتلر لرئاسة وزراء الرايخ 1933
 بأنه لم يكن هناك مخاطرة جدية في قلب حكومة الندي بعد مراجعة الموقف السلبي لمنظمات الطبقة العاملة أجراها الجنرال بينوشيت بعد انقالبه الناجح وصل إلى استنتاج

 ). الفاشل لحامية سنتياغو المدرعةاالنقالب (1973 في أوائل عام Tankatazoالجماهيرية عند فشل تنكتازو 
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ة             ة الطبق ال وجهت ضربة ساحقة لثق الم من دون قت إن الكارثة األلمانية الستسالم أآبر منظمة جماهيرية للطبقة العاملة في الع
ا االقتصادية والسياسية المباشرة                    . العاملة بنفسها ولوعيها الطبقي    د من نتائجه دفعت  : وقد امتدت نتائج تلك الهزيمة السلبية لما هو أبع

ذه القضية         ( ثمنا مذهال للحماقة اإلجرامية لكل من أوتو ويلز وستالين           البشرية بالطبع  ). آان تالمان فقط أداة سيئة الحظ بيد ستالين في ه
ك                    ان ذل دما آ ازيين، عن ى قاعدتها ضد الن ة إل لقد رفضا إنشاء جبهة موحدة ومناضلة ومقاتلة ومسلحة من قمة الحرآة العمالية األلماني

ي،       ول. ممكنا تماما وفعاال   اريخ    "م يسبق أبدا أن ظهر الدور الحاسم للقيادة وسوء القيادة في الصراع الطبق ذاتي في الت ذلك  "للعامل ال ، ب
 .1933-29الوضوح بالنسبة للمارآسيين آما ظهر في ألمانيا في فترة 

ة ناجحة ضد الفاشية             ة، من أجل مقاوم ا تظهر   . إن االستقالل الطبقي شرط مهم، آالوحدة الطبقي دام    فبينم ة النع ائج الكارثي النت
رة                        -34الوحدة بشكل حاد في حالة ألمانيا، تبدو النتائج الكارثية لفقدان االستقاللية الطبقية صارخة للغاية في حالة فرنسا وإسبانيا في فت

 .لقد أخضع تروتسكي أيضا هاتين التجربتين لبحث تحليلي مارآسي. 1938
ة عل    ة األلماني ة العامل ة الطبق ان لهزيم تراآيين    آ اديي االش ال لقي ر دون قت الم الحقي ازيين، ولالستس د الن ديموقراطيين -ى ي ال

ع       . والستالينيين والنقابات، تأثيرهما المؤذي على الحرآة العمالية العالمية        ذ ربي  1933ولقد توقع تروتسكي هذا األمر بشكل صحيح من
ه المجموعة الصغيرة من أتباعه ضمن                 دا توجي ة المتطورة  وما بعده، وحاول جاه ة        .  الحال اوم من أجل جبه ذي ال يق جاء الضغط ال

. موحدة لجميع منظمات الطبقة العاملة ضد خطر الفاشية أو أشكال أخرى من الديكتاتورية الرجعية الرد الفعل األول على هذه الصدمة      
ين الحزب االشتراآي والحزب           العنان لسيرورة فعلية لجبه    1934) شباط/( فبراير 6فقد أطلق الهجوم اليميني في فرنسا في         ة موحدة ب

ة    الشيوعي قلبت بدورها بشكل آامل موازين القوى ودينامية المجتمع الفرنسي لمدة ثالث سنوات على األقل، ازدادت خاللها قوة الطبق
 .ورة االشتراآية واحتالل المصانع فرنسا الى حافة الث1936)حزيران/(وأخيرا، قاد اإلضراب العام في يونيو. العاملة بشكل آبير

ة     1934وآذلك األمر في إسبانيا، حيث أّدى الهجوم الرجعي لعام         ى أشكال إداري ه عل ، الذي جاء بنظام يميني يرتكز أحد أجنحت
وبر                      ، 1934) تشرين األول /(شبه فاشية، إلى ردة فعل عمالية طبقية موحدة عبرت عن نفسها أوال في العصيان المسلح الفاشل في أآت

ي     1934لصعود غير المتقطع لنضاالت جماهيرية في النصف األول من عام ومن ثم في ا  ورة االشتراآية الت ، وأخيرا في استهاللة الث
 .1936) تموز/( العسكري الفاشي ليوليوزاإلنقالباندلعت في جميع المدن الكبرى تقريبا وفي أجزاء مهمة من الريف آرد على 

اء           لكن، في آال حالتي فرنسا وإسبانيا، تم حر        ع بق ا م وات منسجمة تمام ف القوة الهائلة لالندفاعة الوحدوية للطبقة العاملة في قن
ة ة البرجوازي ة الخاصة والدول تراآيين  . الملكي ب االش ن جان ي م ق الطبق ة للتوفي ة واعي ك سياس ت تل ع آان ي الواق ديموقراطيين -وف ال
ات     اديين ال   (والستالينيين وبيروقراطيي النقاب بانيا، القي ة    وفي إس ة الفوضوية الجماهيري ام    ) رئيسيين للحرآ دءا من ع ، تبنت  1935وب

ة لالشتراآيين  " أهون الشرين  "األممية الشيوعية بقيادة ستالين بشكل آامل استراتيجية           ديموقراطيين -القديم فيين، استراتيجية   /ال المنش
ة  ع البرجوازي ل م ة"التكت ة"ضد " الليبرالي ذ". الرجعي عبية ه ة الش ة الجبه ة لالقتصاد إن سياس ة عميق ة بنيوي ع أزم ي تزامنت م ه الت

ة أخرى                الرأسمالي وللديموقراطية البرجوازية آكل، أزمة لم تلطف منها اإلصالحات المتعددة، لم تدل فقط على خسارة فرصة تاريخي
رة    ي فت ت ف ا آان تالينيين، مثلم ة لخط الس رة نتيج ذه الم لطة، تمت ه ى الس تيالء عل ن أجل االس ال م أ 1923-1918للعم ة لخط  نتيج

تراآيين  ديموقراطيين  -االش رة     (ال ة في فت رة الثالث ة للم ة مماثل د حصلت تجرب ان، واألحزاب   1948-44وق ا واليون ا وإيطالي ي فرنس  ف
ة تحت   )الشيوعية تتحضر حاليا إلعادة الكرة مرة أخرى في جنوب غربي أوروبا        ، بل دلت تلك السياسة على أن انهيار الحرآة العمالي

 .ت الرجعية والفاشية قد تأجل فقط ولم يتم تجنبه بشكل حقيقيهجما
ورة االشتراآية في معسكر         تالينيون واالصالحيون الث ففي إسبانيا، انتصر الفاشيون أخيرا في الحرب األهلية بعد أن سحق الس

ك من    وفي فرنسا، تفتت البناء الهائل للقوة الطبقية العمالية من خالل استسالم حكومات         . الجمهورية ع ذل  الجبهة الشعبية المتتالية وما تب
و          . فقدان حماس الطبقة العاملة وإضعاف معنوياتها      ل في يوني ران /(فبعد سنتين من اإلضراب العام الحاف ، جاء اإلضراب    1936) حزي

بتمبر     ول /(العام المهزوم في س ة، وخسارة شرعية ال                 1938) أيل ة العمالي ات الطبقي دريجي في الحري حزب الشيوعي،   ، والتخفيض الت
وشلل النقابات، والتضحية الحقيرة بالذات من جانب الجمهورية الثالثة عندما استلم النظام البونابرتي الهرم للمارشال بيتان السلطة في                    

 . من دون أي ردة فعل من العمال1940سنة 
تراآيين    ة االش الذع لسياس كي ال د تروتس وم نق ى الي يس بصدفة أن يلق ديموقراطيين وا-ول ل  ال امية قب ان االنقس تالينيين األلم لس

ا              ى السلطة استحسان أوسع األوساط وإعجابه ة                      �استيالء هتلر عل ائج سياسة الجبه ى نت ا، عل ل إقناع ذي ال يق ه، ال ا يلقى برهان ، بينم

                                                           
حرب "أوال، بتصنيفه الفاشية آحالة . إنتقادين لنظرية تروتسكي حول الفاشية) 62-61، ص 1974لندن / ل ب. ، نالفاشية والديكتاتورية( يطرح نيكوس بوالنتزاس - �

وهذا بوضوح تفسير . في طور الهجوم" منتفضة"، ثم االفتراض بأن تروتسكي قد شارك في الرؤية الخاطئة للكومنتيرن حول اعتبار الفاشية رد فعل على طبقة عاملة "أهلية
، أي بكالم آخر، هجوم برجوازي لسحق الطبقة العاملة التي تقف دون شك في موقع "آحرب أهلية من جانب واحد"لقد رأى تروتسكي الفاشية . خاطئ لموقف تروتسكي

ثانيا، تم االفتراض .  د، لم يفهم الدافع االقتصادي الذي يؤدي في ظل ظروف محددة إلى هكذا حرب أهلية من جانب واح"االقتصادية"إن بوالنتزاس في تلهفه لمقارعة . الدفاع
إّال أنه في . الطريقة التي تتكئ فيها البرجوازية اآلفلة على الفاشية والدعم الذي تقدمه برجوازية مستقرة للديموقراطية البرجوازية" بشكل ميكانيكي"بأن تروتسكي قارن 
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اديين وأصدقاء           اد مع ل مؤرخين ونق رفض من قب ل   . �الموحدة الكارثية قسطا آبيرا من سوء الفهم وحتى ال دا جسديا   فالفاشية تمث تهدي
تراآيين             ر منظمات االش ل و حتى ألآث ة، ب يس فقط لمنظمات ثوري داال  -للبقاء ذاته، ل ديموقراطيين اعت و     . ال ا فقط طليعي وال ينظر إليه

وهذا هو األساس     –الطبقة العاملة آتهديد بربري، لكن آذلك جزء آبير من المثقفين البرجوازيين الصغار والبيروقراطية العمالية آكل                
ة الشعبية إّال نسخة أخرى عن السياسات                  ! ادي لسياسة جبهة موحدة في القمة وفي القاعدة أيضا        الم من ناحية ثانية ليست سياسة الجبه

رن، والتي                  ع الق ذ مطل ة من ة  العمالي التقليدية للتوفيق الطبقي والتعاون الطبقي التي مارسها قياديون عماليون اصالحيون والبيروقراطي
م رفض                 .  بشكل عام أآثرية المثقفين    استقبلها بترحاب  فأن يوافق هؤالء على نقد تروتسكي لسياسة الجبهات الشعبية لن يعني بالنسبة له

 .ماضيهم وتقليدهم الخاص وحسب، بل سيعني وفي معظم األحوال السير بشكل مباشر ضد الدفاع عن مصالحهم المادية الحالية
ال تروتسكي من أجل                        ومع ذلك، انه من المهم بالنسبة للمارآسيين         ين قت رابط المنطقي ب م ال تم فه وم أن ي دمين الي والعمال المتق

رة                 1933-29الجبهة الموحدة في ألمانيا في فترة        بانيا في فت ا وإس ان صعود الفاشية    . 1938-35 وقتاله ضد الجبهة الشعبية في فرنس
ة عميق                  ة بنيوي زامن مع أزم ة يت ة المنظم دورها          آخطر حالي على الحرآة العمالي رتبط ب ي ت ة الت ة البرجوازي ة البرلماني ة للديموقراطي

ة ضد الخطر الفاشي        . بأزمة بنيوية عميقة لالقتصاد الرأسمالي والمجتمع البرجوازي آكل    تم ربط المقاوم في ظل هكذا ظروف، أن ي
ا   ألة بق ور بمس ل األم ن آ تم ره ي ان ي ة يعن ة البرجوازي ن عن المؤسسات البرلماني أي ثم دفاع ب ي طور بال ذاتها ف ء مؤسسات هي ب

ارها ا          . احتض ي آم ل السياس ي الحق ة ف ة العامل ب الطبق ن مكاس ب م ل مكس ن آ ة ع د الرجعي دفاع ض حيح ال ن الص ون م ا يك فبينم
اع في حدود اإلطارات الضيقة                                     ذا دف اد هك ا أن توضع أبع را انتحاري ة، يكون أم وق الدستورية العالمي ك الحق ا في ذل االقتصادي، بم

 . لمؤسسات الدولة الديموقراطية البرجوازيةوالضعيفة
ل            ع للح وة دف تعمل آق ة دون أن تس ة العامل ات الطبق ات ومنظم ن حري اجح ع دفاع الن الل ال بة خ وة المكتس ت الق ال بقي وبح

ت وة بسرعة وتتفت ك الق ترآد تل دها س وازي، عن ع البرج ة والمجتم ة البرجوازي ة الديموقراطي وري ألزم د تر. االشتراآي الث اجع وبع
ل                 مؤقت، سيبادر الرجعيون الفاشيون أو شبه الفاشيين مرة أخرى إلى الهجوم ضد الطبقة العاملة المضعفة المعنويات من جراء عدم ني

ادة للرأسمالية،       . النتائج اإليجابية لمجهودها النضالي الهائل    ة ح فليس هناك من مستقبل للديموقراطية البرجوازية في ظل ظروف أزم
بانيا     . بدل بالديموقراطية العمالية أو ستنهار لصالح دآتاتورية يمينية       فهي أّما ستست   دها في   (وقد أّدى رفض تقبل ذلك الدرس في إس وبع

 .إلى هزائم مكلفة جدا ولها ديمومة وال تقل مأساوية عن تلك التي سببتها االنقسامات في إيطاليا وإسبانيا) الشيلي
 

                                                                                                                                                                                                                    
خرى على الظروف المتأزمة المحددة التي ينعطف في ظلها آبار أصحاب األعمال نحو أآد مرة تلو األ. الحقيقة، لم يقدم تروتسكي هكذا تصريحات شاملة عن حقبة بكاملها

 .الفاشية
؛ أرفينغ هاو، 14-10، صCogito 1976آوجيتو " تروتسكي والثورة العالمية"، ومونتي جونسون، 276-5، ص 1963لندن النبي المنبوذ،  أنظر مثال إسحق دويتشر، �

ويجب القول هنا بأنه بينما آان دويتشر نقديا تجاه تحليل تروتسكي . 356-350ص  1978باري ،تروتسكي والفاشية، رد رابون،،وليونا130، ص1978تروتسكي، لندن 
 .للتطورات الفرنسية و اإلسبانية، لم يدعم سياسات الجبهة الشعبية لألحزاب الشيوعية المحلية
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 الفصل التاسع 

 ضـد اإلمبــريـاليـــة
 

ة اآل أوروبي ى مش ى بشكل أساسي عل ة األول ل الحرب العالمي ا ترآزت اهتمامات تروتسكي قب ، تسنى لمنشئ الجيش �بينم
ا     . األحمر في سير الحرب األهلية فرصة التفكير مليا بتأثير الثورة الروسية المنتصرة على شعوب الشرق الناهضة                ففي رسالة بعث به

ك            ، اس 1919إلى اللجنة المرآزية عام      يال        : "تعمل تروتسكي معادلة تبناها لينين واشتهرت بعد عام من ذل ا قل آلن انتباه د خصصنا ل لق
دن                          . جدا للرأسمالية في آسيا    ر م دن عب اريس ولن ى ب ا بحيث يمر السبيل إل ة م المي يتخذ شكله بطريق لكن من الواضح أن الوضع الع

 .رق لم يخمد بعد ذلك الوقتإن اهتمام تروتسكي بالش. �"أفغانستان والبونجاب والبنغال
ة النظام                                تثنائية ألزم ة اس ه إلعطاء أهمي د هيأت ة ق ورة الدائم وم الث ى مفه دها تروتسكي للوصول إل إن الطريقة ذاتها التي اعتم

وبر               ورة أآت ى ووسعتها ث ة األول ا الحرب العالمي ي افتتحته المي ف       . اإلمبريالي العالمي الت م االقتصاد الع د فه ه ق ي ظل  وبالضبط لكون
اإلمبريالية آكلية عضوية تتألف من أجزاء متطورة بشكل مرآب، استطاع أن يرى الثورة العالمية آسلسلة ستبدأ باالنكسار في حلقاتها                  

أما فكرة أن تلك الحلقات الضعيفة ستكون بلدانا أخرى أقل تطورا خارج روسيا، فقد بدأت تتضح في مخيلته في وقت مبكر،    . األضعف
 .األمر نفسه بالنسبة لقياديي الكومنترن اآلخرينآما آان يحصل 

 لمؤتمر الكومنترن الثالث، عّبر عن فكرة أن االمتداد العالمي للثورة يمكن أن يأخذ مجراه في   1921وفي تقرير تروتسكي عام  
آلن، عالج      التي لم تتلق إّال انتبالغرب والشرق،  تحت عنوان 1924وفي مجموعة مقاالته لعام   . �الشرق آما في أوروبا    دا ل يال ج ا قل اه

وتجدر  . �أيضا األزمة االستعمارية وأزمة النظام اإلمبريالي العالمي، التي تتطور بشكل مواز لنهوض الثورة  البروليتاريا في الغرب  
ّين الق                               ة، رأى بشكل ب ة العالمي ة الثوري ة شعوب المستعمرات في العملي ى أهمي ى عل رة األول ة   المالحظة أنه بينما شدد وللم وى الدافع

اريين،          ين العق ين والمالآ ين الفالح ة ب ادية بحت ة اقتص ن صراعات اجتماعي ر م د بكثي د أبع وى تمت ة آق ة لإلمبريالي ة المعادي للحرآ
اليم           : "والمأجورين والرأسماليين  ذه هي التع فية (لقد شعروا أن ه وذين، ونحو المضطهدين، ونحو              ) البلش ي توجه نفسها نحو المنب الت

اريخي آخر للخروج، طريق آخر للخالص                 المسحوقين،   ق ت ديهم طري يس ل ذين ل ين ال ل   ". ونحو العشرات والمئات والمالي يس بأق ول
ه حول أول ماي           ار     /داللة أيضا أنه في خطاب دي                  1924أي ار السخط حول قضية الجن ه لشعوب الشرق، أث ة ل ، في أول مناشدة علني

زي، شعر تروتسكي    . �ألنه وطأ عشبا محرما دوسه من قبل أبناء البلدالصيني الذي حكم عليه البريطانيون بأربعين جلدة      وبشكل غري
 .بأن الحرآة الثورية المعادية لإلمبريالية سوف يثيرها التمرد ضد االضطهاد والتحقير آما الدوافع االقتصادية البحتة

وطني في المستعمرات من         وقد أآد تروتسكي بشدة أيضا على الوظيفة الموضوعية للدفاع غير المشروط عن حرآة               التحرر ال
وم              : "قبل عمال البلدان اإلمبريالية    ا، تق ي في بريطاني ا وبشكل أول األخص في فرنس ة، وب ا األوروبي إن البروليتاري وفي هذا المجال، ف

دا ل ج تعمرات، وإضعاف نف     . بالقلي ي المس ة ف اهير الكادح اق الجم تراآية، وانعت يوعية واالش ار الش وذ األفك و نف زاب إن نم وذ األح
ا الحواضر                           وري لبروليتاري ا النضال الث در م اف، بق يس بشكل آ الوطنية، يمكن أن يضمنه ليس فقط دور النواة الشيوعية المحلية، ول

ك الحواضر أن تظهر لشعوب المستعمرات                 . االستعمارية في سبيل انعتاق شعوب المستعمرات      ا تل فقط بهذه الطريقة يمكن لبروليتاري
ا آخر للمستعمرات                       بأنه يوجد أمت   ا أن تعطي دفع ة يمكن للبروليتاري ذه الطريق ان أوروبيتان، واحدة مضطهدة وأخرى صديقة، فقط به

 .�"التي ستسقط البناء اإلمبريالي وبالتالي تقدم خدمة ثورية للقضية البروليتارية
دان ال                 ى معظم البل ة          وصحيح أن تروتسكي لم يطبق بشكل منتظم نظرية الثورة الدائمة عل ة بداي تعمرة وشبه المستعمرة لغاي مس

اره أصبحت أوضح     . ، ومن الصعب تحديد الوقت الذي قام فيه بتعميم هذه النظرية  1927-25الثورة الصينية الثانية فترة      رغم أن أفك ف
                                                           

ى المستوى من األهمية حاسم هو نهوض الرأسمالية في المستعمرات نفسها الذي على الحرب الحالية أن إن عامال إضافيا عل: " وحتى خالل الحرب العالمية آتب يقول- �
، آولومبو ، الحرب واألمميةتروتسكي". (إن اختالل النظام العالمي سيؤدي إلى اختالل النظام االستعماري وستفقد المستعمرات طابعها االستعماري. تعطيه زخما قويا

الحرب والثورة، ، في تروتسكي، "الحرب واألممية"ولالطالع على النص الكامل، أنظر النسخة الفرنسية، .  اختصرت هذه الفقرة في النسخة اإلنكليزيةلقد). 76، ص 1971
 .107، ص 1977، باريس 3جزء المؤلفات الكاملة، 

 .625، ص1964، هاغ 1922-1917 أوراق تروتسكي - �
، أآسفورد الفكر االجتماعي والسياسي لليون تروتسكي( باز -وآني) 346، ص 1975، لندن تقدير لحياته: تروتسكي(ما يفعل آارميشال  إنه بالتالي من الخطأ الجزم، آ- �

 .، بأن تروتسكي قد اهتم بشكل بسيط ومتأخر بالصين)364، ص 1978
� -  Zapad Ivostok ،)ال يأتي دويتشر على ذآر . 345بيبليوغرافيا، ص: لضخم، ليون تروتسكي ومذآور في عمل لويس سانكلير ا1924، منشور عام )الغرب والشرق

 .191، ص1964الغرب والشرق، وقد لفت انتباهنا هييزبراهم،  آفاح تروتسكي حول خالفة لينين، آولونيا 
 .190 براهام، مصدر سابق، ص - �
  .317، ص2 جزء السنوات الخمس األولى من األممية الشيوعية، تروتسكي، - �
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ك الف       شكليا بشكل تدريجي بعد بدايات الثورة الصينية الثانية، تجنب تروتسكي اإلشارة              ة في تل ورة الدائم ى الث ات     إل رة بسبب الخالف ت
نهم راديك وبريوبرجنسكي وسميلغا     -العديد من قياديي المعارضة   . (داخل المعارضة اليسارية   ة    - من بي ى النظري وا عل م يوافق ان  ).  ل آ

غ                    ة للكومنتن ة الوطني ادة البرجوازي بحجة أن  –هناك تطابق آبير بين سياسة ستالين وبوخارين إلخضاع الحزب الشيوعي الصيني للقي
ة   "رة الصينية النامية آانت معادية لإلقطاع وديموقراطية وطنية، وأن ما يسمى             الثو ة الوطني دمي         " بالبرجوازي الي دور تق ا بالت ان له آ
ام                 -تلعبه د ع ه المناشفة بع ع عن ذي داف ورة الروسية      1905 وبين الخط ال ام              .  بالنسبة للث ذا الموقف أم اش ه ام تروتسكي بنق دما ق وعن

فواقع أن البروليتاريا الصينية آانت عدديا   .�، فعل ذلك بطريقة واضحة تماما  1927) نيسان/(لدموي في أبريل  انقالب تشين آي تشك ا    
ان     1917 أو  1905أضعف وأقل تمرآزا وأقل ثقال في المجتمع من البروليتاريا الروسية عام             ا إذا آ ررا م  ال يمكن أن يكون عامال مق

ا               . الصينيجب تطبيق نظرية الثورة الدائمة أو ال في          يمكن لهذا الواقع أن يعني أن الثورة ستأخذ وقتا أآثر لكي تنضج، وأن البروليتاري
ة       ة        . ستواجه نضاال أصعب إلحالل نفوذها في الثورة الزراعية والمعادية لإلمبريالي ع أن يصنع من البرجوازي ذا الواق ه ال يمكن له لكن

ى                الصينية قوة ثورية، وال أن يزود الفالحين الصينيين ب         ا عل ام البروليتاري ام مساو لمق تقل في مق اء حزب سياسي مس ى بن درة عل المق
 .رأس الثورة

ذل حول أن سياسات تروتسكي                     اش المبت ّرروا النق تالينية آ راءات الس ام ضد االفت نون بشكل ع اب جديون محّص ى آّت لكن حت
اد ال           "بالنسبة للصين قللت من تقدير الفالحين        دير األبع ى قللت من تق ة     أو حت ة لإلمبريالي ة (معادي ورة الصينية   ) الوطني ذا   . �"للث إن هك

 .ادعاءات مبنية على فهم غير واف لتعليقات تروتسكي على الثورة الصينية
ة االنتفاضات         ينية، خاص ة الص ردات الفالحي ة للتم ة الهائل درة الثوري ل بالق كل آام رف بش ا اعت كي بينم وصحيح أن تروتس

د              �مة الثورة الصينية الثانية   الفالحية التي انبثقت بعد هزي     ، آان رغم ذلك مشككا حول مقدرتهم على انتزاع االنتصار ضد عدو طبقي ق
لبية                . تقّوى وازدادت ثقته بنفسه    وبشكل خاص شّكك بقدرة الحزب الشيوعي الصيني على نشر حرب العصابات بظل ظروف ازدياد س

ة ة العامل ي فرضت. الطبق ة الت زائم المتتالي دو أن اله ا سمي   ويب ع م ا عن جمي ى عملي ة ان تتخل غ الفالحي او تسي تون وش م ى جي  عل
 .إلى الحدود السوفياتية، يبدو أنها تؤآد رأي تروتسكي" بالمسيرة الطويلة"وأن تقوم " األراضي السوفياتية"

ك الوقت    . لصين ومع ذلك، فإن الوضع قد تغّير تماما بنظر تروتسكي ما أن شنت اإلمبريالية اليابانية حربا آاملة ضد ا              ذ ذل ومن
ة             ة الياباني الطبع، حرب عصابات      (والحقا، رأى أنه سيكون لحرب العصابات دور أساسي لتلعبه في هزيمة اإلمبريالي بشكل أساسي ب
ا وصيته السياسية،       . �)فالحية تقودها عناصر مدينية، وستحسم األمر أصول تلك العناصر الطبقية وسياستها الطبقية            ا هو عملي وفي م

اي   أي ي م ة المصاغ ف ة الرابع ارئ لألممي ؤتمر الط ان الم ي بي ار/ ( ف ين   1940) أي ال والفالح وة العم ي دع كي ف ردد تروتس م يت ، ل
تقلة          " حرب شعب "الصينيين لتطوير    ة المس ادتهم الطبقي ذلك انتصروا           . �حقيقية ضد اإلمبريالية اليابانية، تحت قي وه ول ا فعل ك م –وذل

واهم في جيش تشن آاي تشك                           رغم نصائح ستالين المتكررة آ     و ق ادة تشن آاي تشك، وأن يحل تالف تحت قي إن . ي يقبلوا بحكومة ائ
 .طريق ستالين آان طريق الهزيمة األآيدة آما يؤآد على ذلك بشكل صارخ المثل المأساوي ألندونيسيا
ذي أعطاه تروتسكي لقضية ا                        م ال ل المه ان الثق ل والتشخيص آ ذا التحلي ي يمكن أن         إن السمة البارزة له وطني، الت الستقالل ال

تعمرات  به المس تعمرات وش ي المس وا ف ي تنم ة الت ة الوطني ورة الديموقراطي ام الث ين مه ة من ب الثورة الزراعي ط ب ارن فق يعود . تق وس
ا ُيساء                          را م ي آثي ة، الت ل      تروتسكي مرة تلو المرة، خالل السنوات العشر األخيرة من حياته، لهذه السمة من الثورة الدائم ا من قب فهمه

دان                 . مؤيدين وأخصام على السواء    وهي قد تحدد سلسلة آاملة من االختيارات التكتيكية المهمة التي تواجه المارآسيين الثوريين في البل
 .المتخلفة

وم    ة الي ع اإلمبريالي ا لواق ا ديالكتيكي كي فهم ل تروتس يطر  : ويتضمن صلب تحلي زاوج الس ة، وت دان النامي ى البل ا عل ة تأثيراته
دان            . السياسية مع االستغالل االقتصادي آمصدر للتخلف ذاته       ى البل وفي مفهوم تروتسكي عن اإلمبريالية تبرز السيطرة اإلمبريالية عل

دة الجانب           ة مشوهة وحي يس بطريق اريخي، ول دم الت وة  . المتخلفة آالعائق الحاسم أمام تحديث تلك البلدان ولحاقها بشكل آامل بالتق إن ق

                                                           
 .143، 126، 122, 118، 116، ص1976 ليون تروتسكي حول الصين، نيويورك- �
 1927وللسخرية، فإن التكتل الستاليني اتهم تروتسكي، خالل الجداالت داخل الحزب الشيوعية والكومينتيرن التي دارت بين عامي . 364 باز، مصدر سابق، ص - آنيز- �
 .طنية للثورة الصينية على حساب المهام الزراعية، بأنه يغالي بالتوآيد على المهام الو1932و
 ).1932وهو نص مكتوب عام  (523-22، ليون تروتسكي حول الصين، مصدر سابق ص 153-52، 124، ص 1978 أنظر تروتسكي، الثورة الدائمة، نيويورك - �
". ابان ستبرهن في النهاية عن عجزها أمام حرب عصابات جماهيرية من قبل الصينإن الكاتب على صواب تماما عندما يقول أن الي: " لقد آتب إلى نيويورك تايمز يقول- �
 ).84، ص1976، نيويورك 1938-1937آتابات ليون تروتسكي (

 .203، ص 1974، نيويورك 1940-1939 آتابات ليون تروتسكي - �
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ك                        اإلمبريالية الي تحرم تل تعمرة وشبه المستعمرة، وبالت دان المس ى البل ام األول عل المي تمارس في المق  الخانقة بالنسبة لالقتصاد الع
 .�البلدان حتى من فرصة تكرار متأخر للتطور العضوي العام الذي شهده الغرب في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين

ة، فإنه آلما آانت أزمة النظام اإلمبريالي أخطر، آلما آان أخطر أيضا االضطراب العنيف             وحسب ذلك المفهوم نفسه لإلمبريالي    
وباآرا منذ عام  . الذي تطلقه القوى اإلمبريالية نفسها، وسيصبح أآثر بربرية وابل المصائب المنهمر على الشعوب المضطهدة والنامية         

رب رئي   1933 ي ح ة ف ان متورط أن تصبح الياب كي ب ع تروتس ا    ، توق وفياتي، وأنه اد الس دة واالتح ات المتح ع الصين والوالي ية م س
ي ال تقهر            ال عن عسكريتها الت ام    . سُتضرب بشكل آامل رغم ما يق ذ ع اآرا من ذهل       1938وب ده الم يلقى تأآي را س ع تروتسكي أم  توق

 .�" إلى اإلبادة الجسدية لليهودحتى بدون حرب، يشير التطور الالحق للردة العالمية بالتأآيد: "خالل الحرب العالمية الثانية
ه             –ورغم أنه واضح بأن آتابات تروتسكي بعد الحرب العالمية األولى            رة من حيات األخص خالل السنوات العشر األخي د   -وب  ق

اب               ا زعم بعض الكت ره آم ك الك ل  . انطبعت بكره عميق لإلمبريالية، لم يكن هنا أي شيء ال عقالني أو بسيكولوجي صرف في ذل ال ب
ه    انب ه      . ثق من فهمه للقوة الكامنة المحّطمة والبربرية المخيفة لنظام يدخل في طور انحالل د أآدت األحداث لألسف أن اك   ‘وق ان هن ذا آ

 .من شيء ما تخطى فيه الواقع تفكير تروتسكي فهو حجم جرائم اإلمبريالية ضد البشرية
ورات          لقد نشأ عن المفهوم الشامل للطبيعة التاريخية المفرطة في رجعي          ا للحرآات والث تها لإلمبريالية،و للطبيعة التقدمية تاريخي

به مستعمر              . المعادية لإلمبريالية، سلسلة من االستنتاجات التكتيكية الهامة       د ش ة وبل وة إمبريالي األحرى في حرب      –ففي حرب بين ق وب
دان المستعمرة     على البروليتاريا العالمية والحرآة العم-تحرير وطني لمستعمرة ضد مرآز إمبريالي     ى البل الية العالمية إعطاء الدعم إل

آان هيال سيالسي دون شك طاغية شبه إقطاعي دعم            .  عن القيادة التي تترأس الحرب في لحظة محددة        بغض النظر وشبه المستعمرة،   
ة                  الده، وهي ممارسة ليست دون أهمي ة في ب ا العبودي ة        . حتى بقاي ا ضد اإلمبريالي إن حرب أثيوبي ك ف ة آانت حرب    رغم ذل اإليطالي

ى مستعمر         (استقالل وطني عادلة، ألن االستعباد الكامل ألثيوبيا من قبل اإلمبريالية            به مستعمر إل ا      ) وتحويلها من ش ان سيضع آابح آ
ة آان            . جبارا أمام إمكانيات التطور التاريخي لذلك البلد       ا   وبشكل مماثل، فإن حرب الصين للدفاع الوطني ضد اإلمبريالية الياباني ت حرب

ا                 ورة، بقيادته ان سيعني                 . عادلة حتى عندما آان تشن آاي تشك، الجزار المضاد للث ان آ ة للياب ى مستعمرة آامل ألن تحول الصين إل
 .خطوة آبيرة إلى الوراء بالنسبة لألمة الصينية

م      –اب اآلخرين    وباألخص الستالينيين منهم الذين يكتبون بسوء نية، ولكن أيضا بعض الكتّ            –إن العديد من الكتاب      اؤوا فه د أس ق
لم يرفض تروتسكي على اإلطالق فكرة دعم مجهود        . الصينية-نقد تروتسكي لسياسات الحزب الشيوعي الصيني خالل الحرب اليابانية        

انغ وده الكومينت ان يق و آ ى ول ي حت د فقط . الصين الحرب د انتق ة الخضوع السياسي والتنظيميلق  للحزب الشيوعي ومنظمات الطبق
دعما الحرب                . ملة بشكل عام للبرجوازية الصينية    العا ففي وجهة نظره، آان على البروليتاريا الصينية والحزب الشيوعي الصيني أن ي

 .ضد اليابان بوسائلهما الطبقية الخاصة وبمنظماتهما الطبقية الخاصة
ال خضوع     .  دون أي لبس   ويبدو أن نقد تروتسكي لخضوع الحزب الشيوعي السياسي للبرجوازية آان في معظمه بمحله             أما حي

تقاللية جيش                              دير مستوى اس د أساء من تق ة، ق ر الكامل الحزب تنظيميا، فإن لدينا شعورا بأن تروتسكي، ربما على أساس معلوماته غي
يوعي    ا الحزب الش ي يقوده وات حرب العصابات الت عبي وق ر الش د –التحري دى البعي ى الم تلعب عل تقاللية س ي اس ب -وه ى جان  إل

ام                 االن د ع ي حصلت بع  في شمال الصين، دورا        1945تفاضات الجماهيرية الكبيرة للفالحين الفقراء وأشباه البروليتاريين الريفيين الت
رة                 1946-45حاسما في انهيار المفاوضات االئتالفية في        ة في فت -46 وما تبعها من انتصار لجيش التحرير الشعبي في الحرب األهلي

1950. 
ورة ال ة الث ة    إن نظري وس أن البرجوازي كل ملم ي بش تعمرة، تعن به المس تعمرة وش دان المس ن البل دد م ى ع ا عل ة، بتطبيقه دائم

ة           ") الوطنية"أو (المستعمرة   ة البرجوازي ورة الوطني ة للث ام التاريخي ع المه ة تنجز جمي ة ثوري ادة عملي ام   (غير قادرة على قي وفي المق
ة األول مهمة إصالح زراعي جذري وانتزاع االستقال     تتحقق فقط إذا         ).ل الكامل على اإلمبريالي ام س ذه المه أن ه الي فهي تعني ب و بالت

دعم من الفالحين وقطاعات آادحة أخرى من السكان، وأن تستمر                       ة، وب آانت البروليتاريا قادرة على انتزاع النفوذ في العلية الثوري
 ).دآتاتورية البروليتاريا(نحو إنشاء دولة عمالية 

دأ تراضه أبدا، مع ذلك، هو فكرة أن السيرورة الثورية ال يمكن أن              وما لم يتم اف    ل أن      تب  في المستعمرات وشبه المستعمرات قب
زع         . تنتزع البروليتاريا هكذا نفوذا  دل أن ينت دء السيرورة، ب ذ ب وذ من ك النف وعلى العكس، يمكن فقط في حاالت استثنائية أن يتواجد ذل

                                                           
اإلنتاج تخلفا في الزراعة، و أآثر أشكال االستغالل طفيلية، وأآثر أشكال االضطهاد  إن إعاقة تطور الصناعة الصينية وخنق السوق الداخلية يقتضي بقاء أآثر أشكال - �

، ليون تروتسكي حول الصين، ونشر في 1927) أيار/( ماي7آتب في ". (والعنف بربرية، ونمو فائض سكاني، واستمرار الفقر الشديد وجميع أنواع العبودية وتضخمها
 ).163مصدر سابق، ص 

باز، مصدر -، وهي مقالة لم تنشر في أرشيف تروتسكي ونقلت عن آينز"البرجوازية األوروبية والنضال الثوري"، أنظر أيضا 1933-1932 تروتسكي آتابات ليون - �
 .553سابق، ص 
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اريين      (جة لتجارب وسيطة من أجل خلق الشروط المسبقة للفالحين          وبشكل اعتيادي هناك حا   . في ذروتها  ر البروليت دن غي ) ولفقراء الم
ة            . لاللتفاف حول القيادة البروليتارية    ة الكولونيالي أن البرجوازي ة ("وفوق ذلك، لم يتم االفتراض ب ة          ") الوطني اذ أي ى اتخ ادرة عل ر ق غي

 . آان تروتسكي يفكر في عدم مقدرتها على إتمام السيرورة، وليس بدئهاومرة أخرى. خطوة في اتجاه النضال ضد اإلمبريالية
راء            " الوطنية"ولم ينكر تروتسكي بأنه رغم خوف البرجوازية         ا وفق ة شاملة للبروليتاري ة ثوري ة وتعبئ ة جذري ورة زراعي من ث

ك الطب                 ين تل ة ب ي       المدن، هناك مع ذلك خصومات وخالفات في المصالح وصراعات انفجارية آامن ة والرأسمال األجنب ة (ق ) اإلمبريالي
ا بشكل مكشوف     . من جهة والطبقات الحاآمة المحلية ما قبل الرأسمالية من جهة أخرى           ا  . وهذه الصراعات حقيقية، وتنفجر دوري فبينم

ة         ة على الشيوعيين الطليعيين من جهة أن يثقفوا الطبقة العاملة بروحية االستقالل السياسي والتنظيمي عن البرجوازي ، سيكون  " الوطني
ة                            ذا صراعات حقيقي دلع هك دما تن اع عن اد أو االمتن ا موضوعيا أن يتخذوا موقف الحي يا ورجعي ك      . أمرا عصبويا سياس ع تل وفي جمي

تتخذه ) أو معاد لإلقطاعية   (إجراء ملموس معاد لإلمبريالية   الحاالت، على الطبقة العاملة وطليعتها الثورية أن تعطي الدعم النقدي لكل            
 . إن الفرق بين هكذا خطوات ملموسة والكالم الصرف شديد األهمية في هذا المجال–" الوطنية"لبرجوازية ا

اس في                      م آاردين ة تحت حك لقد قدم تروتسكي مثال ملموسا على هذا التناول بدعمه لتأميم الشرآات النفطية اإلنكليزية واألمريكي
ا عن           . �المكسيك دئيا ناتج ا مب م يكن                     آان هذا الموقف موقف ة في عصرنا، ول ة لإلمبريالي ة وللنضاالت المعادي ويم شامل لإلمبريالي  تق

ة المكسيكية            ) أو انتهازيا (ببساطة تحرآا تكتيكيا     اه الحكوم ه إي ذا          . مقابل حق اللجوء السياسي الذي منحت دة، شمل ه وفي مناسبات عدي
 .الموقف جميع البلدان المستعمرة التي تضطهدها اإلمبريالية

ة      إن الم  ة المتناقضة التالي ة يتضمن العملي ورة الدائم ة   : نطق الداخلي لنظرية الث ة "ستحاول البرجوازي دان شبه    " الوطني في البل
الي          )وباألخص البلدان األآثر تقدما   (المستعمرة   أو في المستعمرات مع السلطة         (، ولدرجة معينة، تحويل نزاعها مع الرأسمال اإلمبري
زاع يشمل     ) االستعمارية ى ن دائم                            إل د ستحفز التنظيم ال ة، ال ب ة ضد اإلمبريالي ة الجماهيري اه التعبئ تتخذ خطوات باتج ل، وس ة آك  األم

ر،            . للعمال في نقابات جماهيرية    ة أآث ا ديموم لكن في الوقت نفسه ستسعى إلى ممارسة رقابة شديدة على هكذا تعبئة وعلى منظمات له
ة           وتنشأ بيروقراطيات نقابية مندمجة بشكل وثيق أآ       ة البرجوازي از الدول ر في جه تعَمرة  (ث يَّرة بواسطته     )شبه المس ل مس ى األق ، أو عل

ة                        دان الرأسمالية المتقدم ة في البل ة النقابي و الكالسيكي للحرآ اتين          . أآثر مما آانت عليه الحال خالل النم ين ه رز صراع ب دما يب وعن
ة          –الممارستين   ة العامل يا          أي عندما تصبح الحرآة الجماهيرية للطبق ة سياس ا البرجوازي ي تسيطر عليه وى الت اد عن الق تقلة بازدي  -مس

ألنه . عدم استعمال التعبئة الجماهيرية ضد اإلمبريالية، حتى ولو أدى ذلك إلى إضعاف موقفها المساوم             " الوطنية"ستفضل البرجوازية   
 ! معاد للرأسمالية حتى باتجاه–سيكون هناك مخاطرة آبيرة في أن تتخذ هكذا تعبئة ديناميتها الخاصة 

ة                  ا واضحا من االنتفاضات المعادي ة، موقف ة لإلمبريالي ة المعادي ة والحرآ ه الشامل لإلمبريالي واتخذ تروتسكي، تمشيا مع تحليل
أن    . لالستعمار والمعادية لإلمبريالية التي ستحدث خالل الحرب العالمية الثانية وبعدها مباشرة      ول ب ورفض بأي طريقة من الطرق القب

التحالفات المعادية للفاشية على الصعيد     "ضع شعوب المستعمرات مستوى نضالها من أجل التحرر الوطني ووتيرته لحاجات بعض             تخ
اد    ". العالمي د      . وقد القى هذا الموقف المبدئي تأنيبا عنيفا من عدد من النق ي حصلت في الهن ، )1942)آب/(غشت  (إّال أّن األحداث الت

ذا الموقف          )في أواخر الحرب   (والجزائر والهند الصينية   د أثبتت صحة ه ة، ق ع تروتسكي بشكل     . ، إذا ما ذآرنا فقط ثالثة أمثل د توق لق
ه أن يفضح ويرفض                   : "آامل هذه األحداث آما هو واضح في الفقرة التالية         د، علي ى األب دا إل أن يبقى عب دي ب إذا لم يرغب الشعب الهن
أن ا ون ب ذين يجزم ذابين ال ؤالء المبشرين الك دو ه دلع يةالوحي و الفاش داء  .  للشعب ه ّد أع ن أل ا دون شك م وليني هم ر وموس إن هتل

ادحين والمضطهدين الم ومضطَهديه . الك ادحي الع ن آ ره م ل الك تحقان آ ان يس ا جالدان دموي دوان . إنهم ل شيء، ع ل آ ا، قب لكنهم
إن .  العدو هو البرجوازية البريطانية قبل أي طرف آخر      أما في الهند، فذلك   … للشعبين األلماني واإليطالي اللذين يعانيان من تسلطهما      

 .إسقاط اإلمبريالية البريطانية سيحقق ضربة آبيرة لجميع المضطهدين، بما في ذلك الدآتاتوريين الفاشيين
ر       " بعض اآلخ ن ال هم ع د بعض دى البعي ى الم اليون عل ز اإلمبري كل–يتمي مون -بالش يس بالمض ة  .  ول ة األلماني إن اإلمبريالي

ة  ا ك مستعمرات        . لمحرومة من المستعمرات، تضع قناع الفاشية المخيف بأسنان حادة ناتئ ا تمل ة ألنه ة المتخم ة البريطاني ا اإلمبريالي أّم
د    … لكن هذه الديموقراطية موجودة فقط في الحواضر االستعمارية           . عديدة، فتخبئ أسنانها المسنونة خلف قناع الديموقراطية       ا الهن أّم

ط محروم  يس فق ا     فل وطني أيض تقالل ال ة لالس وق األولي ن الحق ل م ة ب ن الديموقراطي ي   . ة م ة ه ة اإلمبريالي الي فالديموقراطي وبالت
اة المستعمرات              ذون من دم حي ذين يتغ الكي                 . ديموقراطية مالكي العبيد ال ديموقراطيتها الخاصة، ال لتكون سمادا لم د تسعى ل لكن الهن

 ".العبيد
ج بها تروتسكي على صعيد مشاآل اإلمبريالية والنضال المعادي لإلمبريالية هي من بين إن المواقف المتماسكة التي خر

إن حرآة األجناس الملونة ضد : "وقد لخص بنفسه أهميتها بالمعادلة التالية. المساهمات األساسية لالستراتيجية المارآسية الثورية

                                                           
 .525-23، ص1976، نيويورك 1938-1937، في آتابات ليون تروتسكي )1938) نيسان/( أبريل23" (التأميم المكسيكي للنفط" أنظر مثال، - �
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وغير المشروط وغير … م وأقواها، وبالتالي تدعو إلى الدعم الكاملمضطهديها اإلمبرياليين هي إحدى أهم الحرآات ضد النظام القائ
هذه المواقف ستعبر عن نفسها بشكل واضح خالل الحرب العالمية الثانية وبعدها . �المحدود من جانب بروليتاريا الجنس األبيض

 .بوجه خاص
 

                                                           
 .25، ص 1938-1937آتابات ليون تروتسكي ، " تسعون سنة على البيان الشيوعي- �
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 الفصل العاشر

 األمميــــة الرابـعــــة
 

م   ورة س رب والث ذ عصر الح د اتخ ادة لق ورة المض ورة والث رب والث ة  : ات عصر الح يا، هزيم ي روس ا ف ة البروليتاري هزيم
ة آراس       . في الصين، انتصار الستالينية   ) لفترة تاريخية طويلة  (البروليتاريا في أوروبا و    ا     وفي بداي م وأخالقن لّخص تروتسكي    أخالقه

ك                     وقد يكون من الصعب على أي آان      ". آفترة ردة "فترة أواخر الثالثينات     د ذل ا حدث بع ى ضوء م رأي، خاصة عل ذا ال  أن يجادل ه
 .مباشرة

د             اء  : مع ذلك وفي تناقض ظاهر مع ذلك التقدير للعصر، آّرس تروتسكي آخر جزء من حياته بشكل متزايد لهدف واحد وحي بن
 .منظمة ثورية جديدة، بناء األممية الرابعة

ادة المو ام حول المصاعب الح ه أوه ن لدي م يك ردي وآمارآسي، ل زائم وت راآم اله ل ت ك المشروع بفع ق ذل ي طري ضوعية ف
ي       . فقد عرف أن النتائج المباشرة ستكون متواضعة      . معنويات قطاعات هامة من البروليتاريا العالمية      آان أتباعه قليلين، والمنظمات الت

ة باالنقسامات واال                     ة، وآانت محطم ى وسائل مادي ع إل ذات            أنشأوها باجتهاد آانت تفتقد بشكل فظي ى ضعفها بال ود إل ي تع قاقات الت نش
ي                  . �وعزلتها عن جمهور الطبقة العاملة     ورغم ذلك التصق بعناد بتلك المهمة، وذهب بذلك بعيدا إلى حد إعالنه بأنها أآثر المهمات الت

ة من ت                - �آان عليه إنجازها في حياته آكل أهمية       ر أهمي ة، وأآث ورة الدائم وبر      أي أآثر أهمية من صياغة نظرية الث ه عصيان أآت وجي
 .المسلح، أآثر أهمية من بناء الجيش األحمر وقيادته نحو النصر في الحرب األهلية

آيف يمكن تفسير هذا التناقض الظاهري الذي أربك العديد من مؤرخي حياته والعديد من نقاده؟ لقد تكلم البعض بشكل نابذ على        
ا من        االنخداع الذاتي للرجل المسن الحاقد واألناني الذي       ا م تقم نوع اريخ يمكن أن ين أن الت  بقي يحلم في ظل هزيمته السياسية الكاملة ب

ان                       . �أعدائه ا آ يئا م ى أن ش دل بوضوح عل ارثي ي دير آ ه آسوء تق رة من حيات رة األخي ونظر آخرون إلى انشغال تروتسكي في الفت
دهم          خاطئا في مارآسيته إن لم يكن منذ البدء فعلى األقل منذ أن نفي من بالد               داده وعن نق افي مع أن ه، وانقطع عن التفاعل الثق ه وحزب

ان                                    �السياسي ا آ ا تروتسكي بينم ي أنتجه ية الت ل السياس رى المرء التحالي دما ي دا عن ا ج وع من التفسير يصبح جلي ذا ن  إن ضعف هك
ة     ة الرابع اد السوفياتي والحر       . يناضل من أجل األممي ة االتح ل طبيع ام بتحلي رة ق ك الفت د الذع   فخالل تل ام بنق بانية وق ة اإلس ب األهلي

إنها إنجازات تعادل آل ما فعله قبل ذلك وهي برهان واضح            : هتلر-لمحاآمات موسكو، وتوقع حدوث االنهيار المحتوم لمعاهدة ستالين       
 .على أن قواه الفكرية والتحليلية آانت في أوجها

ل في        –ستوى تناقض جوهري أّما هؤالء الكّتاب الذين يحاولون وضع التناقض الظاهري في م       يس فقط في فكر تروتسكي، ب ل
فالمارآسية، حسب ما يؤآدون، تحاول أن تدمج عنصرين إذا ما تطورا إلى نتيجتهما        .  فإنهم يقتربون أآثر من الحقيقة     -المارآسية أيضا 

ع تت        . الجبرية واإلرادية : المنطقية يميالن إلى أن يقصيا أحدهما اآلخر       م الواق ة لفه ة       فهي آطريق يال نحو الحتمي وآنظام عمل    . ضمن م
ع الموضوعي                      د للواق ل جاه ه عن تحلي ى أن تتي ل إل ا تمي ورة فإنه ذا              . وأسلوب ث ق ه ل، تحق ذا التحلي ال تروتسكي، حسب ه وفي أعم

ات    . التوازن خالل فترات صعود الثورة     بقي  ورغم أن تروتسكي  . لكنه بدأ يهتز في أواخر العشرينات وانهار بشكل حاسم في الثالثين
ذاك األمل                            ة ب ة المتمثل ة الطوباوي ع ضحية اإلرادي ه آسياسي ووق د قدرات متفوقا آمحلل نقدي للواقع الموضوعي، إّال أنه فقد بشكل أآي

 .�السخيف بأن بضعة آالف من األشخاص الذين يستلهمون أفكاره سينجحون في تغيير مجرى التاريخ
ام       وهنا نرى عدد من األسئلة المتضافرة حول المارآ        ى نحو          . سية وحول علم االجتماع والسياسة بشكل ع ا عل ولكي نجيب عنه

 إّال أنها تحاول أن تتجنب  .تطبيق ثوريان المارآسية هي بالطبع طريقة عمل، هي    . مالئم علينا أن نتوقف عن التالعب بمفاهيم شكلية       
ل   ا للعم ا محصورا دائم ا محيط ة بخلقه ة واإلرادي ي الذاتوي وع ف الخطر الوق اريخي  الفع ع الت ي صرف للواق ل علم ن خالل تحلي  م

ديناميكي  اعي (ال كيل اجتم ل تش ي آ ين، التناقضات ف ع مع ة مجتم وانين حرآ ي  ). اقتصادي-ق داف ف ى بعض األه ن الوصول إل يمك
ى أخرى                ا ال يمكن الوصول إل ى أشكال التضحية                  –ظروف تاريخية معينة، بينم ع أفضل السياسات،و أعظم النضالية، وأعل ى م حت

ة   ذين                      . الفردية والجماعي ام ال ا آانت أوه ك مهم ى ذل ؤدي وسائل أخرى إل د ال ت ا ق داف، بينم ك األه ى تل ؤدي بعض الوسائل إل د ت وق
                                                           

 .251، ص1974، نيويورك 1939-1938، في آتابات ليون تروتسكي "القتال ضد التيار "- �
 .46-45، ص 1958  تروتسكي ، مذآرة في المنفى، لندن - �
 .461-460تقدير لحياته، ص : آارميشال، تروتسكي. ، وج213، ص 1978، أآسفورد 3، جزء آوالآواسكي، التيارات الرئيسية  للمارآسية.  ل- �
 غير أن آارميشال عّذل من 278، ورابون، تروتسكي والفاشية، ص 133-32، وإرفينغ هاو، تروتسكي، ص 262، 211، 208  اسحق دويتشر، النبي المنبوذ، ص - �

 )412مصدر سابق ص " (مكذا فمصير األممية الرابعة مرتبط بمستقبل المارآسية: "سكيحكمه السلبي باستنتاج غريب لن يعارضه تروت
 .426باز، الفكر االجتماعي لليون تروتسكي، ص -آني. أنظر أيضا ب. 207، 22،91، ص1968 جان باشلر، سياسة تروتسكي، باريس - �
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تعملونها ر      . يس ات البش ن رغب تقالل ع دة باس ودة موضوعيا والمتواج ة الموج ؤدي التناقضات االجتماعي ن أن ت ل، يمك كل مماث وبش
ا         وقراراتهم، والتي ال يمكن أن تز      ائج عكسية تمام ى نت ا، إل ع باقي ا دام المجتم ى من يتصرف بحزم       . ول م تعتمد عل ة  (إن النتيجة س أي

ة                 ك الطبق ة، وأي حزب من تل ك الطبق ع     . طبقة، وأية شريحة من تل ذي يتب امج ال ة               )والبرن وز في معرآ ادرة، ومن يف ، ومن يأخذ المب
 .صراع القوى االجتماعية، الخ

بهذه الطريقة، نجد أن ما ظهر بشكل أولي قطبين متعاآسين يمزقان المارآسية         " اإلرادية الذاتوية "و" الجبرية الحتمية "وبطرح  
دة      -و–وحدة   (أجزاء، يلتقيان بشكل متزايد في وحدة أرقى          ا       -و– نضال، وح ا أردن اقض، إذا م ل النظري الموضوعي        )  تن ين التحلي ب

ة     فمن دون نظرية علمية ُيحكم على التطب   . والتطبيق الثوري  ر الفاعل ة غي وري بالطوباوي ق الث ة     : ي ر بطريق ع ال يمكن أن يتغي ألن الواق
ام       ه بشكل ت تم فهم م ي ا ل ة م ين         . واعي د ومن وجهت ة بشكل متزاي ة عقيم ة العلمي وري تصبح النظري ق ث ى  : لكن من دون تطبي ل إل تمي

 . للحقيقة، الذي هو التحقيق العمليالمراقبة السلبية، وألن تخسر باالقتصار على المراقبة السلبية المعيار الجوهري
إنها . للنظرية العلمية والعمل الثوري هي بالطبع هدف صعب المنال ال يتحقق بشكل مباشر ويومي             "  التناقض -و–الوحدة  "هذه  

ا بالنسبة للبشرية              التامةحيث أن الوحدة    : وحدة مقاربة ميلية   ع، ال يمكن تحقيقه واعي للواق ا هي    . للواقع، الوعي والتحويل ال  ولكن آم
ة            : وعلى المرء أن يسائل نفسه    . الحال دائما فالحقيقة ملموسة    هل آان لدى تروتسكي إدراك صحيح أو غير صحيح لالتجاهات التاريخي

دفا                   ا في أواخر الثالثينات؟ وهل آانت الحاجة لبناء األممية الرابعة نتيجة منطقية لهذا اإلدراك؟ هل آانت ه ا         عملي ان من الممكن وم  آ
م هي ضعيفة            "– ممكنا تحقيقه؟ إن السخرية المبتذلة       زال دما مات تروتسكي، وانظروا آ ة عن ة الرابع انظروا آم آانت ضعيفة األممي

زن  -"بعد أربعين سنة من تأسيسها  دي المت ن        .  ال يمكن أن تحل محل التحليل العلمي النق ل، فل ذا تحلي ديال لهك ا أصبحت ب الطبع إذا م وب
م يكن السحري                 يكون تروتسكي المارآسي،   ديني إن ل ي ال ل العمل ان الساذج   ( بل نقاده المشككون هم الذين يجسدون التفكير ما قب اإليم

 ).بأن المشكلة يمكن أن تزول بإنكار أنها موجودة
ة األوسع            ا التاريخي ة من الهز             . لنطرح بالتالي المشكلة من جديد في منطلقاته لة متراآم اد في ذروة سلس م االعتق ا ت ه إذا م ائم إن

إن   ك ف د ذل ة، عن تراآية العالمي ورة االش ة لمجرى الث ردة التاريخي ن عكس ال ة وال يمك زائم هي نهائي ذا ه أن هك ا ب ة للبروليتاري الهام
د للبشرية               ا المصير الوحي ة هو منطقي ديم من خالل تفسخ                   . االنحدار نحو البربري ودي الق ا زال المجتمع العب وستزول الرأسمالية آم

 .ولن تكون النتيجة االرتقاء إلى حضارة أعلى. الطبقيين األساسيينمتبادل لألعداء 
ن توضيحه     ر يمك ة أم ة الثاني دالع الحرب العالمي د ان ات أو بع ر الثالثين ي أواخ ل ف ة للعق ذه منافي ة النظر ه ون وجه أن ال تك

ي                . بسهولة ى    . س من الصعب توضيحه أيضا        وأن يعم التشاؤم األقصى معظم اليسار التقليدي، إن لم يكن أقصى اليسار، أمر ل ان عل آ
ه       ي مقالت ره ف ن عم رة م نة األخي الل الس بتين خ ي مناس ل ف ى األق ة عل ذا رؤي ذات أن يصارع هك كي بال وفياتي "تروتس اد الس اإلتح

ة      ، وفي وثيقته السياسية المؤثرة،      1939المكتوبة عام   " والحرب ة الرابع د   . 1940 في ماي      بيان المؤتمر الطارئ لألممي  نظر   ففي بع
إن . قدرة البروليتاريا على بناء مجتمع من نمط اشتراآي  : مميز ورؤيا جارفة وضع ثقل البديل التاريخي في مسألة مهمة واحدة وحيدة        

 .ما آان نقطة بداية لمارآسيته أصبح بذلك رسالته األخيرة
المي  فعدا البروليتاريا ال توجد أي قوة في المجتمع المعاصر قادرة على البناء االشتراآ        ّدم أي برهان    . ي على الصعيد الع م يق ول
تقبل االشتراآي للبشرية    . على أن قوى اجتماعية أخرى قادرة على القيام بذلك، وبرأينا أن هكذا برهانا لن يقدم أبدا       وبالتالي يعتمد المس

ة         –بشكل أساسي    ى بربري ى إنجاز ا     –إمكانية تجنب انحدار الرأسمالية إل ا عل درة البروليتاري ى ق ا      عل بها إليه ي نس ة الت ة التاريخي لمهم
ارة                . مارآس وانجلس  ة الجب رة آتب          –صحيح أن البروليتاريا بعد ستين سنة من النضاالت الثوري ين سنة من آخر م د تسعة وثالث بع

ة وبعض   وال ينطبق ذلك على قدرتها على القتال بطريقة بطو.  لم تقدم برهانا مقنعا على هذه المقدرة -تروتسكي فيها حول الموضوع    لي
ى               ا عل ى السلطة والمحافظة عليه ى االستيالء عل درتها عل ى ق ق عل ا ينطب در م ة، بق ة للرأسمالية بشكل واضح وثوري ان معادي األحي

 .مستوى جغرافي ممتد بشكل آاف وحيث تتواجد الشروط لبناء عالم اشتراآي
ا في الع      . ولهذا وضع تروتسكي السؤال بشكل معضلة          تبرهن البروليتاري ا س ة  إم ود القادم اء       �ق ادة بن ى إع ادرة عل ر ق ا غي  أنه

انية   –المجتمع على قاعدة اشتراآية وعندئذ ستستمر الثورة العالمية باالنحدار         أو -وفي هذه الحالة ال يمكن تجنب تفسخ الحضارة اإلنس
ة     أن السلطة العمالية ستنتصر بعد صعود وهبوط، وبعد بعض الهزائم الجزئية الجديدة وبعض االنتصارات            دان مهم ، و تتكرس في بل

 .في العالم، وستنجح الثورة العالمية، وسُتبنى االشتراآية العالمية
ات   1923آل شيء معلق على طبيعة هزائم الثورة العالمية التي حصلت بين عام          : بكالم آخر  ل األربعين ة   – وأوائ زائم جزئي ه

 .أو آاملة، مؤقتة أو نهائية

                                                           
لكن في ..". إذا لم تحدث الحرب الحالية ثورة بل انحدارا للبروليتاريا: "ك خطأ في تحديد الزمناالنطباع بأن هنا" االتحاد السوفياتي والحرب" يعطي مقال تروتسكي - �

 . القادمةالعقوديوضح تماما بأن المعضلة ترجع إلى بيان المؤتمر الطارئ لألممية الرابعة، وثيقته السياسية، 
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دآتاتوريات                      آان تروتسكي متشبثا بوجهة نظره حو       رة أخرى، وأن ال ورة ستصعد م ة، وأن الث ة ومؤقت زائم جزئي ذه اله ل أن ه
ا مباشرة             )واليابانية(الفاشية   ي تليه رة الت ه أخطأ    . ، واإلمبراطوريات االستعمارية، لم تبقى موجودة خالل فترة الحرب أو الفت ورغم أن

ة، إّال أن رؤ           وم عن صحتها             في وضع الدآتاتورية الستالينية على هذه القائم ى العم د برهنت عل ه ق ا ال          : يت وهي في أي حال أصح بم
 .1940-39يقاس من رؤية المتشائمين الذين حذفوا الثورة العالمية والبروليتاريا العالمية نهائيا في 
ا  –هذا، وبينما بقي تروتسكي مقتنعا بأنه سيكون هناك صعود جديد للثورة العالمية            ى إيم ل   وهي قناعة ليست مبنية عل ن أعمى ب

ة               -على تحليل صحيح للتناقضات الموضوعية التي ستدفع الجماهير من جديد في طريق الفعل             درة حرآ م حول ق ه أدنى وه  لم يكن لدي
راطيين لالشتراآية           (جماهيرية عفوية    اديين البيروق ة القي ول رغب ن نق تالينية    -ول ة و الس ى نحو           ) الديموقراطي ى أن تصل صدفة عل عل

ة   أعمى إلى انتصار ا    ا                . الشتراآية العالمي ي يمكن أن تحققه ة الت ا تكن االنتصارات الجزئي دير         –ومهم الطبع تق د أساء تروتسكي ب  وق
 إّال أنه ال يمكن  -المدى الذي يمكن أن تصل إليه تلك االنتصارات في ظل عالقات القوى االجتماعية والسياسية المحددة لما بعد الحرب          

لن نقول األجهزة اإلصالحية والستالينية المحطّمة لتلك العفوية الجماهيرية والكابحة لها والمقيدة لها،             أبدا للعفوية الجماهيرية وحدها، و    
ه                   . �أن تنجز مهمة أساسية آالبناء الواعي للعالم االشتراآي        ر عن ة، معّب ة العامل ى لمستوى وعي الطبق دل أعل اك مع يجب أن يكون هن

دة ومق              ة جدي ة عمالي ة طبقي دة                      قبل آل شيء بطليع ة جدي ة جماهيري دة وأحزاب ثوري ة جدي ادة ثوري يا، ويتجسد بقي اهرة سياس ة وم دام
 .وأممية جماهيرية ثورية

ة           تمرارية البرنامجي ن االس دفاع ع ن الضروري ال ان م دة، آ ادة جدي ذا قي دة وهك ة جدي ذا طليع وء هك هيل نش ل تس ن أج وم
االت                وتلك االس . للشيوعية، التي هّددت الستالينية بتحطيمها آليا      ر الكتب والنشرات والمق . تمرارية لم يكن من الممكن ضمانها فقط عب

 .�آان البد أن تتجسد في جيل جديد من الكادرات والمناضلين
بح            ن أن تص ار يمك وفياتي آإط يوعي الس زب الش دان الح ى فق وفياتي إل اد الس اط االتح ق انحط ر، أّد عم توى آخ ى مس وعل

فاء                  . (ة سياسيا مرة أخرى   البروليتاريا السوفياتية عبره نشيط    ة للش ة العامل ي ستستغرقها الطبق دة الت وهذا النهوض أآيد مهما طالت الم
رى    ة الكب ا التاريخي ة أمله ن خيب ة ذات        ). م ة الحاآم ع البيروقراطي وفياتي م يوعي الس زب الش وفياتية الح اهير الس ت الجم د ماثل لق

 ليس فقط مسائل برنامجية وسياسية هامة حاول تروتسكي أن يحلها، بل وأيضا           بالتالي فإن أفق الثورة السياسية قد طرحت      . االمتيازات
ة                 . مسألة التنظيم على المستوى العالمي     ا العالمي د البروليتاري ادة توحي دان الرأسمالية      –آيف آان من الممكن ضمان إع ا البل بروليتاري

تية؟ إن األممية الرابعة بحال انكبت فقط على الثورة السياسية في   التي تواجه عدوا آخر ومهام استراتيجية أخرى، والبروليتاريا السوفيا        
تراآية      تقبل االش بة لمس د بالنس دى البعي ى الم ما عل ا حاس امال تاريخي ا ستصبح ع ة، فإنه ورة العالمي ن الث زء م وفياتي آج اد الس االتح

 .العالمية
ل موضوعي رتبط بتحلي ة م ة الرابع اء األممي ين آيف أن مشروع بن ذا يتب رن وهك اريخ الق ية في ت  صرف لالتجاهات الرئيس

وال تنطوي المعادلة المرددة بكثير     . ويتبع هذا التشخيص بشكل منطقي أن أزمة البشرية هي أزمة القيادة الثورية للبروليتاريا            . العشرين
أن الفاشية        إننا ننفي أن ال يكون ه     . على صيغة التأآيد فقط بل أيضا، وأهم من ذلك، على سلسلة من عمليات النفي              ناك أزمة للبشرية وب

ر     رية بقه م البش م تق و ل ى ول تمرار حت يزدهران باس دم س أن الحضارة والتق انويتين، وب ادثتين ث ط ح ا فق ة آانت ة الثاني والحرب العالمي
ة             ليست  إن أزمة البشرية    . الرأسمالية دها االشتراآية ممكن د عن م تع ى نقطة من االنحدار ل وى المنتجة إل .  موضوعيا أزمة وصول الق

ع البرجوازي        ل (وأنها ليست أزمة انحدار حادة ومتواصلة لنضالية البروليتاريا، وحيث العمال مندمجون جدا في المجتم ة  ) اآلف بطريق
تبدل فقط        ). الذات الثورية(ال يمكن معها النظر إليهم بعد اآلن آفاعلين للثورة          ة حيث يس ة االشتراآية البروليتاري إنها ليست أيضا أزم

 .؟ بشكل آخر)تتواله بيروقراطية مرتبطة بالمثقفين البرجوازيين الصغار(عمال شكال من االضطهاد ال
ة                 ة الالحق ة         . إن جميع هذه التفسيرات تبدو متماسكة بشكل جيد على ضوء التطورات التاريخي ا أن المهم ل تلقائي تتبع التحلي ويس

وعي لمستوى ا                ع ن دة ورف ة جدي ة ثوري ة         الرئيسية هي بناء طليع ا الطبقي ا وقيادته وعي الطبقي للبروليتاري ة       . ل إن الموجات التالي وإّال ف
 .للثورة العالمية، التي ستظهر ال محالة، ستفشل في التوجه نحو االشتراآية العالمية

الي                      امج االنتق ا سمي البرن ق بم ة بشكل وثي ة الرابع وان       (عندما دمج تروتسكي بناء األممي ة تحت عن ية احتضار الرأسمال   وثيق
": ألزمة العامل الذاتي" آان شديد اإلدراك للظاهرة المزدوجة -وباستراتيجية النضال من أجل مطالب انتقالية     -) ومهام األممية الرابعة  

ى                        . أزمة القيادة وأزمة الوعي الطبقي للبروليتاريا      م يكن عل الكتيكي، ل ان بشكل دي د المارآسي حيث تتضافر األزمت ا من التقلي انطالق
ار إصالحية يمكن أن تروتسكي  ا الساحقة أفك ى أآثريته ة تسيطر عل ة عامل ر أن طبق ي تعتب رة السخيفة الت رفض الفك ّر "إّال أن ي ُتج

إن الوظيفة الرئيسية للنضال من أجل المطالب االنتقالية هي دفع ". صنع الثورة دون أن تحاول هي بشكل فعلي القيام بها       "إلى  " بالحيلة
ين          .  الخاصة، للوصول إلى استنتاج بأنه من الضروري االستيالء على السلطة          العمال، من خالل تجربتهم    ال ب امج هو جسر انتق فالبرن

                                                           
 1979ماندل، المارآسية الثورية اليوم، ن ل ب لندن .  أنظر  أ- �
 .119-18، ص 1962بير نافيل، تروتسكي حيا، باريس  - �
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ة   . واقع وعيهم المحدد وبين الوعي الضروري لثورة اشتراآية منتصرة   حاجات  : ويمكن لهذا الجسر أن ُيبنى على دعامات صلبة للغاي
ك المجتمع            الطبقة العاملة الواعية وانشغاالتها، التي تنشأ        ي يعجز ذل ة، الت ا المتتالي أخرة وأزماته عن تناقضات مجتمع الرأسمالية المت

ة            . بشكل متزايد عن تلبيتها    ذاتي هو الدعام ا ال ة وتنظيمه إن النضال لتلبية تلك الحاجات عبر تعبئة جماهيرية وعبر نشاط الطبقة العامل
 .األخرى التي توفر للجسر أساساته الصلبة

اء                                إن السمة البشر   ه حول بن دها تروتسكي بشكل متواصل في مالحظات د أّآ ة للمشكلة ق ئنا، التكنيكي ا ش ة أو، إذا م ية أو العددي
ين  رة ب ة ضمن   . 1940 و1933الحزب خالل الفت ة وتصبح مسيس دريجي عناصر طليعي كل ت ي بش ار الصراع الطبق ي مس أ ف تنش

ى            وفي فترات االنفجارات الجماهيرية ال    . صفوف  البروليتاريا   ة عل ة العامل كبيرة، غالبا ما تبرز طليعة طبقية عمالية جديدة لقيادة الطبق
 .لكن ال تصل عناصر هذه الطليعة بشكل عفوي إلى برنامج ثوري صحيح وشامل. مستوى المعمل

دخال ت            -! وهو النقطة األساسية والحاسمة في بناء األممية الرابعة       –إن هكذا اندماجا     ه ت ا يتطلب ين م ا صحيحا     يتطلب من ب كتيكي
اتها                  ة ونقاش ة الجماهيري ة العامل ة والطبق ة العمالي دائي    "ويتطلب أيضا أن يصل        . من قبل النواة الثورية في نضاالت الحرآ راآم الب الت

ى                " للكوادر دة لألحزاب اإلصالحية إل ة آتجمعات ناق ة العامل ل الطبق ا من قب إلى عتبة فاصلة تتخطى وضع التجمعات التي ُينظر إليه
دائل                 وضع ك التجمعات آب ى تل النظر إل ة ب ة    تبدأ معه الطبقة العامل ى الطابع        .جديرة بالثق ل مبني عل ذا التحلي  للمنظمات  العملي  إن ه

إن حّدا أدنى من . ذلك ألن الطبقة لن تتخلى عن أداة متشققة جزئيا وغير فعالة لصالح سكين جيب بالغ الصغر          . العمالية في نظر الطبقة   
 .يتوفر في األداة الجديدة قبل أن تحل محل األدوات القديمةالفعالية يجب أن 

ة             –وعندما ال يقدم هكذا بديل جدير بالثقة نفسه    وة تنظيمي ل أيضا ق يا صحيحا، ب ا سياس ا وخط ديل ال يحمل فقط برنامج وهو ب
ذا  . ل واسع بعد آل موجة من النضال     فإن القدرة الهائلة للنضالية النقدية وسط الشرائح الطليعية للطبقة العاملة ستتشتت بشك    -آافية وه

 .بدوره سيخلق مصاعب إضافية أمام بناء أحزاب ثورية جديدة وأممية ثورية جديدة
وهو أمر مستغرب ألنه آان من الممكن أن         . لقد أخطأ تروتسكي في تشخيصه لمستقبل األممية الرابعة في موضوعتين ثانويتين          

تنمو                 . عكس االستنتاج الذي وضعه    يجنب تحليله العام هكذا أخطاء جاءت على         ة س ة الرابع اده أن األممي أ الرئيسي في اعتق ان الخط آ
ورة                 –بسرعة في نهاية الحرب العالمية الثانية        ة للث ر المتقطع وهو توقع لم يأخذ باالعتبار التأثير التخريبي للعشرين سنة من الهزائم غي

ا                      لقد أصاب في توقعه أن و     . على معدل مستوى الوعي الطبقي     ا وألماني أثيرات في إيطالي ذه الت ى ه ل التغلب عل ا طويال سيمضي قب قت
وحول هذا األمر آان . لكنه وضع هذا التوقع في حكم الغياب إلى حد ما عندما تناول شأن البروليتاريا العالمية بكليتها          . وروسيا وإسبانيا 

هد بعد الحرب العالمية الثانية نموا سريعا مماثال لما شهدته         آان من المستحيل موضوعيا على األممية الرابعة أن تش        . مخطئا دون ريب  
 .وستبرهن هذه العملية على أنها أآثر طوال وأآثر تناقضا بكثير. األممية الشيوعية بعد الحرب العالمية األولى

ث،   إّال أّن تروتسكي، و. أما الخطأ اآلخر لتروتسكي فكان افتراضه بأن حكم ستالين لن يستمر لنهاية الحرب     خالفا للتفسير الخبي
ر     . �لم يكن متشائما حول ما سيحل باالتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية            ه أآث آان مقتنعا بأن االتحاد السوفياتي سيبرهن عن أن

اعي              ى صعيد ال        -تفوقا من روسيا القيصرية ومن أخصامه اإلمبرياليين أيضا، وذلك على صعيد تماسكه االجتم ا عل ة  السياسي آم مرون
ذاتي           دفاع ال تبدادية واإلرهاب                  . في توزع المواد الصناعية من أجل ال ة واالس ا تخوف من أن يضعف سوء اإلدارة البيروقراطي وبينم

رة    –المستمر من هذا التفوق      ده 1944-41وهو أمر ال يمكن ألي تحليل موضوعي لما حصل فعال في روسيا في فت ال  -� إّال أن يؤآ  م
ع بعض    . اج بأن النظام االجتماعي المتوفق سيكون المنتصر على المدى البعيد بشكل صحح نحو االستنت    رغم ذلك، وبتناقض أساسي م

د أن يحصل في              . أسس تحليله الكلي، شبك تروتسكي خطين في التفكير بعنقود واحد          وبالضبط، لكون صعود الثورة العالمية، الذي ال ب
 وبالضبط ألن الثورة ستكون فقط    .فقطجزئيا  االنتصار، فإنه سيكون صعودا ثوريا      فترة ما بعد الحرب، لن يؤدي بسرعة وبعفوية إلى          

تالينية          ة الس م تكن اإلطاحة السريعة بالديكتاتوري ا الروسية      -جزئية، ل د للبروليتاري ى آخر صعود جدي ة من     -أي بمعن أي طريق د ب  أآي
 .الطرق

ة            ة عملي ة           وبالتالي فإن ما حصل فعال بعد الحرب العالمية الثاني ا صاغه تروتسكي في بعض توقعات قوّي ر مم د بكثي ا  .  اعق إنه
من  ة ستتض م             : عملي ة والحك دان اإلمبريالي ي البل مالية ف ا للرأس تقرارا مؤقت ة؛ اس ورة العالمي ة للث زائم جزئي ة وه ارات جزئي انتص

ة       الجديد؛ إضعافا لذلك االستقرار عبر الت     " حزام أمنه "البيروقراطي في االتحاد السوفياتي وفي       ة واالنتصارات الجزئي ناقضات الداخلي
دء                (للثورة العالمية    ذ الب ا مبقرطة من الم، رغم مجيئه ا الع ي هزت تجربته ة    )منها مثال انتصار الثورة الصينية الت ة متنامي ة مرآب ؛ أزم

                                                           
، 1968يجب أن يقابل هذا الكتاب، لدحضه، بمالحظات تروتسكي في قضية ليون تروتسكي، نيويورك . 170، ص 1969، باريس التروتسكية عدوة اللينينية ليوفيغور، - �

 .232-29، 226-20. 208-206، ص 1965م، الثورة المغذورة، نيويورك ، وبشكل أع164، ص 1974، نيويورك 1940-39، آتابات ليون تروتسكي 311ص 
 467-42، ص1976 لندن ليحكم التاريخ، أنظر باألخص روى ميدفيديف، - �
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ار /(للمجتمع البرجوازي والستالينية بدأت في ماي       و               1968) أي د ومتسارع للث ى صعود جدي راغ وأّدت إل ع ب ة   وربي ا  . رة العالمي إّال أنن
 .�نتخطى هنا تحليلنا لمارآسية تروتسكي، آما ينبغي تسميتها

إن ما يتعلق بمارآسية تروتسكي وبنضاله من أجل األممية الرابعة، هو التقاء جميع خيوط رؤاه التاريخية في الجزء النهائي من  
ى ه عل ة ماز: حيات ه التاريخي ي النضال ألن نتيجت دإرادة االستمرار ف ر محسومة بع ت غي ا إذا آانت . ال د م ر محسوم بع ازال غي فم

را               . ستنتصر البربرية أو االشتراآية    ازال  . ومازال غير محسوم ما إذا آانت الثورة  العالمية ستهزم مرة أخرى أو أنها ستنتصر أخي وم
دة      غير محسوم ما إذا آان المجتمع السوفياتي الذي يقف في منتصف الطريق بين الرأسمالية واال              شتراآية سيخلق أشكال استغالل جدي

ة                تالينية المقرف ا الس يس بقاي ة بتكن ة العالمي ا  . يمكن إنتاجها تاريخيا أو أن البروليتارية السوفياتية ستقوم، بمساعدة صعود البروليتاري وم
ورات المن                        ع الث تاليني لالتحاد السوفياتي سيعيد نفسه في جمي دة     زال غير محسوم ما إذا آان انحطاط الس ا      (تصرة الجدي ل م ى األق عل

بيا        ة نس ورات االشتراآية ستبدي             )دامت تحصل في بلدان متخلف ا إذا آانت الث ذاتي والتصحيح               –، وم د ال ى النق درة عل دي المق أو ال تب
اء مجتمع ال              . الذي علق عليه مارآس آماال آثيرة      ى بن درتها عل ا ستبرهن عن ق ا إذا آانت البروليتاري ر محسوم م ا زال غي  طبقي  وم

 .بمستوى من الحضارة اإلنسانية والحرية يتخطى بكثير أي شيء أوجدته الرأسمالية في أآثر أيامها ازدهارا
ة                     ارك السياسية الراهن لقد عنى النضال من أجل األممية الرابعة بالنسبة لتروتسكي التدخل النشيط في الصراعات الطبقية والمع

ى                         للمساعدة على حل تلك المعضالت لصالح الط       ة من معن ا في الكلم دم البشري ومصالح البشرية بأشمل م ة ولصالح التق ة العامل . بق
عسى ان يكون واقعيا، وإّال فإن مستقبل الجنس البشري سيكون  . ويمكن للتاريخ فقط أن يقرر ما إذا آان هذا المسعى واقعيا أو طوباويا 

 .مظلما ال محالة

                                                           
ات وآخرين، لم يرفض تروتسكي على اإلطالق امكانية حرب عصاب) 151-44حول التروتسكية، ص(ومافراآيس ) 57مصدر سابق، ص ( وبخالف تأآيدات باشلر - �

سابقا، ) 9(أنظر هامش رقم . آما آانت الحال في أواخر العشرينات وبدايات الثالثينات–واسعة النطاق في الصين، آان فقط متشككا بنجاحها في فترات االنحدار الحادة للثورة 
. لى التكتيكات التي يجب أتباعها خالل الحرب اليابانية الصينيةليشير إ" حرب الشعب األصيلة"استعمل عبارة . ففي بيان المؤتمر الطارئ لألممية الرابعة. الفصل التاسع

 ) 203، ص 1973، نيويورك 1945-1939آتابات ليون تروتسكي (
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 الفصل الحادي عشر

 االشتـــراآيــــة
 

ل مشروطة                         آان ى األق ه هي عل  مارآس وانجلس يمتنعان دوما عن وصف ما سيكون عليه مجتمع ال طبقي، مدرآين أن طبيعت
ة              . جزئيا بالظروف التي ينشأ عنها     إّال أن ممانعتهما آانت نسبية فقط، حيث تضمنت آتاباتهما مالحظات عديدة أظهرت سمات جوهري

تراآية ذه   . لالش ار ه ذنا باالعتب ا أخ مات وإذا م اعي  –الس اج البض اب اإلنت ا غي ي     -وأهمه دان الت ك البل ح أن تل ن الواض يكون م  فس
ة الموجودة       "أو  " اشتراآية "للبيروقراطية السوفياتية والرأسمالية الغربية مصلحة مشترآة في تسميتها            دان االشتراآية الفعلي يس  " بل ل

ى الشيوعية            . باشتراآية أبدا  ان عل ارآس وانجلس يتكلم ان م دما آ ائدة       "فعن ى الظروف الس ة تتغلب عل ة واقعي  في معارضة   -"آحرآ
ارة      -"لتحقيق المشروع اإلشتراآي  ) "الطوباوي(المفهوم المثالي    ائدة   " آانا يستعمالن عب ارة          " الظروف الس ا في العب بأوسع وأشمل م

 .اإلنتاجوليس في معنى ضيق للتملك الخاص لوسائل ) جميع الظروف الواقعية للمجتمع البرجوازي(من معنى 
قد تحققت في   " االشتراآية"لقد دعم تروتسكي التقليد الكالسيكي هذا للمارآسية بمعارضته القوية لألسطورة الستالينية حول أن           

رة   ي فت يا ف ع        . 1936-35روس ود المجتم اف لوج ر آ ن غي بق ضروري لك رط مس اج ش ائل اإلنت ي وس ة ف ة الخاص ر الملكي إن قه
تراآي ذ . االش م تروتسكي من ا  وفه يوعية بتعريفه ديولوجي والسياسي لقضية الش ن األذى األي ر م ت الكثي د جلب تالينية ق ة أن الس البداي

مالية  ا الرأس دانا أخرى أطيحت فيه يا وبل تراآية"روس دان اش ة الموجودة" ("آبل تراآية الفعلي بة "). االش دأ يتضح بالنس وم ب ط الي وفق
أن  يوعيين ب وف الش تراآية"ألل اواة االش دم المس تراآية"، و"ع ع االش كرات التجمي تراآية "، و"معس دان االش ين البل هي " الحروب ب

 .�فظاعات مفاهيمية توفر لإلمبريالية أآثر ذخيرة مضادة لالشتراآية قوة
ن     ة م ة المنتقل ات المبقرط ع المجتمع ة م مالية اآلفل ايش الرأس د تع ال أم ا ط مالية، وآلم رة احتضار الرأس ت فت ا طال ذا وآلم ه

ل االشتراآية   "أو آما عادلها باهرو بشكل ماهر، (ة إلى االشتراآية    الرأسمالي ا قب ا أصبح تحفظ    ")مجتمعات ما بعد الرأسمالية وم ، آلم
ة لكن أيضا                           ط عن المجتمعات الرأسمالية المتقدم يس فق المارآسيين، حيال توضيح ما ستكون عليه االشتراآية فعليا وآيف ستختلف ل

ا              . السوفياتي، عائقا سياسيا أآبر للثورة العالمية     عن الشكل السائد في االتحاد       اد السوفياتي وآوب اعي لالتح ع االجتم زال الواق فبينما ال ي
والصين ُيمارس بالنسبة لشعوب البلدان النامية قوة جاذبية محددة، ال تنطبق هذه الحال بأي شكل على عمال البلدان اإلمبريالية ألمريكا             

زال                ف. الشمالية وأوروبا واليابان   ان العكس ال ي دما آ ات، عن ل األربعين ات وأوائ ذ الثالثين لقد تغيرت األوضاع آثيرا في هذا المجال من
 .صحيحا

ادة في                      ه الع ا آانت علي ر مم ة أآث ي، بدق ال طبق ى في المجتمع أل ة األول ة االشتراآية، المرحل ل طبيع تم تحلي يجب بالتالي أن ي
رة أخرى     . عالمية األولى وبعدهاالحرآة العمالية االشتراآية قبل الحرب ال   ان تروتسكي م وحيال هذه المهمة النظرية الهامة الجديدة، آ

 .رائدا سبق عصره على األقل بعقدين
س، أو حتى زمن االشتراآيين                                 ارآس وانجل ه زمن م ا آانت علي ر سهولة مم ة أآث ذه المهم -إن أحد األسباب التي تجعل من ه

ع اشتراآي      الديموقراطيين الكالسيكيين، يكمن في  أة مجتم ه لظروف نش أجورين       .  النضج ذات اد عدد الم وى المنتجة؛ وازدي فتطور الق
ين        وثقلهم االجتماعي وتجانسهم النسبي في مجموع السكان الناشطين في البلدان اإلمبريالية المتقدمة؛ واالنقالب الجذري في العالقات ب

 المتبادلة بين البلدان النامية والبلدان المتطورة والمشاآل التي طرحها في إطار            العمل الذهني والعمل اليدوي؛ وزيادة اإلدراك للعالقات      
ر جعلت من األسهل وضع                          رن األخي ة لنصف الق ة والذهني ك المنجزات المادي ذا   " (نموذج اشتراآي  "االشتراآية جميع تل نستعمل ه

 .س أو بيبل أو لينينمما آان عليه األمر زمن انجل) التعبير بتحفظ آبير لعدم وجود تعبير أفضل
ا المساران                              ارزين هم ين ب ر من خالل مثل ى حد آبي لبية وإل ة س د توضحت بطريق إن الصورة التي ستكون عليها االشتراآية ق

ينية   ية والص ورتين الروس ن الث ل م اويان لك ه     . المأس ا ليست علي ات م كل ب وا بش وريين أن يقول يين الث ام المارآس هل أم ا يس ذا م وه
ا يبقى               وب. االشتراآية الي فاالشتراآية ليست وال يمكن أن تكون مجتمع د  _الت ى يزي داخيل والبضائع      -أو حت رة في الم ات الكبي  الفروق

                                                           
 يؤدي تقريبا -اتهااالقتصادية وتناقض-عالقات إنتاجها المرآبة والمتناقضة، وديناميتها االجتماعية– إن العجز عن فهم طبيعة فترة االنتقال بين الرأسمالية واالشتراآية - �

، يعتمد من ضمنه آل شيء على سياسة الشريحة الحاآمة، بغض النظر عن ")الدولة االشتراآية"أو (أوتوماتيكيا إلى تعريف إرادي ومثالي وغير مارآسي للدولة العمالية 
نشأ في روسيا بعد موت ستالين، رغم أنه " برجوازية الدولة"أو حكم " الشتراآيةاإلمبريالية ا"وبهذه الطريقة يمكن أن يقول الماويون بأن . االقتصادي للبلد-البناء االجتماعي

 رغم واقع أنه ال يوجد ولو –لى حد القول أن بلغاريا بلد رأسمالي ورومانيا بلد اشتراآي ‘وذهب الماويون الصينيون . االجتماعية-لم يجر أي تحول نوعي في البنى االقتصادية
للدول على اختالف في السياسة الخارجية فقط، أو بشكل " االختالف الطبقي"االقتصادية وبنية األخرى في هذه الحالة، يعتمد - منهما االجتماعيةحتى فرق بسيط بين بنية آل

وعي الكوبي، بوصف قادة ومؤخرا بدأت األحزاب الشيوعية الموالية لموسكو، وفي المقام األول الحزب الشي. أآثر دقة على مواقف حكومات الدول المعنية تجاه الصين
 .االقتصادي-ومرة أخرى معتمدة آليا على السياسة الخارجية ومتجنبة آل تحليل حول البناء االجتماعي–" بالفاشية"الحزب الشيوعي الصيني وحكومته 
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ة  ية واالجتماعي لطة السياس ز الس الي واإلعالم ومراآ يم الع ي التعل تهالآية، وف ه . االس ذ في ا تؤخ ون مجتمع ن أن تك تراآية ال يمك االش
ل  القرارات التي تتعلق باألولويات   االجتماعية وباالتجاهات العامة للتطور االقتصادي من قبل عدد قليل من الناس، بدل أن تؤخذ من قب

ة  ول بديل ي حول اقتراحات وحل وقراطي علن د سجال ديم كان بع ور الس اج  . جمه ا زال اإلنت ا م ون مجتمع ن أن تك تراآية ال يمك االش
ك –ردية والجماعية البضاعي والمال فيه يؤثران بشكل حاسم على التصرفات الف    االشتراآية ليست   . مع جميع النتائج التي تتأتى عن ذل

ة بشكل عام                           ات المدني وال يمكن أن تكون مجتمعا تقّيد فيه إمكانيات نشر األدب وخلق الفن وتطوير حر للبحث العلمي وممارسة الحري
ة       ة عن             االشتراآية ليست وال يمكن أن تك         . أآثر مما في ظل البرجوازية الديموقراطي ات الفردي ه االنحراف ع في ا تقم قاعدة  "ون مجتمع

 .�بقوة أآبر مما في ظل الرأسمالية المتقدمة" السلوك االجتماعي الموضوعة
اذج عن                             ديم نم ا خالل العشرينات، بتق لقد قام تروتسكي تدريجيا، وباألخص بعد أن تم نفيه من االتحاد السوفياتي، ولكن جزئي

ة     الواقع االشتراآي في حقول ع     اة االجتماعي ق                      . ديدة من الحي األدب والخل ول متخصصة آ ره في حق ع فك ا عن قصد تتب نتجنب هن وس
الفني، لنرآز على المزايا الرئيسية لالشتراآية في حقول االقتصاد والتنظيم السياسي والثقافة والعالقات بين تجمعات إنسانية مختلفة ال                  

 .ل، وبين الشبيبة والراشدين، وبين القوميات المختلفةالعالقات بين النساء والرجا:  طبيعة طبقية لها
ذا    –البضائع المادية " وفرة"لقد ُأتهم تروتسكي مرارا بمناصرته لمفهوم ساذج عن     وبالمناسبة قيل أن تروتسكي قد شارك في ه

وفرة        "إن اإلشارة إلى    . المفهوم آال من مارآس وانجلس     ى ال ة الوصول إل رة ض     " عدم إمكاني  -الشيوعية –د االشتراآية    آالحجة األخي
ذين         " مدرسة النمو المجمد  " قد تدعمت مؤخرا على يد أتباع        -!التي آانت معروفة جيدا في القرن التاسع عشر        ة ال اء البيئ ل علم ومن قب

ة أو ا             12-10يناقشون بأنه مع وصول عدد سكان الكرة األرضية إلى           ة بيئوي ا آارث ستحالة   مليار نسمة تصبح وفرة البضائع المادية أم
 .طبيعية

وم     يره أن مفه بق بتفس كل مس ذه االعتراضات بش ى ه كي عل د رد تروتس وفرة"وق توى   " ال ى مس انيكي إل كل ميك ود بش ال يع
ادة       . بسيكولوجي،  تحدده بالطبع شروط مسبقة مادية        –اإلقتصاد فقط، بل هو على األآثر مفهوم سوسيولوجي          انه ما أن يتم استيعاب ع

ى من                    توزيع البضائع والخدم    باع، وحت ى نقطة إش ورا إل ع ، حتى نصل ف ع أعضاء المجتم ل جمي ات األساسية حسب الحاجة من قب
تهالك  در االس ا أن ينح ن عملي تقر(الممك ل أن يس ى األق ة  ). أو عل ة والبرجوازي ادات البرجوازي يط للع ل البس اول تروتسكي المث ويتن

اع حاد في       الصغيرة في مطاعم مرموقة وفنادق حيث يوجد السكر مجانا         ى ارتف  على الطاوالت إن هذا األمر ال يؤدي على اإلطالق إل
 .بل على العكس–استهالك السكر 

ة في المجتمع البرجوازي         داخيل المرتفع واآلن يمكن أن نقول، متوسعين في حجج تروتسكي، بأن العادات االستهالآية لفئة الم
ى               دما نصل إل ه عن ع المارآسي بأن انون               المتقدم قد أآدت التوق ة ق ا لوظيف يس فقط تبع ى اإلنحدار ل ل االستهالك إل باع، يمي  نقطة اإلش

د تنقلب بشكل جذري               ات ق م ألن األولوي ه                    . انجلس، بل واأله راآم التاف د محل الت ى الصحة والراحة تحل بشكل متزاي فالمحافظة عل
دو متناقضا، إن المجتمع               . �للبضائع المادية  د يب تتبعان من               ويمكن أن نناقش رغم أن األمر ق ا يس  البرجوازي واقتصاد السوق، مع م

ى من                        دعاية مسعورة لتوسيع السوق أمام مزيد من البضائع عديمة الفائدة، يجعالن الناس أآثر آبتا بشكل دائم ويرفعان االستهالك أعل
 . المستوى الموازي له في نظام توزيع اشتراآي معتمد على بضائع وخدمات مجانية

وارد       وقد أآد أيضا تروتس    يم الم ى تقس ادا عل ل اعتم كي على أن اختيارات االستثمار األساسية في آومنولث اشتراآي ستكون أق
ر مناسب             : " آتب يقول  1926وفي عام   . بين استهالك واستثمار منها بين بدائل تكنولوجية       اه غي ذي ورثن إن التكنيك القديم في الشكل ال

وة                      يجب أن يميل التنظيم االشتر    . آليا لالشتراآية  ادة الق ع زي ل، بالتماشي م دني بالنسبة للعام اه تقليص اإلرهاق الب اآي لالقتصاد باتج
ال       ف العم ود مختل يق جه ى تنس ه عل ت نفس ي الوق ة ف ع المحافظ ة م ل    . التكنيكي ي مقاب تراآية، ف ة االش ى الناقل يكون معن ك س إن ذل

ع        . عنهإنه من الضروري استئصال العوز ونزعة الكسب التي تنشأ          … الرأسمالية . يجب تأمين الوفرة والراحة والفرح في الحياة للجمي
لكن يمكن الحد     . وال يمكن الوصول إلى مستوى عال من إنتاجية العمل دون المكننة واألتمتة التين يشكل حزام الناقلة تعبيرهما األآمل                 

ذي يفرضه         تبقى الخاصة األسا  … من الروتينية في العمل  بتقليص زمن العمل والعبء ال روع       وس ذه موجودة في الف اج ه سية لإلنت
ام      . �"الرئيسية للصناعة لحين انبثاق ثورة في مجالي الكيمياء والطاقة وتعديها المستوى الحالي للمكننة             ي ق ة الت ؤخرا أحدثت الحمل وم

ا، أح        د   بها البيئويون ضد تشغيل محطات الطاقة النووية وانتشارها، وهي ضمن حيز مستوى من األمان غير آاف حالي ا يؤآ دثت نقاش

                                                           
السوفيات األعلى، دافع رئيس االستخبارات السوفياتية  في الصحافة الروسية وفي 1977السوفياتي الجديد، التي جرت سنة ) البريجنيفي(خالل النقاشات حول الدستور - �

إن المجتمع السوفياتي أآثر المجتمعات وحدة وانسجاما في العالم، و األقلية الصغيرة من الخارجين : وعضو اللجنة التنفيذية يوري أندروبوف عن موقفين متعارضين آليا
 .شتراآي لألذىوالعناصر السيئة يجب قمعها بقوة لئال تعرض الكومنولث اال

 .1971أنظر تحليلنا المكثف في الفصل السابع عشر في النظرية االقتصادية المارآسية، لندن - �
 .48-47، 14ص. 1974، وترجمتنا منقولة عن الكراس األلماني المنشور من قبل دار األدب المارآسي، لوسان 1926، "الثقافة واالشتراآية "- �
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ة    "بشكل صارخ هذا التوقع ويسير في اإلتجاه نفسه أيضا النقاش األعم حول              دائل  التكنولوجي د      "الب ال المتزاي ه رفض العم ذي أطلق ، ال
 .واإلنتاج القائم على حزام الناقلة وبشكل أعم تنظيم العمل المتعارض مع رقابة عمالية حقيقية )للتيلرية

ل لجان      برقابةالثورة السياسية في االتحاد السوفياتي بقي عند معادلته القائلة          وفي برنامج تروتسكي حول      ة من قب ة معمم  عمالي
ذاتي من        ) مثال، حول مستقبل الواليات المتحدة    (لكن في آتابات أخرى     . المصانع على اإلدارة الصناعية    طرح بشجاعة فكرة التسيير ال

 .قبل المنتجين في البلدان الصناعية
اك ارتب ه    فهن ين رؤيت وفياتي، وب ي االقتصاد الس ة ف ة البيروقراطي در واالعتباطي وء اإلدارة واله كي لس ين تروتس ر ب اط مباش

اعي                اوت االجتم دة من التف . للديموقراطية االشتراآية آضمان لتخطيط اقتصادي متجانس وحماية مؤسسية في وجه صعود أشكال جدي
ة                أن للبيروقراطي ام ب ى إدراك ت ان عل ه آ درة       ورغم أن ع        "–جذورها في الن ع ضد الجمي يم البضائع االستهالآية،     " نضال الجمي لتقس

ك     ر ذل عبة، وغي ادية ص ارات اقتص م الختي ى حك ة إل كلة  –والحاج ية للمش مة المؤسس ا الس م أيض د فه ار  . فق ر االحتك ل آس ن أج فم
ائض اإل                  ى ف ة عل ة الدول ية، وللخالص من رقاب اك ضرورة لتطورات          البيروقراطي للسلطة االجتماعية والسياس اعي، هن اج االجتم نت

ة ة   . إيجابي ل البيروقراطي ن قب لطات المغتصبة م ة الس ا ممارس ن خالله ين م ور المنتج تطيع جمه ارات يس ات وإط ق مؤسس يجب خل
 .الروسية

 األدوات األآثر    تمثل -السوفياتات، مجالس العمال  –وفي هذا السياق، عاد تروتسكي إلى اعتقاده القديم بأن أدوات التنظيم الذاتي             
لكنه أآد بوضوح بأنه لكي ال تتحول السوفياتات إلى هياآل فارغة، يجب أن تترافق       . مرونة التي خلقها التاريخ لآلن لحل هذه المشكلة       

ذا  .  والمبادرة السياسية واالجتماعية من جانب جمهور العمال       السياسيمع مؤسسات تضمن في الحياة الواقعية صعودا حادا للنشاط           وه
ة للصحافة                      ة حقيقي ل الحزب الواحد، وحري ك األحزاب المعارضة         (يمكن أن يكون فقط نظام تعددية األحزاب مقاب ا في ذل ل  ) بم مقاب

 .�احتكار اإلعالم من قبل الكتلة القائدة للحزب الواحد، أي الحكومة
حتى ( عنصر نقد ذاتي     1940 و 1933هل يمكن أن نلقى في مقاالت تروتسكي الصريحة والواضحة حول هذه األمور في فترة               

ه   1921-20فيما يتعلق بمواقفه الداعمة لإلجراءات التي اتخذت في االتحاد السوفياتي سنة               ) ولو أنه غير معلن جهارا أو شبه واع        ؟ إن
ى                  . من الصعب اإلجابة عن هذا السؤال      ويم مرآب عل  لقد نمت بشكل تدريجي مواقف تروتسكي حول األحداث في روسيا من خالل تق

ى المدى                      . ثالثة مستويات مختلفة   هل آان اإلجراء المحدد إجراًء ال يمكن تجنبه في الوقت الذي أتُّخذ فيه؟ هل آانت له نتائج إيجابية عل
ة؟                        دة عام البعيد بالنسبة للثورة الروسية والطبقة العاملة؟ هل هو مثل ُيحتذى به لثورات بروليتارية أخرى، أو حتى يمكن أن يكون قاع

ة      لقد ما  نعم "ل تروتسكي إلى اإلجاب ـ      " ب اني والثالث       " ال"عن السؤال األول وب عن  "ال"ومن الواضح أن الجواب ب         . عن السؤال الث
م يجد تروتسكي متسعا من الوقت لتفصيله بشكل                           ذي ل السؤال الثاني، الذي ما فتئ يزداد وضوحا، له داللته بالنسبة للسؤال األول، ال

 . قراءة آتاباته أنه على إدراك فعلي للمشكلةمنظم، رغم أن المرء يشعر عند
مالية        ين الرأس ال ب رة االنتق بة لفت ر، بالنس دي للتعبي المعنى التقلي زاب، ب ة األح ام تعددي ين نظ ه الخالف ب ين وج ن أن نب ويمك

ا في االتحاد السوفياتي                  (واالشتراآية   ر مم ة أآث ة بظل ظروف مؤاتي ة األحزاب       )لدولة عمالي ين نظام تعددي في ظل االشتراآية    ، وب
وم األحزاب                . بالمعنى الصحيح للكلمة   رتبط مفه ه ي ة لمعالجة المشكلة، حيث أن ادالت مختلف رة استعمل تروتسكي مع عند تناول األخي

ا ال                   . بالنسبة للمارآسيين بطبقات وشرائح طبقية     ذا ارتباط إن هك ي، ف وفي آومنولث اشتراآي، الذي هو حسب التعريف مجتمع ال طبق
دائل                 . اسبايعود من  ة، حول الب زة اإلعالم وبمشارآة جماهيري سنشهد بالتأآيد تشكل تجمعات وانشغالها في نقاشات علنية من خالل أجه

التكنولوجية وبدائل مدارس فنية ومعمارية وثقافية، وبدائل لنظام النقل، وبدائل برنامجية لتطوير البلدان النامية، وبدائل برنامجية حول                 
ه،                 .  الغطاء الجوي وبدائل ألنظمة التعليم     االتصاالت ما فوق   وبالطبع ستزهر هذه األمور في ظل االشتراآية وتتخطى أي شيء ندرآ

 .إذا آان من الصحيح تسمية هذه التجمعات أحزابا فمسألة فيها نظر. أو حتى نستطيع تخيله على أساس التجربة الماضية
وى             ورغم وقوف تروتسكي بشكل متزايد إلى جانب التعددية ا         ة أق ة والعملي لسياسية، آان تأآيده على الدور المهم للتعددية الثقافي

دة                        . حتى من ذلك   ة في االتحاد السوفياتي، ورائ وجاءت آتاباته تحذيرا تنبؤيا ضد قضية ليسنكو المأساوية والتجارب األخرى المماثل
ا باهظا   . و أآثرللنقاشات التي بدأت في االتحاد السوفياتي  وفي أماآن أخرى بعد ربع قرن أ    إن أي خنق للحياة الثقافية سوف ينتزع ثمن

و االقتصادي                                     ى سيقلص النم ل حت ة، ب درات الخالق ق الق د فقط من التخلف النسبي أو يخن د أو يزي ن يجم في البناء االشتراآي، فهو ل
ادي             ر ضرورية يمكن تجنبه             . للثروة بأآثر ما في الكلمة من معنى مباشر وم ذلك يفرض تضحيات غي ا ستزيد من سخط وضعف        ف

 . وهي عملية يمكن أن تفقد المجتمع الجديد استقراره وتسلم أسلحة جبارة ألعدائه–معنويات أوسع الجماهير 

                                                           
 )المترجمة(لصناعي، في ظل الرأسمالية تنظيما علميا باستعمال الحد األقصى من األجهزة والتخصص الدقيق وإلغاء الحرآات النافلة  مذهب تايلور لتنظيم العمل ا(

وظهرت ). 1938(وقد ظهر موقفه بعد ذلك في البرنامج االنتقالي . ، وقف تروتسكي بكل وضوح موقف دعم لنظام تعددية األحزاب)1936( مع طباعة الثورة المغدورة - �
 . حول ألمانيا والواليات المتحدة1934 و1933أولى معالم التغيير في آرائه في مقاالته في سنوات 
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ى                 ة وعل ة االجتماعي آان تروتسكي مدرآا بشكل متزايد أيضا بأن التحول الثوري له تأثيره المختلف والمرآب على البنى التحتي
أن               . ية االجتماعية مختلف مستويات البنى الفوق    وهم اإلرادي ب د رفض ال " الرجل االشتراآي   "وآونه مارآسيا وليس مثاليا طوباويا، فق

د مألى بالسماد آجزء من نشاطها االقتصادي الرئيسي           ة ي يس     . يمكن أن ُيخلق بينما الناس ما تزال تجر عرب يا ول ه مارآس لكن لكون
أة   " تطور القوى المنتجة "هم القائل بأن ميكانيكيا اقتصاديا جبريا، رفض بالعناد نفسه الو  آامل التطور   " الرجل االشتراآي  "آاف لنش

ين   ة   "من ب ة والبضائع المادي دات اآللي رة المع ا من رأس جوبيتر  "وف ا نشأت مينرف ، آم ان   . ـ ية آ ه الرئيسية للمارآس إن أحد إغناءات
ات االجتم              ة من العملي لة آامل ة بالضبط فهمه للطابع غير المتزامن لسلس رة                    . اعي د فت ه بع ع أن ال واق الي يقضا بشكل آامل حي ان بالت آ

ز                               ا التميي ال، ستبقى موجودة بقاي اج البضاعي والم د اضمحالل اإلنت ى بع ا حت اج، وربم طويلة من اختفاء التملك الفردي لوسائل اإلنت
ات األخرى ف   كال االجحاف ع أش ة وجمي وفينية الوطني ريةالجنسي واضطهاد األوالد والعنصرية الش ن . ي وعي البش ان م الي آ وبالت

اء الرجل                                 ق بن ى طري ية عل ات الرئيس ك المعيق ر والشعور، تل ة من التفكي الضروري أن ُيشن نضال ال يلين ضد تلك األشكال المتخلف
 .االشتراآي

ة           دة ألفي ك             (هل يوجد هناك أي عنصر طوباوي أو عقي د ذل ذا تصور؟ نحن ال نعتق ب، يتضح أن        .  في هك د تفحص قري ذا   فعن  ه
اة للتطور الرأسمالي        ر الظروف مؤات ك    . التصور ليس نتاج خيال جامح، بل تقدير التجاهات موجودة سلفا في ظل أآث ع تل ويترافق م

ل واجتماعية وثقافية، ) مادية(التقديرات بشكل دائم تقييدات اقتصادية      ات يمكن أن تتحقق     :  ُيعبِّر عنها في معادالت من مث ذه اإلمكاني ه
 .تطابق أ مع ب ومع جفقط بحال ي

ا          . إن نهجا آهذا مسموح به تماما من وجهة نظر عملية          ى نتيجته ة للبشرية إل ع المعضلة التاريخي وهو مفيد بشكل خاص في تتب
د أصبحت      "إشتراآية أو بربرية"فوراء المعضلة،  . النهائية ذا تطورات اشتراآية ق ة موضوعيا  ، يوجد بالطبع تشخيص بأن هك . ممكن

جعل األمر   : يش النقاش حول تلك اإلمكانات مع إجراء نقاش حول شروط تحقيقها، يعني في الواقع التعتيم على الموضوع                وأن يتم تشو  
ة في شرك                  ارا مستحيل وأن البشرية واقع ذا اختي ي أن هك ذات، أو يعن تقبلها بال ار واع للبشرية حول مس ر صعوبة بالنسبة الختي أآث

 .الخراب وطريق الكارثة
ة لالشتراآية                     إنه ألمر مهم   ى إحدى الظاهرات العام ه إل ة حيات د نهاي ة عن ا    :  أن يعود تروتسكي في لحظات مختلف ع أنه ى واق إل

ين مجمل تصوراته، يمكن أن يكون         . مجتمع ليس فقط بدون استغالل واضطهاد، لكن أيضا مجتمع خال من العنف االجتماعي              ومن ب
ا                    تصوره هذا هو األآثر أهمية وبعدا في المدى بالنس         دائم تخطت آل م اهيري ال بة لجيلنا، الذي يعيش ليس فقط بدرجة من العنف الجم

ة للبشرية                  ادة النووي رد الشكوآيون ضيقوا األفق             . مر في الماضي، لكن أيضا في ظل خطر اإلب د ي وع     –ومن جدي الفيلسوف  "من ن
ر الكامل من     ) أمنية الموت (ذاته  " الميل الهجومي "أي شيء آخر هو طوباوي ألن العنف منغرس في          : "-"الجديد ا غي الذي ورثه عقلن

 .إنهم آما يبدو ال يفهمون ما يتكلم عليه تروتسكي والمارآسيون الثوريون اآلخرون". ماضيه الحيواني
ا لكل سالح       وهو إجراء يمكن    –في آومنولث اشتراآي يمكن للبشرية أن تكبح العنف ببساطة بإنهائها إلنتاج السالح وتحطيمه

و ط أن يك اج    فق ائل اإلنت المي لوس عيد الع ى الص اعي عل تالك جم اك ام ان هن م إذا آ أثير دائ ة  -ن ذا ت ول طريق ة ح رارات جماعي  وق
ل                     . استعمالها بصراحة، يمكن أن نتعلم العيش مع فكرة أن مليارات البشر يمكن أن تتذمر بالسهام والرماح أو البراجم المصنوعة من قب

ع أسلحة           . رة على دوافعهم الهجومية   أفراد مفسدين غير قادرين على السيط      لكن ما إذا آّنا سنستطيع العيش مع مستودعات األسلحة وم
ة، ومتفجرات  يكية"نووي يما أ" آالس ة هيروش ة قنبل ا الناري ادل قوته دات العصرية للمنشآت الصناعية العسكرية، هو أمر . تع والمع

 .يفتقدون للشك بقدر ما يفتقدون للخيال والتحليل العقالني"  المارآسيالورع"ويبدوا أن الشكوآيين أخصام . يدعو، على األقل، للشك
زمن   . لقد قال مارآس بأن البشرية تطرح على نفسها فقط مهام تكون قادرة على حلها          ة من ال د أخطأ   . لكنه لم يقل في أي مهل وق

ا  لكن ذلك ال   . تروتسكي في بعض تقديراته الزمنية آما فعل لينين وانجلس ومارآس قبله           يقلل من قيمة التصورات ذاتها، التي تعتمد آم
أليف  ى الت ت عل ي عصرنا Synthesisآان ية ف ول الرئيس ي للتناقضات والمي ة التحول  .  العلم ها مهم ى نفس رية عل د طرحت البش لق

ى       وآانت ثورة أآتوبر االشتراآية، التي لعب فيها تروتسكي دورا عمليا حاسما، برهان             . االشتراآي للمجتمع العالمي   ا في الممارسة عل
ل دأت ُتح د ب كلة ق ك   . أن المش ائي لتل ي الحل النه ما ف ل حس أمور ال تق ة آ اهمات تروتسكي النظري ى مس ة إل ال القادم تنظر األجي وس

ي أيضا               . المشكلة ذاتها مساهمات أساسية في الحل العمل ورة                . وستكون ب ة الث ر االستراتيجي الرئيسي لنظري ان تروتسكي غي فمن آ
 .االشتراآية العالمية، ولممارستهما أيضا؟العالمية و

                                                           
 م- القول بالعصر األلفي الذي سيملك فيه المسيح على األرض (




