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يمكـن  الـذيالكامـل  السياسـيووجـوده ال يسـتمدان مـن برنامجـه  الجمـاهيري الثـوريطبيعة الحزب "
 .كمشـه  حسـب الرغبـة كـاالكرديون أويمكـن مطـه  الـذي أو ،الكاتبة بواسطة كادر نشيط اآللةنسخه على 

ومـن انغماسـه  ،حركـة الطبقـة العاملـة  كجـزء منهـا فـي العضـوينخراطـه تستمد من ا الثوريطبيعة الحزب 
  "اء على انه يعيش داخل هذا الصراعبن وٕانماليس بناء على قرارات اللجنة المركزية  ،الطبقيالصراع  في

    ""هال درابر هال درابر " "   األمريكياألمريكي  الثوريالثوري  االشتراآياالشتراآي



 

  والطبقاتوالطبقات  األحزاباألحزاب

كتعبيــر عــن مصــالح  الرأســماليالمجتمــع  فــيالسياســية والثقافيــة والحقوقيــة تخلــق االحــزاب السياســية كغيرهــا مــن المؤسســات 
 أمثلـةفالتـاريخ يعطينـا .يمكن فهم هـذه الفكـرة بشـكل مجـرد اى بمعنـى ان كـل حـزب موجـود يمثـل طبقـة بعينهـا لكن الو  .طبقية معينة

حــزاب اخــرى ال يمــت برنامجهــا السياســى الطبقــة واهــذه  بــاقيمواجهــة  فــيمــن طبقــة او شــريحة داخــل طبقــة  أكثــرتمثــل  أحــزابعلــى 
فعلــى ســبيل المثــال تنظــيم االخــوان المســلمون علــى الــرغم مــن ان برنامجــه السياســى واالنتخــابى اليتضــمن  .لقواعــدها الطبقيــة بصــلة

وفه ويضــم بــين صــف ،االنتخابــات البرلمانيــة فــيمصــر اال ان هــؤالء هــم مــن يصــوتون لــه  فــيمطالــب لهــا عالقــة بــالفقراء والكــادحين 
حــزب الغــد علــى الــرغم مــن انــه يتبنــى منظــور  أيضــا .دنــى شــرائح البرجوازيــة الصــغيرة والعــاطلين عــن العمــل والمــوظفينأاالالف مـن 

انـه  إال ،الحـل هـووان مزيـد مـن الخصخصـة وفقـا اليدولجيتـه  ،بما يتضمنه من هجوم على الضـمانات االجتماعيـةالليبرالية الجديدة 
 ،ال تمثـل الليبراليـة الجديـدة بالنسـبة لـه سـوى مزيـد مـن البـؤس الذيرا واسعا من االحياء الفقيرة والشباب بداية ظهوره جذب جمهو  في

عالقــة مركبــة يحــددها درجــة نضــج وتطــور  وتفســير ذلــك ان العالقــة بــين االحــزاب والطبقــات ،وهــذا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر
  .مجتمع معين فيالصراع الطبقى 

المعادلــة السياســية تكــون  فــيفيهــا الصــراع الطبقــى اقــل احتــداما والجمــاهير ال تمثــل طرفــا مــؤثرا   يكــون التــياللحظــات  ففــي
يصـل  التـياللحظـات  فـيولكـن  ،هـى المسـيطرة علـى قطـاع كبيـر مـن الجمـاهير وافكار الطبقة الحاكمـةاالحزاب والقوى االصالحية 

وعــى هــذه الجمــاهير عنــدما يتضــح لهــا ان  فــيحــدث تحــول نــوعى فيهــا الصــراع الطبقــى الــى ذروتــه كــان يــاتى بانتفاضــة جماهيريــة ي
وان تلــك الطبقــة الحاكمــة علــى اســتعداد الغــراق  ،االفكــار االصــالحية مــا هــى اال محاولــة الطالــة عمــر النظــام الطــول فتــرة ممكنــة

اهير االصالحى والمشـوه عندها يتحول وعى الجم .السلطة السياسية فيبحر من الدماء من اجل الحفاظ على مكانها  فيالجماهير 
  .؟ه العملية بشكل ميكانيكى وتلقائىوالسؤال هو هل تحدث هذ.. .ثورياحيانا الى وعى 

تقسم المجتمع على اساس القوميات او االعـراق اواالجنـاس تقسـم الماركسـية  التيعلى خالف النظريات االجتماعية االخرى 
هــذا النظــام طبقتــان رئيســيتان همــا  فــيويلعــب الــدور الرئيســى  .الرأســماليالمجتمــع  الــى طبقــات وذلــك علــى اســاس تحليلهــا للنظــام 

ولكـن الن النظـام الراسـمالى قـائم علـى العالقـة بـين  ،البرجوازية والطبقة العاملة وهذا اليعنى ان المجتمع يشمل هـاتين الطبقتـين فقـط
معظمـه مـن  فـي االجتمـاعيالبنـاء  بـاقيوان  )العاملـة الطبقـة(ومـن ينتجـون ثـروات المجتمـع  )البرجوازية(من يملكون ادوات االنتاج 

فـان موقـع الطبقـات االخـرى مـن ذلـك يتحـدد وفقـا  .قيم وافكار وتقاليد واشكال سياسـية للحكـم واحـزاب يتاسـس بنـاء علـى هـذه العالقـة
ينشـئها علـى عـاتق الطبقـة  لتـياويضـع نمـط االنتـاج الراسـمالى بعالقـات االسـتغالل  .لنتيجه الصراع بين الطبقـة العاملـة والبرجوازيـة

المصــانع ومــوقعهم مــن ادوات  فــيوذلــك نتيجــة لتجمــع العمــال باعــداد كبيــرة  العاملــة مهمــة تحريــر البشــرية مــن عبوديــة راس المــال
عى حينمــا يقــرروا الثــورة علــى النظــام الراســمالى واالســتيالء الجمــا يمكــنهم مــن القــدرة علــى قطــع شــريان حيــاة البرجوازيــة الــذياالنتــاج 

فـالفالحين مـثال يعملـون باعـداد قليلـة  .األخـرىالطبقـات  فـيغيـر متـوفرة وتلك السـمات الحاسـمة للطبقـة العاملـة  .إنتاجهعلى ادوات 
 التـيالمساحات الصغيرة من االرضـى الزراعيـة   فيمساحات واسعة من ان االرض كما انهم مقيدين بالملكية الخاصة المتمثلة  في

ومطالبهم ال تتعدى تحسين السياسة الزراعية واسـاليب ال تجلب لهم سوى مزيد من الديون والضرائب واالعباء  التيو  أحيانايملكونها 
عزلة بـين الريـف والمدينـة ممـا ادى الـى تـاخر  أحدثت الرأسمالية أن إلى باإلضافةهذا  .اإلنتاجيةالرى وتخفيض اسعار المستلزمات 

الحـرفيين نجـد ان مطـالبهم تتوقـف عنـد تحسـين شـروط التسـويق وتخفـيض  أيضـا .نتاجيـةاإلة تـالوعى الفالحـى وتوقفـه عنـد حـدود بيئ
وهكذا كل الطبقات المقيدة بـوهم الملكيـة الخاصـة ال تسـتطيع ان تفـرض مطالبهـا بشـكل مباشـر وانمـا البـد لهـا مـن يمثلهـا  ،الضرائب

  .ذلك في



 

حيـث توجـد فجـوة بـين الطبقـة  ،خطـوط متعرجـة فيتسير ه ومع ذلك فثورية الطبقة العاملة حالها كحال الصراع الطبقى برمت
وبـين الطبقـة العاملـة كطبقـة  ،االشـتراكيلتنظيمها من اجل االطاحة بالراسمالية وبناء المجتمع كانية امالعاملة كطبقة مستغلة وتوجد 

مــاركس انــه يوجــد فــرق بــين  كمــا يقــول آخــربتعبيــر  أو ،المجتمــع فــيولهــا ثقــل سياســى حقيقــى  مواجهــة االســتغالل فــيفعــال  تناضــل
عـن طريـق سـيطرة البرجوازيـة  ،وتزيـد سـيطرة االفكـار البرجوازيـة مـن اتسـاع هـذه الفجـوة ،الطبقة العاملة بذاتها والطبقـة العاملـة لـذاتها

هدة وتصــدره للطبقــات المســتغلة والمضــطللمجتمــع  فيعلــى وســائل االنتــاج الماديــة ممــا يجعلهــا تســيطر علــى االنتــاج الفكــرى والثقــا
الطبيعــة التنافســية لــنمط االنتــاج الراســمالى تــنعكس علــى الطبقــة  أيضــا ،تضــمن بهــا اســتقرار البنيــان الطبقــى للنظــام التــيبالطريقــة 

حزب يتم تعطيله دائما بسبب المنافسـة بـين  في وبالتاليطبقة  فيتنظيم العمال  أن" الشيوعيالبيان  فييقول ماركس  .العاملة ذاتها
مـن قبـل عـدو اكثـر تنظيمـا هذه العوامل تضعف مـن نضـال الطبقـة العاملـة وتشـتته وتجعلـه عرضـة للسـيطرة عليـه  ،"العمال انفسهم 

هو الدولة الراسمالية بوصفها مجلس ادارة الطبقة الحاكمة وبمـا تتضـمنه مـن مؤسسـات عسـكرية تسـتطيع بهـا ان هذا العدو  ومركزية
خاللهــا التنديــد بتلــك التحركــات العفويــة وتشــويش الــوعى العــام وبالتــالى احبــاط تقمــع تحركــات العمــال واجهــزة اعالميــة تســتطيع مــن 
وهـذا هـو مـا يفـرض ضـرورة تنظـيم ومركـزة نضـال الطبقـة العاملـة مـن اجـل  .الحركة وغيرها من االجهزة المسخرة لخدمة تلـك الطبقـة

ولكن طبيعة هـذا الحـزب تختلـف عـن طبيعـة  ،لعمالبناء حزب ل إلىيحتاج  بالتاليوهذا  ،خلق القدرة على الصراع وتتويجه بالنجاح
تنبـع ضـرورة  الـذيو  الثـوري االشـتراكيهـو الحـزب  هنـا نحن بصدد الحـديث عنـه الذيفالحزب  .التقليدياالحزاب السياسية بالمفهوم 

الطليعة الثوريـة  يفرض على الحزب ان يكون حزب والذي ،وعى العمال وهيمنة افكار الطبقة الحاكمة عليهم فيوجوده من التفاوت 
يستبدل الحزب نفسه بالطبقـة العاملـة  أالبمعنى  أي .خطر النخبوية فيوايضا تفادى الوقوع للطبقة العاملة وليس حزب الطبقة كلها 

فمطالـــب الحـــزب  .يمثـــل الطبقـــة كلهـــا فيجـــد نفســـه معبـــرا عـــن اكثـــر شـــرائحها تخلفـــا وأال ،فيجـــده معبـــرا عـــن مصـــالح غيـــر مصـــالحها
وهــو لــيس  ،عماليــة بالنســبة لهــا أنهــاتــدعى  التــيودوره يختلــف عــن دور االحــزاب تختلــف عــن مطالــب الطبقــة العاملــة  ال االشــتراكي

وخبرتــه  الثــوريكــل مكــان وهــذا ينبــع مــن تبنيــه للمشــروع العمــالى  فــييمثــل مصــالحها  وٕانمــا ،مفــوض او وكيــل عــن الطبقــة العاملــة
وهـذا هـو مـا  ،العـالم فـيكـل مكـان  فـيلتـاريخ النضـال الطبقـى للطبقـة العاملـة سـته النضاالت اليومية ودرا فيالمستمدة من انخراطه 

تكـون عضـوية الحـزب مـن االقليـة  أنولـذلك يجـب .يرسخ الدور القيادى للحزب ليس بوصفه سـيدا للطبقـة العاملـة وانمـا اداة لتحررهـا
ذات الوقت بمعنـى  فيوان يقوم بدور المعلم والتلميذ  .ةالذين تتغلب لديهم مصالح الطبقة ككل على مصالحهم الفردي الثورية للعمال

 فـيتلعبـه المبـادرات العفويـة الخالقـة للعمـال  الـذيتوجيـه حركـة الطبقـة ككـل وبـين الـدور  فـيتلعبـه القيـادة  الذيان يوازن بين الدور 
 ،الحتياجـات النضـالية والمهـام المطروحـةوفقـا لمـا تتطلبـه ا االتجاه المناسـب فيوان يكون قادرا على لى العصا  ،الثوريالمد  أوقات

  .وهذا هو ما يحدد الطريقة المثلى لالداء السياسى والتنظيمى للحزب

  المركزية الديمقراطية
ويعنـى ذلـك ان تكـون هنـاك حريـة  يتخذ من المركزية الديمقراطية الية التخـاذ القـرار أن الثوري االشتراكيعلى الحزب  ينبغي

 األول .أساسـياننفـس الوقـت مـن عـامالن  فـيالفعـل وتنبـع الوحـدة المركبـة مـن المركزيـة والديمقراطيـة  فـية المناقشة والنقد ووحـد في
مضــطر الن يكــون انعكاســا للمؤسســات والهياكــل  الثــوري االشــتراكيالمركزيــة ضــرورية بســبب طبيعــة العــدو الطبقــى فــالحزب  أنهــو 

 فـيقتضـى ان يكـون الحـزب متحـد سياسـيا يا ان تنظـيم الطليعـة الثوريـة للعمـال كمـبهـا  اإلطاحـةيريد  التيالمركزية للدولة الراسمالية 
 الســلطويالطــابع  وٕامــام البدايــة فــيامــام تذبــذب القطاعــات الغيــر قــادرة علــى حســم اختيارهــا مواقفــه النضــالية كــى يســتطيع الصــمود 

 األشــياء أكثــر هــيالثــورة  إن"يــة لمركز ل همالتنظــيم مــن منطلــق رفضــ رده علــى الفوضــويين الــذين يرفضــون فــينجلــز أيقــول  .للثــورة
وهــى تحــرك يفــرض مــن خاللــه جــزء مــن النــاس ارادتــه علــى االخــرين باســتخدام البنــادق والمــدافع  فهــي .اإلطــالقســلطوية علــى وجــه 
ئمـة الـى النـه بحاجـة دابـدونها يمـوت الحـزب فضـرورية بـنفس القـدر  أيضـاالديمقراطيـة  أنهـو  الثـانيوالعامـل  ،"كلها ادوات سلطوية

النقـــاش للتاكـــد مـــن مـــدى صـــحة وخطـــا قراراتـــه وللتفاعـــل المســـتمر والحيـــوى مـــع الصـــراع الطبقـــى وكمـــا ان مركزيـــة الحـــزب انعكاســـا 
والمركزيـة الديمقراطيـة لـيس قاعـدة مصـمتة وانمـا  .العمـاليلمركزية النظام فان الديمقراطية تكون انعكاسا للطبيعـة الجماعيـة للنضـال 



 

يغلـــب حـــزب صـــغير وضـــعيف النفـــوذ المركزيـــة علـــى  أن الخطـــأفمـــن  .الواقـــع فـــيحجـــم الحـــزب ومـــدى تـــاثيره يجـــب تطبيقهـــا وفقـــا ل
 فـييكـون حزبـا قويـا ومـؤثرا  أن واألخطـر ،الديمقراطية الن ذلك يهدده بخطر االنعزال وان يصبح عبارة عن قيادة ولكـن بـدون قواعـد

الديمقراطيـــة الذائـــدة عـــن متطلبـــات اتخـــاذ القـــرار ومناقشـــة كـــل  فـــيلحظـــة يكـــون فيهـــا النضـــال الجمـــاهيرى محتـــدم ويســـتغرق نفســـه 
  .التفاصيل لدرجة تصبح معها الديمقراطية دربا من العبث

  األممية
بلد واحـد النهـا  فيالن النظام الراسمالى نظام عالمى فقد خلق طبقة عاملة عالمية ولذلك ال يمكن نجاح االشتراكية للنهاية  

لــن يهــدا لهــا بــال اال بعــد تــدميرها وبنــاء علــى ذلــك توجــد ضــرورة لبنــاء احــزاب  التــيالية المعاديــة لهــا و ســتكون مطوقــة بالــدول الراســم
عماليــة ثوريــة ولــن تــنجح هــذه المهمــة عــن طريــق بنــاء نمــوذج وهمــى كاالمميــة  أمميــةمجملهــا  فــيكــل دول العــالم تشــكل  فــيثوريــة 
 فـيوانمـا ببنـاء احـزاب ثوريـة بـالمفهوم اللينينـى وللبـدء  عزولة عـن الواقـعتتكون من مجموعة من المنظمات الصغيرة والم التيالرابعة 

بنــاء تلــك االمميــة يجــب علــى التنظيمــات االشــتراكية الثوريــة ان تتبــادل المواقــف النظريــة والخبــرات العمليــة كخطــوة علــى طريــق بنــاء 
   .روابط وثيقة بينها كنواة لالممية االشتراكية الثورية

يتحـدد وفقـا للمهـام المطروحـة ولـيس بشـكل ثابـت ولـذلك يجـب عليـه ان يمـزج  الثـوري االشـتراكيللحـزب  يالتنظيمالبنيان  إن
تفاعله مـع التحركـات العماليـة ولكـن توجـد سـمات جوهريـة اثبتـت التجـارب الثوريـة  إطار فيبين المرونة التكتيكية والوضوح المبدئى 

 فـيالحزب باستماتة من اجل ان تغلب فيه العضوية العمالية على عضوية مثقيقاتل  أنفيجب  .انه ال يمكن للحزب االستغناء عنها
وبالطبع لن يحدث هذا اال اذا اشتبك الحـزب بقصـدية نضـالية مـع كـل معـارك الطبقـة العاملـة مـن اصـغرها الـى  ،البرجوازية الصغيرة

تنـازل الحـزب عـن اسـتقالله التنظيمـى لصـالح اى ويتطلـب ذلـك اال ي ،من اجل اسـتقطاب الطليعـة الثوريـة لتلـك الطبقـة بداخلـهاكبرها 
عمـــل مشـــترك او جبهـــوى مـــع  فـــييـــدخل فيـــه الحـــزب  الـــذيذات الوقـــت  فـــيف ،ال تمثـــل مصـــالح الطبقـــة العاملـــة التـــيمـــن االحـــزاب 

زب يتواجـد الحـ أنيجـب  أيضـا .طرح دعايته المسـتقلة فياالحزاب والقوى االصالحية يجب ان يتمسك بحق نقد هذه االحزاب وحقه 
 أيضـا .يوجد بها جمهوره الحقيقى وان كانت نقابات تسيطر عليهـا قـوى اصـالحية او قيـادات عميلـة للبرجوازيـة التي األماكنكل  في

على الحزب ان يحقق لكوادره وجمهوره اعلى درجة من التماسك علـى افكـار ومبـادىء االشـتراكية الثوريـة عـن طريـق حلقـات النقـاش 
ها من االدوات المتاحة وهذا يتطلب منه ان يعمـل بـداب علـى تخصـييص التعميمـات النظريـة علـى واقعـه واالصدارات الدعائية وغير 

مـــن العمـــال اال ان عليـــه ان يحـــاول جـــذب جميـــع  باألســـاسيتكـــون  الثـــوري االشـــتراكيكـــان البنيـــان الطبقـــى للحـــزب  وٕاذا .الملمـــوس
ن علــى يالشــرائح المضــطهد تلــكومثــال  .تحــت قيــادة الطبقــة العاملــة الشــرائح غيــر العماليــة المقهــورة وتوحيــد نضــالها ضــد الراســمالية

مــن المقــاتلين الثــوريين جيشــا فــان الحــزب بوصــفه  وأخيــرا ،الــخ.... وفقــراء الفالحــين والمهمشــين ،اســاس الــدين او اللــون او الجــنس
فيـه جمـاهير الطبقـة العاملـة تحمـل تكـون  الـذيالوقـت  فيف ،الطبقيينبغى عليه ان يكيف نفسه باستمرار مع درجات تطور الصراع 

تشـن فيـه  الـذيالوقـت  فـي أيضـا ،الرأسـماليةويستخدمها كمنبر للتحريض ضـد  ،مصداقية لالنتخابات البرلمانية عليه ان يشارك فيها
دد تلك الجماهير انتفاضة مسـلحة يكـون عليـه ان يتاهـب لحمـل السـالح والوقـوف بجانبهـا علـى المتـاريس واذا كـان الحـزب هيكـل تحـ

 فــيخاصــة للضــربات االمنيــة طريقــة بنائــه المهــام المطروحــة فمــن الخطــا ان يتخــذ لنفســه بنيــة عســكرية قبــل االوان ممــا قــد يعرضــه 
  .ديكتاتورية أنظمةتحكمها  التيالبلدان 



 

    الثوريالثوريالتراث التراث   فيفيالحزب الحزب 

بـل لقـد اتسـمت  ،حيـاة مـاركس كنمـوذج متكامـل علـى ارض الواقـع خـالل فتـرة طويلـة مـن الثـوري االشتراكيلم يظهر الحزب 
 التـيلـم تكـن تطـورت بالدرجـة  االجتماعيـة  كتاباته الخاصة بحزب الطبقة العاملة بدرجة من الغمـوض والتفائليـة وذلـك الن االنظمـة

تعتبـر عنصـر اساسـى مـن عناصـر  التـياالحـزاب االصـالحية  لـم تكـن قـد ظهـرت بعـد كمـا  تسمح بوجود احزاب طبقية من اى نوع
بدخولهما العصبة الشـيوعية خاضها ماركس وانجلز بدءا  التيويتضح ذلك من خالل التجارب التنظيمية  ،ثوريجود حزب ضرورة و 

ــا فــي 1848تكونــت مــن حــرفيين المــان واشــتبكت مــع ثــورات  التــيو  1847ســنة  ــم تــؤثر  أوروب نتيجــة صــغر  األحــداث فــيولكنهــا ل
ذلـك الوقـت كـان مـاركس الزال يعتقـد  فـيو  األحـداثمهـب  فـي وتفتتـت عضـويتها  حجمها وقلة وزنها السياسى بل لقد ضـعفت كثيـرا

ولكــن مــع اعــراب البرجوازيــة االلمانيــة عــن عــدم قــدرتها علــى القيــام بثــورة  األحــداثهــذه  فــيان البرجوازيــة تســتطيع لعــب دور تقــدمى 
والشـهير ببيـان مـارس ولكـن مـع فشـل  1850 فـيه كتبـ الـذيالبيـان  فـي إليـه أشـار الـذيتبين له ضـرورة بنـاء حـزب للطبقـة العاملـة و 

للـدول  االقتصـادياالسـتقرار  أكـده الـذيو ذات الفتـرة  فـيالبيـان السـابق ذكـره بقيـام هبـات عماليـة ثوريـة اخـرى  فـيتوقعاته المتضـمنة 
م الثـورة حتمـى  حتميـة تراجع ماركس فورا عن وجهة نظره مؤكـدا ان قـدو  .ونمو قوى االنتاج الراسمالية بشكل غير مسبوق األوروبية

قــدوم ازمــة اقتصــادية اخــرى وقــد ادى ذلــك الــى انقســام العصــبة الشــيوعية بــين مــن تبنــوا وجــه نظــره وبــين مــن لــم يســتطيعوا مواجهــة 
وتفـرغ  1864الى  1850وبعدها تم حل العصبة ونفسها واعتزل ماركس الحياة السياسية من ثم استقال ماركس من العصبة  ،الواقع

الشـمال  تأييـدمثـل  ،وتبنى الطبقة العاملة لمطالب سياسـية 1864 أواخر فيومع تصاعد النضاالت العمالية  .اله النظريةلكتابة اعم
مــاركس  دعـي ،العماليــة اإلضـراباتكســر  فـيوقضــية اسـتقالل بولنـدا ومنــع اسـتخدام العمالــة المهـاجرة  األمريكيـة األهليــةالحـرب  فـي

وكانـت تلـك المبـادرة بدايـة لتكـوين االمميـة عمال االممى من قبـل نقـابيون مـن فرنسـا وبريطانيـا لحضور االجتماع التاسيسى التحاد ال
االولى وعلى الرغم من الطـابع االيجـابى لهـذه المبـادرة كانـت توجـد بهـا سـلبيات كثيـرة حالـت دون ان تتحـول تلـك االمميـة الـى حـزب 

ســى لالطــراف المكونــة لالمميــة حيــث كانــت تضــم قوميــون ايطــاليون وابــرز هــذه الســلبيات هــو عــدم التجــانس النظــرى والسيا ،عمــالي
واشتراكيون طوبيون وفوضويون برودونيون وعلى الرغم من ابقاء ماركس على كل االطـراف دون اسـتبعاد ايـا منهـا وعلـى الـرغم مـن 

مــن قبــل المنظمــة  األمميــةتــراق اخ فــيالصــراع علــى افكــاره االيدلوجيــة اال ان ذلــك كــان ســببا  فــيانــه كــان يلحــق بهــم هــزائم مســتمرة 
كــان يطــرح افكــارا لــيس لهــا عالقــة بالمطالــب  الــذيو  1868 فــيميخائيــل بــاكونين  ةالفوضــوية الشــهيرة بمنظمــة االخــوة العالميــة بقيــاد

طحية تعـد سـ التـيالملكيـة الخاصـة وغيـره مـن المطالـب  وٕالغـاء الثـوريالملحة واالنية لحركة العمال كرفض الطـابع المركـزى للتنظـيم 
نهايتهـا خاصـة ان  فـيوقت كانت تحتاج االممية الى تبنى مطالـب ملموسـة لـدى العمـال وقـد كـان دخـول بـاكونين االمميـة سـببا  في

كــان تعــاطف  التــيو  ،"التــاريخ  فــياول دولــة عماليــة " بكوميونــة بــاريس  أتــت التــيفرنســا و  فــيذلــك تــزامن مــع قيــام الحــرب االهليــة 
مما عرضها لمالحقـات امنيـة رهيبـة ايضـا فضـحت تجربـة كوميونـة بـاريس  األحداثغمار  في األمميةبدفعه  فيماركس معها سببا 

بعــد نقــل مقرهــا الــى 1876 ســنة فــيكفــت عــن الوجــود  أن إلــى .عــدم التجــانس النظــرى والسياســى لالمميــة بتحطــيم وحــدتها الظاهريــة
 .حركـة الطبقـة العاملـة فـيث رسـخت فيمـا بعـد مبـدا االمميـة وقد كانت هذه التجربـة مـن اهـم تجـارب مـاركس التنظيميـة حيـ .امريكا 
احـزاب اشـتراكية بـدات تتكـون  1872فمنـذ  .اإلصـالحيةكان لهذه التجربة اثرها على ماركس وانجلز فيما يخـص موقفهمـا مـن  أيضا

يـا منهـا وانمـا قـاموا بـدور ا فـيولـم يشـترك مـاركس وانجلـز  ،كثيـرة أوروبيـةبلـدان  فـيديمقراطية ذات ثقل سياسى وجمـاهيرى متفـاوت 
كــارل ليبكنخــت والمجموعــة  التحــالف االســتراتيجى لالحــزاب االشــتراكية مــع االصــالحية وينتقــدون المرشــد لهــا فهكــذا نجــدهم ينتقــدون

 حأصـبوبفضـلهم  ،بسبب موقفهم الضعيف من قوانين بيسمارك المعاديـة لالشـتراكية األلماني الديمقراطي االشتراكيالبرلمانية للحزب 
  .العالم فياالشتراكية  األحزاب أقوى األلماني الديمقراطي االشتراكيالحزب 



 

  اللينينية
لقــد انطلــق  .لــم تكــن اللينينيــة نتــاج لعبقريــة لينــين بقــدر مــا كانــت نتاجــا لعبقريــة االســتجابة الثوريــة لمتطلبــات الواقــع الملمــوس

يمثـل الطبقـة بشـكل مطلـق بغـض النظـر  الـذية ومفهـوم الحـزب الواسـع لينين مـن الخلفيـة التاريخيـة المتضـمنة االشـتراكية الديمقراطيـ
لقـد  .ةيـينكانـت تسـمى بالنارود التـيو  آنـذاكروسـيا  فـيمـن الحركـات االرهابيـة الموجـودة  وأيضـا ،عن التفاوت بين شرائحها المختلفـة
ككـل وتبنيـه لفكـرة ان التحـرر البشـرى  بوضـعه تصـورا لحـزب الطليعـة الثوريـة ولـيس حـزب الطبقـةقاطع لينين هذان التصـوران تمامـا 

كــون لينــين رؤيتــه عــن الحــزب مــن خــالل صــراعه ضــد توجهــات  أيضــا .لــن يكــون اال جماعيــا ولــيس بواســطة اقليــة ارهابيــة منظمــة
ى النضـال النقـاب ودالبرجوازية الصغيرة ومثال ذلك نقده لالقتصادويين الذين كانوا يطرحون رؤيـة عـن النضـال العمـالى تقـف عنـد حـد

هـو نضـال ضـيق االفـق يسـجن الصـراع الطبقـى  النقـابيالنضـال  أنلينين  رأىفقد  .دون تحويل مطالب العمال الى مطالب سياسية
االشــتراكية يجــب ان تقــدم للعمــال مــن  أنفكــرة  أيضــا .السياســيالمعركــة بــين العامــل وصــاحب العمــل دون تخطيــه الــى النظــام  فــي

علــى الحــزب  التــيوخــاض ضــدها صــراعا عنيفــا مؤكــدا علــى الــدور الهــام للعفويــة  1905ورة تراجــع عنهــا لينــين بعــد ثــ التــيالخــارج 
تحويـل مسـار الحركـة  فيكان لها تاثيرا ايجابيا  التيومن مواقف لينين  .لحظات معينة وعدم التعامل معها بفوقية فياالستجابة لها 

 فـيكـان جـوهره هـو دفـاع لينـين عـن خلـق قيـادات عماليـة  الـذيو  1903هو االنقسام بين البالشفة والمناشـفة سـنة روسيا  فيالثورية 
قــدرتهم علــى القيــادة  العمــالاثبــت صــحة رايــه عنــدما  1905المواقــع المحليــة  بــدال مــن المثقفــين الثــوريين المحتــرفين وقــد اثبتــت ثــورة 

بمنطــق ان وجــود  1905يــار ثــورة تمســكه بــالحزب بعــد انه أيضــا .وهــو الســوفيتات االشــتراكياعلــى تجســيد لهيكــل المجتمــع  بخلقهــم
وانقـاذ البروليتاريـا مـن حالـة الهزيمـة  فـياالنسحاب المنظم  فيالهجوم على البرجوازية وانما ايضا  فيالحزب ال تكمن ضرورته فقط 

قـد اسـتطاع ل ،األفكـارباثباتها صحة اراء لينين حـول التنظـيم والمركزيـة الديمقراطيـة وغيرهـا مـن  1917ثورة  أتتلقد  .خطر الرجعية
قلب الطبقة العاملة استطاع لـيس فقـط ان يشـن انتفاضـة اكتـوبر الظـافرة  فيبحزمه وصرامته واخالصه ان يخلق حزبا قويا  متجزرا 

 1917مسـالة الحـزب عنـد حـدود ثـورة  فـيولـم تتوقـف اسـهامات لينـين  1917يوليـو فـيوانما ايضا ان يمنع انتفاضة متهـورة ويائسـة 
قــال عنهــا  التــيووضــع شــروط االنضــمام اليهــا و  1919 فــيالثالثــة  األمميــةبنــاء  فــيورة قــدم اســهامات اخــرى بــل انــه بعــد نجــاح الثــ

انـه اذا كـان للجمـل ان يمـر مـن ثقـب االبـرة لـن يسـتطيع االصـالحيون والوسـطيون دخـول االمميـة " زينوفيف المختار رئيسا لالمميـة 
علـى ضـرورة محاربـة االصـالحية والوسـطية والتـاثير علـى قواعـدها وكسـبها  فقـد اكـد لينـين" من خالل شروط لينين الواحد وعشـرون 

تـرفض المسـاومة علـى االطـالق والتعامـل مـع القـوى االصـالحية مؤكـدا  التـيالى االممية ايضا ناضل لينين ضد اليسارية المتطرفـة 
  .على ان ما هو ليس ضرورى للثوريين فهو ضرورى للجماهير ذاتها

كانـت علـى خـالف  التـيو  ،جلوكسـمبور وريين الذين ال يمكننا تجاهل ارائهم حول مسالة الحـزب هـى روزا ومن االشتراكيين الث
مسائل جوهرية خاصة بالتنظيم فقـد كانـت تـرى ان الـدور االهـم هـو لعفويـة الجمـاهير ولـيس للحـزب وذلـك علـى عكـس  فيمع لينين 

ان الـدور االهـم للحـزب هـو الـدور الـدعائى ولـيس كانت ترى  أيضا ،ماكان يرى ان العملية الثورية لن تكتمل بدون احده الذيلينين 
داخـل حـزب  الثـوريالجنـاح (اتهـا العكـس فـالن عصـبة سـبارتكوس جذور الطبقة العاملة وقد اثبتـت الثـورة االلمانيـة ذ فيغرس نفسه 

اطاحت الثـورة بهـا وحطمتهـا تحطيمـا وانتهـت لم يكن لها جذور حقيقية داخل الطبقة العاملة ) األلماني الديمقراطي االشتراكيل العما
   .بمقتل روزا وليبكنخت

 فـيوذلك من خالل دفاعـه عـن النظريـة اللينينيـة  الثورياسهامات كبيرة فيما يخص مسالة التنظيم قدم ليون تروتسكى  أيضا
الحـزب الشـيوعى السـوفيتى مؤكـدا  فرضـها سـتالين علـى التـيمواجهة التحريف الستالينى لها فقد ناضل ضد الديكتاتورية  فيالتنظيم 

 األمميــةمــن اجــل ي ناضــل تروتســك أيضــا ،علــى ان غيــاب الديمقراطيــة داخــل الحــزب لــن يطــول فقــط عضــويته وانمــا ايضــا جمــاهيره
بلــد واحــد والتنــازل عــن الثــورة العالميــة وانتقــد بعنــف تحــالف االحــزاب  فــيالعماليــة الثوريــة مــن منطلــق هجومــه علــى فكــرة االشــتراكية 

 )حــزب البرجوازيــة(كانــت نتيجتــه تحــالف الحــزب الشــيوعى الصــينى مــع الكومينتــانج  الــذيلعماليــة الثوريــة مــع احــزاب البرجوازيــة و ا



 

 األمميــةبنــاء  فــيالنهايــة دفعتــه مواقفــه الــى الشــروع  فــيو  ،علــى يــد الكومينتــانج 1927 فــيوانتهــاء هــذا التحــالف بمذبحــة للشــيوعيين 
ذلـك  فـيكانـت  بـآخر أوبشـكل  أيضـاولكنهـا  ،تجربـة متعجلـة جـدا مبنيـة علـى تحليـل خـاطىء للواقـع كانـت التـيو  1938 فيالرابعة 

  .الحقيقيالوقت الشعلة الماركسية الوحيدة المتبقية بعد صعود الستالينة واطفائها للتراث الماركسى 

التنظـيم وذلـك مـن منطلـق رفضـه  فـيكان انطونيو جرامشـى اخـر مـن اضـافوا اضـافات حقيقيـة علـى النظريـة اللينينيـة  وأخيرا
كفيلــة بــاطالق شــرارة الثــورة وبوصــفها قــانون حديــدى لســير  وحــدها تقضــى بــان االزمــة االقتصــادية التــيلفكــرة الحتميــة االقتصــادية 

ث وبــديال للمنظــور االقتصــادى االحــادى الجانــب وهــو مــا اســماه بــاالمير الحــديلقــد قــدم جرامشــى منظــورا مزدوجــا  ،العمليــة التاريخيــة
الســلطة بطــريقتين همــا القــوة والقبــول اى بمعنــى انهــا تســتخدم القــوة  فــيمــؤداه ان البرجوازيــة تســتطيع الحفــاظ علــى وجودهــا  الــذيو 

العسكرية والسلطة القمعية مـن جانـب ومـن جانـب اخـر تهـيمن علـى افكـار الجمـاهير مـن خـالل مؤسسـات المجتمـع المـدنى وقـد قـدم 
روســيا نجحــت الن الدولــة كانــت  فــيفقــد وجــد ان الثــورة ته للثــورة الروســية والثــورات االوروبيــة جرامشــى منظــوره هــذا مــن خــالل دراســ

بقائها على عنصر السلطة القمعية فقـط ولـذلك اطاحـت بهـا الهبـة الثوريـة بسـهولة امـا الراسـمالية االوروبيـة النهـا كانـت ال  فيتعتمد 
لمــدنى فلــذلك عنــدما ســقطت الدولــة قــام المجتمــع المــدنى مســاندا للنظــام تعتمــد فقــط علــى الدولــة وانمــا تهــيمن ايضــا علــى المجتمــع ا

ومن تلك القراءة اكد جرامشى علـى تكتيـك حـرب المواقـع وانـه علـى االحـزاب الثوريـة محاولـة الهيمنـة مـن اعلـى  .ومنقذا له من الثورة
يقــوم بمهمــة وقايــة نســبية للجمــاهير مــن خطــر بــدوره  الــذيعلــى مؤسســات المجتمــع المــدنى وخلــق نفــوذ لالشــتراكية الثوريــة بــداخلها و 

  .إليهاتصدير افكار الطبقة الحاكمة 



 

بناء منظمة ثورية آنواة للحزب بناء منظمة ثورية آنواة للحزب   أهميةأهمية
  الثوريالثوري  االشتراآياالشتراآي

ومــن جميــع الجهــات يطوقنــا االعــداء وينبغــى لنــا ان  ،متكــاتفين بقــوة ،طريــق وعــر صــعب فــينحــن نســير جماعــة متراصــة " 
  لينين " بغية مقارعة االعداء بالذات  اتحدنا ،إرادتنالقد اتحدنا بملء  ،رضة لنيرانهمنسير على الدوام تقريبا ونحن ع

غمـار هبـة ثوريـة وانمـا البـد مـن  فـيشـهور قليلـة او فجـاة  أو أيـام فـيبشـكل متكامـل  الثوري االشتراكيال يمكن بناء الحزب 
تعتبــر شــرط اساســى ال معنــى لالشــتراكية الثوريــة  التــييــة و هــذه النــواة هــى المنظمــة الثور  ،وجــود نــواة صــلبة يقــوم عليهــا هــذا الحــزب

وينبــع ذلــك مــن الــدور المنــوط بهــا وهــو ترجمــة االفكــار االشــتراكية الــى سياســة ثوريــة ملموســة عــن طريــق اشــتباكها مــع كافــة  .بدونــه
 فـيمـن اجـل تجسـيد رغبـتهم  ،تفرزهـا تلـك النضـاالت التـيالنضاالت الطبقية المتقطعة والمتصـلة واسـتقطاب كـل العناصـر المتقدمـة 

يحـدد بـدوره القطاعـات القابلـة لالسـتقطاب  الذيالنضال داخل فاعلية جماعية منظمة ويكون ذلك وفقا لدرجة تطور الصراع الطبقى 
ها مدى استجابة المنظمـة لالحـداث وقـدرت أيضاويحدد  ،البرجوازية الصغيرة او غيرها أوو الطلبة أوالتنظيم من داخل الطبقة العاملة 

 فـيداخـل الحركـة االشـتراكية  النظـريالنضـال  إلـىيمتـد  وٕانمـا ،العملـيوال يتوقف دور المنظمة عند حدود النشاط  .على التاثير فيها
وعلــى المنظمــة ان تعمــل بــداب علــى توســيع دائــرة  .الثــوري االشــتراكيوالمشــوهة للتــراث مجملهــا ضــد االفكــار االنتهازيــة والعصــبوية 

توجــد بهــا مثــل هــذه المنظمــة مــن  التــيوتحــدد طبيعــة الدولــة  ،النقابــات العماليــة والمهنيــة أوالجامعــات  أوانع المصــ فــينفوذهـا ســواء 
غرامهــا  فــيفالســرية ليسـت اال ضــرورة سياســية والوقــوع  .حيـث كونهــا قمعيــة ام ديمقراطيــة  درجــة النشـاط الســرى والنشــاط العلنــى لهــا

ولكــن هـذا ال يعنـى ايضــا التنـازل عـن الســرية  ،اليسـاريالعزلـة والنخبويــة والتطـرف بعيـدا عـن احتياجــات النضـال ياخـذها الــى طريـق 
ولحـل  ،البرجـوازيوسلوك الطرق الشرعية فقط الن المنظمة بذلك وببساطة تكون قد عقدت بشكل ضمنى تصـالحا طبقيـا مـع النظـام 

رعية المتاحـة لتـرويج افكارهـا كالنقابـات العماليــة تلـك المعادلـة يجـب علـى المنظمـة ان تســتكمل طرفيهـا بـان تسـتخدم كـل المنـابر الشــ
علــى اســتقالل اســاليب الدعايــة التنظيميــة وخلــق حلقــات  ان تحــافظ نفــس الوقــت فــيو االنتخابــات البرلمانيــة  فــيوالمهنيــة والمشــاركة 

عـدة ان كــل مـا هـو لــيس مفقـودة بـين المسـتويات التنظيميــة وبعضـها وتـدريب الكـوادر علــى مواجهـة القمـع البوليســى وتـربيتهم علـى قا
المهمــة للحفــاظ علــى تماســك المنظمــة الثوريــة ان تعمــل دائمــا علــى خلــق تــوازن بــين النمــو  األشــياءمــن  أيضــا .ضــرورى فهــو مضــر

العددى والنموالنظرى والسياسى لكوادرها وذلك لتقريب المسافة بين الكفاءات المختلفة بداخلها ويكون ذلك عن طريق حلقـات النقـاش 
ولتحقيـــق المهـــام الســـابقة يجـــب اال يوجـــد داخـــل المنظمـــة مكانـــا  ،وغيرهـــا مـــن الوســـائلات النظريـــة واعـــداد مـــدارس الكـــادر واالصـــدار 

ليس من يحمل بداخله االفكار االشـتراكية وفقـط وانمـا هـو مـن ينخـرط داخـل البنيـان  الثوري االشتراكيف ،للعضويات الورقية والخاملة
على المنظمة ان تحاول اسـتقطاب كـوادر نوعيـة لتعـويض  أيضا .ه االفكار الى مهمة نضاليةالتنظيمى للمنظمة من اجل تحويل هذ

توجد ضرورة لوجود جريدة ثورية تقـوم بـدور النـاظم لحركـة  أخيرا .نقص المواهب بداخلها كالمحامين والصحفيين واالطباء والحرفيين
فوذهـا ولتحقيـق ذلـك يجـب ان تكـون هـذه الجريـدة مركزيـة بمعنـى ان مناطق تواجـدها ون فييشد بنيانها ويقويه  الذيالمنظمة والخيط 

مـدها بالمـادة الصـحفية الحيـة وان تكـون بالضـرورة معبـرة عـن وجهـة  فـيعمليـة توزيعهـا وتجتهـد  فـيتنشط كل المستويات التنظيمية 
لـى طـرح افكـار االشـتراكية الثوريـة هكـذا علـى االقـل يكـون بنـاء منظمـة قـادرة ع..... .نظر المنظمة ولـيس وجهـة نظـر افـراد بـداخلها

   .واألسنانبالقبضات  على حد تعبير لينين والدفاع عنها
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