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مقدمة:

تــم تجميــع كتابــات ماهــر جايــان الخاصــة والعامــة عــى أنهــا » جميــع الكتابــات » أو 

ــذه  ــض ه ــرت بع ــد ن ــهاده يف 30 آذار 1972، وق ــد استش ــك بع ــة، وذل ــال الكامل األع

ــة  ــية واملالحق ــاع السياس ــبب األوض ــن بس ــن، ولك ــن مختلف ــل نارشي ــن قب ــات م الكتاب

األمنيــة مــن قبــل الفاشــية الرتكيــة حيــث تــم تهديــد النارشيــن ولذلــك تــم إخفــاء هــذه 

ــات  ــارض اجتاع ــن مح ــمله م ــا تش ــان » وكل م ــر جاي ــى » أرث ماه ــات أو مبعن الكتاب

ــاوالت  ــدت مح ــرت ع ــم ج ــن ث ــة ، وم ــاالت متفرق ــزب  ومق ــاء الح ــع أعض ــاءات م ولق

ــا والــرق األوســط،  ــوري يف تركي إلعــادة صياغــة هــذه االرث الســيايس والعســكري والث

ألن هــذا اإلرث هــو مبعــث فخــر وســعادة لــدى جميــع الثوريــن واليســارين ألن تشــايان 

ــرق  ــه تشــمل كل شــعوب ال ــت كتابات ــوري وعســكري، كان ــد ث فيلســوف ومنظــر وقائ

ــرق األوســط. ــة يف ال ــرة الثوري ــى آخــر كان يخاطــب الدائ األوســط مبعن

ومــن جانــب آخــر قــال ماهــر تشــايان ونقتبــس مــن كتيــب الثــورة املســتمرة »أن هنــاك   

فــوىض نظريــة كاملــة تســود يف يســار بالدنــا اليــوم » وااللتــزام بالطريقــة الجدليــة لنظريــة 

ــتعارية  ــورات االس ــكرية للث ــية العس ــة السياس ــا إىل النظري ــية ومحتواه ــورة املاركس الث

ولغتهــا ومصلحتهــا تــم تصنيعــه مــن قبــل بأســلوب عســكري يف نظريــة سياســية محــددة 

لرتكيــا، واستنســاخ التجربــة الثــورة ضــد االســتعار. 

ــة والسياســية ملاهــر تشــايان  ــا النظري ــا عندمــا ننظــر يف القضاي هــذا هــو الســبب يف أنن

يف تطبيــق األســلوب الجــديل » كل يشء يتحــرك » ســنكون املوضــوع التاريخــي للنظريــة 

الثوريــة عــى هــذا األســاس مــن اإلنتــاج، وليــس فقط تفســر إلرضــاء العــامل وإمنا املشــاركة 

يف فعــل التغيــر والتجريــد الجامــد وإعــادة تجســيد النظريــة الثوريــة.



مركز ثورة الشرق األوسط: 

الفصل األول 
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1-حول مشكلة الثقافة 

مهمــة الثــوري هــي النضــال مــن أجــل الثــورة مــع جميــع الوســائل املتاحــة وكــا يقــول 

األســاتذة الكبــار يف كثــر مــن األحيــان، »إنــه ليــس شــيًئا اشــرتاكًيا للقتــال مــن أجــل الثــورة 

ــه  ــر مواهب ــه، وتطوي ــان نفس ــص يف إتق ــوري أن يتخص ــى الث ــب ع ــبب يج ــذا الس »وله

ومهاراتــه، التــي يتــم التــدرب عليهــا يف نظريــاً وعمليــاً.

وأعنــي الجمــع بــن التعليــم النظــري الثــوري وهــذه املارســة، ال يتمثــل الغــرض يف قــراءة 

أي نــوع مــن الكتــب أو الحصــول عــى معلومــات فكريــة، بــل للدراســة يف ترتيــب معــن، 

والتعلــم بشــكل جيــد، ومحاربــة عــدو معــن.

و الهــدف هــو التأكــد مــن أن األشــخاص الذيــن سيشــاركون يف الحركــة الثوريــة ســيكربون 

ــال يف  ــد القت ــره و يعتم ــوري متمســك بفك ــادرة كل شــخص ث ويتطــورون باســتخدام مب

ــة  ــاالت الهزمي ــة يف مج ــرارات صادق ــاذ ق ــالل اتخ ــن خ ــة م ــكات الصحيح ــوء التكتي ض

والنجــاح عــى تصــور النظريــة الثوريــة بشــكل عــام ومارســة هــذه النظريــة مــع التفكــر 

اإلبداعــي واملارســة ، و يعتمــد مــرور طالــب الحركــة الثوريــة مــن خــالل التعليــم الســليم 

عــى مســارين مرتابطــن ومتشــابكن يجــب تعلــم النظريــة املجــردة ،  وإلقــاء الخطــاب 

الجــاف عــى الدمــاغ أو الــرأس ، وذلــك لفهــم تاريــخ الحــركات العاليــة و لفهــم تاريــخ 

الحركــة الثوريــة العامليــة  بشــكل عــام  و لفهــم املاركســية اللينينيــة واملارســة العامليــة , 

إنهــا تضمــن أن الحركــة الثوريــة لبلدهــا تشــارك يف العمــل العمــي لضــان تســليم الخــط 

املاركيس-اللينينــي ملارســة هــذه الحــرب ، كنتيجــة لالمتثــال لروطهــا الخاصــة. 

ويبــدو أنــه يف حركــة املوظفــن يلعــب التشــكيل النظــري للشــخص دوًرا مهــًا للغايــة يف 

قــدرة الكــوادر عــى التــرف يف الخــط الصحيــح كقائــد، وكمنظــم مســتقل، ترتبــط ارتباطًــا 

ــم عــى  ــاألداء، ومــن الحتمــي أن يكــون العــبء األســايس للتعلي ــا بهــذه الجــودة ب وثيًق

عاتــق األفــراد لذلــك يجــب أال ننــى أن املعلــم هــو مهمــة ثوريــة للتعلــم الفــردي الفعــال 

ــا، إمنــا مهنــة بشــكل عــام، فيهــا  ــا ثابًت وأن تعلــم تطويــر ثورتكــم ليســت عمــاًل ميكانيكًي

روح وحاســة دون امتــالك الشــعور بالوطنيــة.
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ويجــب أن تتشــكل هــذه الــروح مــن التعليــم يف النفــس ألنهــا الــرط األســايس للحــاس 

ــوري دون  ــم الث ــه التعلي ــوم علي ــذي يق ــي ال ــل العلم ــذ العم ــن تنفي ــط ميك ــذ فق عندئ

انقطــاع عندهــا فقــط يــأيت التعليــم الثــوري عــى الــورق مــن القــرارات التــي نتخذهــا، 

والقــرارات البروقراطيــة، ونعــود إىل التعليــم اليومــي امللمــوس مثــال »ثــورة املــي ســيارة 

مــن نصيبــي » هــو موقــف ميكانيــي، وهــذا املوقــف يجعــل الشــخص ســلبي. يف األوقــات 

ــك الســيارة، لكــن  ــاك املشــكلة ليســت رشط املشــاركة يف تحري ــؤدي إىل االرتب ــة ي الصعب

املشــكلة هــي تعبئــة كل االحتــاالت واملســؤولية عــن الثــورة.

وهــذا، بــدوره، يتطلــب حاســة ثوريــة، تحديــا للقــوات املضــادة للثــورة، إذا كنــا نعلــم 

أن الحــاس الثــوري واليــأس هــا القــوة املدمــرة التــي تبقينــا عــى قيــد الحيــاة خــالل 

أيــام الثــورة الطويلــة، إذا الجيــش الــذي فقــد ســالحه ليــس وضعــه كجيــش، فســوف يفقــد 

الطابــع الثــوري الــذي ال يحمــل حــاس الوطنيــة والوطنيــة هــي جــزء ال يتجــزأ مــن كونهــا 

مؤمنــة وتحمــل املســؤولية وليــس االبتعــاد عنهــا.

إن الشــخص الــذي يســتطيع أن يقــرر بنفســه خــالل هزميــة ثوريــة جيــدة، ميكنــه تحمــل 

املســؤولية عــن نفســه، ومــن الــروري أن نأخــذ عــى عاتقنــا املهــام التــي ميكــن القيــام 

بهــا وأن يكــون لدينــا إحســاس باملســؤولية دامئــاً بــأن نتــرف مثــل الشــخص الثــوري

لذلــك يجــب عــى الشــخص املســؤول أن يفعــل هــذه املارســات عــى الفــور، وعــى األقــل 

ينبغــي أن يعــد نفســه لذلــك، ويتــم ذلــك عــن طريــق تثقيــف أنفســنا يف تعاليــم »تحــت 

مبــدأ مركــزي معــن والطبيعــي« وأال نكــون فارغــن ال نــدرب أنفســنا، وال نزودهــا بعقيــدة 

ثوريــة، ويجــب أن ندخــل يف العمــل بشــكل عمــي نفســه، و نقطــة االنطــالق يف التعليــم 

ــية ،  ــة هــي )سياس ــة العامل ــة للطبق ــالد والحــرب العاملي هــي أن املشــاكل الرئيســية للب

اقتصاديــة ، إيديولوجيــة( ، وبنــاًء عــى ذلــك ، يجــب أن يتــم التــدرب عــى فهــم  النظريــة 

املاركســية اللينينيــة »النظريــة ليســت العقيــدة ، ولكــن دليــل العمــل« )لينــن( ، املهمــة 

الرئيســية هــي »تطبيــق األســاليب املاركســية اللينينيــة عــى بعــض أعضــاء حــزب االتحــاد 

ــاج إىل قاعــدة  ــك يحت ــرتوف( وتعليمــه وذل ــال »)دميي ــم  أســلوب القت والشــباب ، و تعل

تعليميــة، ويجــب أن يشــر تدريــب املوظفــن الفــردي بشــكل متكــرر إىل مبــدأ املناظــرة-

اإلشــادة وهــي واحــدة مــن املهــام املقبلــة و هــي تعلــم املاركســية اللينينيــة. 
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ــل  ــل املقات ــم، مث ــذا التعل ــال ه ــدد إلك ــج مح ــل يف برنام ــام بعم ــروري القي ــن ال وم

الثــوري الــذي لديــه احتيــاط مــن أجــل تحقيــق تشــكيل املحاربــن الشــجعان خوفــاً مــن 

أن يضلــون الطريــق الصحيــح للعمــل الجاعــي وهكــذا يف الحركــة الثوريــة، يوجــد الكثــر 

مــن ميتلــئ باالنضبــاط والــذكاء ونــرى أيضــاً أولئــك الذيــن يهربــون مــن فهــم ومســؤولية 

املنظمــة، يف هــذا الصــدد، ومــن االحتيــاط يجــب علينــا تعديــل العمــل املفاهيــم القدميــة.

2 -حول الحركات الشبابية األخيرة
)وضع وحالة الشباب(

دولــة مثــل تركيــا شــبه االســتعارية والرأســالية املتخلفــة والعالقــات اإلقطاعيــة، دومــاُ 

جنبــا إىل جنــب، وســوف متــر مــن خــالل اثنــن مــن النضــال تحريــر البــالد مــن العمليــة 

الثوريــة اليــوم مل يعــد حقيقــة معروفــة مــن قبــل جميــع االشــرتاكين العلمــي ومســتقلة 

متامــا ودميقراطيــة حقــا تركيــا، واإلحالــة وإدارة الربوليتاريــا تصــور الطبقــة الثوريــة 

ــا مســتقلة  ــل لتأســيس تركي ــن كل يشء: النضــال الكام ــة تتكــون م ــة الحقيقي الدميقراطي

ودميقراطيــة حقــا فــإن تركيــا أيضــا الذهــاب مــن خــالل الكثــر مــن املراحــل يف حــد ذاتــه 

ــة   ــذه العملي ــة , و يف ه ــات معين ــب تحالف ــة تتطل ــة وكل مرحل ــا إىل مرحل ــم أيض ينقس

ــة. ــات عــى الجبهــة املقابل ســوف يســتفيد مــن مختلــف النقاب

لكــن املرحلــة التــي نحــن فيهــا هــي دولــة ال تعتمــد الربوليتاريــا طبقــة فيهــا وال يوجــد 

ــة  ــإن الشــباب املناهــض لإلمربيالي ــة، ف ــاري وأيضــاً يف هــذه املرحل حــزب اشــرتايك بروليت

مهــم بنفــس القــدر، طاملــا أن األقليــة الفعالــة املناهضــة لإلمربياليــة مهمــة يف الحــرب ضــد 

اإلمربياليــة األمريكيــة.

وأيضــاً هــذه الفــرتة التــي نحــن فيهــا، يجــب عــى االشــرتاكين الربوليتاريــن أن يكونــوا يف 

شــكل كفــاح مــزدوج ومتعــاون وأن نكــون إىل جانــب جميــع الطبقــات والطبقــات الوطنية 

ــة،  ــة لإلقطاعي ــة واملناهض ــد اإلمربيالي ــال ض ــإلرساع بالنض ــة، ل ــد اإلمربيالي ــال ض يف النض

وتنظيــم الربوليتاريــا مــن خــالل إعطــاء الوعــي الســيايس.
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ــاره منفصــالً عــن بعضــه، وإن إهــال أي  ــه منــط مــزدوج وال ميكــن اعتب هــذا النضــال ل

جانــب مــن هــذه التحديــات الثنائيــة يدفــع االشــرتاكين إىل أيــدي االنتهازيــة والشــباب 

ليــس فئــة كــا هــو معــروف، لذلــك نــرى الشــباب الطــاليب هــو عــادة تعنــي الربجوازيــة 

الصغــرة وهــو املســتهلك يف البــالد، فــإن حقيقــة كونــه مســتهلكاً ذلــك يوفــر لــه االهتــام 

الشــديد مبشــاكل البلــد والعــامل، باإلضافــة إىل ذلــك فــإن طبيعــة الشــباب هــي الكســل، 

بينــا الحــاس هــو أبعــد مــا يكــون عــن أي شــعور باالهتــام فيــه وهــو ال ميلــك الهــدف.

 لكــن فئــة الشــباب هــي تشــكل الطبقــة األقــل تراجعــاً يف املجتمــع، ومــن الطبيعــي أنــه 

ــة ضــد االســتقالل، إذ أن الشــباب  ــدأ اإلمربيالي ــات يعــارض الشــباب مب ــع هــذه الصف م

ــة إىل الوعــي  ــث ال تصــل الجاهــر الثوري ــد شــبه اســتعاري حي ــت يف بل ــة دينامي فتيل

الســيايس الــذي يحــرك الطبقــات الثوريــة وطبقــات املجتمــع يف النضــال مــن أجــل 

ــتقالل.  االس

3 - الحركات الديمقراطية للطالب
:C.H.P ve F.K.F )حزب الشعب الجمهوري – حزب ثقافة الفكر الفيدرالي( 

ــا  ــب حقوقه ــة تطل ــة يف كل كلي ــة الدميقراطي ــدأت الحــركات الطالبي كــا هــو معــروف ب

املهنيــة الخاصــة بــكل كليــة، وبعــد فــرتة ذهبــوا أبعــد مــن رغبتهــم يف تحقيــق العدالــة 

ــى النظــام. ــة وحت ــوا إىل مجموعــة مــن الشــعارات السياســية ضــد القــوة األمريكي وتحول

ــام  ــوا أم ــدأ C.H.P )حــزب الشــعب الجمهــوري(، لكــن وبعــد فــرتة مــن الوقــت كان وب

ــايل:  ــا تلخيــص أســبابها كالت ــي ميكنن هــذه الحــركات الت

 .C.H.P 1-حــزب الشــعب الجمهــوري هــو جــزء متعــر يف نــدرة الربجوازيــة الصغــرة و

الطبيعــة ال تســتطيع االســتمرار حتــى النهايــة يف أي حركــة ثوريــة. 

حقيقــة أنــه ال يوجــد حــزب اشــرتايك بروليتــاري للتأثــر عــى حــزب الشــعب الجمهــوري 

وشــعار الحــق والعمــل يف النضــال مــن أجــل الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة التــي نحــن فيها 

وحقيقــة أن املتعاونــن ســائدون اليــوم عــى الرغــم مــن وجــود قــوى معاديــة لإلمربياليــة 

مؤثــرة جــدا يف هــذا املوقــف املحــر والرجعــي لحــزب الشــعب الجمهــوري.
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ــرب يف  ــن الح ــل ش ــن أج ــة م ــال اإلمربيالي ــد النض ــوي ض ــات يف رصاع ق ــع الطبق 2-جمي

ــذا  ــي، له ــال االجتاع ــتويات النض ــن مس ــتوى م ــى كل مس ــق ع ــذا ينطب ــا، وه إدارته

الســبب وتحــت تأثــر هــذه العــادة القدميــة واملتوارثــة، فــإن يف حــزب الشــعب الجمهــوري 

ــه تحــت ســيطرته الخاصــة، ويف حــركات الشــباب األخــرة  ــا أن يبقي ــد الشــباب دامئ يري

ــا.  هــذه أصبــح ذلــك واضًح

مل يكــن الشــباب قبــل عــام 1960 يف C.H.P )حــزب الشــعب الجمهــوري( تعــداده كثــر، 

لكــن اآلن أصبــح الشــباب أســاس الحقيقــة اليــوم يف الحــزب، وتركيــا تعمــل عــى مالحقــة 

الشــباب االشــرتايك العلمــي التــي تطلــق شــعارات مناهضــة لإلمربياليــة وتعيينهــا مبكانهــا 

الصحيــح يف النضــال ضــد اإلقطاعيــة لدرجــة أنــه يف آخــر حــركات الشــباب يف املجتمــع كلــه 

مــن اتحــاد جمعيــات الدميقراطيــة االجتاعيــة تقــول: »تركيــا مســتقلة متامــا ودميقراطيــة 

حقيقيــة ».

ــاده حــزب االشــرتايك الدميقراطــي  ــذي ق ــة، ال ــة الدميقراطي ــات االجتاعي واتحــاد الفدرالي

التخــاذ إجــراءات ضــد املواقــف الثوريــة حــول الشــعارات، تــرك املســئولن وحدهــم ويف 

هــذه الحالــة، رأينــا أن )حــزب االشــرتايك الدميقراطــي(، الــذي ال يريــد أن يفقــد ســيادته 

ــت F. K. F )حــزب  ــي تحول ــة الت ــة الشــباب، واجــه حــركات الطــالب الدميقراطي ــن فئ ب

ثقافــة الفكــر الفيــدرايل( نحــو هــدف مناهــض لإلمربياليــة يف ضــوء املطالبــة املهنيــة. 

ويف الحركــة املقصــودة، تــرك F. K. F )حــزب ثقافــة الفكــر الفيــدرايل( وحــده، وهبــط إىل 

حالــة شــبه ضعيفــة وأعطــى رد الفعــل مــن C.H.P حــزب الشــعب الجمهــوري. 

لهــذا املوقــف الرجعــي والنتيجــة املعاكســة. F.K.F فــأن حــزب ثقافــة الفكــر الفيــدرايل يف 

هــذه الحــركات الطالبيــة الدميقراطيــة ، أصبــح أقــوى مــن قبــل وذلــك بدعــم كبــر مــن 

الطــالب.

 إذاً F.K.F حــزب ثقافــة الفكــر الفيــدرايل بعــد حــركات الفالحــن الدميقراطيــة، أدت 

ــاح. ــة بنج ــة الدميقراطي ــركات الطالبي ــاع الح الرتف

ــم  ــم أنه ــاً يف ترفاته ــدرايل أيض ــر الفي ــة الفك ــزب ثقاف ــاء ح ــت أعض ــد أثب ــك ق وبذل
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اشــرتاكيون بروليتاريــون، مــع نضالهــم املضطهــد ضــد االنتهازيــة الحاليــة، ومــع ســعيهم 

للدوافــع السياســية لحــركات الفالحــن الدميقراطيــة الخارجيــة والحــركات الطالبيــة 

ــة. ــوق خاص ــة بحق للمطالب

وبذلــك يوجــه االشــرتاكيون الربوليتاريــون الجاهــر مــن خــالل تفســر ظروفهــم الذاتيــة 

ملختلــف رشائــح املجتمــع يف ضــوء النظريــة االشــرتاكية العلميــة وتفســر الــروط يف ضــوء 

النظريــة االشــرتاكية العلميــة وتوجيــه الجاهــر لهــا.

ووضــع الجاهــر يف خدمــة الفرســان ليــس غــر مكــرتث أو مرغــوب بدراســة ادعــاءات 

ــل  ــن أج ــل م ــي تناض ــر الت ــم الجاه ــا تنظي ــس ميكنن ــى العك ــل ع ــر ب ــذه الجاه ه

مصالحهــا الخاصــة حــول هــذا النضــال مــن أجــل نيــل حقوقهــا، وكــا أن هنــاك مشــاكل 

ــة. ــا يف كل جه يجــب حله

ــم  ــرتكة وإعطائه ــارص املش ــذه العن ــن ه ــث ع ــو البح ــن ه ــرتاكين العلمي ــإن دور االش  ف

ــب أن  ــه ويج ــر وقت ــتعل بغ ــت يش ــة دينامي ــاكل االجتاعي ــل املش ــًيا لجع ــكاًل سياس ش

ــال. ــارش يف النض ــكل مب ــر بش ــارك الجاه ــي تش ــوادر ل ــر ك نح

تأثير الفرص ىلع الحركات الشبابية األخيرة:

يف الحــركات األخــرة للشــباب رأينــا مــرة أخــرى الوجــه الحقيقــي لالنتهازيــة، وذلــك ألنهــا 

ــوة  ــد الق ــة ض ــة دميقراطي ــركات مقاوم ــي ح ــة، وه ــاج الطالبي ــركات االحتج ــت ح حاول

األمريكيــة التــي ســقطت مــن الدســتور، وبــكل الطــرق لتقويــض االنتهازيــن مــن الطــالب 

بالتعليــات التــي أخذوهــا مــن املوجهــن.

والكثــر يف هــذه الحركــة، » هــذه الحــركات التــي تجلــب الفاشــية، وكانــت النــاس ضــد 

ــييتد  ــة أسوش ــة   A.P« أي )وكال ــح حكوم ــي لصال ــركات ه ــذه الح ــركات، وه ــذه الح ه

بريــس لألنبــاء األمريكيــة(، فقامــوا بتعــاون وثيــق مــع مديري عــروض االتحــاد الدميقراطي 

االجتاعــي.

إن عبــارة »هــذه الحــركات تجلــب الفاشــية« هــي كلمــة مضحكــة وبعيــدة املنــال. يكفــي 
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أن معرفــة علــم اجتــاع العلــم، وليــس النظريــة االشــرتاكية العلميــة، لــي نعــرف تحــت 

أي ظــروف ســيأيت إمــالء الرأســالية » إن النــاس يعارضــون تحــركات الطــالب الدميقراطيــة، 

ــة( هــو  ــاء األمريكي ــة أسوشــييتد بريــس لألنب وهــذه الحــركات هــي لقــوة A.P.«  )وكال

حســاب مجــرد وغــر واضــح، والخطــأ هــو أنــه ألي جــزء مــن النــاس، مــاذا وملــاذا؟

ــا يف  ــون مصالحه ــي تك ــات الت ــة أو الطبق ــإن الطبق ــرًدا ف ــا مج ــوا مفهوًم ــاس ليس و الن

ــا و  ــاس يف املــدن والقــرى الربوليتاري ــد الشــعب يكــون الن ــورة يف بل ــورة إذ خــالل الث الث

ــة الثــورة الدميقراطيــة، والربجوازيــة الصغــرة يف املــدن  ــة وطني ــا مرحل ــا لدين ــه يف تركي أن

والقــرى – املتوســطة والتــي تضــم الفالحــن والتجــار والحرفيــن وموظفــي الخدمــة املدنيــة 

ــعب ال  ــن الش ــزء م ــم   و أي ج ــي يف الصمي ــي ه ــة الت ــة الوطني ــة والربجوازي والحكوم

يفهــم معنــى وخصائــص الحــركات الطالبيــة الدميقراطيــة التــي يتــم فيهــا وضــع الشــعارات 

ــة ، هــل يتخــذ موقــف ضدهــا؟ ــة واملناهضــة لإلقطاعي املناهضــة لإلمربيالي

ــال األرض،  ــون بأع ــا، يقوم ــون أرًض ــن ال ميلك ــن الذي ــاكن، أي الفالح ــن املس إن الفالح

والواقــع هــو أســاس مقاطعــة الطالــب واحتاللــه يف أماكــن مختلفــة مــن األناضــول، النــاس 

لديهــم فضــول حــول طبيعــة الحــركات الطالبيــة والبحــث والتعلــم وعــى ســبيل املثــال، 

ــا( أن الحــركات  ــة يف تركي ــن »ســوك » )وهــي مدين ــوا م ــن قدم ــاء م ــن أصدق ــا م تعلمن

الطالبيــة للفالحــن يف مدينــة » ســوك » فهمــت أنهــم فهمــوا املعنــى وأيــدوه وأن النضــال 

كان هــو نفســه.

وأطلقــت F. K. F )حــزب ثقافــة الفكــر الفيــدرايل( وحــركات الطــالب الدميقراطيــة بقيــادة 

الفيدراليــة فتيــل الديناميــت االجتاعــي ومــع بــروز حــركات احتــالل األرايض واإلرضابــات 

العاليــة واحتــالل املصانــع بــدأت االنفجــارات االجتاعيــة يف أجــزاء مختلفــة مــن املجتمع 

وانعــدام يف وضــع الفالحــن ومــن الــروري اآلن أن نســأل أولئــك الذيــن يقولــون، »هــذه 

:)»AP« وكالــة »أسوشــييتد بريــس »لألنبــاء األمريكيــة( .A.P الحــركات مفيــدة لســلطة

ــة والحــركات  ــة األمريكي ــن أجــل اإلمربيالي ــل م ــا تعم ــة وقوته ــة األمريكي هــل اإلمربيالي

الطالبيــة الدميقراطيــة التــي تخلــق حــركات معاديــة لإلمربياليــة ومناهضــة لإلقطاعيــة يف 

ــة التعاونيــة واإلقطاعيــة؟ أجــزاء مختلفــة مــن املجتمــع ضــد قــوة البورجوازي

يف الحــركات الشــبابية األخــرة، تــم اآلن الكشــف عــن هــذه الحقيقــة بالكامــل، االنتهازيــن 
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ــة  ــص يف النظري ــبب النق ــة بس ــة خاطئ ــل بطريق ــة Omuzdaş تعم ــا يف منطق يف تركي

ــك  ــن مكان ــؤدي إىل تراجــع يف النشــاط، »إذا ســألتنا، أي ــا وهــذا ي ــة به ــزام املطلوب وااللت

ــه.« الرئيــيس فهــو النشــاط، ونحــن مســتعدون ملســاعدتك يف الوصــول إلي

كنــت كتبــت ذلــك النشــاط، والجــزء األول مــن الحركــة االشــرتاكية والشــباب يف تركيــا، أنــه 

ســيتم تطهــر تركيــا مــن الحركــة االشــرتاكية حــزب ثقافــة الفكــر الفيــدرايل )f.k.f.( الــذي 

اكتســب قوتــه مــن منظمــة شــبابية اشــرتاكية أكــر قــوة وثباتـًـا.

)1( لينن: ماذا يجب أن يفعل

* نرت هذه املقالة ألول مرة يف 6 أيار 1969 يف عدد 77 من مجلة سولو الرتكية

3-االنتهازية الطبيعية 

ــا إىل  ــن أيض ــت إزم ــة حكم ــن وفاطم ــادين أري ــا س ــب أصدقائن ــرى، ذه ــة أخ ــن ناحي م

منطقــة زونغولــداك والبحــر األســود إيريليــى يف األيــام األخــرة، واجتمعــا مــع األصدقــاء 

ــة  ــاكل املنظم ــن مش ــوا ع ــة و علم ــئلة مختلف ــى أس ــوا ع ــزب، وأجاب ــن يف الح والعامل

ــر يف  ــا يحــدث وظه ــت م ــالف أخف ــة باخت ــدد 6( االنتهازي ــو 1969، الع )العمــل 14 يولي

الحركــة االشــرتاكية فــإن مســتوى الوعــي الســيايس للربوليتاريــا وتنظيمهــا، وبالتــايل مرحلــة 

ــي  ــادي واالجتاع ــياق االقتص ــة، والس ــات االنتهازي ــددان صف ــد، يح ــل البل ــورة داخ الث

ــم  ــا لتناقضــات الحك ــة وفق ــد، ودرجــة التطــور، باختصــار ، تتشــكل االنتهازي ــك البل لذل

ــات  ــل النزاع ــم ح ــك يت ــرتايك ، لذل ــد اش ــة يف بل ــات عدائي ــه يف تناقض ــالد ، وتضع يف الب

التضاربيــة للمصالــح إىل حــد كبــر ، وبالتــايل فــإن طبيعــة التناقضــات هــي يف شــكل طبقــة 

ــة . ــة للمصالحــة« فهــي غــر جاعي ــة ، تناقضــات »غــر قابل غــر معادي

الغــرض مــن االنتهازيــة الخاصــة هنــا هــي »تناقضــات التســوية«، أي » تناقضــات املصالــح 

املتناقضــة » ومــن أجــل تحقيــق ذلــك يقــوم مبحــاوالت متتاليــة، وينتظــر تحقيقهــا 

ــا ملراحــل  ــف األشــكال وفًق ــة مبختل ــأيت االنتهازي ــدان غــر االشــرتاكية ت املســتمر، ويف البل

النضــال.
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ــد انتهــت مــن الثــورة الصناعيــة ولديهــا طبقــة بروليتاريــة قويــة  بينــا االنتهازيــة يف بل

جــدا فهــي ذات وعــي ســيايس لزيــادة القــوى املضــادة لديهــا وذلــك لتقييــم إمكاناتهــم 

واملعــدات الخاصــة بهــم وليــس للــرب بهــا، منــا يســعى لتــوازن دائــم وذلــك بانتظــار 

ــة  ــه املرحل ــد شــبه اســتعاري وشــبه إقطاعــي تدخــل في ــا يف بل ــان الربجــوازي ، أم الربمل

الثوريــة الدميقراطيــة الوطنيــة وبذلــك »يجــب عــى الثــورة اتبــاع خــط مســتقيم و واضــح 

» فهــو يدفــع القــوى التــي يســتطيع تحييدهــا ، والتــي ميكنــه تحييدهــا ، ويحافــظ عــى 

التمييــز بــن التناقــض األســايس والتناقــض الثانــوي  أو يقبــل التناقــض باعتبــاره التناقــض 

الرئيــيس.

ــة  ــع الطبق ــي تتعــارض م ــات الت ــع الطبق ــع إىل مســتوى مــزدوج ضــد جمي ــك يرتف وبذل

ــي( »عندمــا تندفــع  ــد ومفكــر صين ــغ )قائ ــة: وكــا ذكــر يف أقــوال مــاو تــيس تون العامل

ــأكل  ــاس وت ــن الن ــن م ــن واملالي ــى املالي ــر ع ــرر، ين ــكل متك ــات بش ــور إىل الغاب الطي

ــد. ــدو بالتأكي ــيصفق الع ــدو، س ــوي الع ــش الق ــيقود الجي ــذا س ــوب وإذا كان هك الحب

وحتــى لفــرتة معينــة مــن الزمــن، يجــب إعطــاء الوعــي الســيايس للطبقــة العاملــة 

وإهــال املشــاكل التنظيميــة ويجــب أن تبــذل الجهــد الــالزم لتفــادي الصعوبــات املؤقتــة، 

ــورة املضــادة، فهــم  ــك ألنهــم ميلكــون األســاس املنطقــي للث ــا إىل ذل ــا، وم والخــوف منه

ــة، وال  ــم الخاص ــف لقوته ــم الضعي ــالل التقيي ــن خ ــي م ــرر الوطن ــلبيون يف رصاع التح س

يبقونهــم تحــت الســيطرة بنســيان التناقــض املتناقــض مــع الطبقــات القوميــة يف النضــال 

مــن أجــل التحــرر الوطنــي.

 ويف بعــض األحيــان يــأيت نوعــان مــن االنتهازيــة إىل بلدنــا كــا لــو كانــا يف بلدنــا، الحــزب 

ــة يف نفــس الوقــت  ــة اليســارية واليميني ــه اشــرتايك ميكــن أن يكــون يف االنتهازي يقــول إن

ألنــه يف عمليــة الثــورة يف خطــوط متتاليــة يف البلــدان الرأســالية واالشــرتاكية واملتخلفــة 

عنــد تحديــد الصفــات الواضحــة لالنتهازيــة دعنــا نقــول: أنــه بغــض النظــر عــن أي ثــورة 

أنــت فيهــا، هــو الهــروب مــن النضــال اإليديولوجــي الخــاص بــك فهــي طبيعــة ال تتغــر 

مــن االنتهازيــة فيــك، إن عــالج مكافحــة االنتهازيــة هــو رصاع إيديولوجــي.
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 أحداث منظمة 9 حزيران 

ــالمي  ــزب اإلس ــن، إن الح ــوار الربوليتاري ــد الث ــوح ض ــر بوض ــن أن تظه ــة ال ميك االنتهازي

الرتكســتاين يف محافظتــي ايرغــي و زونغولــداق، ببعــض الحــاالت نــراه واضــح يف املارســة 

العمليــة وذلــك يف منظمــة الحــزب اإلســالمي الرتكســتاين يف ايرغــي بتاريــخ 9 حزيــران، وأن 

الســيد أرن، مــع فاطمــة حكمــت إزمــن مــع تنظيــم املنطقــة، قــال أن تركيــا االشــرتاكية 

تقــع عــى عاتــق العــال ورشح مشــكلة االنتهازيــة » نحــن ندافــع عــن الثــورة االشــرتاكية 

تحــت قيــادة الربوليتاريــا، وينــادون  بالثــورة الدميقراطيــة تحــت قيــادة اإلصالحيــن 

الربجوازيــن الصغــار والجنــود والبروقراطيــة املدنيــة.

تركيــا هــو ثــورة دميقراطيــة قــد اكتملــت إىل حــد كبــر، عــام )1923( ولهــذا الســبب، بدأت 

املرحلــة التاليــة وهــي مرحلــة الثــورة االشــرتاكية ... واإلمربياليــة هــي عســكرية أكــر بكثــر 

يف بالدنــا، وكفاحنــا هــو كفــاح اشــرتايك ضــد اإلمربياليــة ومناهــض للرأســالية.

وإذا كانــت هنــاك بورجوازيــة صغــرة ضــد اإلمربياليــة، كــا يقولــون، فــإن النضــال 

االشــرتايك ينطــوي عــى كفــاح معــاد لإلمربياليــة ومناهضــة لإلقطــاع، لذلــك نــأيت إىل كفاحنا 

باملشــاركة يف النضــال.

لقــد دافــع لينــن عــن الثــورة الدميقراطيــة يف روســيا ضــد األوتوقراطيــة، وحــدد ســاعات 

العمــل 8 ســاعات إلــخ، إىل هنــاك االســتبداد يف تركيــا؟ » وقــال هــل هنــاك دميقراطيــة يف 

تركيــا«، » وهــل ميكــن الحصــول عــى الدميقراطيــة؟ »وعــالوة عــى ذلــك، هــو أمــر طبيعــي 

فقــد شــوهد يف فــرتات كثــرة مــن تاريــخ الثــورة االشــرتاكية ومراحــل الثــورة الدميقراطيــة 

.«

ــعارات  ــل الش ــعارات مث ــت ش ــطول، تالش ــد األس ــهور ض ــي املش ــد 6 الدام ــوم األح يف ي

ــع  ــخ، هــذا يف الواق ــكا امللطخــة، بشــعار اشــرتايك. ... ال ــل أمري ــة، مث املناهضــة لإلمربيالي

ــة االشــرتاكية. ــا هــي املرحل ــي نحــن فيه ــة الت ــة الثوري ــل عــى أن املرحل دلي

هنــا فــإن اســرتاتيجية الحــزب اإلســالمي الرتكســتاين PITيف وكالــة األناضــول الرتكيــة 

ــرتاكين  ــدم لالش ــن نق ــرتيك« ح ــولو ال ــزب س ــمى ح ــارية » يس ــة اليس أن ورواه االنتهازي
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ــون عــى  ــم ال يعرتف ــة صغــرة ألنه ــارص برجوازي ــا يف الحــزب كعن ــن إىل أخوتن الربوليتاري

املنظــات الحزبيــة مــن قبــل حــكام االنتهازيــن، بالطبــع لقــد تدخلــت عــى الفــور مــع 

ــة »ســادين ». ــن ايرغــي للتحــدث عــن منطق ــن م ــاء ثوري ــن أصدق ــد م العدي

أن الثــورة الدميقراطيــة هــي مرحلــة رضوريــة مــن املاركســية وأن الثــورة الدميقراطيــة هــي 

ــادة  ثــورة ميكــن تحقيقهــا مــع الطبقــات العاديــة والطبقــات الثوريــة األخــرى تحــت قي

الربوليتاريــا.

والدميقراطيــة الوطنيــة تكــون شــبه اســتعارية للثــورة أمــا بالنســبة للبلــدان شــبه 

اإلقطاعيــة لتشــكيل املرحلــة الالزمــة وهــي الثالثــة، )ويعتــرب دوليــاً لينــن وســتالن األكــر 

ثوريــة( يف القــرارات بينــا أطروحــة مــاو تــيس تونــغ هــي غــر عمليــة، وتركيــا ال تعــرتف 

ــة الصغــرة. ــة الربجوازي ــة البروقراطي ــادة االشــرتاكية الربوليتاري ــأي مــن القي ب

ــن  ــد ميك ــذا الرائ ــن ه ــا، لك ــو الربوليتاري ــة ه ــة الوطني ــورة الدميقراطي ــد الث ــا إن رائ قلن

تحقيقــه يف البدايــة، وليــس بطريقــة جامــدة، اذ يتــم تشــويه حقائــق وكلات ســيدين آرن 

ســواء كان أو مل يكــن يقــول كلاتــه كــا لــو كان قــد تحــدث، وقالــت يــاالن أنــه يف بلــد 

شــبه اســتعاري و شــبه إقطاعــي تكــون فيــه مرحلــة ثــورة متقدمــة، مبعنــى أن الدفــاع 

عــن الثــورة االشــرتاكية، وخيانــة االشــرتاكية، وتقســيم الجبهــة الوطنيــة، ليــس ســوى خدمــة 

لإلمربياليــة األمريكيــة، وأســباب ثــورات دول أخــرى و بتقديــم هــذا املثــال الواضــح نكــون 

أوضحنــا باختصــار: عندمــا ندخــل الغرفــة ، ال نشــعر بالدهشــة لكــن نبــدو بامللــل الشــديد 

ونســأل أنفســنا عــا نبحــث عنــه .

ــدرايل  ــر الفي ــة الفك ــزب ثقاف ــن ح ــم م ــون طرده ــن يقرتح ــك الذي ــن أولئ ــن ب ــن م )نح

بالخدمــة اإلمربياليــة( التــي أنقــذت آرن مــن الدولــة املحــارصة، واآلنســة فاطمــة وحكمت 

إزمــن، كان لهــم الصــوت االشــرتايك يف مجلــس الشــيوخ.

ــرة  ــل م ــط بالتدخ ــة، فق ــاكل النظري ــن املش ــدث ع ــب أن نتح ــه ال يج ــح أن ــن الواض وم

واحــدة يف املناقشــات، يف عالقــات الفــرتة مــا قبــل الرأســالية ، »الثــورة الدميقراطيــة يف 

رشق األناضــول ال تحمــل شــعار ألنــه ال يوجــد تناقــض مــع شــعوب الــرق ؛ ولهذا الســبب 
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ــة ، »مل يكــن يعــرف كــم يعــرف االشــرتاكية! ،  ، ال تعمــل الشــعارات املناهضــة لإلمربيالي

لكــن فجــأة أصبحــت الســناتور فاطمــة خانــم مريضــة مــن آالم عــى يســار الجانــب االميــن  

ــرة مبجــرد أن تســرتيح ،ألن اســتخدام الســيارة  ــم الذهــاب إىل أنق لكــن كان يجــب عليه

بنفســها ســيتعبها ، لكــن قالــوا أن عليهــم النهــوض عــى الفــور، ومل يســتطع الســيد أريــن 

ــه ال  ــا وأن ــادراً عــى قــول أي يشء قــوي ضــد كلاتن ، وحقيقــة أن الســيد آرن مل يكــن ق

يســتطيع أن يقــول أي يشء ضــد أقوالنــا ، فقــد عارضــوا فــوراً قائلــن: »لقــد أخربونــا بأمــور 

خاطئــة حتــى اآلن عــن املدافعــن عــن الثــورة الدميقراطيــة. 

ــور  ــى الف ــوا ع ــكلة« واعرتض ــذه املش ــح ه ــب توضي ــذا يج ــاً، ل ــس صحيح ــذا لي ــن ه لك

وقــرروا الهــروب، لكــن فاطمــة صمــدت وقالــت »ســأذهب« والســيد آريــن يخضــع لكلمــة 

الســيدة فاطمــة لهــذا الســبب قــال أيضــا أنــه يجــب أن يذهــب مــع فاطمــة خانــم، وقــاوم 

أصدقــاء الحــزب تجنــب هــذا الهــروب.

ــا  ــا وأن لدين ــة لن ــة املقاوم ــدم يف وقــت الحــق يف مواجه ــن بالتق ــد وعــد ســادين أري لق

ــن  ــن املتحارب ــم م ــا وغره ــون لدين ــا املتحارب ــع به ــي يتمت ــن الت ــن اآلخري البروقراطي

األخويــن.  وتركــوا الحــزب يف عجلــة مــن أمــره مــع زميلتهــا البهجــة فاطمــة، ولقــد تحدثنــا 

مــع زمالئنــا العــال حــول االنتقــادات ملالحظــات ســادين آرن األخــرى، التــي مل يســتطع 

أن يلجــأ إليهــا ألنــه تــرك الحــزب وواصــل حديثنــا يف الحــزب.

ــن مــن » شــعار أرض الفالحــن،  ــذي طرحــه الســيد أري ــه »شــعار اشــرتايك« ال وادعــى أن

وشــعار عــال املصانــع« لكــن الشــعار خاطــئ، وأن الشــعارات يف املرحلتــن هــا لثورتــان 

منفصلتــان، وأن املصنــع يف أي منطقــة ينتمــي إىل حالــة العــال الذيــن فيــه، وليــس العال 

يف تلــك املنطقــة نفســها، وأن هــذا ميكــن أن يكــون رمــزا ملرحلــة إقامــة الدولــة )املرحلــة 

االشــرتاكية(، يف حــن أن أرض الفــالح ليســت اشــرتاكية، بــل إنــه شــعار الثــورة الدميقراطيــة 

ــة وأولئــك الذيــن يهدفــون إىل  ــا ، باســتثناء العنــارص اإلقطاعي ــادة الربوليتاري و تحــت قي

تأســيس اشــرتاكية مــع كل الفالحــن ، فإننــا نطلــق عــى االشــرتاكين الربجوازيــن الصغــار يف 

األدب املاركــيس، شــبه الربوليتاريــا و لقــد أوضحنــا بالتفصيــل أن كفــاح تأســيس االشــرتاكية 

مــع تحالــف الفالحــن الفقــراء ســيكون ممكنــا ، وأن الربنامــج الحــايل لحزبنــا هــو برنامــج 

غــر مكتمــل للثــورة الدميقراطيــة )برنامجنــا ميلــك الحــد األدىن منــه(.
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قــال أريــن: »إذا كان هنــاك برجوازيــة صغــرة معاديــة لإلمربياليــة، فــإن العائــدات تــأيت 

ــن  ــرة ل ــة الصغ ــة« وأن الربجوازي ــة اإلمربيالي ــمل مكافح ــرتايك يش ــال االش ــا، ألن النض مّن

تناضــل مــن أجــل االشــرتاكية وأن مصالحهــا هــي يف ثــورة دميقراطيــة وطنيــة وللمشــاركة يف 

النضــال مــن أجــل الثــورة الدميقراطيــة، ألن كل فئــة ســتقاتل مــن أجــل قوتهــا الطبقيــة.

وأن كل طبقــة ســتقف إىل جانبنــا وذلــك مــن أجــل تحقيــق هــدف مشــرتك مــع منظاتهــا 

املســتقلة، وثانيــاً يجــب أال نقبــل الربجوازيــة الصغــرة عــى أنهــا متجانســة متليهــا الظــروف 

االقتصاديــة مــن مواقفهــم اتجــاه النضــال مــن أجــل الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة ولقــد 

ــن  ــك الذي ــى أولئ ــن حت ــطة ، ولك ــدة ونش ــة ، محاي ــكال مختلف ــة أش ــه يف ثالث ــا أن ذكرن

ــذا  ــاركة يف ه ــم املش ــة ميكنه ــورة الدميقراطي ــال الث ــن نض ــة األوىل م ــككون يف املرحل يش

الــراع هــل نســتطيع أن ننكــر أن عنــارص هاتــن املرحلتــن مــن الثــورة قــد تتداخــل مــع 

ــة  بعضهــا البعــض مــن التكتيكــن )نراهــا يف صفحــة 87( ... لكــن هــل العنــارص الجزئي

لهاتــن الثورتــن متداخلتــن يف التاريــخ؟

أمل تكــن أوروبــا الغربيــة تعــرتف بالحــركات واملبــادرات االشــرتاكية املختلفــة خــالل فــرتة 

الثــورات الدميقراطيــة؟ » يقــول أريــن: الــذي تجــرأ عــى إثبــات انتهازيــة مــن خــالل قــراءة 

ــس  ــن لي ــن، ولك ــن الثورت ــارص هذي ــة عن ــا لبلبل ــخ مرسح ــد كان التاري ــم، لق ــن » نع لين

ــكات »  ــن يف« تكتي ــل لين ــن قب ــة »م ــد كان مــرسح الهزمي نجــاح هــذه االســرتاتيجية فق

نقرأهــا رصاحــة )يف الصفحــة 82( »التاريــخ ... ال ميكــن التمييــز بــن الثــورات الدميقراطيــة 

وعنــارص الثــورات االشــرتاكية، إنهــا تخلــط بــن النضــال مــن أجــل الجمهوريــة ومــن أجــل 

ــل  ــن قب ــيس( م ــك الفرن ــيس )البن ــزي الفرن ــك املرك ــادرة البن ــم مص ــك ت ــرتاكية لذل االش

الحكومــة العاملــة.
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أحداث 5 تموز يف مرفأ )زونكولداك(

لقــد اندمجنــا مــع زمالئنــا العــال يف كل هــذه الخطــب، وبعــد حديــث طويل مــع القامئن 

غادرنــا لالجتــاع يف 5 يوليــو )متــوز(، وعنــد املغــادرة مل نتجاهــل ذكــر أن آريــن لــن يــأيت 

يــوم 5 يوليــو ألن الجــودة األساســية لالنتهازيــة هــي الهــروب مــن النضــال اإليديولوجــي. 

ومــا قلنــاه يف إيريغــي كان صحيًحــا أن الســيد آريــن مل يكــن يف زونكولــداك، وقــال رئيــس 

مقاطعــة ايرغــي يف االجتــاع ردا عــى االجتــاع، أن رئيــس مقاطعــة زونكولــداك أحمــد 

حمــدي دينلــر أنــه ليــس لدينــا أخبــار فقــد كان آريــن قــد وصــل قبــل ثالثــة أيــام »، وقال، 

ــيء،  ــل هــذا ال ــم، نحــن نعــرف مث ــة،« نع ــر املقاطع ــت ســابق بوزي ــى يف وق ــه التق أن

لكننــا مل نــراه رضوريًــا ».

ــن  ــاء هــروب آرن م ــات املعاكســة إلخف ــول الكل ــن زادز أن يق باختصــار، كان عــى أري

أصدقــاء الحــزب وكان الحفــل مزدحــاً بعــض الــيء حيــث كان التجمــع يف قريــة اولــوس 

ــا  ــن ســبب وصولن ــون شــخصاً-تحدثنا ع ــالً – يب خمســة وعــرون إىل الثالث مزدحــاً قلي

ــة  ــل االنتهازي ــذي هــو ممث ــر مجلــس اإلدارة ال ــا املكتتبــن تحــت تأث ــا إىل زمالئن وتقدمن

أريــن.

ولقــد قلنــا إننــا اشــرتاكيون بروليتاريــون يعارضــون التجزئــات االنتهازيــة التــي ميثلهــا كل 

مــن آيــار وأريــن يف الحــزب اإلســالمي الرتكســتاين والذيــن يقاتلــون ضدهــم داخــل الحــزب.

»الثوريــون الدميقراطيــون الوطنيــون« الــخ و لقــد جــاءت الكلــات إىل أذاننــا، عــالوة عــى 

ــد  ــا يف بل ــا كن ــة » لكــن ألنن ــة وطني ــورة دميوقراطي ــاك يشء اســمه » ث ــك مل يكــن هن ذل

ــا  ــوا أن مرحلتن شــبه اســتعاري وشــبه إقطاعــي، كان هنــاك اشــرتاكيون بروليتاريــون قال

ــا  ــد أيسء فهمه ــة، و أن املشــكالت الرئيســية ق ــة الوطني ــورة الدميقراطي ــة الث هــي مرحل

ــة، حيــث أن  ــر املســتمر لالنتهازي ــد مــن األماكــن داخــل الحــزب بســبب التزوي يف العدي

التعليــم داخــل الحــزب ال يرجــع إىل زمــرة حكــم انتهازيــة ومثابــرة فهــي تتعــرض للتشــويه 

املســتمر، لذلــك  لقــد قلنــا أن املناقشــات النظريــة التــي ينبغــي اســتكالها و ميكــن أن 

تســد الفجــوة يف التعليــم داخــل األحــزاب التــي ليســت قليلــة ، لكــن الوعــي العكــيس ال 

ميكــن منعــه.



23

ــة  ــا بعضــا بطريق ــد بعضن ــن أن ننتق ــا، نحــن االشــرتاكين، ميك ــة أنن ــن حقيق ــا ع وتحدثن

أكــر عنفــا يف النضــال اإليديولوجــي، وأن الحــزب االشــرتايك هــو آليــة النقــد -النقــد الــذايت 

ــن  ــي ل ــال اإليديولوج ــرتايك، وأن النض ــزب االش ــة الح ــى حيوي ــظ ع ــي تحاف ــة الت لآللي

ــة  ــد وأن الحــزب االشــرتايك ســيوفر الصداق ــره إال بالنضــال األيديولوجــي الوحي ــم توف يت

ــة. ــن والصداق والتضام

كل هــذه الكلــات أجــاب عنهــا رئيــس الجمهوريــة الرتكيــة، أحمــد حمــدي دينلــر عندمــا 

قــال:

ــث عــن  ــات! مل يكــن االشــرتايك مســتعًدا للمناقشــة والحدي أنظــر إىل رعــب هــذه الكل

االشــرتاكية وكان البــد مــن االســتعداد ســلًفا، نعــم، أي عضــو يف الحــزب الــذي أدىل بهــذه 

ــس اإلقليمــي  ــة لكــن هــذا هــو الرئي املالحظــات هــو شــخص مل يقطــع املشــاكل النظري

ــن  ــال، الذي ــن الع ــات اآلالف م ــد مئ ــث يوج ــة حي ــة صناعي ــرتايك يف منطق ــزب اش لح

يقولــون إن املرحلــة هــي مرحلــة الثــورة االشــرتاكية، ونحــن نتهــم االشــرتاكين الربوليتاريــن 

ــة. بالتصفي

ــت  ــه كان ــه أن مهنت ــن أصدقائ ــا م ــك وعلمن ــن ذل ــه م ــا ال ميكــن إعفائ ــك إىل حــد م لذل

ــة  ــرة ومنظم ــات كث ــداك يف أوق ــة زونغول ــال زار والي ــبيل املث ــى س ــه ع ــة، وأن معاري

زونغولــداك اإلقليميــة متــت مــع مثــل هــذا الرئيــس وقــد عــزل الحــزب نفســه متامــا عــن 

ــن. ــات مــن العــال الصناعي ــه املئ العــال يف مــكان يوجــد في

مــا هــو غريــب ومضحــك ومثــر للشــفقة أيضــا، يف هــذه املنطقــة الصناعيــة، ال يتجــاوز 

األعضــاء النشــطن يف الحــزب 10، ورئيــس مجلــس اإلدارة هــو مهنــدس معــاري يعيــش 

ــارسة  ــس وس ــاء الرئي ــطنبول أصدق ــمس(، ويف اس ــاء الش ــويو )م ــوش س ــة كوم يف مدين

ومهندســون مــن اســطنبول وأماكــن أخــرى، فيهــا ســيدات وســادة، وهــي مجموعــة تــأيت 

ــة  ــكام القّيم ــرة واألح ــة الصغ ــم العاملي ــات نظره ــت وجه ــزب، جعل ــتمرار إىل الح باس

تهيمــن عليهــا عــى آليــة صنــع القــرار يف الحــزب.

ــر  ــة الفك ــن يف الحــزب وحــزب ثقاف ــه هــو وبعــض األعضــاء اآلخري ــن أن ــم م ــى الرغ ع

الفيــدرايل طالبــوا مبقاومتنــا واألعضــاء اآلخريــن الذيــن يريــدون مثــل هــذا النقــاش، قــال 

ــه  ــال إن ــات وق ــى املحادث ــة وأنه ــة عــن االنتهازي ــه يتحمــل املســؤولية الكامل ــس إن الرئي
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ســيغلق مبنــى الحــزب وإذا أمكننــا البقــاء يف مقاطعــة زونكولــداك يف اليــوم التــايل، ميكــن 

ــذه  ــنقول »ه ــايل، س ــوم الت ــنبقى يف الي ــا س ــك أنن ــا نعلم ــا. عندم ــذه القضاي ــة ه مناقش

ــات«. ــة ســتتم مناقشــتها فقــط بعــد االنتخاب القضي

ــول  ــزب بالق ــا الح ــا وتركن ــر زميلن ــمعة يف نظ ــيئة الس ــداك س ــزب زونكول ــاء ح كان أعض

إن الهــروب مــن النضــال النظــري هــو الطابــع العــام لالنتهازيــة، وطبيعــة هــروب 

ــن. ي ــوك آرِّ ــادرة مل ــن، ومغ ــيد آري ــي الس األيديولوج
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من اجتماع زونكولداك يف 6 تموز 

ــة  ــداك مــع األنشــطة التابعــة ملنظــات إقليمي ســتتم مناقشــة أنشــطة مقاطعــة زونغول

ــات يف األمــة. ــرى الغاب ــد األول مــن جــدول األعــال بُق أخــرى، إذ يرتبــط البن

وانتقــدت صــورة عمــل قــرى الغابــات يف البــالد عــى النحــو التــايل؛ منظمــة زونغولــداك، 

التــي هــي معقــل االنتهازيــة آريــن، تعرضــت للوعــي الزائــف باالنتهازيــة، باســتثناء القليل 

منهــا، صدقهــا، حســن نيتهــا، شــجاعتها لكنهــم شــعوب » شــعبويون » ليســوا عــى درايــة 

بالنظريــة االشــرتاكية.

ــرة  ــة الصغ ــرتاكية الربجوازي ــرس واالش ــن األي ــراف اليم ــل انح ــعبوية، ب ــط الش ــس فق لي

متشــابكة، ويف االشــرتاكية الغريبــة ظهــرت النظريــة لجميعهــم، )لدرجــة أنــه عندمــا نقــول 

إن االشــرتاكية الربجوازيــة التــي تهــدف إىل بنــاء االشــرتاكية مــع كل الفالحــن تحــت قيــادة 

الربوليتاريــا، مليئــة بالوعــي النظــري، فــإن األحــكام القيمــة الربجوازيــة الصغــرى لرئيــس 

العــال بــدون ملعــان إيديولوجــي، فــإن أصدقــاء الحــزب يندهشــون.

مــن الطبيعــي جــداً أن يكــون األمــر كذلــك ألن االنتهازيــة قــد تكــون لهــا القــدرة عــى 

الســيطرة عــى اآلليــة التريعيــة وصنــع القــرار داخــل الحــزب، مــن خــالل التالعــب يف 

اتصــال العامــل، وبالتــايل باالشــرتاكين، مــن خــالل العمــل ضــد األصدقــاء الحزبيــن غــر 

ــة االشــرتاكية. املدركــن للنظري

هنــا يتــم القيــام بترفــات الحــزب وتقييمهــا يف ضــوء هــذه النظريــة، وتقييــم اإلجــراءات 

مــع اإلجــراءات املتخــذة يف قــرى الغابــة يف أولــوس هــو أفضــل دليــل عــى ذلــك: )انظــر 

صفحــة 87: )ال يوجــد عمــل ثــوري بــدون نظريــة ثوريــة )الــرتيك ســولو( يف قــرى الغابــة 

يف أولــوس، ميلــك كل الفالحــن تقريًبــا أرايض، ويقومــون باإلنتــاج واالســتهالك ويف حــوايل 

5-3 أشــهر يف الســنة يف أدوات ومعــدات املشــاريع الخاصــة بالغابــات، )منشــار وجــذوع 

إىل »مســتودعات وســيطة« لنقلهــا إىل املســتودع( مــع جــزء مــن الرســوم العينيــة، والجــزء 

اآلخــر يعمــل بالنقــود ولقــد تــم اســتغالل الفــالح مــن قبــل املرابــن يف بزيرجــان املغتصــب 

والديــون املدينــة يــزداد كل يــوم.
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انظــر تقييــم عالقــات اإلنتــاج مــن قــرى الغابــات أولــوس مــع مثــل هــذه الظــروف. إذ 

يعمــل الفالحــون كعاملــن يف إدارة الغابــات ألنهــم مدفوعــون، وألن القرويــن يأخــذون 

بيضهــم إىل الســوق، فــإن منــط اإلنتــاج املهيمــن هــو منــط اإلنتــاج الرأســايل، لذلــك فــإن 

ــال  ــات رأس امل ــاك تناقض ــون إن هن ــرون يقول ــي وآخ ــالح البروقراط ــن الف ــض ب التناق

العــايل.

ــس  ــن ورئي ــالب الثوري ــاء الط ــل أصدق ــن قب ــة م ــات الرائع ــدت هــذه التقيي ــد انتق وق

ــة ايغرنجــي، للعــال،  منطقــة )كارابــوك اوزكان(، الــذي رشح املفاهيــم يف عاصمــة مدين

ــل لالســتهالك. ــاج واملي عــن اإلنت

ــال،  ــة غــر رســمية ضــد هــذه االنتقــادات. عــى ســبيل املث وقــد أثــرت اعرتاضــات جدي

ــة. ــك ال تتغــر صفاتهــم العملي ــاج، لذل ــون ملزمــون بوجــود وســائل إنت العــال الليبي

 ما هو أكر ...

تتعلــق املــادة الثانيــة مــن جــدول األعــال مبشــاكل صحيفــة »بانــش«، لقــد ذكرنــا 

صفــات مصــدري الصحــف ومواقفهــم يف العمــل لذلــك، يجــب عليــك أن ننظــر يف طبيعــة 

هــذه االشــرتاكين الحــادة يف الصحــف لذلــك، لــن أكتــب محادثــات طويلــة حــول نطــاق 

ــة. الصحيف

ــة  ــرة االنتهازي ــة للزم ــة العام ــيحدد الطبيع ــن س ــد أن أري ــي أعتق ــا أنن ــك، مب ــع ذل وم

وســيوضح مــا يقدمــه آريــن مبوضوعيــة، فســوف أنقــل النقــاش حــول قضيــة صحفيــة«-ال 

يوجــد ذكــر لإلمربياليــة األمريكيــة يف الصحيفــة »-ال يوجــد أي ذكــر لإلمربياليــة األمريكيــة 

يف الصحيفــة، ولكــن كــا هــو معــروف، فــإن بلدنــا تحــت االحتــالل، لذلــك نحــن بحاجــة 

ــي  ــة عــى ســؤالنا املهن ــداً اإلجاب ــر اب ــا ومل يذك ــة ك ــة ثاني ــر وطني إىل شــن حــرب تحري

امللمــوس ».

ال تــرى اإلمربياليــة األمريكيــة أنهــا تــرى أصحــاب العمــل يف العــال وعــى ســبيل املثــال، 
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ــة  ــى مــن الحكومــة األمريكي ــة العقــد حت ــة فقدمــت الحكوم ــة الرتكي ــد الحكوم مل تتعاق

لألمريكيتــن وطلبــت أن تــأيت إىل تركيــا، هــذا هــو العقــد؟  

إجابتنا: 

» مل تعــد اإلمربياليــة مخيفــة وتحتــل بلــداً بدباباتهــا وكراتهــا وجنودها، وال تشــغل إحساســاً 

كالســيكياً، بــل تحتــل االســتعار الجديــد اليــوم دولــًة بهــا خرباتهــا، وائتاناتهــا، ومتطوعــو 

الســالم، وقواعدهــا، وبالتــايل تخفــي نفســها. يبــدو أنهــا أصليــة، لكنهــا يف الواقــع ال تــزال 

تحتــل قــوة اإلمربياليــة ».

ــات  ــي الطبق ــا ه ــة؟ وم ــة األمريكي ــوس باإلمربيالي ــو امللم ــا ه ــك اآلن: م ــأطلب من »س

والطبقــات التــي لهــا رصاعــات؟ )بــرف النظــر عــن وســاطة قــوة AP )حــزب العــال( ».

ــن  ــك الذي ــتثناء أولئ ــة باس ــة األمريكي ــة اإلمربيالي ــة وطبق ــن الطبق ــض ب ــد تناق ال يوج

ــة. ــل األمريكي ــن العم ــن أماك ــد م ــون يف العدي يعمل

»مــن هــي ســلطة حكومــة حــزب العــال؟ هــل قــوة حــزب العــال قــوة وطنيــة؟ قــوة 

حــزب العــال لإلمربياليــة األمريكيــة ليســت امتــداداً للبــالد؟«

ــد  ــه ق ــي أن ــة بشــكل ملمــوس وهــذا يعن ــة األمريكي ــة اإلمربيالي ــع، ال ميكــن رؤي »بالطب

ــا.« ــة املــايض يف تركي ــه وســيلة ملموســة لإلمربيالي ــذي رأى في ــوم ال حــان الي

الثــورة املضــادة يف بلــد شــبه اســتعاري وشــبه إقطاعــي، مخبــأ تحــت ضغــط اإلمربياليــة 

األمريكيــة، التــي أخفتهــا الدعايــة الشــديدة املعاديــة للشــيوعية إلــخ. وتســللت إىل البــالد 

ومــا هــي املهمــة العاجلــة لالشــرتاكين الربوليتاريــن يف الــراع األول مــع اإلمربياليــة؟ مبــا 

يف ذلــك إعطــاء الطبقــة الربوليتاريــا وســائر الوعــي املناهــض لإلمربياليــة مــن اإلمربياليــة 

األمريكيــة إىل تركيــا مثــل رمــي ورقــة، هــل مــن املمكــن إقامــة قــوة اشــرتاكية دون تحريــر 

اإلمربياليــة األمريكيــة؟

- ال أعتقــد أن أحــدا يعمــل بوعــي لصالــح اإلمربياليــة ومــع ذلــك، ناهيــك عــن اإلمربياليــة 
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األمريكيــة بقولهــا إنهــا ال تفهــم اإلمربياليــة األمريكيــة، بــل تخــدم اإلمربياليــة مبوضوعيــة.

ــال  ــا يق ــه م ــا. » أن ــدث إلين ــر يتح ــدث األخ ــة واملتح ــق دون ضج ــت عمي ــاك صم وهن

صحيــح ومــع ذلــك، ســنقدم للعامــل وعيــاً ضــد اإلمربياليــة وســوف نتحــدث عــن 

اإلمربياليــة األمريكيــة بعــد إعطــاء الوعــي الطبقــي األهميــة أوالً » وكــا االندفــاع لتمريــر 

ــن جــدول األعــال. ــادة م امل

وحــزب ثقافــة الفكــر الفيــدرايل تركهــا قبالــة »إذا كانــت تركيــا املســتقلة« الحصــول عــى 

كميــة مــن صحيفــة، ونحــن نتســاءل عــا إذا كان مــن املمكــن نرهــا هنــا، فــكان الجــواب 

أن الرئيــس؛ »ميكــن لرتكيــا أن توزيــع صحيفــة صغــرة يف املدينــة.

 ومــع ذلــك يف املصانــع، فــإن هــذه الورقــة تعطــي وعــي الربجوازيــة الصغــرة مــن العــال 

ألننــا ال نســتطيع توزيعهــا، وأنــت تعــرف كيــف لنــا وجهــات نظــر حــول هــذا املوضــوع 

منــذ فــرتة وجيــزة.«

»تركيــا املســتقلة« العــدد األول مــن صحيفــة »األحــد الدامــي« مــن يذكــر حالــة اإلمربياليــة 

األمريكيــة يف تركيــا والعــال والفالحــن واملوظفــن الحكوميــن والطــالب لفــرتة وجيــزة كان 

يدعــو كل شــعب تركيــا ملقاومــة اإلمربياليــة األمريكيــة وهــذه هــي طبيعــة الوعــي فــكان 

يعطــي تركيــا الربجوازيــة الصغــرة وحدهــا، وهــي صحيفــة مســتقلة.

مــا يقولــه هــو أن هنــاك طبقــة عاملــة ال تتناقــض مــع اإلمربياليــة األمريكيــة مــع مصالحها 

ــاً لرؤســاء هــؤالء الســادة، مــن  ــة. ووفق ــة الثاني ــر الوطني وســتكون خــارج حــرب التحري

املمكــن إقامــة اشــرتاكية بــدون إمربياليــة.

ــن، ســوف تظهــر  ــا الوجــه الحقيقــي للســيد آري ــة، وهن ــم االنتهازي ــن زعي هــذا هــو آري

منطقــة خليــج ســان فرانسيســكو وحــاد االشــرتايك، الحــرب الثانيــة مــن االســتقالل وزعيــم 

ــة وهــو  ــاء لفــرتة طويل ــن ســيتم إعطــاء أصدق ــا املســلحة الذي ــي مــن أبطــال قواتن وطن

حــزب املعاكــس عرضــة للتأثــر عــى وعــي الربوليتاريــا يف تركيــا، لقــد نجحــت يف تنفيــذ 

ــة مــن  ــة مــن خــالل االنخــراط يف أنشــطة مكثف ــة األمريكي سياســة االستســالم لإلمربيالي

ــة. ــة يف املناطــق الصناعي ــة مهيمن أجــل جعــل االنتهازي
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ــا  ــجعان حزبن ــال ش ــوف رج ــت يف صف ــأن وقع ــط ب ــذا املخط ــار ه ــد ث ــك، فق ــع ذل وم

للقتــال مــن أجــل إنشــاء تركيــا االشــرتاكية، كنــت تعتقــد أنــك ميكــن أن ينــام القلــب وهــو 

متحمــس لدينــا ويقــع عــى عاتقنــا أكــر مــن ذلــك بكثــر؟

نخــى مــن البروقراطيــن األحــزاب. خوفــا مــن االنتهازيــة يف صفــوف الحــزب، ألن 

ــدي  ــوم ستشــعر بأي ــك الي ــف، ألن ــت خائ ــة وأن ــة الواعي االشــرتاكين ال يســامحون الخون

قاســية تصفيًقــا ألنهــا ال تســتطيع رؤيــة الحقائــق غــًدا. وســوف يقــوم االشــرتاكيون 

الربوليتاريــن مــن جهــة، بتنظيــم الربوليتاريــا بوعــي ســيايس يف ضــوء النظريــة االشــرتاكية 

ــرى. ــات األخ ــات والطبق ــد الطبق ــة ض ــد اإلمربيالي ــرى ض ــة أخ ــن ناحي ــة، وم الربوليتاري

يف هــذا الكفــاح، ســتحاول اإلمربياليــة جــر الربوليتاريــا وحزبهــا إىل الطــرق الخاطئــة عــن 

طريــق وضــع العديــد مــن املحرضــن يف صفوفنــا كأنهــا ســتغلق الســتار عــن طريــق انتصار 

االشــرتاكين الربوليتاريــن. وســرى كل هــذا كأشــخاص أحيــاء وأنــت أيًضــا.

املراجع : 

)*( تم نر هذا املقال ألول مرة يف 22 متوز 1969 يف العدد 88 من املجلة الرتكية

)1( منظمة مقاطعة زونكولداك هي حصن االنتهازية آرين

)2( 7 يوليو إيريي يقول: »من الواضح من هروبه أنه لن يأيت إىل هنا.

)3( تــم أخــذ االجتــاع يف 5 يوليــو إىل زونكولــداك مــن قبــل مجلــس إدارة إيريغــي لتشــمل املزيــد من األشــخاص 

بيننــا وبــن آريــن يف ايرغــي، لكــن رئيــس إقليــم زونكولــداك رمبــا غطــى هــذا االجتــاع بطلــب مــن آريــن.

)4( كان علينــا أن نذهــب يف اليــوم التــايل، ولكــن كان علينــا تأجيــل تحركنــا قبــل أن يقولــوا: »إذا مل نغــادر غــداً، 

فإننــا ســنتحدث عــن ذلــك«.
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4-تفسير البند 1: 

ــوري  ــال الث ــي والنض ــبه إقطاع ــتعمر وش ــبه مس ــد ش ــي بل ــا ه ــروف، تركي ــو مع ــا ه ك

ــة  ــذا اإلمربيالي ــة ول ــتقالل والدميقراطي ــل االس ــن أج ــاح م ــو الكف ــد ه ــذا البل ــل ه يف مث

ــا  ــن أجــل تأســيس تركي ــة، والنضــال م ــة الوطني ــا الدميقراطي ــاد وحلفائه ــف اإلرش وتنظي

مســتقلة متامــا، النضــال الثــوري اليــوم مــع الدميقراطيــة الوطنيــة، مســتقلة، ليــس فقــط 

ــع  ــن جمي ــرتك م ــال مش ــو نض ــل ه ــاري، ب ــوري الربوليت ــال الث ــة النض ــا إلقام ــن تركي م

ــرتيك. ــن ال الوطني

ومــن أســباب كتابــة هــذه الســطور يف الربوليتاريــا، ألنهــا تنطــوي عــى القضايــا املتعلقــة 

بعمليــة إلقامــة الدولــة الربوليتاريــة ليــس اقرتاحــا لرتكيــا ميكــن لشــخص لديــه القليــل مــن 

العلــوم االجتاعيــة أن يــرى ذلــك بوضــوح وكتــب هــذا املقــال يف نظريــة الثــورة املاركســية 

مــن أجــل تأســيس الدولــة الربوليتاريــة، وبالتــايل كشــف عــن تزويــر العلــم املاركــيس.

وتجــدر اإلشــارة أيضــا إىل أن الحقيقــة التاليــة مهمــة بشــكل خــاص »إذا انضــم شــخص مــا 

أو مل يشــارك يف أي نظــام فكــري، فــإن هــذه العمليــة االنتخابيــة هــي فقــط عمليــة خاصــة 

بــه وعمليــة تفكــره الحــر وهــذا ال يكفــي للصــدق، بغــض النظــر عــن ضّجــة العــامل، حتــى 

لــو مل نقبــل االعرتاضــات املوضوعيــة عــى أعــال ســادة ذلــك الفكــر، نحتــاج أن نكشــف 

املوضــوع بشــكل موضوعــي ونصحــح التزويــر.

إذا كان )كينــان ســومر( قــد عبــث بعمــل رئيــيس مــن أي نظــام فكــري آخــر، بــدالً مــن 

املاركســية، فســوف نتدخــل معــه، ونــدرج مبوضوعيــة »عكــس روح العمــل« للســيد 

ــبًقا(. ــك مس ــرتض ذل ــي يف ــرف العلم ــا أن ال ــومر، )مب س

أواًل: 
تعــرف ســادة االشــرتاكية العلميــة الحــرب الثوريــة بأنهــا رصاع اقتصــادي وســيايس 

وإيديولوجــي وهزمــت قــوى الظــالم يف وجــه االشــرتاكية العلميــة، ملنــع تطــور االشــرتاكية 

ــرب  ــوة أو بالح ــة، بالق ــرتاكية الربوليتاري ــور االش ــع تط ــا من ــي ال ميكنه ــة، الت الربوليتاري
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وللقتــال ضــد الطبقــات االشــرتاكية الربوليتاريــة، التــي تحــاول تخريــب النظريــة االشــرتاكية 

الربوليتاريــة ولعمــل التخريــب، ولخلــق الفــوىض يف صفــوف الثــورة وإن انتصــار املاركســية 

يجــربه عــى أن يتعــرض للاركســية.

يف نظريــة االشــرتاكية العلميــة، ال يتــم فعــل تزييــف الــرؤى أو طمســها بالــرورة بالوعــي 

والنيــة والســعادة البريــة والحريــة، إلــخ وأن الشــخص الــذي انطلــق ملثــل هــذه األغراض 

الرفيعــة، نتيجــة لعــدم قدرتــه عــى تطهرهــا حرفيــاً مــن الرواســب املثاليــة مــن ألفــي عام 

وعــدم فهــم النظريــة الثوريــة -العبوديــة لكلــات النظريــة االشــرتاكية الربوليتاريــة؛ ميكــن 

ــل  ــة و يســمى هــذا الشــخص »الوكي ــات الرجعي ــد لحســاب الطبق أن تعمــل بشــكل جي

املوضوعــي« يف األدبيــات.

وشــهد علــاء االشــرتاكية العلميــة خطــًرا منــذ البدايــة، وكافحــوا طــوال حياتهــم مــع متــدد 

هــذه القــوى الرجعيــة تحــت ســتار العلــم. لقــد تســارع وتطــور تطــور االشــرتاكية العلميــة 

مــن خــالل النضــال الطويــل ضــد هــذه االنحرافــات يف مــكان واحــد ومــن الواضــح أنهــم 

أكــر خطــورة مــن أولئــك املتورطــن يف الرتــب األخــرى، الرجعيــون يف الصــف االشــرتايك.

باختصــار: يف األدبيــات، تُســمى القــوى املناهضــة لالشــرتاكية، املتخفيــة، التــي تتســلل إىل 

صفــوف الثــورة وتخــرب النظريــة االشــرتاكية العلميــة »االنتهازيــة« يف األدب. االنتهازيــة 

هــي مثــل الحربــاء و إن قناعــه ليــس مــا ال يفعلــه.

أن االنتهازيــة تتجــى يف الحركــة االشــرتاكية بأزيــاء مختلفــة، إنهــا تعــرِّف متويــه االنتهازيــة، 

والبنيــة االقتصاديــة واالجتاعيــة لهــذا البلــد، ودرجــة التطــور ودرجــة الوعــي الســيايس 

وتنظيــم الربوليتاريــا مــع درجــة تطورهــا، وبالتــايل طبيعــة مرحلــة الثــورة التــي تشــارك 

فيهــا البــالد. وفقــا للتناقضــات الســائدة والثانويــة يف العــامل ويف البــالد، تتشــكل االنتهازيــة، 

وتحــدد األزيــاء.

بغــض النظــر عــن أي عمليــة ثــورة، بغــض النظــر عــن طريقــة االنتهازيــة، فــإن الطبيعــة 

ــة هــو  ــاق االنتهازي ــة هــي الهــروب مــن النضــال اإليديولوجــي. إن تري ــة الثابت االنتهازي

ــاً نظريــات ثوريــة. النضــال اإليديولوجــي، ال ميكــن لإلنفتشــية أن تواجــه علن
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هــذا ألن االنتهازيــة ال ميكــن أن تظهــر بوضــوح. تجنــب بوضــوح الحجــج النظريــة، مــع 

ــم  ــة، ومعارضــة تعل ــة الثوري ــة للمارســة فقــط مــن خــالل ازدراء النظري إعطــاء األهمي

االشــرتاكية العلميــة إذا كانــت الظــروف واإلمكانيــات مناســبة، متجاهلــن التعليــم 

االشــرتايك داخــل الحــزب، مســتخدمن مفاهيــم تتعــارض مــع النظريــة االشــرتاكية العلميــة، 

معتربيــن أن ظــروف البــالد غــر مناســبة، للدفــاع عــن أطروحاتهــم االنتهازيــة كأطروحــات 

االشــرتاكية العلميــة، مخبــأة وراء ســادة االشــرتاكية العلميــة، وتشــويه النصــوص الرئيســية 

لالشــرتاكية العلميــة.

ــادة  ــال س ــة أع ــالل هزمي ــن خ ــة، م ــرتاكية العلمي ــادة االش ــو أن س ــاه ه ــا قلن ــر م آخ

ــم  ــي يت ــة الت ــار املارســة االجتاعي ــة، مــن خــالل األخــذ بعــن االعتب االشــرتاكية العلمي

تشــكيلها مــن خــالل الظــروف املنفصلــة والخاصــة لبعــض البلــدان يف الفــرتة التي يعيشــون 

فيهــا؛ طاملــا هنــاك تضــارب يف املصالــح املتناقضــة يف الســلوك، فــإن األطروحــات الرئيســية 

التــي لهــا صالحيــة عامليــة هــي أطروحــات مــن الفــرتة املاضيــة وال تنطبــق عــى الفــرتة 

التــي تعيــش فيهــا.

ــال  ــة األع ــبب ترجم ــداً بس ــاً ج ــس مرتفع ــرتايك لي ــي االش ــوص، الوع ــه الخص ــى وج ع

ــو  ــزب، وه ــه ح ــن لدي ــن الزم ــرة م ــرتة قص ــون ف ــة يف غض ــرتاكية العلمي ــية لالش الرئيس

ــل هــذه  ــع، مث ــة محــدودة يف الواق ــث الربملاني ــد شــبه اســتعاري حي ــة يف بل أكــر أهمي

ــدم  ــه ق ــول إن ــذي يق ــومر، ال ــان س ــة كين ــة ودق ــر بعناي ــب النظ ــك يج ــة، لذل االنتهازي

ــاب. ــات الكت ــى مقدم ــة Emek، ع ــية يف مجل ــية للاركس ــال الرئيس األع

ويحــاول ســومر أن يثبــت أفــكاره االنتهازيــة بأعــال لينــن ومــاو، وليــس األعــال 

ــويه  ــالل تش ــن خ ــام، م ــرة لالهت ــة مث ــك يف معضل ــل ذل ــية، ويفع ــية للاركس الرئيس

الطريقــة الديالكتيكيــة املاركســية، ديناميكيــة األســلوب املاركــيس مــن خــالل إنحــراف مبدأ 

ــل امللمــوس  ــن التحلي ــال م ــه، االنتق ــل امللمــوس للحــاالت امللموســة« مــن هدف »التحلي

للحالــة امللموســة إىل التجريــد العلمــي، أي »الرابــط الداخــي بــن الخــاص والعامــة، العــام 

والخــاص«، وهــو أحــد املبــادئ الرئيســية للجدليــة، مــن ناحيــة أخــرى »التحليــل امللمــوس 

للحــاالت امللموســة«، مــن خــالل دفــع مبــدأ ماركــس إىل اقــرتاح ظــروف منفصلــة خاصــة 

ــة غــر صالحــة يف العــر الرأســايل  ــكار، لكــن لينيني ــل االحت ــا قب جــدا يف الرأســالية م
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ــايل  ــم الرأس ــيس للحك ــكار مارك ــة كاحت ــية اللينيني ــكار املاركس ــة إن ــكاري، ومحاول االحت

ــكاري ، الســيد ســومر. االحت

ويحــاول ســومر طمــس الصالحيــة العامليــة لنظريــة الثــورة، ال ســيا املاركســية-اللينينية، 

ــة إىل  ــة للربجوازي ــة الربجوازي ــل الديكتاتوري ــت وتحوي ــة يف تفتي ــورة الثوري ــة الث لنظري

ــا. ــة الربوليتاري ديكتاتوري

ــة  ــورة اللينيني ــة الث ــر نظري ــة تزوي ــم محاول ــة أن نبــن كيــف ت وســنحاول يف هــذه املقال

ــة. ــدة يف اللينيني ــورة، وهــي األعــال الوحي ــة والث ــاء عــرض الدول أثن

ثانيًا:

»هنــاك مــن يشــم رائحــة التحريفيــة الحــادة، عــن طريــق خلــط ســاق القشــة يف مســألة 

الثــورة االشــرتاكية«. )العمــل، العــدد: 5، ص 6( ويف الواقــع، منــذ تأســيس االشــرتاكية 

العلميــة حتــى الوقــت الحــارض، كانــت دامئـًـا حساســة ملســألة املــرور الســلمي لالشــرتاكية، 

املاركســين. وكان االهتــام دامئــا نحــو مــا إذا كان هنــاك انحــراف أم ال.

ــاك تحريــف حــاد يف أنــف املاركســين، مــن هــذا القــول،  ــايل، كان هن ويف العــر اإلمربي

تــورايت، جوريــس، تذكرنــا لفــرتة قصــرة مــن الكلــات الرتكيــة الشــهرة قائــال الــدويل الثــاين. 

يطلــق عليــه »االنتهازيــة«، االشــرتاكية الصحيحــة، عــى الرغــم مــن أن الســيد ســومر ال 

ــا،  ــا قدمه ــى أنه ــي ادع ــال الت ــر إىل األع ــلل مبك ــه كان يتس ــرارة، إال أن ــك بح ــول ذل يق

والتــي خففــت فيهــا فمــه وخنقــه. ويتــم ذلــك مــن خــالل الســر عــى خطــى أســياده، 

ــا أن ثــروة برنشــتاين ينتمــي إىل ماركــس. مدعي

ثالثًا:
ــا نتحــدث باختصــار، فاالنتقــال مــن  مــاذا تعنــي »الوســائل الســلمية« لالشــرتاكية؟ دعون

الطــرق االشــرتاكية إىل االشــرتاكية هــو رؤيــة إمكانيــة االنتقــال إىل االشــرتاكية عــرب الربملــان 

الربجــوازي. وهــي ال متنــع الديكتاتوريــة الربوليتاريــة مــن الطريــق الســلمي إىل االشــرتاكية.

وتعتــرب أن الســباق الربملــاين بــن الطبقــات، وبهــذه الطريقــة، ميكــن أن يــؤدي يف النهايــة 

إىل االشــرتاكية. كل األحــزاب الربملانيــة االشــرتاكية، التــي قبلــت أن باالشــرتاكية ميكــن أن متــر 

عــرب طــرق ســلمية يف عرنــا، أوضحــت أنهــا لــن تنشــئ ديكتاتوريــة الربوليتاريــا عندمــا 

تصــل إىل الســلطة.
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رابعًا:

عــى هــذا بالنســبة ألولئــك الذيــن يشــمون رائحــة التحريفيــة الحــادة يف العــر الرأســايل 

ــروا  ــد أن يذك ــن املفي ــون م ــا يك ــرتاكية، رمب ــال إىل االش ــلمية لالنتق ــة س ــلمي بطريق الس

باختصــار مــايض هــذه املســألة. ويف الحقيقــة، تحــدث ماركــس يف اجتــاع حاشــد عقــد يف 

ــه  أمــاركال بعــد مؤمتــر الهــاي األول لعــام 1872، ويف بعــض الظــروف، حيــث أوضــح أن

يف بعــض الظــروف، ميكــن لألفــراد العاملــن أيضــا الوصــول إىل أهــداف العــال بوســائل 

ســلمية.

حيــث أعــرب ماركــس عــن نفــس الفكــرة يف وقــت ســابق، عــى ســبيل املثــال، يف مقابلــة 

مــع صحيفــة أمريكيــة »العــامل« )3 متــوز 1871( حيــث كان مــن املمكــن الوصــول بشــكل 

أكــر ثقــة وقيــل أن االنتفاضــة املســلحة ســتكون حاقــة كبــرة.

قــال جــن ماركــس إن القانــون املعــادي لالشــرتاكية الــذي ُســن يف أملانيــا عــام 1878، بعــد 

ــا  ــلمًيا، م ــل س ــن أن يظ ــي ميك ــور التاريخ ــح إىل أن التط ــهر، أمل ــرتدام الش ــاب أمس خط

ــان ســومر )العمــل،  ــن ميســكون بالســلطة. كين ــك الذي ــل أولئ ــن قب ــف م مل ميــارس العن

ــة: 16(. ــدد: 5، صفح الع

هنــاك موقــف مثــر للفضــول بــن مــا ترفــات كينــان ســومر ومــا فعلــه القــادة 

الثــاين. الالهــوت  االنتهازيــون يف علــم 

فمنــذ فــرتة زمنيــة تزيــد عــن نصــف قــرن، ذكــر لينــن بوضــوح أنــه مــاض يف املــايض “أن 

القــادة االنتهازيــن للرائــد الثــاين ينفقــون عــى طاولــة املاركســية.

نفــس العشــاء القديــم )باإلضافــة إىل “الدولــة والثــورة” عنــد تقديــم عملــه( وهــو يعــرتف 

ــا  ــر لن ــا لتظه ــة، وهن ــة وإىل شــجاعته الرهيب ــه إىل الطاول بشــجاعة الســيد ســومر إلعادت

كلــات ســادة املاركســية، التــي تفنــد هــذه املقرتحــات بانتهازيــة االنتهازيــة.

مــن الواضــح أنــه مــن الــروري القــول، يف ورقــة حــول املاركســية -ويف مقدمــة “الدولــة 

والثــورة” -إن ماركــس يتوقــع إمكانيــة وجــود حالــة اســتثنائية خاصــة بحتــة، وأن صحتها يف 

اللينينيــة تضيــع يف تلــك البلــدان، ناهيــك عــن “املمــر الســلمي لالشــرتاكية”، الــذي مل يــرد 

ذكــره يف أي مــن أعــال املاســرت، ناهيــك عــن كلمــة واحــدة ألن ماركــس وإنجلــز يتوقعــان 

ثــورة “قرسيــة” كقاعــدة عامــة، ليــس ســوى تشــويه ملاركــس وإنجلــز.
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ــول: “إن  ــث تق ــتثنايئ، حي ــكل اس ــة بش ــت واضح ــة كان ــذه الطريق ــس أن ه ــر مارك ذك

ــة وبطريقــة  االنتقــال مــن الطــرق الســلمية إىل االشــرتاكية ممكــن يف ظــل ظــروف معين

ــلمية”. ــركات الس ــالل التح ــن خ ــا م ــر أمانً ــة وأك ــر رسع أك

لقــد تنبــأ ماركــس “باالنتقــال مــن الســالم إىل االشــرتاكية” كإمكانيــة لربيطانيــا والواليــات 

املتحــدة، اللتــن تختلفــان متاًمــا عــن أوروبــا الســوداء ولهــا خصائــص مختلفــة متاًمــا.

ــت الرأســالية يف فــرتة “التنافســية الحــرة”، كــا هــو  ــن، كان مــرة واحــدة، يف كال البلدي

ــرتا، عــى وجــه الخصــوص،  ــدى إنكل ــاً، ل ــا الســوداء األخــرى. ثاني ــدان أوروب الحــال يف بل

ــا  ــة الربوليتاري ــع ثقاف ــالد، م ــة للب ــية التقليدي ــة السياس ــة للحري ــالية نتيج ــة رأس طبق

ــد  ــع تقلي ــال، م ــات الع ــداً يف نقاب ــاً جي ــة تنظي ــة املنظم ــة الربوليتاري ــة، والطبق العالي

ــا الســوداء. ــة بأوروب ــة مقارن ــن الثقاف ــاٍل م ــع مبســتوى ع ــذي يتمت املصالحــة، ال

ــة والعســكرية.  ــف البروقراطي ــه ضعي ــس بأن ــات، اعــرتف مارك ــة إىل هــذه الصف باإلضاف

)عــى غــرار إنكلــرتا(. يف إنكلــرتا، التــي كان لهــا طبقــة بروليتاريــة قويــة جــدا وبروقراطيــة 

وعســكرية ضعيفــة كميــاً ونوعيــاً، مل يكــن باإلمــكان ثــورة الثــورة، لكــن حســب ماركــس.

هــذه هــي الظــروف التــي خلقــت يف ذلــك الوقــت الفكــرة منهــا أنــه كان مــن املمكــن 

للعــال إخضــاع الرأســالين الربيطانيــن ســلميا، وأن البروقراطيــة ال تختلــف عــن أرض 

أوروبــا الســوداء، وبالتــايل فــإن الــرط األســايس للثــورة االشــرتاكية يف الواليــات املتحــدة 

ــة  ــك “آل ــالل تفكي ــن خ ــرتاكية م ــره إىل االش ــن متري ــف”، ميك ــتخدام “العن ــرتا، باس وإنكل

الدولــة” وإقامــة ديكتاتوريــة الربوليتاريــا. )الدولــة والثــورة، 51، 52، 53، 84، بالتفصيــل، 

يــرح لينــن(.

ــن  ــا مل تك ــا م ــتثناء، قامئ ــرى االس ــكا، أو باألح ــا وأمري ــس لربيطاني ــد مارك ــد كان تقيي وق

ــون  ــا ال يك ــدان. عندم ــذه البل ــورة يف ه ــكرة متط ــع عس ــة م ــة متقدم ــاك بروقراطي هن

هنــاك أي تطــور أقــل مــا هــو عليــه، فإنــه يختفــي تحــت ظــروف الرأســالية االحتكاريــة 

لذلــك، فــإن الثــورة الربوليتاريــة الكــربى هــي رشط مســبق مطلــق لتطــور االشــرتاكية يف 

ــة دون اســتثناء. ــدول اإلمربيالي كل ال
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دعونا نأيت إىل “القانون املعادي لالشرتاكية” الذي ُسن يف أملانيا عام 1878.

ــخ  ــكات املقرتحــة ألي موقــف، وأســاليب، وتاري يــرح املاركســيون، يف أي وقــت، التكتي

تلــك الفــرتة وظــروف ذلــك البلــد. قــال ماركــس، عــى حــد قولــه، إنــه يف حــن أن النزعــة 

ــد  ــد فق ــت، وكان “غوشــاللك” ق ــك الوق ــة يف ذل ــة للغاي ــت قوي ــة كان العســكرية األملاني

أنشــطته القدميــة، إال أنــه كان ال يــزال لــه تأثــر عــى الربوليتاريــا، وأن هــذه الجاعــات 

ــون  ــا تك ــن عندم ــن الزم ــروج م ــالل الخ ــن خ ــة م ــؤدي إىل هزمي ــن أن ت ــة ميك األناركي

الظــروف الشــخصية غــر مالمئــة.

تــم رفــع هــذا القانــون، الــذي ينــص عــى حظــر جميــع املنظــات االشــرتاكية واملنظــات 

ــال  ــركات الع ــة لتح ــام 1890 نتيج ــرتاكية، يف ع ــة االش ــة والصحاف ــة العالي الجاهري

ــة، وليــس بشــكل ســلبي، ولكــن مبعارضــة نشــطة. الجاهري

ثانيــاً، قــول ماركــس، إن العنــف بــدون اللجــوء إىل العنــف جنــون هــو القاعــدة العامــة 

للاركســية. ال يحمــل العــدوان والعنــف يف املاركســية. لكنــه ضــد القــوة بالقــوة. 

واملاركســيون ال يخرقــون القانــون دون كــرس الربجوازيــة.

حتــى مثــل هــذه الكلمــة الواضحــة وغــر املتايــزة ملاركــس تــم تحويلهــا. يف ذلــك الوقــت، 

كــا فعــل ســومر، أصبــح اليــوم يتصالــح مــع حقيقــة أن التطــور التاريخــي ميكــن أن يظــل 

ســلمًيا، مــا مل يتــم اســتخدام العنــف، باعتبــاره انتهازيــا، وانتقــد انجلــز بشــدة ســوء تفســر 

االنتهازيــن لكلمــة ماركس.

 ومــن املعــروف مــن قبــل االشــرتاكين أن انجلــز انتقــده كاوتســي ونُــر يف نويــه 

تســايتونج بعــد عــر ســنوات فقــط مــن انتقــاد مــروع برنامــج إيرفــورت، الــذي شــمل 

ــران 1871. ــة يف 19 حزي ــد االنتهازي نق

ــز أن ماركــس اقــرتح طريقــة ســلمية  ويف مقــرتح “نقــد مــروع إيرفــورت”، اقــرتح أنجل

لقــوة النزعــة العســكرية األملانيــة -التــي مل يقرتحهــا مــن قبــل عــى النزعــة الســلمية، وأن 

االنتهازيــن األملــان، الذيــن حاولــوا فــرض إصالحهــم الربجــوازي عــى كلاتهــم الخاصــة، من 

خــالل تبنــي القــوى املتطرفــة األربعــة، بالــكاد ســقطوا فيهــا. بغــض النظــر عــا يحــدث، 
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يجــب أن يتــم دفعــه إىل األمــام، ومــن الواضــح كــم هــو رضوري، االنتهازيــة التــي بــدأت 

اليــوم يف الجــزء األكــرب مــن الصحافــة االجتاعيــة الدميقراطيــة، والحركــة، والحــزب، خوًفــا 

ــدون  ــرت ب ــي انت ــكار الت ــض األف ــر بع ــرتاكين، أو تذك ــد االش ــون ض ــد القان ــن تجدي م

موســم. مطلــوب اآلن العتــاد النظــام القانــوين الحــايل يف أملانيــا كفايــة لتحقيــق جميــع 

مطالبهــا ســلميا ...

ــة  ــا حقيق ــن.” إنه ــك يســتمر لين ــد ذل ــورة، ص 90(. وبع ــة والث ــن، الدول ــم )لين “الجرائ

ــون  ــد القان ــن تجدي ــون يف خــوف م ــان يعمل ــن األمل ــن االجتاعي أساســية أن الدميقراطي

غــر العــادي، الــذي ينســبه انجلــز لالنتهازيــة عــى الخطــة األوىل وبــدون تــردد. “)لينــن، 

ــورة، صفحــة 91(. ــة والث الدول

كــا تــرون، فــإن القضيــة واضحــة جــدا بالنســبة للظــروف التاريخيــة االســتثنائية ملاركــس، 

ــلمية  ــة الس ــات “ذات الصل ــإن الكل ــكار، ف ــل االحت ــا قب ــدة وبريطاني ــات املتح وللوالي

باالنتقــال إىل االشــرتاكية “ ليســت صحيحــة قبــل احتــكار اللينينيــة، ولكنهــا صالحــة لفــرتة 

االحتــكار الرأســايل.

ــاظ  ــات بألف ــذه الكل ــون ه ــى االنتهازي ــية-اللينينية، تبن ــة املاركس ــة النظري ويف مواجه

ــية. ــة املاركس ــات بالدمياغوجي ــذه الكل ــط ه ــوا رب ــع وحاول أرب

ــد  ــو كان ق ــذي كــا ل ــدأ هــذه املســألة باســم ماركــس، الســيد ســومر ال ويف الواقــع، تب

ــع  ــوع، ووض ــذا املوض ــول ه ــكاره ح ــرتاكية يف أف ــكار االش ــس أف ــة، غم ــن القم ــقط م س

النقطــة يف كلــات ســتالن: إن جميــع الــدول األعضــاء يف منظمــة االنتهازيــن التــي تقــرتح، 

ــة، وليــس املاركســية “. ــادي بقضاياهــا االنتهازي لذلــك تن

إن النضــال الطبقــي مــن الطبقــة املاركســية، وهــو اإلطــار الرئيــيس للمذهــب املاركــيس، 

هــو فكــر معــروف لــدى ماركــس ويقبلــه املؤرخــون واالقتصاديــون الربجوازيــون. مــا فعلــه 

ــه ســيأيت إىل االشــرتاكية مــن  ماركــس هــو أن هــذا الــراع الطبقــي أوضــح بالــرورة أن

خــالل ديكتاتوريــة الربوليتاريــا، ويفصــل جهــاز الدولــة الربجوازيــة بدرجــة غــر مســبوقة 

مــن الثــورة القاســية.

ــاليب  ــى أس ــدان ع ــا يعتم ــن، أنه ــا رشح لين ــز، ك ــس وإنجل ــن مارك ــح كل م مل يوض
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تحقيــق الثــورة، أي مــع مســألة الشــكل، فقــد تنشــأ العديــد مــن املواقــف الجديــدة وقــد 

تتغــر يف كثــر مــن األحيــان يف عمليــة الثــورة. لكــن الحقيقــة وراء أفــكار ماركــس وإنجلــز 

هــي “الثــورة العنيفــة”، كــا يشــر لينــن، وهــذا هــو املبــدأ العــام.

“إن عقيــدة ماركــس وإنجلــز فيــا يتعلــق بحتميــة ثــورة عنيفة ترتبــط بالدولــة الربجوازية. 

ــا(،  ــة الربوليتاريــة )دكتاتوريــة الربوليتاري ــة الربجوازيــة أن تحــل محــل الدول ميكــن للدول

وليــس عــن طريــق” االنقــراض “، ولكــن كقاعــدة عامــة، مــن خــالل الثــورة القامئــة فقــط 

ــاً مــع تريحــات ماركــس  ــة تتــاىش متام ــورة العنيف ــز للث ــة انجل عــى العنــف وإن إدان

العديــدة، ودعونــا نتذكــر محنــة الفلســفة التــي ظهــرت بوضــوح والبيــان الشــيوعي، بعــد 

ثالثــن عاًمــا، يف عــام 1875، غمــر ماركــس املحتــوى االنتهــازي لربنامــج غوتــا يف قــاع األرض 

)تذكــر نقــد برنامــج غوتــا(.

ــة. إن  ــاء ليــس نتيجــة كلمــة ضخمــة أو كلمــة بالغيــة، وليــس رغبــة يف املجادل هــذا الثن

فكــرة الثــورة القامئــة عــى هــذا العنــف ورضورة أن تقــوم هــذه الفكــرة بتنظيمهــا عــى 

ــن يف  ــول كينديســييني لين ــا يق ــز، ك ــس وإنجل ــدة مارك الجاهــر هــي أســاس كل عقي

ــورة )ص 31(. ــة والث الدول

الجــواب الــذي قدمــه ماركــس إىل بــرودون، الــذي يؤكــد بــأن الراعــات الطبقيــة ميكــن 

أن يتــم تســويتها بطريقــة ميكــن إدارتهــا بواســطة بنــك الشــعب أمــر مؤكــد مــن خــالل 

منحهــم قروضــاً بــال مقابــل، هــو أمــر واضــح. ســوف يتوقفــون عــن الثــورات حتــى ذلــك 

الحــن، ســيتم تغيــر آخــر كلمــة يف العلــوم االجتاعيــة عشــية تصحيحهــا وتغيرهــا مــن 

جميــع أجــزاء املجتمــع، أو الــراع، أو املــوت، أو الحــرب.

“هنــا هــو فكــر انجلــز يف هــذه القضيــة”، يستشــهد لينــن مــن انجلــز، مكافحــة دورينــغ 

Anti-Dühring ولكــن دور القــوة يف التاريــخ )مصــدر الــر(، ودور الثــوري، وقبالــة كل 

مجتمــع قديــم حامــل بكلــات ماركــس، واألداة التــي تفســد وتكــرس األشــكال السياســية 

ــغ  ــة يف الســيد دورين ــة. ال يوجــد كلم ــة االجتاعي ــاة املتحجــرة للحرك ــت الحي ــي أنه الت

ــد  ــد وق ــداء فقــط مــن خــالل التنه ــاره عــى ســحب الصع ــة إجب وهــو يعــرتف باحتالي

تكــون قــوة تدمــر االقتصــاد املتوتــر رضوريــة، حيــث إن انجلــز، كــا رأينــا، ال يذكــر كلمــة 
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واحــدة مــن نظريــة ماركــس للثــورة -كــا يقبــل دورينــغ العنــف، خــارج الطريــق الســلمي 

وهــو ينتقــده.

وكينــان ســومر! يف عــرض ماركــس وأفــكاره حــول الثــورة بوضــوح يف صفحتــن إىل ثــالث 

ــرة  ــن فك ــدة م ــة واح ــر كلم ــه دون ذك ــن خطاب ــس م ــتثناءها مارك ــرتح اس ــات، اق صفح

ــه  ــان الصحفــي يف كتاب ــا. تتكــون مــن البي ــدأً عاًم ــي اعتربهــا مب ــورة الت ماركــس عــن الث

عــن االنتقــال إىل الســالم، ذكــر لينــن أن هــذا كان باطــالً ألن الظــروف تغــرت يف العــر 

ــاء عمــوًدا مــن ثــالث صفحــات. اإلمربيــايل -مــا الــذي يعنيــه أن يعطــي ملؤلــف الثن

وأظهــر املاركســيون عندمــا كان عــدد قليــل مــن الفتــات الثوريــة التــي مل تتجــاوز املذهــب 

التجريــدي، واألغــاين، وبــدون أي ســبب، مل يتجــاوز النظريــة، واألغنيــة، وبعــض الفئــات 

الثوريــة التــي كانــت أبجديــات املاركســية، مل يكــن هنــاك ســوى تحريــف الزهــري حتــى 

اليــوم.

“مبعنــى ماركــس، مــن أجــل التحريفيــة، مبعنــى املفهــوم، كانــت الثــورة مجــرد حلــم “. مــا 

هــو الهــدف الســيايس الوحيــد؟ هــو توفــر أكــر مــن ٪50 مــن األصــوات ... “

لهــذا، يجــب أن يكــون املؤلــف مــن العمــل صاحــب مؤلــف املاركســين لتلبيــة الطبيعــة 

الطبيعيــة لألنــف حساًســا. ولــي نســمع رائحــة التحريفيــة الحــادة يف “العمــل الســلمي 

للثــورة “ و يجــب أن ال نخلــط القشــة بالســاق و ال أن نخلــط القشــة بالقــش؛ وذلــك أيضــاً 

لفصــل االشــرتاكية العلميــة والتحريفيــة عــن بعــض.

خامسًا: 

ــم ال  ــورة، فه ــأ إال بالث ــن أن تنش ــا ال ميك ــة الربوليتاري ــيون إن حال ــول املاركس ــا يق عندم

يهملــون االســتفادة مــن إمكانيــات الرعيــة وإمكانيــات الربملانيــة الربجوازيــة. لقــد أوضــح 

لينــن يف مرضــه املاركــيس للطفولــة، االســرتاتيجية الثوريــة، أن املاركســين ميكنهــم العمــل 

حتــى يف أكــر الربملانــات الرجعيــة.
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ــار  ــه اختب ــاين  إن ــك  العمــل الربمل ــة ليســت وســيلة ولكــن أداة , لذل ــه، فالربملاني ــا ل وفق

ــح  ــاين مين ــل الربمل ــن الشــهر واضــح: “إن العم ــد لين ــع. وع للاركســين، وهــو خــط رفي

ــاس  ــض الن ــادم وبع ــب خ ــاء لق ــين -إعط ــم ودودون للاركس ــن ه ــاس الذي ــض الن بع

ــجن “. ــم بالس ــم عليه ليحك

يبــدو أن النظريــة املاركســية-اللينينية تتنبــأ بأنــه حتــى لــو كانــت هنــاك لحظــة يســتحيل 

ــاة الرأســالية،  ــر معان ــى يف ع ــة، حت ــة برملاني ــا بطريق ــة الربوليتاري ــيس دول ــا تأس فيه

حيــث تكــون البروقراطيــة والعســكرية قويــة للغايــة.

“األمــور تتحــول باســتمرار مــن النمــوذج األول إىل الثــاين، ومــع ذلــك، فــإن النضــال داخــل 

التناقضــات موجــود يف شــكلن. لهــذا، فــإن وحــدة األضــداد مؤقتــة ونســبية، عــى العكــس 

مــن ذلــك، فــإن الــراع بــن األضــداد هــو مطلــق.

يف املجتمعــات الطبقيــة، توجــد أشــياء متقابلــة مثــل الحــرب والســالم متطابقــة يف ظــل 

ظــروف معينــة. وإذا تغــرت الظــروف، فــإن هــذه األضــداد املتطابقــة تتحــول إىل بعضهــا 

البعــض إذا تغــرت رشوط معينــة، وإذا أصبحــت عنــرا متوازنــا يف الربملانيــة الربجوازيــة، 

فــإن الظــروف ال تتغــر، والســالم عــى الســطح مســتمر.

“نعم للتحريفية، ال لالشرتاكية الثورية”

هــذا هــو الشــعار الرئيــيس للربجوازيــة يف الربملانيــة الربجوازيــة. ومــع ذلــك، مــن الــروري 

ــا للدميقراطيــة الربجوازيــة هــم  أن نتذكــر مــراًرا وتكــراًرا حقيقــة أن أولئــك األكــر احرتاًم

فقــط ماركســيون.

“ظلــت الربوليتاريــا العامليــة ملطخــة بالدمــاء مــن أجــل حقــوق الدميقراطيــة الربجوازيــة، 

وبالطبــع ســتقاتل بــكل قوتهــا مــن أجــل االحتفــاظ بهــذه الحقــوق”.

االشــرتاكيون يتخلــون عــن الرعيــة البورجوازيــة عنــد تعطيــل الربجوازيــة. بيــان انجلــز، 

ــة  ــرتام الرعي ــى اح ــة ع ــة واضح ــو عالم ــنيور”، ه ــة املونس ــّور أوالً، برجوازي ــت تص “أن

ــة للثــورات، وليــس  ــة الظــروف املوضوعي ــك، تعــد الربجوازي ــة للاركســين. لذل الربجوازي

ــم والجــرب والعنــف. الثوريــن، لكــن الظل

ويف عــر الثــورات االشــرتاكية التــي بــدأت مــع الفــرتة الرأســالية االحتكاريــة، نــرى هــذا 

واضًحــا للغايــة عندمــا ننظــر إىل جميــع الثــورات الربوليتاريــة.
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سادسًا:

ــن  ــزل ع ــة مبع ــة والثوري ــري للدول ــر النظ ــأن الجوه ــاد ب ــأ االعتق ــن الخط ــيكون م “س

املارســة السياســية يف اللحظــة التــي يكتــب فيهــا، عــى ســبيل املثــال، الثــورة االشــرتاكية. 

ــة وعالمــات  ــة الدول ــراع، بعــد 52 ســنة مــن كتاب ــة أخــرى غــر ال ــا أي طريق ــس له لي

الثــورة، مــن املمكــن اعتبــار هــذا الكتــاب نوًعــا مــن خطــة العمــل، ولكــن ال ميكن تفســره 

إال مــن خــالل ضيــق األفــق الربجــوازي الصغــر، وســيكون مبثابــة تحريــف للفكــر املاركــيس-

اللينينــي والفكــر العلمــي )لكــن الكتــاب ميكــن أن ينــر بعــد ثــورة أكتوبــر مل يكــن لهــا 

تأثــر مبــارش عــى الثــورة( )العمــل، العــدد: 5، الصفحــات 14-16(.

كــا حاولنــا أن نوضــح مــن بدايــة مقالنــا، فــإن جهــود مؤلــف العمــل لتشــويه اللينينيــة 

تتعــزز يف هــذه الكلــات. يتــم التزييــف يف لعبــة جــدل بســيطة، ميــر االقــرتاح االشــرتايك 

الصحيــح عــرب “االســتخراج” التعديــي، والتــي يخفيهــا انحــراف “الثــورة االشــرتاكية” وهــي 

ليســت بــأي طريقــة أخــرى غــر الــراع “، تظهــر بعــد الحــق يف” عــدم اعتبــار الجوهــر 

النظــري للدولــة والثــورة منفصــالً عــن املارســة السياســية للحظــة “.

ــن  ــز ولين ــة. ماركــس وإنجل ــة للحرك ــا هــو معــروف، املاركســية هــي مذهــب الحرك وك

وغرهــم مــن ســادة املاركســية، مــع األخــذ بعــن االعتبــار املارســة االجتاعيــة للمجتمــع 

ــم  ــوا إىل التعمي ــل ملمــوس للحــاالت امللموســة وذهب ــه، قامــوا بتحلي ــذي يعيشــون في ال

العلمــي.

ــكار،  ــل االحت ــا قب ــة للرأســالية م ــز، واســتنادا إىل املارســة االجتاعي ــا ماركــس، انجل أم

انتقلــوا مــن التحليــالت املجــردة إىل التجريــدات امللموســة. ومبــا أنهــم يعلمــون أن عمليــة 

ــادئ  ــارج املب ــة خ ــاليب صارم ــداً أس ــوا أب ــم مل يقرتح ــتتغر، فإنه ــتقبلية س ــورة املس الث

األساســية، ومــع ذلــك، اقرتحــوا القاعــدة العامــة. هــذه القاعــدة العامــة هــي االنتقــال إىل 

ــة  ــة إىل ديكتاتوري ــة الربجوازي ــل مــا أجــربين عــى الدكتاتوري االشــرتاكية مــن خــالل تحوي

ــة. بروليتاري

ويف القــرن العريــن، تــم اســتبدال مالمــح ورشوط الفــرتة االحتكاريــة ومكانهــا بظــروف 

ــن  ــث كان م ــرة ،حي ــية الح ــالية التنافس ــن الرأس ــدالً م ــة ب ــرتة االحتكاري ــروف الف ,وظ

املســتحيل بالنســبة ملاركــس وإنجلــز ، اللــذان عاشــا يف فــرتة مــا قبــل االحتــكار للرأســالية 
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، أن يســتبقوا مالمــح فــرتة مــا بعــد االحتــكار. لذلــك مــن الخطــأ ومــن الســخف توقــع 

ــباب،  ــذه األس ــكار له ــرتة االحت ــددة لف ــاليب مح ــن وأس ــز بقوان ــس وإنجل ــأ مارك أن يتنب

ــة. ــة يف الفــرتة الرأســالية االحتكاري اكتملــت املاركســية مــع اللينيني

تحدثنــا أيضــاً عــن نظريــة لينــن عــن الثــورة، وأثنــاء اســتمرار العمليــة اإلمربياليــة، مــن 

غــر الــروري أن نقــول إن نظريــة الثــورة هــذه عامليــة وفقــاً للاركســية، وأن االنتقــال 

إىل االشــرتاكية هــو دليــل للعمــل.

“إن أشــكال الدولــة الربجوازيــة متنوعــة للغايــة، لكــن صفاتهــا متشــابهة. كل هــذه الــدول 

هــي، يف شــكل أو آخــر، ديكتاتوريــة الربجوازيــة.

وبطبيعــة الحــال، فــإن االنتقــال مــن الرأســالية إىل االشــرتاكية ال يــرتك قــدرا كبــرا مــن 

الوفــرة والتنــوع مــن حيــث األشــكال السياســية هــو مارســات ملموســة يف الصــن وفيتنام 

وكوبــا وغرهــا مــن البلــدان االشــرتاكية. لكــن كلهــم ســيبقى عــى حالــه.

ــال إىل  ــث أن االنتق ــرتة حي ــذه الف ــع ه ــي يف الواق ــا ه ــة الربوليتاري ــك إن دكتاتوري كذل

ــذي كان يف أشــكال  ــايئ، ال ــل النه ــر حتمــي، يف التحلي ــة أم ــرتة اإلمربيالي االشــرتاكية يف الف

ــر ســلمي. ــر ســلمي، غ ــف، غ ــي عني ــزه رصاع طبق حــادة، وميي

ــة  ــات املالي ــن املجموع ــا مل تك ــرتة التنافســية الحــرة، عندم ــذا الســبب، يف الف ــك وله لذل

ــوم  ــس االحتضــار كــا هــي الي ــة ولي ــرتة األزم ــت الرأســالية يف ف ــامل، كان مشــرتكة يف الع

فــإن االنتقــال مــن “الســالم إىل االشــرتاكية” الــذي اقرتحــه ماركــس ألماكــن اســتثنائية أمــر 

مســتحيل بالنســبة للاركســية، كــا يشــر لينــن. يف ضــوء األفــكار وتعميــق أفــكار األعــال 

يف التطــور التاريخــي، هــي خيانــة ماركــس وإنجلــز، خيانــة للاركســية، وحركــة مشــرتكة 

لجميــع االنتهازيــن لدحــض املاركســية.

ــع  ــرتايك أن جمي ــال االش ــخ النض ــح يف تاري ــن الواض ــابقاً، م ــا س ــا أرشن ــرى، ك ــرة أخ وم

ــة  ــود الرطي ــاق القي ــات ســتالن، باعتن ــم الخاصــة، بكل ــوا إىل انتهازيته ــن دع االنتهازي

ــال،  ــة. عــى ســبيل املث ــق املعروف ــة عــى هــذا هــي الحقائ ــد مــن األمثل ملاركــس. العدي

ــي ... تروتس
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يف حــن أنــه ال توجــد إمربياليــة وال يوجــد قانــون “ال يتمتــع بالتنميــة املتســاوية 

للرأســالية”، فإنــه ليــس مــن املمكــن العثــور عليــه، بينــا يقــرتح ماركــس وال ســيا أنجلــز 

ــتنجح. ــد س ــد واح ــس يف بل ــوداء ولي ــا الس ــرتاكية يف كل أوروب ــورة االش أن الث

يف الفــرتة الرأســالية االحتكاريــة، حيــث مــن املمكــن انتصــار االشــرتاكية يف بلــد واحــد مــع 

اكتشــاف القانــون أن “تنميــة الــدول الرأســالية ليســت متســاوية” وإذا تــم القبــض عــى 

تروتســي يف مســتنقع االنتهازيــة، فــإن أولئــك الذيــن اعتنقــوا االنتقــال مــن “املســارات 

ــوا يف مســتنقع  ــة، دفن ــل اللينيني ــة مــن قب ــي مل تعــد مقبول الســلمية إىل االشــرتاكية”، الت

االنتهازيــة حتــى الحلــق.

“إن فكــرة تقييــم هــذا الكتــاب كنــوع مــن خطــة العمــل، بعــد 52 ســنة مــن كتابــة الدولــة 

والثــورة” هــي فكــرة مجــردة للغايــة، ومعنــى مــا يعنــي وحــده غــر واضــح لهــذا الســبب، 

مــن الــروري تعميــق وفتــح كلمــة يف خطــة حركــة ميــل يف عــن القــارئ.

ــة  ــك العملي ــة تل ــد طبيع ــرتاتيجية” لتحدي ــا “االس ــق عليه ــية، يطل ــات املاركس ويف األدبي

ــة. ــذه النوعي ــب ه ــي تناس ــة الت ــوط الثوري ــع الخط ــة( وتجمي ــة الثوري ــمية املرحل )تس

يف الواقــع، املفهــوم العســكري هــو فــن اســرتاتيجية قهــر. تتضمــن العمليــة التــي تحــدد 

طبيعــة التناقــض الرئيــيس عــدة مراحــل يف املراحــل املختلفــة لعمليــة تطويــر أي يشء. ويف 

كل مرحلــة يحمــل متطلبــات مختلفــة. ظــروف مختلفــة تتطلــب بطبيعــة الحــال خصائــص 

مختلفــة. يتــم الكشــف عــن أهميــة تشــكيل مــا يســمى ب “التكتيــك” هنــا.

ــدد  ــي تح ــة، الت ــة للعملي ــل املختلف ــة للمراح ــروف املختلف ــى الظ ــاًدا ع ــك، اعت التكتي

طبيعــة التناقــض الرئيــيس )يف بعــض مراحــل العمليــة، أحيانًــا يتداخــل التناقــض الثانــوي 

ــيس(،  ــض الرئي ــة للتناق ــارص الجزئي ــم حــل بعــض العن ــا يت ــيس، أحيانً ــض الرئي ــع التناق م

ورســم املواقــف وفًقــا لهــذه الــروط، والظــروف املناســبة للظــروف، وفــن صنــع الحركات 

املعزولــة.

ويف األدب املاركــيس، هــذا هــو تعريــف اســرتاتيجية ellii inden و “عالمــات تكتيكيــة”. 

ــة  ــفل كلم ــع أس ــو دف ــرتاتيجية” ه ــكات” و “االس ــن “التكتي ــا ع ــدث هن ــن نتح اآلن نح

ــم اســتخدامها فيهــا. ــي يت ــة الت ــى الجمل “خطــة الحركــة” إىل األســفل، لتجســيد معن
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إن عمــل تحديــد طبيعــة وطبيعــة املرحلــة الثوريــة للحركــة ميكــن أن يطلــق عليــه 

“التخطيــط الــكي للحركــة” )تحديــد االســرتاتيجية(، وخطــط الحركــة، التــي يتــم تضمينهــا 

يف املخطــط الــكي للحركــة ويتــم رســمها وفــق املنحنيــات املتعرجــة، الصعــود والهبــوط 

للحركــة، مبعنــى آخــر، إىل املراحــل التــي تنطبــق فقــط عــى تلــك املراحــل. خطــط صغــرة. 

)16( اآلن عليــك أن تســأل؛ مــا املقصــود بخطــة العمــل هــذه؟ هــل تعنــي الخطــة الكليــة 

)التخطيــط االســرتاتيجي( للحركــة التخطيــط الدقيــق )التخطيــط التكتيــي( للحركــة؟

ــة “خطــة العمــل” ليســت مجــرد مؤهــل.  ــإن كلم ــض امللمــوس، ف ــل هــذا التخفي يف مث

ــة  ــة “خط ــر كلم ــرى لتفس ــة أخ ــد طريق ــبب، ال توج ــذا الس ــي. له ــوم مطاط ــو مفه وه

ــابقة. ــات الس ــياق الكل ــف يف س ــل املؤل ــن قب ــتخدمة م ــة املس ــة” يف الجمل الحرك

ــن أن  ــه ميك ــة أن ــن أســس يســتند إىل حقيق ــف، كان البحــث ع ــة املؤل ــة مقال ــذ بداي من

يكــون مــن املمكــن إنشــاء الدولــة الربوليتاريــة مــن خــالل الوســائل الســلمية وذلــك يف 

احتــكار الرأســالية يف احتــكار خــاص بهــا )كــا هــو واضــح أن جهــود املاركســية اللينينيــة 

تحــاول أن تفعــل ذلــك مــراراً وتكــراراً.

وبعــد 52 ســنة مــن نظريــة ثــورة لينــن كطريقــة للثــورة الربوليتاريــة، مــن املمكــن تفســر 

النظريــة الثوريــة للثــورة الربوليتاريــة، لكــن مــن املمكــن تفســرها باملدفعيــة الربجوازيــة 

الصارخــة، وهــي أساســية مضللــة للتفاهــم املاركيس-اللينينــي والفكــر العلمــي حتــى اآلن 

)إذا أيسء فهمهــا(. وفقــا لهــا، نحــن ننتقــد نقدنــا.

ــا  ــن، عندم ــاد األول للين ــرتة الكس ــا، يف ف ــة كتاباتن ــذ بداي ــدة من ــرات عدي ــا م ــا ذكرن ك

ــة  ــة الربجوازي ــة الدول ــت بروقراطي ــايل، أصبح ــكار الرأس ــرتة االحت ــية ف ــت املاركس دخل

ــة  ــق “نظري ــق تعمي ــكار. عــن طري ــل االحت ــا قب ــرتة م ــن ف ــوى م ــة العســكرية أق والنزع

ــة. ــة” املقرتح ــورة اللينيني الث

يف النصــف الثــاين مــن القــرن العريــن، الرأســالية الثالثــة. لقــد قــال الســادة املاركســين 

يف هــذه الفــرتة أنــه دخــل فــرتة الرتاجــع وأن بروقراطيتــه وعســكريتهم قــد تــم االلتــزام 

بهــا أكــر رصامــة مقارنــة بفــرتة الرتحيــل األول مقارنــة بفــرتة الكســاد، لــي يقتلــوا أبعــد 
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مــن ذلــك بقليــل. إنهــم يشــجبون مــا يســمى باملاركســين الذيــن يرفضــون هــذه الصالحيــة 

العامليــة ويخونــون املاركســية اللينينيــة. )17( وهــذه الفكــرة هــي عكــس تفســر كينــان 

ــر  ــراف للفك ــاس انح ــو يف األس ــا، ه ــين يف عرن ــياد املاركس ــب أس ــذي، بحس ــومر، ال س

ــي. املاركيس-اللينين

ــعب يف  ــد الش ــرب ض ــة الح ــة مواجه ــي نظري ــة ه ــورة اللينيني ــية للث ــة املاركس “النظري

ــعبية”. ــرب ش ــالل ح ــن خ ــايئ م ــل النه التحلي

ــية  ــة” للاركس ــة الدول ــرة “نظري ــق فك ــى تعمي ــورة” ع ــة والث ــل “الدول ــار، تعم باختص

ــالل  ــن خ ــن م ــأها لين ــي أنش ــا”، الت ــة الربوليتاري ــي ودكتاتوري ــس الطبق ــال مارك و “نض

تعميــق فهــم حالــة ماركــس، “نظريــة الثــورة” التــي تحــدد االنتقــال إىل االشــرتاكية مــن 

خــالل ديكتاتوريــة الربوليتاريــا التــي أنشــأتها إدارة حــزب رائــد تتمتــع قابليتــه املنــاورة 

ــل العمــل. ــة دلي ــة الثوري ــت النظري ــة، قبل العالي

لذلــك، دفــع هــذا العمــل جانبــاً، قائــالً إن مــارك يغطــي فقــط تكتيــكات عــام 1917 واآلن 

ــية.  ــياد املاركس ــب أس ــية-اللينينية حس ــن املاركس ــالم م ــي االستس ــروف يعن ــرت الظ تغ

ــورة الروســية،  ــاج الث ــورة” ليســت فقــط نت ــة والث ــإن “الدول ــاً لهــؤالء األســاتذة، ف ووفق

ولكــن أيضــاً عــر عرنــا. ألن أهــم مبــادئ اللينينيــة دمــج املاركســية يف الفــرتة االحتكارية 

مدرجــة يف هــذا العمــل.

ــن  ــون ب ــية، يجمع ــة املاركس ــا للنظري ــا، وفق ــين يف عرن ــإن املاركس ــبب، ف ــذا الس وله

الحقائــق العامليــة لللينينيــة وبــن املارســات امللموســة لبلدانهــم، وخططهــم االســرتاتيجية 

ــة  ــون عمــل “الدول ــم ال يحرتم ــة أو “خطــط العمــل” الخاصــة بســومر، أو أنه والتكتيكي

والثــورة” بأهــم األطروحــات العامليــة اللينينيــة، قائلــن: “لقــد مــرت 52 ســنة منــذ ذلــك 

الحــن، لكنهــم اآلن فقــدوا صالحيتهــا”.

ــق  ــر الضي ــوازي الصغ ــامل الربج ــرة الع ــى نظ ــة ع ــة ملموس ــو عالم ــر ه ــذا الفك ــل ه مث

األفــق وفــق أســياد املاركســية اللينينيــة. فيــا يــي آراء أســياد املاركســية والتفســر العلمــي 

لكينــان ســومر.

وبعــد كل هــذه التريحــات، يجــب أن نخــرب الســيد ســومر بضــع كلــات عــن “الــرف 

العلمــي”:
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وحتــى إذا مل يقبــل الشــخص املثقــف حســن الســلوك عقيــدة، فعليــه أن يقــدم عمــالً ذا 

صلــة بهــذه العقيــدة، مثــل، واجبــه، وفقــاً لــرأي مؤلــف العمــل.

قــد ال تؤمــن بالفكــر املاركــيس، قــد ال تقبــل النظــرة املاركســية إىل العــامل باعتبارهــا وجهــة 

ــر  ــة الفك ــخص بحري ــع كل ش ــتورنا: يتمت ــاً لدس ــومر وفق ــيد س ــرأي الس ــة، ب ــر عاملي نظ

والــرأي، لذلــك، أنــت حــر يف قبــول وجهــة النظــر العامليــة التــي تريدهــا والدفــاع عنهــا.

ــة  ــن وجه ــاع ع ــه يشء منفصــل للدف ــدة. إن ــر عقي ــك الحــق يف تزوي لكــن هــذا ال يعطي

نظــر عامليــة معينــة، لتشــويه وجهــة نظــر عامليــة معارضــة لهــذا الــرأي هــو يشء منفصــل.

ــة  ــارض وجه ــي تع ــره الت ــات نظ ــإن وجه ــه ، ف ــه وعلوم ــرتم نفس ــخص يح إذا كان الش

نظــره حــول العــامل ال تذهــب يف طريــق الدفــاع عــن أفــكاره عــن طريــق تزويــر األعــال 

التــي تجــري فيهــا هــذه اآلراء، فالطريقــة املعاكســة ، ونظــام الفكــر و هــذا النظــام مــن 

التفكــر قبــل أطروحــات وأســاليب نظــام الفكــر ، ثــم أطروحــة وأســاليب تفكــره الخــاص 

، “الطريــق األحمــر” يذهــب يف هــذا االتجــاه ، والطمــوح املدهــش الطمــوح ، وأنــت تفعل 

ذلــك بشــكل أعمــى ، هــذه الجهــود ، “ميكــن نــر الكتــاب بعــد ثــورة أكتوبــر ، مل يكــن 

هنــاك أي تأثــر فــوري عــى الثــورة” ، مثــل املاركســية ، حتــى الشــخص الوســيط ميكــن أن 

يجعلــك تقــول وعــًدا ســخيًفا حتــى لشــخص.

مــاذا ميكــن أن يقــال ضــد كينــان ســومر؟ رمبــا الــيء الصحيــح الــذي ينبغــي عملــه هــو 

الضحــك عــى هــذا املنطــق البائــس.

ــن،  ــا لين ــام به ــي ق ــر الت ــورة أكتوب ــارش عــى ث ــر مب ــه تأث ــس ل ــن، لي ــه لين ــن، مؤلف لين

والتــي تغطــي نظريــات “الدولــة” و “الثــورة”. العبــث ســيقف أكــر عــى هــذا الوعــد، 

عــى األقــل لعــدم احــرتام القــارئ.

سابعًا:

املاركســية هــي عقيــدة الحركــة. بكلــات إنجليــز، إنهــا ليســت عقيــدة، بــل هــي نظريــة 

تنميــة وتطــور يجــب تعلمهــا عــن ظهــر قلــب وتكرارهــا ميكانيكيــاً، وليــس هنــاك حقيقــة 

مطلقــة يف املاركســية. ليــس مــن املمكــن الحصــول عــى معلومــات حــول الطبيعــة املحددة 

ألي تحليــل باســتثناء التحليــل امللمــوس للمعلومــات املاركســية.
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لطاملــا اســتخدم ســادة املاركســية هــذا املبــدأ الثابــت يف الديالكتيــك الثــوري. املاركســية 

هــي أيضــا يف التنميــة. ألن معرفتنــا تقتــر عــى النتائــج الحاليــة للعلــوم الطبيعيــة. هــذا 

ــة تتخطــى  ــة نظــر عاملي ــوم. املاركســية هــي وجه هــو الســبب يف أن الغــد غــر كاف الي

وتتجــدد باســتمرار ...

ــدة،  ــق جدي ــة إىل حقائ ــر الطريق ــإن تطوي ــت ف ــس الوق ــدة يف نف ــق العقي ــع تعمي “م

ــق  ــة وضعــت موضــع التطبي ــر منطق ــإن تطوي ــادئ، ف وبــرف النظــر عــن مراجعــة املب

ــة. ــادئ املتدني ــح املب ــن تنقي ــل ع ــور منفص ــو تط ــق، فه للحقائ

إن “نظريــة الدولــة املاركســية”، هــي النظريــة الشــاملة لعقيــدة الحركــة عــى التحــرك، يف 

العــر اإلمربيــايل، قائلــة إن املشــكلة صالحــة لظــروف تلــك الفــرتة، التــي هــي “نظريــة 

ــي  ــل املاركيس-اللينين ــن، الفع ــا لين ــي عّمقه ــورة”، الت ــة الث ــية” و “نظري ــة املاركس الدول

وســلف املنظمــة. والتــي ال تقبــل صحــة “نظريــة الثــورة” مــرة أخــرى يف الفــرتة اإلمربياليــة 

كدليــل للعمــل ليــس تعديــالً، بحســب أســاتذة املاركســية.

األســاس الفلســفي للتحريفيــة ليــس إال الالإراديــة )يناقــش اإلصالحيــون ويناقشــون 

املشــاكل بأســلوب “انتخــايب” انتقــايئ، لكــن مــن الواضــح أن “االنتقائيــة “ تكمــن يف أســاس 

الالإراديــة “املجهولــة “(، ولجعــل املشــكلة أكــر واقعيــة للقــارئ، دعونــا نفتــح “ الالإراديــة 

“ هنــا.

وكــا هــو معــروف، صحيــح يف كل مــكان وبالتــايل، فــإن طريقــة تحليــل املاركســية هــي 

ــد  ــذا، ال توج ــن ه ــر ع ــرف النظ ــة”. وب ــاالت امللموس ــوس للح ــل امللم ــا “التحلي دامئ

وســيلة للحصــول عــى معلومــات موضوعيــة. وذلــك عندمــا تتحــول الطريقــة الجدليــة، 

ميكانيكيــا، مــن رؤيتــك للعــامل، يتحــول إىل الالإراديــة تقــرتب مــن املشــكلة التــي ال تــزال 

تعتقــد أنهــا مــع الديالكتيــك املاركــيس.

باختصــار، هــو “الالإراديــون” الــذي يقــع حتــا يف الــرؤوس امليكانيكيــة الضيقــة للســقف، 

غــر مدركــن للجدليــة، محاولــن اســتخدام “التحليــل امللمــوس للحــاالت امللموســة “، ومــع 

ذلــك، فــإن الديالكتيــك املاركــيس ينتقــل مــن التحليــل املوضوعــي للحــاالت امللموســة إىل 

نظريــة املعرفــة املوضوعيــة.
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حيــث تنعكــس جميــع األجــزاء بنفــس الطريقــة التــي تنعكــس فيهــا األجــزاء يف اختالفــات 

ــن الجــرال والعــام. إن تقليــص هــذه  ــاك عالقــة ضيقــة ب ــك هن ــة يف األجــزاء. لذل الكمي

العالقــة، يعنــي أن تعــرف هــذا الثنــايئ، “وداًعــا” للجدليــة املاركســية.

فقــط مــن خــالل االنتقــال مــن تحليــل الخرســانة إىل التجريــد العلمــي. مــع هــذا التجريــد، 

ــاء  ــم والعل ــة املفاهي ــق صياغ ــن طري ــردة ع ــية املج ــة املاركس ــة األطروح ــن صياغ ميك

املجــردة )الواقعيــة( والعلــاء.

إن شــمولية وصياغــة أي أطروحــة ماركســية مجــردة ومحــدودة باســتمرارية العمليــة التــي 

تتعلــق بهــا هــذه الرســالة(. فقــط بهــذه الطريقــة ميكــن التوصــل إىل إجــراءات ملموســة أو 

تعكــس رصاحــة وقوانــن ضمــن الالنهائيــة للحقيقــة.

ــل الظــروف امللموســة لروســيا  ــن خــالل تحلي ــال؛ م ــن خــالل مث ــك م ــل ذل ــا نجع دعون

ــلطة  ــك الس ــق تفكي ــن طري ــة ع ــة الربوليتاري ــاء الديكتاتوري ــن إنش ــة، رأى لين القيري

الرجعيــة مــن خــالل حــزب رائــد مــن قلــة مــن النــاس الذيــن لديهــم نظــام مثــل الحديــد.

ــا وبلــدان غربيــة  انعكســت كل تناقضــات اإلمربياليــة يف إنجلــرتا وفرنســا وأمريــكا وأملاني

أخــرى حيــث تطــورت الرأســالية أكــر فأكــر. ابتــداء. ومــع ذلــك، فــإن هــذه التناقضــات 

ــي تنقســم إىل  ــل أشــعة الشــمس، الت ــة، مث تنعكــس يف االختالفــات يف االختالفــات الكمي

منشــور ثــاليث وتنــدرج يف ألــوان مختلفــة. يبدو انعــكاس تناقضــات الرأســالية االحتكارية، 

عــى الرغــم مــن أنهــا تبــدو ورديــة اللــون يف إنجلــرتا، وكأنــه قرمــزي يف روســيا القيريــة. 

التطــور التاريخــي للبــالد، املســتوى االقتصــادي والثقــايف، تكويــن الســلطة والوعــي 

للطبقــات، االختالفــات يف قــدرات قــادة الطبقــات وخصائصهــا اإلقليميــة للبــالد. 

يف حــن كان لينــن يقــوم بتحليــل ملمــوس للحالــة امللموســة لروســيا القيريــة، كان يحلــل 

ــاً وكان  ــرون عام ــذ ع ــابق من ــت س ــيا، يف وق ــره يف روس ــة بتفك ــرتة اإلمربيالي ــا الف أيًض

املعيــار الرئيــيس الــذي يفصــل البالشــفة عــن املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن هــو أنهــم 

يســتخدمون الديالكتيــك املاركــيس كأســلوب التحليــل الصحيــح.

وحــاول االشــرتاكيون الثوريــون أن ينكــروا الحجــج العامليــة للاركســية مــن خــالل إجــراء 

تحليــل ملمــوس للوضــع امللمــوس.
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ــه  ــن( لقــد زعــم أن ــراً عــن االشــرتاكين الثوري ــان ســومر األول ال يختلــف كث )خطــأ كين

يف روســيا ســوف تنهــار اإلقطاعيــة والرأســالية يف نفــس الوقــت، قائلــن إن األطروحــات 

املاركســية ال تتوافــق مــع أوضــاع وظــروف روســيا القيريــة.

ــت  ــة، توقف ــة يف الحرك ــدة الحرك ــت عقي ــية كان ــيان أن املاركس ــالل نس ــن خ ــفة، م املناش

بشــكل ميكانيــي يف ذكــرى املاركســية. عــى ســبيل املثــال، لقــد قالــوا نفــس األشــياء مثــل 

ــة،  ــة االنتقالي ــام يف املرحل ــة أي ــن انقســموا بأربع ــن املراجعــن، الذي برنشــتاين وغــره م

مــن أجــل مســالك ماركــس الســلمية لالشــرتاكية، التــي تصورهــا بالنســبة للرأســالية قبــل 

االحتــكار، حتــى ولــو قبــل االحتــكار بــأن هــذا الطريــق كان اســتثنائياً. و )الخطــأ الثــاين 

لكينــان ســومر، يكــرر امليكانيكيــن املافيــا(. كانــوا يؤيــدون دعــم الربجوازيــة باقــرتاح أن 

روســيا القيريــة ليســت مســتعدة لقيــام ثــورة اشــرتاكية.

ــاك ثــورة يف أرض بلــد صناعــي قــوي، كمســألة جــودة  “أمل يتوقــع ماركــس أن تكــون هن

ونوعيــة؟ “ ثــم يجــب أن تصبــح روســيا القيريــة مثــل هــذا البلــد، كــا يقــول. ونتيجــة 

لذلــك، أخــذوا جانــب االشــرتاكين الثوريــن يف االتجــاه املعاكــس ودعمــوا القــوة الربجوازيــة.

ال عجــب يف أن املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن جــاءوا إىل نفــس املــكان بأهــداف وطــرق 

ــم  ــة أو إذا ت ــة الجدلي ــاكل بالطريق ــع املش ــل م ــم التعام ــة، إذا مل يت ــة يف البداي معاكس

ــذا  ــتندة إىل ه ــراءات املس ــإن اإلج ــح، ف ــر صحي ــكل غ ــة بش ــة الجدلي ــتخدام الطريق اس

ــذا  ــن اليســار. له ــن اليمــن أو م ــا م ــا البعــض، إم ــع بعضه ــن م ــل الخاطــئ تتزام التحلي

الســبب، مــع االشــرتاكين الثوريــن، يغنــي املناشــفة األغنيــة نفســها مــن الســلطات بشــكل 

منفصــل.
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مراجع :

كارل ماركــس، الحيــاة واألعــال 2 – هــري ليفيــربي ص 145 مــن منشــورات األناضــول وملزيــد ن 

املعلومــات “ االمربياليــة لطبيعيــة ألريــن “، اليســار الــرتيك رقــم , 88 صفحــات 14-15-16.

أولئــك الذيــن يدافعــون عــن هــذا الطريــق يف عرنــا ال يتوقعــون ديكتاتوريــة الربوليتاريــا. مــن ناحيــة 

ــة  ــا إمكاني ــي اعتربه ــة، الت ــذه الطريق ــة له ــة كنتيج ــة الربوليتاري ــس الديكتاتوري ــع مارك ــرى، توق أخ

ــة. اســتثنائية أو ثانوي

مقــاالت يف صــور تنتمــي إلينــا: يجــب أال تكــون شــجاعة ســومر كبــرة جــًدا. ألن ســومر ليــس الوحيــد 

ــن املاركســين بإصــدار  ــوم كل املزيل ــة، يق ــدان الرأســالية الغربي ــق. يف البل ــذا الطري ــرتح ه ــذي يق ال

مطبوعــات مســتمرة. وقــال أيضــا يف بلــد معــروف يف العــامل “نحــن نحــاول للمــرة األوىل يف عــامل غــر 

مجــرب، هــذه هــي مســاهمتنا يف املاركســية”، مــرددا يف آذان أولئــك الذيــن يعرفــون هــذه املســألة.

“مسألة االرض” “إضافة الرائب” املنشورات اليرسى صفحة 150 ل لينن.

الدميقراطيــة  االنحرافــات  اليمن-اليســار” “عــى  “انحرافــات  إلينــا  تنتمــي  املســتقيمة  النصــوص 

االجتاعيــة يف حزبنــا”. يف 3 نوفمــرب )تريــن الثــاين 1926منشــورات اليسار-ســتالن صفحــة 76، أنقــرة.

“فقــر الفلســفة”، كارل ماركــس، ص 195، منشــورات اليســار. “مل تكتــب الكلمــة الشــهرة جــورج ســاند 

بشــكل علنــي باللغــة الرتكيــة. إنهــا بهــذا الشــكل.”

“الدولة والثورة” -لينن ص. 30، “منشورات العلوم واالشرتاكية”.

“لينن، حياته وأعاله”، ص. 29، هينتي ليفبفر، أنادولو يايينالري، )الرطات تنتمي إلينا(.

ــرسى ص67  ــورات الي ــا(. املنش ــي إلين ــات تنتم ــارش، )الرط ــورا الن ــن، هاب ــرتاكية”، ص. 52، لين “االش

مــاو تــيس تونــغ( “الجبهــة املتحــدة ضــد الفاشــية”، “املوقــف مــن الدميقراطيــة الربجوازيــة”، ص. 167، 

دمييــرتوف.

“الدولة والثورة”، لينن، ص 48-47، “منشورات العلم واالشرتاكية”.

مفاهيــم “الــكي” و “الصغــر” هــي مفاهيــم غــر موجــودة يف األدبيــات املاركســية. لذلــك، ال ينبغــي أن 

تســتخدم. والســبب يف اســتخدامها هنــا هــو توضيــح شــهادة ســومر وتقدميهــا للقــارئ بطريقــة محــددة.

يف أعال ماو تيس تونغ ولن بياو، هذه القضية واضحة وبشكل ال لبس فيه.

“عاش نر الحرب الشعبية”، لن بياو، صفحة 60، “منشورات العلم واالشرتاكية”.

“كارل ماركس -حياته وأعاله”، هري ليفبفر، صفحة 144، منشورات األناضول.

مل يوافــق االشــرتاكيون الثوريــون يف روســيا عــى عالقــات االشــرتاكية التــي ال تنفصــم مــع الطبقــة العاملــة 

ورفضــوا االشــرتاكية العلميــة. إن “الحــزب االشــرتايك الثــوري” منظمــة شــعبية وفوضويــة وال عالقــة لهــا 

باملاركسية.
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تفسير البند 2: 

-حقوق النر لنظرية املارسات الثورية

كينان سومر: “أنا مرسور إذا تم تحسن الجهد لفهم فكر لينن.” 

أواًل: 
ــورة يف  ــورة والث ــن للث ــدم عمــل لين ــذي ق ــف أن ســومر، ال ــا كي ــا األخــر، رشحن يف مقالن

ــة  ــع بصالحي ــت تتمت ــي كان ــة الت ــن الثوري ــورة لين ــة ث ــر نظري ــام بتزوي ــك، ق ــة إميي مجل

ــك. ــل ذل ــف فع ــة وكي ــرتة الرأســالية االحتكاري ــة يف الف عاملي

ــن”  ــن الثورت ــن ب ــوط لين ــكات وخط ــويه “تكتي ــة تش ــنوضح كيفي ــال، س ــذا املق ويف ه

ــي  ــة الت ــس الطريق ــغ بنف ــيس تون ــاو ت ــمها م ــي رس ــدة” الت ــة الجدي ــاً “الدميقراطي وأيض

ــومر. ــتخدمها س اس

“كتــب لينــن مــا كان ميثــل التاريــخ والواليــة التاريخيــة للدولــة والثــورة القضايــا 

االســرتاتيجية والتكتيكيــة األساســية يف ذلــك اليــوم؟ ال ميكــن النظــر إىل أهميــة الكتــاب إال 

ــياق. “ ــذا الس يف ه

)العمــل، العــدد: 5، صفحــة14(، كينــان ســومر، فربايــر وأكتوبــر الثــورات بن فــرتة التحليل 

ــع االشــرتاكين يف  ــل جمي ــة مــن قب ــع املقبول القصــر والتعليــق. ألن مــا يقــال هــو الوقائ

الخطــة العامــة.

إن اعرتاضنــا ليــس عــى اقــرتاح كينــان ســومر هــذا، بــل عــى التفســر الســومري 

ــيد  ــر الس ــرتاح. إن تفس ــذا االق ــد ه ــن بع ــن الثوريت ــة ب ــد اللينيني ــكات والقصائ للتكتي

ــول  ــة، ليق ــق يف روح اللينيني ــراءة هــذا التعلي ــد ق ــه نجــح بع ــة، ألن ســومر ناجــح للغاي

“آمــن”. إنــه تعليــق، عــى أســاس التفســر التحريفــي املذهــب يكــرس. هنــا اعرتاضنــا هــو 

ــى. ــه اليمن ــع قبضت ــار ويرف ــر اليس ــذي يظه ــة ال ــويه التحريفي تش

قبــل تشــويهات الســيد ســومر للتكتيكــن الثنائيــن وخطــوط اللينينيــة، يجــب مالحظــة 

ــة  ــاب “الدول ــورة” يف كت ــة” و “الث ــات “الدول ــم نظري ــل فه ــن أج ــع، م ــك. يف الواق ذل

ــا  ــة، ولكنه ــا إلزامي ــن إنه ــي 1917 واثن ــن عام ــن ب ــن رشح الدورت ــد م ــورة”، ال ب والث

ــي. ــم الصح ــط رشط للفه ــا فق ــة إنه ــت كافي ــا ليس وحده

إذا كنــا راضــن بتفســر هــذه الفــرتة، فإننــا مل نوضــح أي يشء، يف املــدار الحقيقــي لنظريات 

ــع  ــاول وض ــة،” يح ــذه البيئ ــب يف ه ــام 1917، كت ــة”. “يف ع ــورة والدول ــن “الث ــن ع لين
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القــارئ يف منــط ضيــق مــن وجهــة نظــر ضيقــة، مــن أجــل جعــل تزويــر قرائنــا أكــر اتســاقاً.

ومــع ذلــك، وكــا هــو معــروف، فــإن هــذا العمــل ليــس فقــط نتاجــا للفــرتة بــن عــام 

ــرتاكية. ــورة االش ــة والث ــة الثاني ــورة الدميقراطي 1917 والث

هــذا العمــل، لينــن، يف الثــورة الدميقراطيــة عــام 1905 ويف الســنوات التاليــة، ال ســيا يف 

الحــرب اإلمربياليــة األوىل، “البورجوازيــة” التــي خانــت عالنيــة املاركســية “الشــوفينيون 

ــورة”  ــة” و “الث ــث “الدول ــنوات، وبح ــذه الس ــة ه ــة خيان ــه مبراقب ــون”، خان االجتاعي

ملاركــس وإنجلــز. وقــد كتــب مــرارا نظرياتــه عــن طريــق جمــع الوثائــق الالزمــة يف دفــرت 

ــه الشــهر األزرق. مالحظات

ــا  ــة الربوليتاري ــيس ودكتاتوري ــم املارك ــي للحك ــكار كاوتس ــام 1916، كان إن ــة يف ع )خاص

ــة هــذا العمــل(. ــرًا يف تفكــره يف كتاب ــرًا كب كاف تأث

باختصــار، إن األطروحــات املاركســية يف هــذا العمــل هــي نتائــج لدائــرة ال تعتــرب قصــرة، 

تحــدث فيهــا اللينينيــة، وحجــج ماركــس وإنجلــز ويف مقدمــة الطبعــة األوىل مــن الكتــاب، 

ــا يف أغســطس وســبتمرب 1917” مــن وجهــة  ــاب كان مكتوبً ــه يجــب فهــم “هــذا الكت أن

النظــر هــذه.

معنــى الكلمــة واضــح كتــب ورقــة تجمــع الوثائــق التــي جمعهــا عــى ضفــاف رازليــف، 

والتــي كان قــد هــرب منهــا ألنــه تــم اســتدعاؤه مــن قبــل رشطــة كرينســي، لينــن. لذلــك، 

إذا كان هــذا الكتــاب يعتمــد فقــط عــى حالتــن ثوريتــن، و يتــم إجــراء تقييــم خاطــئ 

, هــذا مــا يقولــه الســيد ســومر ، وهــو يضــع نفســه يف مــأزق غريــب ، حيــث أن هــذا 

الكتــاب نُــر بعــد أكتوبــر )تريــن األول(  1917 ، مل يكــن لــه تأثــر عــى الثــورة.

كــا أوضحنــا يف العــدد األخــر مــن كتاباتنــا، فــإن هــذا يعنــي أن لينــن مل يكــن لــه تأثــر 

مبــارش عــى ثــورة أكتوبــر )تريــن األول( عــام 1917.

ــاز آراء  ــد أن أرشح بإيج ــن املفي ــه م ــد أن ــومر، نج ــيد س ــر الس ــل يف تفس ــل أن ندخ قب

لينــن حــول “التنظيــم” واملنظمــة البلشــفية، التــي هــي جوهــر اللينينيــة، دون االبتعــاد. 

ألن نظريــة ثــورة اللينينيــة ال ميكــن فهمهــا بســهولة دون تحديــد “مبــدأ التنظيــم” عــام 

1917، يف الحقبتــان تكتيــكات وخطــوط اللينينيــة، وتزويــر ســومر، ميكــن توضيحهــا فقــط 

يف رأينــا مــن خــالل مثــل هــذا التفســر األويل.
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ثانيًا:

صــاغ لينــن النظريــات والتكتيــكات الروريــة لحــل تناقضــات هــذه الفــرتة مــن خــالل 

تعميــق تفكــر ماركــس وإنجلــز مــن خــالل تحديــد االختالفــات والخصائــص الهائلــة للفــرتة 

الرأســالية االحتكاريــة.

لقــد تطــورت النظريــات واالســرتاتيجيات والتكتيــكات التــي اقرتحهــا لينــن لتحليلــه 

ــه إىل االشــرتاكية يف املارســة السياســية  ــكاري وعودت لتناقضــات عــر الرأســالية االحت

ــس. ــية يف مارك ــية األرثوذكس ــد املاركس ــري ض ــه النظ ــع نضال م

لهــذا الســبب، ينبغــي النظــر إىل نظريــة اللينينيــة، واألطروحــات املاركســية العامــة، 

ونظريــات “الدولــة” و “الثــورة” يف هــذا الفهــم.

مــن خــالل إســاءة تفســر وجهــة نظــر ماركــس بــأن االقتصــاد يحــدد السياســة يف التحليــل 

األخــر “، فــإن الــروح الثوريــة للجدليــة املاركســية، التــي تقلــل مــن املاركســية إىل نظريــة 

التطــور، تصبــح روح النعنــاع، يف األدب ميــل االقتصــاد، اليانصيــب األرثوذكــيس املاركــيس 

ــة  ــد االنتهازي ــن ض ــالذع للين ــال ال ــس النض ــذا. ينعك ــين وهك ــة املاركس ــر، كاملقول بيل

الســالفة الذكــر يف نظريــة اللينينيــة واســرتاتيجيتها وتكتيكاتهــا.

مــا يفــرس موقــف اللينينيــة إىل “املوضوعيــة”، التــي ترتجــم املاركســية إىل “قاتلــة” ســلبية، 

“نظريــة التطــور”، تقــول “الثــورة الربوليتاريــة يف بلــد حيــث الرأســالية املتخلفــة مثــل 

ــة  ــروف الروري ــالية والظ ــور الرأس ــار تط ــروري انتظ ــن ال ــذا م ــتحيلة، ل ــيا مس روس

ــورة املســتمرة”، وال  ــة للث ــة املاركســية اللينيني ــورة االشــرتاكية” ميكــن تفســر “النظري للث

نظريــات “الدولــة والثوريــة”.

كــا هــو معــروف إن التنظيــم اللينينــي هــو رد فعــل للتحليــل الصحيــح لتناقضــات الفــرتة 

ــة اتجــاه الهــدف و “التنمويــة العفويــة النقابيــة”، وفقــا للمســار الــذي يجــب  اإلمربيالي

ــرى،  ــارة أخ ــم. بعب ــط التنظي ــم مخط ــم رس ــدف، يت ــول إىل اله ــل الوص ــن أج ــه م إتباع

التنظيــم هــو تعبــر ثابــت عــن خطــة الحركــة العامــة.
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ــي ال  ــة الت ــر، وأن الحرك ــوازي الصغ ــالح الربج ــيأيت لإلص ــوي س ــور العف ــة -أن التط النقاب

تقبــل ريــادة الدميقراطيــة االجتاعيــة )املاركســية-اللينينية( ســتظل حتــا حركــة برجوازيــة 

صغــرة، يقــول لينــن إنــه ميكــن إعطــاؤه الوعــي الخارجــي وأن الطبقــة العاملــة ميكــن أن 

يكــون لهــا أعــى مســتوى مــن النقابيــة مــع وعيهــا التلقــايئ.

ظاهريًــا، ال ميكــن إعطــاء وعــي الربوليتاريــا إال مــن خــالل حــزب الثــورة املركزيــة 

الدميقراطيــة وهــو رائــد يف املهنــة بقليــل مــن الثــوار، ونظريــة عمــل قبلــت نظريــة العمــل.

ولكــن مــن خــالل مثــل هــذا الحــزب، ميكــن للجيــش الربوليتــاري القــادر عــى أن يكــون 

لديــه وعــي ســيايس، أن يطغــى عــى البروقراطيــة والعســكرية يف الفــرتة االحتكاريــة.

ــن أن  ــس م ــت مارك ــي مكن ــية، الت ــية األرثوذكس ــك يف آراء املاركس ــت كذل ــا انعكس ك

ــدم  ــات نظــره بشــأن ع ــة، يف وجه ــرتة الرأســالية االحتكاري ــل تناقضــات الف ــيسء متثي ت

ــل. ــم يف التحلي ــة التنظي دق

وقــد دعــا إىل فكــرة املاركســية األرثوذكســية، وهــي منظمــة محليــة “غــر مركزيــة” مــن 

ــة  ــة تعتمــد عــى العال ــة واســعة النطــاق وغــر حزبي أســفل إىل أعــى ملنظــات عالي

الكثيفــة. يف وقــت الحــق ســوف يكشــف هــذا الــرأي “الســوفييتات “، وكان أكســلرود )وال 

ــم ملنشــقة املناشــفة، يدعــو بقــوة إىل خطــة التنظيــم  ســيا املاركــيس األرثوذكــيس، املنظِّ

هــذه ضــد لينــن(

ــن  ــم م ــة التنظي ــع طريق ــة تتب ــة االنتهازي ــة االجتاعي ــة للدميقراطي ــادئ املنظم “إن املب

ــدر  ــة ق ــة إىل حــد األناركي ــذايت والدميقراطي ــايل تفضــل الحكــم ال ــاع إىل األعــى، وبالت الق

ــديد(. ــاس ش ــتطاع )بح املس

تتبــع مبــادئ تنظيــم الدميقراطيــة االجتاعيــة الثوريــة طريقــة التنظيــم مــن األعــى إىل 

األســفل، لذلــك فهــي تفضــل توســيع ســلطة املركــز وحقوقــه فيــا يتعلــق باألجــزاء.

ــب  ــة، وبحس ــورة اللينيني ــة الث ــم نظري ــب فه ــف يج ــة كي ــة اللينيني ــح املنظم ــا توض ك

ــي ال تســعى إىل  ــة اســتخدام األســلحة، الت ــم كيفي ــي ال تحــاول تعل ــن إن الطبقــة الت لين

ــي تحــت ضغــط العمــل. ــد طبق ــل كعب ــالك ســالح، تســتحق أن تعام امت

الــيء الوحيــد املهــم بالنســبة إىل اللينينيــة هــو رفاهيــة الثــورة فقــط، ســالم الثــورة ليــس 

مشــكلة اللينينيــة، االنتقــال مــن أعــى قوانــن أو طــرق محاربــة لالشــرتاكية.
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ــد  ــة يف مســتوى بل ــورة الربوليتاري ــة للث ــة والذاتي ــإن الظــروف املوضوعي ــن، ف ــا للين وفق

مــا )املســتوى االقتصــادي للبلــد ومســتوى الوعــي وتنظيــم الربوليتاريــا( يجــب أن تكــون 

ــورا  ــن اقرتحــوا االســتيالء عــى الســلطة ف ــك الذي ــن عــى أولئ ــورة. يف رد لين مناســبة للث

وتأســيس ديكتاتوريــة الربوليتاريــا يف الثــورة الدميقراطيــة األوىل ؛ “إن التنميــة االقتصاديــة 

ــي  ــم الت ــي والتنظي ــة الوع ــيا ودرج ــا روس ــت إليه ــي توصل ــة( الت ــروط املوضوعي )ال

توصلــت إليهــا جاهــر الربوليتاريــا الكبــرة )الظــروف الشــخصية التــي ال تقــاوم باالرتباط 

ــت  ــة يف الوق ــة العامل ــى الطبق ــاظ ع ــتحيل الحف ــن املس ــل م ــة( تجع ــروط موضوعي ب

الحــارض وبشــكل كامــل( )...( إن خــالص العــال ســيكون مــن عمــل العــال أنفســهم ، 

ــداد  ــورة اشــرتاكية دون إع ــاك ث ــم الجاهــر ، وال ميكــن أن تكــون هن دون وعــي وتنظي

ــن ، منشــورات اليســار. ــكات ، الصفحــات 21-20 ، لين ــف الجاهــر ،)تكتي وتثقي

منظمــة لينــن، الثــورة مثــل أســس اللينينيــة، التــي تشــكل أســس املاركســية األرثوذكســية 

واالنحرافــات عــن االنحــراف، تنحــرف عــن املاركســية، وهــي مجموعــة كبــرة مــن 

ــا  ــوازي، وكان هدف ــوري الربج ــل الث ــات مث ــام لالتهام ــويل االهت ــة التــي ت الديكتاتوري

ــت. ــل بالنكويس ــات مث التهام

تروتســي الــذي تبنــى اللينينيــة بعــد ثــورة 1917، والــذي تبنــى صفــوف البالشــفة )فــرتة 

تروتســي الثوريــة(؛ “بطبيعــة الحــال فــإن أفضــل الــروط للثوريــن األساســين لديهــم 

وقــت للوقــوف يف الثــورات القصــوى هــي عندمــا يكــون لدينــا أقــى قــدر مــن القــوة يف 

عالقــات أجســادنا.

هنــا، بالطبــع، نحــن نتحــدث عــن عالقــات القــوة التــي تدخــل يف عــامل الوعــي، أي البنيــة 

الفوقيــة السياســية، وليــس مــن خــالل األســس االقتصاديــة التــي ميكــن أن نفــرتض أنهــا 

ســتبقى عــى حالهــا دون تغيــر خــالل فــرتة الثــورة بأكملهــا. إن عالقــات القــوة القامئــة 

ــن خــالل  ــر م ــع تتغ ــل املجتم ــي واحــد داخ ــز طبق ــى أســاس اقتصــادي واحــد ومتيي ع

ــلطة  ــدان س ــة وفق ــلطة الدول ــا إىل س ــر قوته ــة وتغي ــر الربوليتاري ــالم الجاه ــر أح تغي

ــذات خــالل الثــورة، وتتــم كل هــذه العمليــات برسعــة الــربق. االعتــاد عــى ال

ــات  ــاتر إىل الوالي ــل الدس ــا تنتق ــي عندم ــي تعن ــون رشوط االســتخدام التفاع ــا تك عندم

ــكات  ــن التكتي ــا نوضــح كيــف شــوه لين ــات مناســبة. “ ودعون املتحــدة هــي أكــر األوق

والخطــوط التــي اقرتحهــا، مشــوِّهة عــن الكلمــة الرئيســية، واخرتاقــات الســيد ســومر بعــد 

هــذا التفســر األويل.
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ثالثًا:

الســيد ســومر، الــذي أطروحتــه عــن “جميــع حــكام الســوفييت” هــو واحــد مــن أطروحــة 

10 أبريــل، يفــرس ذلــك عــى النحــو التــايل. مل يكــن ذلــك دعــوة إىل الحكومــة املؤقتــة التــي 

أطيــح بهــا التمــرد املســلح مــن قبــل الشــعب بانتفاضــة مســلحة، ألن محاولــة اإلطاحــة 

بالحكومــة املؤقتــة يعنــي انتفاضــة ضــد الســوفييت، التــي اتفقــت معهــا ودعمتهــا. مــن 

أجــل تحــرك كامــل الســلطة ســلمياً إىل الســوفييت، ظهــرت حالــة اســتثنائية، لكــن الوضــع 

ــالح  ــلطة بالس ــويل الس ــى ت ــرباً ع ــزب مج ــون الح ــن أن يك ــن املمك ــر، وكان م ــد يتغ ق

)العمــل، العــدد: 5، ص. 15(.

يف الواقــع، مل يتضمــن شــعار “جميــع الســيادة للســوفييت” الدعــوة إىل انتفاضــة مســلحة 

ضــد الحكومــة املؤقتــة، يف أبريــل 1917. لكــن بعــد ذلــك، دعونــا نلقــي نظــرة عــى كلات 

ــومر. السيد س

مبــا أن التعبــر كان مفتوًحــا وراثًيــا، وكانــت هنــاك فرصــة اســتثنائية ملــرور ســلمي، فقــد 

قــاوم لينــن االنتقــال إىل االشــرتاكية الســلمية حتــى النهايــة، لكنــه اضطــر إىل فعــل ذلــك 

ألنــه مل يكــن هنــاك أي عــالج آخــر.

كــا ميكــن أن يفهــم مــن التفســر األويل يف الفصــل الثــاين، مثــل هــذا التفســر ضــد روح 

ــر، يف  ــا نذك ــه. ك ــن نفس ــكار لين ــض أف ــان يناق ــذا البي ــل ه ــإن مث ــك، ف ــة. لذل اللينيني

ــه،  ــن خــالل قول ــي م ــدم وجــود رشف علم ــا الســيد ســومر بع ــة الســابقة، اتهمن القضي

حيــث كان كينــان ســومر يحــاول تصويــر أفــكاره االنتهازيــة مــن خــالل أعــال ماركــس 

ــس األعــال الرئيســية للاركســية. ــن، ولي ولين

ومــن الواضــح أن تفســر ســومر هــو دليــل واضــح ودقيــق عــى شــعورنا بالذنــب باإلضافــة 

إىل ذلــك، يقلــل هــذا التفســر لينــن إىل مســتوى دورينــغ، أليــس هــو أودورينــغ حتــى 

ــن  ــدا ميك ــروري ج ــن ال ــون م ــا يك ــن عندم ــإلرصار، ولك ــلمي” ل ــق الس ــة “الطري نهاي

ــغ يف  ــن دورين ــن املنظــر الربجــوازي الصغــر لين ــرق ب ــا الف ــة” ليقــول؟ م ــق “صعب تطبي

لينــن بعــد تعليــق مــن بايــل؟
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ــر ســومر “يف نظــر  ــادة تجســيد تزوي ــا نلخــص هــذه الفــرتة بإيجــاز مــن أجــل زي دعون

القــارئ. يحــاول الشــخص ذو املوضوعيــة العلميــة تفســر عمــل يحــاول تقدميــه، وليــس 

مثــل مــا فعلــه ســومر، ولكــن يف ضــوء فكــرة مالــك ذلــك العمــل. 1917 دعونــا نلخــص 

هــذه الفــرتة باختصــار مــن أجــل توضيــح القصائــد والتكتيــكات التــي تنبــأ بهــا لينــن بــن 

ــر ســومر  ــادة تجســيد تزوي ــا نلخــص هــذه الفــرتة بإيجــاز مــن أجــل زي ــن، دعون الثورت

“يف نظــر القــارئ ومــن أجــل الكشــف عــن هــذه املســألة بطريقــة واضحــة جــداً، ســوف 

نتطــرق إىل التكتيــكات واألحــداث يف هــذه الفــرتة، التــي لهــا عالقــة وثيقــة جــداً مبوضوعنــا 

فقــط.

وفقــا للينــن، الــذي وصــل إىل برتوغــراد يــوم 3 أبريــل )نيســان(، كانــت الظــروف 

للثــورة االشــرتاكية. املوضوعيــة لروســيا جاهــزة 

ــه يف الســوفييت حيــث تــم تنظيــم العــال  لكــن الظــروف الذاتيــة مل تكــن جاهــزة، ألن

ــن. ــون مهيمن ــود، كان املناشــفة واالشــرتاكيون الثوري والفالحــن والجن

يف نظــر الجاهــر، كانــت الســلطة الروحيــة للســوفييت متفوقــة عــى الســلطة الروحيــة 

للحــزب البلشــفي. أمــا بالنســبة للينــن الــذي ظــن أن انتفاضــة خــارج الســوفييت، وهــي 

هيئــة القــرار للجاهــر العاليــة، لــن تكــون أكــر مــن “مغامــرة يســارية”، فــإن الثــورة 

االشــرتاكية كانــت فقــط يف رشعيــة الســوفييت. لــذا فــإن نضــج الظــروف الذاتيــة للثــورة 

االشــرتاكية كان يعنــي توفــر األغلبيــة يف الســوفييت  .

اعتقــد لينــن أنــه مــع هــذه القصيــدة، ســتنظر الجاهــر إىل اللــون الحقيقــي لالشــرتاكين 

املعتدلــن )املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن(، مــا ســيوفر األغلبيــة يف الســوفيات. كان مــن 

املســتحيل عــى املناشــفة، الذيــن حصلــوا عــى أغلبيــة يف الســوفيات، أن يتحملــوا الســلطة 

بقبــول هــذا الشــعار وإنهــاء الحكــم املــزدوج بســبب نظرياتهــم.

ــورة  ــة والث ــورة البورجوازي ــورة، ث ــن الث ــان م ــاك نوع ــة املناشــفية؛ هن ــا لنظري ــه وفق ألن

االشــرتاكية للربوليتاريــا. ومبــا أن الظــروف التــي تكمــن فيهــا روســيا ال تتفــق مــع الثــورة 

ــن  ــفة، الذي ــة. )1905( إن املناش ــي للربجوازي ــب أن تنتم ــلطة يج ــإن الس ــة، ف الربوليتاري

دخلــوا الثــورة الدميقراطيــة األوىل وقبلــوا الوضــع بثقــل عــى أكتافهــم، ســاهموا يف تفاقــم 
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الربجوازيــة بعــد الثــورة الدميقراطيــة األوىل، محاولــن دومــا أن تنتهــي هــذه الثــورة 

ــي  ــك الت ــا بتل ــوا بربطه ــة. قام ــب الربجوازي ــل مبطال ــة، وأن تقب ــة العامل ــور الطبق بتده

ــورة  ــكاب نفــس الخطــأ بعــد ث ــن عقــدوا العــزم عــى عــدم ارت فقدوهــا. املناشــفة، الذي

ــن يعتمــدوا هــذا الشــعار. ــع ل ــر عــام 1917، بالطب فرباي

وكنتيجــة طبيعيــة لهــذا الفكــر، انضــم املناشــفة، جنبــا إىل جنــب مــع االشــرتاكين الثوريــن، 

إىل الحكومــة الربجوازيــة، وهــي الحكومــة املؤقتــة يف شــهر مايو)آيــار(.

ويف هــذه األشــهر، اتخــذت القصائــد البلشــفية وتكتيكاتهــا، مــن أجــل تحضــر املوضــوع، 

أشــكاالً مختلفــة وفقــاً لظــروف اليــوم، كان الشــعار والتوصيــات دامئــا موجهــا للفالحــن 

الذيــن ذهبــوا وراء عــال املناشــفة واالشــرتاكين الثوريــن.

كانــت هنــاك محــاوالت مختلفــة كل يــوم بــال ملــل حتــى ميكــن فهــم خيانــة االشــرتاكين 

ــم  ــة، ت ــذه املرحل ــفة، يف ه ــب البالش ــن جان ــة م ــر العامل ــل الجاه ــن قب ــن م املعتدل

وضــع شــعارين رئيســين. “كل الســلطة إىل الســوفييات”، “تســقط مــع الــوزراء العــرة” 

ــع الطــالب العــرة”، ألن  ــزول م ــع “الن ــل م ــم التعام ــة “، ت ــة املؤقت )“ ليســت الحكوم

ــة يف الســوفييات(. ــن بأغلبي ــة تضــم أيضــا اشــرتاكين معتدل ــة البورجوازي الحكوم

بــدأ البالشــفة، الذيــن كانــوا أقليــة يف البدايــة، يف التطــور والتعزيــز مــع املعالجــة املســتمرة 

ــكات  ــق التكتي ــة وتطبي ــر العامل ــوق إىل الجاه ــن الت ــرب ع ــي تع ــعارات الت ــذه الش له

ــا  ــى م ــور ع ــن العث ــة م ــر العامل ــن الجاه ــا ال تتمك ــعارات. عندم ــذه الش ــبة له املناس

تتوقعــه مــن االشــرتاكين املعتدلــن، فإنهــا تبــدأ ببــطء يف االنتقــال إىل صفــوف “البلشــفية”.

ومــع ذلــك، وفقــا للينــن الــذي كان ينظــر إىل ميــزان القــوى يف البــالد، مل يكــن هنــاك وقت 

إضــايف، اقــرتح لينــن مــن جهــة، اتخــاذ إجــراء فــوري مــن خــالل النظــر يف هــذا التطــور 

ــة أخــرى، كان  ــط النفــس واالنتظــار، ومــن ناحي ــن يقــرتح ضب ــا كان لين يف الحــزب، بين

يناقــش األســئلة التاليــة يف رأســه، هــل نحــن يف خطــر التواجــد وراء الجاهــر واالبتعــاد 

عنهــا؟ “ وخــالل هــذه األســابيع كانــت عقــول لينــن تســأل دامئًــا: “هــل حــان الوقــت؟”

وجاء شهر أغسطس )آب( 
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ــإن  ــة، ف ــورات اإليجابي ــن كل التط ــم م ــى الرغ ــورة، وع ــى الث ــهر ع ــة أش ــرت خمس م

جاهــر الجاهــر العاملــة انضمــت إىل صفــوف البالشــفة كل يــوم، ومل يكــن هنــاك تغيــر 

يف املســتويات العليــا للســوفيات. كان املناشــفة واالشــرتاكيون الثوريــون، الذيــن مــروا يف 

ــون ميســكون باالنتفاضــات يف االتحــاد الســوفييتي. ــة، ال يزال صفــوف الربجوازي

بتقييــم هــذه الظــروف والتفكــر يف أن الظــروف الذاتيــة للثــورة قــد نضجــت، أمــر لينــن 

الحركــة بالقــول: “مــع رشعيــة الســوفييت، تكــون أعيننــا مقيــدة، ونحــن متخلفــون وراء 

جاهــر الجاهــر”. “الربوليتاريــا، التــي تحالفــت مــع الفالحــن، ووصلــت إىل الســلطة “. 

كــا رفــض هــذا الشــعار، مل يكــن لينــن يدفــع الســوفييت منتصبــا. “قــد يظهــر الســوفييت 

ــزة  ــم أجه ــل ه ــن، ب ــوفييت الحالي ــوا الس ــم ليس ــدة، لكنه ــورة الجدي ــؤون يف الث وينش

املصالحــة مــع الربجوازيــة.

يف 26 أغســطس )آب(، حــاول الجــرال كورنيلــوف، الــذي تلقــى يف البدايــة دعم كرينســي، 

“الثــورة املضــادة” التــي تســتهدف كرينســي، وتــم قمــع هــذه املحاولــة املضــادة للثــورة 

مــن قبــل املعارضــة النشــطة مــن مشــاة البحريــة كرونشــتادت” العــال والفالحــن، ونحــن 

مهتمــون بشــكل خــاص بتفســر املوقــف البلشــفي أثنــاء حــادث كورنيلــوف. ألن تكتيــك 

البالشــفة ضــد كورنيلــوف هــو مثــال مبهــج عــى “املرونــة التكتيكيــة”، التــي ال يســتطيع 

الطائفــة الربجوازيــة الصغــرة، التــي تعتقــد أنهــا ماركســية، أن تفهمهــا.

البالشــفة ضــد كورنيلــوف، حتــى مــع حكومــة كرينســي، الذيــن حاولــوا أكــر األســاليب 

 Casus“ ــاين ــون األمل ــه بالبال ــن خــالل وصف ــن م ــض عــى لين ــاء القب ــوا إلق ــاً وحاول عنف

git”، وعندمــا ســألوا مــا إذا كان عليهــم أن “ينظــروا”، قــال لهــم تروتســي إنــه ســيكون 

مــن األنســب التخلــص مــن أعدائهــم واحــدا تلــو اآلخــر.

ــن كان  ــن الذي ــرتاكين املعتدل ــبة لالش ــول. بالنس ــة تح ــوف نقط ــة كورنيل ــت عملي وكان

ــور  ــن عــى الف ــرتح لين ــة، اق ــدون الربجوازي ــوا الســلطة ب ــن يتول ــم ل ــدا أنه ــم جي يعرفه

ــوف،  ــوا مــع كورنيل ــن تعاون ــك الكاديــت الذي ــة، مبــا يف ذل التخــي عــن ســلطة الربجوازي

مــن أجــل تأســيس الحكومــة مبفردهــم، لتقليصهــم مــن أعــن الجاهــر العاملــة الذيــن مل 

يعــد لديهــم الصــرب. كان رد االشــرتاكين املعتدلــن ســلبياً، كــا ظــن لينــن: “إن حقيقــة أن 
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الطلــب مل يقبلــه املناشــفة والثوريــون االجتاعيــون قــد أذل األحــزاب عــن غــر قصــد يف 

نظــر الطبقــة العاملــة”.

الجاهــر التــي ميكــن أن تــرى خيانــة االشــرتاكين املعتدلــن بأنهــا ملموســة، انتقلــت إىل 

صفــوف البالشــفة. وهكــذا كان للبالشــفة ألول مــرة أغلبيــة يف الســوفييت، باإلضافــة إىل 

أغلبيــة ســاحقة.

ــة  ــة العامل ــة والطبق ــا الدولي ــخ، الربوليتاري ــورة. “التاري ــزة للث ــت جاه ــروط كان كل ال

الروســية، قبــل املســتقبل كلــه، والتمــرد املســلح مــن خــالل االتصــال بالبطاقــة الرابحــة، 

ليــس لدينــا الحــق يف أن نضعهــا”، قائلــن إن الجمعيــة التأسيســية ســيكون لهــا األغلبيــة 

ــن.  ــد لين ــف ض ــف وزينوفيي ــة أن كاماني ــايل، بحج ــرتاكية، وبالت ــلمية لالش ــة س يف طريق

الجــواب التاريخــي “لقــد نضجــت األزمــة ...

إن الثــورة الروســية هــي مســتقبل الثــورة الربوليتاريــة العامليــة. االنتظــار هــو القتــل. كل 

تأخــر يســاوي. )Leninski Sbornik 239، 290، 293. CXXI( ”)7( وقــررت اللجنــة 

املركزيــة البلشــفية لكامانييــف وزينوفييــف ، اللــذان دافعــا “العبــور الســلمي” بتصويتــن 

ضــد مباراتــن ، “االســتيالء عــى الســلطة مــن خــالل انتفاضــة مســلحة “،وهكــذا يف عــام 

1917، قمنــا بتلخيــص القصائــد والتكتيــكات البلشــفية الثوريــة املشــرتكة مــع األحــداث.

وبالطبــع، بينــا نلّخــص القصائــد والتكتيــكات البلشــفية، ونعــرض أيًضــا تشــويه ســومر يف 

شــكل ملمــوس. مــن اجــل التحــدث بالخطــاب باللغــة “الفرنســية “وأوضحنــا أن “لينــن 

األملانيــة”، التــي كان عليهــا أن تناشــد “األملانيــة”، كانــت خاضعــة لتفســر “ الكوشــدلية” 

ــة،  ــل ســومر. )وهــو ماركــيس كــا هــو معــروف( يف األدب كان يتحــدث األملاني مــن قب

ــارة إىل  ــتخدم لإلش ــه يس ــية، فإن ــة الفرنس ــدث باللغ ــة، والتح ــم والنضالي ــداد التنظي وإع

هجــوم.

رابعًا: ماركس وإنجلز ولينين وأخيرًا ماو تسي تونغ.
بعــد ماركــس، انجلــز ولينــن، اللــذان حاولهــا التشــويه مــن قبــل ســومر، كان مــاو تــيس 

ــة  ــورة والدميقراطي ــورة الث ــغ تحــت نفــس التشــويه يف النــص التمهيــدي لســومر، “ث تون

الجديــدة” يف العــدد الســادس مــن إمييــك، وإن تشــويه مــاو تــيس تونــغ الــذي عــاش يف 

األزمــة أصعــب بكثــر مــن عــزل ماركــس وإنجلــز قبــل االحتــكار.
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ألن مــاو، يســتفيد مــن التجــارب الغنيــة لبلــده مــن خــالل تحليــل الفكــرة املاركســية-لينن، 

والتناقضــات العامــة لــدوريت الكســاد الرأســالين الثــاين والثالــث، والتناقضــات الخاصــة 

للصــن، التــي هــي انعــكاس لهــذه التناقضــات يف الصــن ولقــد عّمــق وصــاغ نظريــة الثــورة 

املاركســية بالوعــد بــأن “العــامل ال يســتطيع التغيــر إال ببندقيــة”.

وحتــى هــذا الشــكل البســيط للتعبــر عــن “نظريــة الثــورة املاركســية-اللينينية”، التــي ال 

ميكــن ســحبها مــن الطريقــة التــي تكــون فيهــا القــوة يف نهايــة البندقيــة أو العــامل ميكــن 

أن يتغــر فقــط ببندقيــة، قــد خضعــت لتشــويه ســومر. قلــم الســيد ســومر هــو حقــا غــر 

ملحوظــة. وألنهــا منفتحــة إىل حــد مــا، فــإن عــدم ارتياحهــا غــر ذي صلــة، ويرجــع ذلــك 

إىل الوضــع الخــاص ملــاو، الــذي هــو عاملــي وفقــا للاركســين.

“الظــروف الخاصــة للصــن كانــت خاصــة جــدا، وقــال مــاو لــه ذلــك.” لكــن مــاو ال يقــول 

إنــه وحيــد يف الصــن، وهــو يذكــر العــامل بشــكل خــاص. هــل مــن الصعــب عــى الســيد 

ســومر أن يضيــف “صينيــا” صغــرا إىل رأس “العــامل” وهكــذا مــع مســاهمة الســيد ســومر 

يف النظريــة ميكــن اســتبدال مــاو بالعــامل فقــط بالبندقيــة.

 “العامل يتحول إىل عامل ال ميكن استبداله إال ببندقية”.

“وفقــا ملــاو، كانــت الصــن دولــة دميقراطيــة مســتقلة، ال شــبه اســتعارية وشــبه إقطاعيــة، 

تعيــش تحــت ضغــوط إقطاعيــة، وكانــت تفتقــر إىل االســتقالل الوطنــي يف عالقاتهــا 

الخارجيــة، كانــت تحــت نــر االســتعار اإلمربيــايل، لــذا كان هنــاك برملــان ميكن اســتخدامه 

ــال بشــكل قانــوين، وتــم تحديــد  ــاك قانــون يســمح للعــال بالقت يف الصــن ومل يكــن هن

الشــكل الرئيــيس للنضــال الثــوري يف الصــن ومبــدأ التنظيــم األســايس.

لهــذا الســبب، ســيكون مــن الخطــأ الفــادح أن نــرى عنــارص تكتيكيــة أو اســرتاتيجية لهــا 

صالحيــة عامليــة يف كلــات مــاو التــي تقــول: إن الســلطة هــي يف نهايــة البندقيــة “القــوة 

ــى  ــذا املعن ــة”. وبه ــط ببندقي ــامل فق ــر الع ــن تغي ــة”، أو “ميك ــرف البندقي ــى ط ــي ع ه

أنــه مــن املكــن اســتبدال العــامل ببندقيــة )كينــان ســومر “نظريــة الثــورة والدميقراطيــة 

ــدد: 6(. ــة Emek، الع ــدة” صحيف الجدي



62

ــغ يف املاركســية. وحســب ســومر،  ــل مســاهمة مــاو تــيس تون ــا نذكــر هــذا أوالً قب دعون

ألنــه مل يكــن هنــاك برملــان وال قانــون يف الصــن، تقــدم مــاو بطلــب لهــذا الطريــق ألنــه 

مل يكــن هنــاك بديــل. لهــذا الســبب، كلمــة “الســلطة يف نهايــة البندقيــة” ليســت عامليــة.

ــوين يف  ــال القان ــة للنض ــاك إمكاني ــت هن ــو “إذا كان ــات ه ــذه الكل ــف له ــر مختل تفس

الصــن وعــى ســبيل املثــال، إذا كان هنــاك برملــان وقوانــن، فــإن الحكــم ميكــن أن يكــون 

ــق الســلمي”.  ــة الطري يف نهاي

كــا أظهرنــا يف املقالــة األخــرة ويف القســمن الثــاين والثالــث مــن هــذه املقالــة أن مثــل 

هــذا التفســر يتعــارض مــع العلــم املاركــيس، فإنــه مــن غــر الــروري الرتكيــز عــى هــذه 

املشــكلة املوضحــة مــرة أخــرى. ولكــن بطريقــة أخــرى، نحــن بحاجــة إىل الوقــوف عــى 

هــذا الوعــد.

ــا للنضــاالت الثوريــة يف  إذا مــا انتبهنــا، فإننــا نــرى أن كلمــة ســومر تتضمــن إنــكاًرا رسيً

أمريــكا الجنوبيــة. عــى الرغــم مــن ذلــك، عــى مــا يبــدو مســتقلة ألكــر مــن 20 ســنة، 

ــات  ــون عامــل يف النقاب ــم حــوايل خمســة عــر ملي ــم تنظي ــة. يت ــكا الجنوبي ــدان أمري بل

ــة. العالي

يف هــذه البلــدان ويف بعــض هــذه الــدول، هنــاك قوانــن وبرملانــات تســمح للثــوار بالقتــال 

بشــكل قانــوين، )إن الدميقراطيــة القامئــة هــي بالطبــع مــن النــوع الفلبينــي، لكننــا نســتنتج 

أن هــذا النــوع مــن الدميقراطيــة، وهــو مــا يعنــي أن مؤلــف “دميقراطيــة” العامــل إذا كان 

ــد مل يخضــع للثــورة  ــة الفلبينيــة” قــد تكــون موجــودة يف بل يف الصــن “ ألن “الدميقراطي

الصناعيــة، بــل يقــع تحــت ســيطرة اإلمربياليــة.

عــى أي حــال دخلــت “اإلمربياليــة املســلحة” يف الصــن ولهــذا الســبب، أجــرب الصينيــون 

ــة  ــن برملاني ــم قوان ــن لديه ــة، الذي ــكا الجنوبي ــوار أمري ــاذا يفضــل ث أســلحتهم، ولكــن مل

ــوين، طريــق الكفــاح املســلح؟  تســمح بالنضــال القان

عــى ســبيل املثــال، مــا هــو التحــدي الــذي يواجهــه دوغــالس برافــو يف فنزويــال، حيــث 

ــل؟  ــيس يف العم ــزب املارك ــوين والح ــاج القان ــوار باملكي ــمح للث ــة تس ــن برملاني ــه قوان لدي

ملــاذا يواصــل الكفــاح املســلح عــى فالكــون؟ حســناً، كان بإمكانــه أن يخطــئ االشــرتاكية 

ــة. ــة الربملاني بالطريق
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الســيد ســومر يف يــوم مــن األيــام كان ميكــن أن يكــون قــد حصــل عــى ٪51 مــن األصــوات 

ــد  ــح، هــل تعتق ــة؟ صحي ــاح ضــد اإلمربيالي ــم اســتمر يف الكف واســتوىل عــى الســلطة، ث

أنــك متــوت عــاالً أغبيــاء وفالحــن، ومقاتلــن طالبيــن هــم أهــداف خــدام اإلمربياليــة يف 

فالكــون؟

إن “قــوة مــاو هــي يف طــرف البندقيــة” أو “ميكــن تغيــر العــامل فقــط ببندقيــة” والنتيجــة 

الطبيعيــة لهــذه “الحــرب الشــعبية” تنطبــق فقــط عــى الصــن؟ جــواب لــن بيــاو واضــح 

وواضــح، أمــا نظريــة مــاو تــيس تونــغ هــي نظريــة صديقــك عــن الحــرب الشــعبية، ليــس 

فقــط يف الثــورة الصينيــة، ولكــن أيضــا يف عرنــا.

كان مــاو تــيس تونــغ يعــرب عــن األطروحــة العامليــة لللينينيــة عــن طريــق إجــراء تحليــل 

ــرب،  ــة الح ــاٍس لصناع ــكار ق ــي احت ــي ه ــة والت ــالية االحتكاري ــات الرأس ــديل لتناقض ج

ــدث  ــاو، ومل يح ــطة م ــك بواس ــن وذل ــول الص ــددة ح ــن املح ــات الص ــكاس لتناقض وانع

أي تغيــر يف جوهــر الرأســالية منــذ زمــن لينــن، واليــوم خضعــت الرأســالية لتغيــرات 

كميــة، وخاصــة خــالل فــرتة الكســاد ال يــزال قامئــا، والرأســالية تــرى النزعــة العســكرية، 

“اقتصــاد الحــرب”، الســبيل الوحيــد ملواصلــة بقائهــا يف مواجهــة الظــروف املتغــرة )منــذ 

لينــن(.

أصبحــت التناقضــات بــن اإلمربياليــة فيهــا مرونــة وتوافــق اليــوم، وقــد أخــذت اإلمربياليــة 

ــي  ــدول الت ــد ال ــة ض ــالية العاملي ــة الرأس ــة للكتل ــدرك التابع ــوات ال ــة دور ق األمريكي

ــة االشــرتاكية.  ــر والكتل تناضــل مــن أجــل التحري

ــم  ــي ت ــاو: “الرأســالية، الت ــول م ــة”، يق ــر ببندقي ــامل أن يتغ ــن للع ــذا الســبب، “ميك له

ــا  ــة، ك ــا”. اإلمربيالي ــن إال أن تغمره ــكرية، ال ميك ــا العس ــدة يف نزعاته ــا بش ــزام به االلت

ــوم، تســتخدم  ــد ذي ســالح فقــط، والي ــد، ال تدخــل يف بل ــاو عــى وجــه التحدي ــول م يق

اإلمربياليــة أســاليب أكــر ذكاًء. خصوصــا مــع املتعاونــن معهــا، البــالد يحكمهــا برملانيــة 

ــة.  رجعي

ــا هــو واضــح يف الصــن هــو  ــد ك ــايل لبل ــالل اإلمربي ــإن االحت ــن، ف ــا بالنســبة للثوري أم

ــن  ــة االســتغالل م ــاء آلي ــا بســهولة إبق ــك ميكنه ــرسي، لذل ــالل ال ــن االحت ــدة م ــر فائ أك



64

خــالل إخفــاء نفســها عــن الجاهــر املضطهــدة للشــعب ومــن الــروري تفســر كلــات 

ســتالن، التــي يقرتحهــا للبحــث عــن أســاس لتشــويه ســومر. إذ ســتالن. “ يف الصــن إنهــا 

تقاتــل الثــورة املســلحة ضــد الثــورة املضــادة، وهــذه واحــدة مــن ميــزات الثــورة الصينيــة 

ــا، ألنــه ينظــر إليهــا ويفهمهــا شــعب العــدو.  ومزاياهــا”، وإن ميــزة الثــورة الصينيــة هن

ولهــذا الســبب، فــإن الوعــي العــام واملشــاركة يف الرتــب الثوريــة رسيــع للغايــة.

واليــوم، تعــرف الصــن أنهــا يجــب أن تخفــي نفســها عــن جاهــر املظلومــن لــي تعيــش 

ــن الواضــح  ــام، واآلن م ــورات فيتن ــن ث ــة م ــدروس الالزم ــي أخــذت ال ــة، الت يف اإلمربيالي

أنهــا ال تتدخــل يف أي بلــد دون أن تكــون يف خطــر ووفقــا للاركســين املعارصيــن، فــإن 

النظريــة الثوريــة املاركســية اللينينيــة قــد تــم التعبــر عنهــا بوضــوح شــديد مقولــة مــاو: 

“إن الســلطة والقــوة يف نهايــة البندقيــة “ أو “ال ميكــن للعــامل أن يتغــر إال ببندقيــة”. 

بالنســبة ملــاو، هــذه قاعــدة عامــة، ليــس فقــط بالنســبة للبلــدان تحــت نــر اإلمربياليــة، 

ــض  ــا “ويف بع ــة بأكمله ــة الربجوازي ــا الديكتاتوري ــد فيه ــي توج ــدان الت ــا للبل ــن أيًض ولك

ــون  ــرط أال تك ــيوعية، ب ــزاب الش ــاء األح ــون بإنش ــمح القان ــالية، ال يس ــدان الرأس البل

ــم اليســاري  ــغ – التعمي ــيس تون ــاو ت ــة معرضــة للخطــر )م ــح األساســية للربجوازي املصال

ــق(. ــة والتطبي ــة 80 النظري صفح

خامسًا:

ــة الســلمية” ليســت مســألة  ــإن “املحــارب أو الطريق ــا، ف ــة مقالن ــا مــن بداي وكــا ذكرن

ــس ماركســية”. ــة ولي ــألة تحريفي ــي مس ــالم ه ــرب أو الس ــة الح ــية. “إن معضل املاركس

ــزب  ــوة الح ــإن ق ــاين أم ال، ف ــل الربمل ــك يف العم ــواء كان ذل ــية، س ــياد املاركس ــا ألس وفق

املاركــيس ال تصــل إال إىل نقطــة معينــة، ثــم يتــم تجميــد ســلطة الحــزب. حتــى بســبب 

ــا إن  ــبب، إذا قلن ــذا الس ــزب. له ــن الح ــد ع ــر أن تبتع ــن للجاه ــزب، وميك ــلبية الح س

الحــزب املاركــيس يف العمــل الربملــاين ال ميكنــه الحصــول عــى غالبيــة األصــوات، فرمبــا مل 

ــك. نتوقــع ذل

ــن  ــلمي”، إذ أن “٪51 م ــال س ــي “انتق ــة، فه ــذه الحقيق ــون ه ــين يعرف ــا أن املاركس مب

األصــوات”، هــي مــع الــرأس وبالنســبة للاركســين هنــاك يشء واحــد مهــم؛ يف مجتمــع 
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ــوى ويف هــذا  ــات والق ــن الطبق ــة ب ــخ، هــي العالق ــن التاري ــة م معــن، ويف لحظــة معين

ــاج ألن نقــف بعــض الــيء  ــه أهميــة قصــوى يف األدب املاركــيس، نحت املفهــوم، الــذي ل

ــة ملشــكلتنا. ــه ســرمي العقــدة النهائي ألن

ــن تجــد  ــال: “أي ــك”، ق ــة “إميي ــن مجل ــدد الخامــس م ــة الســيد ســومر يف الع ويف ترجم

املبــادئ املاركســية”، وقــال املفكــر املاركــيس الشــهر لويــس ألثــورس، مــا مــدى أهميــة هــذا 

املفهــوم بالنســبة للاركســين؟

ــس  ــد مارك ــربى بع ــة الك ــداث النظري ــع األح ــة يف تتب ــاك رغب ــت هن ــر “ وإذا كان ألثوس

وإنجلــز، فمــن الــروري البحــث عنهــا يف النصــوص السياســية بــدالً مــن النصــوص النظرية 

للينــن. يتــم االحتفــاظ الــيء الــذي يشــكل “ملخــص” مــن مارســته يف الداخــل. 

ومــن أجــل إعطــاء مثــال واحــد فقــط دعنــا نقــول، النصــوص السياســية للينــن )تحليــل 

التغــرات يف املوقــف والوضــع، والقــرارات املتخــذة وتحليــل نتائجهــا، ومــا إىل ذلك( بشــكل 

ــرط  ــوم “التالحــم الفعــي” و “ال ــة، مفه ــغ األهمي ــا بال ــا نظريً ــا مفهوًم مذهــل، يعطين

“لهــذا املفهــوم )أو املبــدأ( الــذي أنتجــه لينــن مــن أجــل توجيــه كفــاح هــذا الحــزب يف 

ــدأ  ــا مب ــة )...( ولكــن أيًض ــة التاريخي عمــل الحــزب املاركــيس، ليــس فقــط مســألة املادي

ماركــيس أســايس للاديــة الجدليــة. لســوء الحــظ، لألســف حقيقــة أنهــا ال تــزال يف حالــة 

عمليــة دون النظــر يف طرحهــا. كنــز نظــري كان يف دائــرة الضــوء، يف متنــاول اليــد، مخبــأة 

يف األعــال السياســية للينــن، ولكــن مل يكتشــف أحــد هــذا الكنــز وظــل عاقــرا.

ويقــول ألثــارس: أن هــذا املفهــوم هــو كنــز للاركســية-اللينينية، وبالطبــع، أنــت يــا ســيد 

ســومر، مل تفهــم أي يشء مــن هــذه الرتجمــة لــو أنــك قــد فهمــت، كنــت ســتتفادى تفســر 

ــه  ــا أن ــغ، ظًن ــتوى دورين ــن إىل مس ــن لين ــل م ــة تقل ــه بطريق ــن وخطوط ــكات لين تكتي

ــارب”، فســرتى أن  ــى هــذا “التق ــه. إذا تســاءلت عــن معن ــذي فعلت ســيفهم التشــويه ال

ــة” ال تنتمــي إىل املاركســية. ــة “الطــرق الســلمية واملحارب معضل

ــع  ــي “الوض ــي” يعن ــف الفع ــية” أو “التوق ــروف السياس ــوم “الظ ــإن مفه ــار، ف باختص

املوضوعــي لتــوازن القــوة بــن الطبقــات والقــوى يف مجتمــع معــن يف لحظــة معينــة مــن 

ــخ”. التاري
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ــة يف  ــة االقتصادي ــايل للتنمي ــتوى الح ــال: إن املس ــع مث ــوم م ــذا املفه ــد ه ــا نجس ودعون

فرنســا )الــروط املوضوعيــة( ممكــن للثــورة الربوليتاريــة. لكــن أزمــة وصفهــا لينــن بأنهــا 

“أزمــة ثوريــة “بــدون الثــورة الربوليتاريــة يف هــذا البلــد أمــر مســتحيل.

ــاك  ــن هن ــار 1968، مل تك ــى مايو/آي ــزة(. وحت ــة جاه ــروط الذاتي ــون ال ــب أن تك  )يج

بيئــة مناســبة للثــورة الربوليتاريــة يف فرنســا. لكــن يف أيــار / مايــو 1968، قامــت الحــركات 

ــت، بســكب عــرة  ــاريك جــون بندي ــدأت بشــكل عفــوي وطورهــا األن ــي ب ــة، الت الطالبي

ماليــن عامــل يف الشــوارع. عــال احتلــت املصانــع، وأعدمــت األعــالم الحمــراء.

هنا هو املفهوم الشهر للينن “تطارد الفعي”

ــة  ــا إىل حاف ــت فرنس ــة وجلب ــروف ذاتي ــة ولظ ــكلت رشارة مفاجئ ــروف، ش ــو مع ــا ه ك

ــل  ــود مث ــا ال يع ــا عندم ــي متوقف ــيس بق ــيس الفرن ــزب املارك ــن الح ــار. لك ــورة واليس الث

هــذا الوقــت مــرة أخــرى -يف الفــرتة الزمنيــة القصــرة. اليســار الســلبي، نتيجــة لســلبيات 

الحــزب، االنتفاضــة، تحولــت آمــال الجاهــر العاملــة تحتــل املصانــع إىل إحبــاط، ونجــت 

ــاط الجاهــر. قــوة ديغــول مــن ذعــره، مــا أدى إىل إحب

هــذا املوقــف الســلبي، لألســاتذة املاركســين، هــو يف الواقــع قنــاع عــدم الكفــاءة والجــن 

مــن أجــل العمــل. مــرة أخــرى، وفقــا لألســاتذة املاركســين، فــإن املعيــار األســايس الــذي 

يفصــل بــن الثوريــن واالنتهازيــن مرتبــط مبــا إذا كان يجــب أن يجرؤ عــى الثورة الراســخة 

وأيهــا يتحــرك. لــن بيــاو يجعــل هــذا واضــح. “يف التحليــل األخــر، إنهــا مســألة شــجاعة 

لقيــام ثــورة. هــذا هــو املعلــم األكــر جاذبيــة الــذي مييــز الثوريــن واملاركســين اللينينيــن 

عــن منتجاتهــم املزيفــة.”
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سادسًا:

 .Emek تتكــون هــذه املقالــة مــن 5 فصــول ومــع ذلــك، ظهــر العــدد الســابع مــن مجلــة

يف هــذا العــدد مــن دي كيــف ينبغــي تعريــف الثــورة يكشــف الســيد ســومر عــن جودتــه 

ــة  ــة املثالي ــر األدل ــال هــي أك ــذا املق ــات ســومر يف ه ــة وراء املحفوظــات وكل الحقيقي

واملثــرة للجــدل التــي انتقدناهــا مــن البدايــة.

ــذا  ــا، يف ه ــر رسا مفتوح ــاول أن يظه ــويهية ح ــة والتش ــة التحريفي ــذ بداي ــومر من إذ س

ــا  املقــال، حتــى لــو مل تكــن بحاجــة إىل إخفــاء يعلــن بوضــوح وإلظهــار هــذا للقــارئ كن

ــا. ــادس( إىل مقالتن ــل جديد)الس ــة فص ــة إىل إضاف بحاج

ــرأي  ــورة االشــرتاكية تســتند إىل ال والســيد ســومر يقــول إن فكــرة األعــال الســلمية للث

القائــل بــأن الثــورة السياســية هــي رشط رضوري لالشــرتاكية، لكــن مــن املمكــن أن تكــون 

هــذه الثــورة قــادرة عــى تحقيــق النجــاح مبمــر دميقراطــي غــر ثــوري، وهــذا يف العــدد 

الســابع مــن مجلــة إمييــك )مقــاالت مســتقيمة تخصنــا(.

ابحث عن كلات السيد سومر!

ــارج  ــن خ ــة” م ــر الثوري ــة “الســلمية غ ــة الدميقراطي ــورة، أي “ الطريق ــن هــذه الث “لك

ــرتاكية،  ــورة االش ــان، الث ــذا البي ــؤال، يف ه ــوح الس ــرى بوض ــن أن ي ــذي ميك ــخص ال الش

ــة. ــوم الدميقراطي ــت مفه واجه

معنى مثل هذا البيان واضح:

ــالب  ــورة بانق ــط الث ــة، وترتب ــر دميقراطي ــة غ ــرتاكية كطريق ــورة االش ــول الث ــم قب أ( يت

ــن  ــان و51 ٪ م ــل االشــرتاكين يف الربمل ــم متثي ــة، ويت ــة دميقراطي حكومــي مشــرتك كطريق

ــوات. األص

ب( لينــن وســتالن ومــاو تــيس تونــغ وهــوه مينــه وغيــاب ولــن بيــاو وفيديــل كاســرتو 

وتشــيف غيفــارا وغرهــم، جميــع الثوريــن الربوليتاريــن مثــل “متآمــري االنقــالب” 

ــان(. ــا للبي ــة، )وفق ــن للدميقراطي ــربون مناهض يعت

مــن أجــل تحديــد وجهــة النظــر، يجــب أن نذكــر هنــا بشــكل موضوعــي وجهــات نظــر 

فكرتــن متعارضتــن )الفكــر املاركيس-اللينينــي والفكــر التنقيــدي( حــول الثــورة االشــرتاكية 

وتقبــل النظــرة املاركســية الــراع االشــرتايك كطريــق دميقراطــي حقيقــي )8(.
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ــتحيل  ــن املس ــه م ــة، إن ــية اللينيني ــة املاركس ــة الثوري ــر النظري ــو منظّ ــن، وه ــول لين يق

ــية، وأن أولئــك الذيــن  ــة السياس ــول إىل االشــرتاكية بــأي وســيلة غــر الدميقراطي الوص

يعتقــدون أن االشــرتاكية ميكــن الوصــول إليهــا بطريقــة غــر الدميقراطيــة السياســية هــي 

ــن. األناركي

ــه  ــور يف عبقريت ــة الجمه ــعب، عبقري ــون بالش ــن يؤمن ــاس الذي ــإن الن ــك، ف ــع ذل “وم

اإلبداعيــة قــد ينغمســون”، وقــال ذلــك وفقــا للطريــق الدميقراطــي للثــورة االشــرتاكية هــي 

طريقــة دميقراطيــة. ويعــرف لينــن طريــق الثــورة االشــرتاكية عــى أنــه تجســيد لــإلرادة 

ــة. ــات دميقراطي املســتقلة للجاهــر، يف أكــر العالق

تــرى وجهــة النظــر التحريفيــة أن الثــورة االشــرتاكية هــي طريقــة غــر دميقراطيــة يف الفكــر 

ــان وهــا يف األســاس  ــة والربمل ــإن األشــكال القانوني ــرأي املاركــيس ف ــا لل التنقيحــي ووفق

ليــس ســوى شــكل مــن أشــكال التعبــر عــن اإلكــراه الربجــوازي، رضوريــان. يدافــع علــاء 

ــن  ــدة م ــكال الجدي ــات واألش ــالل الربملان ــن خ ــرتاكية م ــم إىل االش ــن عودته ــة ع املراجع

الربجوازيــة القانونيــة، التــي يســمونها بطريقــة دميقراطيــة.

يقــول الســيد ســومر: طريــق الســلمية = الطريــق إىل الربملــان، طريــق الدميقراطيــة 

ويصبــح طريــق الســلم = طريــق االحتالليــن = الطريــق ضــد الدميقراطيــة )قيــاس الربملانية 

الربجوازيــة( ومــع ذلــك، ففــي الوقــت الــذي ننتقــد فيــه تحريــف الســيد ســومر، فإننــا 

ننتقــد محاولــة لينــن لعــرض تحريفــه بهــذه األعــال، وليــس مــن خــالل تحريفــه وذلــك 

عــن طريــق تشــويه أعــال مــاو.

يســتخدم التعديلــون دامئـًـا هــذه الطريقــة للتالعب و يســتخدمون هــذه الطريقــة بطريقة 

مثــرة لالهتــام، إنهــم يدافعــون عــن نفــس الفكــر التنقيحــي بتزويــر النصــوص الرئيســية 

للاركســية ومــن ناحيــة أخــرى ، مــن خــالل مراجعــة التنقيحيــن ، الذيــن تــم تســجيلهم 

رصاحــة كمراجعــة ، باعتبارهــم “رجعيــن “ويســتخدم ســومر هــذه الطريقــة الكالســيكية.

الســيد ســومر لقــد انتهــك وعــوده بالثــورة االشــرتاكية عــى أنهــا معاديــة للدميقراطيــة، 

وأدان بشــدة تحريــف بيمســتاين، ثــم عــاد مــرة أخــرى إىل كاوتســي وانتقــد بيمســتاين 

ــلمي  ــل الس ــة التكام ــات، “انتهازي ــس الكل ــال نف ــة ق ــه يف النهاي ــة، ولكن ــى طريق بأق

للرأســالية يف االشــرتاكية”. بالقــول إنــه يف مقالتــه أنهــى هــذا الجــزء مــع الجملــة 

ــورة  ــن الث ــم م ــو موقفه ــن ه ــن واالنتهازي ــرتاكين الثوري ــن االش ــيس ب ــرق الرئي “إن الف

ــية”.  السياس
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لــذا الســيد ســومر يــرح أســلوبه يف رشح كاوتســي، وكــا هــو معــروف انتقــد كاوتســي 

ــة، مل يفعــل أكــر مــن دفــاع ذيك  ــة. لكــن يف النهاي ــة والتحريفي بشــدة مــن أجــل األناركي

عــن التحريفيــة وحــاول الضغــط عــى “النظريــة املاركســية الثوريــة” بالتعديــل طريقــة 

كاوتســي واضحــة إن “تعبــر كاوتســي”، الــذي يفــرس بنــاء املاركســية بطريقــة متناســقة 

للغايــة للمؤسســة، يتغــر فجــأة عندمــا يتعلــق األمــر بتحليــل األســاس، ويتــم اســتبدال 

ــوق األســاس التنقيحــي يف  ــى ف ــع املبن ــف. ويرتف ــة بلغــة التحري اللغــة املاركســية الثوري

طريقــة كاوتســي )بالطبــع كل هــذه الكلــات تتعلــق بالفــرتة االنتهازيــة لكاوتســي(.

ــد  ــرسح. لق ــبة امل ــى خش ــي ع ــي، كان كاوتس ــور كاوتس ــن ظه ــرن م ــف ق ــد نص وبع

خانــت برنشــتاين وكاوتســي مــن املاركســية، فاجتــازوا االندمــاج الســلمي لالشــرتاكية مــع 

ــو  ــن ه ــن واالنتهازي ــرتاكين الثوري ــن االش ــايس ب ــارق األس ــة، والف ــالية واالنتهازي الرأس

موقفهــم مــن الثــورة السياســية، وهــو النهــج الصحيــح الــذي يصــف املبنــى بلغــة ثوريــة، 

ســومر يعلــن “الــراع االشــرتايك كطريقــة معاديــة للدميقراطيــة” ويضــع هــذا البنــاء عــى 

أســاس التحريفيــة.

أخــرا، كتبــت مجلــة العمــل بعــد شــهرين مــن معضلــة “طريــق الســالم املحــارب” الــذي 

شــوه األعــال الرئيســية للاركســية ومل يعــرب عــن أي يشء للاركســية؟ وهنــاك التعــرض 

لجــزء مــن العالــة.

املراجع : 

“الدولة والثورة”، ص 158 -لينن منشورات العلم واالشرتاكية.

“ نصوص ترين الثاين “ صفحة 56 لرتوتسي منشورات سر 

ــرف  ــات باألح ــر )كتاب ــورات س ــي منش ــة 40 لرتوتس ــن األول صفح ــورات تري “ منش

ــرة(  الكب

“لينن، حياته وأعاله”، هري ليفبفر، منشورات األناضول 

ستالن، “اشرتاكية مسلحة “ إسحاق دويتر، صفحة 233

“لينن، حياته وأعاله” هري ليفبفر، صفحة 124، منشورات األناضول 

ــًرا حــًرا  ــاره “مظه ــة”، وهــو مفهــوم املجتمــع الطبقــي، باعتب ــا نســتخدم “الدميقراطي هن

ــل “، ــعب العام إلرادة الش
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الغريــب أنــه كان هنــاك الطبقــة العاملــة يف تركيــا أمل الربوليتاريــا الحديثــة أليــس كذلــك؟ 

ــل  ــق وقاب ــجيل رقي ــن التس ــل م ــذي يجع ــن ال ــادة املثقف ــات الس ــر بتخفيض ــن نفك نح

ــال شــك  ــارشة ســتكون ب ــة املب ــه كــا الربوليتاري ــه لإلمســاك ب للطــران، ويصعــب اجتذاب

معــارصة وللطبقــة العاملــة يف التاريــخ االجتاعــي لدينــا، ولكــن تركيــا صاحبــة رأس املــال 

الخــاص املحــي الحديــث الــذي يبــدأ قبــل وقــت طويــل مــن تاريخهــا.

تألق “بدون نظرية الثورية، ال ميكن ذكر الحركة الثورية”.

هــذا الوعــد أكــر أهميــة يف بلــد مثــل اإلمربياليــة التــي هــي تحــت نــر الحيــاة الربجوازيــة 

ــبيهة  ــة ش ــه منل ــة األوىل وكأن ــدو للوهل ــذي يب ــي، ال ــالل اليان ــر. إن احت ــرة والفك الصغ

بالجبــال، ومــع كل أنــواع االنتهازيــة التــي أثــرت يف الخطــة االســرتاتيجية، يجعــل نفســه 

يشــعر يف الحيــاة االجتاعيــة بأكملهــا مــن فــن البلــد إىل الرياضــة. 

إن اليانكيــة اإلمربياليــة، التــي أسســت الســيطرة عــى البــالد مــن مصــادر رسيــة إىل التجارة 

الخارجيــة واالقتصــاد والسياســة، هــي الحــزب الحاكــم يف دميقراطيتنــا بحليفهــا اإلقطاعــي 

كــا نعرفــه، يف بلــد يتــم فيــه ســحق التحــركات الوطنيــة التحرريــة والدميقراطيــة األصغــر، 

ومــن الواضــح أن التحرريــن الوطنيــن يقتلــون يف الشــوارع الرئيســية، يف أعــن الجمهــور، 

كونهــم ماركســين يف ظــل هــذه الظــروف هــو عمــل يتطلــب شــجاعة وشــجاعة للدفــاع 

عــن الدميقراطيــة. مــن الــروري النظــر إىل صعوبــة الظــروف الحاليــة للبــالد يف قاعــدة 

األفــكار التشــاؤمية للفكــر الفكاهــي الربجــوازي الصغــر وللمثقفــن الربجوازيــن الصغــار 

الجبنــاء الذيــن ال يتخلفــون عــا يســمونه “ فــا املســاعدة مــن أي مــكان وال يحتاجــون 

إىل الوفــاء مبتطلباتهــم يف مثــل هــذا البلــد”.

ثانيــاً أن تحافــظ اإلمربياليــة األمريكيــة وعــى هيمنتهــا عــى البــالد ليــس فقــط مــن خــالل 

املتعاونــن معهــا، ولكــن أيضــاً مــن خــالل وضــع رجالهــا يف حــركات ثوريــة وقوميــة، وخلــق 

أعــال انتهازيــة وفاســدة داخــل الحــركات، ومحاولــة الســيطرة عــى هــذه املنظــات.



71

املســاحة داخــل الحركــة املاركســية يف منطقــة آريــن برتكيــا صغــرة، ويجــب بالــرورة أن 

ــوع  ــل الرئيســية، إن الن ــن هــذه العوام ــة م ــم االنتهازي ــد تقيي ــار عن تؤخــذ بعــن االعتب

الفلبينــي ليــس أكــر مــن عاملــن رئيســين وراء االنتهازيــة التــي يتمتــع بهــا أيبــار، والتــي 

ــة، وأن الســلطة السياســية  ــة حقيقي ــة برجوازي ــة هــي دميوقراطي ــأن الدميقراطي تجــادل ب

ــزب  ــت بالح ــة التصوي ــاط بآلي ــبه مح ــد ش ــة يف بل ــات العامل ــا الطبق ــن أن تغزوه ميك

ــة. الفلبيني

وبنفــس الطريقــة، أعلــم أن هنــاك الكثــر مــن اإلقطــاع، فالنمــط الرئيــيس لإلنتــاج هــو 

ــن أو  ــة أري ــويش، ألن االنتهازي ــن التش ــاك ع ــف أي ــخ. ال يختل ــالية، إل ــات الرأس العالق

ــات  ــع الطبق ــذي يدف ــعار، ال ــت ش ــرتاكية تح ــورة االش ــعار الث ــت ش ــي وضع ــل، الت العم

ــة  ــذه املرحل ــكل يف ه ــي تش ــة، الت ــة اليانكي ــد اإلمربيالي ــة ض ــة الوطني ــة للجبه القومي

ــرتاكية. ــوف االش ــس يف صف التقاع

يف نهايــة املطــاف، ميكــن تلخيــص جميــع وجهــات نظــر هــذا الفصــل، والتــي ال تختلــف 

ــورة  ــورة يف الث ــة املذك ــو أن املجل ــل ه ــة: “ العم ــات التالي ــار، يف الكل ــة آيب ــن نظري ع

ــة  ــة العامل ــاء الطبق ــع حلف ــع م ــرتايك للمجتم ــام االش ــة النظ ــو إىل إقام ــرتاكية تدع االش

وهــو تغيــر الدرجــة يف الدولــة لتنفيــذ الثــورة االشــرتاكية، وهــو لحظــة يف عمليــة إعــداد 

اليــوم يف املجتمــع االشــرتايك، املعــادي لإلمربياليــة والنضــال ضــد اإلقطاعيــة يف تركيــا. مــن 

ــا بنجــاح. املســتحيل إكاله

مــن ناحيــة أخــرى، ال ميكــن بــدء املجتمــع االشــرتايك دون كســب الكفــاح بالنضــال ضــد 

ــورة االشــرتاكية،  ــق الث ــارة أخــرى، بعــد تحقي ــة.  بعب ــا اإلقطاعي ــة البقاي ــة وإزال اإلمربيالي

ــر  ــة وتدم ــد اإلمربيالي ــاح ض ــي الكف ــرتايك ه ــام االش ــن النظ ــة األوىل م ــتكون املرحل س

ــة. ــا اإلقطاعي بقاياه

ووفقــاً لهــذا الــرأي، فــإن النظريــة الربملانيــة التــي يتبناهــا أيــرب ليســت ســوى تذهيــب. 

ســوف تكــون الثــورة االشــرتاكية، ثــم ســتطرح اإلمربياليــة مــن البــالد وســيتم إزالــة اإلقطــاع.

ــا  ــم تنفيذه ــن يت ــة، ل ــالل اإلمربيالي ــت احت ــع تح ــي تق ــا، الت ــرتاكية يف بالدن ــورة االش الث

مــن قبــل بعــد حــرب طويلــة وشــاقة ومــن املفهــوم أن هــؤالء الســادة قــد حصلــوا عــى 

نســبة ٪51 مــن األصــوات يف الدميقراطيــة الفلبينيــة مــن النــوع الــذي يقصدونــه بالثــورة 
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ــة وســيتم تأســيس  ــم الــراع ضــد اإلمربيالي ــوا إىل الســلطة ومــن ث ــم وصل االشــرتاكية، ث

النظــام االجتاعــي االشــرتايك ونظريــة أيبــار يف النظريــة املاركســية التــي تشــمل محاولــة 

تغطيــة جهــود البحــث عــن املظــامل:

ــق  ــألة التحقي ــة يف مس ــش يف القش ــط الق ــادة بخل ــة الح ــّمون التحريفي ــن يش ــاك م هن

ــة التــي احتضنــت البروقراطيــة  الســلمي للثــورة االشــرتاكية. هــذه الرأســالية الرباغاتي

ــة. يف أوقــات األزمــات، يكــون  ــع مــوت اللينيني ــا مــن أجــل من ــي عززته وعســكريتها الت

ــا عــى هــذه الجهــود. ــاًل واضًح ــا دلي ــا دامئً ظهــور صالحيته

تكمــن األســباب الرئيســية لتشــويه كل مــن وجهــات النظــر يف أســاس وجهــة النظــر التــي 

ــاف  ــة املط ــف يف نهاي ــذي ال يختل ــالمي ال ــي اإلس ــار الرق ــة اليس ــزب جبه ــو إىل ح تدع

عــن هــذه اآلراء. ذهــب هــذا الــرأي إىل أبعــد مــن ذلــك: “إن دســتور عــام 1961 يعيــق 

تطــور القــوى املنتجــة يف تطويــر إقامــة كاملــة الرأســالية يف تركيــا، وبالتــايل تعزيــز هــدف 

الطبقــة العاملــة لذلــك، الســلطة إقامــة كاملــة لوينبغــي دعــم ملحاولــة تغيــر الدســتور.

ــة هــي العــدو الرئيــيس  ــة األمريكي ــرأي، أن اإلمربيالي ــذا ال ــا له ــول وفق “ أســتطيع أن أق

لشــعب تركيــا -الربجوازيــة التعاونيــة -ال رشاكــة متغلبــة معاديــة لإلمربياليــة والقوميــة، إذ 

نجــد زمــرة مــن املثقفــن املدنيــن. وكلــا كان املوقــف أكــر حــدة تجــاه هــذه املجموعــة، 

أصبــح “التطــور االشــرتايك” أكــر قــوة. ومــع وضــع هــذا يف االعتبــار “الحــكام التقليديــن 

يف تركيــا،” يســمونهم املثقفــن املدنيــن والعســكرين الذيــن يعانــون مــن عشــرة، وهــو 

قــول عظيــم أن الخطــر مــع الســفر األمريــي هــاري AID وبــن املديــر الســابق بالتفكــر 

ألنفســهم، فمــن الواضــح أن الــرأي االمربيــايل هــو هويــة كاملــة.

إليكــم ثالثــة إخــوة قبيحــن ملتصقــن: خــذوا أحدكــم إىل اآلخــر، حتــى يف التحليــل النهــايئ، 

لــن يكــون مــن الخطــأ القــول إن كل هــذه النظريــات، التــي ال تفعــل شــيئاً ســوى خدمــة 

اإلمربياليــة األمريكيــة، هــي انتهازيــة تجعــل مــن الخضــوع لإلمربياليــة أون.
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أوال:
 مل أجــد غمــد نظريــا جيــدا، أو شــتم مــن علــم املاركســية، “تركيــا االشــرتاكية”، هــي نظريــة 

ــى  ــا دون حت ــح أعاله ــا تحــاول فت ــث، ألنه ــة لســت بحاجــة إىل قــول أي يشء ثال وهمي

رؤيتهــا.

ثانيًا:
 إنــه أكــر تنوعــاً ودهــاًء يف التغليــف. لقــد اختلطــت عليــه االشــرتاكية العلميــة باالختبــاء 

وراء كلــات املاركســية.

كوننــا يف بلــد شــبه اســتعاري، ليــس هنــاك انتهازيــة مــن النــوع الــذي لخصنــاه باختصــار 

يف الحركــة املاركســية. يف مثــل هــذا البلــد، واســتجابة لالنفتــاح األول، كانــت هنــاك دامئــا 

فرصــة انتهازيــة لصالــح الطبقــات املناهضــة لإلمربياليــة للتكثيــف يف األوســاط املاركســية.

ــع  ــض م ــي تتناق ــط هــي الت ــا فق ــة يف بالدن ــة العامل ــروف، ليســت الطبق ــا هــو مع وك

اإلمربياليــة األمريكيــة. إن تضــارب املصالــح بــن البورجوازيــة الوطنيــة والربجوازيــة 

الصغــرة واضــح. مــن املعــروف أن “الكاليــن”، الذيــن يشــكلون الجــزء األكــر وعيــاً مــن 

ــة. ــة األمريكي ــد اإلمربيالي ــف ض ــور رصاع عني ــم يف ط ــرة، ه ــة الصغ الربجوازي

ومبــا أن كل طبقــة ســتناضل مــن أجــل قوتهــا الخاصــة، ينبغــي عــى الكاليــن أن يحاولــوا 

تأســيس أنفســهم تحــت قيــادة الجبهــة الوطنيــة املناهضــة ألمــركا. مــن الطبيعــي جــداً 

أنهــم يريــدون قيــادة حــرب التحريــر، لهــذا الســبب، ســوف يرغــب الكاليــون يف خلــق 

“ميــل” لصالحهــم يف الصــف املاركــيس، بالطبــع. 

اليــوم، مثــل هــذا االنحــراف يف صفوفنــا تنبــت، هنــاك العديــد مــن األســباب التــي تجعــل 

ــا هــو تاريــخ  ــا بلــد مــن الربجوازيــة الصغــرة. تركي هــذا األمــر أســهل: مــن ناحيــة، بلدن

ــة الصغــرة، والثــورات يف التاريــخ يف الطريــق. الثــورات الربجوازي

ــر  ــون غ ــل أن تك ــخ الطوي ــة ذات التاري ــة الربجوازي ــى البروقراطي ــتحيل ع ــن املس وم

ــة الصغــرة  ــادة البروقراطي ــل عــى وجــه الخصــوص، تحــت قي ــل هــذا الب نشــطة يف مث

البورجوازيــة -كفــاح التحــرر الوطنــي، الــذي أقيــم مــن قبــل الكاليــة الثانيــة. حتــى نهايــة 

الحــرب الكونيــة اإلمربياليــة، فــإن دراســة “الفكــر الكــايل” باعتبارهــا الحركــة السياســية 

ــن  ــف م ــي يتأل ــبه اإلقطاع ــن ش ــف األمي ــة أن نص ــالد، وحقيق ــدة يف الب ــة الوحي املهيمن

املثقفــن الربجوازيــن الصغــار، هــو عامــل مهــم جــدا.

وثانيــا، حقيقــة أن الكاليــة هــي التوقــف الــروري يف االنتقــال مــن الرتــب االشــرتاكية إىل 

“املثقفــن” هــو عامــل مهــم آخــر.
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ثالثا:
 تجاهــل تحالفــات وطنيــة مــن أي وقــت مــى، هــي زمــرة الفكريــة املدنيــة والعســكرية 
للعــدو، تركيــا أعلنــت للرئيــس الحركــة الربوليتاريــة “الطائفيــة” املظهــر األيــرس، ولكــن يف 

ــة يف كل مــن خطــط  ــة تشــكيل استســالم” اإلفــالس االنتهازي ــايئ “اإلمربيالي ــل النه التحلي

األيديولوجيــة، وكذلــك املارســة االجتاعيــة إىل أن هــزم، صفوفنــا الربجوازيــة الصغــرة.

رابعا: 
الحــد األقــى ملربمجــن الربجوازيــة الصغــرة مــع الثــوري املاركــيس “النضــال ضــد 

اإلمربياليــة استســالم” بشــأن مســألة الحــق العــام يف تركيــا ضــد االنتهازيــة، وقــدم النضــال 

النظــري الدقيــق. وكان هــذا أيًضــا فعــااًل جــًدا يف صفوفنــا. حتــى وقــت قريــب، مل يكــن 

ــرة. ــوري واضحــن يف نظــر الجاهــر الكب ــاري الث الخــط الكــايل والخــط الربوليت

خامســا: أن مهمــة الفصائــل الثوريــة الربجوازيــة الصغــرة يتصــل جــدا إىل املركــز الرابــع يف 

الخلفيــة النظريــة )املهيمنــة املــرؤوس( لجعــل الكــال، أبحاثــا عــى تركيــا لهــم تصنيفــات 

متســقة متامــا مــن حيــث خطهــم هــو عامــل آخــر ميكــن اعتبــاره مهــم.

باإلضافــة إىل كل ذلــك، ال ميكننــا الوفــاء بواجباتنــا كثوريــن بروليتاريــن بقــدر ما نســتطيع، 

بســبب الثــورة الســهلة، وأزمــة الدعايــة االنتهازيــة وصعوبــة أن نكــون ثوريــن بروليتارين.

 بســبب هــذه األســباب، نحــن بحاجــة إىل اإلمســاك بإحــكام بالنظريــة املاركســية الثوريــة 

وإيضــاح أي انحرافــات، باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك حاجــة إىل تســليط الضــوء عــى امليــول 

ــة  ــزال الصفــوف الثوري ــدء، ال ت ــادئ ذي ب ــة أســباب. ب ــة املاركســية لثالث يف ضــوء النظري

الربوليتاريــة موجــودة ومل تظهــر مالمحهــا بشــكل أكــر حزمــا.

 ثانيــا، مل تنهــي الحركــة الثوريــة الربوليتاريــة املزيــد مــن التســوية مــع انتهازيــة آريــن، يف 

محاولــة لفــرض الخضــوع لإلمربياليــة.

لهــذا الســبب، يجــب أن نكشــف عــن كل انحــراف يف صفوفنا. إذا كنــا مرهونن جــدا للقيام 

ــة”،  ــوع لإلمربيالي ــة الخض ــر يف “انتهازي ــدا للتفك ــم ج ــالح مه ــا س ــيكون لدين ــك، س بذل

ــورة اشــرتاكية”،  ــة، “االشــرتاكيون دامئــا يصنعــون ث والتــي، بســبب عــدم الكفــاءة النظري

لكــن يف الواقــع، ميكننــا أن نخلــط بــن الرؤســاء مــن أقحمتنــا الريفــة، واألصيلــة والقــدرة 

لبعــض الوقــت ومــن الواضــح أن هــذا مــن شــأنه أن يؤخــر حــذف هــذه االنتهازيــة حتــى 

ولــو لفــرتة.
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ثالثــاً تدعــو الحركــة الثوريــة الربجوازيــة الصغــرة بــن الحــركات خــارج الحركــة املاركســية 

إىل “جبهــة التحريــر الوطنــي”، مبوقــف واضــح يف الخطــة النظريــة ضــد اإلمربياليــة. وهــذه 

الحركــة تنمــو وتتزايــد يومــا بعــد يــوم.

ويف ظــل هــذه الظــروف، قــد يكــون لخطــأ بســيط يف الوهلــة األوىل أســوأ النتائــج. ولذلــك، 

ــاد  ــة. وإليج ــية الثوري ــة املاركس ــدود الحرك ــة ح ــة دقيق ــع بطريق ــي أن يوض ــا ينبغ تركي

ــه، كــا  ــس قصــر النظــر. ألن ــدة، يجــب أن تكــون أعمــى ولي ــات الفارغــة والخال الخالف

روســيا لينــن القيريــة وتركيــا ملســتقبل الحركــة الربوليتاريــة، لســنوات عديــدة قــد يكــون 

راجعــا إىل توطيــد هــذا أو ذاك الوضــوح.

يف هــذا املقــال، ســركز عــى “االنحــراف الصحيــح”، الــذي عــادة مــا يبــدأ يف صفوفنــا )بــن 

االشــرتاكين الذيــن يدافعــون عــن اســرتاتيجية الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة( ومــع ذلــك، 

مــن وقــت آلخــر، مــا زلنــا نفكــر وننتقــد وجهــات نظــر “جــزء مــن العمــل”، أقــوى جــزء 

مــن االنتهازيــة “االستســالم لإلمربياليــة”.

ــا، بأقــى قــدر مــن الحــذر، يســعى إىل إيجــاد فــرص   إن االنحــراف الصحيــح يف صفوفن

ــق العامــة للاركســية. ــاء وراء الحقائ ــة مــن خــالل االختب للتنمي

ــكار واضــح  ــح” إن ــة “هــي االنحــراف الصحي ــة وراء العام ــة الكامن ألن املاركســية الحقيق

ــا  ــن قوتن ــا، فم ــن رشوط تركي ــتوى أدىن م ــى مس ــم ع ــرد تقيي ــوري، مج ــط الث ــن الخ م

الذاتيــة تحــاول أن تظهــر أضعــف. وبطبيعــة الحــال، ســينعكس التحليــل الخاطــئ عــى 

ــوق األســاس. ــع ف ــي ترتف ــى الت ــق املبن ــع طواب ــر جمي األســاس يف تصوي

ســنطرح أوالً هــذا التقييــم الخاطــئ للمؤسســة، ثم الخط الشــامل لهــذا التقييــم الزائف يف 

املؤسســة، وسياســة التحالفــات وانعكاســها يف األعــال اليوميــة -وبالطبــع الخطــة العامــة. 

ــا ليســت  ــا الربوليتاري ــا. “تركي ــم الوضــع الحــايل للربوليتاري ــا هــو تقيي ــرأي، وتركي حــق ال

ــة،  ــة الدميقراطي ــورة الوطني ــؤدي الث ــي قــد ت ــة الت بالضبــط الهــدف والظــروف املوضوعي

ــح  ــي لتوضي ــا ه ــاري الربوليتاري ــوري الربوليت ــال الث ــية للنض ــة الرئيس ــإن املهم ــوم ف والي

هــذه املتطلبــات”.
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ــارة عــن فــرط للمرونــة وأي نــوع مــن  ــا هــي عب ــا، فــإن كلمــة “مكتمــل” هن وكــا رأين

النقــد. ومــع ذلــك، يف أجــزاء أخــرى مــن نفــس املخطوطــة، مــن الواضــح أن الربوليتاريــا 

ليــس لديهــا رشوط موضوعيــة. يف الواقــع، ليــس مــن املنطقــي أن تكــون الكلمــة “كاملــة” 

مًعــا.

 بعبــارة أخــرى، يقــال يف حقبــة الرأســالية االحتكاريــة، ومعنــى الكلمــة واضــح. يف 

الظــروف املوضوعيــة لقيــادة الربوليتاريــا يف الثــورة الدميقراطيــة الربجوازيــة ليســت ناضجة 

متامــاً، أو الــروط وإن مســتوى التطــور االقتصــادي للبــالد يجعــل دور الطبقــة العاملــة يف 

املشــهد الســيايس ســيفي، دميوقراطــي ولكــن عندمــا تكــون الظــروف االقتصاديــة حــارضة 

بالكامــل، ميكــن للربوليتاريــا أن تكــون رائــدة يف الثــورة الدميقراطيــة الربجوازيــة “.

ســننظر يف هــذا الــرأي، وشــخصيته اليمينيــة، وجوانبــه املختلفــة يف أربعــة أقســام لتجســيد 

املســألة يف نظــر القــارئ. يف كل فصــل، ســوف نــدرس هــذا التفكــر “الصحيــح”، “الســعي” 

مــن وجهــات نظــر مختلفــة، كــا لــو أننــا مل نفحــص الفصــل الســابق.

 الشروط املوضوعية لحقوق النشر

ــة  ــورة الوطني ــادة الث ــة لقي ــروف املوضوعي ــا الظ ــد فيه ــا ال يوج ــة يف تركي ــة العامل “الطبق

الدميقراطيــة” والظــروف املوضوعيــة يف “قبــل الربوليتاريــا، كطبقــة، لذلــك يجــب أن يكــون 

ــة يف املقــام األول عــى  متــاح للجاهــر الربوليتاريــة ليــس لــراء آخــر مــن القــوى العامل

نطــاق واســع يف مجــال الصناعــة حيــث منــط اإلنتــاج الرأســايل يجــب جمعهــا.

الروط املوضوعية ونظرية الثورة الدميقراطية الوطنية.

تعميق االقتصاد والنظرية الثورية.

الثورة الدميقراطية الوطنية باسم “ثورة الفالحن”.

االنحراف الصحيح واملارسات الثورية.

سننتقد أربعة فصول تحت هذه العناوين.
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الشروط املوضوعية لنظرية الثورة الوطنية 
الديموقراطية.

“التنميــة االقتصاديــة يف تركيــا قــد وصــل بهــا إىل هــذا املســتوى اليــوم فهــي ليســت كافيــة 

للثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة بقيــادة الربوليتاريا”.

ومــن الــروري طــرح طبيعــة نظريــة الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة لــي نكــون قادريــن 

عــى توضيحهــا  فنظريــة الثــورة الدميقراطيــة هــي النظريــة املاركســية اللينينيــة للثــورة 

غــر املنقطعــة.

 وفكــرة الثــورة غــر املنقطعــة، والطبقــة الربجوازيــة يف بلــد فقــدت فــأن الثــورة الربجوازيــة 

التــي ال تســتطيع الربجوازيــة تحملهــا ســتفقد مهمتهــا التاريخيــة، والطبقــة العاملــة مــع 

حلفائهــا، ومــن ثــم فكــر الطبقــة العاملــة يف هــذا املفهــوم الثــوري للثــورة املســتمرة نحــو 

الثــورة االشــرتاكية.

تظهــر العالمــات األوىل لهــذا الفكــر يف فــرتة مــا قبــل االحتــكار، ماركــس وإنجلــز. مــع رصاع 

ــخ. يف هــذه الفــرتة  ــا كقــوة مســتقلة عــى مــرسح التاري ــرزت الربوليتاري عــام 1848، وب

التــي فقــدت فيهــا الربجوازيــة األوروبيــة كل ثورتهــا الثوريــة، ومل تكــن هنــاك حتــى اآلن 

ثــورة برجوازيــة يف أملانيــا منــذ )1856(.

ــورة  ــذه الث ــل ه ــجاعة لجع ــوة والش ــك الق ــن متل ــة مل تك ــة األملاني ــراً ألن الربجوازي ونظ

برجوازيــة، رأى ماركــس أن الثــورة الربجوازيــة هــي بدايــة الثــورة الربوليتاريــة يف أملانيــا، 

والتــي يجــب أن تتحقــق مببــادرة الربوليتاريــا املتحالفــة مــع الفالحــن. “ طاملــا أن الثــورة 

ــكات  ــى تكتي ــه ع ــس اهتام ــركز مارك ــل، س ــا مل تكتم ــة يف أملاني ــة الدميقراطي الربجوازي

ــة”. ــة الفالحي ــة للطبق ــة الدميقراطي ــر الطاق ــا االشــرتاكية عــى تطوي الربوليتاري

التأكيــد عى شــدة الطبقة األرســتقراطية يف أملانيــا وتحقيق الثورة الدميقراطيــة البورجوازية 

 للربوليتاريــا؛ واالبتعــاد عــن حــركات الفالحــن ليناضــل مــن أجــل مــا يســمى الربوليتاريــا

“أســاس االســتعار )الريفــي( يف بلــد زراعــي، هــم النبــالء اإلقطاعيــن الكبــار يف الربوليتاريا 

الريفيــة” بالعصــا “ إنهــا فقــط مســألة هجــوم عــى الربجوازيــة باســم الربوليتاريــا 

ــر عــى اســتغاللها “. ــا أي تأث ــة، دون أن يكــون له الصناعي



78

ــة، صــاغ لينــن فهــم ماركــس لهــذه الثــورة املســتمرة مــن  يف فــرتة الرأســالية االحتكاري

خــالل تحليــل التناقضــات العامليــة للرأســالية االحتكاريــة والظــروف امللموســة لروســيا 

القيريــة. وتطــورت هــذه النظريــة وشــكلت يف املارســة السياســية للينــن ضــد الفكــر 

الرتوتســي، الــذي ســاه “املوضوعيــة” ومــا ســاه لينــن شــبه األنــاريك.

ــم  ــة دون انقطــاع. وبالرغ ــة أو املاركســية اللينيني ــورة اللينيني ــة تســمى الث هــذه النظري

مــن أننــا، كــا ســبق أن ذكرنــا مــن قبــل، فــإن البــذور والعنــارص األوىل لهــذا الفكــر ميكــن 

رؤيتهــا يف ماركــس وإنجلــز، فقــد وجــدت هــذه النظريــة تعبرهــا األكــر كــاالً يف الفــرتة 

اإلمربياليــة مــع لينــن.

وفقــا للينــن، يف البلــدان التــي مل تتحقــق فيهــا الثــورة الدميقراطيــة الربجوازيــة حتــى ذلــك 

ــا ليســت مهمــة مــن الدرجــة  الحــن، كــا هــو الحــال يف روســيا، فــإن مهمــة الربوليتاري

الثانيــة، كــا يقــول املناشــفة، لدعــم الربجوازيــة الليرباليــة. ألنــه يف هــذه الفــرتة -يف الفــرتة 

اإلمربياليــة -فقــدت الربجوازيــة التاريــخ.

ــة وغــر قــادرة عــى أداء املهمــة املتوقعــة منهــا. ولهــذا  الربجوازيــة ضعيفــة جــدا، هزيل

ــف  ــإن تحال ــن، ف ــع الفالح ــت م ــي تحالف ــا الت ــي الربوليتاري ــادة ه ــإن القي ــبب، ف الس

ــذا  ــدث يف ه ــدث أو ال يح ــد يح ــة -ق ــرة الحري ــة الصغ ــف الربجوازي ــن -تحال الفالح

ــة أن  ــة الدميقراطي ــورة الربجوازي ــا، ميكــن للث ــال للربوليتاري ــع التدخــل الفع ــف -م التحال

تحقــق النــر الكامــل. يف إطــار قــوة العامل-الفــالح، الــذي سُينشــأ مــع الثــورة، ســتعمد 

ــا إىل تعميــق هــذه الثــورة وســتتاح لهــا الفرصــة لتحقيــق التحــول إىل الثــورة  الربوليتاري

ــة. الربوليتاري

وأخــراً، خــالل األزمــة األوىل للرأســالية االحتكاريــة، صــاغ مــاو تــيس تونــغ “نظريــة الثورة 

الوطنيــة للثــورة” مــن خــالل تطبيــق “نظريــة الثــورة اللينينيــة املتواصلــة” عــى املارســة 

امللموســة للصــن، وهــي دولــة شــبه اســتعارية تحــت نــر االســتعار.

 كــا رأينــا، تقــرتح هــذه النظريــة قيــادة الربوليتاريــا وتضــع هيمنــة الربوليتاريــا كأســاس 

ــادة  ــة لقي ــا يف كلمــة “الــروط املوضوعي ــى له ــد” ال معن ــإن كلمــة “رائ ــك، ف ــا. ولذل له

الربوليتاريــا يف الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة”، وكانــت تســتخدم لإلضافــة.
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ــا.  ــادة الربوليتاري ــت قي ــم إال تح ــن أن تت ــة ال ميك ــة الوطني ــورة الدميقراطي ــذا ألن الث ه

حقيقــة أن الطبقــة العاملــة لهــا دور قيــادي ال يعنــي أنهــا قــادرة عــى جعــل الثــورة عــى 

الفــور، وســوف تكــون الطبقــة العاملــة، مــع حلفائهــا، يف رصاع مســتمر ضــد العــدو، ســوف 

يهــزم ويهــزم يف الحــرب املســتمرة لكــن كل هزميــة ســتكون أقــوى واكتســبت خــربة، ويف 

النهايــة يف بدايــة حلفائــه، ســيقدم النــر النهــايئ للثــورة.

ــا  ــة، عــى أنه ــورة الدميقراطي ــل انتصــار الث ــي متث ــة، الت يجــب النظــر إىل الســلطة الثوري

“منظمــة حــرب”، وليســت “مخطــط تنظيــم “، وســواء احتلــت الســلطة السياســية )مــع 

حلفائهــا بشــكل عــام( أم ال، فــإن الطبقــة العاملــة ســتكون يف حــرب مكثفــة يف كل مــرة. 

بعــد انتصــار الثــورة الدميقراطيــة، ســتقاتل الطبقــة العاملــة لخلــق البيئــة املاديــة لالنتقــال 

إىل االشــرتاكية ألن ضــال الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة ليــس حركــة لعــدة أشــهر، بــل حــرب 

ســتدوم لســنوات. 

وال يوجــد جــدار صينــي بــن الثــورة الدميقراطيــة والثــورة االشــرتاكية بكلــات ســتالن مــن 

الــروري رؤيــة الثــورة الدميقراطيــة الربجوازيــة والثــورة االشــرتاكية كحلقتــن مــن سلســلة 

واحــدة وكطاولــة واحــدة.

ويف جميــع البلــدان التــي متثــل الطبقــة العاملــة فيهــا قــوة اجتاعيــة معينــة، فــإن الثــورة 

ــدان  ــك، يف البل ــع ذل ــرتاكية. وم ــورة االش ــال إىل الث ــي االنتق ــة ه ــة الربجوازي الدميقراطي

ــل الكامــرون باســرتولون.  ــة الشــابة مث األفريقي

الصناعــة يف مســتوى ميكــن تجاهلــه، لذلــك ال توجــد طبقــة عاملــة متثــل قــوة اجتاعيــة 

معينــة. يتــم فصــل هــذه البلــدان عــن األجــزاء الرئيســية لإلمربياليــة مــن خــالل أســلوب 

ــت  ــو كان ــى ل ــة القامئــة حت ــت معظــم املؤسســات الصناعي “التقســيم” و “الحكــم”، ظل

جذوعهــا، ســليمة طــوال فــرتة وجودهــا.

ويف تلــك البلــدان ذات اآلثــار العميقــة للعالقــات القبليــة البدائيــة، مــن الصعــب بعــض 

الــيء التفكــر يف ثــورة تحــت قيــادة الربوليتاريــا.
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هنــا ســيكون مــن املفيــد أن نتنــاول وباختصــار مناقشــة حــول انتقــال الــدول االســتعارية 

وشــبه املســتعمرة إىل االشــرتاكية، يف األوســاط املاركســية. كــا هــو معــروف، هنــاك وجهتــا 

نظــر مختلفتــان يف األوســاط املاركســية حــول مســألة األســلوب الــذي تحصــل فيــه البلــدان 

املســتعمرة وشــبه املســتعمرة عــى اســتقاللها وتتحــول إىل االشــرتاكية.

ــأن األســلحة النوويــة قــد وصلــت إىل  يف قلــب النظــرة األوىل تكمــن فكــرة “متشــامئة” ب

ــدد  ــن “كل يشء يح ــر ع ــن تعب ــر م ــس أك ــو لي ــاء، وه ــة جمع ــر البري ــتوى يدم مس

ــن. ــوت املالي ــو م ــر ه ــرتاكية إىل الن ــن لالش ــق املحارب ــأن طري ــي ب ــا يوح ــلحة”، م األس

هــذا الــرأي يصــوغ نظريــة “التعايــش يف الســالم”، النظريــة “غــر الرأســالية” لتطبيــق 

البلــدان  إىل  ســالم”  يف  واالشــرتاكية  للرأســالية  األيديولوجــي  “النضــال  أطروحــات 

املســتعمرة وشــبه املســتعمرة. 

ــدول  ــة يف ال ــد اإلمربيالي ــي ض ــال الوطن ــإن النض ــذه، ف ــر ه ــة النظ ــن وجه ــار، م باختص

االســتعارية يف أفريقيــا وآســيا، التــي ال توجــد طبقــة عاملــة متثــل قــوة اجتاعيــة معينــة، 

ميكــن أن يتــم تحــت قيــادة مفكريــن وضبــاط وطنيــن ينتمــون إىل صفــوف عاملــة تســمى 

“دميقراطيــن ثوريــن “أنهــا ليســت متجانســة جــدا.

بينــا يقــول بعــض هــؤالء املنارصيــن أنــه بعــد النضــال املناهــض لإلمربياليــة واملناهــض 

اإلقطاعــي تحــت قيــادة هــؤالء الدميقراطيــن الثوريــن، فــإن مــن املمكــن مترير االشــرتاكية. 

فهــي تحــّد مــن الفــرتة إىل املــدى الــذي يجــب فيــه تصعيــد التصنيــع وإىل درجــة التصنيــع 

يف بلــد ميكــن اعتبــاره طبقــة عاملــة قويــة يف البــالد.

 ويقولــون إن تحــول الطبقــة العاملــة إىل اشــرتاكية ال ميكــن أن يكــون ممكنــا إال إذا 

ــرة،  ــة الصغ ــلطة الربجوازي ــل للس ــرت كبدي ــي ظه ــة، الت ــة العامل ــذه الطبق ــبت ه اكتس

ــرة  ــكل أشــكال وســيطة عاب ــي يف ش ــرأي األول ه ــذا ال ــة يف ه ــروق الدقيق الســلطة. الف

ــين. ــرين الرئيس ــن التفس ــن هذي ــة م وهجين

النظــرة الثانيــة ترتكــز عــى القيــادة األيديولوجيــة والتنظيميــة والسياســية للطبقــة العاملة 

ــي  ــاح الوطن ــل الكف ــي تقب ــرتاكية. وه ــال إىل االش ــة ويف االنتق ــد اإلمربيالي ــال ض يف النض

الدميقراطــي كجــزء مــن نظريــة الثــورة املاركســية اللينينيــة دون انقطــاع.
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دعونــا نشــر إىل أنــه بــدون قيــادة الطبقــة العاملــة ال ميكــن للحــرب املناهضــة لإلمربياليــة 

أن تكــون ناجحــة، وال ميكنهــا أن متــر إىل االشــرتاكية إنــه حلــم فــارغ أن نــرى االنتقــال إىل 

االشــرتاكية بــدون قيــادة الطبقــة العاملــة. ومــع ذلــك، ميكــن تطبيــق هــذا الــرأي، يف ظــل 

الظــروف الخاصــة، يف البلــدان األفريقيــة مثــل الكامــرون وبورونــدي باســرتولون حتــى 

الطبقــة العاملــة لديهــا قــوة معينــة، والتــي هــي يف ظــل ظــروف خاصــة، والطبقــة العاملــة 

ضعيفــة جــدا والضعيفــة.

ــات  ــات. الطبق ــن الطبق ــا ب ــزًا رائًع ــة متاي ــة االجتاعي ــر البني ــدان، ال تُظه ــذه البل يف ه

االجتاعيــة والعشــائر ليســت منفصلــة عــن بعضهــا البعــض. لذلــك، األحــزاب املاركســية 

يف مثــل هــذه البلــدان ليســت األحــزاب املاركســية الحقيقيــة، بــل هــي منظــات الطبقــات 

ــوم  ــذ ي ــي. ومن ــي تعــرب عــن حــركات وتحــركات التحــرر الوطن ــة، الت والجاعــات الثوري

تأسيســها، كانــت متثــل تطلعــات ومصالــح األمــة كلهــا.

عــى ســبيل املثــال، يف باســرتولون وهــي مســتعمرة بريطانيــة، تنتمــي للحــزب الشــيوعي، 

ــو  ــرتاتيجي ه ــا االس ــوع وبرنامجه ــذا الن ــا، ويف ه ــون ميتوهيلوي ــكرترها ج ــذي كان س ال

بطريقــة غــر الرأســالية، ومبــا أن هــذا الحــزب ليــس طبقــة عاملــة، فإنــه يتنــاول جميــع 

ــكل العظمــي للطبقــات  ــى الهي ــالد حت ــة يف الب ــة والدميقراطي القــوى املناهضــة لإلمربيالي

الحديثــة يف البــالد مل يتــم تشــكيله بشــكل كامــل.

ــا  ــارا ثوري ــيس مس ــيوعي التون ــزب الش ــرتاتيجي للح ــج االس ــرب الربنام ــل، ال يعت يف املقاب

ــن  ــن م ــتوى مع ــد مس ــس يوج ــه يف تون ــة. ألن ــة وطني ــورة دميقراطي ــو ث ــل ه ــا، ب وطني

ــة. ــة معين ــوة اجتاعي ــة ذات ق ــة عامل ــايل طبق ــة وبالت ــاريع الصناعي املش

يوّضــح م. بيــي )15 كانــون األول / ديســمرب 1967، عــى اليســار الــرتيك، العــدد: 5، صفحــة 

5( وجهــات نظــر هــذه املناقشــات.

ــه  ــد مســتقل ل ــإن النظــام االجتاعــي فيبل ــة، ف ــة الطبقــة العامل “ االشــرتاكية هــي قضي

آثــاره العميقــة مــن املجتمــع القبــي البــدايئ، ميكــن االشــارة أنــه ال يوجــد صناعــة، وبالتــايل 

فــإن الطبقــة العاملــة غــر موجــودة، أو الطبقــة العاملــة ال متلــك القــدرة عــى التأثــر يف 

التطــور التاريخــي، عــى ســبيل املثــال يف غانــا يف الصومــال، وبالطبــع أنــا ال ميكــن الحديــث 

عــن املنظــات االشــرتاكية.
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 مــن ناحيــة أخــرى، يعنــي الحفــاظ عــى مســار التطــور الرأســايل للتنميــة االقتصاديــة 

ــودة إىل  ــى الع ــد ع ــي تعتم ــة الت ــائل اإلمربيالي ــق وس ــن طري ــك ع ــدان وذل ــذه البل له

ــة  ــدة الصحيحــة للتنمي ــة الوحي ــإن الطريق ــة، ف ــد، ويف هــذه الحال الزراعــة يف وضــع البل

االقتصاديــة التــي ميكــن أن يحملهــا وطنيــو هــذه البلــدان هــي الطريقــة غــر الرأســالية 

ــؤدي إىل االشــرتاكية. ــي مــن شــأنها أن ت الت

ــة قــوة اجتاعيــة، والشــعار   لكــن يف البلــدان املتخلفــة والصناعيــة متثــل الطبقــة العامل

ــي  ــر، الت ــال، يف الجزائ ــع هــو شــعار املنظمــة االشــرتاكية.  عــى ســبيل املث ــوري بالطب الث

ــر  ــكان ذك ــن باإلم ــر، مل يك ــة يف الجزائ ــة صناعي ــف رشك ــي أل ــل يف مائت ــوة العم ــي ق ه

ــذا الصــدد وإىل  ــر موجــودة، ويف ه ــة رأســال وهــي غ ــر الرأســالية بكلم ــة غ الطريق

األمــام مــن الجزائــر ويف بلــد مثــل تركيــا، التــي قطعــت شــوطا طويــال يف تطــور الرأســالية 

ــا، ناهيــك عــن الطريقــة غــر الرأســالية عــى اإلطــالق. يف بلــد مثــل تركي

ــا  ــم حالي ــي ترس ــالية”، الت ــر الرأس ــة غ ــن “الطريق ــع ع ــزء املداف ــرى الج ــا، ن يف بلدن

الربنامــج األقــى للربجوازيــة الصغــرة. للدكتــور آفجيواوغلــو  ووفقــا آلفجيوأوغلــو ليــس 

ــة يف  ــا ضــد االمربيالي ــدة يف نضــال الربوليتاري ــا رائ ــن املمكــن أن تلعــب دورا موضوعي م

ــا إن الرائــد يف حــرب التحريــر الوطنيــة التــي ننتمــي إليهــا ينتمــي إىل  ــا لذلــك، ثاني تركي

ــدين. ــع العســكري -امل ــارة أخــرى، للمجتم ــة، أي، بعب ــوار الدميقراطي ث

يقــول آفجيوغلــو: “يبــدو أن الثوريــن القوميــن يف مرحلــة التطويــر الحاليــة يف بلدنــا هــم 

املرشــحون يف املقدمــة”.

وجهــة نظــر آفجيوأوغلــو أنــه يبــدو الثوريــون الوطنيــون اليــوم مرشــحن لــدور يف املقدمة. 

ألن “املرحلــة الحاليــة مــن تطــور البــالد تتطلــب ذلك.

فيــا يتعلــق بتفســر “االنحــراف الريــح” مــن قبــل آفجيوأوغلــو، كان رأيــه: “ليــس خطــأ 

عــى اإلطــالق.” )شــاهن البــاي، ترتيــب تركيــا يف ص 464، العــدد 12 مــرق( ألن “اليــوم 

هــو الظــروف املوضوعيــة غــر ناضجــة للمشــاركة يف طليعــة الربوليتاريــا”.

ــح” يف مســألة “املثقفــن  ــع “االنحــراف الصحي ــق م ــو يتف ــإن آفجيوأوغل ــا يتضــح، ف وك

ــالد ال  ــة يف الب ــة االقتصادي ــتوى التنمي ــها. “إن مس ــربرات نفس ــكرين”. للم املدنين-العس

يتوافــق مــع الربوليتاريــا ولكــن مــع قيــادة املفكريــن العســكرين واملدنيــن”. االنحــراف 

ــس  ــط نف ــو بالضب ــوغلو، ه ــالية” ألفيس ــر الرأس ــة غ ــد “الطريق ــذي ينتق ــح، ال الصحي

الــيء.
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ــة  ــرة الصحيح ــن النظ ــاين وب ــق الث ــارق الدقي ــن الف ــرق ب ــد ف ــه ال يوج ــح أن ــن الواض م

للنظريــة األوىل، أي النظريــة غــر الرأســالية. الفــرق بــن وجهــة نظــر آفجيوأوغلــو والفرق 

ــن الفرقتــن الدقيقتــن يف األطروحــة األوىل هــو بنفــس القــدر. ويرتبــط فصــل بســيط  ب

ــى  ــص ع ــه حري ــيا وأن ــس ماركس ــو لي ــن أن آفجيوأوغل ــم م ــى الرغ ــة؛ ع ــا بالطريق أيًض

ــة تســتخدم  ــة اليميني ــإن الرؤي ــالزم، ف ــن ال ــر م أال يســتخدم املصطلحــات املاركســية أك

ــة  ــورة الربجوازي ــدى الث ــو ص ــذا ه ــية. ه ــع املاركس ــرة م ــية يف وف ــات املاركس املصطلح

ــا. ــة كتاباتن ــي ذكرناهــا يف بداي الصغــرة الت

وللتلخيــص بإيجــاز، وفقــا للــرأي اليمينــي، فــإن “الربنامــج الدميقراطــي العــام الــذي ســيتم 

تنفيــذه تحــت قيــادة املفكريــن العســكرين واملدنيــن ســيوفر عمليــة تصنيــع معينــة يف 

البــالد، وســيتم إجــراء إصالحــات األرايض واإلصــالح الزراعــي حتــى يتــم خلــق الظــروف 

ــل  ــن أج ــن م ــوار الربوليتاري ــة للث ــام الحالي ــة وامله ــة العامل ــادة الطبق ــة لقي املوضوعي

ــة الصغــرة. الســلطة الربجوازي

 هــو العمــل “. تــويل تركيــا إىل الــدور الــذي يــأيت يف املرتبــة الثانيــة لهــذا الــرأي الطبقــة 

ــه ال يوجــد  ــا ألن ــا يف السياســة دورا ثانوي ــة مــن دور تركي ــوم، الطبقــة العامل ــة الي العامل

لديــه الــروط املوضوعيــة، ومــع ذلــك ففــي نظريــة الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة، ال يعترب 

دور الطبقــة العاملــة قائــداً بــل هــو دور رائــد. إن النضــال مــن أجــل الثــورة الدميقراطيــة 

الوطنيــة هــو النضــال مــن أجــل قــوة الطبقــة العاملــة بطريقــة مــا، فضــالً عــن التحضــر 

لالنتقــال إىل االشــرتاكية.

إن الطبقــة التــي هــي مرشــحة للعــب دور قيــادي قبــل أي ثــورة، يجــب أن يكــون لديهــا 

ــة  ــة العامل ــي للطبق ــاك رشط موضوع ــس هن ــدور، لي ــذا ال ــام به ــة للقي ــة معين إمكاني

لقيادتهــا yok يعنــي أنــه ال توجــد إمكانيــة للطبقــة العاملــة بالكشــف عــن هــذه القيــادة، 

ــدور  ــة تعــرتف ب ــة العامل ــإن الطبق ــة، ف ــه يف الفــرتة الرأســالية االحتكاري ــي أن مــا يعن

ثانــوي كــا هــو الحــال يف الثــورات الربجوازيــة قبــل االحتــكار. مــن الواضــح أن مثــل هــذا 

الفكــر هــو فكــر ميينــي بخــالف فكــرة الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة.
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ــة  ــو باختصــار أن إيديولوجي ــر ول ــر وضوحــا، ويجــب أن نذك ــر أك ــن أجــل جعــل األم م

ــة. ــية االحتكاري ــعي” واملاركس ــة “الس ــر”، وأيديولوجي “التنوي

ــن ماركــس  ــة ب ــرتة طويل ــة لف ــر فعالي ــة األك ــات هــي األيديولوجي ــرة الطاق ــاً إن فك ثاني

وإنجلــز ولينــن، ميكننــا أيضــا أن نطلــق عــى فكــرة أيديولوجيــة “املذهــب” أو “اإليقــاع”. 

تقبــل املاركســية النظريــة االقتصاديــة باعتبارهــا بيانــات اجتاعيــة وتاريخيــة، “املوضوعية 

“ هــو الفكــر الــذي يــرتك الديالكتيــك كــروح املاركســية الثوريــة.

هــذا الفكــر يجســد املاركســية يف إطــار هــذه العلــوم، تاريــخ وعلــم االجتــاع واالقتصــاد، 

بطريقــة ضيقــة. إنهــا تتنــاول العالقــة الوثيقــة بــن التنميــة الصناعيــة وقــدرة الربوليتاريــا 

عــى العمــل ميكانيكيــاً. يف إيديولوجيــة الســعي، تحولــت الــروح الثوريــة للاركســية إىل 

نظريــة التطــور، وكانــت الشــخصية الثوريــة للفلســفة املاركســية غــر مرئيــة يف ظــالم الفكر 

امليكانيــي، )بالطبــع، كل هــذا تــم بواســطة الطريقــة الديالكتيكيــة باســم علم املاركســية(. 

وينظــر املثــال األكــر وضوحــا للتفكــر امليكانيــي للميكانيــكا يف نظريــة كاوتســي الشــهرة 

“القــوى املنتجــة”.

ــي  ــع العامل ــض. الطاب ــددة للتناق ــخصية املح ــا للش ــويل اهتام ــط ت ــة فق ــذه النظري ه

ــار.  ــن االعتب ــة بع ــذه النظري ــا ه ــكلة ال تأخذه ــو مش ــدد ه ــه املح ــض وانعكاس للتناق

ويف مشــكلة نضــج الظــروف املوضوعيــة للثــورة الربوليتاريــة، ال تأخــذ هــذه النظريــة يف 

الحســبان التناقضــات العامليــة للرأســالية االحتكاريــة عــى نطــاق عاملــي من خــالل تحليل 

ــات  ــاتها يف التناقض ــط وانعكاس ــدان فق ــراد يف البل ــة لألف ــة االقتصادي ــتويات التنمي مس

ــرب. ــت يف الق ــا دفن ــة” وكأنه ــراف “االنتهازي ــع األط ــة لجمي ــة الدولي الداخلي

متديــد الدوليــة يف روســيا القيريــة هــو “ حــزب املنشــفيك “ )حــزب العمــل االجتاعــي 

الدميقراطــي الــرويس( وهــذا الفصــل املغطــى بهــذه النظريــة خــاص “الظــروف املوضوعيــة 
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للربوليتاريــا الروســية غــر الناضجــة”، “لهــذا الســبب ال توجــد إمكانيــة للربوليتاريــا 

الروســية للعــب دور قيــادي يف الظــرف الســيايس لروســيا القيريــة”.  وانتقــد خــط لينــن 

ــر”، “ســاحر برجــوازي  ــه “بالنكيســت متآم ــن بأن ــم لين ــي باســم املاركســية، واته اللينين

صغــر”، حــول عقــل “ال توجــد ثــورة بروليتاريــة ثوريــة يف روســيا”.

ومــع ذلــك، وفقــا للينــن، فــإن التناقــض بــن قــوى اإلنتــاج وعالقــات اإلنتــاج عــى مســتوى 

عاملــي قــد وصــل إىل مســتوى عــال، فقــد دخلــت الرأســالية اآلن مرحلــة االنهيــار. “لقــد 

أعطانــا التاريــخ مهمــة يف هــذه اللحظــة، أكــر املهــام ثوريــة. وقــال لينــن: إن هــدم أقــوى 

حصــون رد فعــل أورويب، وكذلــك رد فعــل آســيوي، هــو جعــل الربوليتاريــا الروســية رائــدة 

ــة تحمــل  ــه، وأن روســيا القيري ــر من ــر ال مف ــه أم ــة،” إن ــة الدولي ــا الثوري يف الربوليتاري

كل تناقضــات الرأســالية العامليــة، وأنــه مــن املمكــن رؤيــة ثــورة بروليتاريــة يف روســيا 

القيريــة، وهــي الحلقــة األضعــف يف النظــام الرأســايل العاملــي.

ــا إىل جنــب مــع الفــرتة  ــك جنب ــا لذل ــع االســتعدادات وفق ــم جمي  يف هــذه الســنوات تت

ــي  ــا، ه ــن الربوليتاري ــة، ولك ــس الربجوازي ــخ، ولي ــرة التاري ــة قاط ــإن حكم ــة، ف اإلمربيالي

ــة. ــة غــر املنقطع ــورة اللينيني جوهــر الث

لقــد حولــت اإلمربياليــة الطبقــات العاملــة الضعيفــة والشــباب إىل أكــر الطبقــات ثوريــة 

يف بلدانهــم، عندمــا قــال لينــن إن “انــدالع الثــورات الربوليتاريــة هــو الــرق”، كان يشــر 

إىل االنتقــال إىل الثــورة الربوليتاريــة. 

يف هــذه البلــدان االســتعارية وشــبه املســتعمرة، ال تتشــكل الثــورة الربوليتاريــة يف مرحلــة 

واحــدة، وإمنــا عــى مرحلتــن، مبعنــى الثــورة املســتمرة. ويف هــذه البلــدان، تشــكل الثــورة 

الربجوازيــة والثــورة الربوليتاريــة “حلقتــن مــن سلســلة واحــدة”، “طاولــة واحــدة”.

دعونــا اآلن نــأيت إىل أهــم نقطــة يف الســؤال: هــل الربوليتاريــا يف البلــدان شــبه املســتعمرة 

واملســتعمرة والظــروف املوضوعيــة للثــورة املاركســية اللينينيــة املســتمرة؟

بعبــارة أخــرى، “إن مســتوى التنميــة االقتصاديــة يف البالد ليس مناســًبا أو ليــس للربوليتاريا 

أن تلعــب دوًرا رائــًدا يف الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة، لكــن الظــروف املوضوعيــة ليســت 

ــرتة  ــية يف الف ــبة للاركس ــي أي يشء بالنس ــات ال تعن ــؤال واالقرتاح ــا” فالس ــة متاًم ناضج

االحتكاريــة. مثــل هــذه الحجــج، بكلــات ســتالن، هــي اآلن وراء.
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وضــع ســتالن القضايــا بطريقــة واضحــة للغايــة: “كان تحليــل ظــروف فــرتة اإلعــداد للثورة 

الربوليتاريــة يتــم يف الغالــب مــن حيــث الوضــع االقتصــادي لهــذا البلــد أو ذاك، والــذي 

تــم التعامــل معــه بشــكٍل عــام بشــكٍل منفصــل. فيــا يتعلــق بالوضــع االقتصــادي، مــن 

الــروري دراســة الوضــع االقتصــادي العاملــي، ألن البلــدان واالقتصــادات الوطنيــة مل تعــد 

متلــك وحــدات ذاتيــة االكتفــاء، فقــد أصبحــت حلقــات سلســلة تســمى االقتصــاد العاملــي.

ومــن الــروري اآلن الحديــث عــن وجــود أو عــدم وجــود رشوط موضوعيــة، واآلن، هــذا 

ــورة  ــة للث ــروف املوضوعي ــت الظ ــا إذا كان ــدث ع ــا أن نتح ــر كاف، واآلن علين ــرأي غ ال

قامئــة يف النظــام االقتصــادي العاملــي برمتــه. “ )مبــادئ اللينينيــة، ص 30-31(.

وبحــث ســتالن، يف الفــرتة اإلمربياليــة، مــا إذا كانــت الربوليتاريــا يف البلــدان الفرديــة لديهــا 

رشوط موضوعيــة للثــورة. يعتربهــا تعبــرا عــن الفكــر الــدويل.

ــد أو ذاك حــول نســبة  ــا لهــذا البل ــة للربوليتاري ــة اإلحصائي “ولهــذا الســبب، فــإن األهمي

ــم التعامــل معهــا بشــكل منفصــل، قــد تعــززت بشــكل  ــي يت عــدد الســكان العــام، والت

شــامل مــن خــالل أهميــة توســيع الرتكيــز الخــاص الــذي قدمــه املعلقــون غــر الرســمين 

ــة صفحــة 233(. ــادئ اللينيني ــتالن: مب “)س

والســؤال حــول أيــن ســتنكرس السلســلة اإلمربياليــة يف املســتقبل القريــب؟ فــكان جــواب 

ســتالن: “عنــد النقطــة التــي تكــون فيهــا السلســلة يف أضعــف حاالتهــا.

ــا لهــا حليــف ال يقبــل اعرتاضــات مثــل حــركات التحــرر الوطنــي. أمــا  وهــذه الربوليتاري

بالنســبة إىل هــذه البلــدان فــإن العدائيــة للثــورة هــي اإلمربياليــة األجنبيــة التــي يعــرتف 

ــن  ــتغلة م ــدة واملس ــر املضطه ــع الجاه ــة لجمي ــر الكراهي ــي تحتق ــع، والت ــا الجمي به

ــع النواحــي. ــن، املحرومــن مــن جمي الروحي

دعونــا منيــل يف االتجــاه الصحيــح لدينــا: “تركيــا الربوليتاريــا ليــس لديهــا هــذه الظــروف 

وهــذا هــو الســبب يف أن الربوليتاريــا تركيــا، يف النضــال الثوريــة الوطنيــة الدميقراطيــة”، 

عــن طريــق فــرز العنــارص رضوريــة للربوليتاريــا الصناعيــة الحديثــة يف البيــان، والقيــادة 

“ملســتوى التطــور االقتصــادي الــذي تــم التوصــل إليــه يف تركيــا غــر كاف يف هــذه الفــرتة، 

يف املقدمــة، ســيتم لعــب دور املفكريــن العســكرين واملدنيــن، والنضــال الرئيــيس اليــوم 
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ــذه  ــة. ه ــعي” يف العاملي ــة الس ــن “أيديولوجي ــع. تكم ــذا املجتم ــن وه ــن املتعاون ــو ب ه

ليســت فكــرة رائــدة وثوريــة، ولكنهــا فكــرة راكــدة وهــزة ارتداديــة وفكــرة تطوريــة إن 

مثــل هــذه النظــرة ال ميكــن أن تكــون اشــرتاكية برملانيــة اشــرتاكية برمــز لثــورة دميقراطيــة 

وطنيــة! ...

حرب ثورة القرى “ حرب ثورة الفالحين الديمقراطية

ــا ننظــر يف هــذا الــرأي، الــذي ظهــر عــى أنــه: الحــق: بــكل وضــوح، مــن منظــور   دعون

آخــر:

يجــب كــرس روابــط الطبقــة العاملــة مــع الفالحــن مــن أجــل خلــق ظــروف موضوعيــة 

“فكــرة الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة أو “ حــرب الفالحــن “، أو “ ثــورة الفالحــن “ 

ــة الحــق هــو. ــع طبيع ــارض م تتع

فمــن ناحيــة ثانيــة، النضــال مــن أجــل الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة هــو ثــورة فالحيــة 

ــة،  ــة الوطني ــيس للحرك ــش الرئي ــي الجي ــن ه ــة الفالح ــة “طبق ــة العامل ــا الطبق تقوده

ــة ... ــة قوي ــة وطني ــاك حرك ــون هن ــن أن تك ــش ال ميك ــذا الجي ــدون ه وب

ــبه  ــتعارية وش ــة االس ــة” ويف الطبق ــة فالحي ــع قضي ــي يف الواق ــة ه ــة القومي  إن قضي

املســتعمرة، فــإن الطبقــة العاملــة لهــا تاريــخ قصــر، والغالبيــة العظمــى مــن العالقــات 

مــع الفالحــن جديــدة. هــذا ليــس أمــراً ســيئاً، ولكنــه قــد يكــون ميــزة تســهل تحالــف 

ــة. ــة الوطني ــورة الدميقراطي ــروري للث ــن، ال ــال الفالح الع

باإلشــارة إىل كلــات ج. ســتالن، اللجنــة التنفيذيــة للجنــة الدوليــة الثالثــة حــول 

يوغوســالفيا يف 30 مــارس/آذار 1925، الخطــاب املتعلــق مبســألة الجنســية يف يوغســالفيا، 

هــذا يعنــي أن الثــورة الصينيــة هــي يف الواقــع ثــورة الفالحــن. “إن سياســة الدميقراطيــة 

ــغ.  ــيس تون ــاو ت ــول م ــا يق ــز الفالحــن”، ك ــع تعزي ــي يف الواق ــدة تعن الجدي

ويوضــح لــن بيــاو أيضــا طبيعــة حــرب الفالحــن للثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة يف كتيــب 

“انتصــار حــرب الشــعب”، “يف أول حــرب أهليــة ثوريــة، قــال مــاو تســيتونج أن مشــكلة 

الرفقــة كان لهــا مكانــة مهمــة يف الثــورة الصينيــة، وأن الثــورة الدميقراطيــة البورجوازيــة 

ــوة  ــون الق ــل الفالح ــة وميث ــورة فالحي ــع ث ــت يف الواق ــة كان ــة واإلقطاعي ــد اإلمربيالي ض

ــن وأتباعهــم “. ــة ضــد اإلمربيالي ــورة الدميقراطي الرئيســية للث
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يف كلــات مــاو يف الصــن، توقــع تشــن تــو هســيو ورفاقــه، صــدى اإلصالحيــة الربجوازيــة 

ــأن ثــورة دميقراطيــة برجوازيــة والتــي هــي أبعــد مــن هــذه  ــا، وب يف صفــوف الربوليتاري

الحقيقــة، ال ميكــن أن تفهــم الثــورة اللينينيــة غــر املنقطعــة، التــي تــؤدي إىل الربجوازيــة.

ــج يف  ــب أن تنض ــة يج ــة العامل ــدود الطبق ــأن “ح ــل ب ــرتاح القائ ــإن االق ــرى، ف ــا يُ وك

وقــت الســلم لنضــج الــروط املوضوعيــة” هــي حقيقــة عــدم إدراكهــا لنظريــة الثــورة 

الدميقراطيــة الوطنيــة. بالنســبة لرائــد الطبقــة العاملــة، فــإن انتظــار “االنفصــال الكامــل 

للفالحــن” ال يعــدو كونــه مجــرد ازدراء يف نفــس املســتنقع املجــاور لـــ تشــن تــو هســيو، 

املدافــع عــن سياســة الــراع.

حقوق النشر واملمارسة الثورية

وأخــرا، وهــذا الــرأي “مارســة ثوريــة” الينابيــع الحيــة لبلــدي ســوكال “تركيــا الربوليتاريــا، 

ليــس لديهــا الــروط املوضوعيــة لقيــادة الثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة” أو فهــم باعتــزاز 

ــة  ــة دميقراطي ــورة وطني ــادة للث ــة، وقي ــة االقتصادي ــا يف التنمي ــايل لرتكي ــتوى الح “واملس

للطبقــة العاملــة يجعلهــا مســتحيلة “.

ــات  ــر كل ــة، يجــب أن تنك ــروط املوضوعي ــى هــذه ال ــون ع ــي يحصــل الربوليتاري ول

الفالحــن وكل عالقاتهــم مــع امللكيــة الخاصــة “يعنــي إنــكار املارســات الثوريــة للحركــة 

الربوليتاريــة العامليــة وكــا هــو معــروف، فقــد انتــرت الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة يف 

الصــن، مــع هيمنــة الربوليتاريــا. واجتــاز القيــادة األيديولوجيــة والتنظيميــة والسياســية 

الربوليتاريــا االشــرتاكية وكان مــن املقبــول أن حــزب الكومينتانــغ اتبــع خطًــا ثوريـًـا )حيــث 

تــم انتخــاب مــاو تــيس تونــغ ويل تشــوا ولــون بــو تشــو وتشــويو بــاي للجنــة املركزيــة(، 

“التحالــف مــع روســيا”، “التعــاون مــع االشــرتاكين”، “مســاعدة الفالحــن للعــال”، يف 

ــه الحــزب الشــيوعي الصينــي نشــطا للغايــة يف النضــال مــن أجــل  الوقــت الــذي كان في

الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة، ويف مــارس/آذار 1926، قــال مــاو تــيس تونــغ عــن الطبقــة 

العاملــة الصينيــة:

ــن ال  ــن املعارصي ــدد الربوليتاري ــن، إن ع ــوايل مليون ــن ح ــة يف الص ــا الحديث  “الربوليتاري

ــالية  ــة الرأس ــن الزراع ــل م ــاك القلي ــا، فهن ــف اقتصادي ــه متخل ــر ألن ــد كب ــود إىل ح يع

ــن. ــت الراه ــن يف الوق ــة يف الص الحديث
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ــنوية أو  ــة الس ــاح الزراعي ــزارع الري ــن م ــون م ــا تتك ــة ألنه ــا الزراعي ــميت الربوليتاري س

الشــهرية أو اليوميــة، حيــث تأسســت جبهــة وطنيــة قويــة موحــدة ضــد اليابــان تحــت 

قيــادة الحــزب الشــيوعي الصينــي. يف املرحلــة التــي أقيمــت فيهــا الوحــدات، ورصح مــاو 

ــا الصينيــة: تــيس تونــغ بجــودة الربوليتاري

ــن  ــر م ــف بشــكل كب ــا تتأل ــة بالفالحــن، ألنه ــة طبيعي ــا عالق ــة له ــا الصيني  “الربوليتاري

الفالحــن املفلســن. هــذا يســهل تحالــف الربوليتاريــا والفالحــن الربوليتاريــا الصينيــة، عى 

الرغــم مــن نقــاط ضعفهــا الحتميــة، مثــل حجمهــا الصغــر مقارنــة بالفالحــن، وعمرهــا 

ــة  ــدين مقارن ــة املت ــدان الرأســالية، ومســتوى الثقاف ــا البل ــة مــع بروليتاري الصغــر مقارن

ــة. ــورة الصيني ــة، كان ميكــن أن تكــون أســاس الث بالربجوازي

فكــا رأينــا، يف أعــى مراحــل الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة، مل تكــن الربوليتاريــا الصينيــة، 

كــا كانــت رائــدة الجبهــة الوطنيــة املوحــدة، عــى النحــو الــذي اقرتحتــه هــذه النظــرة 

اليمينيــة.

ــا للســؤال: “إذا كانــت  ــا واضًح ــا” الثــاين لفيديــل كاســرتو رشًح كــا يقــدم “إعــالن هافان

الطبقــة العاملــة منخفضــة نســبًيا يف البلــدان املتخلفــة يف القــارة األمريكيــة، فمــن الصحيح 

ــال  ــا يف النض ــب دورا حاس ــة تلع ــة اجتاعي ــاك طبق ــانية يف هن ــر اإلنس ــروف غ أن الظ

ــا هــي تخلــف الصناعــة والطابــع  مــن أجــل التحــرر الوطنــي، والنقــاط املهيمنــة يف بلدن

اإلقطاعــي للزراعــة.

يعمــل يف نحــو مليونــن عامــل يف قطــاع الصناعــة التحويليــة، حيــث الربوليتاريــا تتكــون 

ــون  ــن يعمل ــن، الذي ــكان الفالح ــن الس ــف ٪70 م ــن وتتأل ــة مالي ــن أربع ــارب م ــا يق م

ــات  ــات العالق ــى نهاي ــذي أعط ــد ال ــذا البل ــة يف ه ــات اإلقطاعي ــن العالق ــة، وب يف الزراع

الرأســالية )يف تركيــا( “ال يوجــد رشوط موضوعيــة لقيــادة الربوليتاريــا يف الثــورة الوطنيــة 

الدميقراطيــة، ومــن أجــل أن يكــون لهــا رشوط، يقــول “الفالحــون، امللكيــة الخاصــة يجــب 

أن تكــون مفصولــة متامــاً “، إن وجهــة النظــر ليســت ثوريــة، كــا تظهــر بوضــوح القاعــدة 

الوهميــة للمارســة الثوريــة.
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ال تقبــل املارســات الثوريــة الــروط املوضوعيــة الروريــة لقيــادة الربوليتاريــا للثــورة 

الدميقراطيــة الوطنيــة، وهــي تكهنــات ومضاربــة. يجــب أن تطبــق كل نظريــة بالــرورة، 

ويجــب أن يكــون هــذا هــو الحــال لســببن، األول هــو أن النظريــة قــد تــم إنشــاؤها بدقــة 

مــن خــالل املارســة، وليــس الفضــول املتحّمــس الفــارغ للعــامل. 

ــان،  ــن ال ينقطع ــر حقيقي ــة وتغي ــاك حرك ــاً إذا كان هن ــامل وثاني ــر الع للمســاعدة يف تغي

فــإن كل نظريــة تبــدو ذاتيــة االكتفــاء تصبــح عقيمــة، فهــي مل تعــد والدة ميتــة، إذا كان 

ــا ... “ ــة املعلومــات تتوقــف مؤقًت اإلرصار ال يعــود إىل املارســة دون إيقــاف عملي

كــا رأينــا، درســنا مســألة “الــروط املوضوعيــة” يف أربعــة أقســام مختلفــة، ومــن زوايــا 

مختلفــة.  لجعــل العقائــد وفهــم ال يشء مــن جدليــة املاركســية. ومــن الناحيــة العمليــة، 

ســيتم تســليم الحركــة الثوريــة الربوليتاريــة إىل الثــوار الربجوازيــن.

ــلطة،  ــن الس ــتوى أدىن م ــى مس ــا ع ــة يف تركي ــة العامل ــإن الطبق ــل، ف ــذا التحلي ــل ه مث

وأقــل مــن ذلــك هــو صفــوف املناهضــة لإلمربياليــة مــن قويــة، اإلمربياليــة األمريكيــة + 

املتعاونــة الربجوازيــة + مــن ذلــك يف الجبهــة املتغلبــة عليهــا اإلقطاعيــة “ أقــل فقــرا” وهي 

أقــل وســيلة للتقييــم وإن التقييــم األضعــف لقــوات العــدو أكــر مــا هــو عليــه، والقــوى 

.”PASSIFISM“ ،”ـ “االنتهازيــة الصحيحــة الثوريــة األضعــف منــه، هــو الطابــع الثابــت لــ

يف بلــد مــا، مــن املمكــن أن يُعطــي النــاس حربـًـا، ليحدثــوا ثــورة، وقبــل كل يشء، االعتــاد 

عــى الــذات والنفــس ومــع ذلــك، مــن خــالل االعتــاد عــى تقريــر املصــر الخــاص بنــا، 

ــدم  ــي ع ــذا ال يعن ــع، ه ــوت. )بالطب ــن امل ــاح م ــذا الكف ــة ه ــأيت إىل واجه ــا أن ن ميكنن

االســتفادة مــن التحالفــات(.

يجــب أن تهيمــن السياســة الداخليــة لتأســيس أوســع جبهــة ممكنــة، عــى جميــع مراحــل 

كفاحنــا، وعــى الطريــق إىل النــر، حتــى لــو كانــت الســلطة الثوريــة للربجوازيــة الصغــرة 

ــة يف  ــة العامل ــن ليســت وضــع الطبق ــن الربوليتاري ــإن مهمــة الثوري ــة، ف محطــة رضوري

ســعيها للربجوازيــة الصغــرة، القامئــة عــى سياســة مبنيــة عــى االحتــاالت، عــى العكــس، 

هــو رفــع الوعــي وجعلــه طليعــة كل النــاس “امنــح نفســك وظيفــة، والباقــي.
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مجلس قيادة ثورة البروليتاريا 

“ يف تركيــا هنــاك ظــروف موضوعيــة لقيــادة الثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة للربوليتاريــا” 

ليســت يف الواقــع رائــدة يف لحظــة األمل يشــر إىل الوعــد.

ــر  ــأن تتوف ــة، ب ــة الدميقراطي ــورة الوطني ــا يف الث ــروز الربوليتاري ــة أولك ــر يف منطق “ابتك

الظــروف املوضوعيــة الداخليــة” وســائل “ الوصــول لرتكيــا خــالل مســتوى التنميــة 

ــن  ــا م ــا الربوليتاري ــة، يف تركي ــورة الدميقراطي ــة للث ــرتاتيجية وطني ــا الس ــة ووفق االقتصادي

ــة”. ــذه املعرك ــتمرار يف ه ــى االس ــدرة ع ــا الق ــي لديه ــوة ه ــث الق حي

ــادة( ومــن رشوط  ــع القي ــر الواق ــا هــي مارســة )بحكــم األم ــادة الربوليتاري ــا قي يف تركي

الربوليتاريــا الذاتيــة لـــــ )مســتوى عــال مــن الوعــي والتنظيــم( لذلــك يجــب أن تكــون قــد 

نضجــت.

أي وجــود كتيبــة بروليتاريــة للربوليتاريــا، مــزودة بســالح االشــرتاكية العلميــة، وجــزء كبــر 

ــن  ــن العالي ــف الفالح ــا، وتحال ــر حزبه ــتاع إىل أوام ــة لالس ــر الربوليتاري ــن الجاه م

تحتــاج إىل تغطيتهــا يف مســافة بعيــدة.

بطبيعــة الحــال، فــإن غيــاب هذه الــروط وخاصــة يف املــدن والقــرى الربوليتاريــا والعال 

ال تــزال جــزءا هامــا مــن أهــم أعــداء متديــد اإلمربياليــة يف تركيــا إقامــة كاملــة إنهــا حجــة 

ــا  ــدرك فيه ــة ال ت ــا يف مرحل ــع للربوليتاري ــر الواق ــادة األم ــن قي ــث ع ــة والحدي االنتهازي

الثــورة الذاتيــة لدوائــر املدينــة الكــربى وبروليتاريــا القريــة الثــورة االشــرتاكية، وال تــدرك 

حتــى أن بــالده تحــت االحتــالل، مثــل هــذا املوقــف ليــس إال خيانــة وخدمــة لإلمربياليــة.

املوضوعية والعالقة الغير موضوعية

 مــن أجــل الكشــف عــن املشــكلة بطريقــة واضحــة مــن الــروري الوقــوف عــى الــروط 

املوضوعيــة والذاتيــة. إنــه موقــف ميتافيزيقــي لفصــل الظــروف املوضوعيــة والذاتيــة عــن 

بعضهــا البعــض مثــل الســكاكن دون الكشــف عــن العالقــة بينهــا.

ــة  ــة فعال ــة والذاتي ــة مرتابطــة؛ وجــد أن الظــروف املوضوعي ــة والذاتي الــروط املوضوعي

بشــكل متبــادل، ويف أي وقــت ينبغــي تقييــم أهميتهــا النســبية املتبادلــة عــى نحــو وثيــق، 
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ترتفــع الــروط الذاتيــة فــوق الــروط املوضوعيــة، وبعبــارة أخــرى، الهيــكل االقتصــادي 

ــا، يف حــدود واســعة.  لــكل بلــد والوجــود املــادي ومســتوى التنظيــم والوعــي للربوليتاري

فــإن الظــروف املوضوعيــة ترســم يف النهايــة مصــر الربوليتاريــا يف تلــك العمليــة.

بالنســبة للبلــد الربوليتــاري واإلهــال، والبلــد االســتعاري، ال توجــد حركــة ثوريــة 

بروليتاريــة قويــة، وال ميكــن أن نذكــر عــدم وجــود حركــة ماركســية يف بلــد صناعــي.

ــد  ــة عن ــتقات الصناعي ــة واملش ــات الثاني ــو البيان ــي ه ــات األوىل والوع ــو البيان ــد ه البن

ــف شــعار  ــد شــبه اإلقطاعــي، كي ــا شــبه مســتعمرة وبل ــا بوصفه مســتوى معــن أن تركي

ــي يف  ــي الرجع ــعار واملذهب ــا” ش ــا تركي ــي حق ــا ودميقراط ــتقل متام ــوم “مس ــة الي الثوري

ــعار. ــو الش ــا” ه ــرتاكين تركي “االش

 ميكــن تقديــم اقــرتاح “وحيــث أن الظــروف املوضوعيــة للربوليتاريــا يف تركيــا هــو متــاح 

ــب أن  ــها’ يج ــة لنفس ــس ‘فئ ــه ولي ــد ذات ــة يف ح ــا” يف فئ ــم الربوليتاري ــل، ث ــكل كام بش

يكــون األمــر كذلــك “ هــذا لفهــم الجدليــة، للتعامــل ميكانيكيــاً مــع العالقــة بــن القــوى 

ــاج. ــة وعالقــات اإلنت اإلنتاجي

هــذا يعنــي أن الخــط األول مــن املاديــة املاركســية، “الشــكل يــأيت بعــد”، هنــاك تأخــر 

ــك يف  ــرى ذل ــة، ن ــر يف املوضوعي ــن الفك ــوع م ــذا الن ــخ، ه ــة يف التاري ــي واملعرف يف الوع

ــور  ــا تط ــى أنه ــا ع ــن تلخيصه ــي ميك ــرة الت ــذه الفك ــة وه ــن للمنظم ــكام االنتهازي الح

عــى املســتوى االقتصــادي، ومســتوى تطــور قــوى اإلنتــاج، والتحــول التلقــايئ للتحــوالت 

السياســية واالجتاعيــة، قــد “قضــت عــى املاركســين” لســنوات يف ظــل ســلبية اإلميــان 

ــروف  ــلبًيا للظ ــا س ــت انعكاًس ــة ليس ــروط الذاتي ــإن ال ــع ف ــدر. وبالطب ــاء والق بالقض

ــة، بــل هــي انعــكاس نشــط التفكــر يف شــكل انعكاســات ســلبية هــي خاصــة  املوضوعي

ــر(. ــو الفك ــادي ه ــر االقتص ــة. )الخب ــة امليكانيكي باملادي

يف فــرتة اإلمربياليــة يف تركيــا حيــث الربوليتاريــا أربعــة ماليــن شــخص وجــدت “الربوليتاريــا 

ــة” وإىل أن  ــة الدميقراطي ــورة الوطني ــادة الث ــة لقي ــر ناضج ــة غ هــي الظــروف املوضوعي

تنضــج و “يجــب قطــع العالقــات مــع الفالحــن بشــكل كامــل” مــا يوحــي أن الــرأي الــذي 

يؤكــد الــرط هــو وجهــة نظــر اقتصاديــة.
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ــرة.  ــاب يف الدائ ــق االكتئ ــم تعمي ــة يت ــاد واإلمربيالي ــل أن االقتص ــن قب ــا م ــا أوضحن ك

وباملثــل، بالنســبة لبلــد مثــل تركيــا، “كانــت الظــروف املوضوعيــة قــد حــان للربوليتاريــا، 

فــإن الربوليتاريــا وكان يف التنظيــم الــذايت” الــرأي ال يــزال املحاصيــل الفكــرة نفســها وأن 

الــروط املوضوعيــة تنعكــس بالــرورة يف ظــروف ذاتيــة وإن كانــت محــدودة التفكــر 

يف العكــس هــو الفكــر امليتافيزيقــي.

 اليــوم تركيــا يف الظــروف املوضوعيــة الناضجــة التــي تزحــف الربوليتاريــا تنعكــس فيهــا 

الظــروف الذاتيــة.

بامتــان، املغنــي يعمــل مبصنــع حديــد وهــو يف الحركــة العاليــة يف ايريغــى، عــى الرغــم 

ــدرب  ــال، ضــد م ــتقراطية للع ــة األرس ــن الطبق ــة م ــود بالوقاي ــن جه ــه م ــن كل يبذل م

ــع  ــد م ــع الحدي ــالل ملصن ــم االحت ــكا” ت ــقط أمري ــتقلة”، “تس ــا املس ــن “تركي األمريكي

ــراء. ــات الصف ــال النقاب ــعار لع ــركات ش ــت الح ــي وكان ــال واملغن الع

ــالل  ــول واحت ــكا” بالق ــار أمري ــل “انهي ــن أج ــة م ــود املبذول ــن كل الجه ــم م ــى الرغ وع

املصنــع ضــد املتعهــد وهبــي كــوج، فالقــوة التعاونيــة للســلطة التعاونيــة هــي يف محاولــة 

ــة  ــل الرط ــن قب ــا م ــت إىل احتالله ــي عكس ــب الت ــد الص ــال حدي ــالل ع ــرس احت لك

ــة. املجتمعي

أليســت كل هــذه الحــركات هــي املوقــف مــن اإلمربياليــة األمريكيــة إىل نظــام وحقــوق 

ومطالــب مهنيــة تتجــاوز النظــام الحــايل؟ إذن ليســت كل هــذه الحــركات عالمــات عــى 

تجــاوز النضــال االقتصــادي والتحــول إىل رصاع ســيايس! هــذا ال يعنــي أنهــا اتفاقيــة 

ــرتاكية. اش

يجــب الكفــاح مــن أجــل الكفــاح االشــرتايك ليكــون الكفــاح ضــد الرؤســاء، إن حركــة الطبقة 

العاملــة املســتمرة منــذ شــهور هــي دليــل عــى حقيقــة أن الطبقــة العاملــة تتحــول مــن 

طبقــة إىل طبقــة ولنفــس الطبقــة، وإن كان بطريقــة محــدودة، كل هــذه الحــركات هــي 

العالمــات األوىل عــى أن القيــادة املحتملــة للطبقــة العاملــة ميكــن أن تصبــح رائــدة بحكم 

الواقع.

يف هــذه املرحلــة مــن حــرب التحريــر الوطنــي، إذا تركــت حــركات الشــباب وأرايض 

الفالحــن التــي يحتلهــا الثــوار الربوليتاريــون جانبــاً، مــا هــي الفئــات واملجموعــات التــي 

ــا؟ ــة لدين ــة العامل ــل الطبق ــا مث ــة وحلفائه ــل بوضــوح ضــد اإلمربيالي ــا ونعم ــع عنه نداف
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كل هــذه الحــركات هــي مــؤرشات عــى وجــود وانعــكاس للــروط املوضوعيــة لطبقتنــا 

العاملــة. ال ميكــن التقليــل مــن أهميــة أدوار الطبقــة العاملــة عــن طريــق دور االشــرتاكين 

ــطنبول،  ــرة واس ــالم يف أنق ــزة اإلع ــول أجه ــع ح ــا نتجم ــن. لكنن ــك األماك ــن يف تل العالي

وعلينــا أن نالحــق هــذه الحــركات.

ال شــك أن حركتنــا الثوريــة الربوليتاريــة مل تصــل بعــد إىل املســتوى الــذي ينســق حــركات 

العــال ويجعــل الطبقــة العاملــة قاطــرة نضــال الشــعب كله مــن أجــل الثــورة الدميقراطية 

الوطنية.

وهنــاك عوامــل مختلفــة تلعــب دوراً يف انتشــار الكــوادر الثوريــة يف مختلــف الصدامــات 

املتفرقــة وغــر الناجعــة يف نهايــة املطــاف -وهــذا مهــم مبــا يكفــي ليصبــح موضــوع مــادة 

منفصلــة. جــزء مــن الجــزء األول مــن النتيجــة، بحيــث تكــون فــرتة قصــرة مــن الزمــن، 

حتــى لــو كانــت فعاليــة االنحــراف الصحيــح ميكــن أن تســتمر يف صفوفنــا، و “ميكــن عمــل 

نظريــة ســيئة وكذلــك ميكــن أن يتــم مارســة ســيئة.”

ــرف  ــال الظ ــة”، وق ــر ناضج ــا غ ــة تركي ــة العامل ــة الطبق ــة للهيمن ــروف املوضوعي “الظ

ــة: ــام للغاي ــرة لالهت ــة ومث ــون الرتكي ــة غورش ــن منطق ــة م اليميني

ــة،  ــل امللمــوس للظــروف امللموســة ونحــن ال نتعامــل مــع املثالي “التحــركات مــن التحلي

ســوف نــرى لفــرتة مــن الوقــت أنهــا تلعــب دورا هامــا يف زمــرة الفكريــة املدنيــة 

ــالد  ــع أنحــاء الب ــوم النضــال الرئيــيس يف جمي ــا والي ــة يف تركي ــة الثوري والعســكرية للحرك

هــو بــن املتعاونــن وهــذه القــوة، فالثــورة الربوليتاريــة ليســت ســوى جديــدة، وتشــارك 

ــى أســاس حــركات الشــباب. ــيس يف النضــال ع بشــكل رئي

إن الربجوازيــة الصغــرة، يف ظروفهــا الطبقيــة، هــي ضــد اإلمربياليــة، وعــالوة عــى ذلــك، 

املثقفــن العســكرين واملدنيــن يف تركيــا هــم فئــة منخفضــة ولكنهــم فئــة واعيــة ويقظــة 

ــايل  ــر الك ــث الفك ــامل وكان وري ــة األوىل يف الع ــر الوطني ــم حــرب التحري وكان هــو حاك

والعمــل الــذي ميكننــا وصفــه بـــ “العلانيــة والتحــرر الوطنــي”.
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 بالطبــع، يف بلــد الربجوازيــة الصغــرة، ٪60 منهــم أميــون وتحــت ضغــط اإلقطــاع، ســيلعب 

ــى  ــراع ع ــن ال ــاً. لك ــة” دوراً هام ــة الثوري ــكريون يف الحرك ــون العس ــرون املدني “املفك

املســتوى الوطنــي ال يعنــي أنــه يحــدث بــن املتعاونــن والكاليــن.

ــا  ــة. لكنه ــة األهمي ــي يف غاي ــوم ه ــوري الي ــاح الث ــن يف الكف ــة الكالي ــع، مكان يف الواق

ليســت البديــل الثــوري الوحيــد للنضــال ضــد اإلمربياليــة وحلفائهــا. اليــوم، الهــدف األول 

ــن. ــن الربوليتاري ــن، ولكــن الثوري ــة ليــس الكالي ضــد اإلمربيالي

وقــال “إن التحــدي األكــرب يف تركيــا مــع املتعاونــن يحــدث بــن الكاليــن”، “تركيــا ليــس 

لديهــا الــروط املوضوعيــة للربوليتاريــا” نتيجــة طبيعيــة لوعــد نظريــة االشــرتاكية الثورية 

وانعــكاس العمــي لالنحــراف مــؤرش واضــح.

نعــم، الربوليتاريــا اليــوم ال متلــك منظمــة ذاتيــة، لكــن الكاليــن ليــس لديهــم منظاتهــم 

ــة  ــى حرك ــاء ع ــال، بن ــدون يف النض ــط جدي ــم فق ــن ه ــوار الربوليتاري ــة. “إن الث الخاص

ــر  ــدد 12، ص: 466( غ ــت، الع ــى” براي ــا ع ــط تركي ــاي، “تخطي ــاهن الب ــباب.” )ش الش

ــن  ــي ازدراء م ــا يعن ــم، تركي ــذا التقيي ــل ه ــدة مث ــرة واح ــورة. م ــببن املذك ــح لس صحي

ــك،  ــة آيدينلي ــذي يقــول هــذا، ينــى أن مجل ــق، ال ــة. فالصدي ــة الربوليتاري ــخ الحرك تاري

التــي تحمــل اســًا تاريخًيــا، هــي مؤلفــة هــذه املجلــة، وهــو اســم عضــو الحركــة الثوريــة 

ــل نصــف قــرن. ــة، قب الربوليتاري

أكــر مــن تاريــخ نصــف قــرن مــن الحركــة االشــرتاكية يف تركيــا، لديهــا تاريــخ وإىل أي مــدى 

تركيــا لديهــا تقليــد طويــل مــن الحركــة الربوليتاريــة، “منصــة سياســية جديــدة يف تركيــا، 

ــي الكلــات الناعمــة، ليــس  ــه يأخــذ أيضــا مــكان عــى أســاس حركــة الشــباب” تعن فإن

إجــراء تقييــم دقيــق.

ــبه  ــالد ش ــاري؟ الب ــوري الربوليت ــال الث ــرتايك للنض ــم اش ــاك تراك ــن هن ــى اآلن، مل يك حت

ــن اشــرتاكيا،  ــا، وإن مل يك ــوع ضــد شــعب تركي ــن ن ــة االشــرتاكية م ــع الهوي ــة م اإلقطاعي

ــة، مــع تنظيــم وإجــراء  ــة وإدارة االنتهازي عــى الرغــم مــن الظــروف الفلبــن الدميقراطي

انتخابــات قصــرة مؤقتــة حملــة “قريبــة مــن 300 ألــف” مــن األصــوات، وهــو الســبب 

ــة  ــم الحرك ــن تراك ــكل م ــا تتش ــوم تركي ــى الي ــن 1919 حت ــا، وم ــول عليه ــيس للحص الرئي

ــة. ــرى ثانوي ــل األخ ــع العوام ــة. وجمي ــة الربوليتاري الثوري
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ثانيــاً: إن عــدم تنظيــم صفــوف الثوريــن الربوليتاريــن يف الدولــة ال يخدعنــا، ان يف الواقــع 

ــيمدير  ــة يف كس ــة الربوليتاري ــة الثوري ــرة فالحرك ــزة كب ــق قف ــك تحقي ــى وش ــا ع حركتن

واملجتمــع املختلــف ويف مناطــق مختلفــة ناميــة مــن تركيــا ينمــو مثــل االنهيــار الجليــدي، 

وحركتنــا تعــود إىل أقــايص تركيــا، يف كل منطقــة تقريبــا توجــد مجموعــة أو شــخص ثــوري 

بروليتــاري.

إن طورنــا الحــايل هــو تركيــز هــذه الحركــة داخــل منظمــة بروليتاريــة ذات انضبــاط مثــل 

ــزة  ــن يف قف ــوم نح ــتقياً، الي ــا مس ــع خطً ــة ال يتب ــداث االجتاعي ــور األح ــد. تط الحدي

ــة،  ــذه العملي ــا ه ــد مررن ــنكون ق ــت، س ــن الوق ــًدا م ــرة ج ــرتة قص ــد ف ــت”، وبع “ترين

كانهيــار جليــدي، ال ميكــن لنمونــا أن مينــع رد الفعــل الســيايس. ســتكون حقائــق الحيــاة 

ــا منتــرة، ضــد الهــراء. دامئً

قبــل أن ننهــي هــذا الجــزء مــن مقالتنــا، دعونــا نتوقــف لبعــض الوقــت عــن االنتهازيــة 

الصحيحــة، فصيــل حــزب العمــل، الــذي يجعــل مــن استســالم اإلمربياليــة، تقييــم الظــروف 

ــي  ــا ه ــة يف تركي ــروف املوضوعي ــال، “الظ ــزب الع ــا لح ــا، ووفق ــة للربوليتاري املوضوعي

مناســبة لثــورة اشــرتاكية.

 وعالقــات اإلنتــاج الرأســالية يف الزراعــة الســائدة، بقايــا اإلقطاعيــة هــي تفاصيــل تافهــة 

ــع  ــن الوض ــا م ــي بقاي ــة ه ــة اإلقطاعي ــوي إىل أيديولوجي ــكل العل ــدو الهي ــل ٪5. ويب مث

ــة” الرأســايل األقــل منــوا “ تــم تحشــد العالقــات “. الســابق اإلنتــاج. والدول

ــبة إىل  ــن 5 ٪. بالنس ــة م ــا تافه ــة باعتباره ــة الداخلي ــا اإلقطاعي ــر يف البقاي ــا ننظ ودعون

ــاء الظــروف  ــة املاركســية، ويســتمر الفكــر لبعــض الوقــت، عــى الرغــم مــن اختف املادي

ــة. ــكل وجــود أيديولوجي ــي تش ــة الت املادي

لكــن اإليديولوجيــا، التــي هــي نتــاج النظــام الســابق لإلنتــاج، يجــب أن تنخفــض إىل الحــد 

الــذي تتطــور فيــه التناقضــات املوضوعيــة، وتصبــح العــودة إىل املــايض مســتحيلة. فكــرة 

القــوة اإلنتاجيــة الناشــئة الجديــدة، األيديولوجيــة تحــل محــل القديــم.

ــة التــي تالشــت يف  ــات اإلقطاعي ــا. لقــد منــت اإليديولوجي ــا نلقــي نظــرة عــى بلدن دعون

ــام 1950.  ــي لع ــزب الدميقراط ــة الح ــع حرك ــح م ــت تتأرج ــأة وأصبح ــورك فج ــد أتات عه
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ــوزن  ــع ال ــن أن تض ــا ميك ــة أنه ــة لدرج ــة للغاي ــة mek فعال ــة التغذي ــإن حرك ــوم، ف والي

للبلــد يف اتجــاه الســلطة السياســية مــن خــالل توجيــه أصــوات عــدة ماليــن مــن األصــوات 

ــا. ــة معه ــة املتعاون ــف الربجوازي ــان تخي ــا، ويف بعــض األحي يف اتجاهه

واآلن نحــن بحاجــة إىل أن نطلــب مــن هــؤالء الســادة، حســب الديالكتيــك املاركــيس، إذا 

كان النظــام اإلقطاعــي لإلنتــاج قــد تــم تصفيتــه إىل حــد كبــر، أليــس مــن الــروري أن 

تنخفــض هــذه اإليديولوجيــات اإلقطاعيــة وتفقــد فعاليتهــا؟ ومــع ذلــك، منــذ عــام 1950 

التنميــة واضحــة.

وازدادت اإليديولوجيــات اإلقطاعيــة تدريجيــا، وعــززت وفّعلــت فعاليتهــا يف حيــاة 

املجتمــع، ليــس هنــاك حاجــة للمــي قدًمــا، مــن الجيــد إلقــاء نظــرة عــى قوائم املرشــحن 

لألحــزاب يف االنتخابــات األخــرة، مــن الواضــح كــم هــو مهــم يف ترشــيح القبيلــة، الشــيخ، 

رئيــس القبائــل.

بعــد االنتخابــات، رأينــا جميعــاً أن حزبــاً معارضــاً للناخبــن يعتمــد فقــط عــى الطائفيــة 

ميكــن أن يجمــع عــدداً كبــراً مــن األصــوات. كــا رأينــا، حتــى مــن دون إجــراء تحقيــق يف 

العمــق حتــى عــى الســطح، مــن الواضــح أن البقايــا اإلقطاعيــة ليســت اال بقايــا تشــكّل 

نســبة ٪5. وكــا تشــر إردوســت، فــإن العالقــات الرأســالية تنتهــي يف العالقــات اإلقطاعية 

يف الزراعــة.

ــع إىل االســتغالل اإلقطاعــي  ــي “ترتف ــة، مــن الخطــأ إجــراء الحســابات الت يف هــذه الحال

ــر  ــة غ ــا بطريق ــة القضاي ــا معالج ــايل”. إنه ــتغالل الرأس ــن االس ــر م ــة والكث يف الزراع

ــال يف  ــزء الع ــل ج ــوا بتحلي ــن قام ــن الذي ــرتاكين الثوري ــى االش ــن ع ــية. رد لين املاركس

روســيا يف عــام 1905 اليــوم واضــح: “يف روســيا، تجمــع مؤسســة األرض الحديثــة طابــع 

ــالية. ــاع والرأس اإلقط

ــث  ــن حي ــن م ــاض اإلقطاعي ــد أنق ــال ض ــو النض ــالك ه ــار امل ــد كب ــن ض ــال الفالح نض

القيمــة املوضوعيــة والنطــاق. ولكــن بعــد الفصــل بــن كل الحــاالت الفرديــة، مــن املمكــن 

قيــاس كل موقــف وموازنتــه ومحاولــة إيجــاد نقطــة محــددة مــن الرياضيــات حيــث تبــدأ 

ــم  ــة قي ــر نظري ــا ننك ــين. دعون ــة للاركس ــا الخاص ــت حكمته ــة، وتثبي ــالية البحت الرأس

العمــل ألننــا ال نســتطيع التمييــز بــن حّصــة الرسقــة وبــن نصيــب قيمــة العمــل املشــرتات 

مــن متجــر البقالــة، أي الســادة؟
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وعــالوة عــى ذلــك، حتــى يف بقايــا اإلقطاعيــة لدينــا نســبة مــن ٪5 إىل ٪0.5، وإن مل يكــن 

ــوم ال  ــا االشــرتاكية” الي ــة “تركي ــة املاركســية، شــعار الثوري ــل جدلي ــا لتحلي ــالد، وفق يف الب

ميكــن. الدفــاع عــن العكــس هــو الخلــط بــن “التناقــض النهــايئ املحــدد” وبــن “التناقــض 

ــذه  ــن ه ــن ب ــات م ــن التناقض ــدة م ــة معق ــو مجموع ــع ه ــكل املجتم ــيس”. هي الرئي

التناقضــات، التناقــض بــن قــوى اإلنتــاج وعالقــات اإلنتــاج هــو التناقــض األســايس. لكــن يف 

هــذه اللحظــة قــد ال يكــون “التناقــض الرئيــيس” هــذا التناقــض.

ــيس يف  ــض الرئي ــإن التناق ــاركة ف ــادة املش ــرب إع ــال، ويف ح ــبيل املث ــى س ــا وع يف فرنس

ــع  ــا م ــس تناقًض ــاين، لي ــالل األمل ــت االحت ــدم تح ــايل متق ــام رأس ــه نظ ــذي ل ــا ال فرنس

ــة، باســتثناء  ــة األملاني ــل مــع كل الشــعب الفرنــيس واإلمربيالي ــة، ب ــة الربوليتاري الربجوازي

ــة. ــن الربجوازي ــاوين م ــزء التع الج

لنفــرتض أن تتناقــض تناقضــا جوهريــا الهــوس الربوليتاريــا الربجوازيــة يف تركيــا، عــى الرغــم 

ــل  ــن وكي ــوم تعي ــورة االشــرتاكية. ألن الي ــا ال طــرح شــعار الث ــن هــذه الظــروف، فإنن م

ــا مــع  ــع شــعوب تركي ــن جمي ــة، ب ــا والربجوازي ــن الربوليتاري ــراع ب ــس ال للتناقــض، ولي

ــة. ــة األمريكي االمربيالي

 يف هــذه الحالــة، فــإن مهمــة الحــزب الربوليتــاري، مهمــة الثوريــن الربوليتاريــن، ال تتمثــل 

ــة بصفتهــا  ــل هــي اتخــاذ الثــورة الوطني يف التخلــص مــن رصخــة “الثــورة االشــرتاكية”، ب

ــائل  ــار الرس ــي يف إط ــتقالل الوطن ــم االس ــع عل ــا، برف ــة كله ــاً باألم ــر وعي ــق األك الناط

ــة. ــة األمريكي الربيدي

ــن تأســيس  ــالد وال ميك ــورة االشــرتاكية” يف الب ــع “الث ــن صن ــراع، ال ميك ــدون هــذا ال وب

ــل  ــل املهمــة األوىل للاركســين يف جعــل “اشــرتايك” ب ــل، ال تتمث ــد محت االشــرتاكية. يف بل

ــة”. ــورة وطني “ث

ويشــمل “النضــال االشــرتايك”، و “معــاداة االمربياليــة” أيضــا، ميليــكان أخــذ دروس عــى 

الرغــم مــن “الثــورة االشــرتاكية” ليحــدث تحــت شــعار اإلمربياليــة األمريكيــة مــن الخبــز 

ــا والتــي مــن شــأنها أن تجعــل أكــرب مــن  ــا الربوليتاري ــة، تركي ــا دول يف الزيــت، قائــال تركي

خيانــة للحركــة الربوليتاريــة العامليــة!
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ــيحقق  ــا س ــتقيا، ك ــا مس ــع خط ــن تتب ــة ل ــر الوطني ــرب التحري ــح، أن ح ــن الواض وم

النجــاح مــن خــالل املــرور عــرب املراحــل املختلفــة املخصصــة للمراحــل. خــالل هــذا الوقــت 

وسنســتفيد مــن تحالفــات مختلفــة وبالطبــع جبهــة العــدو مــن جهــة، وســنحاول تأســيس 

أوســع جبهــة وطنيــة ممكنــة ضــد اإلمربياليــة مــن ناحيــة أخــرى، مــن أجــل جلــب الوعــي 

الســيايس للربوليتاريــا.

لهــذا ســوف نذهــب إىل الطبقــات الوطنيــة، مجــال اختصاصنــا هــو مجــال جميــع الطبقات 

ــة  ــر النضــال حســًا ضــد اإلمربيالي ــاري، ســنقدم أك ــوري الربوليت ــا الث ــة. وبوصفن الوطني

األمريكيــة + الربجوازيــة التعاونيــة وتحالــف الحلفــاء. ســنحاول إعطــاء الربوليتاريــا وعًيــا 

اشــرتاكًيا مــن خــالل الدخــول يف أعــال الربوليتاريــا نفســها، مــن خــالل محاولــة تحويــل 

هــذه الراعــات االقتصاديــة إىل رصاعــات سياســية عــن طريــق تنظيــم هــذه الراعــات 

االقتصاديــة.

ــة حــركات الشــباب،  ــى ونوعي ــا، ملعن ــع أشــكال الربوليتاري ــار جمي ــه مــن خــالل إظه وإن

وتاريــخ الكاليــة والتقاليــد التحرريــة الوطنيــة. يف حــرب التحريــر الوطنيــة، ســنأخذ وعًيــا 

ــاء. ولكــن  ــاء والحلف سياســًيا بالقــول إن جاهــر العــال والفالحــن هــم أقــرب األصدق

مــن خــالل القيــام بذلــك، ســنحافظ عــى االســتقالل الســيايس للحركــة الربوليتاريــة كطفــل 

رضيــع.

اتفاقيات السياسة ومهمة االنحرافات املزدوجة 

يف بلــد شــبه إقطــاع ي تحــت نــر االســتعار، مــن الواضــح أن الثــوار الربوليتاريــن يجــب 

ــات  ــب كل الطبق ــذ جان ــة، أن نأخ ــن جه ــال. م ــن النض ــزدوج م ــكل م ــوا يف ش أن يكون

والطبقــات القوميــة يف النضــال ضــد اإلمربياليــة، وبــذل أقــى جهــد إلنشــاء جبهــة 

ــا  ــي ســيايس وجعله ــا بوع ــم الربوليتاري ــة أخــرى، لتنظي ــن ناحي ــة، م مناهضــة لإلمربيالي

ــكل الشــعب. ــدة ل رائ

ــا أوالً  ــه يجــب علين ــد أن ــه، أعتق ــدة الشــعب كل ــة رائ ــة العامل ــن أجــل جعــل الطبق وم

أن نكتســب القــوة ثــم ندخــل يف تحالفــات مــع هــذه القــوة املنظّمــة، وهــو نتــاج فكــر 

ــام بالرتتيــب. ــه يضــع امله ميتافيزيقــي خــارج املاركســية، ألن
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ــق  ــة حقائ ــم حمل ــة بتنظي ــة العامل ــرتاكًيا للطبق ــا اش ــي وعًي ــوف نعط ــة، س ــن ناحي وم

سياســية واســعة، وتنظيــم جاهــر العــال والفالحــن، ومحاولــة إعطــاء وعــي دميقراطــي 

وطنــي لجميــع الطبقــات الوطنيــة األخــرى، ودعــم حركاتهــم املناهضــة لإلمربياليــة، 

ــذا  ــة. ه ــو كل الجدلي ــذا ه ــم أنفســهم. ســنحاول تأســيس. ه ــن أجــل تنظي ــاح م والكف

ــر. ــع اآلخ ــل م ــب التعام ــع األول، ويج ــل م ــن التعام ــل وال ميك ــزدوج ال ينفص ــال امل النض

ــا املشــكلة  ــي تتكــرر دامئــا، إذا تركن ــة الت ــق العامــة لالشــرتاكية العلمي هــذه هــي الحقائ

بهــذا الشــكل املجــرد، ال ميكننــا أن نــربز أي يشء، وعملًيــا، ال متلــك هــذه الصيغــة املجــردة 

قيمــة الصويــا حتــى إذا تركــت ويجــب أن نخصــم املشــكلة بالتأكيــد مــن الخطــة املجــردة 

إىل الخطــة امللموســة ونحلــل الخرســانة. عــى هــذا النحــو، إذا مل نقبــل جميــع التناقضــات 

املتشــابكة يف عمليــة مــا، فليــس بوســعنا التعامــل مــع جانبــن متناقضــن بشــكل متســاٍو 

يف إطــار متناقــض )يف هــذه املهمــة املزدوجــة(.

تعنــي املعاملــة املتســاوية لــكل مــن هاتن املهمتــن املتناقضتــن أن “الثوريــن الربوليتارين 

ال يفعلــون شــيًئا”. ألنــه مبــا أن هذيــن االتجاهــن املتعارضن يوازنــان بعضهــا البعض، فإن 

الحركــة ســتتخى عــن مكانهــا لإلحصــاء. يف هــذه الحالــة، إذا أردنــا التحــدث عــن موقــف 

ديناميــي، يجــب أن يكــون أحــد هــذه التوجيهــات أكــر أو أقــل صعوبــة مقارنــة باآلخــر. 

يســمى اتجــاه التناقــض يف اتجــاه شــخصية الــكل يف الجانــب الثانــوي مــن التناقــض.

ــة  ــي املهم ــن ه ــن املتناقضت ــن املهمت ــة. أي م ــر أهمي ــة األك ــه القضي ــا نواج اآلن دعون

الرئيســية، وهــي املهمــة الثانيــة، وهــي “جلــب الوعــي االشــرتايك للربوليتاريــا مــن ناحيــة، 

وتنظيــم الربوليتاريــا لحزبهــا، مــن ناحيــة أخــرى، لتكريــس الكفــاح املناهــض لإلمربياليــة 

للطبقــات الوطنيــة، ملنحهــم للتنظيــم الــذايت”.

ــا مــن أجــل  مــا هــي املهمــة الرئيســية للثــورة الربوليتاريــة يف هــذه املرحلــة مــن كفاحن

الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة؟ هــذا مهــم للغايــة مــن حيــث رســم األهــداف التكتيكيــة 

اليــوم.

“يعتــرب فحــص الجوانــب الرئيســية والثانويــة للتناقــض أحــد أهم طــرق تحديــد التوجيهات 

ــغ(  ــيس تون ــاو ت ــوري”، )م ــة للحــزب الث السياســية والعســكرية واالســرتاتيجية والتكتيكي
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اإلجابــة هــي انتقائيــة وليســت جــادة. قبــل اإلجابــة عــن هــذا الســؤال، نســتخلص بإيجــاز 

طبيعــة الكــون الــذي نحــن فيــه؛ ملــرة واحــدة، فــإن الطبيعــة األكــر متيــزًا لهــذا الكــون 

هــي انخفــاض مســتوى الوعــي لجميــع الطبقــات الوطنيــة، مبــا يف ذلــك الطبقــة العاملــة. 

ثانيــاً، تفتقــر جميــع الطبقــات الوطنيــة إىل تنظيمهــا الــذايت. ال ميكــن للثــوار الربوليتاريــن 

يف ويف حــزب الشــعب الجمهــوري والكــايل إال تشــكيل فصيــل.

ــة )ولكــن ليــس  ــورة الربوليتاري ــا، فــإن املهمــة الرئيســية للث ــة مــن نضالن يف هــذه املرحل

املهمــة كاملــة أو الوحيــدة( يف ظــل هــذه الظــروف ال تتمثــل يف دعــم النضــاالت الثوريــة 

لــدى الكاليــن، حتــى لــو كانــوا ضعفــاء، ولكــن للعمــل مــن أجــل التنظيــم الــذايت لفئــات 

ــة العــال وجلــب الوعــي االشــرتايك مــن خــالل  ــة أخــرى خــارج كتل أو مجموعــات قومي

ــة للعــال، وإحضــار  ــم الحــركات العفوي ــق السياســية، وتنظي ــح كل الحقائ ــة توضي حمل

الربوليتاريــا إىل حزبهــا.

ــا  ــن قوتن ــرًا م ــن، ســنوظف جــزًءا كب ــن بروليتاري ــا ثوري ــارة أخــرى، نحــن، بوصفن وبعب

ــا نقــوم  ــوي، وحقيقــة أنن ــة يف االتجــاه الثان ــا يف هــذا االتجــاه الرئيــيس والبقي وإمكانياتن

بتقليــص هــذه املهمــة املزدوجــة املتناقضــة بهــذه الطريقــة امللموســة ال تتمثــل يف املبالغــة 

يف تبســيط هــذا الجانــب الثنــايئ بشــكل ســلبي، ولكــن مــن الــروري أن نعتــرب الطابــع 

املميــز ملهمتــن متناقضتــن كطريقــة تحليــل للجدليــات املاركســية، سونوتشــا إذا مل نقــم 

ــص  ــع الخصائ ــل م ــض، أي إذا مل نتعام ــة ألي تناق ــية والثانوي ــب الرئيس ــص الجوان بفح

ــن يف دراســة مجــردة،  ــض، فســوف نكــون محارصي ــن التناق ــن الرطــن م ــزة لهذي املمي

)مــاو تــيس تونــغ(.

التحليــل املاركــيس هــو تحليــل للخرســانة، علينــا التعامــل مــع األحــداث والقضايــا والحلول 

واألهــداف التكتيكيــة والعالمــات يف مــكان معــن ومرحلــة معينــة. ال ميكــن حــل املشــاكل 

ــة  ــة وتفصيلي ــالت جدي ــراء تحلي ــالل إج ــن خ ــة إال م ــكل مرحل ــية ل ــة األساس التكتيكي

للــروط.

يف هــذه املرحلــة مــن نضالنــا مــن أجــل ثــورة دميقراطيــة وطنيــة، فــإن املهمــة الرئيســية 

ــة ولجلــب  ــا نحــن الثوريــن الربوليتاريــن هــو جلــب الوعــي االشــرتايك للطبقــة العامل لن

جاهــر العــال إىل منظاتهــم الخاصــة. 
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إنهــا ليســت قضيــة معقــدة مــن النظريــة املاركســية أن هــذه املهمــة هــي املهمة الرئيســية 

يف هــذه املرحلــة، التــي ال منلــك فيهــا إال القليــل مــن القــوة، حتــى الشــخص الــذي كان لــه 

نصيبــه مــن املاركســية لبعــض الوقــت ســيفهم عــى الفــور أنــه يف هــذه املرحلــة، يجــب 

ــى  ــن ع ــية. يتع ــكلتنا الرئيس ــو مش ــة ه ــة العامل ــن الطبق ــا ب ــيخ مكانتن ــون ترس أن يك

االشــرتاكين قيــادة الكفــاح الدميقراطــي الوطنــي لجميــع النــاس.

ــا ونشــاطنا داخــل العــال وحــركات الفالحــن،  ــا مكانن ــة، إذا اعتربن لكــن يف هــذه املرحل

ــة. يصــوغ األســتاذ  ــة للمهمــة الثاني ــاذا يجــب أن تعطــي األولوي ــن الواضــح مل ــح م يصب

الكبــر للجــدل الجــديل املاركــيس، لينــن، الســؤال بوضــوح ال يقبــل الجــدل يف الفــرتة األوىل، 

كان لدينــا القليــل مــن الســلطة، وعندئــذ فقــط متكنــا مــن تكريــس أنفســنا للعمــل فقــط 

بــن العــال وملعارضــة االنحرافــات عــن هــذا الطريــق وكان لتوحيــد “.

ــل  ــع مراح ــا يف جمي ــها دامئ ــي نفس ــية ه ــا الرئيس ــون مهمتن ــن تك ــال، ل ــة الح وبطبيع

كفاحنــا مــن أجــل الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة. بعــد تعزيــز مكانتنــا بــن جاهــر العــال 

والفالحــن، أي تأســيس منظمــة ثوريــة بروليتاريــة وتنســيق حــركات الفالحــن العاليــة، 

أو تحقيــق الكثــر مــن التقــدم بهــذه الطريقــة، بعبــارة أخــرى، بعــد اجتيــاز هــذه املرحلــة، 

فإنــه ســيعود.

ومــن الواضــح أن مشــكلة تنظيــم العــال ورفــع الوعــي ترتبــط بالجدليــة الحيــة للنضــال. 

هــذان الراعــان متشــابكان، وال يوجــد ســور صينــي بينهــا.

لكــن مــن غــر املعقــول أن يكــون مــن املمكــن إنشــاء جبهــة حقيقيــة معاديــة لإلمربياليــة 

بــدون مســار معــن يف قضايــا الوعــي وتنظيــم الطبقــة العاملــة، التــي هــي القــوة الدافعــة 

للجبهــة الوطنيــة املوحــدة.

ــم  ــض ويت ــتوى منخف ــة يف مس ــات الوطني ــع الطبق ــون جمي ــث تك ــرتة، حي ــذه الف يف ه

ــة  ــد اإلمربيالي ــال ض ــع النض ــوة األوىل لترسي ــإن الخط ــذايت، ف ــا ال ــن تنظيمه ــا م حرمانه

األمريكيــة وتأســيس الجبهــة الوطنيــة هــي تأســيس الحــزب الســيايس للربوليتاريــا. بــدون 

القيــام بذلــك، بــدون تنظيــم جاهــر العــال، دون تحقيــق درجــة معينــة مــن النجــاح 

يف رفــع مســتوى الوعــي، ال ميكــن فعــل أي يشء يتجــاوز الحديــث العــام حــول الجبهــة 

الوطنيــة. الجانــب اآلخــر مــن املســألة هــو هــذا، يعتمــد تنظيــم الطبقــة العاملــة وزيــادة 

ــة  ــد اإلمربيالي ــة ض ــة وطني ــاء جبه ــى إنش ــر ع ــد كب ــة إىل ح ــراءات التوعي ــر إج تطوي

ــا. وحلفائه
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ــام الرئيســية يف هــذه  ــا نوضــح امله ــل ملمــوس للمشــكلة، دعون مــن خــالل إجــراء تحلي

ــح حــول هــذه املســألة، “املســألة األوىل هــي  ــرتك آراء االنحــراف الصحي ــم ن ــة، ث املرحل

ــة إلنشــاء حــزب العمــل  ــا ال توجــد إمكاني ــة ويف بلدن ــة لسياســة الجبه السياســة الوطني

ــل. ــذايت للشــعب العام ال

دعونــا نفــرتض أن وجهــة النظــر اليمينيــة ال ترتــب ميكانيكيــاً املهــام يف املهمــة املزدوجــة. 

يف ذلــك الوقــت، مــن الواضــح أن املهمــة الرئيســية هــي “العمــل مــن أجــل إنشــاء الجبهــة 

الوطنية”.

“يجــب أن تكــون مهمتنــا الرئيســية إعطــاء رشوط ذاتيــة لصــف مــا دون رشوط موضوعية. 

ــال إذا كان  ــة الح ــا.” وبطبيع ــذايت للربوليتاري ــم ال ــيس التنظي ــي تأس ــوة األوىل ه الخط

املســتوى االقتصــادي للبلــد غــر كاٍف لنضــج الــروط املوضوعيــة للطبقــة العاملــة، فــإن 

املهمــة األساســية هــي دعــم الطبقــات الوطنيــة األخــرى. )دور الطبقــة العاملــة يف هــذه 

املرحلــة غــر نشــط، ســلبي( يف الواقــع ويتــم التفكــر هنــا.

تنعكــس الربوليتاريــا التابعــة لحركتنــا الثوريــة الربوليتاريــة يف الطبقــة العاملــة، ويف الوقــت 

الحــارض، تُــرتك الطبقــة إىل مرحلــة أكــر تقدًمــا حيــث تنضــج الــروط االقتصاديــة، مــن 

خــالل إعــالن أنهــا محرومــة مــن رشوط موضوعيــة باإلضافــة إىل الــروط الذاتيــة التــي 

تحكــم الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة. يتــم دفــع املهمــة إىل الخطــة الثانيــة يف هــذه الفــرتة.

يف الدفــاع عــن الــروط االقتصاديــة للطبقــة العاملــة، فــإن “الطريقــة الثوريــة الوطنيــة”، 

“الطريقــة غــر الرأســالية” تتشــكل عــى أنهــا “طريــق الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة” يف 

ــا، وبالتــايل  األفــواه التــي تعلــن نفســها “اشــرتاكية بروليتاريــة” و “اقتصاديــة” يف صفوفن

تتزعــزع.

ليــس هنــاك إمكانيــة إلنشــاء حــزب العمــل الــذايت للعــال يف بلدنــا اليــوم “وهــذا دليــل 

آخــر عــى هــذا االنحــراف والنتيجــة الطبيعيــة لتقييــم رشوط موضوعيــة ترتليهــا قيــادة 

الطبقــة العاملــة مل تنضــج بعــد “، وال تســمح الدميقراطيــة الرســمية اليــوم بهــذا، لــذا فــإن 

الهــدف األســايس لنضالنــا يف هــذه املرحلــة )نضــال الطبقــة العاملــة ليــس رصاعــاً إيجابيــاً 

ــة  ــر العامل ــة للجاه ــذه اإلمكاني ــي ه ــة تعط ــة دميقراطي ــاء بيئ ــو إنش ــلبي( ه ــل س ب

هــذا التقييــم إذا اعتربنــاه نتــاج تقييــم فإنــه نتــاج مناهــض لللينينيــة و “االقتصاد”،عــى 

شــفا ثــورة دميقراطيــة عــام 1905 التــي تقــول إن البورجوازيــة هــي التــي تصنــع الثــورة 
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الربجوازيــة، الربوليتاريــا هــي التــي تصنــع الثــورة الربوليتاريــة، “يجــب تطويــر الدميقراطية 

الربجوازيــة لــي يكــون للطبقــة العاملــة دور أســايس يف املشــهد الســيايس للبــالد”، وأنــه 

“ســتكون هنــاك مســافة طويلــة بــن الثــورة االشــرتاكية والثــورة الربجوازيــة”.

ــاك  ــا، وأن هن ــا خالي ــة كان حل ــية لللينيني ــوة السياس ــل الق ــن أج ــال م ــال إن النض وق

عقليــة أساســية بــن األهــداف السياســية العاجلــة والــرأي الــذي يقــول “اقتصــادي”، مــع 

التأكيــد بشــكل خــاص عــى “حريــة تكويــن األحــزاب”، والــرأي القائــل “ال توجــد إمكانيــة 

إلنشــاء مجتمــع العــال” كان مفتوحــا.

ومــع ذلــك، ووفًقــا للنظريــة اللينينيــة للثــورة غــر املنقطعــة، فــإن نظريــة الثــورة 

الدميقراطيــة الوطنيــة، التــي هــي تطبيــق هــذه النظريــة عــى البلــدان شــبه املســتعمرة 

وشــبه اإلقطاعيــة، فــإن املســافة بــن الثــورة الدميقراطيــة الربجوازيــة والثــورة االشــرتاكية 

ــا قصــرة. ــة ولكنه ليســت طويل

 ووفًقــا لللينينيــة، فــإن التنظيــم الــذايت للربوليتاريــا يتــم تأسيســه يف كل فــرتة مــن النضال، 

والنضــال مــن أجــل الحقــوق الدميقراطيــة ليــس غايــة يف حــد ذاتــه. “إن مســتوى التنميــة 

ــروط  ــة”، أي “ال ــة الوطني ــورة الدميقراطي ــرتاتيجية الث ــور اس ــالد يتص ــة يف الب االقتصادي

املوضوعيــة للربوليتاريــا”.

يف هــذه املرحلــة، تتمثــل وظيفــة الثوريــن الربوليتاريــن يف رفــع وعــي العــال والفالحــن، 

وإنشــاء التنظيــم الــذايت للربوليتاريــا، يف حــن أن الواجــب الثانــوي هــو العمــل مــن أجــل 

التنظيــم الــذايت للطبقــات الوطنيــة األخــرى وإنشــاء الجبهــة الوطنيــة، ضــد الخــط الثــوري 

ــة يف النضــال ضــد  ــا الثانوي ــل الربوليتاري ــالد هــو جع ــة للب ــة االقتصادي ــح والتنمي الصحي

ــة  ــن والكالي ــن املتعاون ــالد ب ــاء الب ــع أنح ــيس يف جمي ــال الرئي ــا النض ــة، حالي االمربيالي

ونتيجــة طبيعيــة لهــذه املهمــة الرئيســية املقرتحــة هــو الجبهــة الوطنيــة.

مبــا أن الظــروف املوضوعيــة والذاتيــة للهيمنــة الربوليتاريــة غــر متوفــرة، وال ميكــن 

ــة يف  ــة هــو جبه ــة الوطني ــح الجبه ــن الواضــح أن مصطل ــة، فم ــا يف هــذه املرحل تنظيمه

هيمنــة البورجوازيــة الصغــرة. )تلخيــص موجــز، تقــول وجهــة اليمــن(: يف هــذه املرحلــة، 

الهــدف الثــوري هــو قــوة برجوازيــة صغــرة معاديــة لإلمربياليــة يف مــر وكــا يف ســوريا، 

ــة، توابــع “داعــم” الــدور.  ــا يف هــذه الحركــة مــن الطبقــة العامل ودور تركي
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لدعــم الكاليــن. هــذه الســلطة الربجوازيــة الصغــرة ســتخلق ظروفــا موضوعيــة للقيــادة 

الربوليتاريــة، التــي لــن تكــون موجــودة يف الوقــت الحــارض، ســتخلق بيئــة دميقراطيــة يف 

البــالد )التــي ستؤســس املصانــع وتقــوم بإصــالح األرايض يف البــالد(، بحيــث يتــم يف هــذه 

البيئــة الدميقراطيــة إنشــاء حــزب الربوليتاريــا األســايس.

الحقوق الكمالية اليسارية “ زمرة من العسكريين 
واملدنيين” 

إن أيبــار ومــن وجهــة النظــر اليمينيــة النتهازيــة أريــن، باعتبارهــا فئــة ميتافيزيقيــة مــن 

الطبقــة الوســطى مــن املثقفــن العســكرين واملدنيــن، يتــم تقريبهــا باســتمرار إىل نفــس 

ــع النظــرة الصحيحــة يف  ــة إىل اليمــن، م ــي للكالي ــز امليتافيزيق ــة، وتعــرض التميي املثالي

صفوفنــا التــي تنتقــد اليمــن. 

يفــرس الــرأي اليمينــي املســألة عــى النحــو التــايل: وقــد تــم تقســيم املنظريــن اليوميــن 

ــة الصغــرة، إىل اثنــن مــن  ــوري الكــايل، أ الجــزء األكــر يقظــة مــن الربجوازي للخــط الث

الجنــاح اليمينــي   والربملــاين، واثنــن مــن القوانــن، مــا يعكــس الطبيعــة الفريــدة 

للربجوازيــة الصغــرة. مــن دون متييــز، دون إدراك أن الكتلــة العســكرية املدنيــة قــد 

قســمت تحــت قيــادة هذيــن الجناحــن املنفصلــن، فإنــه مــن غــر املمكــن تحديــد قضايــا 

ــح. ــوري الكــايل بشــكل صحي الخــط الث

ومــن املهــم للثــوار الربوليتاريــن أن يعرفــوا وضــع حلفائنــا وكذلــك األشــخاص املناســبن يف 

هــذا الصــدد ومــن بينهــم بولنــت أجاويــد، مبــا يف ذلــك حيــث الجنــاح األميــن الــذي هــو 

تحــت قيــادة غرهــم مــن املوظفــن، ميكــن الربملانيــة طبيعــة الــال رجعيــة يف تركيــا لقبــول 

هــذا كدولــة.

ــوا  ــم أن يتبع ــًا عليه ــب هــذا املوقــف حت ــة تتطل ــة الربجوازي ــة الدميقراطي وهــذه اللعب

سياســة التنــازالت واملصالحــة والتســوية والخضــوع لإلمربياليــة واملتعاونــن معهــا. لكننــا، 

عــى األقــل يف الجــزء الرئيــيس مــن الربجوازيــة الصغــرة الثوريــة طاملــا أننــا ال نعتقــد أنهــا 

ميكــن االتصــال الخــر الربملانيــة رجعيــة “)شــاهن البــاي، تخطيــط الــرتيك يــوم، مــرق، 

رقــم 12 صفحــة 450 - 451-(.
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ــا أوال  ــل ثابــت حــول هــذا املوضــوع، يجــب علين لــي نكــون قادريــن عــى إجــراء تحلي

وقــف طبيعــة الكاليــة، والكاليــة هــي القوميــة الربجوازيــة الصغــرة التــي ترفــع أعــالم 

التحــرر الوطنــي للشــعوب الرقيــة يف بلــد خاضــع لإلمربياليــة.

الربجوازيــة الصغــرة رســمها جذريــة الكاليــة يف تركيــا التــي متيــزت مــن قبــل املتحرريــن 

و” الوطنيــة” ومــواد “علانيــة”، بســبب طبيعــة البضاعــة، فــإن الكاليــة ال متتلــك سياســة 

اقتصاديــة محــددة.

إن الطابــع العــام للربجوازيــة الصغــرة، التــي تنتــر بــن العمــل ورأس املــال، ينعكــس يف 

ــا لظــروف  ــة تغــر االتجــاه وفق ــاك سياســة اقتصادي ــة وهن ــة الكالي السياســة االقتصادي

الكــون الحــايل وتهيمــن أحيانــا عــى جانــب الــركات الخاصــة وأحيانــا الدولــة.

ــه  ــة باســتمرار وتعطي ــال الكالي ــظ عــى ك ــي تحاف ــاً الت ــة املســتقلة وطني ــا الطبيع إنه

ــل  ــد يشء مث ــة، ال يوج ــض لإلمربيالي ــة املناه ــع الكالي ــن طاب ــر ع ــرف النظ ــاً. ب روح

ــة أن يّدعــوا  ــن هــم يف الصــف ضــد اإلمربيالي ــذا الســبب، ال ميكــن إال للذي ــة. له الكالي

ــة. الكالي

 أولئــك الذيــن يدينــون الحــركات املناهضــة لإلمربياليــة عــن طريــق التضحيــة باإلمربياليــة، 

أولئــك الذيــن ميارســون الدميوقراطيــة الفلبينيــة التــي هــي أداة اإلمربياليــة، ال يحصلــون 

يف صفــوف الكاليــة، حتــى إىل اليمــن.

االســتقالل الوطنــي والكاليــن بــن عــام 1919 و1976، هــي يف محاولــة لتخريــب 

الحــركات املناهضــة ألمــركا مــن املناهــض لإلمربياليــة يف املراتــب لتوزيعهــا، التحــرر 

الوطنــي “أعــداء الدميقراطيــة”، “النــاس الذيــن ال يؤمنــون بأغنيــاء املثقفــن”، رسق امتيــاز 

األرايض األمريكيــة األشــخاص الذيــن هــم يف ســباق مــع املتعاونــن يف سياســة العطــاء هــم 

ــة. ــة يف صفــوف الكالي ــة هــؤالء الكاليــن هــم أكــر ثوري مــن الكاليــن. واألكــر ثوري

لتقســيم الكاليــة بهــذه الطريقــة كحــق يســاري هــو تحليــل زائــف يحتــوي عــى أخطــاء 

مختلفــة. الحــظ أن املشــاهدين اليمينيــن واملثقفــن املدنيــن ينظــرون إىل الكاليــة عــى 

أنهــا واحــدة، وهــذا ســخيف متامــا.

 املجموعــة الفكريــة العســكرية واملدنيــة هــي طبقــة مــن الربجوازيــة الصغــرة، الكاليــة، 

املوقــف األكــر راديكاليــة يف هــذا القطــاع أو الربجوازيــة الصغــرة هــي نظرتهــا السياســية.
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ــة.  ــة موجــودة يف نفــس الفئ ــر العادي ــق غ ــس الحقائ ــإن نف ــا، ف ــا هــو موضــح هن  وك

الحصــول عــى واحــد إىل اآلخــر هــو خطــأ ميتافيزيقــي ضــد املنطــق الجــديل الــذي يتطلــب 

ــد املصطلحــات املســتخدمة. تحدي

ــكرية- ــة العس ــة الفكري ــى املجموع ــب ع ــاذا يج ــاءل مل ــا أتس ــح، وهن ــراف الصحي االنح

اليمن-املــدين أن تفصــل رؤيتــه السياســية عــن الكاليــة كــا يســار اليمــن إىل قســمن؟ يف 

الواقــع، كان عليــه أن ينحــرف عــن هــذا التحليــل، الــذي انتهــك بشــكل صحيــح هــذا املبدأ 

ــل  ــة املهمــة إىل حــد مــا قب ــان حــول هــذه القضي ــديل ببي ــا ن األســايس للاركســية. دعون

ــم  ــح واملناســب للمفاهي االســتمرار يف رشح ســبب اضطرارهــا إىل ذلك،االســتخدام الصحي

لــه أهميــة حيويــة يف املاركســية والفلســفة املاركســية.

دعونــا نــرتك الكلمــة إىل لويــس ألثــرس: “متثل الفلســفة الــراع الطبقــي يف مجــال النظرية. 

ــل بالكلــات، التــي  فلــاذا تحــارب الفلســفة بالكلــات؟ إن حقائــق الــراع الطبقــي متثَّ

متثلهــا” األفــكار “، والكلــات يف النضــال الســيايس واأليديولوجــي والفلســفي هــي أيضــا 

ــا ميكــن تلخيــص الــراع الطبقــي يف  أســلحة أو متفجــرات أو مخــدرات وســموم، وأحيان

رصاع كلمــة ضــد كلمــة أخــرى.

ــاك  ــؤدي إىل االرتب ــرى ت ــات أخ ــاك كل ــا. هن ــا بينه ــدو في ــل كع ــات تتقات ــض الكل بع

يف املعنــى، مثــل مصــر معركــة حيويــة غــر مقيــدة، واألكــر تجريديــة، واألكــر صعوبــة 

وأطــول النظريــة يعمــل عــى كلــات معــارك الفلســفة. ضــد الكلــات التــي تــؤدي إىل 

ارتبــاك املعنــى، وهــو يحــارب مــع الفــروق الدقيقــة يف الكلــات املناســبة، هــذه الحــرب 

عــى الكلــات هــي جــزء مــن النضــال الســيايس، بينــا كان   ألثــرس يقــف مــراراً وتكــراراً، 

فــإن الحــرب األيديولوجيــة ضــد االنتهازيــة تتــم بالكلــات.

ــى  ــاك معن ــق ارتب ــة هــي خل ــة والتحريفي ــواع االنتهازي ــكل أن ــاط املشــرتكة ل إحــدى النق

ووضــع الكلــات التــي ليســت مرادفــة لبعضهــا البعــض يف نفــس الفئــة باســتخدام 

ــا هــي البحــث عــن الغطــاء األيديولوجــي حــول عقــل  ــة رعب ــات، إن أكــر الخيان املرادف

ــيط. ــاء البس ــأ األبري ــذا الخط ه

ــالية  ــة الرأس ــع الطبق ــه م ــوم يواج ــام الي ــن يف النظ ــود “فئت ــال، وج ــبيل املث ــى س  ع

العمــل” كــا تافهــة جــدا للوهلــة األوىل يبــدو أن االنتقــال مــن فئــة إىل الطبقــة العاملــة 

ــة. وتشــويه واحــدة مــن أكــرب خيان
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 ضحــى باملصالــح الذاتيــة للطبقــة العاملــة حــول رشعيــة الربجوازيــة. )كــا هــو معــروف، 

فــإن الرأســالية هــي نظــام. الطبقــة العاملــة ليســت الرأســالية، بــل الربجوازيــة(، كــا 

ــن  ــل املفهوم ــة مث ــس الفئ ــة يف نف ــات املنفصل ــع الفئ ــم وضــع واق ــك، يت ــن ذل ــن م يتب

ــس  ــس يف نف ــيء أذاً لي ــس ال ــل نف ــن، يفع ــن الكالي ــن واملفكري ــكرين واملدني العس

ــا. ــة لدين ــح يف تنقي الجرعــة وأيضــا االنحــراف الصحي

وهــي يف هــذا االدعــاء عــن األنظــار “القيــادة الربوليتاريــة يف تركيــا هــي الهــدف لظــروف 

غــر مالمئــة”، أي الطبيعيــة نتيجــة لهــذا الوعــد، ودور الربوليتاريــة يف هــذه املرحلــة هــو 

غــر نشــط، دور فعــال يف مكافحــة هــذه املرحلــة مــن الحــرب اإلمربياليــة، فإنــه ينتمــي 

إىل الكاليــة القطاعــات األكــر وعيــا مــن الربجوازيــة الصغــرة.

 كدليــل عــى ذلــك، “إن الــراع الرئيــيس يف البــالد اليــوم هــو مــن بــن املتعاونــن مــع 

الكاليــن”. اآلن دعونــا ننظــر إىل بلدنــا، عــى حــد قــول االنحــراف الصحيــح، “يتــم جمــع 

غالبيــة الكــوادر الكاليــة حــول أجاويــد “. إذا مل يتــم تضمــن أجاويــد، واينونــو وحــزب 

ــيفقد  ــذا القســم،” س ــة يف ه ــوادر الكالي ــة، “الك ــوري يف نطــاق الكالي الشــعب الجمه

الكاليــون فجــأة قــدرا كبــرا مــن القيمــة.

ــل  ــن” دلي ــن والكالي ــن املتعاون ــالد يحــدث ب ــع أنحــاء الب و “النضــال الرئيــيس يف جمي

عــى أنــه يف وقــت ســيقع يف طريــق مســدود، مــن أجــل أن تزعــم املطالبــة بـ “الــراع عى 

مســتوى األمــة بــن الكاليــن واملتعاونــن”، ويجــب تحويلهــا إىل صفــوف الكاليــن الذيــن 

يعارضــون الدميقراطيــة الفلبينيــة، والذيــن يتفقــون مــع اإلمربياليــة التعاونيــة، فــإن حــزب 

العــال ثــاين أكــرب حــزب ضــد الســلطة الكــايل وحــزب الشــعب الجمهــوري.

 إن الكاليــن الذيــن عــززوا صفوفهــم جنبــا إىل جنــب مــع هــذا النقــل العمــالق، أصبحــوا 

مــن أهــم األتبــاع الثوريــن للمتعاونــن يف الــراع الرئيــيس يف جميــع أنحــاء البــالد 

)وبطبيعــة الحــال، إال أن قــوة الحــزب الشــعب الجمهــوري كانــت ال تقــدر وال تحــى عــى 

ــك الجيــش  مجموعــة متنوعــة مــن املؤسســات يف حــزب الشــعب الجمهــوري، مبــا يف ذل

الــرتيك هــو فعالــة جــدا(.

 باإلضافــة إىل ذلــك اليــوم هنــاك رجعيــون الربملانيــة الرجعيــة، الذيــن يــرون أنهــم عــى 
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خطــأ بعــد االنتخابــات، عــن طريــق تغيــر النظــام بهــذه الطريقــة، فإنــه مــن املســتحيل 

أن ينتقــل مــن الجانــب األميــن مــن الكاليــة.  

االنحــراف الصحيــح هــو “التحليــل امللمــوس للحــاالت امللموســة” ومــا إىل ذلــك، تعامــل 

الكاليــة تحــت زخــارف صغــرة مــع عمليــة التشــويه، وخلــق مفهــوم االرتبــاك ومحاولــة 

إضفــاء الرعيــة عــى النظــرة الصحيحــة اليمينيــة.

 ال يوجــد فــرق بــن الخطــأ ملفهــوم “جــول مــووش” وبــن الخطــأ املفهــوم يف وجهــة نظــر 

ــارس  ــا م ــة األوىل. ومثل ــل للوهل ــط بالتفاصي ــه مرتب ــدو أن ــذي يب ــي، وال ــاح اليمين الجن

مــوش هــذا اإلكــراه عــى التمييــز، فــإن رؤيــة الجنــاح اليمينــي اليــوم كان عليهــا أن تفعــل 

هــذا التدمــر إليجــاد أســاس ثابــت النحرافهــا، وبعبــارة أخــرى، فــإن فصــل الكاليــة عــن 

اليمــن إىل اليســار هــو عمليــة رضوريــة لهــذه الهــزة االرتداديــة، وهــي نظريــة مســاملة.

واليمــن الكاليــة هــي ميــن يســار لصياغــة املشــكلة عــن طريــق فصــل، ويشــمل أيضــا، 

هنــا شــيئن يف نفــس الوقــت، “مــن ناحيــة، الــراع الرئيــيس يف جميــع أنحــاء البــالد هــو 

مــن بــن املتعاونــن مــع الكاليــن”.

 الكاليــة مبالــغ فيهــا ومرتفعــة مــن خــالل إعطــاء الكاليــن فاتــورة مفتوحــة للرائــد يف 

هــذه املرحلــة، وبعبــارة أخــرى ويف نفــس الوقــت فــإن اإلمكانيــة الثوريــة للكاليــة تتوســع 

ــة  ــط رؤي ــس فق ــة، لي ــل الكالي ــادة وتقلي ــص. هــذا الخطــأ يف اتجاهــن، وهــو زي وتتقل

ثوريــة بروليتاريــة للقضايــا، ولكــن أيضــا التقليــل مــن تقديــر الطبقــة العاملــة. وتســتند 

جميــع أنــواع االنتهازيــة، يف التحليــل النهــايئ، إىل اختــالس الطبقــة العاملــة وحلفائهــا.

مــا تتعــرض بلدنــا لــه يف وقــت مبكــر مــن عمليــة اليــوم حفنــة مــن الخونــة مــع اإلمربيالية 

األمريكيــة يف كل دائــرة األرايض واملســاحة مــن الواضــح أن مــن بــن شــعوب تركيــا. ولهــذا 

الســبب فــإن عمليــات تطويــر الراعــات الداخليــة بــن مختلــف الطبقــات واملجموعــات 

يف مجتمعنــا تخضــع لتأثــر هــذا العامــل الخارجــي، وهــو التناقــض الرئيــيس.

 هــذا هــو التناقــض الرئيــيس بــن هــذه الطبقــات أو املجموعــات، والتناقضــات املوجــودة 

ــن  ــة م ــوار والطبق ــداول يف األه ــب املت ــة لتجن ــة خاص ــالء عناي ــب إي ــا. يج ــد ذاته يف ح

امليتافيزيقيــا عنــد دراســة الطبقــات والعشــائر وال ميكــن اعتبارهــا ككل دون األخــذ بعــن 

االعتبــار أي فئــة أو عشــرة أو رصاعــات داخــل املنظمــة التــي تشــارك فيهــا بنشــاط.
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ــكل دون  ــف ضــد ال ــاذ هــذا املوق ــن اتخ ــط، ال ميك ــب املتناقضــة فق ــا ألحــد الجوان وفق

النظــر فيــا إذا كان هــذا الجانــب املتناقــض هــو الرئيــيس أو املــرؤوس يف فــرتة معينــة، 

لهــذا الســبب، عنــد تحليــل املفكريــن العســكرين املدنيــن، مــن الــروري التعامــل مــع 

ــة التــي يتشــكل بهــا التناقــض الرئيــيس يف البــالد. التناقضــات الداخلي

 والربجوازيــة الصغــرة تلــك البلــدان التــي لديهــا تقاليــد ثوريــة يف تركيــا هــذه العشــرة، 

ــري يف  ــي تج ــد الت ــية للبل ــاة السياس ــال يف الحي ــب دورا فاع ــا يلع ــة أيض ــن يف مرحل نح

ــات. ــات واملنظ ــف املؤسس مختل

ــة  ــارص معادي ــة” مــع عن ــح مــع اإلمربيالي ــارص “تتصال ــوم تضــم هــذه املجموعــة عن والي

لإلمربياليــة العوامــل الخارجيــة التــي لهــا تأثــر أكــرب يف هــذه الفئــة هــي مرحلــة أخــرى يف 

اتجاهــات متناقضــة، وحتــى اآلن مل يتوقــف املــرسح الرئيــيس يف االتجــاه الثانــوي ذبذبــة 

ضبــط النفــس مــن قبــل الباحثــن.

 عــى ســبيل املثــال، يف حــزب الشــعب الجمهــوري حيــث شــاركت هــذه املجموعــة بنشــاط 

ــادة  ــة حــرب إع ــاين ويف نهاي ــة” الســائد والث ــادي لإلمربيالي ــاه املع ــام 1924، “االتج يف ع

املشــاركة تحولــت نتيجــة فتــح أبــواب البــالد لإلمربياليــة إىل اتجــاه ثانــوي.

ــب  ــذه الجوان ــن ه ــد م ــاذ واح ــق اتخ ــن طري ــط ع ــرتة فق ــات يف كل ف ــذه املجموع ه

املتناقضــة “فقــط الكاليــة”، “محــض الثــوري والشــعبي” أو االستســالم، كــا فعــل 

ــن نفســه،  ــة ليعل ــن الشــعب” هــو املثالي ــورة م ــط مضــادة للث ــدو فق ــة، “ الع االنتهازي

وبطبيعتهــا، هــذه املجموعــة األكــر واعيــة مــن البورجوازيــة الصغــرة، التــي ســتحل محــل 

الرتتــب الثــاين ضــد اإلمربياليــة عاجــالً أم آجــالً، واملــكان يف حــرب التحريــر الوطنيــة مهــم 

جــدا.

ــة يف هــذه املجموعــة، ال ينبغــي  ــر الخطــوط ثوري ــع الخــط الكــايل، وهــو أك ولكــن م

الخلــط بــن هــذه املجموعــة، كلــا انخفــض مســتوى الوعــي لــدى الطبقــة العاملــة اليــوم، 

انخفــض مســتوى وعــي هــذه املجموعــة، جــزء مهــم مــن هــذه املجموعــة، التــي هــي 

تحــت تأثــر التكّيــف املناهــض للشــيوعية، التــي هــي ســلعة التصديــر لإلمربياليــة، غــر 

ــدوا  ــن فق ــش يب، الذي ــاب يس إت ــق يف أعق ــون الطري ــة، ويتبع ــرة اإلمربيالي ــدرك لظاه م

الصلــة بــن الكاليــة والجــذور الكاليــة.

ــزب  ــع ح ــوازي م ــس الت ــرى بنف ــوري ال يُ ــعب الجمه ــزب الش ــارة إىل أن ح ــدر اإلش وتج



111

العــال، عــى الرغــم مــن أنــه اليــوم يجــب أن يتعامــل مــع اإلمربياليــة واملغازلــة تحــت 

ــذي  ــزب، ال ــذا الح ــة يف ه ــرة اإلقليمي ــة واملؤام ــر العاصم ــع دوائ ــط” م ــار األوس “اليس

يعتمــد بشــكل أســايس عــى العنــارص اإلصالحيــة البورجوازيــة الصغــرة، هنــاك “عنــارص 

ــا ال نســتطيع  ــوم. لكنن ــة الي ــة ثانوي ــت يف حال ــة والشــعبية”، وإن كان ــة لإلمربيالي معادي

إعــالن الحــزب الكــايل بطريقــة ال تصــدق مــن خــالل االتفــاق مــع اإلمربياليــة عــى وجــود 

ــة”. ــة لإلمربيالي ــارص معادي “عن

سياسة الجبهة الوطنية

ــة يف  ــات القومي ــع الطبق ــا جمي ــة تشــارك فيه ــة هــي جبه ــة الوطني ــة الدميقراطي “الجبه

ــة  ــوي للجبه ــة تعتمــد عــى تأســيس ق ــة الربوليتاري ــة الحرك ــذايت”، “إن تقوي ــم ال التنظي

ــوة  ــى ق ــد ع ــة يعتم ــة القوي ــة الوطني ــيس الجبه ــد”، “إن تأس ــكان واح ــة يف م الوطني

ــذا. ــة” وهك ــة الثوري ــة الربوليتاري الحرك

ــة  ــة العام ــو الحقيق ــهرة، ه ــة الش ــة املزدوج ــال يف املهم ــو الح ــا ه ــا، ك ــال هن ــا يق م

للاركســية، وكــا أننــا ال منلــك أي قيمــة يف مارســة املهمــة املزدوجــة بحالتهــا املجــردة، 

فإننــا مل نواجــه أيــة مشــكلة مــن خــالل حــر سياســة الواجهــة الوطنيــة يف هــذا التجريــد.

تحديــد  للاركســية، ال ميكــن  العامليــة  الحقائــق  ينكــرون  الذيــن  أولئــك  باســتثناء 

ــرة  ــة وف ــادئ عاملي ــد مب ــواع التباع ــع أن ــتخدم جمي ــردة، تس ــغ مج ــات” بصي “االنحراف

ــن  ــألة م ــزال املس ــم اخت ــا ت ــك، عندم ــع ذل ــردة، وم ــغ مج ــة يف صي ــية اللينيني للاركس

امللخــص إىل الخرســانة، تغــر العمــل وتــم اســتبدال التجريــدات املاركســية اآلن بالتعريــف 

بالتحريفيــة.

ــى  ــو ع ــن ه ــب وم ــخص املناس ــو الش ــن ه ــة م ــدة ملعرف ــة الوحي ــإن الطريق ــك ف ولذل

ــا  ــم القضاي ــة. وأه ــة لللينيني ــادئ العاملي ــوء املب ــة يف ض ــاف ملموس ــو اكتش ــى ه املنحن

ــذا  ــردة يف ه ــات املج ــة. الرتكيب ــأيت يف البداي ــة” ت ــة القومي ــة الواجه ــة يف “سياس امللموس

ــا. ــى له ــال ال معن املج

ــة،  ــد، والدوغاتي ــات، والتجري ــواع املخطط ــع أن ــن جمي ــن م ــون متحرري ــب أن نك يج

واألمنــاط الجاهــزة يف سياســة الواجهــة الوطنيــة، عــى ســبيل املثــال: مــن الخطــأ االعتقــاد 

ــة ال ميكــن أن يتحقــق إال مبشــاركة املنظــات  ــأن الشــكل األكــر كــاالً للجبهــة الوطني ب

الذاتيــة لــكل طبقــة.
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ــرة  ــة الصغ ــة الربجوازي ــلطة الثوري ــيس الس ــو تأس ــا ه ــدر م ــئ بق ــاد خاط ــذا اعتق  ه

ــأن  ــا االعتقــاد ب ــة )مــن الخطــأ أيًض ــة الوطني ــة لنجــاح الثــورة الدميقراطي ــة حتمي كمرحل

ــارة(. ــتكون ض ــرة س ــة الصغ ــة الربجوازي ــلطة الثوري الس

أننــا يف جــزء كبــر مــن تحليالتنــا حــول سياســة الواجهــة الوطنيــة. كــا نفعــل يف حلقــات 

“الواجــب الثنــايئ الشــهر”، و “أقســام اليســار” اليســار “اليســار” و “العســكرية-املدنية”، 

ســركز عــى بعــض النقــاط التــي نعتربهــا مهمــة يف هــذا الفصــل.

دعونــا أوال نركــز عــى مشــكلة الفالحــن التــي بطبيعتهــا هــي الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة 

ــورة،  ــة الث ــدا يف عملي ــم ج ــؤال الفالحــن مه ــإن س ــذا الســبب ف ــة، له ــورة فالحي ــي ث ه

وعــى ســبيل املثــال نــراه يف مــاو تــيس تونــج، املجتمــع الصينــي عنــد تحليــل الطبقــات، 

تعتــرب الغالبيــة العظمــى مــن الســكان فئــة، وليــس كجــزء مــن الربجوازيــة الصغــرة. إن 

التحالــف بــن العــال والفالحــن، وهــو أول تحالــف لتأســيس الجبهــة الوطنيــة، هــو يف 

الوقــت نفســه الــرط األســايس لقيــادة الطبقــة العاملــة.

الجبهــة الوطنيــة ترتفــع فــوق تحالفــن، يعتمــد “تحالــف الطبقــة العاملــة” و “التحالــف 

بــن البورجوازيــة الوطنيــة والعــال غــر العاليــن والعــال” ورائــد الطبقــة العاملــة، أن 

نجــاح الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة يعتمــد عــى مــا إذا كان التنظيــم الــذايت للربوليتاريــا 

يتــم جمعــه وإدارتــه مــن قبــل الفالحــن. 

ــم إىل  ــة أن تنض ــة الدميقراطي ــة الوطني ــة للجبه ــد للغاي ــن املفي ــس م ــبب، لي ــذا الس له

الفالحــن بالتنظيــم الــذايت. عــى ســبيل املثــال، حتــى يف املرحلــة التــي تكــون فيهــا الواجهة 

هــي الشــكل األمثــل، مل يكــن الفالحــون منظمــن ذاتيــاً يف الصــن.

ــة باملعنــى الحقيقــي دون  ــه ميكــن تأســيس الجبهــة الوطني ــم فــارغ أن نفكــر أن ــه حل إن

توفــر نقابــة العــال. يف هــذه الفــرتة، مــن الواضــح ملــاذا قضيــة تنظيــم الطبقــة العاملــة 

وإحضارهــا إىل حزبهــا مــن مهمتنــا املزدوجــة هــي املهمــة الرئيســية. إن توفــر الربوليتاريــا 

لحزبهــا هــو أكــرب خطــوة يف تأســيس الجبهــة الوطنيــة.
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ــة بطريقــة جامــدة  ــة أخــرى مهمــة هــي مخاطــر معالجــة سياســة الواجهــة الوطني قضي

وغــر قابلــة للتغيــر، ففــي كل مرحلــة، يجــب توجيــه الخطــوط الثوريــة الربوليتاريــة نحــو 

الفــوز بجميــع الحلفــاء املحتملــن لهــذا النضــال.

ــاء  ــدايئ للحلف ــف الع ــد املوق ــح ض ــف واض ــاذ موق ــب اتخ ــة، يج ــذه املرحل ــن يف ه لك

املحتملــن الذيــن عــربوا صفــوف الثــورة املضــادة، وبالطبــع هــذا ال يعنــي أن املنظــات 

الربجوازيــة الصغــرة، التــي تتقلــب بــن هــذه الثــورة والثــورة املضــادة، توضــع يف نفــس 

ــن. ســلة املتعاون

يف أي مرحلــة، إذا كانــت املنظــات القامئــة ال متثــل بالكامــل املصالــح الوطنيــة للربجوازيــة 

ــة يف  ــة جعــل الكــوادر الوطني ــإن أحــد أهــداف سياســة الوحــدة هــو محاول الصغــرة، ف

ــة. إذا  ــي املهيمن ــدوام، ه ــى ال ــرة ع ــة الصغ ــل الربجوازي ــي ال متث ــات، الت ــذه املنظ ه

ــرة  ــة الصغ ــل هــذه املنظــات والربجوازي ــع مث ــارض م ــه يتع ــا، فإن ــك ممكن ــن ذل مل يك

ــدا عــن هــذه املنظــات. وكرسهــا بعي

ــة  ــة عــى سياســة الواجهــة الوطني ــة للصــن أجمــل األمثل ــرى يف املارســة الثوري نحــن ن

ــل  ــغ العام ــزب الكومينتان ــح ح ــام 1927، أصب ــي ع ــر، فف ــدة وال تتغ ــت جام ــي ليس الت

الرئيــيس للحــزب الربوليتــاري الصينــي، “جمهوريــة العــال الفالحــن”، يف عــام 1928، بعــد 

الربجوازيــة الوطنيــة واالنتقــال إىل الثــورة املضــادة مــن خــالل مالحقــة أجــزاء مهمــة مــن 

األشــخاص غــر العاملــن.

ويف هــذه املرحلــة، الحلفــاء الرئيســيون هــم الفالحــون وعــال املدينــة، وكذلــك الحلفــاء 

ــرتة،  ــذه الف ــالل ه ــي. خ ــيس الصين ــزب املارك ــد، الح ــوري الوحي ــزب الث ــن والح املحتمل

ــاً. ــي إلزامي ــة وكان الحــزب املاركــيس الصين ــة إلزامي ــة والدميقراطي ــات الوطني ــت الواجب كان

ــاين عــام 1935 العالقــات بــن الطبقــات يف الصــن، وإىل جانــب هــذا  غــر االحتــالل الياب

الوضــع املختلــف، توجهــت الربجوازيــة الوطنيــة الصينيــة والقطاعــات غــر العاملــة مــن 

الســكان إىل الجبهــة الوطنيــة مــرة أخــرى. 

ــة  ــيس “جمهوري ــعاره الرئي ــي ش ــيس الصين ــزب املارك ــول الح ــر، ح ــب اآلخ ــى الجان وع

ــاو، “إن الوضــع  ــة، يقــول م ــة شــعبية”. يف هــذه املرحل العــال الفالحــن” إىل “جمهوري

ــر شــعارنا”. ــا تغي ــب من الحــايل يتطل
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هــذا ألن الغــزو اليابــاين غــر العالقــات الطبقيــة يف الصــن، واآلن مــن املمكــن للربجوازيــة 

الوطنيــة، وال حتــى الربجوازيــة الصغــرة، أن تشــارك حتــى يف الــراع املناهــض لليابــان.

ــس فقــط مــن  ــة اســتغاللها لي ــة األمريكي مشــكلة أخــرى مهمــة هــي: تواصــل اإلمربيالي

خــالل املتعاونــن معهــا، ولكــن أيضــا مــن خــالل محاولــة الســيطرة عــى املنظــات التــي 

توجــد فيهــا، عــن طريــق التســلل بــن الطبقــات والجاعــات الثوريــة والوطنيــة، وإدخــال 

رجالهــا، أو امتــالك حقــوق انتهازيــة وفاســدة يف هــذه املنظــات، لهــذه األســباب علينــا 

أن نكــون حذريــن عنــد تقييــم منظــات حلفائنــا املحتملــن.

واليــوم، فــإن املوقــف مــن اإلمربياليــة األمريكيــة والدميقراطيــة الفلبينيــة كأداة مــن أدوات 

ــة  ــن البورجوازي ــة م ــزاء الثوري ــة واألج ــزاء الرجعي ــن األج ــة ب ــر إىل املجموع ــوة يش الق

الصغــرة )جــزء منهــا، مــن املفكريــن العســكرين املدنيــن(. 

وكلــا ازدادت حــدة القتــال ضــد املعســكرات الحاكمــة يف املعســكر الرجعــي عــى نفــس 

ــن،  ــن الثوري ــن االجتاعي ــة االتحــاد مــع الدميقراطي ــن، زادت فعالي ــب مــع املتعاون الرت

وحتــى يتســنى للعنــارص املختلفــة للربجوازيــة الصغــرة أن تتــم برسعــة أكــرب يف الجبهــة 

ــرة  ــة الصغ ــارص الربجوازي ــق العن ــي تالح ــات الت ــل املنظ ــاج إىل أن نقات ــرسى، نحت الي

اإلصالحيــة، ولكــن الذيــن يغازلــون اإلمربياليــة ، يف حركــة الجبهــة الوطنيــة للحركــة 

ــة. ــع اإلمربيالي ــون م ــن يتعاون ــك الذي ــب أولئ ــرتاكية ، إىل جان االش

ويجــب علينــا أن نفضــح املجموعــات الفاســدة واملســتمرة مــن هــذه املنظــات لنضــال 

جــريء وصبــور، مــع العلــم أن العنــارص الربجوازيــة الصغــرة غــر الرســمية التــي تكافــح 

مــن أجــل القيــام بــيء مرتبــك يف ارتباكهــم والذيــن يعميهــم تنظيمهــم بســبب الــوالء 

الــذي يســاء فهمــه و “األســاء الكبــرة التــي يقتلهــا الكثــر منــا.

ومــن الطهــارة العظيمــة أن نفكــر يف أن القــادة الرجعيــن للربجوازيــة الصغــرة ســيأتون 

إىل الخــط الثــوري الكــايل مــن خــالل اقتناعهــم باالقــرتاح والنصيحــة والعكــس هــو الفكــر 

أي التفكــر، و “ســنواجه كل هــذه القاعــدة إذا أعلنــا عــن حــرب ضــد عصبــة الحاكــم ألن 

القاعــدة الربجوازيــة الصغــرة ال تعــرف وجوههــم الحقيقيــة”.
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ــال  ــدون قت ــة ال ميكــن أن تنجــح ب ــر وإنشــاء الجبهــة الوطني ــة للتحري ــا الوطني  إن حربن

شــاق ضــد األعــداء الرسيــن واملفتوحــن، وبالطبــع، يســتحيل عــى العنــارص الربجوازيــة 

ــورة يف الجاهــر. ــأيت إىل صفــوف الث الصغــرة أن ت

أمــا اليــوم، بــرف النظــر عــن الجنــاح الرجعــي، ال ينبغــي أن نتصــور أنــه حتــى الكــايل، 

ــن  ــوع م ــارش أي ن ــكل مب ــيدعم بش ــرة، س ــة الصغ ــن البورجوازي ــا م ــر وعي ــزء األك الج

العمــل املناهــض لإلمربياليــة بــدون أي مرحلــة انتقاليــة يصبحــون فيهــا عــى الفــور محاربًا 

ــا لإلمربياليــة. معاديً

وميكنهــم حتــى الحــرص عــى عــدم املشــاركة يف نفــس الواجهــة معنــا لبعــض الوقــت حتــى 

يف مرحلــة رصاعهــم النهــايئ مــع منظاتهــم الخاصــة، أن يكــون كتفــا إىل كتــف ضــد العــدو 

املشــرتك عــى نفــس الجبهــة، وليــس مــع النقــد املكتــوب الشــفهي أو رغبــات الصداقــة، 

كــا يعتقــد، ليــس فقــط، ولكــن أيضــا بصــرب ورصاع معقــد.

ومــن املمكــن محاربــة االمربياليــة بشــجاعة وشــجاعة وبســالة وكســب كرامتهــم. بهــذه 

الطريقــة، ومــع ذلــك، قــد يكــون مــن املمكــن التخلــص مــن تكييــف مكافحــة الشــيوعية 

الــذي هــو ســلعة التصديــر اإلمربياليــة لإلمربياليــة.

ــة  ــم ويف الطبق ــوا يف صفوفه ــرتاكيون أن يكون ــم اش ــن ه ــط للذي ــن فق ــك، ميك ــع ذل وم

املناهضــة لإلمربياليــة، يف النضــال ضــد اإلمربياليــة، كمجموعــة موّحــدة ومرشــدة ومنظمــة.

ــي  ــتقالل الوطن ــل االس ــن أج ــم م ــذا القس ــن ه ــاء م ــد االنته ــر عن ــر قص ــوم بتذك لنق

والدميقراطيــة الحقيقيــة، نحــن نكافــح ضــد اإلمربياليــة األمريكيــة يف أصعــب الســبل، لكــن 

ــعبنا  ــر ش ــن تحري ــع ع ــن نداف ــن. نح ــن بروليتاري ــن كثوري ــن، لك ــن كالي ــس كثوري لي

ــك. ــن. لذل ــوار بروليتاري ــرك برجــوازي صغــر، لكــن كث ــس كبطري لي

ــة، يجــب  ــة مرن ــج سياســة حــدود وطني ــا ننته ــر، بين ــة للتحري ــا الوطني ــا، يف حربن  ثاني

أن نتحــرك مــع القــوى الوطنيــة ضــد اإلمربياليــة وحلفائهــا، ويجــب أن نضــع يف اعتبارنــا 

ــق االشــرتاكية. ــة وتحقي ــة العامل ــخ الطبق رضورة تاري
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كتلة االنحراف اليميني 

النظــر يف طــول املــادة وأهميــة املوضــوع لذلــك ســننظر يف هــذا الجــزء كموضــوع منفصــل 

للمقالــة وســوف نتطــرق فقــط إىل بضــع نقــاط هنــا.

الخــط الشــامل هــو العمــود الفقــري للحركــة املاركســية، إنــه مييــز الحركــة املاركســية مــن 

جميــع أنــواع الحــركات الربجوازيــة الصغــرة، خــط الجاهــر. إن أحــد املبــادئ الرئيســية 

ــوم عــى  ــورة تق ــك هــو أن الث ــن ذل ــا األهــم م ــورة املاركســية، ورمب ــة الث ــة لنظري الثالث

الجاهــر.

إن الخــط الشــامل، يف أي مرحلــة مــن مراحــل النضــال، يحــدد شــكل وخصائــص الوعــي 

ــون  ــي تك ــر الت ــاً للجاه ــح خارجي ــب أن مُتن ــي يج ــوط الت ــكات والخط ــة التكتي وطبيع

ــورة يف ظــل ظــروف هــذا الكــون. ــا يف الث مصالحه

ووفقــاً للــرأي األيديولوجــي لــكل فصيــل يقــول إنــه ماركــيس )وفقــاً للفكــر املاركــيس أو 

ــال الخــط  ــة، وعــى ســبيل املث ــإن الخــط الشــامل يرســم مســارات مختلف ــازي(، ف االنته

ــط  ــف وخ ــة مختل ــمه اللينيني ــذي رس ــة ال ــط الكتل ــاد وخ ــمه االقتص ــذي رس ــامل ال الش

ــه هــو “يســاري”، “مغامــرات  ــة لالقتصــاد هــو خــط شــامل، والعقيــدة اللينينيــة ل الكتل

يســارية”.

 ووفقــا لهــذا الفكــر فــإن لينــن والبالشــفة، “بالنكيســت”، “أناركيــون” ومغامــرون. 

وباملثــل، يف الصــن، وفقــا لســجادة تشــن تــو هيزيــو، فــإن مــاو تــيس تونــغ وزمــالؤه هــم 

ــي  ــة ينبغ ــك املرحل ــه يف تل ــر، ألن ــاق الجاه ــارج نط ــقطوا خ ــن س ــن الذي ــن الطائفي م

ــزاب  ــاً لألح ــا، ووفق ــس الربوليتاري ــد، ولي ــة كرائ ــة الصيني ــة الوطني ــرتاف بالربجوازي االع

ــة  ــه هــم خون ــارا وأصدقائ ــدل وجيف ــإن في ــة، ف ــكا الجنوبي ــة يف أمري الشــيوعية االنتهازي

ــن”. ــا و “املغامري ــية يف كوب ــة املاركس ــة الثوري ــون” الحرك “يقوض

ــدويل، فــإن  ــة الســعي” ال ــذي يعمــق “إيديولوجي ــا ووفقــا لالنحــراف الصحيــح ال يف تركي

ــة اليســارية” و “املغامــرة “ومــن الواضــح أن  ــوري هــو “االنتهازي ــاري الث الخــط الربوليت

الشــخص الــذي ال يقبــل وجهــات نظــره وخطوطــه والــذي ال يواكــب ســالمه هــو “املغامــر 

األيــرس” و “الطائفــي” وفقــا لجميــع أنــواع االنحرافــات الصحيحــة. )38(.



117

 ويف لغــة الثوريــن الربوليتاريــن يف قطــاع الشــباب، كلمــة بــور غوشيســت، يف لغــة 

الخنــوع االنتهــازي تتشــكل كمغامريــن متدربــن مــن الطبقــة الربجوازيــة الصغــرة عنــد 

مدخــل االنحــراف الصحيــح. وكــا أشــار لينــن، فــإن جميــع اآلراء، ســواء مــن اليمــن أو 

ــة املطــاف. ــق يف نهاي ــل الخاطــئ للمؤسســة، تتطاب ــتناداً إىل التحلي ــن اليســار، اس م

بــن عامــي1905-1903 يف روســيا، يف “حــزب العمــل الدميقراطــي االجتاعــي كان العــال 

مل يشــاركوا بعــد، والحــزب مبنــي فقــط عــى املثقفــن”، وجــادل بــأن الربجوازيــة الليرباليــة 

يف النضــال ضــد القيريــة يف هــذه املرحلــة للعــب دور قيــادي، بحجــة الخــط املعاكــس 

اللينينــي الــذي يتهــم جاعــة أكســلرودن باملغامــرة إذا كان الثــوري حتــى عــام 1970 يف 

تركيــا، “الظــروف املوضوعيــة مهيــأة للثــورة دميقراطيــة بقيــادة الربوليتاريــا”.

“املرحلة التي نحن فيها هي مرحلة تشكيل الكوادر الفكرية االشرتاكية” 

يف هــذه املرحلــة مــن النضــال ضــد اإلمربياليــة واإلقطاعيــة، فــإن الخــط الشــامل للظاهــرة 

اليمينيــة، التــي تدعــو إىل دور البورجوازيــة الصغــرة يف املقدمــة، هــو ثــوري جــدا، ولينــن، 

األكــر مغامــرة، كلــا زاد عــدد املقاتلــن الذيــن يتهمهــم الجنــاح اليمينــي باملغامــرة.

الخاتمة: 

إن ظهــور االنحــراف الصحيــح يف صفوفنــا هــو أمــر ســيئ بالطبــع، ولكــن مبــا أن هــذا أمــر 

ال مفــر منــه والوجــود حقيقــة موضوعيــة، فمــن الحتمــي أن نوضــح أن هــذا االنحــراف 

قــد تــم الكشــف عنــه مــن حيــث رفاهيــة النضــال االشــرتايك. يتــم رســم حــدود الحركــة 

الربوليتاريــة الثوريــة عــى وجــه التحديــد   وحركتنــا تجلــس عــى مســار قــوي، وتصبــح 

صفوفنــا مــن الصلــب، وبالتــايل، هنــاك يشء يسء يوفــر تشــكيل قــوي.

وســيتم إخفــاء االنحــراف الصحيــح يف صفوفنــا خلــف كلــات املاركســية وسيســتمر لبعــض 

الوقــت ومــع ذلــك فرتكيــا يف عــام 1960 وعــام 1970 هــي بلــد، بالحقيقــة هــي باطلــة عــن 

االنتهازيــة الدائريــة وهــي بلــد حيــث النظريــة واضحة.

نحــن نعلــم أن االنتهازيــة ســوف تحــاول تشــويه الحركــة الربوليتاريــة الثوريــة وتشــويهها 

بطــرق مختلفــة، لكــن هــذه املحــاوالت لالنحــراف هــي عبثــا، املارســة الثوريــة لبلدنــا يف 
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القــرن التاســع عــر، إن تاريــخ وخامتــة النضــاالت اإليديولوجيــة بــن املاركســية الثوريــة 

والتحريفيــة واالنتهازيــة، التــي اســتمرت حتــى يومنــا هــذا، هــي الدليــل الصحــي لخطنــا 

ــم  ــذب العل ــوف يتذب ــا س ــل كفاحن ــن مراح ــة م ــاره يف كل مرحل ــوري ومس ــيس الث املارك

األعــى للاركســية يف عــر االحتــكار أمــام املارســة امللموســة لبلدنــا.

املراجع : 

الدكتــور حكمــت رشارة “الرأســالية يف تركيــا”، املجلــد 1، صفحــات 18 و20، نــر املاديــة 

التاريخية.

ــة؟  ــت فعال ــا كان ــار هــو أحــد هــذه العوامــل فقــط، أم أنه ــة أيب ــر انتهازي هــل كان تأث

مــا هــو العامــل الرئيــيس ومــا هــو العامــل الثانــوي؟ يتــم اســتبعاد األســئلة مــن تقييــم 

ــة. املوضوعي

حجر ألقيت يف البرئ، )العمل -العدد: 5، ص 4( 

يشكو هر وماكومرب من “املدراء التقليدين” أمام الكونغرس األمريي

ــة، وأشــك فيــا إذا كانــت الســندات مــع كل التعاطــف مــع  “ألن جــزء مــن البروقراطي

املســاعدات الخارجيــة ... نحــن بفــارغ الصــرب ملعرفــة مــا إذا كان إعطــاء املزيــد مــن دور 

للقطــاع الخــاص يف تركيــا، والطاقــة الجديــدة مــن املســؤولن املنتخبــن يعــاين أيضــا مــن 

نفــس الــيء” الدكتــور آفجــي أوغلــو – االتجــاه 14 تريــن األول 1977 صفحــات -8-9

10( ورصاعــه ضــد انتهازيــة أيبــار آريــن وإدريــس وديفيتجــي اوغلــو قــدم صحــوة رسيعــة 

يف صفــوف االشــرتاكية، خاصــة كتابــات إ. توفيكجــي ووهــاب أوردوغــدو.

شاهن ألباي، تخطيط الرتيك -يوم مرق العدد 12صفحة 464

شاهن ألباي، تخطيط الرتيك -يوم مرق العدد 12صفحة 464

لينن “ مصدر املاركسية “، منشورات غون صفحة 48

وكــا ميكــن رؤيتــه، فليــس فقــط اشــرتاكًيا هــو تقديــم ثــورة اشــرتاكية، ويف بعــض األحيــان 

ميكــن لهــذا اإلجــراء أن يضــع الشــخص يف موقــع الدونيــة.

ومــن الــروري عــدم الخلــط بــن “الثــورة اللينينيــة غــر املنقطعــة” ونظريــات “الثــورة 

ــي  ــل اللينين ــن أن التحلي ــم م ــى الرغ ــوص. ع ــه الخص ــى وج ــكية ع ــتمرة” الرتوتس املس

يقــوم عــى التحليــل امللمــوس للحــاالت امللموســة، فــإن اختبــار الرتوتســكية هــو تحليــل 

للملخصيــة وهــي صيغــة ميتافيزيقيــة ال تأخــذ يف االعتبــار مفاهيــم الزمــان واملــكان. يف 
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ــة  ــة: “إن املرحل ــت الصيغــة الرتوتســكية هــي التالي ــة عــام 1905، كان ــورة الدميقراطي الث

أمــام الثــوار هــي املرحلــة الربجوازيــة الثوريــة. وألن الربجوازيــة الروســية أخطــأت 

التاريــخ، فــإن القــوة الرئيســية لهــذه الثــورة هــي الربوليتاريــا الروســية. لذلــك، ســتصبح 

الثــورة )الثــورة الربجوازيــة والثــورة االشــرتاكية( مندمجــة بشــكل متزايــد”. ستنشــأ حكومــة 

العــال، وبالتــايل ســتكون الثــورة الربجوازيــة ثــورة بروليتاريــة، وســتقوم الطبقــة العاملــة، 

التــي اســتولت عــى الســلطة السياســية ، بتنفيــذ الزراعــة الجاعيــة ، التــي حتــى ذلــك 

الحــن ســتقاوم الفالحــن املحبــن للملكيــة الذيــن يدعمــون الطبقــة العاملــة.

باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن الربجوازيــة األوروبيــة، بغــض النظــر عــن البورجوازيــة الروســية، 

ــع تدخــالت  ــك، ميكــن من ــة الروســية. ومــع ذل ــة العامل ــوة الطبق ســوف تتحــرك ضــد ق

ــة إىل  ــر برسع ــيا ســوف تنت ــورة االشــرتاكية يف روس ــة؛ ألن الث ــة الغربي ــدول الربجوازي ال

ــورة مســتمرة. ــورة ث ــايل، ســتكون الث ــة. وبالت ــا األوروبي ــة الربوليتاري الغــرب، وتعبئ

 Unite“ ملزيــد مــن املعلومــات حــول هــذا املوضــوع، راجــع منشــورات العلــم والســالموية

Workers of All Countries”. “ البلــدان املتخلفــة والربــات العســكرية”، “الحــركات 

الوطنيــة للتحريــر واالشــرتاكية يف إفريقيــا”.

املائل ينتمي إلينا 

أفجــي أوغلــو يجــادل يف كتابــه أن الربجوازيــة الوطنيــة غــر موجــودة، يف الواقــع يجــب أن 

يقــرتح أفجــي أوغلــو ذلــك، ألنــه يف أطروحتــه البنويــة غــر الرأســالية، هنــاك مجموعتــان 

متثــالن القــوة االجتاعيــة يف البلــدان التــي تنطبــق عليهــا هــذه األطروحــة.

إن الباحثــة الربجوازيــة الصغــرة تــأيت مــن الطبقــة، وهــي قســم يدافع عن مســار رأســالية 

الراك عــن طريــق التعــاون مــع اإلمربياليــة تحــت اســم الربجوازيــة البروقراطيــة، بينــا 

يريــد اآلخــر إتبــاع الطريــق غــر الرأســايل “كقــوى ثوريــة دميقراطيــة”. يتناقــض مــع هــذا 

الــرأي، ألنــه ال يوجــد تصنيــف حديــث يف البــالد.

إن وظيفــة الثوريــن الربوليتاريــن، حتــى لــو كانــت إحــدى الطبقــات والطبقــات الثوريــة 

يف البــالد أكــر نشــاطًا ونشــاطًا مــن الطبقــة العاملــة يف تلــك املرحلــة، ال تكمــن يف ربــط 

الطبقــة العاملــة بالطبقــة العاملــة بعــد هــذه الطبقــة أو املجموعــة، معتربيــن أن مســتوى 

ــع  ــب م ــا إىل جن ــة، أو جنب ــذه الطبق ــر، و ه ــر متوف ــالد غ ــة يف الب ــة االقتصادي التنمي

ــة  ــن ناحي ــف، م ــق كت ــذا الصدي ــاء ه ــرتك إلعط ــدو املش ــد الع ــة ض ــة يف املعرك املجموع

ــادة. ــة للحصــول عــى القي أخــرى يف محاول

املائل ينتمي إلينا 
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ــذا  ــح ه ــد توضي ــن املفي ــيكون م ــرسى. س ــورات الي ــة”، ص 32 ، املنش ــادئ اللينيني “مب

لتجنــب أي تــردد , و يجــب أن تؤخــذ ظــروف ســتالن املوضوعيــة لربوليتاريــا الربوليتاريــا 

ــة. ــورة اللينيني ــار يف الث ــة بعــن االعتب ــة يف الفــرتة اإلمربيالي ــورات الربوليتاري يف الث

أي أن وجــود الظــروف املوضوعيــة للهيمنــة الربوليتاريــة يف بلــد شــبه اســتعاري وشــبه 

إقطاعــي “يعنــي مســتوى تنميــة البــالد بحيــث تتمكــن الربوليتاريــا مــن تحقيــق النجــاح 

ــرتاكية  ــة” االش ــة الثاني ــر الحلق ــلة ومتري ــن السلس ــة األوىل م ــل الحلق ــق تحم ــن طري ع

ــة  ــة يف مرحل ــورة الربوليتاري ــك أن الث ــي ذل ــتمرة. أو ال يعن ــورة املس ــوم الث ــن مفه “ضم

ــى مــا  تروتســكية . ــة، ومبعن ــة لللينيني واحــدة. هــذه الفكــرة هــي معادي

النقطــة الثانيــة املهمــة هــي أنــه ال ينبغــي الخلــط بــن وجــود ظــروف موضوعيــة للهيمنــة 

الربوليتاريــة والحالــة املوضوعيــة للثــورة )القانــون األســايس للثــورة(. وفقــا لنظريــة لينــن 

ــورة ، ال  ــون الث ــي تك ــه “ل ــورة هــو أن ــون األســايس للث ــإن القان ــة، ف ــة الثوري ــن األزم ع

يكفــي أن تكــون الجاهــر املســتغربة واملضطهــدة عــى وعــي باســتحالة العيــش والتغيــر 

كــا كانــت مــن قبــل. املــدى مــن دون أزمــة عامــة مــن املســتحيل ثــورة” )لينــن الحيــاة 

والعمــل( – صفحــة 36.

ماو تيس تونغ “ الدميقراطية الجديدة “ صفحة 44 -املنشورات االجتاعية.

لــن بــاو “ عاشــت انتصــار الحــرب الشــعبية “ صفحــة 26 و-54منشــورات العلــوم 

واالشــرتاكية.

النظرية -املارسة، صفحات 235و 137 -ماو تيس تونغ -املنشورات اليرسى.

الدميقراطية الجديدة صفحة 97 -ماو تيس تونغ -املنشورات اليرسى.

“الثورة االشرتاكية”، صفحة 31 -فيدل كاسرتو.

املبادئ األساسية للفلسفة، ص 194، جورج بوليتزر، املنشورات اليرسى.

استخدم لينن كلمة نابليون هذه ألولئك الذين ال يثقون بالطبقة العاملة.

شاهن ألباي-تخطيط الرتيك -يوم مرق العدد: 12، صفحة 446.

يف تركيــا مســموح بأنشــطة الحركــة االشــرتاكية يف حــزب ثقافــة الفكــر الفيــدرايل والظــرف 

ــة  ــرتاكية العلمي ــعى لالش ــي ونس ــزب الدميقراط ــدث )بالح ــذا الح ــرتيك يف ه ــيايس ال الس

والتعلــم يف هــذه الطريقــة التــي يتــم بهــا تنظيــم املارســة الثوريــة املشــاركة يف الشــباب 

االشــرتايك( ألن االحتــالل يوجــد بــن الفالحــن والحركــة العاليــة، والثوريــن الربوليتاريــن 

يف تلــك املنطقــة.
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األحــداث التــي تؤثــر عليهــم يف تنظيــم وتوجيــه الحركــة واملنشــورات الثوريــة يف اليســار 

ــة إىل  ــن االنتهازي ــم م ــى الرغ ــداث )ع ــة األح ــية مرق ــاة السياس ــا الحي ــرتيك، يف تركي ال

جميــع الضوابــط ولــن يكــون لهــا طبيعــة االشــرتاكية( مبــا دفــع بهــم مــن العنــارص الثوريــة 

الربوليتاريــة يف الداخــل، عــى الرغــم مــن فعاليــة تركيــا السياســة. )ميكننــا إعطــاء الكثــر(.

ــرر  ــا يف التح ــن كفاحن ــاري م ــوري الربوليت ــال الث ــن النض ــهولة ع ــايض بس ــن التغ ال ميك

الوطنــي حتــى الوقــت الحــارض، 20 ســبتمرب 1919 بشــأن إنشــاء تركيــا العــال واملزارعــن 

ــع 2000  ــره األول م ــدم مؤمت ــد أن ق ــهر بع ــد 3 أش ــئت بع ــي أنش ــرتايك، الت ــزب االش الح

ــة  ــن أن الرقاب ــم م ــى الرغ ــيس، ع ــور املارك ــي منش ــوء ه ــة الض ــال، وإزال ــا الع مندوب

الربيطانيــة، حــزب 1946 تركيــا العــال االشــرتايك الفالحــن إن تأســيس حــزب الوطــن األم 

ــم. ــل هــذا القل ــي ســتفقد يف مث ــة الت ليــس هــو الحال

بالطبع “آلية التصويت” ليست تدبرًا محدًدا. لكن تعبرا عن تراكم.

ــارة”    ــات مخت ــة، “كتاب ــرتاكية الربوليتاري ــرة، واالش ــة الصغ ــرتاكية البورجوازي ــن واالش لين

ص 69.

لينن، “ماذا تفعل”، ص 1 10، املنشورات اليرسى.

بطبيعــة الحــال، ال ميكــن فصــل جانبــي متناقــض مــن املراحــل ومــع ذلــك، يف كل مرحلــة   

يحافــظ املــرء عــادة عــى الحالــة الرئيســية والثانويــة األخــرى حتــى نهايــة تلــك املرحلــة. 

ــام  ــدى امله ــوق إح ــب أن تف ــيس، يج ــي املارك ــل الديالكتي ــاً للتحلي ــرى، وفق ــارة أخ بعب

املزدوجــة يف كل مرحلــة مــن مراحــل النضــال.

خطابات اردوغان غوتشبياز وأومر  أوزيرتورغوت يف مؤمتر الحزب الدميقراطي 

من مقابلة مع أوزيرتورغوت، الثورة العدد: 5

ــل العــدد  ــال قب ــة هــذا املق ــم كتاب ــك )ت ــة آيدينلي ــع عــر مــن صحيف )ويف العــدد الراب

ــة،  ــورة االشــرتاكية العلمي ــوان “تفاهــم الث ــاي( بعن ــل بركت ــة خلي ــع عــر مــن( مقال الراب

“النظــام يف تركيــا” البــاي وبعــد الكتابــة، واآلخــر هــو وثيقــة مكتوبــة عــى حــق الفكــر 

ــة. ــة للطاق ــة الدولي بالوكال

إن العالقــة بــن املتطرفــن الربجوازيــن الصغــار مــن الثوريــن الربوليتاريــن واندفــاع دعــم 

الصداقــة والنقــد هــي العالقــة بــن املتطرفــن الربجوازيــن الصغــار. عــى الرغــم مــن أنــه 

يقــول إن هــذا ليــس طابــوًرا، فهــذه السياســة هــي سياســية ميينيــة. 

ــا. إن  ــرة يف صفوفن ــة الصغ ــة الربجوازي ــدى الراديكالي ــوى ص ــت س ــة ليس ــذه السياس ه

ــة  ــل املختلف ــا باملراح ــر أيض ــوف مي ــة س ــة الوطني ــورة الدميقراطي ــل الث ــن أج ــال م النض
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ــوة  ــل ق ــة أق ــة الربوليتاري ــة الثوري ــون الحرك ــد تك ــة، ق ــل. يف أي مرحل ــة للمراح املكرس

ــن  ــة الثوري ــن مهم ــددة، لك ــرة ألســباب متع ــة الصغ ــة الربجوازي ــة الراديكالي ــن الحرك م

الثوريــة  الحركــة  ملبــدأ  والنقــد”  الصداقــة  “دعــم  املرحلــة،  هــذه  الربوليتاريــن يف 

الربوليتاريــة، والربجوازيــة الصغــرة لوضــع التعهــد، والثــوار البورجوازيــن الصغــار إلعطــاء 

ــن أجــل  ــن مراحــل النضــال م ــة م ــط مفتوحــة، يف كل مرحل ــس إلعطــاء رواب ــة لي الجبه

ــة  ــي سياس ــاري ه ــوري الربوليت ــاون الث ــة التع ــإن سياس ــة، ف ــة الوطني ــورة الدميقراطي الث

“النضــال والصداقــة” الصداقــة يف الحــرب ضــد العــدو املشــرتك هــي النضــال مــن أجــل 

ــر  ــوى تعب ــت س ــد” ليس ــة والنق ــم الصداق ــة “دع ــة، وإن سياس ــة الوطني ــادة الجبه قي

مختلــف عــن سياســة االنتهازيــة اليمينيــة الخاصــة بشــن تــو هســيو يف شــكل “الصداقــة 

ــال”. ال النض

ــرى، يتــم اســتخدام املفكريــن العســكرين املدنيــن والكاليــة  مائــل تنتمــي إلينــا، كــا يُ

باملعنــى نفســه، إن تقســيم الكاليــة إىل ميــن ويســار وإىل إتبــاع أولئــك الذيــن يتبعــون 

مســار اإلمربياليــة يف صفــوف الكاليــة هــو خطــأ مــن حيــث التكتيــكات الثوريــة 

ــاذا ســنقول لســليان  ــايل، م ــد كمت ــت أجاوي ــا كــال ســاتر أو بولن ــة. إذا قلن الربوليتاري

دميريــل أو ميتــن توكــر؟ ألنهــم يدعــون أيضــا الكاليــة. )وصفــت وســائل اإلعــالم 

األجنبيــة، “لــو مونــد” الحكومــة الجديــدة بأنهــا أســاليب رأســالية وفريــق محافــظ قــال 

ــن(.  ــه مــن رجــال الدي ــال إن ــة بالغــرب ويق ــه متصــل للغاي إن

مائل تنتمي إلينا “ فلسفة السالح الثوري” اإلنارة العدد -6صفحات 482-483

أعتقــد أن فكــرة االنحــراف الصائــب عــن حــزب الشــعب الجمهــوري تقــع يف صميــم هــذه 

الفكــرة مــع االنحــراف الصحيــح الــذي يدعــو إىل الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة يف الخطــة 

االســرتاتيجية، مــن الــروري عــدم الخلــط بــن املســاواة االنتهازيــة األخــرى التــي تنــادي 

ــع عــن  ــل يداف ــايئ. ألن أحــد األطــراف عــى األق ــل النه ــة يف التحلي باالستســالم لإلمربيالي

الكفــاح مــن أجــل االســتقالل الوطنــي.

ماهر تشايان، يناير/كانون الثاين 1970 -مجلة االشرتاكية املضيئة، ص 15.
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5-االنتهازية الطبيعية الجديدة 

كــا هــو معــروف، مــن مجلــة االشــرتايك مــرق الــذي صــدر يف العــدد 12 “تخطيــط تركيــا 

ــرأي،  ــح ال ــازي الصحي ــا أن انته ــول ذكرن ــال يق ــات النظــر املعروضــة ويف املق عــى” وجه

وعمومــا هــذا املقــال إشــارة إىل الحركــة الوطنيــة الدميقراطيــة، التــي تنتهــي تحــت تســمية 

هــذه االنتهازيــة الصحيحــة.

ــة” يف الطبعــة الخامســة  ــة والنظري ــح، واملارســة الثوري انتقــد مقــال “االنحــراف الصحي

عــر مــن مجلــة االشــرتاكية املضيئــة، هــذا النــص لدينــا “الربوليتــاري الثــوري الخفيفــة” 

يف عــدد 16 “ضــوء العــامل وتركيــا،” وقعــت شــاهن ألبــاي يف عــدد 17 “الطبقــة العاملــة 

والثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة.

ــف  ــن أن مؤل ــم م ــى الرغ ــدة.” )ع ــة الجدي ــاد االنتهازي ــوع انتق ــه، كان موض “يف كتابات

ــر  ــارئ األك ــى الق ــم حت ــد فه ــمنا، فق ــر اس ــك “ مل يذك ــة “ آيدينلي ــورة الربوليتاري “الث

ــا(. ــد ورقتن ــول نق ــه ح ــذي كتب ــاال ال إه

ــم  ــاك املفاهي ــات، وارتب ــة بالتناقض ــات مليئ ــذه الكتاب ــإن ه ــا، ف ــرف القضاي ــارئ يع وكق

والتحويــالت العشــوائية، التــي ال ميكــن حتــى أن تكــون موضــوع نقــد. وقــد يُقــال حتى أن 

هنــاك فــرتة زمنيــة غــر رضوريــة التخــاذ مثــل هــذه الكتابــة كموضــوع للنقــد.

 لكننــا مل منتلــك بالفعــل اإليقــاع األيديولوجــي لهــذه الكتابــات، لــذا قررنــا القيــام بهــذا 

العمــل الــذي كان ممــاًل حًقــا، ألننــا اعتقدنــا أن هــذا ســيجعل رؤوس األصدقــاء القالئــل 

يف صفــوف االنتهازيــة الجديــدة.

 العامــل اآلخــر الــذي يجربنــا عــى فعــل ذلــك هــو أن ســادة االشــرتاكية العلميــة يكافحــون 

ضدهــم بــكل أنــواع االنحرافــات، حتــى مــن قبــل أولئــك الذيــن هــم نتــاج الجهــل، ونأخــذ 

الــدروس مــن هــذا املوقــف الثــوري.

إن النضــال الثــوري للربوليتاريــا يف بلدنــا، الــذي يقــع تحــت احتــالل اإلمربياليــة اليانكيــة 

ســيعززه النضــال الشــاق ضــد اإلمربياليــة وكل أشــكال االنتهازيــة التــي هــي امتــداد لهــا. 

“الثــوري الربوليتــاري” هــو أســاس هاتــن املادتــن يف آيدنليــك والقضايــا التــي ســنأخذها 



124

بعــن االعتبــار يف جعــل نقــد االنتهازيــة الجديــدة بشــكل عــام ســيكون عــى األســاس. 

كــا يف املقالــة الســابقة، وســنأخذ يف االعتبــار أخطــاء “الدخــول يف مجــال علــم اإلجــرام” 

ولــن نرجــع إىل أخطــاء مــن الدرجــة الثانيــة. خــالف ذلــك، فمــن الــروري التمييــز بــن 

جميــع اللمعــان يف هــذه االنتقــادات وقبــل الدخــول يف انتقاداتنــا، دعونــا نقــف بإيجــاز 

عــى املالمــح العامــة لالنتهازيــة.

 االنتهازيــة هــي مثــل الحربــاء، يظهــر يف حركــة اشــرتاكية بأزياء مختلفــة فســتان االنتهازية 

إنهــا الهيــكل االقتصــادي واالجتاعــي للبلــد، ومســتوى الوعــي الســيايس وتنظيــم الطبقــة 

العاملــة، ويحــدد طبيعــة العمليــة الثوريــة التــي البــالد لفــرتة وجيــزة. ومــع ذلــك، فــإن 

كل نــوع مــن االنتهازيــة يقــوم عــى عــدم اإلميــان باإلمكانيــات الثوريــة للربوليتاريــا عــادة 

جبانــة والحــق هــو قاعــدة االنتهازيــة، وانتصــار الربوليتاريــا الثوريــة أو ال يؤمنــون بذلــك 

لتغطيــة هــذه الجوانــب، بــل يجــب أن يبــدو أنــه األكــر “حــادة” يف الواقــع، إنــه يعــرض 

ســالمته مــن خــالل كونــه عبــدا يف كلــات ســتالن.

 وبعبــارة أخــرى فــإن الســالم هــو أيضــا عقائــدي “إن انتهازيــة األمميــة الثانيــة، خوفــا مــن 

ــة امللموســة عــى ذلــك”. فهــم ال يفهمــون  ــاء، هــي أكــر األمثل الثــورة كــا يخــى الوب

عــى اإلطــالق مــا هــو مؤكــد يف املاركســية، أو الجدليــة، وهــي العمــود الفقــري للاركســية.

 وكل منهــم مــا يصــل للجمهــور وبليخانــوف وكاوتســي هــي األكــر املزخرفــة وأظهــروا 

جبنهــم يف جعــل العقائــد فارغــة مــن اقــرتاح املاركــيس مــن إخفــاء ثوريــة متحذلقــة.

وال يوجــد يشء مثــل االســتقرار يف االنتهازيــة. عندمــا تصبــح نوعيــة املبــادئ التــي دافــع 

عنهــا حتــى أمــس واضحــة يف نظــر الجاهــر، فإنــه يــرب هــذه املبــادئ بأشــد التهــم. 

بالنســبة لــه، هنــاك يشء واحــد مهــم: أيــن ميكننــي أن أعبــث الحركــة الثوريــة للربوليتاريــا 

عــى الرغــم مــن كل يشء؟

 املبــادئ املاركســية هــي ببســاطة أدوات بســيطة يف هــذا العمــل. الناطقــون باســم 

االنتهازيــة الجديــدة يف بالدنــا هــم أكــر األمثلــة واقعيــة.

ــدأ  ــو “مب ــل ه ــذا الفصي ــف أن ه ــنوضح كي ــة وس ــذه املقال ــم يف ه ــرض له ــن نع “ نح

الوحــدة “

* نُــر هــذا املقــال ألول مــرة يف يونيــو عــام 1970 يف العــدد العريــن مــن مجلــة 

أيدينليــك االشــرتاكية.
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ىلع الطريقة املاركسية 

كل نوع من التحليل االنتهازي يرتك األسلوب املاركيس جانبا. دعونا نوضح ما يي: 

يف مقــال بعنــوان االنحــراف الريــح واملارســة الثوريــة والنظريــة، قمنــا بتلخيــص هــذه 

ــر املاركســية حــول انتقــال  اآلراء بإيجــاز عــن طريــق اإلشــارة إىل وجــود نقــاش يف الدوائ

الــدول االســتعارية وشــبه املســتعمرة إىل االشــرتاكية.

ــة  ــات الطبق ــة للسياس ــة االقتصادي ــتوى  التنمي ــا يف مس ــذل دورا ثانوي ــا “ تب ــال تركي ق

العاملــة” ،  قائــال الدفــاع عــن الســلطة الثوريــة الربجوازيــة الصغــرة مــن الطبقــة العاملــة 

ــة  ــر نظري ــع ذك ــت يف الواق ــدة ليس ــة الجدي ــن االنتهازي ــة م ــوة معين ــل إىل ق ــى تص حت

الثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة أيضــا أن الطريــق غــر الرأســالية األطروحــة التحريفيــة أن 

يدافــع عــن الــرأي األول “للطبقــة العاملــة إنــه حلــم فــارغ أن نــرى االنتقــال إىل االشــرتاكية 

بــدون قيادتهــا ، لكــن هــذه النظــرة )رأي انتهازيــة جديــدة( يف ظــل ظــروف خاصــة جــدا 

ــدان  ــة يف البل ــة العامل ــال إىل االشــرتاكية غــر ممكــن ، والطبق ، رشيطــة أن يكــون االنتق

األفريقيــة مثــل الكامــرون ، والربونــدي ، والبســوالن ، وهــي ضعيفــة جــدا وأضعــف مــن 

أن تســمح للطبقــة العاملــة.

ــة  ــن حكم ــذي يب ــدة، ال ــة الجدي ــم االنتهازي ــق باس ــول الناط ــات، يق ــذه الكل ــن ه م

هــذه الــدول مــن أجــل الدفــاع عــن طريقنــا غــر الرأســايل، إننــا نعتــرب كل مــن الثــورة 

الدميقراطيــة الوطنيــة الخــط الثــوري الوحيــد، وهــذا ســخيف، مدعــن أننــا ندعــم الطريقة 

غــر الرأســالية.

ــزب  ــة “ – ح ــورة الدميقراطي ــة” – “الث ــة والوطني ــة العامل ــاي “ الطبق ــاهن ألب ــر ش انظ

ــة 366(.  ــدد 7 – صفح ــل الع العم

ــة غــر الرأســالية،  ــة للحرك ــة التحريري ــد النظري ــذي يؤي ــف ال ــذا املؤل ــاد له هــذا االنتق

ــارة  ــى عب ــا. معن ــي حق ــو مس ــية، ه ــة املاركس ــة للطريق ــر مدرك ــا غ ــم أنه ــي يُفه والت

ــا. ــح هن ــل واض ــط مائ ــا بخ ــي كتبناه ــن” الت “ميك

ــث  ــد حي ــس يف بل ــة، ولي ــة الوطني ــة الدميقراطي ــة الحرك ــن أطروح ــدة م ــة جدي وانتهازي

ميكــن القــول عــال قريــب مــن أربعــة ماليــن مثــل تركيــا، عــى الرغــم مــن ذلــك تحمــل 
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جــراح العالقــات القبليــة ميكــن اعتبــار أي الطبقــة العاملــة هــو املقصــود وليــس ملناقشــة 

يف بعــض البلــدان األفريقيــة.

ــذا  ــة يف ه ــر صالح ــايل غ ــر الرأس ــار غ ــة ملس ــا نتيج ــن إزالته ــدا، وميك ــن اآلن فصاع  م

ــة مــن خــط  ــة الدميقراطي ــورة الوطني ــا مــرارا وتكــرارا أن خــط الث ــد؟ قطعــا ال، ذكرن البل

ــق  ــا يف الطري ــي مقالن ــدان املســتعمرة وشــبه املســتعمرة والت ــع البل ــورة لجمي واحــد للث

خــارج هــذا الخــط، وهــذا هــو الطريــق غــر الرأســالية للدفــاع عــن رأي األســاس الــذي 

واملاديــة بدعــة “كل يشء تحــدد أســلحة” قــول أو نظريــة لقــد ذكــر أن هــذا هــو خــط 

التحريفــي لبعــض البلــدان األفريقيــة ألطروحــة الحركــة الدميقراطيــة الوطنيــة أن الكثــر 

مــن الغنــاء والوعــي الوطنــي ميكــن مناقشــتها للتحســينات  التــي تحمــل جــروح الحيــاة 

ــيس،  ــزب مارك ــس ح ــة، ولي ــة العامل ــار أي الطبق ــن اعتب ــدان ميك ــض البل ــة يف بع القبلي

ونحــن نأخــذ يف االعتبــار أنــه حتــى جــزء مــن ماركــيس حقيقــي خــارج مــن عــدد قليــل 

مــن املثقفــن.

ومــن الــرورة للتحليــل امللمــوس ألســلوب التحليــل املاركــيس، أي الوضــع امللمــوس، أن 

األطروحــة التــي تعتــرب تحريضيــة حــول الطريقــة التــي يجــب إتباعهــا يف جميــع أنحــاء 

العــامل قــد تكــون خاضعــة للجــدل مــع الم ميكــن أن “الحــد املــروط يف بعــض الظــروف 

الخاصــة واالســتثنائية. هــذا القيــد املــروط يف تحليــل الســادة الكبــار للاركســية، نــرى 

هــذا االحتــال عــى ســبيل املثــال، يف تحليــل ماركــس، إنجلــز، لينــن.

إن أكــر االنتقــادات عنفــاً مــن الســيل وبــرودون، الــذي جــادل بأنــه ميكــن أن تكــون هنــاك 

ثــورة اجتاعيــة ســلمية، جــادل بــأن الطريقــة الوحيــدة للثــورة االجتاعيــة هــي العنــف، 

وهــي أن الطريــق الســلمي ينتمــي إىل اإلصالحيــن. قالــوا بأنهــم يســتطيعون املشــاهدة.

يقــول لينــن، الــذي ألقــى بالالمئــة عــى أطــراف األمميــة الثانيــة التــي اقرتحــت أن اإلدانــة 

الســلمية لالشــرتاكية يف الفــرتة الرأســالية االحتكاريــة مل تعــد صالحــة، وقــال إنــه يف مايــو/

أيــار 1917 نشــأت ظــروف خاصــة اســتثنائية جدا يف روســيا. 

ــذي وصــف  ــن، ال ــز ولين ــس، انجل ــس، مارك ــة” لومينان ــورة الربوليتاري ــف “الث ــا ملؤل وفق

ــود  ــن” يف قي ــوا “ممك ــم قال ــه ألنه ــض نفس ــة، يناق ــه خيان ــى أن ــلمي ع ــال الس االنتق

ــأن  ــول ب ــن يرفضــون الق ــا هــم الذي ــة مرحــة حق ــن هــم يف حال ــك الذي مروطــة! أولئ

األطروحــة التــي طرحوهــا يف التقييــد املــروط ميكــن مناقشــتها. خاصــة يف الثــورة )الثــورة 

ــة(.  ــة الوطني الدميقراطي
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ــالد االســتعارية.  ــد للب ــا هــي هــدف رائ ــدة، فالربوليتاري ــة الصغــرة رائ ــرب الربجوازي تعت

ــة 471. ــدد 12 صفح ــتعارية الع ــاي، آيدينليك-االس ــر ألب انظ

 يلخــص بالقــول “ ميــل بيلــي” إن الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة ميكــن أن تقودهــا 

ــة  ــس موضــوع مســاومة لالحتجــاج عــى االنتهازي ــرواد لي ــم “ ال ــة الصغــرة، ث الربجوازي

ــد.  ــل الج ــى محم ــذ ع ــن مل يؤخ ــة ولك ــر واضح ــب غ ــاد للكات ــد انتق ــة وال يوج الصحيح

“االنحــراف حــق املارســة الثوريــة ونظريــة” املــادة، مدعيــا أن ٪5 مــن بقايــا اإلقطاعيــة 

مــن هنــا العمــل خلــص إىل أن يوجــد بــن الربجوازيــة والتناقــض الرئيــيس الربوليتاريــا يف 

ــاع  ــن اإلقط ــة، ٪، ال ٪5 م ــتنتاجات خاطئ ــي اس ــذه ه ــرا إىل أن ه ــة، مش ــا االنتهازي تركي

باعتبارهــا عالقــات اإلنتــاج حتــى لــو كان 05، لقــد قلنــا أن الهــدف األول هــو بالــرورة 

الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة يف بلــد تحتلــه اإلمربياليــة.

 وحقيقــة أن التناقــض الرئيــيس ال ميكــن حســمه مــن عالقــات اإلنتــاج وال يقتــر فقــط 

عــى الربجوازيــة الربوليتاريــة يف فرنســا الرأســالية اإلمربياليــة عــام 44-1941، بــل 

ــي  ــة في ــة والربجوازي ــة الغازي ــة األملاني ــك اإلمربيالي ــا يف ذل ــة، مب ــة الربوليتاري الربجوازي

ــا مثــال األمــة الفرنســية. الرجعيــة، باإلضافــة إىل الفصيــل الوطنــي للربجوازيــة. لقــد أظهرن

)انظر مجلة االشرتاكية املضيئة، العدد: 15، ص: 208(

ــى أن  ــطو ادع ــق أرس ــوس أن منط ــة” لومين ــورة الربوليتاري ــذه “الث ــف ه ــتنتج مؤل اس

الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة كانــت يف فرنســا اإلمربياليــة عــام 1944 , هــذا هــو القافلــة! 

ــة يف العــامل، مل يؤكــد أحــد أن  ــة دميقراطي ــورة برجوازي ــم عقــد أول ث ــث ت يف فرنســا، حي

الثــورة الدميقراطيــة أعيــد بناؤهــا ومل تــدوم. يف جــدل إيديولوجــي يجــب أن يكــون لــه 

مســتوى معــن، ال يوجــد أي ادعــاء بــأن الطــرف اآلخــر قــال ذلــك، لكــن هــذا ال عجــب.

مــن بدايــة املقــال، ســتخربين بالقــدر الــذي تريــده، مبــا أن الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة 

ــتعارية  ــا االس ــا البقاي ــد فيه ــي توج ــدول الت ــام ال ــة أم ــة اإللزامي ــوة الثوري ــي الخط ه

وشــبه االســتعارية واإلقطاعيــة. ألن التزييــف واألكاذيــب هــي األدوات السياســية لهــذا 

الكاتــب العينــي انظــر مــا يقولــه الكاتــب نفســه بعــد القيــام بهــذا التدمــر، “ســواء كان 

أو مل يكــن محتــال يف دولــة إمربياليــة رأســالية مثــل فرنســا، فــإن القصيــدة الثوريــة هــي 

ــن  ــدد17ص 366( وم ــال ال ع ــزب الع ــاي، ح ــاهن ألب ــع: ش ــرتاكية” )راج ــورة االش الث
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وجهــة النظــر هــذه، ال يوجــد فــرق بــن رأي انتهازيــة أرن-بــوران، الــذي يدعــي أن شــعار 

ــه يشــمل  ــه إن ــة خــارج االشــرتاكين، بقول ــورة االشــرتاكية يتعامــل مــع القــوى الوطني الث

أيًضــا معــاداة اإلمربياليــة.

ومــع ذلــك، ال ميكــن دامئــا تحديــد املــرسح والشــعار الثــوري وفقــا لعالقــات اإلنتــاج، يف 

الدولــة الرأســالية يكــون التناقــض الرئيــيس بــن الربوليتاريــا والربجوازيــة. لكــن تدخــاًل 

ــة، ويتشــكل التناقــض الرئيــيس يف  ــا إىل الخطــة الثاني ــع هــذا التناقــض مؤقًت ــا يدف أجنبًي

ــد،  ــض الجدي ــذا التناق ــاً له ــزو، ووفق ــذا التدخــل الخارجــي والغ ــا له هــذه اللحظــة وفًق

ــوري. ــه وشــعاره الث ــل تكتيكات ــا بتعدي ــوم حــزب الربوليتاري يق

إن حــرب إعــادة املشــاركة يف فرنســا الرأســالية، تناقــض رئيــس الربجوازيــة الربوليتاريــة، 

ــة  ــة + الربجوازي ــة األملاني ــن اإلمربيالي ــض ب ــاين، والتناق ــزو األمل ــة للغ ــة مؤقت ــي ثانوي ه

الرجعيــة الفيشــيية واألمــة الفرنســية كلهــا، مبــا يف ذلــك الجــزء الوطنــي للربجوازيــة التــي 

ــة،  ــة، هــو التناقــض الرئيــيس لبعــض الوقــت. يف هــذه املرحل ــة األملاني تعــارض اإلمربيالي

تتمثــل املهمــة الرئيســية للاركســين الفرنســين يف حــل هــذا التناقــض، إن حــل التناقضات 

املختلفــة بطــرق مختلفــة هــو رضورة للجدليــة املاركســية والتناقــض بــن العــدو املحتــل 

واألمــة ال يحــل بالثــورة االشــرتاكية، لكــن بالحــرب الثوريــة القوميــة.

لهــذا الســبب، ال توجــد فرنســا االشــرتاكية، بــل “فرنســا املســتقلة” عــى جــدول أعالهــا، 

ألن طريــق فرنســا االشــرتايك ميــر عــرب فرنســا املســتقلة، وجمــع حــزب الحريــة والعدالــة 

كل الوطنيــن الفرنســين حــول الشــعار الثــوري لـــ فرنســا املســتقلة “وأنشــأ جبهــة وطنيــة 

واســعة وحــل هــذا التناقــض.

 وانتقــد بعــض الفرنســين اليســارين فرانســيز الحــزب الشــيوعي الفرنــيس كقــوة إيــدار 

االشــرتاكية، مثلــا هــو الحــال مــع الكاتــب االنتهــازي، بغــض النظــر عــن الظــروف، ]7 *[ 

ــون  ــاس يؤمن ــرتك الكلمــة ألعضــاء الحــزب الشــيوعي الفرنــيس: بعــض الن ــا ن ــا، دعون هن

ــا الفرنســية التــي تحكمهــا “حــزب العــال الكــوري “ ويف عــام  ــأن الربوليتاري بإخــالص ب

1944 كانــت قويــة مبــا يكفــي لتــويل الســلطة وأخطــأت الحافلــة.

ــاك خطــأ حــول الغــرض مــن  ــف، أوال، هن ــه زائ ــم جــذاب، لكن ــة األوىل هــذا تقيي للوهل
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ــالد  ــر الب ــل تحري ــة، ب ــورة الربوليتاري ــو الث ــوة ه ــدف الق ــن ه ــخصيتها، مل يك ــوة وش الق

ــا،  ــين مع ــن الفرنس ــواع املواطن ــع أن ــدف جمي ــذا اله ــل ه ــع مث ــية وجم ــر الفاش وتدم

ــا املهيمــن. ــًا. هــذا هــو خطه ــا عظي ــوة ســلوكًا قومًي ــت الق كان

كانــت قيمــة الشــيوعين الفرنســين هــي فهمهــم للحالــة برمتهــا، حاولــوا تأســيس جبهــة 

وطنيــة واســعة يف النضــال ضــد هتلــر واملتواطئــن معــه، ومل يســمحوا لحركــة املقاومــة بــأن 

تتحــول إىل طائفــة منقطعــة عــن جاهــر شــعبنا العميقــة. وقــد تــم تحقيــق االنتفاضــة 

ــو  ــيحدث ل ــاذا س ــد، وم ــكل متزاي ــزول بش ــدو املع ــذا الع ــد ه ــام 1944 ض ــة ع الوطني

حاولــت الطبقــة العاملــة إقامــة اشــرتاكية إلحــداث ثــورة فيهــا؟ 

ــت  ــة كان ــن أي طبق ــيس م ــن الفرن ــة باملواط ــت مرتبط ــة كان ــة العامل ــرون أن الطبق  س

ــة. ــة ثوري ــم حرك ــن مســتعدة لدع ــن مل تك ــالد، ولك ــر الب ــة لتحري مصمم

وســوف يحتفــل هتلريــون ورشكاؤهــم والرجعيــة والبورجوازيــة بهــذا الشــعار الثــوري يف 

بلــد مــا ليــس دامئــا قــوة اشــرتاكية؟

“املاركســية هــي عقيــدة بالغــة التعقيــد مــع عميــق جــدا”، يف املاركســية أولئــك الذيــن 

يبحثــون عــن وصفــات جاهــزة تحــل جميــع املشــاكل من خــالل بعــض الحلــول النموذجية، 

ــا  ــس ميكانيكًي ــر متجان ــري غ ــوذج فك ــق، بالنســبة إىل من ــون األف هــم متشــامئون وضيق

لعــدد قليــل مــن الصياغــات النموذجيــة، يقــول مــاو:

 “إن أكــر النــاس ســخيفة يف العــامل، مــع بعــض املعلومــات الخــام مــن الكعــب”، فكــر يف 

“شــيهان”.

هــذا يــدل عــى أن هــؤالء النــاس ال يعرفــون حجــم طولهــم بشــكل جيــد. مســألة املعرفــة 

هــي قضيــة علميــة، ال يوجــد مجــال لعــدم الصــدق أو التفاخــر. مــا هــو رضوري، عــى 

العكــس، هــو الصــدق والتواضــع “.
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املوقف من تجربة استقالل كوبا )فيديل – غيفارا(  
إسهام الخزينة التعاونية اللينينية 

االنتهازية الجديدة

 تشــبه البــط يف مواجهــة الثــورة الكوبيــة بالنســبة للبعــض، كوبــا ليســت دولة اشــرتاكية ومل 

تكــن هنــاك ثــورة يف كوبــا وفقــا للبعــض، “نعــم، لقــد كانــت هنــاك ثــورة يف كوبــا، ولكــن 

هــذه هــي نتيجــة مصادفــة لتجريــب ضيــق”. 

أنظــر اإلضــاءة الثوريــة الربوليتاريــة-ح. برقداي-العــدد:16 صفحــة 327 وإذا كانــت 

اإلمربياليــة األمريكيــة مســتيقظة، ملــا كانــت هــذه الثــورة ســتحدث! “لقــد كانــت 

التجربــة الكوبيــة ناجحــة، ســواء مــن حيــث كــون الطبقــات الحاكمــة الكوبيــة واإلمربياليــة 

ــة 326. ــدد:16 صفح ــوري-ح. برقداي-الع ــك الث ــر آيدينلي ــة”. أنظ ــة نامئ األمريكي

إذن، وفقــا لهــذه، الثــورة الكوبيــة هــي ظاهــرة خارقــة. هنــا هــو الفكــر االشــرتايك العلمــي 

املعــروض، بــل جدليــة املاركســية!

يــرح امليتافيزيــق الثــورات بالصدفــة واملعجــزات، عــى ســبيل املثــال، الثــورة الربجوازيــة 

ــورة الفرنســية بامليتافيزيقــي الســادس عــر،  ــل بالث ــد قوب ــة، وق الفرنســية هــي مصادف

يوصــف لويــس بأنــه شــخص ضعيــف ولطيــف، “لــن تكــون هنــاك ثــورة إذا كان هنــاك 

شــخص قــوي،” يقــول، ووفقــا لــه، حتــى لــو “اختــر لويــس الســادس عــر يف فاريــن 

ــك   ال  ــه وســوف تتغــر مجــرى التاريــخ”.  ومــع ذل ــم القبــض علي ــن يت ــه ل ــه، فإن وجبت

يوجــد مجــال للمعجــزة والصدفــة يف الفهــم االشــرتايك العلمــي.

ــة  ــا نهاي ــخ”. هن ــة وال يف التاري ــد يف الطبيع ــن، “ال يوج ــال لين ــا ق ــة، ك ــزة وصدف معج

النظريــة، التــي تربــك الجوهــر مــع الجوهــر، وتحــاول أن تجعــل رشطــة الرطــة يف الحركــة 

الثوريــة العامليــة، مــن خــالل البحــث عــن مبــادئ معينــة بــدالً مــن الــذات، هــي نهايــة 

النظريــة.

النظــرة االشــرتاكية العلميــة العامليــة ال تــرح الثــورة الكوبيــة بربــة مؤقتــة لإلمربياليــة 

األمريكيــة والطبقــات الحاكمــة الكوبيــة، إن نجــاح التجربــة الكوبيــة يــدور حــول الوضــع 
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الحــايل للرأســالية العامليــة يقــرتح لينــن أنــه يجــب أن يكــون هنــاك ثالثــة رشوط للفــوز 

ــا،  ــل كوب ــتعاري مث ــد اس ــن بل ــة األوىل م ــي املرحل ــة، وه ــة لإلمربيالي ــرب املناهض بالح

لتمريــر االشــرتاكية بسلســلة مــن الثــورات الداخليــة: إضعــاف تدخــل اإلمربياليــن، شــللهم 

بســبب تناقضاتهــم، إلــخ، والربوليتاريــا إلحــدى الــدول الكــربى يجــب أن تقــاوم الربجوازيــة 

يف وقــت واحــد. 

ــل  ــذه العوام ــون كل ه ــي أن تك ــة ه ــة لإلمربيالي ــة الحالي ــة العام ــزة لألزم ــمة املمي الس

مجتمعــة، ثلــث العــامل اشــرتايك، تقتــل الــدول املضطهــدة كل يــوم بقبضــة مميتــة، العــامل 

ــة  ــورة الكوبي ــرة، والث ــها األخ ــي أنفاس ــة تعط ــالية العاملي ــتمرار، اآلن الرأس ــتاء باس مس

ليســت مصادفــة نتيجــة لتجربــة ضيقــة، وال حــدث معجــزة. الثــورة الكوبيــة هــي نتيجــة 

ــة لالضطهــاد. حتمي

مــن املراجعــة أن ننظــر يف إمكانيــة أن اإلمربياليــة األمريكيــة ميكــن أن متنــع الثــورة 

ــورة مل  ــذه الث ــإن ه ــة، ف ــتكون متيقظ ــة س ــة األمريكي ــن أن “اإلمربيالي ــة وأن تعل الكوبي

ــايل ال تؤمــن بانتصــار  ــا” وبالت ــة “قاهــرة كلًي ــي أن اإلمربيالي تكــن موجــودة “، هــذا يعن

شــعوب العــامل، خاصــة النضــاالت الثوريــة لشــعوب أمريــكا الالتينيــة مــن خــالل توســيعها 

)اإلمربياليــة( يف الخطــة االســرتاتيجية، هــذه هــي أيديولوجيــة املســاملة والنزعــة الســلمية 

ــة. ــز املاركســية اللينيني ــون كن ــن اليســارين ال يعمق وإن الصــدف واملعجــزات واالنتهازي

ــية اللينينيــة! وفقــا  إال أن التجربــة الكوبيــة وقادتهــا قــد عمقــت ومثــن كنــز املاركس

ــرب  ــد ح ــل تؤي ــول: ه ــا بالق ــى له ــة ال معن ــت معضل ــي خلق ــدة، والت ــة جدي النتهازي

الشــعب أو حــرب العصابــات اليوكســا، مل تكــن هنــاك حــرب شــعبية يف كوبــا، ومــع ذلــك، 

حــرب العصابــات هــي الشــكل الرئيــيس للنضــال يف املراحــل األوىل والثانيــة مــن الحــرب 

ــا شــعبية ويصنــع  ــذي يعطــي حرب الشــعبية نحــن نســميها الشــعب الكــويب البطــويل، ال

الثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة محاولــة جهــات نظرنــا حــول كوبــا وفيــدل كاســرتو وتــي 

غيفــارا واضحــة: اآلن،  باإلضافــة إىل تجربــة ثــورة أكتوبــر يف الصــن، هــي الــدول االشــرتاكية 

يف أوروبــا الرقيــة وكوريــا وفيتنــام والتجــارب الثوريــة الكوبيــة املتاحــة، الثوريــون 

املنتــرون لهــذه البلــدان أغنــوا وطــوروا املاركســية اللينينيــة وثــورة أكتوبــر، حتــى الصــن 

وكوبــا وفــاز كل هــذه الثــورات دون اســتثناء مــن خــالل الكفــاح املســلح ومكافحــة ضــد 

ــايل املســلح والتدخــل. العــدوان اإلمربي
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ــة  ــت اإلمربيالي ــد قدم ــام 1953. لق ــويب يف ع ــعب الك ــلحة للش ــة املس ــدأت االنتفاض  ب

ــل  ــن قب ــن عام ــر م ــتمرت ألك ــة اس ــا ثوري ــتا، حرب ــة، باتيس ــة الكوبي ــة والدمي األمريكي

ــل  ــوري والتحلي ــال الك ــزب الع ــق لح ــخ والوثائ ــورة والتاري ــن والث ــا. )الص ــة به اإلطاح

الــذي حــرره، تعليــق الصــن عــى الرســالة املفتوحــة للجنــة املركزيــة للحــزب الشــيوعي 

نــر يــوم 31 مــارس/آذار1964( ص 404-5.

الثــورة الكوبيــة مســاهمة جــداً يف كنــز املاركســية اللينينيــة ولــدى فيــدل كاســرتو، 

والثوريــن الربوليتاريــن املنتريــن للثــورة الكوبيــة، تــي غيفــارا وأصدقــاؤه الكثــر مــن 

ــم  ــرأ ونتعل ــا ال نق ــا، ألنن ــين مثلن ــتعمر املاركس ــبه املس ــد ش ــن البل ــوا م ــياء ليتعلم األش

املاركســية ألحاديــث املثقفــن وحركــة املــرور لحركــة الثــورة العامليــة، لدينــا لتغيــر العــامل، 

ــا. ــامل يف تركي ــورة يف الع ــم املاركســية لجعــل الث ونحــن نعل

ــة، فــإن “الثوريــن  ــوار الربوليتاريــن املنتريــن للثــورة االشــرتاكية الكوبي ــأن الث القــول ب

ــب  ــذا يج ــة. وه ــة وانتهازي ــو خيان ــارين” ه ــن اليس ــار” و “االنتهازي ــن الصغ الربجوازي

ــن  ــن الثوري ــا م ــيع صفوفن ــى توس ــل ع ــا تعم ــن تركي ــاس م ــع الن ــتبه رأي جمي أن يش

الربوليتاريــن.

ينتقــد كاتــب الشــاهد مــن “الثــوري الربوليتــاري” لومينــاري إشــارتنا إىل فيــدل كاســرتو 

يف مقالنــا “االنحــراف الصحيــح، واملارســة الثوريــة والنظريــة”. )راجــع: ألبــاي آيدينليــك، 

العــدد الســابع عــر: 366( لقــد أرشنــا دوًمــا إىل الثوريــن الربوليتاريــن املنتريــن الذيــن 

ــة  ــن االنتهازي ــا وب ــر بينن ــرق الصغ ــة. الف ــية اللينيني ــة املاركس ــا يف خزان ــاهموا دوًم س

ــن  ــا يســمى بالثوري ــو م ــه ثوري ــق علي ــا يطل ــم يشــرون إىل م ــا! إنه ــا أيًض ــدة هن الجدي

األمريكيــن مــاو، والثوريــن املظفريــن الذيــن طــوروا كنــز املاركســية اللينينيــة.

دعونــا نوضــح مشــكلة بالغــة األهميــة حــول الخــط الربوليتــاري الثــوري يف أمريــكا 

الالتينيــة دون إنهــاء هــذا الجــزء. ال ينبغــي الخلــط بــن الجانبــن التاليــن:

ــف  ــرتكة ل “تخل ــات املش ــا الس ــة لديه ــكا الالتيني ــدان أمري ــع بل ــة أن جمي ــع مالحظ م

ــة  ــح الطبقــة العامل ــع اإلقطاعــي للزراعــة”، فــإن برنامــج الخــالص ملصال الصناعــة والطاب

والفالحــن واملثقفــن والربجوازيــة الصغــرة وأكــر الرائــح تقدميــة يف الربجوازيــة الوطنيــة 
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هــو الكفــاح املناهــض لإلمربياليــة. نحــن بحاجــة إىل التوحــد “ )إعــالن هافانــا الثــاين( قــال 

فيــدل كاســرتو وزمــالؤه إن الخطــوة الثوريــة أمــام جميــع بلــدان أمريــكا الالتينيــة هــي 

الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة.

 مــن خــالل ربــط وجــود اإلقطاعيــة كعالقــة اإلنتــاج، ودول أمريــكا الالتينيــة” يف الزراعــة 

فرانــك   أ. شــاه يقــرتح اقــرتاح اســرتاتيجية ثوريــة اشــرتاكية لهــذه الــدول فمــن الــروري 

التمييــز بــن الفريــق الــذي يســتقطب املؤلــف.

فيــدل كاســرتو ال ينبغــي أن يخلــط بــن آراء تــي جيفــارا، وال ســيا االقرتاحــات العقائديــة 

لـــ “ديــرباي” اثنــن، حتــى جــورج دبليــو بومــروي، الذي يعــارض حقيقــة أن حرب الشــعب 

املســلح هــي الطريقــة الوحيــدة للتخلــص مــن نــر اإلمربياليــة، يجعــل مــن املمكــن للثــورة 

أن تنتــر بطريقة ســلمية.

 انظــروا إىل مــا يقولــه بومــروي: “يجــب التمييــز بــن صياغــات دوبــري العقابيــة بــدالً مــن 

تريحــات الزعــاء الكوبيــن الذيــن غالبــاً مــا يعتقــدون أنهــم يتحدثــون نيابــة عنهــم”. 

ــباب  ــزب الش ــمية للـــ ح ــرة الرس ــي النظ ــورة ه ــرباي يف الث ــورة دي ــمية لث ــة الرس والرؤي

الدميقراطــي.

ــون  ــوع “2.5 ملي ــاب مطب ــي ألن الكت ــر أخالق ــر غ ــن تدم ــر م ــس أك ــاب لي ــذا الكت ه

ــده.  ــو أرن ــس وجول ــيمون توري ــل س ــن قب ــم م ــاب ت ــذا الكت ــا”، ه ــوزع يف كوب وم

انتقد بشدة يف يونيو 1968 الخطوط الرئيسية لهذا النقد وهي:

 -1اقــرتاح ديــرباي بــأن “القيــادة العســكرية يجــب أن تكــون العنــر األســايس” هــو خطــأ. 

عــى العكــس، العمــل الســيايس رضوري. ويجــب أن يخضــع الجانــب العســكري للقيــادة 

السياسية.

ــاري  ــف الربوليت ــن “الري ــزه ع ــل متيي ــرباي يجع ــي أن دي ــل اللينين ــن التحلي ــس م -2لي

للمدينــة الربجوازيــة” و “ليانــا ســيرا” رصاعــا طبيــا.

ويقــال إن الحــزب رضوري للثــورة، مشــرا إىل أن ادعــاء ديــرباي بــأن “فوكــو خلــق الحــزب” 

يف قســم “مــن خلــق كيمــي” مــن املخطوطــة غــر صحيــح. يســتنتجون أن ديــرباي كان لــه 

اقتصادي. رأي 
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ــوري  ــط الث ــات الخ ــذه االختالف ــل ه ــدان، وتجاه ــع البل ــن جمي ــالم م ــاة الس ــن دع لك

الربوليتــاري دوبريــه يف أمريــكا الالتينيــة تعمــل للحفــاظ متطابقــة مــع الصياغــات 

العقائديــة. عــى ســبيل املثــال، وعــد خمســة التقدمــي العمــل األمريكيــة لــه “مــاو” عــى 

.Debrayizm ــوان ــت عن ــة تح ــات املختلف ــذه األيديولوجي ــع كل ه جم

ــاو”  ــا؟، “م ــزب يف بلدن ــالم الح ــل ي ــة، ه ــم االنتهازي ــه يق ــارا ورفاق ــي غيف ــرتو، ت  كاس

املتحــدث باســم االنتهازيــة بالحــرم الجامعــي الجديــد لفــرع إزمــر، متامــا مثــل خمســة 

املنظريــن األمريكيــة، هــذه األيديولوجيــات املختلفــة )أي فرانــك دوبريــه الكوبيــة 

املنتــرة الثوريــة الربوليتاريــة مــن الخــط اللينينــي للخطــوط االنتهازيــة( مــع التحريــك، 

ــارا. ــدل كاســرتو وتــي غيف ــاد مــن في ــه، واألمــر مــرتوك لالنتق ــاب دوبري يف إشــارة إىل كت

 انتهازيــة جديــدة تقــرتح متحدثــون لالســتيالء عــى املــدن مــن الريــف وعمــالء أمريــكا 

ــال  ــة، قائ ــات العقائدي ــة الصياغ ــرة إلدان ــن املنت ــن الربوليتاري ــه الثوري ــة دوبري الالتيني

إنهــا مــن الخــط اللينينــي، وثوريــا بروليتاريــا كبــرة مــاو تــيس تونــغ أيضــا يفــرس بعــض 

أمريكيــة أتصــور أنهــا تجــد غطــاء أيديولوجــي الجــن والخيانــة.

ــن  ــة، مل تك ــة العام ــرتة األزم ــث. يف ف ــذا الثال ــن ه ــة م ــاة اإلمربيالي ــاعات وف ــت س اقرتب

الحركــة املاركســية-اللينينية، كــا ادعــت أنهــا انتهازيــة جديــدة، تــدور حــول الكفــاح ضــد 

خــط كاســرتو جيفــارا، ولكــن مــن أجــل التحريفيــة الحديثــة مــع إعطــاء األولويــة للمــدن، 

مــع إعطــاء األهميــة إىل الدرجــة الثانيــة، فــإن الفالحــن يئســوا بشــكل متزايــد اإلمكانيــات 

الثوريــة لشــعوب “الفالحــن”.

ــن الجــدد،  ــن الجــدد، املتعصب ــا مــن خــالل النضــال ضــد املتعصب ــم تقويته  وســوف يت

باختصــار، جميــع أنــواع االنحرافــات اليســارية والكرزيــة اليســارية ضــد الخطــوط 

الصحيحــة للتعايــش الســلمي، إن كاســرتو غيفــارا وكل الثوريــن الربوليتاريــن يف أمريــكا 

ــة اليســارية”. ــون “االنتهازي ــن يعلن ــدان الذي ــاة الســالم يف كل البل ــن دع ــة هــم م الالتيني

ــز  ــغ إىل كن ــيس تون ــاو ت ــهامات م ــألة إس ــدة إن مس ــة الجدي ــاو واالنتهازي ــاهات م مس

املاركســية اللينينيــة هــي مشــكلة بالغــة األهميــة نوقشــت اليــوم يف األوســاط املاركســية. 

ــة هــي: ــة اللينيني ــغ يف خزان النقــاط الرئيســية ملســاهمة مــاو تــيس تون
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1 نظرية الثورة الديمقراطية الوطنية.
2-الثورة الثقافية البروليتارية.

نحــن نــرى الجوهــر والعنــارص األساســية ملســاهمَتي مــاو يف لينــن. لكــن هذيــن املبدأيــن 

ــاالً يف املارســة  ــر ك ــد اتخــذوا شــكلهم األك ــن املاركســية-اللينينية ق ــة م املهمــن للغاي

ــا أن  السياســية ملــاو. لهــذا الســبب، عنــد رشح هذيــن املبدأيــن املهمــن لللينينيــة، علين

نتعامــل مــع املارســة السياســية ملــاو مــع األخــذ بعــن االعتبــار املارســة امللموســة للصــن.

-نظرية الثورة الدميقراطية الوطنية:

ــة  ــق نظري ــي تطبي ــة ه ــة الوطني ــورة الدميقراطي ــة الث ــا أن نظري ــر، ذكرن ــا األخ يف مقالن

ــتعمرة.  ــبه املس ــتعمرة وش ــدول املس ــى ال ــة ع ــر املنقطع ــة غ ــية اللينيني ــورة املاركس الث

دعونــا نقــول كذلــك أن مــاو تــيس تونــغ، األول والثــاين يف الصــن شــبه املســتعمرة وشــبه 

ــع  ــي م ــاس الكم ــة للقي ــة قابل ــات ضعيف ــة ذات عالق ــة عامل ــا طبق ــي له ــة، الت اإلقطاعي

ــة غــر املنقطعــة. ــورة اللينيني ــة الث ــراء نظري ــق وإث ــت عــى تعمي الفالحــن، عمل

ــدان االســتعارية وشــبه االســتعارية  ــوار جميــع البل وهكــذا، أظهــر مــاو الطريــق إىل ث

بخــرق نــر اإلمربياليــة والتحــول إىل االشــرتاكية. مــع هــذه املســاهمة مــن مــاو تــيس تونــغ 

)نظريــة قهــر جيــش الثــورة مــن الريــف، والتــي كانــت القــوة الرئيســية لجاهــر الفالحــن 

يف هيمنــة الطبقــة العاملــة( تــم تطويــر نظريــة اللينــن الثوريــة املتواصلــة وإثرائهــا ضــد 

الحقائــق الجديــدة للحيــاة.

ــال  ــة يف انتق ــة رضوري ــي محط ــي ه ــعبية، الت ــروب الش ــاو، الح ــع م ــح م ــم فت ــد ت  وق

البلــدان شــبه االســتعارية واالســتعارية إىل االشــرتاكية. بهــذه الطريقــة، فيتنامــي، كــويب، 

واثــق يف املجتمــع الطبقــي عــن طريــق كــرس نــر االســتعار.

العنارص الرئيسية لنظرية ماو تيس تونغ للثورة الدميقراطية الجديدة هي:

1. الثورة الدميقراطية الوطنية هي يف جوهرها ثورة فالح.

2. حرب الشعب يف الثورة الدميقراطية الوطنية أمر ال بد منه.

-3الريادة اإليديولوجية أمر رضوري.

4. نظرية الثورة الدميقراطية الوطنية تحمل هيمنة الربوليتاريا.
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ثورة الديموقراطية الوطنية هي ثورة الفالحين

ــب  ــتجيب للمطال ــذي يس ــا وال ــر تطرف ــج األك ــو الربنام ــة ه ــورة الدميقراطي ــج الث برنام

ــع  ــه جمي ــورة تفوت ــوم إال بث ــه أن يق ــن، “ال ميكن ــول لين ــا يق ــن. وك ــة للقروي املوضوعي

اإلصالحــات الزراعيــة التــي فاتتــه، ليحقــق أحالمــه. ليــس كلهــم. الفالحــون ليســوا ملتزمن 

فقــط بإصــالح األرايض األكــر عمقــاً، ولكــن أيضــاً مــن حيــث مصالحهــم العامــة والدامئــة. 

ــكات، ص: 104( وخاصــة الفالحــن. “ )تكتي

يف بلــد شــبه إقطاعــي يشــكل فيــه األغلبيــة، فــإن الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة هــي يف 

ــة  ــه هــي نفــس تعبئ ــة الشــعب كل ــة. “ولهــذا الســبب، فــإن تعبئ ــورة فالحي جوهرهــا ث

ــش الشــعب الشــعبي للحــرب(. جاهــر الفالحــن( “ Giap “ جي

ــادة  ــت قي ــر تح ــل إىل ن ــن، أن تص ــورة الفالح ــي ث ــي ه ــورة الت ــذه الث ــن له ــل ميك ه

ــورات  ــه يف عــر الث ــا؟ ال، ال يســتطيع. ألن ــة أخــرى خــارج الربوليتاري ــة أو مجموع طبق

ــة  ــة الثوري ــا الطبق ــوري، فإنه ــحوق الث ــة املس ــتهلكت الربجوازي ــث اس ــة، حي الربوليتاري

الوحيــدة التــي تســتطيع أن تقــود أي ثــورة حتــى النهايــة، حتــى لــو كانــت دميوقراطيــة 

ــة. برجوازي

 مــاو تــيس تونــغ، لــن بيــاو، وGiap هــي إشــارة خاصــة إىل حقيقــة أن الثــورة الدميقراطيــة 

الوطنيــة هــي يف الواقــع ثــورة الفالحــن. ألن حقيقــة وجــود ثــورة الفالحــن يف قلــب الثورة 

ــيايس  ــرتاتيجي والس ــا االس ــدد خطن ــة يح ــم للغاي ــر مه ــو عن ــة ه ــة الوطني الدميقراطي

والتكتيــي.

ــن يف  ــورة الفالح ــة لث ــة الطبيعي ــة( النتيج ــات التالي ــى الصفح ــرى ع ــرة أخ ــركز م  )س

جوهــر الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة هــي أن الفالحــن يشــكلون القــوة األساســية للثــورة. 

الربوليتاريــا، قاطــرة التاريــخ يف العــر اإلمربيــايل، هــي قائــد الثــورة. 17-1905 الربوليتاريا 

كانــت القــوة األساســية والرائــدة للثــورة يف الثــورة الدميقراطيــة الروســية. )فالحــون بــال 

قطــع(.

ــوة  ــن الق ــا، لك ــة هــي الربوليتاري ــورة الدميقراطي ــوة الرئيســية للث ــاذا   يف روســيا   الق مل

ــا؟  ــس الربوليتاري ــام هــي الفالحــن، ولي ــة يف الصــن وفيتن ــورات الدميقراطي الرئيســية للث

وترتبــط اإلجابــة عــى هــذا الســؤال يف التحليــل امللمــوس لألوضــاع امللموســة. يف روســيا، 
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ــورة تعيــش عــادة يف املــدن الكــربى. كانــت القــوة الرئيســية لجيــش الث

ــى  ــة( ال تضاه ــة والنوعي ــث الكمي ــن حي ــية )م ــة روس ــا صناعي ــاك بروليتاري ــت هن  كان

ــام. ولهــذا الســبب، أعقــب الثــورة غــزو للريــف مــن املــدن.  ــدان مثــل الصــن وفيتن لبل

ــتعارية: ــتعارية واالس ــبه االس ــدان ش ــك يف البل ــع ذل وم

1”ضعف الطبقة العاملة مقارنة مع الدول الرأسالية املتقدمة يف الكمية والنوعية.

2”مبــا أن الســيطرة عــى اإلمربياليــة يف املــدن قويــة للغايــة، فــإن الطريــق الــذي ســتتبعه 

الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة لســببن رئيســين هــو طريــق غــزو املــدن مــن الريــف.

حرب الشعب رضوري للثورة الدميقراطية الوطنية

الكفــاح ضــد اإلمربياليــة هــو كفــاح مــن أجــل التأميــم و “مســألة الجنســية هــي يف الواقــع 

ــة  ــة العدواني ــإن الحــرب الشــعبية ضــد اإلمربيالي ــايل ف مســألة الفالحــن” )ســتالن( وبالت

هــي حــرب الفالحــن، حقيقــة أن حــرب الشــعب هــي حــرب الفالحــن يجلــب الصــدارة 

يف الريــف.

وبعبــارة أخــرى، فــإن محــور النضــال مــن أجــل الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة هــو األرض. 

ــاح،  ــق النج ــكرية لتحقي ــذه رضورة عس ــة ه ــر الوطني ــرب التحري ــك، ح ــة إىل ذل باإلضاف

)ألن “اإلمربياليــن يبــدؤون مــن خــالل االســتيالء عــى املــدن الرئيســية وخطــوط االتصــال 

ــدان املســتعمرة وشــبه املســتعمرة -م.  ــدان )البل الرئيســية، يف حــن أنهــم يهاجمــون البل

ــن التحــرك  ــن الثوري ــة، ميكــن للثوري ــرة، ولكــن فقــط املناطــق الريفي ج.( واملناطــق كب

نحــو انتصــار القواعــد الثوريــة، وفقــط يف املناطــق الريفيــة.

يف الريــف حيــث الســيطرة اإلمربياليــة ضعيفــة للغايــة، متــر حــرب الشــعب بأربعــة مراحل 

رئيسية:

أ( حرب العصابات، مرحلة الحاية.

ب( إقامة قواعد حرب العصابات، مرحلة الحاية.

ج( االنتقال إىل الجيش النظامي، مرحلة التوازن.

د( حرب الجيش النظامية، هجوم مضاد.

هــذه هــي نظريــة الحــرب الشــعبية كــا ميكــن أن يــرى دور املــدن يف الحــرب الثانويــة 

ــن  ــة للعامل ــات العام ــة. اإلرضاب ــس جمعي ــدن لي ــذه امل ــراع يف ه ــع ال ــوي، بالطب ثان

والحــركات الطالبيــة والجاهريــة، إلــخ ومــا ال شــك فيــه أنهــا عوامــل مهمــة للغايــة يف 

ــي. نجــاح حــرب االســتقالل الوطن



138

 ميكــن أن تكــون الهيمنــة أيًضــا يف الثــوار الربوليتاريــن يف حــرب الشــعب، وهــي حــرب 

ــعب  ــرب الش ــادة يف ح ــرى، القي ــارة أخ ــار، بعب ــن الصغ ــوار الربجوازي ــن، ويف الث الفالح

ليســت موضوعــا للمســاومة. هــذا يعتمــد عــى تــوازن القــوى، ودرجــة تنظيــم األحــزاب، 

إلــخ.

ــد حــرب الشــعب، إذا  ــو قائ ــن ه ــع الجاهــر، م ــل م ــة أفض ــات عضوي ــام عالق ــن أق م

ــة عــن طريــق تعريــف نفســه  ــر الوطني ــة وباســتمرار يف حــرب التحري ــل بطولي كان يقات

ــر. للجاه

ــة  ــة، أو الحــروب الشــعبية يف هيمن ــة العامل ــإن نجاحــات حــروب الطبق ــك، ف ــع ذل  وم

الطبقــة العاملــة للطبقــة العاملــة، محــدودة ال ميكــن تنفيــذ الســلطة الربجوازيــة الصغــرة 

ــى  ــة، ع ــورة الدميقراطي ــي للث ــج الوطن ــة الربنام ــى نهاي ــار حت ــد االنتص ــتقام بع ــي س الت

ــر.  ــال، الجزائ ســبيل املث

يقول لن بياو ما يي حول قيادة حرب الشعب:

ــإن  ــر، ف ــود هــذه الحــروب الشــعبية ميكــن أن تتغ ــي ميكــن أن تق ــات الت ــا أن الطبق مب

اتســاع الحــركات الجاهريــة وعمقهــا ودرجــة النــر ميكــن أن تتنــوع” )انتصــار طويــل 

ــعب، ص 60(. ــرب الش لح

دعونــا نشــر إىل أن دفــع جميــع األحــزاب العاليــة، التــي يزعــم أنهــا دافعــت عــن الثــورة 

الدميقراطيــة الوطنيــة يف أمريــكا الالتينيــة، إىل مســتنقع االنتهازيــة، هــو أن كفــاح الشــعب 

ــية  ــلطة األساس ــل الس ــاً   ويقب ــر جانب ــع املم ــف رضوري، يدف ــو وق ــورة ه ــذه الث يف ه

ويأخــذ املــدن كقاعــدة لهــا.

ىلع ماذا يرتكز الجوهر االيديولوجي )العقائدية( 

النتيجــة الطبيعيــة لحقيقــة أن املــدن هــي الفالحــون   وليــس العــال، ولكــن ألن املــدن 

لهــا أهميــة ثانويــة يف النضــال مــن أجــل الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة، فــإن قيــادة الطبقــة 

العاملــة يف الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة هــي رائــدة إيديولوجيــة.

القيــادة األيديولوجيــة للطبقــة العاملــة هــي أن التنظيــم الــذايت للطبقــة العاملــة، 

ومعظمهــا مــن الفالحــن الفقــراء، هــو قائــد ثــورة الفالحــن. يف هــذه البلــدان، حقيقــة أن 

الطبقــة العاملــة ضعيفــة ولهــا صــالت بالفالحــن، وأن النقطــة املركزيــة للنضــال الثــوري 

ــراء. ــة أن الحــزب االشــرتايك يتكــون مــن فالحــن فق ــؤدي إىل حقيق ــة، ت هــي الريفي
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 حتــى يف املراحــل العليــا مــن الــراع الثــوري يف الصــن، مل تقــل نســبة الفالحــن الفقــراء 

يف التنظيــم الــذايت للربوليتاريــا عــن ٪65. يتــم تفســرها وانتقادهــا مــن قبــل اإلصالحيــن 

الحديثــن وكذلــك مــن قبــل البعــض عــى أنهــا انتهــاك ملبــدأ املنظمــة اللينينيــة.

ــة  ــن الطبق ــأيت م ــا ي ــذايت للربوليتاري ــم ال ــة: إن التنظي ــادئ اللينيني ــتالن يف مب ــول س  يق

ــل  ــب أن يحص ــن، يج ــات لين ــة. وبكل ــة العامل ــارص الطبق ــل عن ــع أفض ــة ويجم العامل

العــال يف هــذه املنظمــة عــى أغلبيــة، مبــا يف ذلــك مســتويات اإلدارة وخــالل ثــورة 1905   

يقــول لينــن: “... اآلن يف املنظــات الحزبيــة، مــن املرغــوب فيــه أن يكــون هنــاك بضــع 

ــة”. ــكل شــهر مــن االشــرتاكية الدميقراطي ــات مــن العــال االشــرتاكين-الدميوقراطين ل مئ

ــة  ــدأ املنظم ــاكا ملب ــا انته ــن حق ــا يف الص ــذايت للربوليتاري ــم ال ــذا التنظي ــكل ه ــل يش ه

ــدول. ــذه ال ــة له ــروف امللموس ــذه رضورة للظ ــد ال ه ــة؟ بالتأكي اللينيني

هــذا هــو تطــور فهــم الحــزب اللينينــي مبــا يتــاىش مــع اللينينيــة وبطبيعــة الحــال، إذا مل 

تؤخــذ يف الحســبان مفاهيــم الزمــان واملــكان، وهــا أهــم عنريــن أساســين يف الجدليــة، 

فقــد تــم اســتنتاج أن مبــدأ الحــزب اللينينــي مشــوه.

3-اطروحة استراتيجية ثورة الشعب البروليتارية

الثورية االسرتاتيجية الوطنية للدميقراطية، يف هيمنة الربوليتارية

ــورة  ــازع يف اســرتاتيجية الث ــال من ــا موجــودة ب ــادة الربوليتاري ــة لقي إن الــروط املوضوعي

الدميقراطيــة الوطنيــة، وتطبيــق نظريــة الثــورة اللينينيــة غــر املنقطعــة عــى الــدول شــبه 

املســتعمرة وشــبه اإلقطاعيــة.

ــغ  ــيس تون ــاو ت ــدة مل ــة الجدي ــورة الدميقراطي ــة الث ــة لنظري ــوط العريض ــع الخط ــذا م ه

يف نظريــة الثــورة الدميقراطيــة الجديــدة، القــوة الحقيقيــة للثــورة ليســت العــال لكــن 

ــة  ــادة الطبق ــعب وقي ــرب الش ــور ح ــي مح ــة ه ــق الريفي ــة أن املناط ــن، حقيق الفالح

ــر. ــة آلخ ــة اإلجباري ــي النتيج ــدة ه ــة. وكل واح ــادة األيديولوجي ــي القي ــة ه العامل

ــارص  ــذا ألن العن ــة، ه ــة للغاي ــاله مهم ــا أع ــي ذكرناه ــية الت ــة الرئيس ــارص األربع  العن

ــيس- ــط املارك ــة والخ ــة الحديث ــن التحريفي ــة ب ــورة الصيني ــدد الث ــية تح ــة الرئيس األربع

ــا نــرح: اللينينــي. دعون
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هــل ســيتم تحديــد انتصــار الحركــة الربوليتاريــة العامليــة يف املــدن أم يف الريــف؟ مبعنــى 

ــيس يف  ــض الرئي ــإن التناق ــغ، ف ــيس تون ــاو ت ــا مل ــية؟ وفق ــدن أساس ــم أو م ــل ه ــر، ه آخ

ــة، ووفقــا  ــة. لهــذا الســبب، األرض رضوري ــن األمــم املضطهــدة واإلمربيالي ــا هــو ب عرن

ملــاو تــيس تونــغ ونظريــة لــن بيــاو للحــرب الشــعبية، فــإن النــر ســيتحقق مــن خــالل 

تطويــق املــدن مــن الريــف.

“إذا أخذنــا العــامل بــأرسه، إذا كان ميكــن تســمية أمريــكا الشــالية وأوروبــا الغربيــة مبــدن 

العــامل، فإنهــا تشــكل املناطــق الريفيــة يف العــامل يف آســيا وأفريقيــا وأمريــكا الالتينيــة ... إن 

الثــورة العامليــة الحديثــة تعطــي مظهــًرا للمدينــة تحيــط بهــا املناطــق الريفيــة”، وســتكون 

النتيجــة النضــاالت الثوريــة للــدول املضطهــدة التــي تنفــذ يف املناطــق الريفيــة مــن العــامل، 

ــد النتيجــة، ألن الغــرب  ــة مــن حيــث تحدي ــة ثانوي ــه أهمي إن النضــال يف مــدن العــامل ل

محجــر ثــوري منقــرض.

الكتلــة االشــرتاكية لشــعوب “الفالحــن” ضــد اإلمربياليــة اليانكيــة وحلفائهــا، الذيــن 

قامــوا بالــدرك مــن الكتلــة اإلمربياليــة والطبقــات العاملــة يف البلــدان الرأســالية ووفقــاً 

ــة.  ــة لإلمربيالي ــف تخفــض اللكــات الفتاك ــإن الراعــات يف الري ــة، ف ــة الحديث للتحريفي

ــة  ــإن الكتل ــرى ف ــارة أخ ــدن، وبعب ــل امل ــامل   ب ــدن الع ــس م ــي لي ــدد الحقيق ــن املح لك

االشــرتاكية هــي الطبقــة العاملــة يف البلــدان الرأســالية الغربيــة. التناقــض الحاســم هــو 

ــوى االشــرتاكية والرأســالية.  ــن ق مــن ب

ــة يف  ــة بالنظــام االشــرتايك العاملــي والطبقــات العامل ــة الدولي متثــل حركــة الطبقــة العامل

البلــدان الرأســالية، نتيجــة إليقاعــات التنميــة االقتصاديــة العاليــة للبلــدان االشــرتاكية، 

ســتفرض االشــرتاكية تفوقهــا االقتصــادي عــى الــدول الرأســالية، وهــذا التفــوق االقتصادي 

واالجتاعــي ســيؤثر عــى الطبقــة العاملــة الغربيــة وحشــدها.

 هــذا التفــوق االقتصــادي واالجتاعــي وكذلــك السياســة الســلمية املتبعــة مــن شــأنه أن 

يجعــل الدعايــة الدمياغوجيــة املعاديــة للشــيوعية غــر فعالــة. ونتيجــة لذلــك، ســتحصل 

الطبقــة العاملــة يف أوروبــا عــى دعــم جميــع النــاس وســتأيت إىل الســلطة بطريقــة برملانية. 

هــذه ملحــة موجــزة عــن الثــورة العامليــة للتحريفيــة الحديثــة.
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ــارة أخــرى  ــدو، خــط التحديــث الحديــث يقــرتح غــزو الريــف مــن املــدن، وبعب كــا يب

ــل مــن النضــاالت  ــإن هــذا الخــط )بغــض النظــر عــن الفــروق الدقيقــة بينهــا( يقل ، ف

ــك،  ــة يف العــامل. ومــع ذل ــة لشــعوب الفالحــن بســبب نضالهــم يف املناطــق الريفي الثوري

ميكــن القــول إن الثــورات الربوليتاريــة يف البلــدان غــر الغربيــة هــي ثــورات مــن الدرجــة 

الثانيــة.

 ألن هــذه الثــورات مل تكــن مبنيــة عــى الربوليتاريــا الصناعيــة. وينظــر إىل األقليــة العالية 

ــرأي.  ــذا ال ــي للحــزب به ــم اللينين ــاك للفه ــا انته ــي عــى أنه يف الحــزب الشــيوعي الصين

تكويــن الحــزب الشــيوعي الصينــي. “٪65 مــن القرويــن الحزبيــن، ٪15 مــن الفنيــن يف 

املناطــق الحريــة، ٪10 مــن املثقفــن، ٪10 مــن الجيــش( “.

بطبيعــة الحــال، بالنســبة للخــط االنتقيقــي الحديــث، الــذي يقبــل حتــى الثــورات 

الربوليتاريــة يف الثــورات االســتعارية، فــإن حــروب التحــرر الوطنــي يف الدول االســتعارية 

ــة  ــادة األحــزاب االشــرتاكية أو املنظــات الربجوازي وشــبه االســتعارية ليســت تحــت قي

الصغــرة.

املهــم هــو ظهــور سياســة خارجيــة محايــدة ظاهريًــا   ال تنخــرط بالكامــل يف اإلمربياليــة. 

وبطبيعــة الحــال، فــإن هــذا الــرأي لديــه الفــروق الدقيقــة التــي لديهــا اقرتاحــات 

وأطروحــات مختلفــة حــول قضايــا مختلفــة. ولكــن ميكــن تلخيــص جميــع هــذه الفــروق 

ــة”. ــدن عــى املناطــق الريفي ــوق امل ــا “تف ــل األخــر عــى أنه ــة يف التحلي الدقيق

يف كل مــا يســمى باألحــزاب “املاركســية” يف البلــدان االســتعارية وشــبه املســتعمرة 

التــي تبنــت وجهــة النظــر هــذه، فهــي مركــز الثقــل يف النضــال الثــوري. يف صنــع الثــورة 

ــا ألن  ــإن القــوة األساســية هــي الربوليتاري ــة، ف ــة واملضــادة لإلقطاعي املناهضــة لإلمربيالي

املــدن أساســية هــذا هــو األســاس لحقيقــة أن مثــل هــذه األحــزاب “العاملــة” يف أمريــكا 

ــة    ــة االجتاعي ــة مــع األحــزاب الدميقراطي ــة تذهــب إىل اتحــادات القــوى الربملاني الالتيني

مــع مطالــب اإلصــالح التــي تهــدف إىل تصنيــع البلــد، وبالتــايل الطبقــة العاملــة مــن أجــل 

اكتســاب القــوة.
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ــلمي  ــال الس ــاليب النض ــع أس ــتخدام جمي ــى اس ــوم ع ــج تق ــن أن الربام ــم م ــى الرغ ع

ــة ال ميكــن أن تنضــج ألن  واملســلح، إال أن الظــروف املوضوعيــة والذاتيــة للطبقــة العامل

املــدن تعتمــد عليهــا )عــى أســاس االنتفاضــة العامــة يف املــدن(، أي أن الطبقــة العاملــة 

هــي القــوة الرئيســية للثــورة! )ال ميكــن لهــذه الــروط أن تنضــج قبــل انهيــار اإلمربياليــة 

عــى أســاس املــدن(، كــا أن مبــدأ الكفــاح املســلح ينفــض عــى الــرف مــع الربنامــج.

ومبــا أن املســار العســكري الثــوري األســايس خاطــئ، أي نتيجــة حركــة الطبقــة العاملــة يف 

املــدن نتيجــة لذلــك، فــإن الخطــة االســرتاتيجية اإلمربياليــة تنمــو يف أعــن هــذه األحــزاب 

ــؤدي إىل  ــة يف املــدن. هــذا ي ــة للســيطرة الصارمــة لإلمربيالي “املاركســية” كنتيجــة طبيعي

ــوع  ــة الســلمية مــن ن ــب النزعــة الربملاني ــا إىل قل ــم تقريبه ــة أن هــذه األحــزاب ت حقيق

الدميقراطيــة الفلبينيــة.

هــذا الــرأي، القائــم عــى املــدن، يــيسء فهــم املبــدأ اللينينــي املتمثــل يف “العمــل 

العســكري يجــب أن يرتبــط بالقيــادة السياســية”، وفقــا لهــم، فــإن الحــزب ســركز عمومــا 

ــن رصاع حــرب  ــدن، فضــال ع ــة يف امل ــة العامل ــة للطبق ــال القانوني ــى الحــركات واألفع ع

ــدن(. ــا يف امل ــون أيًض ــدراء سيجلس ــم امل ــة )معظ ــف يف املدين ــات يف الري العصاب

ومــع ذلــك، وكــا قــال مــاو تــيس تونــغ، إذا كان حــزب الطبقــة العاملــة يريــد أن يكــون 

قائــد حــرب الشــعب، يجــب أن يتــم النضــال، )أكــر مــن ٪90 من أعضــاء الحزب الشــيوعي 

ــادة الســفينة مــن  ــش األحمــر( ال ميكــن قي ــون مــن الجي ــي يأت يف حــرب الشــعب الصين

الشــاطئ.

ــتنقع  ــية” إىل مس ــزاب “املاركس ــذه األح ــع ه ــع جمي ــبب دف ــم س ــإن أه ــا، ف ــا رأين وك

ــن. ــة للفالح ــات الثوري ــأن اإلمكاني ــن ش ــل م ــزاب تقل ــذه األح ــو أن ه ــة ه االنتهازي

ــدان االســتعارية وشــبه املســتعمرة،  ــة، يف البل ــة، خــالل األزم ــارة أخــرى، اإلمربيالي  بعب

فــإن الطريــق إىل انتصــار الثــورة الدميقراطيــة ال يتمثــل يف رؤيــة أن جيــش الفالحــن قــد 

مــر حربــا فالحيــا ضــد اإلمربياليــة.

يبــن لنــا تاريــخ االشــرتاكية أن جميــع أنــواع االنتهازيــة تقــوم عــى التقليــل مــن اإلمكانــات 

الثوريــة للفالحــن يف آخــر تحليــل ألســأل هــذا هــو أســاس انتهازيــة   التــي اعتــربت جميــع 

الطبقــات خــارج الطبقــة العاملــة رجعيــة يف فــرتة مــا قبــل االحتــكار؟ يف الفــرتة الرأســالية 

االحتكاريــة، نــرى نفــس الحقيقــة عــى أســاس كل االنحرافــات الصحيحــة و “اليســارية” 

ضــد اللينينيــة.
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ويف النضــال الثــوري للصــن، كانــت جميــع االنحرافــات الصحيحــة واليســارية التــي خاضهــا 

ــيوي،  ــاج اآلس ــط اإلنت ــن. من ــة للفالح ــات الثوري ــن اإلمكان ــل م ــى التقلي ــة ع ــاو مبني م

ــول  ــر رضوري”، يق ــاع غ ــد اإلقط ــراع ض ــإن ال ــك ف ــن، لذل ــت يف الص ــة ليس “اإلقطاعي

الرتوتســكيون الذيــن اقرتحــوا الكفــاح املناهــض للرأســالية، القائــم عــى التمرد الســوفيتي 

يف املــدن، أن االحتــالل اليابــاين للصــن ســيطور الرأســالية، ويدافــع عــن االستســالم.

ــة ومناهضــة لإلقطــاع والناطقــة،  ــورة مناهضــة لإلمربيالي عــى الرغــم مــن الحاجــة إىل ث

مثــل انــدالع النضــال الــذي ســيؤدي إىل النــر، جــادل بــأن املدينــة ميكــن أن تــرى املــدن 

كنتيجــة لإلرضابــات والهجــات املتواصلــة للعــال. )مــن عــام 1927 إىل عــام 1935، كان 

أحــد املديريــن التنفيذيــن األكــر تأثــراً يف الحــزب الشــيوعي الصينــي(.

دفــع نفــس الــرأي تشــن تــو هســيو إىل حضــن االنتهازيــة الصحيحــة، وألن الطبقــة العاملــة 

الصينيــة مل تــر قــوة كافيــة لالضطرابــات الســوفييتية، فقــد تركــت القيــادة الصينيــة قيــادة 

الــراع املناهــض لليابــان إىل الكومينتانــغ. وكــا يُــرى، فــإن هــذه االنتهازيــة الثــالث، التــي 

تختلــف وجهــات نظرهــا متامــا عــن بعضهــا البعــض، تكمــن يف أســاس اإلمكانيــات الثوريــة 

للفالحــن والفشــل يف فهــم القيــادة األيديولوجيــة للطبقــة العاملــة. شــكلت نظريــة مــاو 

الجديــدة للثــورة الدميقراطيــة نوًعــا مــا مــن خــالل النضــال ضــد هــذه االنتهازيــة الثــالث.

نتيجة لذلك، ماو تيس تونغ، من املبدأين األساسين لللينينية:

-1” يف الفــرتة اإلمربياليــة، وبغــض النظــر عــن درجــة التطــور، فــإن جميــع الــدول 

الدميقراطيــة. للثــورة  موضوعيــة  لديهــا رشوط  االســتعارية  وشــبه  االســتعارية 

-2الربوليتاريــا هــي قاطــرة كل الثــورات يف الفــرتة اإلمربياليــة. إنهــا الربوليتاريــا الطبقيــة 

الوحيــدة التــي ســتجلب الثــورة الدميقراطيــة الربجوازيــة إىل النــر الدائــم.

-3إن مســتوى التنميــة االقتصاديــة منخفــض للغايــة، لــذا فقــد صاغــت الربوليتاريــا نظريــة 

ــبه  ــتعمرة وش ــبه املس ــن ش ــة الص ــى مارس ــا ع ــدة بتطبيقه ــة الجدي ــورة الدميقراطي الث

اإلقطاعيــة، وهــي ضعيفــة ونحيلــة.

ــا نــأيت  بعــد تلخيــص الخصائــص الرئيســية لنظريــة مــاو للثــورة الثوريــة الجديــدة، دعون

ــة  ــة الوطني ــن الحرك ــرع م ــا ف ــارصة، تركي ــة املع ــاو”، والتحريفي ــا “م ــب حرمن إىل مطال

الدميقراطيــة، التــي وصفــت الوجــه الحقيقــي لالنتهازيــة جديــدة عرضــه. يكشــف متحدث 

باســم االنتهازيــة الجديــدة عــن مفهــوم الثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة:

 حركــة أتيــك ليســت حركــة مــن الطبقــة العاملــة ال ميكنهــا أن تكمــل الثــورة الدميقراطيــة 

الوطنية.
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)رشق برنشــاك – تركيــا اليســارية ال عــدد91 صفحــات 13-12( وفقــاً لهــذا الفهــم، فــإن 

ــة  ــن الطبق ــن، ولك ــي الفالح ــت ه ــة ليس ــة الوطني ــورة الدميقراطي ــية للث ــوة الرئيس الق

العاملــة، وهــذه النظــرة تتناقــض مــع كونهــا ثــورة الفالحــن يف صميــم الثــورة الدميقراطيــة 

الوطنيــة.

انتهازيــة جديــدة باســم آخــر للـــــ” قاعــدة قــوة الســلطة الرائــدة “ لفهــم متييــز مــا هــو 

املقصــود بــــ “هيمنــة الطبقــة العاملــة ليــس لديهــا الــروط املوضوعيــة” للقولـــــ الثــورة 

ــاي،  ــاهن الب ــر ش ــروط، )انظ ــذه ال ــا له ــن تركي ــع م ــة يف التصني ــة العامل ــرتح الطبق تق

تخطيــط الــرتيك – يــوم مــرق، العــدد: 12(

عــى الرغــم مــن االختالفــات يف األمثــال، فــإن النقطــة التــي يتحــد فيهــا املتحدثــون عــن 

انتهازيــة االنتهازيــة حقيقــة أن هنــاك ثــورة فالحيــة يف قلــب الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة 

هــي أنهــا تنكــر أن نضــال الشــعب، الــذي هــو غــزو املــدن مــن الريــف، هــو أمــر رضوري، 

ــة، يقــوم عــى املــدن  ــادة الطبقــة العامل ــد لقي ــع البل ــذي يتصــور تصني ــرأي، ال وهــذا ال

والربوليتاريــا أكــر مــن الريــف والفالحــن.

ــة، أن  ــة الوطني ــورة الدميقراطي ــة الث ــم نظري ــذي يفه ــرأي، ال ــذا ال ــن املمكــن له ــس م لي

ــادة اإليديولوجيــة، الرائــد األيديولوجــي هــو، يف بلــد شــبه اســتعاري وشــبه  يفهــم القي

إقطاعــي حيــث الطبقــة العاملــة ضعيفــة جــدا، فــإن الفالحــن املســاكن يف التنظيــم الــذايت 

للربوليتاريــا مهيمنــن وهيمنــة املنظمــة يف الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة للطبقــة العاملــة.

 وبالطبــع، فــإن االنتهازيــة الجديــدة للمــدن القامئــة عــى املــدن، والتــي تقلــل مــن شــأن 

اإلمكانيــات الثوريــة للفالحــن ، ســوف تســتنتج أن القيــادة اإليديولوجيــة للطبقــة العاملــة 

هــي التــي يدافــع عنهــا “رائــد املثقفــن البورجوازيــن الصغــار”.

والرائــدة األيديولوجيــة للطبقــة العاملــة، أو القيــادة األيديولوجيــة والسياســية والتنظيميــة 

للســلمية، التــي ال تعــدو أن تكــون تعبــرا خصــا؟ )انظــر ألبــاي، الطبقــة العاملــة والثــورة 

الدميقراطيــة الوطنيــة -”الثــورة الربوليتاريــة”، العــدد: 17( ســتطرح معضلــة زائفــة.

 ومــن الواضــح أنــه يف هــذه املعضلــة التــي بتأمن املســاملة، 1970 ليســت املــرة األوىل التي 

طرحهــا انتهازيــة جديــدة يف تركيــا. تاريــخ هــذه املعضلــة الثــاين. يقــوم عــى االنتهازيــة 

الدوليــة. ألول مــرة، هــذه املعضلــة ضــد املنظمــة اللينينيــة للمناشــفة، “هــل هــي القيــادة 

الحقيقيــة للطبقــة العاملــة، أم حفنــة مــن اليعاقبــة؟” يف عــام 1902 روســيا. كــا رأينــا، 
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يتــم طــرح هــذا االقــرتاح الكالســيي مــن الســالم مــن قبــل انتهازيــة جديــدة اليــوم.

إن االنتهازيــة الجديــدة املســتندة إىل املــدن مــن خــالل قبــول الطبقــة العاملــة باعتبارهــا 

ــروري أن  ــن ال ــه م ــول إن ــة، تق ــة الوطني ــورة الدميقراطي ــش الث ــية يف جي ــوة الرئيس الق

ــم  ــة، الحكي ــن يف األغلبي ــن الكمي ــة م ــة العامل ــذايت للطبق ــم ال ــال يف التنظي ــون الع يك

ضمــن أعضــاء أحــزاب العــال االشــرتاكية التــي احتضنــت أيديولوجيــة الطبقــة العاملــة، 

ــن الواعــن  ــة وأن الثوري ــة قوي ــا أغلبي ــة لديه ــة العامل ــن أن الطبق ــد م ــم التأك ــن امله م

املدربــن مــن قبــل الربوليتاريــن يشــكلون العنــر املهيمــن يف الحــزب )رشق برنشــاك – 

اإلضــاءة الـــــ عــدد3 صفحــة 255(.

ــذه الــروط ألن  ــه ال ميكــن تأســيس حــزب به ــرأي هــي أن ــذا ال ــة له والنتيجــة الطبيعي

الطبقــة العاملــة ضعيفــة وضعيفــة )مبــا أن الظــروف املوضوعيــة لقيادتهــا ليســت ناضجــة( 

يف هــذه املرحلــة، ميكننــا أن نــرى بوضــوح هــذه الحقيقــة يف البيانــات الشــفوية والكتابيــة 

للمتحدثــن باســم االنتهازيــة الجديــدة: “ال توجــد إمكانيــة إلنشــاء حــزب العمــل الــذايت 

للنــاس العاملــن يف بالدنــا”. )بيــان تعطــى للصحيفــة عمــر الثــورة ملخــص(.

“ )وغــر الربوليتاريــا مســتقل ودميقراطــي يف تركيــا، والتنظيــم الــذايت يلمــع مثــل الشــمس 

ــة االشــرتاكين الـــ  رشق برنشــاك!” )، خطــاب املقاطعــة يف منطقــة شــنكايا-آليدين ومجل

عــدد16 صفحــة242(. 

دعنــا نقــول إن الناطــق باســم االنتهازيــة الجديــد لذلــك متــت كتابــة بيــان أوزرتورغــوت 

بشــكل غــر صحيــح يف صحيفــة ديفريــم، ومــرة أخــرى لنفــرتض أن لغــة برنشــاك الرقيــة 

ــرتة،  ــذه الف ــة، يف ه ــورة الربوليتاري ــرة   كالث ــس النظ ــن نف ــاب، لك ــاء الخط ــمعت أثن س

ــة”،  ــة الوطني ــة الدميقراطي ــن “الحرك ــرتة م ــذه الف ــدة، يف ه ــة جدي ــات انتهازي أي، بكل

كمنظمــة لجاهــر العــال والفالحــن، هــو مــا يفــرض:

 “حزبنــا هــو جبهــة اإلجــازة الوطنيــة، أعضــاء حزبنــا هــم وطنيــون ال ينتمــون إىل 

ــار العمــل القــروي( -العــدد: -7صفحــة4. ــة )أخب ــن “ برنشــاك الرقي املســتغلن األمريكي

ــوري”  ــزب الث ــو “الح ــي ه ــة الوطن ــزب الجبه ــإن ح ــور، ف ــى الف ــه ع ــن رؤيت ــا ميك وك

ــور  ــل الجمه ــة داخ ــة الوطني ــكل الجبه ــذي يش ــو” ال ــان آفجيوغل ــت دوج لـــ “الكاليس

ــه  ــرق بين ــا، ص: 523( ال ف ــع تركي ــو -بالدف ــر دآفجيوأغل ــعب. )انظ ــض الش ــل نب ويحم
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ــا دامئــا الصداقــة، ال رصاع”، كــا  ــة الصغــرة الذيــن ال بــن “أن وبــن املتطرفــن الربجوازي

ــي إىل  ــا تنتم ــادة حزبن ــة وال قي ــة وطني ــزب جبه ــس ح ــا لي ــق، حزبن ــة ح ــو االنتهازي ه

ــار. ــن الصغ ــن الربجوازي الراديكالي

ــس االشــرتاكية،  ــل لي ــا يف العم ــل حزبن نحــن حــزب االشــرتاكين، الحــزب املاركــيس، ودلي

بــل االشــرتاكية العلميــة، وعندمــا يكــون هــذا الحــزب هــو قائــد الجبهــة الوطنيــة وجيــش 

ــي- ــو األيديولوج ــذا ه ــل وه ــتتحقق بالفع ــة س ــة العامل ــة الطبق ــإن هيمن ــعب، ف الش

الســيايس-التنظيمي والعســكري للطبقــة العاملــة )لهــذا الســبب يقــول مــاو إنــه ال يحــب 

ــة؟  ــدة(. الهيمن ــة الجدي ــر مــن االنتهازي الكث

وأن هــذه النظــرة االنتهازيــة املســتندة إىل املــدن، تعتــرب الحــركات العســكرية التقدميــة 

ــورة  ــاي، “الث ــاهن ألب ــر ش ــعب، )انظ ــرب الش ــا ح ــل ليبي ــن يف دول مث ــاط الوطني للضب

الربوليتاريــة” أيدينليــك، العــدد: 17، ص: 368(، ونحــن ال منيــز تحــركات الجنــود الوطنيــن 

التقدميــن، مثــل انتهازيــة أريــن بــوران، كحــركات فاشــية. لكننــا ال نعلــن عــن ترفــات 

الطبقــات الحاكمــة مثــل حــرب الشــعب باســتخدام اآلليــة التــي هــي القــوة املنضبطــة 

ــرب  ــة الح ــد نظري ــي ض ــركات ه ــذه الح ــى ه ــعب ع ــرب الش ــة وح ــات الحاكم للطبق

ــع  ــدن م ــزو امل ــة غ ــاو، حــرب الشــعب هــي معرك ــن بي ــاو ول ــي طورهــا م الشــعبية الت

جيــش الفالحــن.

ــدة “هــل تدافعــون عــن حــرب الشــعب أم حــرب  ــة الجدي ــون باســم االنتهازي واملتحدث

العصابــات” طبيعــة املســتندة الغريبــة هــي بالتــايل مســتنرة، ومــا نفهمــه هــو أن حــرب 

الشــعب و “الحــرب الشــعبية”، التي فهمتهــا االنتهازيــة الجديدة، كانت مفاهيــم منفصلة! 

وفقــا لهــم، االنقالبــات العســكرية التقدميــة هــي أيضــا حــرب الشــعب وباختصــار، هــذا 

هــو فهــم االنتهازيــة الدميقراطيــة الجديــدة للثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة.

ووفقاً لثورة ماو الدميقراطية الجديدة ماو:

-1الثورة الدميقراطية الوطنية هي يف جوهرها ثورة الفالحن.

 -2القوة الرئيسية لجيش الثورة هي الفالحون.

-3املنطقة املحددة هي الريف.

-4الحرب الشعبية هي معركة جيش الفالحن من الريف لغزو املدن.

-5إن الظــروف املوضوعيــة لقيــادة الطبقــة العاملــة موجــودة ككل غــر قابــل للتجزئــة يف 

الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة.
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ــروري أن  ــروري وال ــن ال ــس م ــة، لي ــبه اإلقطاعي ــتعمرة وش ــبه املس ــدان ش -6يف البل

يكــون العــال أغلبيــة يف التنظيــم الــذايت للربوليتاريــا. حتــى الفالحــن املســاكن غالبــا مــا 

يكونــون غارقــن.

ووفقاً لنظرية “الثورة االشرتاكية الجديدة” من االنتهازية الجديدة:

-1الثورة الدميقراطية الوطنية ليست ثورة الفالحن.

-2القوة الرئيسية للثورة ليست الفالحن بل العال.

-3املنطقة الحاسمة ليست املناطق الريفية.

-4حركات الحرب الشعبية والحركات العسكرية هي نفسها.

-5ال هو مستوى تطور القوى املنتجة التي تحدد قيادة الطبقة العاملة.

-6يجب أن يتمتع العال يف التنظيم الذايت للربوليتاريا باألغلبية املطلقة.

فيــا يــي مطالبنــا املســاة مــاو؟، والتــي تدافــع عــن املاركســية-اللينينية وخــط مــاو تــيس 

تونــغ والطريــق غــر الرأســايل، تحــت شــعار الحركــة الدميقراطيــة الوطنيــة.

ــدة هــي فقــط عــى  ــة الجدي ــدة مــن االنتهازي ــة الجدي ــإن املاوي ــرى ف وكــا ميكــن أن ن

ــه. ــا تفعل ــا م ــس لديه ــة لي ــة وهــذه االنتهازي ــع أن املاوي أساســها، يف الواق

 إذا كان هنــاك ضمــر “مــاو”، فهــو يكمــن أيًضــا يف التقييــم الصحيــح إلمكانــات الفالحــن 

ــط  ــق خ ــوى تعمي ــاس س ــت يف األس ــة ليس ــذه االنتهازي ــإن ه ــك، ف ــع ذل ــة، وم الثوري

ــة للفالحــن! ــات الثوري ــر اإلمكاني ــذي يحتق ــو هســيو، ال ــة املناســب، تشــن ت االنتهازي

ــد  ــة الجدي ــغ الفكــر، وحــرم حــرم االنتهازي هــا هــي املاركســية-اللينينية ومــاو تــيس تون

ــة هــي التــي  “مــاو”، كلــا كانــت األحــزاب “املاركســية” األكــر انتهازيــة وســالماً وخائن

ــة، كلــا  ــة الوطنيــة يف أمريــكا الالتيني تدعــو إىل أطروحــة اســرتاتيجية للثــورة الدميقراطي

ــاو”!  ــة إىل “م ــد باإلضاف ــازي الجدي ــل االنته ــاو”، الفصي زاد “م

مثــل هــذا الفصيــل الســلمي ال ميكنــه إهانــة الثــوري الربوليتــاري العظيــم مــاو تــيس تونــغ 

ــك،  ــع ذل ــاو! وم ــكار م ــل شــارة أف ــه لجع ــة إىل محاولت ــة باإلضاف ــكاره تجــاه اللينيني وأف

ــة هــي  ــن الواضــح أن التحريفي ــة وم ــن التحريفي ــة كالســيكية جــدا م هــذه هــي طريق

الخــط الربوليتــاري الثــوري. 

ــم تســجيلها.  ــي ت ــا الت ــع التحريفــات وخطوطه ــة تنتقــد جمي ــدو أن آراءهــم الرجعي ويب



148

لكــن يف األســاس، يســتمر نفــس الخــط التنقيحــي بحافــز ثــوري أكــر حكمــة، وعــى ســبيل 

ــف برنشــتاين، مل  ــادات إىل تحري ــى االنتق ــذي وجــه أق ــال، كاوتســي. كاوتســي، ال املث

يفعــل شــيئاً ســوى دفــاع ذيك عــن التحريفيــة.

ــة  ــة الحديث ــة التحريري ــح النظري ــد وتنق ــدة أن تنتق ــة الجدي ــن واجــب االنتهازي ــذا م  ل

ــالية. ــر الرأس ــة غ وبطريق
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الثورة الثقافية البروليتارية   

“ ســواء كانــت الرأســالية أو االشــرتاكية ســتفوز وســتكون نتيجــة لــراع طويــل ومتعــرج 

ســيأخذ عمــراً تاريخيــاً كامــالً “.

نحــن نــرى هــذا االقــرتاح الهــام ملــاو يف ماركــس، وخاصــة يف لينــن يف نقــد برنامــج غوتــا، 

يقــول ماركــس إن االنتقــال مــن الرأســالية إىل مجتمــع ال طبقــي لــن يكــون ممكنــا إال يف 

ظــل ديكتاتوريــة الربوليتاريــا.

 يقــول لينــن بوضــوح هــذه الــرورة: “إن االنتقــال مــن الرأســالية إىل الشــيوعية ميثــل 

حقبــة تاريخيــة كاملــة. أولئــك الذيــن يســتغلون األمــل يف إعــادة البنــاء حتــى نهايــة هــذا 

العمــر، وهــذا األمــل ســوف يتحــول إىل محــاوالت ترميــم )...( )حتــى يف بلــد واحــد(.

وأن الربجوازيــة، التــي تكــون مقاومتهــا عــرة أضعــاف بســبب اإلطاحــة بهــا، وقوتهــا ال 

تعتمــد فقــط عــى قــوة العاصمــة الدوليــة، ولكــن أيضــا عــى قــوة الحكمــة وقــوة اإلنتــاج 

الصغــرة، ولألســف، ال يــزال اإلنتــاج الصغــر منتــرا يف العــامل وصغــر اإلنتــاج يومــا بعــد 

يــوم وســاعات دون توقــف إىل حــد مــا. يخلــق نفســه “. )مــن تقريــر لــن بيــاو يف التاســع. 

كونغــرس حــزب العــال الكــوري( أو تــيس تونــغ   الــذي عمــل عــى هــذه املقرتحــات مــن 

ماركــس وخصوصــا لينــن.

-1طاملا أن اإلمربيالية موجودة يف العامل.

-2طاملــا أن هنــاك خاصيــة جاعيــة حيــث اإلنتــاج الصغــر، الــذي ميكــن اعتبــاره “ملكيــة 

فالحــن” يف جوهــره، يســتمر يف بقائــه )امللكيــة االشــرتاكية يف املجتمــع االشــرتايك تعــرف 

بامللكيــة الجاعيــة والعامــة(.

ــن  ــن املمك ــة، م ــات الطبقي ــة للمجتمع ــادات األلفي ــار والع ــر اآلث ــع تأث ــه م ــال إن -3ق

دامئــا إعــادة الرأســالية بعــد الثــورة االشــرتاكية، وأن الــراع الطبقــي سيســتمر يف ظــل 

ــت  ــا إذا كان ــة طرحــت إن مســألة م ــة الربوليتاري ــورة الثقافي ــا. الث ــة الربوليتاري دكتاتوري

ــتحل اآلن. ــرتاكية” س ــاويش أو “االش ــو ش ــالية لي رأس

ــوى  ــور الق ــع تط ــور م ــذي يتط ــرتايك ال ــاد االش ــة لالقتص ــة التحريفي ــة النظري ويف مواجه

املنتجــة، ال ميكــن التنبــؤ مبــن ســيحقق الفــوز يف مجتمــع اشــرتايك يف املجــال األيديولوجــي 
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ــهرة،  ــه الش ــاغ أطروحت ــا ص ــية. ك ــوق السياس ــورة ف ــايئ للث ــر النه ــى الن ــايف حت والثق

ــل تنتقــد أيضــا تحريــف خروتشــوف،  ــو شــاويش فحســب، ب ــة ال تنتقــد لي هــذه النظري

الــذي قــال إن الــراع الطبقــي يف الســوفييت انتهــى اآلن وأن حــزب الشــعب املســيحي 

ــه. ــا، بــل للشــعب بأكمل ــا ليــس فقــط للربوليتاري أصبــح حزب

هذه هي املساهمة الرئيسية الثانية ملاو يف كنز املاركسية اللينينية.

ــة  ــا مهيمن ــة أيديولوجيته ــت الربجوازي ــة جعل ــورات الربجوازي ــروف، يف الث ــو مع ــا ه ك

مبجــرد أنهــا ثــورة، “لقــد ســّجلت الربجوازيــة املنتــرة حــق امللكيــة الربجوازيــة يف إعــالن 

ــا الخاصــة،  ــة، ووضعــت أخالقه ــة الربجوازي ــس الربملاني ــت املجال ــوق اإلنســان، وأقام حق

وخلقــت تعاليــم جديــدة، ومعهــا فلســفة القــرون الوســطى املطــروزة”، يف البدايــة 

ــور. ــى الف ــا ع ــد نفوذه ــت ومل تفق ــض الوق ــة لبع ــات اإلقطاعي ــت اإليديولوجي قاوم

ــدوا  ــدة، فق ــة الجدي ــوى اإلنتاجي ــور الق ــع تط ــة، م ــات العدس ــور تناقض ــع تط ــن م ولك

ــض  ــد تناق ــد، وال يوج ــكل متزاي ــتحيلة بش ــايض مس ــودة إىل امل ــت الع ــاطهم وأصبح نش

ــة  ــرتايك ألن الطبيع ــع االش ــاج يف املجتم ــات اإلنت ــة وعالق ــوى اإلنتاجي ــن الق ــي ب موضوع

االجتاعيــة لإلنتــاج وامللكيــة االشــرتاكية متوافقــة متامــاً فهــي ال تشــكل عقبــة أمــام تطويــر 

ــل عــى العكــس فهــي تتطــور. القــوى املنتجــة، ب

ــاك تعــارض موضوعــي يف  ــو مل يكــن هن ــى ل ــاذا ال ميكــن اســتعادة الرأســالية، حت أذاً مل

املجتمــع االشــرتايك الــذي مينــع تطــور القــوى املنتجــة، عــى ســبيل املثــال يف اإلقطاعيــة يف 

املجتمــع الرأســايل؟ دعونــا نــرح:

-1مبجــرد أن ظهــرت الرأســالية )الرأســالية الصناعيــة( واالشــرتاكية بعــد الثــورة الصناعية، 

كانتــا نتــاج التكنولوجيــا املتقدمــة، الجهــاز هــو النظــام االجتاعــي للعــر، وبهــذا املعنــى، 

ــي تهيمــن عــى  ــة الت ــات اإلقطاعي ــار واإليديولوجي ــإن اآلث مــع تطــور القــوى املنتجــة، ف

االقتصــاد ترتاجــع بشــكل متزايــد ويتــم اســتبدال مكانهــا بأيدولوجيــة “النظــام الجديــد” 

للنظــام الرأســايل، ومــن املســتحيل عكســها اآلن.

-2املهــم هــو طبيعــة كلتــا الثورتــن. يف كل ترتيــب حتــى املجتمــع االشــرتايك، أدى الــراع 

ــة مســتغلة، ويف األســاس، مل  ــن طبق ــدالً م ــة أخــرى مســتغلة ب ــي إىل وصــول طبق الطبق

تتغــر امللكيــة الخاصــة يف وســائل اإلنتــاج، تغــر الشــكل واليــد فقــط. ثانيــاً، كان االســتيالء 

عــى الســلطة مــن قبــل جميــع الثــورات حتــى الثــورة االشــرتاكية هــو املشــكلة الوحيــدة. 

عــى ســبيل املثــال، تطــور االقتصــاد البورجــوازي وتطــور يف قلــب اإلقطــاع.
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ــذا  ــة. وله ــا للغاي ــح ناضًج ــا أصب ــورة عندم لقــد أحــدث النظــام االقتصــادي الربجــوازي ث

الســبب، كانــت املهمــة الرئيســية للثــورة الربجوازيــة هــي االســتيالء عــى الســلطة 

ــلطة يف  ــى الس ــتيالء ع ــإن االس ــك، ف ــع ذل ــم. وم ــوازي القائ ــاد الربج ــا باالقتص وتوحيده

ــة. ــرد البداي ــو مج ــرتاكية ه ــورة االش الث

وهنــاك مهــام مثــل تغيــر “طبيعــة” األشــخاص الذيــن تعرضــوا “لالغــرتاب” للمجتمعــات 

الطبقيــة حتــى ويومنــا هــذا، إلنتــاج إنتــاج واســع النطــاق، لخلــق االقتصــاد االشــرتايك.

ولهــذا الســبب، فــإن الثــورة االشــرتاكية ال تنتهــي فقــط يف خلــق اقتصــاد اشــرتايك، حتــى 

اختفــاء الربوليتاريــا كطبقــة، يجــب أن تســتمر كثــورة سياســية يف البنيــة الفوقيــة، إذا مــا 

ــع تطــور  ــم م ــايف ال يت ــه، أي أن النضــال اإليديولوجــي والثق ــم إهــال هــذا أو تجاهل ت

القــوى اإلنتاجيــة، فيبــدو أن الرأســالية قــد اســتعادت.

كــا رأينــا، فــإن التحليــل الجــديل املاركــيس الصحيــح للمجتمــع االشــرتايك مــا قبل االشــرتايك، 

والــذي هــو “مــكان األيديولوجيــة القدميــة كقــوة إنتاجيــة تتطــور، ســيحل محلــه الجديــد 

ولــن يكــون ممكنــا بعــد اآلن” بســبب االختــالف هــو أطروحــة الرجعيــة؟

ــة  ــح، املارســة الثوري ــدة، “االنحــراف الري ــة الجدي قــال أحــد املتحدثــن عــن االنتهازي

ــات  ــع تناقض ــض م ــب أن ينخف ــاج يج ــابق لإلنت ــام الس ــاج النظ ــال “نت ــة”، يق والنظري

األيديولوجيــة إىل الحــد الــذي يتطــور، عــودة إىل املــايض تصبــح مســتحيلة”، انتقــد: “إن 

الرائحــة الحــادة للتحريفيــة الحديثــة يف هــذه الخطــوط عــى صفحــات النقــش الكتابــة 

ممكــن.

وتديــن االشــرتاكية العلميــة النظريــة القائلــة بــأن العــودة غــر ممكنــة مــع تطــور القــوى 

املنتجــة، فــإن فكــرة أن األيديولوجيــة القدميــة ســوف تحــل محلهــا أيديولوجيــات جديــدة 

هــي الخــط املناهــض للثــورة ملراجعــي خروتشــوف، ليــو شــاو يش. “

هــذا هــو جهــل انتهــازي بورجــوازي صغــر تحــت الثــور يبحــث عــن عجــل تحــت ثــور! 

ــه مــن املســتحيل العثــور عــى مثــل هــؤالء املطلعــن واملتعجرفــن  وكــا يشــر لينــن أن

ــار.  ــن الصغ ــن البورجوازي ــن الفكري ــؤالء املتحلل ــل ه ــه األرض، مث ــى وج ــن ع والجاهل

ــج انتهــازي. ــرأي هــذا خلي وفقــا ل
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-1يف املجتمــع االشــرتايك، هنــاك تناقــض موضوعــي بــن القــوى اإلنتاجيــة وعالقــات 

اإلنتــاج )يوجــد هــذا التناقــض املوضوعــي يف أذهــان هــذا االنتهــازي، )وليــس يف املجتمــع 

ــرتايك(. االش

-2أو، فكــرة العــودة إىل العــامل مــن املمكــن أن تنطبــق ليــس فقــط عــى النظــام االشــرتايك، 

ولكــن أيضــا عــى مجتمعــات مــا قبــل االشــرتاكية. لذلــك هنــاك مــاو تــيس تونــغ الــذي 

يــذرف املاديــة التاريخيــة يف عقــول هــذا الرجــل؟

العوامل األساسية لشروط املوضوعية:
معنى وأهمية الشروط املوضوعية:

ونحــن، “االنحــراف الحــق، واملارســة الثوريــة ونظريــة” املــادة “تركيــا ليســت الظــروف 

املوضوعيــة الهيمنــة يف ثــورة الربوليتاريــا” ففــي أربعــة أقســام مختلفــة، توقفنــا بطريقــة 

مفصلــة جــداً )ألن املســألة يف غايــة األهميــة(.

ــة. ال  ــة للغاي ــكلة مهم ــذه املش ــإن ه ــدة، ف ــة الجدي ــاء االنتهازي ــن ادع ــض م ــى النقي ع

ترتبــط املشــكلة مبشــكلة تكتيكيــة مــن الدرجــة الثانيــة، ولكنهــا تتعلــق بقــوة وإمكانــات 

ــة. ــة الربوليتاري ــا الثوري حركتن

 وهــو العامــل الرئيــيس يف تحديــد خــط العمــل األيديولوجــي والســيايس. الجبهــة الوطنيــة 

هــي العامــل الرئيــيس الــذي يحــدد شــكل سياســتنا وطبيعــة دوافعنــا التكتيكيــة.

ال ينبغــي أن يؤخــذ عــى محمــل الجــد أن نناقــش أن مناقشــة هــذا الســؤال املهــم جــداً، 

وهــو الخــط الرئيــيس لحركتنــا الثوريــة، هــو محادثــة فكريــة.

 ومــن املضحــك واملضحــك للغايــة أن نقــول إن التشــوهات الفكريــة الربجوازيــة الصغــرة، 

التــي نحــن، كــا نحــن، يف مرحلــة الثــورة الوطنيــة، تبحــث عــن رائحــة الجهــل بشــجاعة 

الجهــل مــن خــالل جلــب مشــاكل البلــدان التــي لهــا الدرجــة الثانيــة مــن األهمية بالنســبة 

للاركســين يف الثــورة االشــرتاكية؟

ومــن الطبيعــي أن يريــد هــؤالء االنتهازيــن الربجوازيــون الصغــار تغطيــة هــذه املناقشــة 

ــاس  ــادة هــو املقي ــة للقي ــروط املوضوعي حــول الجوهــر، ألن وجــود أو عــدم وجــود ال

األكــر صالبــة للثــورة الربوليتاريــة لهــذا اليــوم وهــذه املناقشــة هــي بعــض هــؤالء الســادة 

االنتهازيــن الذيــن يحاولــون إخفــاء أنفســهم تحــت صيغــة ماركســية.
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ــا واضحــة  ــة منه ــوان الوردي ــإن األل ــرن يف القاعــدة، ف ــي للق ــون الحقيق ــر الل ــا يظه مثل

يف مناقشــة الظــروف املوضوعيــة فهــؤالء الســادة   بغــض النظــر عــن مــدى انحســارهم، 

ــة االعرتاضــات!  فإنهــم يكرهــون يف حال

أكــر واحــد “تركيــا ليــس لديــه الــروط املوضوعيــة للهيمنــة يف ثــورة الربوليتاريــا” دعونــا 

إلخــاد معنــى الكلــات، فاملعنــى واضــح “مســتوى التنميــة االقتصاديــة الرتكيــة الحاليــة 

ــدة” يف  ــا ال تســمح لتكــون رائ مــن النضــال مــن أجــل التحــرر الوطنــي، فــإن الربوليتاري

هــذه الفــرتة، إذ ال تســتطيع الربوليتاريــا أن تصــارع مــن أجــل الســلطة لذلــك فــإن القــوة 

ــورة  ــة الث ــا ليســت مرحل ــي نحــن فيه ــرتة الت ــرة أي   “الف ــة الصغ ــة للربجوازي االحتياطي

الدميقراطيــة الوطنيــة، بــل فــرتة نضــال قــوة الربجوازيــة الصغــرة ضــد اإلمربياليــة، فــرتة 

الحركــة الدميقراطيــة الوطنيــة”.

“يف هــذه الفــرتة، الربجوازيــة الصغــرة الراديكاليــة هــي القائــد”، “لــذا فــإن واجبنــا هــو 

دعمهــم”، “الجبهــة الوطنيــة هــي سياســتنا يف هــذه املرحلــة مــن سياســة دعــم الصداقــة 

والنقــد”، “ال ميكــن تأســيس التنظيــم الــذايت للربوليتاريــا يف هــذه املرحلــة”، “حزبنــا هــو 

ــة  ــة للهيمن ــه الــروط املوضوعي ــا ال يوجــد لدي ــئ مــن أن “تركي ــة” الآلل ــة الوطني الجبه

ثــورة الربوليتاريــا” تــربز مــن املحــور الرئيــيس.

ــس  ــرب رئي ــة، ويع ــن التكتيكي ــة والقرائ ــية والعملي ــا السياس ــك يف خطوطن ــس ذل وينعك

ــوح: ــكل وض ــه ب ــن أصدقائ ــي ع ــف كوب ــابق يوس ــتاين الس ــي الكردس ــاد الوطن االتح

 “ إن غالبيــة األعــال املشــرتكة للجبهــة الفدراليــة امللكيــة مــع املدينــة الربجوازيــة 

الصغــرة هــي أعضــاء يف هــذه الزمــرة )االنتهازيــة الجديــدة تعنــي( أن يرتكــوا شــعاراتهم، 

أنــت متــي وراءهــم الــخ..   ومثــل هــذه النصيحــة التــي وجدوهــا، إذ مصطفــى كــال 

مــارس دون ملــس الواليــات املتحــدة   فقــط ملخصــات ضــد القــوة السياســية ملجــرد وضــع 

شــعارات كادري كابــالن وأيــدت املتشــددين يف الوقــت الراهــن ال نلحــق الــرر، ســنذهب 

ــة،  ــى توصي ــور ع ــتقبل العث ــكا يف املس ــد أمري ــعار ض ــاول الش ــد ح ــوة، وق ــوة بخط خط

وقــد نصحــت مســرة املحكمــة العليــا التــي أعقبــت املمثلــن الربجوازيــن الصغــار املــي 

ــام -M. Ç -ص: 11(.   ــدوء. )إىل األم به
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وكــا رأينــا ركزنــا، ألن الطريقــة التــي يظهــر بهــا هــذا الســؤال هــي الصينيــة بــن االنتهازية 

ــر يف  ــوازي الصغ ــالح البورج ــدى لإلص ــو ص ــوري، وه ــاري الث ــط الربوليت ــدة والخ الجدي

صفوفنــا وبطبيعــة الحــال، ينبغــي التفكــر ملًيــا يف مثــل هــذه املشــكلة املهمــة عــى املــدى 

الطويــل يف الواقــع.

أن الثوريــة الربوليتاريــة التــي زينــت مــع الكثــر مــن املاركســية اللينينيــة خــط الربوليتاري 

الثــوري مــن الســلطات والتحــدث حقــا فوجــدت األساســية اقــرتاح انتهــازي قــادرة دحضت 

وأنــه ســيتم عــرض هــذا هــو املوقف الثــوري!

الشروط املوضوعية للهيمنة التي ال يمكن مناقشتها
الوعي السياسي االشتراكي والبوليتاري

ــا، ولقــد  ــة الربوليتاري ــة لهيمن ــايل، ال ميكــن مناقشــة الــروط املوضوعي يف العــر اإلمربي

طــرح اللينينيــة هــذه املناقشــة يف ســلة املهمــالت يف التاريــخ مــع نظريــة كاوتســي للقــوى 

املنتجــة حتــى التحريفيــة الحديثــة، التــي تقــرتح الطريقــة غــر الرأســالية غــر التقليديــة 

كطريقــة ثوريــة للبلــدان املتخلفــة، ال تتفــق عــى األقــل مــع هــذا املبــدأ األســايس لللينينيــة.

بســبب هــذا املبــدأ األســايس هــو أن يعلــن نفســه يف مرحلــة الرجعيــة يف بدايــة العمــل، 

ــم  ــم أن يت ــن امله ــس م ــة )لي ــة وحكم ــر دق ــة أك ــاليب التحريفي ــإن أس ــك ف ــع ذل وم

تأسيســها تحــت قيــادة الراديكاليــن الربجوازيــن الصغــار أو الثوريــن الربوليتاريــن لهــم، 

ألنهــم يعلنــون أن الثــورات الربوليتاريــة يف الــدول املســتعمرة ثــورات مــن الدرجــة الثانيــة 

عــى أســاس أنهــا ال تقــوم عــى الربوليتاريــا الصناعيــة( اللينينيــة الثــاين.

ووقفــت نظريــة كاوتســي للقــوى اإلنتاجيــة، التــي رفعهــا إىل املتحــف الــدويل، إىل األمــام، 

قائــالً إنــه مــن املســتحيل أن تكافــح الطبقــة العاملــة مــن أجــل الســلطة يف هــذه املرحلــة 

ألن مســتوى تطــور القــوى املنتجــة غــر كاٍف. وهكــذا، ظهــرت الطبيعــة منــذ البدايــة.

وكــا هــو معــروف، فــإن الرأســالية املحتــرة حولــت الحكــم الــذايت االقتصــادي 

ــلة  ــن سلس ــات م ــة إىل حلق ــة الخاص ــادات الوطني ــت االقتص ــالد وحول ــي للب واالجتاع

تســمى االقتصــاد العاملــي.

ــة  ــورات الربوليتاري ــة، والث ــة الربوليتاري ــة للهيمن ــإن وجــود ظــروف موضوعي ــك، ف  ولذل

للبلــدان الرأســالية، والثــورات الدميقراطيــة يف البلــدان شــبه االســتعارية واالســتعارية 
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ــة  ــدان الفردي ــة للبل ــه. لقــد انتهــى اآلن مســتوى القــوى اإلنتاجي ــدأ ال جــدال في هــو مب

ــوى  ــتوى الق ــن مس ــر ع ــض النظ ــاج. بغ ــوى اإلنت ــي لق ــة كاوتس ــن نظري ــرب ع ــي تع الت

ــورة. ــة يف الث ــة الربوليتاري ــة للهيمن ــد رشوط موضوعي ــد توج ــة، يف كل بل املنتج

ــة  ــة يف الهيمن ــروف املوضوعي ــة “ الظ ــية لللينيني ــادئ األساس ــذه املب ــوء ه ــن يف ض نح

ناضجــة للثــورة الربوليتاريــة يف تركيــا “ قلنــا ونقــول ويكشــف ســتالن بوضــوح أن الهيمنــة 

الربوليتاريــة يف البلــدان املســتعمرة وشــبه املســتعمرة ال ميكــن مناقشــتها بشــكل موضوعي 

ــن  ــزء م ــي ج ــة ه ــة الوطني ــادالت و “القضي ــاال للمج ــرتك مج ــة ال ت ــا   بطريق يف قضاي

الســؤال العــام للثــورة الربوليتاريــة “.

“عــر ثــورات التحريــر يف املســتعمرات والبلــدان التابعــة كان عــر صحــوة الربوليتاريــا 

يف هــذه البلــدان وهيمنتهــا الثوريــة”.

وتحــاول االنتهازيــة الجديــدة، التــي تــرى جودتهــا التــي تعــرتف بهــا الجاهــر الثوريــة 

برسعــة كبــرة، أن تنقــذ الوحشــية بإثــارة االرتبــاك. دعونــا رشح. يدعــي متحــدث 

ــة  ــورة واملصطلحــات املوضوعي ــة للث ــدة أن “الظــروف املوضوعي ــة الجدي باســم االنتهازي

ــة للثــورة والثــورة” هــي  ــا” هــي مفاهيــم مختلفــة، وأن “الظــروف املوضوعي للربوليتاري

ــة 377(. ــدد17 صفح ــن PDAالع ــاي م ــاهن ألب ــورات ش ــر منش ــم )انظ ــس املفاهي نف

ــي  ــا ه ــة الربوليتاري ــة لهيمن ــروف املوضوعي ــورة والظ ــة للث ــروط املوضوعي ــت ال ليس

ــه. ألن  ــى نفس ــتخدمة باملعن ــة املس ــس الحقيق ــر نف ــي تعاب ــل ه ــة، ب ــم املنفصل املفاهي

ــن إال أن  ــا ال ميك ــة، فإنه ــرتة اإلمربيالي ــخ يف الف ــية للتاري ــوة الرئيس ــي الق ــا ه الربوليتاري

ــإن  ــك، ف ــا. ولذل ــن طبيعته ــر ع ــض النظ ــرتة بغ ــذه الف ــارات يف ه ــؤدي إىل كل االنتص ت

الــروط املوضوعيــة للثــورة )الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة( وهيمنــة الربوليتاريــا ليســت 

هــي نفســها.

 تعنــي هــذه املعــاين املختلفــة أنهــا ميكــن أن تحــدث أي ثــورة خــارج الربوليتاريــا يف الفــرتة 

ــع  ــورة والوض ــة للث ــروف املوضوعي ــة! إن الظ ــد اللينيني ــا ض ــي أنه ــا يعن ــة، م اإلمربيالي

الثــوري )األزمــة الثوريــة( هــي مفاهيــم لهــا معــاين مختلفــة. األزمــة الثوريــة هــي رشارة، 

ــن، يف  ــة”؛ لين ــة والنظري ــة الثوري ــح، املارس ــراف الصحي ــال “االنح ــا يف مق ــا أوضحن ك

الــراع الثــوري، هــو لحظــة وجيــزة.
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باإلضافــة إىل الظــروف املوضوعيــة للقيــادة القامئــة للربوليتاريــا، حتــى لــو كانــت ظروفهــا 

الذاتيــة ناضجــة، ال ميكــن أن تكــون هنــاك ثــورة مــا مل تكــن هنــاك أزمــة ثوريــة.

 لذلــك هــذا هــو رشط أســايس للثــورة )يف مقــال “االنحــراف الصحيــح، املارســة الثوريــة 

ــة  ــروط املوضوعي ــى ال تتدخــل يف ال ــورة حت ــي للث ــرط املوضوع ــا ال ــة”، ذكرن والنظري

لهيمنــة الربوليتاريــا، ومبعنــى مــا، أوضحنــا باســتخدام قــوس(.

إن مفهــوم األزمــة الثوريــة، كــا يشــر لينــن، هو مجــرد ثــورات بروليتاريــة أو XX لجميع 

ــورات  ــس لث ــية(، ولي ــورة الفرنس ــبة للث ــال، بالنس ــبيل املث ــى س ــخ )ع ــورات يف التاري الث

ــة  ــة االقتصادي ــتوى التنمي ــى مس ــام األول ع ــد يف املق ــة ال تعتم ــة الثوري ــرن، واألزم الق

للبــالد. باإلضافــة إىل ذلــك، ال تــؤدي كل أزمــة ثوريــة إىل ثــورة. يف نفــس الوقــت، يجــب 

أن تكــون الــروط الذاتيــة ناضجــة. للتلخيــص لفــرتة وجيــزة، مــن أجــل إحــداث ثــورة يف 

أي بلــد يف العــامل:

 -1يجــب أن يكــون مســتوى التنميــة االقتصاديــة للبلــد كافيــا. )يجــب أن تكــون املتطلبات 

املوضوعيــة للثــورة الناضجة(.

-2يجب أن يكون مستوى وعي الربوليتاريا وتنظيمها كافياً.

 -3يجب أن تكون هناك أزمة عامة يف جميع أنحاء البالد.

وكــا هــو معــروف، الــرط األول موجــود يف كل بلــد يف الفــرتة اإلمربياليــة. ولهــذا الســبب 

فــإن العامــل الثــاين والثالــث هــو الــذي يحــدد مــا إذا كانــت الطبقــة العاملــة يف بلــد مــا 

ســتصل إىل الســلطة.

ــر إىل  ــة”. H. يش ــة الثوري ــران “املرحل ــذان العن ــا ه ــد فيه ــي يوج ــة الت ــمى املرحل تس

ــن: ــري يف قري ــة تج ــة االجتاعي ــورة”: و”التنمي ــر الث ــم “ق ــة باس ــذه املرحل ه

مرحلة تطورية. ) مرحلة ثورية.

قــوة الطبقــة االجتاعيــة إعطــاء وتراكــم النزاعــات يف إطــار عالقــات اإلنتــاج، يف الواقــع   

ال توجــد مرحلــة ال متلــك فيهــا الربوليتاريــا منظمــة ذاتيــة، وال يظهــر العــال الثوريــون أو 

الكــوادر الفالحيــة املتشــددة.

ــة يف هــذه  ــورة الربوليتاري ــة الث ــا لغ ــي نحــن فيه ــرتة الت ــزة للف ــزة املمي  هــذه هــي املي

املرحلــة هــي األملانيــة. لــن يتغــر الخطــاب األملــاين حتــى لــو كان وضًعــا ثوريـًـا. ومــع ذلك، 
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مــا أن يتــم تأســيس منظمــة ذاتيــة للربوليتاريــا، وقــد تــم اتخــاذ مســافة معينــة لرفــع وعي 

الجاهــر، فــإن لغــة الثوريــن الربوليتاريــن يف أي أزمــة ثوريــة ميكــن أن تكــون فرنســية، 

)كــا هــو معــروف، يف األدب املاركــيس، األملــاين املنكمــش، التنظيــم والتوعيــة، الفرنســية 

يف معنــى هجومــي(.

بالطبــع، يف عــامل حيــث كل يشء مســتاء باســتمرار ال ميكننــا فــرز كل هــذه املراحــل 

بطريقــة ميكانيكيــة. ولكــن ميكــن أن يقــال بالضبــط. يف أي حــال، دون تراكــم ذايت معــن، 

ــورة. ال ميكــن التحــدث باللغــة الفرنســية وال ميكــن أن يكــون يف قــر الث

يســعى هــذا املتحــدث باســم االنتهازيــة الجديــدة إلثبــات اقرتاحــه االنتهــازي باإلشــارة إىل 

لينــن، الطريقــة الكالســيكية التــي يلجــأ إليهــا جميــع االنتهازيــن يف عرنــا.

 لينــن يف اثنــن مــن التكتيــكات )ص: 21-20( “وصلــت إىل مســتوى التنميــة االقتصاديــة 

ــم  ــن التنظي ــة م ــي ودرج ــة الوع ــر الربوليتاري ــع الجاه ــت اىل اس ــا وصل ــية وأنه الروس

للطبقــة العاملــة يجعــل يف الوقــت الحــايل والتــي مــن املســتحيل متامــا للخــالص” بعبــارة “ 

الظــروف املوضوعيــة والذاتيــة لريــادة الربوليتاريــا يف الثــورة ليســت ناضجــة متامــاً.

 )انظــر شــاهن ألبــاي   PDA، العــدد 17، ص: 373( وكــا نعلــم، لينــن “غر كاف ملســتوى 

التنميــة االقتصاديــة الروســية الثــورة” تعنــي الثــورة الدميقراطيــة ليســت ثورة اشــرتاكية.

ــودة يف كل  ــورة موج ــة للث ــروف املوضوعي ــة “الظ ــالية االحتكاري ــن الرأس ــرتة م  يف الف

العــامل” يف املبــدأ اللينينــي “الظــروف املوضوعيــة موجــودة” كلمــة يف عــام 1905 يف 

البلــدان التــي ال تنطبــق عــى الثــورة الربجوازيــة يف روســيا هــي الثــورة الدميقراطيــة إىل 

ــرتاكية. ــورة اش ث

يتحــدث لينــن ضــد بارفــوس وتروتســي، الــذي يقــرتح إنشــاء حكومــة عاليــة يف املرحلــة 

الربجوازيــة الدميقراطيــة كــا رأينــا، “الثــورة الربوليتاريــة” أســلوب مــرق املعروفــة باســم 

ــاراة  ــة، وهــي مســاحة ويحــاول إنقــاذ مب ــواع املتقدمــن االنتهازي ــع أن مؤلــف مــن جمي

نقلــه عــن طريــق مراعــاة مفهــوم الزمــن.

ــي  ــالت الت ــة عشــوائية مــن التحوي ــا هــو مضحــك، هــذه االنتهازي ــب وم ــا هــو العجي م

ــر القــوات لنضــوج  ــا يجــب تطوي ــة، “املنتجــن يف تركي ــق وســائل معروف متــت عــن طري

ــم  ــال بعــد تقدي ــب املق ــال كات ــا”، وق ــورة الربوليتاري ــادة يف ث ــة للقي الظــروف املوضوعي
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اســتعراض بيجــن يقــوض أطروحــة املناشــفة بــأن نقــل يف مــكان “ليــس املســتوى الــذي 

وصلــت إليــه القــوى املنتجــة التــي تحــدد مــا إذا كان ميكــن للطبقــة العاملــة أن تصــل إىل 

الســلطة.

ــزة باالشــرتاكية  ــة مجه ــة، فهــي ثوري ــة وموضوعي ــة ثوري ــة أو حال ــت موضوعي ســواء كان

العلميــة التــي تحكــم الجاهــر الثوريــة العريضة يف رصاع شــجاع ضد الســلطة السياســية” 

مــا إذا كان الطــرف موجــوًدا “ )انظــر املســاعد الشــخيص الرقمــي   العــدد: 18، ص: 381، 

مائــل لنــا(.

كــا رأينــا، عــى عكــس ادعــاء االنتهازيــة الجديــدة، ليــس مســتوى التنميــة االقتصاديــة 

يف ذلــك البلــد هــو الــذي يحــدد هيمنــة الطبقــة العاملــة يف الثــورة. الــروط املوضوعيــة 

للهيمنــة موجــودة يف جميــع البلــدان يف الفــرتة اإلمربياليــة العوامــل التــي تحــدد مســتوى 

الوعــي وتنظيــم جاهــر العــال والفالحــن الفقــراء ووجــود أزمــة

ــي عــن نفســها مــن خــالل  ــا تســتطيع أن تنحن ــة يف أنه ــة، تفكــر االنتهازي ــذه الطريق به

ــه هــو؟ ــد أن ــوم. فقــط يعتق ــاك مفه ــى وارتب ــق دحــض ذايت، ومعن خل

انظــر مــا يقولــه الكاتــب نفســه أكر: نحــن مل نطــرح أي رشوط مثــل وصــول الربوليتاريا إىل 

مســتوى متقــدم مــن التطــور، الربوليتاريــا التــي تشــكل األغلبيــة، وحقيقــة أن الرأســالية 

ــا يف  ــادة الربوليتاري ــت إىل مســتوى متقــدم مــن التطــور كــرط موضوعــي لقي ــد وصل ق

أي مــكان. املوظفــون مثــرون للســخرية حقــا” أنظــر )شــاهن ألبــاي -PDA، العــدد 17، 

صفحــة379(.

النــور اإللهــي الكاتــب الثــوري الربوليتــاري كاوتســي، حتــى مــن العــامل لــو خطــرا شــبه 

االســتعاري يف هــذا العــر منهــم أن يقــول لبلــد مثــل تركيــا. )كان كاوتســي واملناشــفة 

يقولــون إن الثــورة االشــرتاكية واالشــرتاكية يف املرحلــة األوىل مــن اإلمربياليــة كانــت ناجحــة 

ــبه  ــتعمر وش ــبه مس ــة ش ــرة كدول ــول الدائ ــا وتق ــة يف تركي ــة عام ــد(، أزم ــك البل يف ذل

إقطاعــي هــو انتحــار ســيايس.

ــم،  ــك لك ــون ذل ــاق ال يقول ــا رف ــم، ي ــذا الشــكل؟ نع ــون به ــاء ال يجادل ــر البله ــى أك حت

وفقــط “درجــة التنميــة االقتصاديــة يف تركيــا ليســت كافيــة لهيمنــة الربوليتاريــا يف الثــورة 

ــة. ــة الدميقراطي الوطني

“ “هــذه الفــرتة هــي الرائــدة يف الجــذور الربجوازيــة الصغــرة بســبب عــدم مالمئــة 
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ــوى  ــة الق ــرتح نفــس نظري ــت ال تق ــم. أن ــول لك ــة،” أق ــوى اإلنتاجي املســتوى الحــايل للق

املنتجــة مثــل كاوتســي. أنــت فقــط تطبــق هــذه النظريــة عــى املارســة امللموســة لدولــة 

ــة هــذا كل يشء. شــبه اســتعارية وشــبه إقطاعي

إليكم ما نعنيه يف مقالنا األخر هذه هي االنتهازية الدولية هذه مناشفة!

مــن املمكــن رؤيــة هــذا املنشــور يف كل فصــل مــن مقــال املؤلــف، دعونــا نقــدم بعــض 

األمثلــة املســلية انظــر مــا يقــول مــن خــالل انتقــاد مقــال “االنحــراف الصحيــح، واملارســة 

الثوريــة والنظريــة”:

“يف جــزء مــا مــن املقــال، قيــل قريبــا جــدا أن الــروط الشــخصية لقيــادة الطبقــة العاملــة 

يف الثــورة ال وجــود لهــا يف هــذا الصــدد يتــم رضب ألبــاي PDA العــدد: 17، صفحــة 374 

تنتمــي إلينــا(.

ــؤالء  ــة “ ه ــة ناضج ــة العامل ــورة الطبق ــادة يف ث ــة للقي ــروف املوضوعي ــا، “الظ ــا رأين ك

ــا  ــة جــدا، ويهيمــن عــى تركي ــا عالي ــارة مســتوى القــوى املنتجــة يف تركي الســادة مــن عب

اإلنتــاج عــى نطــاق واســع يف الصناعــة، والفالحــن والكــروم اململوكــة للقطــاع الخــاص مــن 

العــال قــد انخفضــت قيمتــه إىل حــد كبــر، فإنــه يفهــم ومــا إىل ذلك مــن املناشــفية وهذا 

الكاتــب ملتــزم بــأن تكــون هادئــة بحيــث “الطبقــة العاملــة ضعيفــة واهنــة، والعــال مــن 

وجــود قضايــا الســندات الفالحــن )عــى الرغــم مــن أنهــا هــي التــي انتقــد( املــرة األوىل 

التــي كانــوا يكتبــون، وتظهــر حالــة مــن الطبقــة العاملــة أســوأ بكثــر مــا أظهرنــا.

“ قائــال ضــده ال ميكــن فهــم مــا االنتقــادات، هــذا هــو كان رئيــس املناشــفة ليــس صحيحــا 

أن يفهــم أبــدا، أبــدا: أن تكــون ضعيفــة وضعيفــة مــن الطبقــة العاملــة يف بلــد واحــد، أن 

الســندات الفالحــن مــن الغالبيــة العظمــى مــن العــال هــي األشــياء منفصلــة، مــن ثــورة 

الطبقــة العاملــة يف هيــج وجــود الــروط املوضوعيــة للمــوين منفصــل.

تعــال إىل أطــرف جــزء. هــذا املؤلــف مــن “الربوليتــاري الثــوري” لومينــوس يقــول؛ 

“صحيــح أن الظــروف املوضوعيــة تــأيت قبــل الظــروف الذاتيــة. ويف هــذا الصــدد، ميكــن 

القــول بــأن الظــروف املوضوعيــة التــي تؤخــر الوعــي والتنظيــم مهمــة يف املــايض، لكــن 

اليــوم هنــاك متطلبــات موضوعيــة للقيــادة”. أنظــر )األســود ملــك لنا-ألبــاي PDA-العــدد 

17 ص 373(، األســود ملــك لنــا.  ومــع ذلــك، فــإن املؤلــف نفســه يقــول مــا يجــب رؤيتــه 

يف ضــوء الطبعــة الثانيــة عــر.
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ــا  ــاس. نواي ــة الن ــات ذاتي ــا ورغب ــى نواي ــد ع ــيئا يعتم ــت ش ــة ليس ــادة الربوليتاري “القي

الخاصــة والرغبــات إىل ملمــوس، يضــع النــاس بــدال مــن املثــايل الحقيقــي، ليســت ثوريــة.

ــا  ــا يف تركي ــوس ... الربوليتاري ــل ملم ــة تحلي ــانة الثوري ــروف الخرس ــن الظ ــركات م  التح

ســوف تكــون قــادرة عــى قيــادة عدســة اليــوم الثــورة واألغــاين الشــخصية ليســت مجهــزة 

بالكامــل.

ولــي تحصــل الربوليتاريــا عــى القيــادة يف الثــورة، فــإن املتطلبــات املوضوعيــة هــي: أوالً، 

يجــب أن تكــون الربوليتاريــا كطبقــة، أي ككتلــة مــن الربوليتاريــن الذيــن ليــس لديهــم 

مــا يبيعونــه بخــالف قــوة العمــل. يجــب جمعهــا بشــكل رئيــيس يف مجــال الصناعــة حيــث 

يتــم اإلنتــاج الرأســايل عــى نطــاق واســع. بهــذه الطريقــة فقــط ســيكونون قادريــن عــى 

الحصــول عــى الــروط الالزمــة للتنظيــم واالنضبــاط يجــب كــرس االتصــال الكامــل مــع 

الفالحــن واملمتلــكات الخاصــة بالكامــل.

ــا  ــة “)تركي ــب شــبه الربوليتاري ــع الغال ــوم، هــو الطاب ــا، الي ــا الربوليتاري ــك، تركي ــع ذل وم

ــدد 12، ص: 464(. ــك، الع ــط آليدينلي ــى التخطي ــرق ع امل

لدينــا “الــروط املوضوعيــة لهيمنــة ثــورة الربوليتاريــا يف تركيــا ناضجــة” وعدنــا “نضــج 

الظــروف املوضوعيــة واملنتجــن عــى مســتوى عــال جــدا مــن التنميــة للســلطة”، يفهــم 

املؤلــف كــا املناشــفة، ومــرق 12، ويقــول بالتخــي عــن اقرتاحاتــه يف قضيتــه، ويقــول إن 

“هــذا الوضــع ميكــن أن يكــون مــن املــايض”، وميكــن اآلن مناقشــة “الــروط املوضوعيــة 

للقيــادة”.

 لذلــك يف هــذا الصــدد، ميكــن التفــاوض عــى املناشــفة هــذه وفقــا للخليــج؟ ووفقــا لهــذا 

الكاتــب املناشــفة أنشــأت تركيــا عجائــب يف 5-4 أشــهر.

وقــد اتخــذت تركيــا يف إدارة اإلمربياليــة األمريكيــة + الربجوازيــة املتعاونــة + ســلطة 

متغلبــة اإلقطاعيــة خطــوة عمالقــة مل يســبق لــه مثيــل يف العــامل يف هــذا الوقــت القصــر 

جــدا، واإلنتــاج اىل حــد كبــر محــل عــى نطــاق صغــر عــى نطــاق واســع قــد تــرك اإلنتــاج 

وفقــدت إىل حــد كبــر الســندات الفالحــن مــن الطبقــة العاملــة ولــن تكــون قــادرة عــى 

قيــادة اآلن عدســة الثــورة الربوليتاريــة فقــد كان مــن الــروط.
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ــا  ــا البعــض بين ــع بعضه ــارض م ــي تتع ــة األطروحــات املتناقضــة الت هــذه هــي انتهازي

تنزلــق األفعــى مــن اليمــن إىل اليمــن عى يســار االنجــراف؟ “مســتوى التنميــة االقتصادية 

ــذه  ــم يف ه ــه ال يقي ــى أن ــل، حت ــة العم ــرتاكية”، االنتهازي ــورة اش ــان لث ــد ح ــا ق يف تركي

الطريقــة تركيــا.

ويعتــرب هــذا التقييــم مفهومــاً خاطئــاً مبالغــاً فيــه يتجــاوز املبالغــة واملغــاالة يف انتهازيــة 

ــات  ــر يف “عالق ــن هــذا التغي ــر يف األشــهر الخمســة م ــع، يكمــن التغي العمــل، )يف الواق

ــا  ــح إيديولوجًي ــذي أصب ــاف ال ــازي ك. بورات ــل االنته ــة العم ــة بانتهازي ــاج” الخاص اإلنت

ــدة يف األشــهر الخمســة األخــرة(. ــة الجدي لالنتهازي

نحــن يف تركيــا الربوليتاريــا يف البلــدان الرأســالية ضعيــف وضئيــل باملقارنــة مــع الطبقــة 

ــا هــي موجــودة، ونحــن نقــول  ــة مــن الســندات الفالحــن لدين ــة والطبقــة العامل العامل

ــة أكــر مــا  ــي تحــاول إظهــار قــوة الطبقــة العامل ــة الت ــع اآلراء االنتهازي ونعــارض جمي

هــي.

1( مفهوم االرتباك

 2( الدرع لتشويه لينيني

3( محاولــة إنقــاذ املوقــف عــن طريــق عمــل أطروحــات دحــض بعضهــا البعــض وعمــل 

تجمعــات مزيفــة.

4( حــول طبيعــة هــذا الرجــل املحــرتم وغــره مــن أمثالــه، الذيــن يعارضــون بعضهــم بعضــا 

بطريقــة انتقائيــة، وكالهــا، لرؤيــة مــا يقولــه لينــن: ســوف يبحــث الزمــن عــن الطريــق 

ــاول  ــان، ويح ــه ثعب ــون كأن ــا يك ــا م ــو دامئً ــن، فه ــي النظــر املتبادلت ــن وجهت الوســط، ب

ــة  ــة، شــكوك، نصيحــة بّري ــرات طفيف ــات النظــر، مــع تغي أن يتوحــد مــع كل مــن وجه

ومحرتمــة مــن شــأنها أن تقلــل مــن االختالفــات يف الــرأي، أنظــر )خطــوة واحــدة لألمــام 

خطــوة العــودة إىل الخلــف صفحــات 241-242(.
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الركون السياسي االجتماعي واإلجراءات السياسية 
القوية للثورة :

إنهــا واحــدة مــن أهــم مهــام الثوريــن الربوليتاريــن لرفــع وعيهــم وتنظيــم جاهرهــم 

ــع هــذا  ــا الرئيســية هــي رف ــإن مهمتن ــا، ف ــي نحــن عليه ــة الت ــن املرحل بغــض النظــر ع

الوعــي التلقــايئ للطبقــة العاملــة إىل الوعــي الســيايس االشــرتايك، والــذي قــد يكــون لديــه 

أكــرب وعــي نقــايب.

 إن مجــال عمــل الثوريــن الربوليتاريــن مــن أجــل جلــب الوعي الســيايس االشــرتايك للطبقة 

العاملــة ليــس فقــط الطبقــة العاملــة، ولكــن أيضا مجــال جميــع الطبقــات الوطنية.

يجــب أن نزيــد مــن الوعــي التلقــايئ الحــايل لطبقتنــا العاملــة إىل مســتوى الوعــي الســيايس 

االشــرتايك مــن خــالل تنظيــم جاهــر العــال حــول إطــار هــذا النضــال مــن أجــل الحقــوق 

ــرس  ــات ال ــة بكل ــات االقتصادي ــذه الراع ــم ه ــة تنظي ــة، ومحاول ــب االقتصادي واملطال

ــع  ــذب جمي ــي تج ــية الت ــق السياس ــن الحقائ ــعة م ــة واس ــة مجموع ــية ومعالج السياس

الطبقــات الوطنيــة.

ــا  ــار أصدقائه ــالل إظه ــن خ ــة م ــة العامل ــرتاكًيا للطبق ــًيا اش ــا سياس ــب وعًي ــوف نجل س

ــورة  ــا بالث ــيكون ممكًن ــا س ــل له ــر الكام ــن إن التحري ــة، قائل ــذه املرحل ــا يف ه وأعدائه

ــو  ــذا ه ــة. ه ــة الوطني ــو الدميقراطي ــرتاكية ه ــورة االش ــق إىل الث ــن الطري ــرتاكية، لك االش

ــة. ــة العامل ــرتايك للطبق ــيايس االش ــي الس ــب الوع جل

ــة  ــن الدرج ــرتايك م ــيايس االش ــه الس ــة وعي ــة العامل ــن الطبق ــة م ــذه املرحل ــض يف ه بع

ــا  ــي( يتوخــى اتخاذه ــي الطبق ــي )بحــد أقــى الوع ــي الوطن ــة األخــرى إىل الوع الوطني

مبــدأ اللينينــي، التخــاذ الوعــي الســيايس االشــرتايك “االشــرتايك تركيــا” هــي أخــف ضــد ملــن 

املفــرتض أن يــرخ.

رؤيــة انتهازيــة جديــدة تقــول اثنــن املتحدثــة عــن ذلــك: “... إن الوعــي االشــرتايك الطبقــة 

العاملــة مــع األخــذ، فعليــك أن تأخــذ الوعــي الوطنــي لفئــة وطنيــة أخــرى ... نهــج القاطع 

لنــا ال تقاتلــوا للعمــل االســتقالل مــن الدرجــة، مصانــع االشــرتايك تركيــا، والطــالب يف تركيــا 

مســتقلة يقــول إن النضــال ضــد اإلمربياليــة هــو ســبب الطبقــة العاملــة، وتطــور الحــركات 
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املناهضــة لإلمربياليــة وإدخــال الدوافــع الوطنيــة هــي األكــر فائــدة لرفــع الطبقــة العاملــة.

ــن  ــي ع ــل الوع ــة بفص ــة العامل ــل للطبق ــي املنفص ــذ الوع ــم أخ ــدد، ال يت ــذا الص يف ه

الطبقــات الوطنيــة األخــرى.

لســوء الحــظ، أيهــا الســادة ســنجلب وعًيــا منفصــالً للطبقــة العاملــة )مبــا يف ذلــك الفالحن 

ــس  ــرى )ولي ــة األخ ــات القومي ــرتايك، والطبق ــيايس االش ــي الس ــن الوع ــًدا ع ــراء( بعي الفق

الوعــي الســيايس االشــرتايك(، ويف أي مرحلــة نحــن يف االشــرتاكية العلميــة، يأمرنــا أن نجلــب 

الوعــي الســيايس االشــرتايك للطبقــة العاملــة بــدال مــن الوعــي التدريجــي.

ــا  ــب الوعــي الســيايس االشــرتايك بالقــول إن حزبن ــذا الســبب، نحــن االشــرتاكيون، نجل له

ــة وأن  ــة العامل ــيس هــو الطبق ــدف الرئي ــول إن اله ــا اشــرتاكيا بالق يجــب أن يكــون حزب

ــة. ــة هــي نقطــة توقــف رضوري ــة الوطني ــورة الدميقراطي الث

املفكريــن  )وخاصــة  الصغــرة  والربجوازيــة  الوطنيــة  الربجوازيــة  املرحلــة،  هــذه  يف 

ــان  ــن يدافع ــن اللذي ــن االثن ــالف ب ــرى أي اخت ــا ال ت ــن( والربوليتاري ــكرين واملدني العس

ــا  ــة والربجوازيــة “حزبن ــة الوطني ــة أو الربجوازي عــن نفــس الوعــي، ســواء الطبقــة العامل

ــدف. ــي اله ــة ه ــي”، املنظم الوطن

هنــا هــو الفصــل الصغــر بيننــا والفــرق الصغــر بــن االنتهازيــن الحقيقيــن واالنتهازيــن 

ــة.  ــة الوطني ــة للحركــة الدميقراطي ــة الداخلي الربجوازيــن الصغــار هــذا هــو معنــى املرحل

ــن  ــة م ــوة احتياطي ــة ق ــا الثوري ــل الربوليتاري ــد أن تجع ــي تري ــفة، الت ــو املناش ــذا ه ه

ــار! ــن الصغ ــن الربجوازي املتطرف

متامــا كــا ســيتبن، وهــذا هــو الفهــم الصحيــح انتهــازي مــن الوعــي الســيايس االشــرتايك 

للطبقــة العاملــة التخــاذ “تركيــا االشــرتاكية،” انــه يتفهــم شــكل مــن الــراخ.

يف هــذه املرحلــة، “االشــرتايك تركيــا” ال يعنــي رمــي شــعار الطبقــة العاملــة التخــاذ الوعــي 

الســيايس االشــرتايك. عــى العكــس، فــإن الخلــط بــن صديــق وعــدو الطبقــة العاملــة هــو 

تشــويه الهــدف.
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ــة  ــم وعــي االنتهازي ــل وفه ــم الوعــي املضل ــن فه ــرق جوهــري ب وباختصــار، ال يوجــد ف

ــا” شــعار الوعــي االشــرتايك “املســتقلة  ــة “االشــرتايك تركي ــل االنتهازي القدميــة وكال الفصائ

تركيــا”، وصــاح يف جانــب الوعــي الوطنــي مــن املفــرتض أن أعتــرب إن نضــال الطبقــة العاملة 

ــاال  ــع نض ــس بالطب ــة لي ــة والدميقراطي ــب االقتصادي ــوق واملطال ــتهدف الحق ــذي يس ال

ــا. ــا بروليتاري سياســيا ثوري

والكفــاح مــن أجــل النضــال الســيايس الثــوري الربوليتــاري يجــب أن يتوقــف عــن الكفــاح 

ضــد الرؤســاء، )وهــذا ممكــن مــن خــالل كفــاح جاهــر العــال التــي تقودهــا الكــوادر 

ــم وعــي ســيايس اشــرتايك يف إدارة وإدارة الحــزب االشــرتايك( ومــع  ــن لديه املســلحة الذي

ذلــك، فــإن هــذا الــراع معــاد لإلمربياليــة ومناهضــة لإلقطــاع خــالل الثــورة الدميقراطيــة 

الوطنيــة.

ــو رصاع  ــة ه ــة العامل ــب الطبق ــة ومطال ــوق االقتصادي ــل الحق ــن أج ــال م ــا أن النض ومب

دميقراطــي، فهــو معــاد لإلمربياليــة ومناهــض لإلقطــاع مــن حيــث قيمتــه ونطاقــه 

املوضوعــي.

ــس هــو النضــال الســيايس  ــة واملناهــض اإلقطاعــي لي ــاح ضــد اإلمربيالي لكــن هــذا الكف

ــيايس اشــرتايك لتأســيس قوتهــم  ــاري للعــال الذيــن لديهــم وعــي س ــوري الربوليت الث

الخاصــة ضــد اإلمربياليــة األمريكيــة واملتعاونــن معهــا، ألنهــا تنفــذ بالوعــي النقــايب ضــد 

ــة. ــة الوطني ــاون أو البورجوازي ــد املتع ــواء ض ــراد، س ــاء األف الرؤس

العاملــة،  للطبقــة  الحــارض  الوقــت  والدميقراطــي يف  االقتصــادي  النضــال  لتلخيــص، 

ــة  ــع املناهــض لإلمربيالي ــن الطاب ــم م ــى الرغ ــاري ع ــوري الربوليت والنضــال الســيايس الث

واملعــادي للطبقــة العاملــة وغــزوات املصانــع العرضيــة، وتحويــل اإلمربياليــة األمريكيــة + 

الربجوازيــة التعاونيــة + الســلطة اإلقطاعيــة إىل رصاعــات فعليــة مــع األحــزاب السياســية 

وإن النضــال الســيايس الثــوري الربوليتــاري للطبقــة العاملــة يقــوم بــه االنفصــال الرائــد 

ــة. ــة العامل للطبق

والهــدف النهــايئ لنضــال العــال ذوي الوعــي االجتاعــي هــو قــوة الطبقــة العاملــة، تركيــا 

مســتقلة ودميقراطيــة متامــا الــذي يقاتــل ليكــون حقــا توقــف إجبــاري لهــذا الغــرض، ال 

ننــى الهــدف النهــايئ للعمــل مــع الوعــي الســيايس االشــرتايك أو ال يعنــي أن يــرتك لجانــب 

واحد.
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ــل  ــن أج ــون م ــن، “يكافح ــول لين ــا يق ــة، ك ــرتاكين، وخاص ــع االش ــام، جمي ــكل ع وبش

الثــورة الدميقراطيــة والثــورة االشــرتاكية” دون “تنامــي ومتجيــد الثــورة الدميقراطيــة”.

ــة عــن  ــة”، نقــدم أمثل ــة والنظري ــح، املارســة الثوري ــك يف مقــال “االنحــراف الصحي كذل

ــك إىل  ــة يف األشــهر الســتة إىل الســبعة األخــرة ويرجــع ذل ــة العامل أهــم حــركات الطبق

ــة مــن حيــث تغطيتهــا واللعــب العــام. حقيقــة أنهــا األكــر أهمي

ــن إن  ــا، قائل ــة يف مقالن ــر صحفي ــة كتقاري ــركات العالي ــع الح ــإدراج جمي ــوم ب ــن نق ول

ــة  ــة إن الحــركات العالي ــة، قائل ــة األمريكي ــاك مواقــف كينــدي موجهــة إىل اإلمربيالي هن

التــي ظلــت مســتمرة منــذ شــهور كانــت عالمــات عــى تحــول الطبقــة العاملــة لدينــا مــن 

ــا أن دور االشــرتاكين العاليــن يف  الطبقــة إىل نفســها، حتــى إىل حــد محــدود، لقــد كتبن

تلــك املناطــق ال ميكــن االســتهانة بــه، )انظــر مجلــة االشــرتاكية املضيئــة، العــدد: 15، ص: 

.)205

هــذا هــو مؤلــف “الثــوري الربوليتــاري” أيدينليــك، مــع التشــوهات التــي يطلــق عليهــا 

ــن األطروحــة الرئيســية،  ــة م ــد جمل ــن خــالل تجري ــرأه، م ــذي يق ــون الخــط ال الربيطاني

وتفســرها بالطريقــة التــي تريدهــا حياتــه. هــو أننــا ندعــي القــول بــأن النضــال الحــايل 

للطبقــة العاملــة هــو كفــاح ســيايس ثــوري بروليتــاري!

ويف هــذه الورقــة، كتبنــا أن النضــال االقتصــادي الحــايل للطبقــة العاملــة قــد تحــول مــن 

غــزوات املصانــع إىل الصفــات السياســية وأن هنــاك رصاعــات ضــد اإلمربياليــة األمريكيــة.

ــا أيضــا كل مــن تراكــم  ــة االشــرتاكية يف تركي ــا مــن الحرك ــاج ســتن عام ــا تحت أيضــا، فإنه

ــال  ــوىض والع ــن الف ــم م ــى الرغ ــا، ع ــة لدين ــة الربوليتاري ــة الثوري ــر الحرك ــة لتأث نتيج

بــن االشــرتاكين أن هنــاك الزمــالء مــع الوعــي الســيايس وهــؤالء األصدقــاء مــن النضــال 

ــخ.  ــتقلة”، ال ــا املس ــكا”، “تركي ــقط أمري ــة “تس ــة العامل ــي للطبق ــادي والدميقراط االقتص

ــد سياســية. ــم قصائ ــا أنهــم نشــطون يف تقدي لقــد ذكرن

يف الواقــع، يف النضــال مــن أجــل الحقــوق واملطالــب االقتصاديــة للعــال، بعــض العالمــات 

السياســية ليســت “عشــوائية” أو “خاطئــة”   كــا يعتقــد البعــض.

ــود، تســعة  ــام الجه ــع ين ــال عــى الرغــم مــن عــال املعــادن مــن جمي عــى ســبيل املث

أشــهر مــن ايريغــى يف إرضاب “تســقط أمريــكا”، “تركيــا املســتقلة” كــا لــو شــعار ســيايس 
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رفعــوا، أن أصدقــاء مــن العــال لديهــم الوعــي الســيايس االشــرتايك يف ايريغــى اتخــذت 

نتيجــة لعمــل متواصــل وشــجاع مبســتوى وعــي هــؤالء األصدقــاء هــو أعــى بكثــر مــن 

ــطنبول.  ــرة واس ــول أنق ــالم ح ــائل اإلع ــع وس ــون قط ــن يحاول ــن الذي ــقن االنتهازي املنش

ــط  ــى خ ــة ع ــر واقعي ــال األك ــو املث ــدة، ه ــة الجدي ــاء االنتهازي ــس ادع ــى عك ــذا، ع ه

ــل حــركات الشــباب. ــه إال مــن قب ــم متثيل ــذي ال يت ــة ال ــورة الربوليتاري الث

بالقــول إن الحركــة االشــرتاكية الجديــدة ممثلــة فقــط مــن قبــل الشــباب الثــوري، بــإدارة 

ظهرهــا لهــذه الحقيقــة، متناســن أن هنــاك نغــات مختلفــة بــن األلــوان البيضــاء 

ــدة”. ــرة “رائ ــة الصغ ــتنتج أن الربجوازي ــوداء يس والس

بطبيعــة الحــال، اليــوم، ليســت الجاهــر األوســع لطبقتنــا العاملــة مدركــة متاًمــا للوعــي 

ــات  ــاك درج ــر أن هن ــي يذك ــرتايك العلم ــم االش ــر، أن الفه ــا نتذك ــن دعون ــايب. ولك النق

مختلفــة مــن الرمــادي باللونــن األســود واألبيــض. ولهــذا الســبب، فــإن عالمــات التحــول، 

ــة الطبقــة فيهــا واضحــة مبــا يكفــي لعــدم تــرك أي  ــا مــن الطبقــة إىل نفســها، إىل حال أي

ــع(. مــكان لالشــرتاكين )لالشــرتاكين، بالطب

يف مقــال “االنحــراف الصحيــح، املارســة الثوريــة والنظريــة”، بعــد أن أوضــح أن الجاهــر 

األوســع لطبقتنــا العاملــة هــي مــن الطبقــة الذاتيــة، يف هــذه املرحلــة، حــركات العــال 

التــي يقودهــا الثــوار الربوليتاريــون واملهــن الربيــة للفالحــن املســاكن، بصفتهــم الطبقــة 

العاملــة وطبقــة عالنــا، اتخــاذ موقــف صــارم وعمــل؟ “ هــذا املؤلــف الــذي يعمــل مــن 

وعدنــا.

ــة  ــاري للطبقــة العامل ــا بــن النضــال الثــوري الربوليت ــا خلطن ومــن الحكمــة أن نؤكــد أنن

والنضــال االقتصــادي ومــع ذلــك، مــن الواضــح أن الطبقــة العاملة ليســت النضال الســيايس 

الثــوري الربوليتــاري للطبقــة العاملــة، كــا ذكرنــا مســتوى الوعــي الحــايل للطبقــة العاملــة.

أليــس مــن موقــف ضــد اإلمربياليــة األمريكيــة وقوتهــا أن الراعــات االقتصاديــة 

ــا  ــث قيمته ــن حي ــاع م ــة اإلقط ــة ومناهض ــن لإلمربيالي ــال املناهض ــة للع والدميقراطي

ــوة  ــارب الق ــول يف بعــض األحيــان إىل احتــالل املصانــع وتض ونطاقهــا املوضوعــي تتح

التعاونيــة مــع الرطــة املجتمعيــة؟



167

ــرة  ــة أو العش ــي الطبق ــا ه ــوري، م ــباب الث ــر والش ــالح الفق ــن الف ــر ع ــرف النظ وب

ــد يتعــارض مــع القــوى الفاشــّية  ــذي ق ــل هــذا العمــل ال ــا مث ــي يوجــد فيه األخــرى الت

ــة؟ ــوة التعاوني للق

هــذا الســؤال يف مقالنــا “اليــوم النضــال الوطنــي عــى مســتوى األمــة هــو بــن املتعاونــن 

الكاليــن. الثوريــون الربوليتاريــون هــم جــدد، وهــم عــى املنــرب الســيايس القائــم عــى 

حــركات الشــباب”، قــال، مشــرا إىل هــذا الكاتــب االنتهــازي، الــذي قــال إن الراديكاليــن 

الربجوازيــن الصغــار هــم رواد يف هــذه املرحلــة. وقــد اختــار هــذا خليــج eyyamcı أيضــا 

لتجعيــد هــذا الســؤال مــن خــالل جعــل الجدليــة عــى مشــاكل مــن الدرجــة الثانيــة؟

أمــا يف هــذه املقالــة، يجــب أن نذكــر أيًضــا املشــكلة التحــدي الرئيــيس يف البــالد ليــس بــن 

الكاليــن واملتعاونــن، بــل بــن الثوريــن الربوليتاريــن واإلمربياليــة األمريكيــة. )يف حــرب 

التحريــر الوطنيــة الثانيــة، مــن الخطــأ أن نشــر إىل أن اإلمربياليــة األمريكيــة هــي البديــل 

ــعب  ــزب الش ــن ح ــذي أعل ــب ال ــذا الكات ــن ه ــن، لك ــورة للمتعاون ــاد للث ــد املض الوحي

ــزب  ــد وح ــة( ال أجاوي ــدا اإلمربيالي ــي عم ــا يلغ ــح”، هن ــايل الصحي ــوري لـــ “الك الجمه

ــوار الربوليتاريــن. الشــعب الجمهــوري، لكــن الث

يف هــذه املرحلــة مــن حــرب التحريــر الوطنيــة الثانيــة، أولئــك الذيــن كانــوا يف الســجن، 

أولئــك الذيــن ماتــوا مل يكونــوا الكاليــن الذيــن كانوا “ميينــون”، لكــن الثــوار الربوليتارين. 

ــن ال  ــك املســجونون، الذي ــم، أولئ ــا له ــم، وفق ــج مناســب لنفســه. ألنه لكــن هــذا الخلي

يستشــهدون، ليســوا ثوريــن بروليتاريــن، بــل هــم “أناركيــون”، “مغامــرون”، “حفنــة مــن 

أعــرس”.

ــجون،  ــقطون يف الس ــهداء، وال يس ــون ش ــن” ال يصبح ــن “الحقيقي ــوار الربوليتاري إن الث

ــة باعتبارهــا جــزًءا مــن  ــادة الوعــي بهــذه الكتل ــة لزي ــون أن الطريقــة الثوري فهــم يعرف

ــون إيقــاظ جاهــر العــال والفالحــن!  ــة يحاول ــة، وبهــذه الطريق ــاو” هــي الصحاف “م

وبالتــايل، وفقــا لهــؤالء الســادة، يف هــذه الفــرتة، ال يوجــد رشط موضوعــي لتأســيس قيــادة 

ــا. ــا أو تنظيمه الربوليتاري
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هــذه الفــرتة ليســت ســوى فــرتة الصحافــة والوعــي الوطنــي للربوليتاريــا! مــا هــو غريــب 

ــول  ــه يق ــي أن ــذي يدع ــازي، ال ــف االنته ــذا املؤل ــن ه ــه ع ــا نقول ــؤمل أن م ومضحــك وم

إنــه معــاد لإلمربياليــة ومناهــض لإلقطــاع يف جوهــر النضــال الحــايل للطبقــة العاملــة مــن 

حيــث نطاقهــا املوضوعــي، هــو مــا نســميه “املناشــفة”، “اليــوم نضــال الطبقــة العاملــة 

يف تركيــا املعــادي لإلمربياليــة والنضــال ضــد اإلقطاعيــة )أنظــر شــاهن آلبــاي – آيدينليــك 

العــدد 12 صفحــة409(.

“عــامل مــرق ويف تركيــا” مجلــة مــرق االشــرتايك تصــل إىل عــدد الخامــس عــر مــن هــذه 

املــادة يحــق لهــا تعيــن أنفســهم بالخــط الســيايس الــذي يقــول أكــر مــن ذلــك، تــرى مــا 

ــارشة  ــي، ســيارة مــن الطــالب METU تحــرتق مب ــدة؛ “العــال املغن ــة جدي هــو انتهازي

ــاين  ــاف الث ــدة، وأض ــات املتح ــة للوالي ــوة معادي ــة ق ــل يف طبيع ــذا العم ــول ه ــد دخ بع

التحريــر الوطنــي لحربنــا.

“ يف تركيــا الطبقــة العاملــة هــي بدايــة للتحــول إىل النضــال الســيايس والنضــال االقتصادي” 

).M. Ç .انتبــاه للقــارئ، قلنــا فقــط عالمات االتجــاه(

هــا هــي نهايــة محاولــة انتقــاد، انتقــاد، انتقــاد هــي نهايــة فتــح صنــدوق بأنــدورا! اليــوم 

مــن الطبيعــي جــدا أن نقــول إن خليــج اليــوم.

 لذلــك   نحــن ال ندعــو أنفســنا لجعــل النقــد الــذايت أمــام الجاهــر وتنتمــي آليــة النقــد 

ــس  ــوا األخطــاء! اســتقرار السياســات، ولي ــن ارتكب ــن الذي ــن الربوليتاري ــذايت إىل الثوري ال

لديهــا وحــدة املبــادئ الفكريــة واألخالقيــة يف رأيهــم مــن هــذه “الوحــدة املبدئيــة” نظــرا 

للشــبكة، جنبــا إىل جنــب مــع كل الحجــج املتضاربــة ميكــن تلخيصهــا مبــا يــي األساســية 

كلمــة واحــدة: الجــن! ايديولوجيتهــم هــي إيديولوجيــة الجــن واملســاملة.

يلخــص املتحــدث باســم االنتهازيــة الجديــدة هــذه الحقيقــة التــي تكمــن وراء كل 

التناقضــات النظريــة املتناقضــة، كــا يناضــل الشــباب مــع أولئــك الذيــن يريــدون إدخــال 

األناركيــة واإلرهــاب لعمــل الشــباب، وكذلــك هزائــم الشــباب. القنابــل الــواردة، ال تواجــه 

عــروض االغتيــال )أنظــر برنشــاك الــرق: آيدينليــك الـــ عــدد7 الصفحــة 21(.

هــذه طريقــة مختلفــة للتعبــر عــن اشــرتاكية بيهيــس بــوران التــي ال تقــدر بثمــن ووفقــاً 

ــا      ــار هــي -1إم ــة دســتور )27 مايو/أي ــإن الحــركات خــارج حــدود رشعي ــم   ف ــذا الفه له
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ــن أو وكالء  ــل كان األناركي ــة، ه ــتفزازات الرط ــة( أو اس ــركات فوضوي ــة أو -2ح إرهابي

الصحافــة واملركــز األمريــي لألنبــاء يف أنقــرة والذيــن دمــروا عمــوم أمريــكا يف اســطنبول؟ 

مــاذا تقــول، التشــوهات الفكريــة الربجوازيــة الصغــرة التــي تحــاول لعــب االشــرتاكية يف 

حــدود الرعيــة؟

ماهر تشايان حزيران 1970 

مراجع : 

]*[ نـُـر املقــال ألول مــرة يف يونيــو عــام 1970، يف العــدد العريــن مــن مجلــة أيدينليــك 

االشرتاكية.

ــا “،  ــة يف الــــ عــدد16 الســيد مــرق يف “عــامل مــرق ويف تركي ــة الثوري ]1*[ الربوليتاري

ــذه  ــة” عــرض موجــز له ــة الدميقراطي ــورة الوطني ــة والث ــة العامل ــدد 17.  يف “الطبق والع

املــادة ولهــذا الســبب ســوف نشــر فقــط إىل حــرف مــن هاتــن املادتــن، والتــي تكــون 

ــاي(. واضحــة مــن مؤلــف نفــس املؤلــف )شــاهن ألب

]2*[   كان عــدد أخطــاء الطباعــة الهامــة 15. )عــى ســبيل املثــال، “تركيــا ســيجعل فيتنام”، 

“ســيجلب”، وقــد شــكل j.moach ”j.moach” و “الــراع الســيايس االشــرتايك”، “النضــال 

Bassertulon. Bassu- يف شــكل Bassutolan  االشــرتايك”( ويف الوقــت نفســه يتــم ترتيــب

tolan( هــي مســتعمرة بريطانيــة مــع مليــون نســمة ، ماســرو ، عاصمــة جنــوب أفريقيــا. 

االنتقــال مــن خطــأ مطبعــي، “ال يوجــد مثــل هــذا البلــد يف العــامل كــا نعرفــه” هــو يشء 

آخــر بخــالف املفارقــة. الحــد مــن النقــاش األيديولوجــي لهــذا املســتوى هــو البيزنطــي. 

يف مقالتنــا، ذكرنــا B.A.C. يف الواقــع، فوجئنــا أن الشــخص الــذي قــال الكلــات املذكــورة 

أعــاله مل يقــل: “ال توجــد دولــة يف العــامل”.

ــب أن  ــرتاتيجيات يج ــأن االس ــادل ب ــدة، مل نج ــة الجدي ــا االنتهازي ــا ادعتن ــن، ك ]3*[ نح

ــي  ــدان الت ــع البل ــبة لجمي ــدان. بالنس ــة يف البل ــة االقتصادي ــتوى التنمي ــا ملس ــدد وفق تح

توجــد فيهــا بقايــا اســتعارية وشــبه اســتعارية وإقطاعيــة، اقرتحنــا واقرتحنــا اســرتاتيجية 

ــدة. ــة الصالحــة الوحي ــة الثوري ــة باعتبارهــا الطريق ــة الوطني ــورة الدميقراطي الث
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أردنــا فقــط أن نظهــر حقيقــة أن مســتويات التنميــة االقتصاديــة لديهــا ميــل كبــر لالعتاد 

ــة  ــق ذات التنمي ــية يف املناط ــة املاركس ــار يف الحرك ــن الصغ ــن الربجوازي ــى الراديكالي ع

االقتصاديــة املنخفضــة جــدا، مشــرا إىل اآلثــار اإليجابيــة والســلبية عــى حــركات البلــدان 

املاركســية وهــذا ليــس أكــر مــن حقيقــة موضوعيــة علميــة.

عندمــا نــدرس الحركــة االشــرتاكية يف البلــدان األفريقيــة، التــي ميكــن تجاهــل دور الطبقــة 

العاملــة فيهــا، نــرى هــذه الحقيقــة املوضوعيــة بوضــوح. يف غالبيــة البلــدان األفريقيــة مــع 

منظــات الطبقــة العاملــة، مــن الواضــح أن الطريقــة غــر الرأســالية Uva، التــي توفــر 

ــن الصغــار، هــي الخــط االســرتاتيجي  ــن الربجوازي ــة أو الدامئــة للراديكالي ــادة املؤقت الري

لهــذه املنظــات.

وهنــاك عــدد قليــل جــدا مــن األحــزاب العاملــة يف أفريقيــا تدافــع عــن أطروحــة 

االســرتاتيجية للثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة. )انظــر نكرومــا، االســتعار الجديــد، األحــزاب 

السياســية يف البلــدان األفريقيــة(.

ــد  ــو التحدي ــرتيك ه ــار ال ــن اليس ــس م ــدد الخام ــي يف الع ــا أن رأي م. بي ــا رأين ــا أنن ومب

الصحيــح لهــذه الحقيقــة املوضوعيــة، فقــد أخذناهــا إىل مقالتنــا. م بيــي، كــا وعــدت يف 

تلــك املقالــة، يف دول مثــل غانــا والصومــال )ال يوجــد حــزب اشــرتايك يف هــذه البلــدان، ألن 

الطبقــة العاملــة قــد تكــون يف مســتوى ميكــن تجاهلــه( بعــد االســتقالل، فــإن الوطنيــن 

ــن يُقصــد بهــم الراديكاليــن الربجوازيــن الصغــار( ال يســقطون يف حضــن  يف البــالد )الذي

اإلمربياليــة.

والطريقــة الوحيــدة التــي ميكنهــم إتباعهــا ســتكون تنميــة غــر رأســالية، وبهــذه الطريقة، 

ميكــن متريــر االشــرتاكية عــرب سلســلة مــن الثــورات التــي ســتعززها الطبقــة العاملــة وميكــن 

ــاذ البالد. إنق

ــي:  ــر االســتعار مــرة أخــرى. )م.ب ــوم أن نذهــب تحــت ن ــك، كان مــن املحت خــالف ذل

“االشــرتاكية هــي ســبب الطبقــة العاملــة”، يقــول براحــة أنــه يف ظــل قيــادة الربجوازيــة 

الصغــرة ال ميكــن متريــر االشــرتاكية(، فبعــد اســتقالل دول مثــل غانــا والصومــال، مل يتــم 

طــرح املنظمــة االشــرتاكية يف الربنامــج الدميقراطــي العــام أمنــا تــم طــرح اقــرتاح املنظمــة 
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االشــرتاكية يف االقتصــاد الوطنــي بالجزائــر، والــذي لــه مســتوى معــن مــن الصناعــة 

والطبقــة العاملــة والحــزب االشــرتايك، مــن قبــل PAGS-ORP )الحــزب االشــرتايك املتقــدم( 

Bume- 5 بنــود وليــس املقصــود باإلشــارة إىل أنظمــة بــن بيــال أو  يف بيانــه املكــون مــن

ــرتاكية. dyen االش

الحــزب االشــرتايك املتقــدم هــو حــزب تجمــع عــام 1968 ضــد العــال االشــرتاكين، الفالحن 

واملثقفن.

هــذا الحــزب طــرف يف الجزائــر التــي اقرتحــت عــام 1968 تأســيس جبهــة وطنيــة واســعة 

ضــد الرجعيــة واإلمربياليــة، ومــا زالــت تقــول إن الخطــوة الثوريــة التــي تنتظــر الجزائــر 

هــي الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة. )اقــرتح اقــرتاح التنظيــم االشــرتايك ليــس فقــط مــن قبــل 

ــل أعضــاء CKP الســابق )حــزب الكــايل  ــد، ولكــن أيضــا مــن قب الحــزب االشــرتايك الرائ

الدميقراطــي(.

ــرواد  ــزب ال ــة ح ــإن طبيع ــع، ف ــرتايك يف الواق ــزب اش ــو ح ــدم ه ــرتايك املتق ــزب االش الح

االشــرتايك ليســت مهمــة، ألن هدفنــا هنــا واضــح: ال ميكــن أبــدا ذكــر التنظيــم االشــرتايك 

ــا والصومــال، حيــث ميكــن تجاهــل الطبقــة العاملــة ومســتوى التنميــة  يف دول مثــل غان

االقتصاديــة إىل حــد كبــر، وتجــدر اإلشــارة إىل انتهازيــة جديــدة يف معظــم بطريقــة مثــرة 

لالشــمئزاز مــن خــالل تزويــر هــذه القضايــا، والثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة هــي أول مــن 

يقــول أنــه هــو خطــوة رضوريــة يف تركيــا، م. بيــي مدعيــا للدفــاع عــن الثــورة االشــرتاكية 

يف تركيــا الفكاهــة الســقوط   لغــرض االنتهازيــة، هــو املثــال األكــر واقعيــة عــى الكيفيــة 

ــدة  ــة جدي ــأي مثــن  عــى عكــس االدعــاء بانتهازي التــي ميكــن بهــا تدمرهــا بســهولة ، ب

ــيجعل  ــذا س ــة. وه ــة الوطني ــورة الدميقراطي ــاد الث ــرتاكية يف اقتص ــة االش ــتكون املنظم ،س

أثــره عــى االقتصــاد.

ــداد  ــن إلع ــع لين ــأن مقاط ــادل ب ــام 1917، ج ــة. يف ع ــة الثالث ــي اإلمربيالي ــذه ه ]4*[ ه

الظــروف الفرعيــة للتأديــب هــي “أرص لينــن عــى املــرور عــرب املســار، ولكــن عندمــا تــم 

إغــالق هــذا الطريــق، لجــأ إىل الثــورة”، ال يعنــي االنضــام.

ــة يف  ــوة ثوري ــل ق ــك أن متث ــا ميكن ــا يل ومنه ــت، وأن ــي يف “أن ــن م. بي ــس املؤلف ]5*[ نف

املجتمــع وتركيــا، وأود القــول أيضــا أن قــوة أخــرى ميكنــك ال يخلــو مــن يل، وأنــا بدونــك، 
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وتــأيت الثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة يف املــي جنبــا إىل جنــب” مــع أن “دولــة صغــرة وهــو 

ــة”، )انظــر  ــادة “البورجوازي ــم ق ــن زعــم أنه ــار الذي ــن الصغ ــن الربجوازي ــد املتطرف ينتق

أيامجــي   PDA   العــدد 17 صفحــة391 للكاتــب نفســه مــاذا يفعــل مــا يقــول.

إن أعــداء وأهــداف الكاليــة اليســارية، وهــي الخــط الســيايس للجيــش، واملثقفــن 

ــن(،  ــن الربوليتاري ــع الثوري ــرة، هــي يف األســاس نفســها )م ــة الصغ ــن، والربجوازي املدني

وبــن هذيــن القوتــن ال توجــد طريقــة لتحقيــق أهــداف الدميقراطيــة الوطنيــة مــا مل يتــم 

إنشــاء هذيــن الخطــن والفصــول الدراســية الثوريــة التــي ميثلونهــا “، وهــذا مــا هــو عليــه، 

النتقــاد االنتهازيــة النتقــاد نفســها! إن واجــب هــذا االنتهــازي ال يعــدو كونــه شــائب.

 ]6*[ إن الرأفــة املناهضــة للرأســالية عــى جــدول أعــال الحــزب املاركــيس منفصلــة يف 

تلــك املرحلــة، والشــعار الثــوري هــو القــوة االشــرتاكية.

 ]7*[ انتقــد األناركيــون النقابيــون )حركــة األشــخاص الطبيعيــن( ملوقفهــا يف 1941-1944، 

قائلــن: “مــا هــي مهمتــك، مــا هــي بلــدك؟”

]8*[ جورج بوليتزر، املبادئ األساسية للفلسفة، ص: 52، 53 تنتمي إلينا.

]9*[ ماو تشونغ تونغ، نظرية املارسة صفحة 14.

]10*[ جورج بوليتزر، مبادئ الفلسفة، ص: 179.

]11*[ كتيــب الــروط )لــــ جينيــوس( العــدد األول ص 336 وكتــاب أزمــة اليــوم يف 

الرأســالية العامليــة ل أرزومانيــان صفحــة 2. 

ــة  ــات املعادي ــذه الكتيب ــاب ه ــر كت ــم ن ــن، يت ــوار املناهض ــاه الث ــذب انتب  ]12*[ لج

ــة. ــرف التجاري ــل الغ ــن قب ــيوعية م للش

]13*[ ينتقدنــا متحــدث باســم االنتهازيــة الجديــدة لإلشــارة إىل أن فيديــل كاســرتو، يقــول 

“االنتهازيــة املناســبة “هــل االنتقــال مــن “انتهــازي يســار” خطــأ فــادح أن يكــون موضــوع 

؟ نقد

ــاً  ــة ووفق ــز بالخيان ــس وإنجل ــم مارك ــي اته ــية، الت ــاللية املاركس ــن إىل الس ــر لين  ال يش

ملنطــق هــذا الرجــل، فقــد شــارك الســال نفــس الخــط االنتهــازي يف لينــن ألنــه أشــار إىل 

ــة. ــذي اتهمــه ماركــس بالخيان الســال   ال

]14*[ يف العمــل التقدمــي، فــإن نقــد ديــرباي هــو قصــة طويلــة حتــى “تــي” غيفــارا قــد 

اتهــم بالزيــف يف مخطوطــة جــون كيــي.

 ]15*[ نــرى مــاو تــيس تونــغ “لقــد ســارعت قيــادة الربوليتاريــا ... ثــورة الفالحــن )نظريــة 

ــاس(، الجيــش الشــعبي  ــار الن ــا(. انظــر أيضــا )أخب ــل تنتمــي إلين ومارســة، ص: 47، مائ
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ويــن لــن بيــاو طويــل انتصــار الحــرب الشــعبية صفحــة 44.

 ]16*[ لن بياو: يعيش انتصار حرب الشعب، ص: 54

 ]17*[ توين كليف، روزا لوكسمبورغ، ص: 58

ــة  ــة الوطني ــي “الحرك ــا تدع ــاو” ك ــوي “م ــا أخ ــة أن لدين ــور مالحظ ــى الف ]18*[ وع

الدميقراطيــة ثــورة الدميقراطــي الوطنــي “ متييــز بأنهــا ال تنتمــي إىل مــاو تــيس تونــغ! مــاو 

ــورة ســتهزم”.  ــإن الث ــدة، ف ــة هــي القائ ــك فقــط   “إذا مل تكــن الطبقــة العامل يقــول ذل

ووفقــا ملــاو فــإن الضــان الوحيــد لتحقيــق الثــورة لتحقيــق نــر دائــم هــو قيــادة الطبقــة 

العاملــة.

كان مــاو، حــرب شــعبية تحــت قيــادة الحركــة الوطنيــة الدميقراطيــة الربجوازيــة الصغــرة 

انتــرت، وقــد أدى أولســان الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة الحــرب عــى الشــعب النتصــار 

الربوليتاريــا ال يوجــد مثــل هــذا التمييــز. عــى ســبيل املثــال، يقــول رد فعــل عــى الرســالة 

ــدد    ــذا الص ــام 1964: يف ه ــي يف ع ــيوعي الصين ــزب الش ــة للح ــة املركزي ــة للجن املفتوح

أعطــت حربــه بيانــا جميــال “ )الثــورة الربوليتاريــة وخروتشــوف التحريفيــة(.

هــذا التمييــز هــو “املســاهمة الرســمية” ملطالبنــا “مــاو” للاركســية يف حــن مييــز البعــض 

ــل  ــم مث ــا نفــس املفاهي ــورة”، يدعــي البعــض أنه ــة -الث ــي الدميقراطي ــة مي ــم “حرك منه

ــق  ــال، “يطل ــبيل املث ــى س ــة. ع ــة الثوري ــة الوطني ــة والحرك ــة الوطني ــورة الدميقراطي الث

لينــن عــى هــذه االســرتاتيجية )اســرتاتيجية الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة( حركــة وطنيــة 

ــا( هــذا هــو مجــرد  ثوريــة”. )يــوم مضيــئ -آيدينليــك، عــدد: 8، ص: 149.   تنتمــي إلين

مثــال صغــر عــى كيــف أنهــا “املبــدأ املوحــد”.

 ]19*[ لن بياو، يعيش انتصار حرب الشعب، ص: 54-55.

ــخصية  ــر )الش ــينن، أنظ ــو كوس ــر أوت ــة نظ ــن وجه ــر ع ــل التعب ــن األفض ]20*[ كان م

الديكتاتوريــة الصينيــة – الفرنســية العــدد 974 صفحــة 18-19(.

يقــول كوســينن “مــن الــروري أن نــدرك أنــه يف الواقــع، ال متلــك الطبقــة العاملــة الصينية 

املــكان الــذي تخصصــه املاركســية-اللينينية يف تنفيــذ الســلطة وحقيقــة أن حــكام الحــزب 

ــة داخــل الحــزب،  ــارص الربوليتاري ــة للعن ــة الروري ــي مل يعطــوا األهمي الشــيوعي الصين

ومل تعمــل الربوليتاريــا يف املــدن بشــكل جيــد، ثــم حــكام الصــن مثــل تشــانجاي يف مركــز 

عمــل مهــم، اشــتكوا مــن أن حــزب الكومينتانــغ كان لــه تأثــر أكــرب مــن الحــزب الشــيوعي، 
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وكانــوا مســؤولن عــن العــال.

 ]21*[ ماو يقول يك )محادثة بن إدغار سنو وماو( اشرتايك، العدد 4، ص: 4.

 ]22*[ الســبب الرئيــيس لنجــاح الحــرب الشــعبية يف الجزائــر بقيــادة املتطرفــن الربجوازين 

الصغــار كان مــن الفهــم االســرتاتيجي الخاطــئ للحــزب الشــيوعي الجزائــري. توجــه 

اقرتاحــات جيفــارا وكاســرتو نحــو التفاهــم االنتهــازي. وبخــالف ذلــك، ال يدافــع كاســرتو 

وجيفــارا عــن إعطــاء األولويــة للقيــادة العســكرية، كــا تدعــي االنتهازيــة الجديــدة التــي 

تريــد التشــهر بالصيــغ العقائديــة لـــ ديــرباي والثوريــن الربوليتاريــن يف أمريــكا الالتينيــة 

انظــر إىل مــا يقولــه فيــدل كاســرتو: “تنظيــم الفدائيــن منظمــة سياســية، مــا نعتقــد أنــه 

ــرة أن رجــال حــرب  ــر هــو فك ــح لنضــال املغاوي ــم الصحي ــع الفه ــا م ــن يكــون متوافًق ل

يحكمــون املــدن”. )أوالس كونغــرس(.

]23*[ وألن تشــن تــو هســيو قــد قبــل الطبقــة العاملــة باعتبارهــا القــوة الرئيســية للثــورة، 

فإنــه تصــور إقامــة حــزب فــالح برعايــة لجنــة مشــكالت الســلع.

]24*[ يف الجلســة املفتوحــة حــول “االختالفــات اإليديولوجيــة” يف كليــة العلــوم السياســية 

يف يناير/كانــون الثــاين 1970 مــن خطــاب ألبــاي و د. برنشــاك.

]25*[ جورج بوليتزر، املبادئ األساسية للفلسفة، ص: 430.

]26*[ يف األوســاط املاركســية   كانــت نظريــة لينــن عــن “الحالــة الثورية” مســألة نقاش يف 

البلــدان شــبه املســتعَمرة اليــوم ويزعــم البعــض أن هــذا ينطبــق عــى الــدول الرأســالية، 

ــال، األمــن  ــا شــن حــرب عامــة وعــى ســبيل املث ــي يتعــن عليه ــدول الت ــس عــى ال ولي

العــام بشــر حاجــي )للحــزب الكــايل الدميقراطــي( ويقــول: “إن أحــد األســباب املبــارشة 

ــي  ــات الت ــطح للتقيي ــى الس ــل ع ــه يظ ــو أن ــق ه ــن ح ــع ع ــم الوض ــا نقّي ــي تجعلن الت

أجريناهــا بشــأن تطويــر وضــع ثــوري. كان ذلــك ألن ظــروف لينــن مل تتحقــق بعــد، لكننــا 

كنــا ننــى أن ظــروف لينــن تتعلــق بالــدول الرأســالية والفــرق بــن العمــل العســكري 

واالنتفاضــة العامــة “بعــض الــدروس التــي يجــب أخذهــا مــن الكفــاح مــن أجــل تحريــر 

الجزائــر” )حــرب العصابــات واملاركســية، صفحــة 320(.

]27*[ قــال املناشــفة إنــه، كــا تقــرتح االنتهازيــة الجديــدة، يجــب أن يتــم النضــال مــن 

ــارة  ــرتة. بعب ــدة( يف كل ف ــة الجدي ــه االنتهازي ــا اقرتحت ــال )ك ــم الع ــع وتنظي ــل جم أج

ــل  ــتطيع أن تفع ــط ال تس ــم فق ــون إنه ــال. يقول ــذا النض ــفة ه ــل املناش ــرى، مل يؤج أخ

قــوة مكافحــة الربوليتاريــا الروســية يف روســيا بــن عامــي 1917-1900. )يقــرتح انتهازيــة 

ــا. ــدة أيضــا أن لهــذه الفــرتة يف تركي جدي
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]28*[ أنظر رؤية اإلضاءة الثورية للربوليتاريا العدد 17 –صفحة376.

]29*[ يف عــام 1905، اقــرتح لينــن ليــس فقــط الربوليتاريــا يف املدينــة ولكــن الربوليتاريــا 

ــال  ــي تســعى ب ــورة االشــرتاكية. “ والت ــراء عــى رضورة الث ــى الفالحــن الفق ــة وحت الريفي

كلــل إىل تنظيــم الربوليتاريــا الربوليتاريــة كطبقــة مســتقلة مــن الربوليتاريــا القرويــة، دون 

ــا  ــن مصالحه ــض ب ــادرة عــى تفســر التناق ــة ق ــا الزراعي ــى للحظــة أن الربوليتاري أن تن

ــه قــادر عــى تحقيــق انتصــار  ومصالــح البورجوازيــة القرويــة. مــن واجبــه أن يــرح أن

الثــورة االشــرتاكية، الثــورة الوحيــدة التــي ميكنهــا حقــا إنقــاذ جميــع ســكانها مــن الفقــر 

واالســتغالل.

 ]30*[ ســوف تقــول إن التنظيــم الــذايت للطبقــة العاملــة، وهــي الخطــوة األوىل للجبهــة 

الوطنيــة، ال ميكــن إقامتــه خــالل هــذه الفــرتة وســوف تقــول إن نضالنــا األول هــو تأســيس 

الجبهــة الوطنيــة ال، لــن يتــم تأســيس الجبهــة الوطنيــة بــدون تأســيس التنظيــم الــذايت 

للربوليتاريــا.

ــيايس  ــي س ــه وع ــذي لدي ــة، ال ــة العامل ــال الطبق ــا أن نض ــا واضًح ــس تريًح  ]31*[ لي

ــس  ــن لي ــال الذي ــال يف الع ــن الع ــة مه ــيايس، ألن طبيع ــط رصاع س ــو فق ــرتايك، ه اش

ــن النضــال  ــة ولكــن سياســية. يدعــو لين لديهــم وعــي ســيايس اشــرتايك ليســت اقتصادي

الســيايس الدميقراطــي االجتاعــي عــى نضــال العــال ذوي الوعــي الســيايس االشــرتايك. 

ــى. ــذا املعن ــاري به ــوري الربوليت ــيايس الث ــال الس ــوم النض ــتخدم مفه نس

ــم يف  ــبب عمله ــتفزازيون بس ــم اس ــى أنه ــاء ع ــؤالء األصدق ــض ه ــض بع ــد ُرف ]32*[ وق

هــذا اإلرضاب الــذي دام 9 أشــهر. “هــل ســبق لــك أن رأيــت عــاالً ذوي وعــي اشــرتايك؟” 

ننصحــك بإعطــاء زيــارة إىل ايرغــي.



الفصل الثاني
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1-الرسالة االشتراكية الصريحة يف آيدينليك 

اواًل :
ــائعات  ــا الش ــزداد فيه ــي ت ــام الت ــايب يف األي ــر الكت ــذا التفس ــم ه ــون بتقدي ــن ملزم نح

والتكهنــات عنــد مغادرتنــا ملجلــة برايــت االشــرتاكية. قضايــا مختلفــة مــن الحركــة الثوريــة 

ــا والعالقــات الطبقيــة، بطــرق  ــا )مســار الثــورة بشــكل عــام، والتناقضــات يف تركي يف تركي

ــا بشــأن  ــات نظرن ــا( وطــرح وجه ــا وغره ــم وتركي ــخ تقيي ــن تاري محــددة إىل اليســار م

دقيــق.

ــتعد  ــث تس ــا حي ــيًئا ممتًع ــا ش ــيم يف صفوفن ــذا التقس ــرب ه ــرة األوىل، ال يعت ــن النظ م

الطبقــات الحاكمــة للتخــي عــن الحقــوق الدميقراطيــة املحــدودة ويتــم تنظيــم األلعــاب 

لســحق الحركــة الثوريــة الربوليتاريــة. ومــن الواضــح أنــه يف العديــد مــن األصدقــاء الذيــن 

يتعاطفــون مــع حركتنــا، ولكنهــم غــر ملمــن بالوضــع، فــإن هــذا االنفصــال ســيخلق حزنــا 

وقلًقــا عميقــن.

ــك، وعــى الرغــم  ــن نقــول حقــا أن االنقســامات واالنقســامات لطيفــة. ومــع ذل نحــن ل

ــد والوحــدة بهــدف الوحــدة، كان مــن  ــة الوحــدة للنق ــودي، باســتخدام آلي مــن كل جه

الــروري فصــل إيديولوجيــة الجنــاح اليمينــي يف مجلــة االشــرتاكية املضيئــة مــع املناقشــة 

وغيــاب البيئــة وغيــاب اإليديولوجيتــن.

ألنــه باملعنــى الحقيقــي، ميكــن تأســيس الوحــدة عــى أســاس االشــرتاكية العلميــة، والوحدة 

ليســت مجموعــة حــول هــذا الشــخص أو ذاك، وحــدة الحركــة هــي الوحــدة عــى مبــادئ 

اللينينيــة، وبســبب هــذا الوضــع املتشــدد، غادرنــا مجلــة االشــرتاكية املضيئــة.

دعونــا ال ننــى أن مــا هــو ســيئ لهــذا اليــوم ميكــن أن يكــون أمــراً جيــداً للغــد، واليــوم، 

فــإن الوحــدة التــي بدأنــا يف البنــاء عليهــا عــى مبــادئ ثوريــة، قويــة مبــا يكفــي إلرضــاء 

أحاســيس وشــواغل اللحظــة.
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ثانيًا: 
إن مســار الثــورة متــن ومتعــرج وشــائك، قضايــا الحركــة الثوريــة معقــدة ويصعــب حلهــا. 

ــرأي”، لوجــود الجناحــن  ــة يف ال ــات طفيف ــإن وجــود “اختالف يف ظــل هــذه الظــروف، ف

األميــن واأليــرس هــو أمــر ال مفــر منــه، بســبب االضطرابــات يف وضــع البوصلــة االجتاعيــة، 

يف حركــة ثوريــة، تفســر مبــادئ الحركــة بشــكل مختلــف. املهــم يف هــذه الحقيقــة 

الحتميــة هــو االنطــالق برغبــة الوحــدة وتحقيــق الوحــدة مــن خــالل القضــاء عــى هــذه 

االختالفــات املوجــودة عــى املبــادئ الثوريــة لالشــرتاكية العلميــة.

ــرأي هــو  ــات يف ال ــاه االختالف ــوري تج ــف الث ــإن املوق ــذا ف ــوري ل ــف الث هــذا هــو املوق

ــاء ــض األصدق ــل بع ــا يفع ــال ك ــذه االنفص ــة ه ــس لتغطي ــة ولي ــاب إىل القم الذه

وكنــا دامئــا نفضــل الطريقــة الثانيــة ضــد رصاخ الوحــدة املزيفــة، ذهبنــا فــوق االختالفــات 

اإليديولوجيــة القامئــة. لقــد فعلنــا ذلــك بطريقــة موحــدة، ليــس بطريقــة انفصاليــة، ولكــن 

بالتمســك مببــدأ الوحدة-النقد-الوحدة.

كان لدينــا اختالفاتنــا مــن البدايــة مــع   صديــق لنــا ميهــري بيلــي، دافعنــا عــن وحــدة 

الحركــة، يف جــو تســامح واســع ضــد الســلوكيات والســلوكيات الشــخصية التــي لــن تتنافس 

مــع الثــورة الربوليتاريــة، مــع مراعــاة ماضيهــا وخربتهــا يف القيــام بذلــك، مل نشــارك أبــدا يف 

الشــؤون اإلداريــة مل نقــدم تنــازالت للمبــادئ التــي نعرفهــا بشــكل صحيــح. لطاملــا عربنــا 

ــي املســاومة  ــف الوحــدوي ال يعن ــا ألن املوق ــا، وقلن ــد كتبن ــكان. لق ــا يف كل م عــن آرائن

عــى املبــادئ.

ما الذي فعله ميهري بلي واألصدقاء من حوله؟

صديــق بيــي، قــال إن هنــاك اختــالف جوهــري بــن رأينــا وأصولنــا، والقوميــة، والتحريفية، 

وقضيــة التنظيــم   إلــخ كان يشــر إىل أنــه كان يحــاول تصحيــح وجهــات نظــره حــول هــذه 

القضايــا. وهكــذا، تــم القضــاء عــى وجهــات النظــر الصحيحــة يف صفوفنــا مــن خــالل آليــة 

وديــة للنقــد. ومــع ذلــك، تطــورت األحــداث يف االتجــاه الــذي فشــل آمالنــا.

واجتمــع بيــي يف 30-29 أكتوبــر وأظهــرت أن الصديــق مل يكــن صادقــا يف هــذا املوقــف 

زميــل ميهــري بيــي، يف هــذا االجتــاع مــع موقــف انفصــايل كامــل واالنقســام، مــا يعنــي 

أنــه تخــى عــن وجهــات النظــر اليمينيــة القدميــة مــرة أخــرى. القــول إن وجهــات النظــر 
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التــي تتناقــض مــع وجهــات النظــر هــذه هــي وجهــات نظــر خاطئــة متامــا، “تعنــي مبادئنا 

الدخــل الــذي يــأيت مــن وراء   ال يــأيت “، وكــرس مبــدأ وحــدة الوحــدة والنقــد.

ــة  ــق تغطي ــن طري ــيا ع ــة، ال س ــاوز العصاب ــق تج ــن طري ــاء ع ــح األخط ــم تصحي وال يت

وجهــات النظــر الخاطئــة ال ميكــن القضــاء عليهــا. إن عــدم التســامح يف النقــد بــن النــاس 

ــد  ــة يف التباع ــوة هائل ــاك فج ــدد أن هن ــن يح ــّوم للكين ــد كمق ــربون كل نق ــن يعت الذي

ــرأي”. ــة يف ال ــات الطفيف ــل “االختالف ــي يف ظ اإليديولوج

ــد حــان  ــه ق ــة أن ــح هــذه األخطــاء واآلراء اليميني ــرات الخطــرة عــى تصحي مــن التحذي

الوقــت لهــؤالء النــاس لتفكيــك كل يشء وإيقــاظ مشــاعرهم. وتنتــر القضيــة يف لحظــة 

ــن األول. ــل االجتــاع يف 30-29 أكتوبر/تري ــا مث غــر متوقعــة متاًم

ــروس  ــة آراءه كع ــرتاكية املضيئ ــة االش ــي يف مجل ــاح اليمين ــن الجن ــاع، أعل ــذا اإلج يف ه

ــة. ــرتاكية املضيئ ــة االش ــا للمجل ــون عروًس ليك

ــادئ  ــرس املب ــة لك ــتنقع االنتهازي ــة يف مس ــة اللينيني ــنرتك حرك ــل س ــة، ه ــذه الحال ويف ه

ــرة ال! ــف م ــة؟ ال، أل ــم الحرك ــى ال تنقس ــا حت ــة للربوليتاري الثوري

ــرأي  ــات ال ــًدا إلخفــاء خالف “نحــن لســنا بالــرورة أداة للســالم والوحــدة، وال نضطــر أب

ــدم النظــري  ــة تعــوق التق ــدأ املضايق ــا تب ــة. عندم ــكل صورهــا العاري ــا ب والكشــف عنه

ــا(. ــن، الشــيوعية اليســارية، تنتمــي إلين والعمــي أنظــر )لين

اآلن، بســبب وجهــات النظــر اليمينيــة مــن ميهــري بلــي، كانــت هنــاك فــوىض كاملــة يف 

الحركــة. لقــد بــدأ هــذا االضطــراب يعيــق كل مــن التقــدم النظــري والعمــي للحركــة، إنهــا 

اآلن كلمــة مــرور الفصــل لدينــا وكــا هــو الحــال مــع أي ثــوري يتمتــع باملجــد الثــوري 

ــد  ــوق كل يشء آخــر، فق ــه ف ــي جعلت ــا الت ــة للربوليتاري ــادئ الثوري ــوري للمب واملجــد الث

قطعنــا جميــع عالقاتنــا العضويــة مــع ميهــري بلــي والحــارض الــذي كان ميثلــه!

ثالثًا: 
بعــض األصدقــاء الذيــن لديهــم رأي حــول املبــادئ حتــى يــوم أمــس قــد شــاركوا جنبــاً إىل 

جنــب مــع هــذه اآلراء اليمينيــة.

إن مســار الثــورة يتســم بالوضــوح والتلطيــخ وعــدم النجاســة. بعــض الســقوط، يظلــون 

يف الخلــف. مل نعــد معــاً حتــى أمــس باألمــس مــع بعــض األصدقــاء الذيــن نســر جنبــا إىل 

جنــب.
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ــوا  ــد فضل ــوراء، لق ــم إىل ال ــوا خياراته ــم جعل ــم ألنه ــول له ــرتة أط ــاء لف ــا البق ال ميكنن

ــا. ــم إلين ــوا براميله ــظ   حول ــوء الح ــتنقع ولس املس

ــاك  ــس هن ــرتدد، لي ــد وال ــة الي ــال لرجف ــد مج ــال ال يوج ــول النض ــال فص ــو نض ــذا ه ه

ــات باســتثناء أصحــاب  ــة يف النضــال مــن أجــل الطبق ــة األبوي ــات اإلقطاعي مجــال للعالق

ــا. الربوليتاري

ــع  ــاء م ــى األمــس هــم أصدق ــاء، حت ــن هــذا هــو أن هــؤالء األصدق ــر م ــب املري والجان

ــدق  ــون بص ــم يترف ــيقولون إنه ــون وس ــوف يفعل ــن   س ــيكونون غاضب ــم وس أصدقائه

ــك. ــون ذل ــا يفعل عندم

يف واقــع األمــر اليــوم   كــا يفكــر هــؤالء األصدقــاء يف رفاهيــة الحركــة، هــم يف الصفــوف، 

يف الواقــع االختالفــات يف الــرأي ليســت مهمــة بالقــدر الــكايف لطلــب الفصــل، فــإن 

ــرأي. ــروق الصغــرة يف ال ــة هــي الف ــات القامئ االختالف

يف هــذه الفــرتة التــي هاجمــت فيهــا جميــع فصائــل االنتهازيــة م. بيــي، كانــوا يتهموننــا 

بالقــول إن انتقــاد م. بيــي كان خطــأ وأننــا قلنــا أشــياء مختلفــة اليــوم وأننــا قلنــا أشــياء 

مختلفــة اليــوم.

مهــا كانــت جيــدة وكيــف أن “الثوريــة” هــي النوايــا الشــخصية لهــؤالء األصدقــاء، فهــي 

ليســت دمياغوجيــة أو هــراء. وبالنظــر إىل أن الدمياغوجيــة والهــراء ســيخلطان بــن بعــض 

أصدقائنــا، دعنــا نجيبهــم واحــدا تلــو اآلخــر.

لــيء واحــد   أنــت تعــرف أن الفــرق بيننــا وبــن وجهــة النظــر التــي ميثلهــا ليــس اختــالف 

بســيط لــآلراء يف رأي ميهــري بيلي. 

أمل تكــن أنــت مــن يقــول مــرات عديــدة أن مجلــة آيدينليــك االشــرتاكية كانــت هدفــا ملثــل 

هــذا النقــد، وبالتــايل فــإن أســباب الفــوىض الكثيفــة املوجــودة يف صفــويف، هــي كتابــات 

ميهــري بيلــي التــي تحتــوي عــى وجهــات نظــر غامضــة وخاطئــة مــن صديــق؟

ــدم النظــري  ــي تعــوق التق ــة الت ــة الثوري ــاح واإليديولوجي ــة الجن ــن إيديولوجي ــرق ب الف

ــات الصغــرى والكــربى. ــا هــو الخالف والعمــي يف صفوفن
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ــة هــي  ــة حي ــى االنتهازي ــاء ع ــأن إحــدى طــرق اإلبق ــاء ب ــر هــؤالء األصدق ــا نذك ودعون

تقليــل أهميتهــا للحظــة ونفــرتض أن االختالفــات اإليديولوجيــة بيننــا وبــن ميهــري بلــي 

ــق  ــردي للصدي ــف الف ــد املوق ــة، بع ــذه الحال ــى يف ه ــرأي “حت ــرة يف ال ــات صغ “اختالف

ميهــري بلــي يف اجتــاع 30-29 أكتوبر/تريــن األول وإرصاره عــى وجهــات النظــر 

اليمينيــة، هــو موقــف غــر ثــوري أن هــؤالء األصدقــاء مــا زالــوا يقولــون إن االختالفــات 

ــة. ــر ذات أهمي ــرأي غ يف ال

دعونــا ال ننــى أنــه يف الفــوارق الدقيقــة املوجــودة داخــل الحركــة إذا مل يكــن مــن املمكــن 

ــدة  ــدة الوح ــدأ وح ــوء مب ــرأي يف ض ــرة يف ال ــات صغ ــازالت يف اختالف ــات تن ــل تناقض ح

النقديــة، فــإن التناقضــات تصبــح تناقضــات ال ميكــن التوفيــق بينهــا إذا أرصت عــى آراء 

أصحــاب اآلراء الخاطئــة يف إن تحــول “الراعــات الصغــرة” يف هــذا الشــكل يــدل عــى أن 

الفــروق الدقيقــة هــي تقســيات إيديولوجيــة ال تقبــل املســاومة.

يف هذا يقول إن لينن:

ــق يف  ــى التحقي ــم ع ــع مصم ــة، إذا كان الجمي ــا يف املقدم ــر إذا كان دامئ “كل فصــل صغ

ــع  ــات م ــج الخالف ــم دم ــر. إذا ت ــل كب ــح فص ــن أن يصب ــال ميك ــام االنفص ــذور وأقس ج

ــح  ــكك، عندهــا تصب ــا( إىل نقطــة التف ــب الحــزب )صفوفن ــي تجل ــة الت الحــركات األناركي

هــذه االختالفــات الصغــرة مــن األمــور الفظيعــة و )يقــول لينــن: خطــوة واحــدة لألمــام، 

ــة 66(. ــوراء، صفح ــان إىل ال خطوت

وكــا رأينــا، فــإن القضيــة واضحــة وبســيطة بقــدر مــا يريــدون هــؤالء األصدقــاء، 

ــرأي    ــرة يف ال ــات كب ــد اختالف ــرأي، ال توج ــرة يف ال ــات الصغ ــول االختالف ــف ح “العواص

للمشــاركة يف نفــس الرتــب مــع األصدقــاء كمرونــة تكتيكيــة “ مــن أجــل رفاهيــة الحركــة   

نــر اآلراء الكاذبــة واليمينيــة ألنهــا أعــدت األرض وهــذه املواقــف ال ميكنهــم إخفــاء أنــه 

ــة.  ــوري ال ســيا يف منتصــف هــذه األســباب هــي قاســية وغوغائي ــف ث ال يوجــد موق

دعونــا cia نجــد يف بعــض األحــزاب مثــل: MIT، TYPE وPDA انتهازيــة نفــس الســلطة 

مــع كلــات تقــول الدمياغوجيــة ... وفقــا لهــؤالء األصدقــاء يجــب أن يكــون نقدنــا 

محــدوًدا. خصوصــا صديــق ميهــري بيــي هــو الخطــأ يف الهــدف يف الفــرتة الحاليــة. ألن، 
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ــدرة  ــا الق ــا   لدين ــد ماساتشوســتس للتكنولوجي ــة، ومعه ــرات املركزي ــة املخاب ــوم وكال الي

واملســاعدة الشــخصية، وTYPE، وميهــري بيــي يهاجــم صديقــه، ويف هــذه البيئــة انتقــد 

ــة. ــة واالنتهازي ــه ليقــول نفــس الرئاســة معهــم؛ للعــب دور اإلمربيالي ــي صديق مهــري بل

هــذا االدعــاء هــو أيضــا دمياغوجيــة رهيبــة، ألنــه ادعــاء ال أســاس لــه مــن الصحــة. مبجــرد 

أن أحــب أن أســأل هــؤالء األصدقــاء. هــل هــذا هــو ممثــل “االشــرتاكية األقــدم”، الــذي 

كتــب سلســلة مــن الكتــب التــي تنتقــد آراء الجنــاح اليمينــي لبيــي، هــو مندهــش “أقــدم 

اشــرتايك”، هــو مندهــش مــن أن صديقــه قــد فاجــأ مــن الســبعينيات، ويــأيت اآلن مرسحيــة 

وكالــة املخابــرات املركزيــة؟

ثانياً، ملاذا أصبح مهري بيي هدفاً ألصدقاء اإلمربيالية واالنتهازية؟

ملــاذا صديــق آخــر، عــى ســبيل املثــال مهــري يف ظــل ظــروف أكــر صعوبــة بكثــر مــن 

بعــض األصدقــاء، وغالبــا مــا تســمى “الحــرس القديــم” حتــى النــار مل يحصــل، مبــا يف ذلــك 

فــرتة 1960-1951، كل فــرتة، والــذي أعطــى بــال كلــل ضــوء الــراع تســلط علينــا بشــأن 

ــي  ــل جمي ــت كجفي ــاء حكم ــتهدف أصدق ــات أمل يس ــا والتناقض ــة تركي ــات الطبقي العالق

ومهــري بيلــي الذيــن قامــوا بدراســات نظريــة قيمــة، ونــرات CIA وMIT وهجــات 

انضبــاط PDA وTYPE؟ هــل تعتقــد أن أي نــوع مــن CIA أو MIT أو االنتهازيــة أقــل 

خطــورة مــن األصدقــاء الثوريــن الربوليتاريــن اآلخريــن؟ وبالطبــع ال تســتند حقيقــة أن 

مهــري بلــي هــو هــدف العديــد مــن الهجــات عــى ســببن رئيســين.

ــق  ــذا الصدي ــة أن ه ــو حقيق ــوم ه ــذا الهج ــبب له ــم س ــن أه ــي م ــري بيل ــق مه  صدي

باعتبــاره املتحــدث باســم حركتنــا يــأيت ليتــم مشــاهدته حتــى اآلن. صديــق مهــري بيلــي   

ــة االســتثنائية، تلقــى أعطــت األهــداف 30  ــك الخاصي ــس هــذا أو تل ــا لي املســتهدف هن

ــة  ــاط املهم ــه النق ــود التوجي ــن جه ــة ضم ــركات الفالحي ــال والح ــهداء والع ــف الش وني

يف تركيــا، لدينــا الحركــة الربوليتاريــة الثوريــة التــي جذبت-رئيــس العمــالق للعديــد مــن 

ــة الشــباب مــن خــالل. حركــة الشــباب املناهــض لإلمربيالي

يف هــذه الحالــة، ميهــري بلــي، إن مل يكــن أحمــد أو محمــد ســيكون هدفــا لنفــس 

الهجــات مهــري بلــي ســيكون الهــدف.

ثانيــاً، صديــق ميهــري بلــي يّدعــي أنــه األكــر دقــة يف املارســة االجتاعيــة والــذي يحــاول 

ــا  ــن، وعموًم ــه األصلي ــة وحلفائ ــد اإلمربيالي ــا ض ــًا وعصاًم ــال حس ــر النض ــدم أك أن يق

يتــرف كمتحــدث رســمي عــى الرغــم مــن كل وجهــات النظــر اليمينيــة، املضــاف، خــط 
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التعــرج، بقيــادة الكــوادر الثوريــة الربوليتاريــة الشــابة.

ــات نظــر متناقضــة  ــه وجه ــري لدي ــق ميه ــار أن صدي ــي أيضــا أن يؤخــذ يف االعتب وينبغ

متضاربــة يف حقيقــة أن االنتهازيــة هــي الهــدف مــن هــذا النقــد. االنتهازيــة تظهــر منحنى 

الجانــب املقابــل وعندمــا تــرى منحنيــات مًعــا كثــرًا، فــا الــذي ال؟

اآلن نطلــب مــن جميــع األصدقــاء هــل ميكــن أن يــؤدي التحــرك بهــذه الخطــوة إىل اتخــاذ 

ــون  ــن للموصــل أن يك ــارص، هــل ميك ــدى متاســك العن ــن م خطــوات؟ وبغــض النظــر ع

ــا إىل درجــة أن األوركســرتا غــر متناســقة؟ ناجًح

ــا  ــا ثابًت ــرج خطً ــف الح ــذا املوق ــل ه ــر يف مث ــذي يظه ــخص ال ــون للش ــب أن يك أال يج

ــًقا؟ ومتس

هــل صحيــح أنــه يف ظــل هــذه الظــروف، فــإن وكالــة املخابــرات املركزيــة ومعهــد 

ــرك حقيقــة  ــة يهاجمــون صديــق مهــري بيــي وت ــا، واالنتهازي ماساتشوســتس للتكنولوجي

أن مهــري بيــي يوجــه أيديولوجيــة خاطئــة وميينيــة مــن صديقــه؟ أم هــل مــن الصحيــح 

ــة؟ ــذه األيديولوجي ــاد ه انتق

هــل صحيــح مــا إذا كان الجيــش املحــارص مــن قبــل العــدو، الــذي يتعــرض للهجــوم مــن 

ــار  ــة املس ــة نهاي ــواب مقاوم ــن الص ــه م ــئ، أم أن ــار خاط ــع مس ــة، يتب ــراف األربع األط

ــك؟ ــح ذل لتصحي

يف رأينــا   والثــاين هــو الصحيــح. ألن االشــرتاكية العلميــة تعلمنــا هــذا، ودعونــا نصــل إىل 

النقطــة التــي قمنــا فيهــا بتغيــر وجهــات نظرنــا.

مــن أجــل إيجــاد مــربر رشعــي لتوافقهــم مــع وجهــات النظــر اليمينيــة مــع ميهــري بيــي، 

يدعــي هــؤالء األصدقــاء أننــا قلنــا أشــياء مختلفــة باألمــس واليــوم نقــول أشــياء منفصلــة.

ــو  ــذا فه ــن الصحــة، ل ــه م ــارغ ال أســاس ل ــاء ف ــاءات األخــرى هــو ادع ــل االدع هــذا مث

ــا واضحــة. ومــن الواضــح أن مــا  ــا واجتاعاتن ــا يف اجتاعاتن ــة ســيئة، محادثاتن دمياغوجي

قالــه صديــق مهــري بيــي وكتابتــه واضحــة ومــا ال شــك فيــه أنــت مــن أصدقــاء مهــري 

بيــي، ومــن الواضــح أنــك قبلــت مســاره مــع مــا يســمى تعفــن بعــض االنتقــادات ومــع 

األســف فجــأة كنــت قــد غــرت موقفــك.
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ودعونــا نــأيت إىل اتهامــات الطائفيــة والقائــم عــى العمــل واالنفصاليــة ... أوالً وقبــل كل 

يشء نــود أن نطلــب مــن األصدقــاء الذيــن يقولــون لنــا أننــا يف سياســة طائفيــة.

مهــري بيــي: هــي السياســة الصحيحــة لقبــول أن وجهــات نظــر األصدقــاء خاطئــة 

ومعارضــة القضــاء عــى هــذه األيديولوجيــة يف املارســة؟

ــة يف  ــر اليميني ــات النظ ــة وجه ــدم دق ــول ع ــا بقب ــددي حركتن ــدع متش ــب أن نخ أال يج

ــة؟ ــت اآلن كاذب ــي أصبح ــة، الت ــرتاكية املضيئ ــة االش ــج مجل ــي، وحج ــري بل ميه

ــد مــن  ــإن العدي ــاء، ف ــه هــؤالء األصدق ــذي قال ــق ال ــا، إذا ســلكنا الطري مــن الواضــح أنن

أصدقائنــا املتشــددين الذيــن لــن يتمتعــوا بكفــاءة نظريــة ستدهشــهم وجهــات نظرهــم، 

ألــن يــؤدي هــذا إىل انتشــار حركتنــا الثوريــة الربوليتاريــة وضعفهــا وإدانــة االنتهازيــة؟

ــة، مــع أولئــك الذيــن يدافعــون  ــة مييني ــا تجــاه أيديولوجي ــا ســلبًيا وقولًي أال يتخــذ موقًف

ــة؟ عــن هــذه األيديولوجي

أليــس هــذا العلــم الثــوري إىل النصــف؟ أليســت هــذه نقطــة مرجعيــة لقضيــة الطبقــة 

ــو  ــل ه ــي، ب ــف تنازع ــس موق ــة لي ــاه اآلراء االنتهازي ــوري تج ــف الث ــة؟ إن املوق العامل

ــاومة. ــل املس ــف ال يقب موق

أولئــك الذيــن ال يصنفــون اآلراء االنتهازيــة هــم أولئــك الذيــن هــم طائفيــن يف شــعبهم 

العامــل. يف الوقــت الــذي يرفــع فيــه علــم األيديولوجيــة الثوريــة، ترتفــع الثــورة، وينــزل 

األعــداء بربــات قويــة نحــن ال نتنــازل مــع األيديولوجيــة اليمينيــة ونحــاول إبقــاء الرايــة 

اإليديولوجيــة الثوريــة عاليــة. هــذا هــو املوقــف الصحيــح، نحــن نقــاوم ونتحمــل هــذا 

املوقــف الصحيــح.

ــا ســتصنع للصلــب فقــط مــع هــذا املوقــف، وأن الحركــة  ــأن صفوفن ــا نؤمــن ب هــذا ألنن

ســتتحرك إىل األمــام بهــذا املوقــف الحــازم. كيــف ميكــن تســمية هــذا املوقــف مبوقــف 

طائفــي ضــد غوغائيــة مهــري بيــي هــو أن تكــون ضــد تاريــخ الحركــة الثوريــة. ويقولــون 

إن بيلــي كان يعــارض وجهــات نظــره، لكنــه تحملهــم لتجنــب قطــع العالقــات مــع املايض، 

حتــى أنــه كان مخطوبًــا مــع ميهــري بلــي.



185

ــات  ــت عالق ــات ليس ــذه العالق ــوري، ه ــر ث ــخيف وغ ــه وس ــاس ل ــف ال أس ــذا موق ه

ــون  ــن يفهم ــك الذي ــبة ألولئ ــة بالنس ــر ثوري ــة وغ ــر طبيعي ــات غ ــذه عالق ــرتاكية ه اش

العالقــة بــن املاركســية واألرسة اإلقطاعيــة كعالقــات األرسة اإلقطاعيــة والحركــة التاريخيــة 

ــون. ــن أن يك ــرتاكية؟ ال، ال ميك ــة االش ــذه العالق ــل ه ــن ه ــة لك ــة الثوري للحرك

الحركــة املاركســية يف تركيــا لديهــا تاريــخ مــرف مــن النضــال. حــزب الشــعب الجمهــوري 

والســنوات والحــزب الدميقراطــي يف الســنوات املظلمــة لــإلدارة ويف الســنوات التــي كانــت 

السياســية األكــر املســعورة، أعطــت الثوريــن الربوليتاريــن الرتكيــة أن تناضــل بشــجاعة 

وبنبــل وكفــاح، أصدقائنــا الذيــن هــم متمــردة يف تركيــا يف رصاع ضــد األصوليــة السياســية 

للحركــة الثوريــة الربوليتاريــة، وكنــا دامئــا املثــايل ويحمــل قيمــة كبــرة لاللثوريــن 

ــن الشــباب. الربوليتاري

لكــن هــذا ال يعنــي أننــا لــن ننتقــد أخطــاء الراعــات املاضيــة، إن السياســة املناســبة لهــذا 

اليــوم والغــد تــأيت مــن نقــد األمس.

نحــن نحــرتم حتــى نهايــة تاريــخ الحركــة املاركســية يف تركيــا. ونحــن نعترب أنفســنا اســتمراًرا 

لهــا ونحــن فقــط نعــارض وجهــة النظــر التــي تقــول “أنــا التاريــخ، ضــد التاريــخ ضــدي”، 

ونحــن نقطــع روابطنــا مــع صاحــب هــذا الــرأي، ال تاريــخ.

“نحــن كبــار الســن، ونحــن نعــرف” ليســت ســوى هــراء أنــت تعــرف مــاذا؟ إذا كنــا حقــا 

ثوريــن، نعــرف الحقيقــة. العالقــات االشــرتاكية ليســت عالقــات ثكنــات عســكرية، رئيــس 

الشــخص الــذي يعتقــد أن األقدميــة تتزايــد كل عــام وأن طاعــة اآلخريــن ليســت اشــرتاكية.

بالطبــع يف الحركــة االشــرتاكية يتــم منــح االحــرتام ألولئــك الذيــن ناضلــوا يف املــايض 

ــع تسلســل هرمــي يف الحركــة االشــرتاكية، لكــن، كيــف  ــاك بالطب ــة. هن ويعطــون األولوي

ــرتف  ــة. تع ــة الصحيح ــاس اإليديولوجي ــى أس ــي ع ــل الهرم ــي؟ التسلس ــل الهرم التسلس

بــك الجاهــر مــا دمــت تتكلــم الناطقــن بإســميك إذا كنــت تــر عــى وجهــات النظــر 

ــي! ــل الهرم ــن التسلس ــد م ــة، ال مزي الخاطئ

باإلضافــة إىل ذلــك يغــادر شــخص مــا وأن تاريــخ الحركــة الثوريــة يف أي بلــد تــم النظــر 

إليــه؟

أليس من املمكن القول إن تاريخ الحركة الثورية يف بلدنا ضعيف وضعيف؟

أليس هذا لتقليل تاريخ الحركة الثورية يف بالدنا؟
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ــتعصية يف  ــتقرة واملس ــاالت املس ــث النض ــون وري ــد أن يك ــذي يري ــايض، ال ــث امل إن وري

ــح. ــوري الصحي ــا يف الخــط الث ــورة الربوليتاري ــة ث ــظ عــى راي ــايض، يجــب أن يحاف امل

مــن يحمــل هــذا العلــم عــى أعــى مســتوى، فمــن يتســبب يف أن تكــون الحركــة الثوريــة 

ــض  ــخص، بغ ــذا الش ــن له ــة، ال ميك ــة ضعيف ــت الحرك ــة، إذا كان ــهام االنتهازي ــا للس هدف

النظــر عــن الوضــع يف املــايض، أن يظهــر كممثــل للــايض.

ــا  ــد عالي ــو عق ــا ل ــة وك ــة النظري ــن الناحي ــة، م ــم األعــى لللينيني ــن هــو العل ــوم، م الي

ــة  ــإن دول ــدي، ف ــة الث ــة والهجــات االنتهازي ــة لإلمربيالي ــن خــالل املارســة االجتاعي م

ــا. ســوف تســتمر! ــة يف تركي ــن الحرك ــة م ــة سلســلة تاريخي ماركســية عصاب

وخالصــة القــول، نحــن متهمــون بتحطيــم العواصــف يف املــاء حــول “اختالفــات صغــرة يف 

الــرأي”   ملــاذا؟ مبــا أننــا مل نقبــل منظــور املاركســية اللينينيــة بــدالً مــن منظــور صديــق 

مهــري بيــي!

نحن متهمون بالغناء بنفس الطريقة مع اإلمربيالية واالنتهازية ملاذا؟

نحــن متهمــون بقطــع العالقــات مــع التاريــخ ألننــا يف موقــف ال يقبــل املســاومة تجــاه 

إيديولوجيــة الجنــاح اليمينــي التــي تعيــق حركــة حركتنــا. ملــاذا؟ ومبــا أننــا ال نتســامح مــع 

خفــض رايــة املاركســية اللينينيــة إىل النصــف، فإننــا نتطلــع إىل األمــام وليــس إىل الــوراء!

نحــن متهمــون بالطائفيــة، ورعايــة مغلقــة واالنفصاليــة ملــاذا؟ ألننــا نــّر عــى إيديولوجية 

الجنــاح اليمنــي وال نتفــق معــه ألننــا أرصرنــا عى عــدم االنضــام إىل نقابــة الرقباء! ســوف 

ــة، ســنكون  ــذه الطريق ــح. وبه ــراه بشــكل صحي ــذي ن ــق ال ــذا الطري ــة ه منــي إىل نهاي

مســتهدفن ملختلــف االتهامــات والخطــأ واالفــرتاء والشــتائم بــل وحتــى االســتفزازات.

أال ميكــن اعتبــار الحركــة املاركســية عالمــة عــى مثــل هــذه االتهامــات باالنتهازيــة يف أي 

بلــد مــن دول العــامل؟ وهــل ميكــن أن يثبــت مــرة أخــرى أن هــذه االتهامــات واالنتهازيــة 

تغلبــت عــى حركــة ماركســية؟ ال، ليــس هنــاك أصدقــاء، يف جميــع أنحــاء العــامل، الحركــة 

ــم  ــة ت ــتفزازات االنتهازي ــى اس ــرتاء، وحت ــات واالف ــن االتهام ــم م ــى الرغ ــية، ع املاركس

تعزيزهــا بشــكل متزايــد وتــم انتزاعهــا وانتصارهــا، عــى الرغــم مــن كل الجــرب الالإنســاين 

ــا هــو  ــة للربوليتاري ــادئ الثوري ــزام باملب ــة والطبقــات الحاكمــة! ألن االلت وقمــع اإلمربيالي

واجــب مقــدس لجميــع الثوريــن الذيــن يطلقــون عــى أنفســهم اســم الثــورة الربوليتاريــة، 
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يف رصاع ال ميكــن التوفيــق بينــه وبــن جميــع أنــواع وجهــات النظــر والحــركات اليمينيــة 

“اليســارية” التــي تنتهــك هــذه املبــادئ.

رابعــاً: تعــال إىل مهــري بيــي وهويتنــا األيديولوجيــة مــع األصدقــاء، ميكننا جمــع االختالفات 

اإليديولوجيــة املتعلقــة مبختلــف القضايــا بــن أصدقائنــا   تحــت ثالثة عناوين رئيســية:

1-مفهوم الثورة 
2-نمط ومفهوم العمل

3-مفهوم املنظمة

القوميــة والتحريفيــة، إلــخ. االختالفــات حــول قضايــا أخــرى مثــل انعــكاس االختالفــات يف 

هــذه القضايــا الرئيســية الثــالث حــول مختلــف القضايــا.

مفهوم الثورة 

يظهــر تاريــخ الثــورة أن الخالفــات بــن املاركســية الثوريــة واالنتهازيــة واإلصــالح املعــارص 

تســتند إىل مســألة مــا إذا كان “يجــرؤ عــى االنطــالق نحــو الثــورة باالعتــاد عــى الــذات”، 

ــة الثــورة وأســلوب العمــل  وهــذه الحقيقــة تكمــن يف أســاس اختالفــات الثــورة يف نظري

والتنظيــم.

ــدان املســتعمرة وشــبه االســتعارية يف  ــإن النضــال اإليديولوجــي يف يســار البل ــوم ف والي

أحــدث تحليــل هــو أنــه يف شــكل حصــار املــدن مــن الريــف وميكــن لجيــش الفالحــن أن 

ــوات  ــة الق ــة الطبقي ــة يف الديكتاتوري ــة واملضلل ــر بحــرب الشــعب الطويل يصــل إىل الن

خــارج القــوة تحــدث بــن القيــود.

نظريــة اللينينيــة للثــورة بالنســبة للبلــدان شــبه املســتعمرة واالســتعارية يف العــامل، إنهــا 

ــف  ــن الري ــدن م ــق امل ــة، لتطوي ــة العامل ــه الطبق ــذي قادت ــن، ال ــش الفالح ــة جي نظري

بالحــرب الشــعبية.

نحــن ال نقبــل أال يوجــد بلــد اســتعاري وشــبه اســتعاري، أي القــارة أو املنطقــة، لديهــا 

ظــروف فريــدة ميكــن أن تبطــل هــذا املبــدأ العاملــي لللينينيــة، وإن مســتوى تطــور القــوى 

ــكات  ــاه تكتي ــوى اتج ــس س ــة لي ــة أو اإلنتاجي ــة والعرفي ــة والتقليدي ــة والتاريخي املحلي

نظريــة الثــورة العامليــة، ومتيــز هــذه االختالفــات املراحــل املميــزة لالســرتاتيجية الثوريــة 

لــكل بلــد.
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هــذا هــو أســاس الفصــل األيديولوجــي إىل يســار البلــدان املســتعمرة وشــبه املســتعمرة. 

“Kastrist” و “Maoist” و “Guevarist” ومــا إىل ذلــك، إن متييزهــم يف جوهــره ليــس 

إال متييــزات زائفــة ومصطنعــة ال تعكــس الوضــع الحقيقــي. بغــض النظــر عــن القصائــد 

ــق شــارة “Kastrist” أو “املــاوي” عــى  ــذي يعل وميكــن أن تكــون الحركــة أو الطــرف ال

ــة يف هــذا  ــاك أمثل ــرة اليســارية وهن ــة مــع كل الرث ــر للجــدل للغاي الطــوق يف رصاع مث

ــا. العــامل ويف بلدن

نقــول إن الثــورة ســتنتر بحــرب شــعبية عــى أســاس تحالــف العــال الفالحــن، الــذي 

يتبــع طريــق غــزو املــدن مــن أضعــف النــر اإلمربيــايل. يف هــذا املفهــوم للثــورة، الفالحــون 

ــا هــي زعيــم  ــادة الربوليتاري ــا هــي القــوة القائــدة وقي هــم القــوة الرئيســية، الربوليتاري

أيديولوجــي.

مــن جانــب آخــر، ينكــر ميهــري ِبيــّي قيــادة الطبقــة العاملــة ويزعــم أن القيــادة الفعليــة 

ــح أن  ــن الواض ــة وم ــة العامل ــن الطبق ــن، ولك ــس الفالح ــة، ولي ــة صالح ــة العامل للطبق

ــة  ــق الريفي ــدن أو املناط ــذ امل ــرة أخ ــن فك ــأيت م ــادة ت ــة القي ــات وطبيع ــادة الطبق قي

ــول  ــة بقب ــادة األيديولوجي ــض القي ــذي يرف ــرأي ال ــز ال ــال. يرتك ــمة للنض ــة حاس كمنطق

ــذا  ــا له ــه ووفًق ــا تقول ــر ع ــض النظ ــدن، بغ ــى امل ــة ع ــة العامل ــية للطبق ــوة األساس الق

ــف. ــدن إىل الري ــن امل ــا م ــورة طريًق ــتتبع الث ــم، س الفه

ــأن  ــاد ب ــإن االعتق ــة، ف ــغله اإلمربيالي ــد تش ــايس. يف بل ــكل أس ــل بش ــم معط ــذا الفه ه

الثــورة ســتكون بــدون حــرب طويلــة األمــد مــن جيــش الفالحــن هــو حلــم فــارغ. تقــول 

االشــرتاكية العلميــة واملارســة الثوريــة للعــامل إن هــذه الفكــرة هــي حلــم، وال ميكــن كــرس 

نــر االمربياليــة بهــذه الطريقــة ومــن الــروري تفكيــك السلســلة اإلمربياليــة مــن أضعــف 

حلقاتهــا.

ــة  ــة العامل ــرى الطبق ــورات ت ــية للث ــوة األساس ــا الق ــارصة وباعتباره ــة املع إن اإلصالحي

ونظريــة غــزو املــدن مــن املناطــق الريفيــة “عصابــات الفالحــن”. إلــخ، التناقــض بــن هــذا 

الــرأي وصديــق ميهــري بلــي ليــس أكــر مــن انقســام إيديولوجــي بــن األحــزاب اليســارية 

الكالســيكية واألحــزاب اللينينيــة.

ــتند  ــة، يس ــة الثوري ــدى الني ــن م ــر ع ــض النظ ــورة، بغ ــرة الث ــي وفك ــري بي ــق ميه صدي

ــي. ــالح االجتاع ــاس اإلص ــى أس ــوم ع ــر يق ــل األخ التحلي
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منط ومفهوم العمل

ــه عــى  ــام ب ــذي ينبغــي القي ــورة وشــكل العمــل ال ــة الث ــن نظري ــاك اتفــاق كامــل ب هن

طريــق الثــورة، وكطريقــة للثــورة، ليســت الحــرب العامــة طويلــة ومرهقــة ومتعرجــة، بــل 

تســتند إىل حقيقــة أن الطبقــة العاملــة تصــادر قــوة الطبقــة العاملــة مــن وجهــة النظــر 

هــذه بخــالف القــوى األخــرى.

ــة  ــة الذاتي ــل الني ــدى ثق ــن م ــر ع ــض النظ ــذا وبغ ــورة ه ــوم الث ــرى، يف مفه ــارة أخ بعب

للشــخص، مــن املهــم االعتــاد عــى القــوى خــارج القــوى الذاتيــة للثــورة )القــوة الذاتيــة 

املنظمــة( واتخــاذ قــوة هــذه القــوى عــى املــدى القصــر. صديــق ميهــري بيــي، ســواء مــن 

الناحيــة العمليــة واآلراء النظريــة واضحــة ميهــري بيــي ليــس مثــل اليســار الــرتيك تحــت 

إرشاف صديــق.

وجهــات نظــر ميهــري بيــي النظريــة واضحــة وصديــق مهــري بلــي، حتــى اآلن يف تحليلــه 

ــوح  ــه بوض ــن رؤيت ــا ميك ــات ك ــن الصالحي ــد م ــن املزي ــن مل يتضم ــلطات إىل اليم للس

ــع  ــة تدف ــة مييني ــاك رؤي ــة، هن ــه النظري ــه كتابات ــع في ــذي يجم ــاالت”، ال ــه “املق يف كتاب

األســبقية للربجوازيــة الصغــرة وحتــى عــى املــدى القصــر. هــذا الــرأي هــو نظــرة إصالحية 

ــرتاتيجية  ــذه االس ــع ه ــة”، م ــورة الوطني ــة الث ــة “طريق ــة الحديث ــميه اإلصالحي ــا تس مل

ــم نفســها. ــة بتنظي ــة روح ثوري ــة وبطبيعــة الحــال ال ميكــن تعبئ اإلصالحي

ــاع 29-30  ــك ويف اجت ــا صديق ــل به ــي يعم ــة الت ــن الطريق ــي ع ــري بل ــو ميه ــذا ه ه

ــذي  ــعب ال ــة للش ــاء الرعي ــه إعط ــا كل ــر Tiirk Solu “ وكان غرضن ــر، كان مدي أكتوب

كان يســمى بنــادق قدميــة”، أوضــح العمــل كلــه مــن اليســار الــرتيك بشــكل جيــد للغايــة 

وبعبــارة أخــرى، كان الهــدف الرئيــيس مــن اليســار الــرتيك يف ظــل مهــري بيــي هــو إحضــار 

العديــد مــن البنــادق القدميــة! ومــا زال اليــوم هــذا “النضــال القانــوين مــن أجــل” يســتمر!

ــة  ــع والطريق ــايس للتري ــدف األس ــع اله ــل م ــة العم ــن طريق ــابه ب ــد أي تش وال يوج

الربوليتاريــة الثوريــة يف العمــل مــن خــالل إجبــار اســم يوكيــم القومــي الثــوري عــى حظــر 

ــه. ــاء هويت االشــرتاكية وإخف
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مفهوم املنظمة

ــة  ــم الخاطئ ــورة وكل املفاهي ــة الث مــن الطبيعــي جــداً أن ينعكــس تفكــر املــرء يف نظري

ــار ســاحة املعركــة عــى نحــو خاطــئ،  ــم اختي ــم. إذا ت يف طريقــة العمــل يف فهــم التنظي

إذا اتخــذ أســلوب العمــل املعطــل كطريقــة للعمــل، فــإن املنظمــة التــي ســتوجه هــذه 

األعــال وتضمــن االنســجام والتنســيق بــن األعــال يف مختلــف القطاعــات واملناطــق، ال 

ميكــن توقــع أن تكــون دقيقــة ومنســقة.

ــا متســًقا مــع الجمعيــة  هــل مــن املمكــن أن يكــون الجيــش الــذي يكــون مســاره خاطًئ

العامــة التــي ترســم الطريــق؟ إن فهــم حــزب الشــخص القائــم عــى املــدن، واملنــاورة لـــ 

ــوري للمنظمــة.  ــا فهــم غــر ث ــي رســمها العــدو هــو أيًض ــوين” داخــل الحــدود الت “القان

هــل مــن املمكــن أن نتوقــع مفهــوم منظمــة مقاتلــة مــن شــخص قــد قبــل هــذه النظريــة 

اليمينيــة للثــورة وأســلوب العمــل؟

ولذلــك، فــإن النظريــة الثوريــة اليمينيــة الثوريــة لــــ م. بيــي وأســلوب العمــل يشــوهان 

فهــم الحــزب الربوليتــاري، إن تصــور الحــزب لهــذا الــرأي، بغــض النظــر عــن مــدى قــوة 

األقــوال، ليــس تنظيــم الحــرب، ولكــن تنظيــم النظــام.

بالنسبة إىل التنظيم اللينيني، اقرتحت االنتهازية أمرين يف كل مكان ويف كل مرة.

 -1الدميقراطية: الشكل األكر دميقراطية للتنظيم من القاعدة إىل القمة.

 -2يف املرحلة األوىل من تأسيس الحزب، تكون األغلبية املطلقة للعال.

تظهــر االنتهازيــة واملناشــفة حــول التنظيــم يف هاتــن النقطتــن الرئيســيتن تحــدد هاتــان 

ــري  ــذي يج ــا أو ال ــه حديًث ــم تأسيس ــذي ت ــرف ال ــا إذا كان الط ــيتان م ــان الرئيس النقطت

إنشــاؤه هــو تنظيــم منظمــة أو منظمــة حــرب. ال منظمــة ولــدت كمنظمــة حــرب.

ومــع ذلــك، فــإن طبيعــة الخطــوة األوىل تشــر إىل مــا إذا كانــت املنظمــة ســتحمل بــذور 

منظمــة الحــرب. هنــاك قــول مأثــور بــن النــاس: “ســيتم تحديــد الرجــل مــن قبــل األطفال 

القرف”.

ــي  ــري بي ــيخلقه مه ــذي س ــزب ال ــه الح ــق في ــن يخل ــذي ل ــوم ال ــل الي ــح مث ــه واض إن

واألشــخاص مــن حولــه حزبــاً ثوريــاً، منظمــة حــرب ضــد اإلمربياليــة، وأن التنظيــم ســوف 

يتــم إنشــاؤه مــن األســفل إىل األعــى، بأكــر الطــرق دميقراطيــة، وأن العــال والفالحــن 

ــرتة األوىل. ــى الف ــيتفوقون ع س
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نظــرة اللينينيــة عــى الحــزب واضحــة واللينينيــة تديــن التنظيــم الدميقراطــي مــن األســفل 

إىل األعــى، وأدان اللينينيــة ميهــري بــى باعتبــاره وجهــة نظــر منظمــة صديقــة لالنتهازيــة 

قبــل 65 عامــا.

ــذي  ــلرود، ال ــوف، أكس ــفة مارت ــارض املناش ــن يع ــم لين ــق عظي ــو صدي ــي ه ــري بي ميه

ــفل. ــن األس ــة م ــم دميقراطي ــكال التنظي ــر أش ــن أك ــع ع يداف

ــن  ــم م ــة التنظي ــع طريق ــة تتب ــة االنتهازي ــة االجتاعي ــة للدميقراطي ــادئ املنظم “إن املب

القاعــدة إىل القمــة، وبقــدر اإلمــكان مــع الحــاس الشــديد، فإنــه يختــار الحكــم الــذايت 

ــع  ــة تتب ــة الثوري ــة االجتاعي ــم الدميقراطي ــادئ تنظي ــة. مب ــة إىل حــد األناركي والدميقراطي

عمليــة التنظيــم مــن األعــى إىل األســفل )أنظــر: خطــوة إىل األمــام خطوتــن إىل الخلــف 

ــارو دان 232 – 233(. ــة ل دان صفح

ــم  ــز بتنظي ــة تتمي ــذه الطريق ــاؤها به ــم إنش ــي يت ــة الت ــإن املنظم ــال، ف ــة الح وبطبيع

ــة  ــون منظم ــة ألن تك ــد فرص ــل ال توج ــن، وبالفع ــوار الربوليتاري ــل الث ــن قب ــم م التنظي

ــرب. ــة ح ــذه كمنظم ــة كه ملنظم

ــاً، تســعى االنتهازيــة للمرحلــة األوىل مــن الحــزب يف املرحلــة الثانيــة مــن اللينينيــةـ  ثاني

يف الفــرتة األوىل، كــا يف وقــت التأســيس، كــا يقــول ميهــري ِبلــّي، يجــادل بــأن العــال 

ــة  ــرتاح هــو نتيجــة طبيعي ــة )هــذا االق ــوا األكري والفالحــن، أي العــال، يجــب أن يكون

القــرتاح املنظمــة مــن أســفل إىل أعــى(.

ــل، و  ــل العم ــن أص ــزب م ــن الح ــة األوىل م ــز املرحل ــة ال متي ــا لللينيني ــك، وفق ــع ذل وم

لجعــل هــذا التمييــز يف الفــرتة األوىل هــو االنتهازيــة نفســها. يف املقــام األول، ليــس مــن 

املهــم أن يــأيت مــن العــال أو املثقفــن، مــن املهــم أن الثوريــن املحرتفــن، الذيــن عرفــوا 

ــط  ــس فق ــيس، لي ــن املارك ــن التكوي ــد أدىن م ــّروا بح ــد م ــة، ق ــة العامل ــهم بالطبق أنفس

لياليهــم الفارغــة، ولكــن حياتهــم كلهــا مكرســة للثــورة، وأن الثوريــن املحرتفــن يف طريقهم 

ــة يشــكلون أســاس املنظمــة. للتخصــص يف مجــاالت معين

املهــم هــو مــا إذا كان الثوريــون املحرتفــون هــم املســؤولون أم ال. ويف املرحلــة األوىل، فــإن 

النــواة الصلبــة، التــي يتــم إبقاؤهــا ضيقــة، ولكــن قليلــة العــدد، ولكــن لديهــا نظــام مثــل 

الحديــد هــي مهمــة.
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ومــع ذلــك   ميــر هــذا اللــب الصلــب عــرب املراحــل املختلفــة وميــر خــالل املرحلــة الثانيــة، 

ويف هــذه املرحلــة الثانيــة حيــث تبــدأ الجاهــر العاملــة يف احتضــان واحتضــان نضالهــم، 

يتــم إيــالء االهتــام ألولئــك الذيــن يأتــون مــن خلفيــات عاليــة يف الفــرتة األوىل، قــال 

لينــن إنــه مــن االنتهازيــة التمييــز بــن املثقفــن والعــال يف الفــرتة الثانيــة.

يف الفــرتة األوىل، متيــز االنتهازيــة دامئــا بــن العــال الفكريــن، عــداوة التنــور، وعــى مــا 

يبــدو تقــف إىل جانــب العــال. لكــن هــذا موقــف زائــف، وليــس حقيقــة أنهــا بجــوار 

االنتهازيــة، والعــال الذيــن تدعوهــم، وحقيقــة أنهــم األغلبيــة، ولكــن املنظمــة ولــدت 

منــذ البدايــة باعتبارهــا تنظيــم النظــام.

 هــذا هــو الطابــع العاملــي الــذي ال يتغــر مــن االنتهازيــة يف التنظيــم. يف الفــرتة األوىل، 

أصبحــت االنتهازيــة، التــي بــدأت مــع   القــادم مــن العــال، املتحــدث الرســمي للمثقفــن 

الربجوازيــن الصغــار يف الفرتتــن الثانيــة والثالثــة.

ــم النظــام،  ــن الصغــار، أي تنظي ــه يعــرب عــن تطلعــات املثقفــن الربجوازي ويف الواقــع، إن

الــذي ال ميثــل الربوليتاريــا يف البدايــة، ولكــن ال يســتطيع تحمــل نفقــات الطبقــات 

ــا  ــة، ويف جوهره ــرة الثوري ــه النظ ــق علي ــا يُطل ــار م ــك يف إط ــل ذل ــا تفع ــيطرة. إنه املس

بالدفــاع عــن منظمتهــا، ويف املرحلــة الثانيــة والثالثــة، يتخــى عــن قناعــه الثــوري ويواصــل 

ــه. ــه بــكل عري عمل

واإلمربياليــة يف فــرتة األزمــة العامــة، هــي اإلصالحيــة الحديثــة التــي تقــرتح هــذا الفهــم 

ــة  ــم اإلصالحي ــع فه ــا م ــاىش متام ــم يت ــن التنظي ــوم م التنظيمــي للمناشــفة. هــذا املفه

ــورة وأســلوب العمــل. املعــارصة مــن حيــث الث

كــا هــو موضــح هنــا، فــإن وجهــة نظــر صديــق ميهــري بيــي هــي وجهــة نظــر الجنــاح 

اليمينــي لنظريــة الثــورة اليمينيــة والنتيجــة الطبيعيــة ألســلوب العمــل اليمينــي، وال ميكــن 

ــل  ــد، وتتمث ــذي سُينشــئه أصحــاب هــذه اآلراء ســوى TYPE جدي ــم ال أن يكــون التنظي

اســرتاتيجيته يف الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة.

نحــن ضــد جميــع أشــكال املنظــات املناهضــة لللينينيــة، ونحــن نفضــل تنظيــم الحــرب، 

وليــس تنظيــم النظــام. يتــم تأســيس حــزب ميكــن أن يكــون منظمــة حــرب عــى أســاس 

مبــادئ اللينينيــة، وفقــا للمنظمــة اللينينيــة.

فيــا يــي اختالفاتنــا اإليديولوجيــة مــع األصدقــاء ميهــري بلــي ترتفــع عــى هــذه القواعــد 

ــالف يف  ــا. وينعكــس هــذا االخت ــة متاًم ــا مختلف ــات نظرن ــإن وجه ــا، ف ــا رأين ــة. وك الثالث
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ــة  ــآلراء اليميني ــة ليســت ســوى انعــكاس ل ــة الحالي منظــور مختلــف املوضوعــات القومي

ــة يف  ــات النظــر اليميني ــة، ووجه ــة والتحريفي ــي يف الشــؤون الوطني ــري بل ــق ميه للصدي

هــذه القضايــا وباختصــار، دعونــا نتحــدث عــن هــذه القضايــا األخــرة.

وفقــا مليهــري بلــي اليــوم ال توجــد تحريفيــة، والتحريفيــة الحديثــة كخــط إصــالح 

اجتاعــي يف حركــة الطبقــة العاملــة العامليــة. ظهــرت التحريفيــة مــع برنشــتاين ودمــرت 

ــأن  ــول ب ــراء الق ــن اله ــامل، م ــرتاكية يف الع ــدول االش ــض ال ــة يف بع ــه. خاص ــبب وفات بس

ــكار  ــي اإلن ــة ه ــح، التحريفي ــة واض ــف التحريفي ــرة، ألن تعري ــة ومدي ــة فعال التحريفي

ــية. ــمي للاركس الرس

ــكاًرا رســمًيا  ــة ليســت إن ــإن التحريفي ــرأي خاطــئ يف األســاس، لســبب واحــد، ف وهــذا ال

للاركســية، عــى العكــس، فــإن التحريفيــة هــي اإلنــكار غــر الرســمي لبعــض أطروحــات 

املاركســية التحريفيــة، وهــي الكلمــة التــي تعنــي التصحيــح والتحكــم، هــي إنــكار جوهــر 

العمــود الفقــري والعمــود الفقــري لــه ميهــري بيــي مــن خــالل تعريــف التحريفيــة بهــذه 

الطريقــة، قائــال إن التحريفيــة غــر موجــودة اليــوم يرجــع بالكامــل إىل الثــورة وأســلوب 

العمــل واآلراء اإلصالحيــة االجتاعيــة عــى املنظمــة.

إن مفهــوم ميهــري بلــي عــن التنظيــم ونظريــة الثــورة وطريقتــه يف العمــل ليســت أكــر 

مــن آراء ممثــي الحركــة التنقيحيــة التــي يفــرتض بهــا لحركــة الطبقــة العاملــة العامليــة.

ــوا  ــة، ال يعتــرب أصحــاب هــذه اآلراء أن يكون ــه يعتــرب هــذه اآلراء ثوري ميهــري بلــي، ألن

ــة  ــة اجتاعي ــة إصالحي ــود حرك ــل بوج ــم ال يقب ــذا الفه ــي أن ه ــن الطبيع ــن، وم مراجع

ــة. ــة باعتبارهــا تحريضي ــة العاملي ــة العامل ــة الطبق داخــل حرك

عندما يتعلق األمر بالقومية ...

وفقــا مليهــري بلــي، فــإن “القوميــة الثوريــة” واألمميــة الربوليتاريــة ال تتعارضــان. وفقــا 

مليهــري بلــي، الــذي هــو “وطنــي ثــوري”، االشــرتاكيون هــم مــن القوميــن القدامــى، ألن 

“األقليــة القوميــة تقــي عــى األمميــة.”

ــة  ــون، وأن القومي ــل هــم وطني ــن، ب ــي أن االشــرتاكين ليســوا قومي أال يعــرف مهــري بل

واألمميــة مفهومــان متعاكســان متامــا؟ إنــه يعلــم بالطبــع، ومــع ذلك، فــإن موقــف ميهري 

ــة  ــورة الربوليتاري ــن الث ــوية م ــود إىل التس ــر يع ــوازي الصغ ــرف الربج ــول التط ــي ح بيل

ــة الربوليتاريــة”. واألدب مــع مســاهمة “القومي
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عــى أســاس كل هــذا، فــإن الثوريــن البســطوازين الوطنيــن ال يختلفــون كثــراً عــن الثــوار 

الربوليتاريــن أنفســهم. نحــن نــرى جهــود ميهــري بلــي لتبــدو متشــابهة ووفقــا ميهــري 

بيــي، املســألة القوميــة يف تركيــا تحــت كل الظــروف ويف كل األوقــات هنــاك طريــق للحــل 

واحــد فقــط، وهنــاك صيغــة واحــدة فقــط تتوافــق مــع مصالــح الشــعب الكــردي، كــا 

تحتــاج إىل معالجــة املســألة داخــل الحــدود الوطنيــة، بغــض النظــر عــن الظــروف.

ومــع ذلــك، فــإن هــذه النظــرة خاطئــة يف األســاس ومعاديــة لالشــرتاكية، كــا هــو معروف، 

يعامــل الربوليتاريــا الثــوري القضيــة القوميــة يف ضــوء حــق الــدول يف تقريــر املصــر، ويف 

ــاً  ــروري دامئ ــن ال ــوال، م ــول: “يف كل األح ــر، نق ــر املص ــعوب يف تقري ــق الش ــوء ح ض

ــعب  ــح الش ــد ملصال ــل الوحي ــة، أو أن الح ــدود الوطني ــل الح ــألة داخ ــع املس ــل م التعام

الكــردي هــو اســتخدام حــق املغــادرة”.

ــة الصغــرة مــن كال  ــة البورجوازي ــة الوطني ــارص الربجوازي أصحــاب هــذه اآلراء هــم العن

ــة،  ــة بطريقــة جدلي ــة تتعامــل مــع القضي ــا الثوري الجانبــن، ومــع ذلــك، فــإن الربوليتاري

وهــذا هــو، الفصــل، الحكــم الــذايت، الفدراليــة، ومــا إىل ذلــك، الــذي يتوخــاه حــق الــدول 

ــوف  ــة )س ــات الصالح ــا العالج ــون فيه ــن أن تك ــي ميك ــروف الت ــر، والظ ــر املص يف تقري

نضــع هــذه املســألة بالتفصيــل يف ورقــة منفصلــة ونحــن ال ندخــل يف هــذه املســألة ألن 

هــذا ليــس هــو الغــرض مــن هــذه الرســالة القصــرة املفتوحة(،وكــا ذكرنــا أعــاله ، تســتند 

ــا إىل  ــة ، إىل ميله ــة الربوليتاري ــي قوضــت األممي ــي ، الت ــري بل ــة مليه هــذه اآلراء القومي

ــازالت  ــم تن ــار لتقدي ــن الصغ ــوار البورجوازي ــن” والث ــن القومي ــى “الثوري ــاد ع االعت

ــة. ــة اإلصالحي ــة والعملي بســبب وجهــات نظرهــم اإلصالحي

خامسًا:
فيــا يــي ملخــص موجــز الختالفاتنــا مــع األصدقــاء مليهــري بيلــي، لقــد وضعنــا ملخًصــا. 

كــا ميكــن رؤيتــه، ال يتعلــق األمــر باملوقــف تجــاه االختالفــات الطفيفــة املوجــودة يف أي 

مــن قضايــا الدرجــة الثانيــة يف صفوفنــا، بــل هــي مســألة تفضيــل بــن اللينينيــة واإلصــالح 

االجتاعــي.

هــذه ليســت مســألة انتقــاد املفاهيــم الخاطئــة العاديــة. إنهــا مســألة تصفيــة وجهــات 

النظــر اليمينيــة التــي ســتحرف الحركــة عــن األســاس.

ــال إن  ــن ق ــة , م ــورة واالنتهازي ــن الث ــف ب ــو املوق ــداؤه ه ــب ارت ــذي يج ــف ال واملوق
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وجهــات نظــر مهــري بلــي هــي وجهــات نظــر خاطئــة ، وإذا بقــي يف الصــف مــع هــذا أو 

ــة. ــه هــو املســتنقع ، مســتنقع االنتهازي ــذي يعيــش في ــذ يعــرف أن املــكان ال ذاك ، فعندئ

وبغــض النظــر عــن نوايــاه الشــخصية، بغــض النظــر عــن مــدى انفعاالتــه العاطفيــة، فــإن 

موقفــه هــو انتهازيــة، خفيــة، مشــينة، مقــززة.

ســنعارض حقيقــة أن املبــادئ الثوريــة للربوليتاريــا أصبحــت موضوعــا للمســاومة. مل 

ــوم. ــرتب الي ــن نق ــوم ول ــى الي ــات حت ــذه املفاوض ــل ه ــرق إىل مث نتط

مــن أجــل رفاهيــة الحركــة الثوريــة ال ميكــن للثــورة الربوليتاريــة إال أن تتنــازل عــن 

التنــازالت الزمنيــة يف التكتيــكات أو املســائل النظريــة مــن الدرجــة الثانيــة. عازمــة لصالــح 

ــداً. ــاوض أب ــا   مل يتف ــة للربوليتاري ــادئ الثوري ــورة. لكــن يف املب الث

ــر  ــو أك ــوق ه ــادئ إىل الس ــذه املب ــون ه ــن يجلب ــك الذي ــاه أولئ ــوري تج ــف الث واملوق

ــة. ــا رسي ــة، وأكره ــا رسي ــف الربوليتاري مواق

نحــن نعطــي أصدقــاء، يتهموننــا بالطائفيــة، بالتخــي عــن مواقفهــم الكاذبــة والتصالحيــة، 

وصديــق مهــري بلــي، عــن طريــق النقــد الــذايت، يــأيت إىل الخــط الصحيــح، تــاركا هــؤالء 

ــة،  ــرتاكية االجتاعي ــون يف االش ــة، ويثق ــواع الرباغاتي ــذون كل أن ــا، يأخ ــاء جانب األصدق

ويجمعــون أفكارهــم قبــل أن ميــر الوقــت، ودوديــن وودوديــن.

الحاشية: 

)1( -مل نتمكــن مــن تــرك مجلــة االشــرتايك املــرق، ميكننــا أن نقــرتح الفصــل بــن 

ــة  ــرتاكية التنويري ــة االش ــت مجل ــد كان ــك، فق ــع ذل ــق، وم ــرى والفري ــة األخ األيديولوجي

ــين. يف  ــا الرئيس ــبب كتابه ــى اآلن بس ــة حت ــة الثاني ــل األيديولوجي ــاز ميث ــن جه ــارة ع عب

رأينــا، مجلــة أيدينليــك االشــرتاكية هــي مطبوعــة أغلقــت فــرتة مثــل اليســار الــرتيك لهــذه 

ــر. ــق اآلخ ــة للفري ــرتاكية املضيئ ــة االش ــا مجل ــباب، تركن األس

)2( -إن املاويــن يف الحــرم الجامعــي يف أمريــكا وPDAS يف بالدنــا أمثلــة ملموســة لهــذه 

ــا  ــة حق ــا واضح ــن يف بالدن ــدر بثم ــرتاكية ال تق ــن االش ــزء م ــذا الج ــة ه ــة. حقيق الحقيق

ــة  ــرايف، واإلمربيالي ــع الجغ ــة، واملوق ــزات املحلي ــد، واملي ــة للبل ــتوى التنمي )PDAS( مس

مــن فــرتة األزمــة مــن الفــرتة الثالثــة .... بغــض النظــر عــن خصائــص تكتيــكات الحــرب 

الشــعبية الصينيــة والصيــغ التكتيكيــة دون القلــق بشــأن مفهــوم الزمــان واملــكان، كيــف 

مــن الواضــح أنهــم فوجئــوا بالطريــق والطريــق. وســوف يتــم إخــاد طــرق فريــدة لنــا 

ــط  ــة وس ــن ناحي ــي م ــه ال! فه ــرة، فإن ــة القص ــذه املقال ــدف إىل ه ــا وته ــة يف تركي لكتاب
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ــة أخــرى مــع  ــة يف رمــي حــرب الشــعب يبــي ومــن ناحي الحــرم الجامعــي قاعــة التدفئ

غمــزة لحركــة ثوريــة الطبقــة الحاكمــة يف 27 مايو/أيــار الفوضويــن الذيــن يريــدون تجــاوز 

حــدود الدســتور ويقولــون ذلــك.

)3( -كــا يظــن البعــض، حقيقــة أن الربوليتاريــا هــي القــوة القياديــة ال تعنــي أنهــا ليســت 

مــن بــن القــوى املحركــة للثــورة، العــال والفالحــون هــم القــوى املحركــة للثورة.

)4( -ســتتبع الثــورة مســار غــزو املــدن مــن الريــف. هــذه هــي أطروحــة عامليــة للبلــدان 

ــإن  ــا، ف ــتعمرة، يف تركي ــبه املس ــدان ش ــن البل ــه م ــتعارية. ألن ــبه االس ــتعارية وش االس

الثــورة يف تركيــا يتبــع هــذا الخــط العاملــي العــام لــذا ســتجري املحاكمــة األخــرة يف الريــف 

ومــع ذلــك.

ــورة  ــوى املنتجــة بالث ــة: عــر الكســاد ومســتوى تطــور الق ــص اإلمربيالي ــن خصائ ألن م

يف تركيــا وفيتنــام، والصــن وتحقيــق انتصــار الثــورة الكوبيــة مــن خــالل مراحــل وســيطة 

ومختلفــة، ســوف تكــون العالقــات الحريــة والريفيــة ومراحــل الحــرب الشــعبية فريــدة 

مــن نوعهــا. يف الفــرتة األوىل، فهــي ســاعدت املــدن يف املــروج األساســية، ويف الفــرتة الثانيــة 

ــق  ــا طري ــن أن “تركي ــدة” )ع ــة املتح ــرب الثوري ــدات. “الح ــدن والبل ــف امل ــاعد الري س

محــددة” املــادة، فإننــا ســوف وضعهــا يف التفاصيــل.(

)5( -عــالوة عــى ذلــك، فــإن ميهــري بلــي أكــر ليقــول لفهــم صديقــك للمنظمــة أكــر مــن 

الفهــم نفســه، وبعبــارة أخــرى، ميهــري بلــي هــو شــخص أثــار حتــى اآلن قضيــة الحــزب 

االشــرتايك حتــى اآلن بقولــه، إن النضــال مــن أجــل الدميقراطيــة هــو رصاع للمنظمــة مــن 

أجــل الدميقراطيــة.

منشورات النر لــــ ماهر تشايان كانون الثاين 1971
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2-سياسة النشر

يف 27 مايــو/ أيــار جنبــا إىل جنــب مــع الحركة، وقــد خلق التوازن النســبي بن األوليغارشــية 

والربجوازيــة اإلصالحيــن املــايل وإن كانت محدودة يف تركيــا بيئة دميقراطية.

يف إطــار هــذه الحقــوق الدميقراطيــة املحــدودة، تــم فتــح اليســار وتطويــره مــن خــالل 

اكتســاب وضــع قانــوين. هــذه البيئــة الدميقراطيــة املحــدودة، مــن ناحيــة، وفــرت تطــور 

التحريفيــة واالشــرتاكية البورجوازيــة الصغــرة يف اليســار، فضــالً عــن تطــور اليســار.

ــوع  ــه الفرصــة لالنتشــار. ضــد هــذا الن ــدى PIP ســلبية عــى هــذا األســاس، لدي ــا، ل هن

مــن الســلبية، فــإن الســبب األهــم لتعديــل ميهــري بيــي كبديــل ثــوري عــى اليســار هــو 

البيئــة.

ــا، وترجــم برسعــة إىل  بعــد عــام 1966، وبالتــوازي مــع تكثيــف الــراع الطبقــي يف تركي

األســاس الكالســيي الــرتيك االشــرتاكية العلميــة، وبــدأ الضبــاب غــادر لتفريــق.

إن ترجمــة األعــال األساســية لالشــرتاكية العلميــة إىل اللغــة الرتكيــة قــد أزالــت النظريــة 

االشــرتاكية مــن كونهــا متريــن فكــري ملفكــر حفنــة مــن اليســار يف بالدنــا وهكــذا أصبحــت 

النظريــة االشــرتاكية يف بالدنــا قــوة ماديــة كدليــل لعمــل املقاتلــن الحقيقيــن للنضــال. هذا 

الوضــع، وحقيقــة أن الثــورة الربوليتاريــة، مــع رصاعهــا الطبقــي املتســارع والشــديد عــى 

مــدى الســنوات الثــالث املاضيــة، أصبحــت مهنــة تتطلــب الشــجاعة والجــزم والحــاس، 

بــدأت يف الكشــف رسيعــاً عــن نوعيــة الدعــاة الســلمين واملراجعــن الثوريــن عــى اليســار.

لقــد أدى تشــديد الحــرب الطبقيــة إىل تكثيــف األزمــة االقتصاديــة والسياســية واالجتاعية 

ــزة  ــربكان جاه ــل ال ــد رشارة مث ــوم تري ــع الي ــح املجتم ــع رشائ ــة أن جمي ــا. لدرج يف بلدن

لالنفجــار.

هــذا اإلعصــار الثــوري الــذي بــدأ يف زعزعــة كل قطاعــات املجتمــع، أظهــر أن املســلحن 

ــرات  ــار تغي ــار الض ــذا اإلعص ــدث ه ــد أح ــورة، ولق ــاحة الث ــوا إال يف س ــباب مل يرتك الش

ــة  ــون بكراهي ــن يقاتل ــن الشــباب الذي ــن املقاتل ــب م ــي، والقل ــذات، والوع ــة يف ال عميق

ــة  ــات اإلقطاعي ــواع العالق ــع أن ــرس جمي ــم ك ــوري، ت ــال الث ــن النض ــة م ــزاء مختلف يف أج

ــة. واملمزق
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جمعــت الحيــاة بــن العــال والفالحن واملســلحن الطــالب يف املارســات الثوريــة، وهكذا، 

عــى أســس اللينينيــة، ولــدت منظمــة ثوريــة بروليتارية تشــكلها الرفــاق الثوريــون باملعنى 

الواســع للكلمــة هــذه املنظمــة يف تركيــا حتــى يف كل مــن مصانــع الطباعــة الجبهــة املضادة 

للثــورة مــن املناطــق الريفيــة بســبب العنــف والثديــن القــرسي، يف الجامعــات، وتنظيــم 

النضــال الثــوري يف جميــع القطاعــات مــن جهــود التوجــه.

النــر هــو منشــور إيديولوجــي وســيايس لهــذه املنظمة،وازدهــرت هــذه الحركــة وتطورت 

وعــززت يف بيئــة كانــت فيهــا التحريفيــة فعالــة لســنوات عديــدة لذلــك، بغــض النظــر عــن 

مــدى قــوة األشــياء املحفوظــة، يف البدايــة، إىل هــذا الحــد، فإنهــا ســوف تحمــل آثــار هــذه 

ــُتطرح يف الحــرب  ــاض الحــرب، ألن الحــرب س ــة وهــذه أنق ــو املثالي ــة والعكــس ه البيئ

واليــوم، يف بلدنــا، مــن املمكــن أن نــرى فعاليــة التحريفيــة يف مختلــف املجــاالت.

عــى ســبيل املثــال، هنــاك مجلــة شــهرية منفصلــة مكونــة مــن مثانــن صفحــة للمفكريــن 

االشــرتاكين، ومجلــة أســبوعية مــن ســت صفحــات ال يزيــدون وســيطة، وصحيفــة ضخمــة 

للعــال وجاهــر الفالحــن، ال تعــدو كونهــا مجــرد سياســة نــر.

إن الطــرق الرئيســية لنضــال االشــرتاكين يف البلــدان التــي هــي تحــت احتــالل اإلمربياليــة، 

وبالتــايل حــرب الشــعب هــي محطــة رضوريــة هــي طريقــة الحــرب العســكرية السياســية 

ــة  ــول كطريق ــر الحق ــة لن ــة الثوري ــي الطريق ــة ه ــذه الطريق ــون ه ــن أن تك وال ميك

أساســية.

ــعبية،  ــرب الش ــق للح ــد الطري ــي مته ــة، الت ــة التحريفي ــي سياس ــذه ه ــر ه ــة الن سياس

القامئــة عــى الصحافــة والصحافــة. يســتند أســاس سياســة النــر هــذه إىل فكــرة التنظيــم 

حــول املجلــة.

ــن  ــزاب م ــم األح ــال إىل تنظي ــربى واالنتق ــدن الك ــر يف امل ــة تُن ــول مجل ــم ح إن التنظي

خاللهــا هــو منظمــة تنقيحيــه، يف البلــدان التــي تتوقــف فيهــا حــرب الشــعب، مــن الريــف 

ــة  ــإن سياس ــك، ف ــة إىل ذل ــة، وباإلضاف ــذه الطريق ــوار به ــم الث ــن تنظي ــدن، ال ميك إىل امل

النــر هــذه خاطئــة مــن عــدة جوانــب.

ملــرة واحــدة، الجاهــر، العضــو الجاعــي، إلــخ. هــم ليســوا واعــن. يف الحــرب، تصبــح 

الجاهــر واعيــة وتنظــم بالــرارة التــي ســيحرقها ســلفها، وال يوجــد مثــل هــذا املفهــوم 

ــة. لألعضــاء الجاعيــة يف سياســة النــر الثوري
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ــاج  ــت نت ــن، ليس ــة للفالح ــالت املنفصل ــن، واملج ــة للمثقف ــالت املنفصل ــاً: إن املج ثاني

تفاهــم ثــوري هــذا، عــى أيــة حــال، قــد يكــون نتــاج فكــرة املثقفــن الذيــن ينظــرون إىل 

الجاهــر العاملــة مــن فــوق. عــى ســبيل املثــال، متــت مناقشــة القضايــا األكــر تعقيــًدا 

ــت العــال بســهولة. ــي تناول لالشــرتاكية يف اإليســكرا، والت

ــداً،  ــن اآلن فصاع ــذا م ــول ه ــنا ح ــد أنفس ــن ننتق ــأ. نح ــس الخط ــا نف ــايض ارتكبن يف امل

ــر. ــية للجاه ــة والسياس ــا اإليديولوجي ــات نظرن ــر وجه ــدة الن ــتنقل جري س

مــع هــذه الجــودة مــن النــر أي مــن اآلن فصاعــدا هــو جهــاز النــر مــن( ديــف كينتش( 

ــة  ــة منفصل ــس منظم ــش لي ــف كينت ــيايس. ألن دي ــي وس ــاز إيديولوج ــر كجه ــن تظه ول

مســتقلة عــن حركتنــا، هــي منظمــة الشــباب الجاهريــة لحركتنــا.

ولذلــك، فــإن الجهــاز اإليديولوجــي والســيايس لحركتنــا، جريــدة النــر تعــرب أيًضــا عــن 

ــذ  ــل، اآلن بتنفي ــة للعم ــي منظم ــته وه ــتقوم مؤسس ــش وس ــف كينت ــر دي ــات نظ وجه

ــة. ــة املركزي ــة التنفيذي ــرة اللجن ــن خــالل ن ــة( م ــا )كتاب ــا العضــوي بقاعدته اتصاله

ــون أســلوب الحــرب  ــة، نحــن الذيــن يقبل نحــن ندافــع عــن كفــاح نشــط ضــد اإلمربيالي

السياســية كشــكل أســايس مــن أشــكال النضــال، ســينفذون هــذه الحــرب بالحــد األدىن 

ــات  ــل وجه ــداً إىل مســتنقع القرطاســية وســوف ننق ــن نتدحــرج أب ــة. ل ــن البروقراطي م

نظرنــا للجاهــر مــن خــالل جهــاز واحــد إيديولوجــي وســيايس. باإلضافــة إىل النضــاالت 

ــن  ــة م ــداد خاص ــتصدر أع ــة، س ــا اإلقليمي ــر والقضاي ــة للجاه ــة والدميقراطي االقتصادي

ــات وتســليط الضــوء عــى قضاياهــم امللموســة.  ــم املعلوم ــدم له ــي تق ــوت الت الكورتول

ســيتم إجــراء أبحــاث طويلــة وجــدل نظــري وأيديولوجــي وترجــات تلقــي الضــوء عــى 

املارســة الثوريــة مــن خــالل منشــورات مــن دار النــر )النــر(. النــر، 15 مــارس/آذار 

.1971
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3-تصنيف الفئات الثورية

تتعمــق األزمــة االقتصاديــة والسياســية برسعــة وتنقســم الطبقــات الحاكمــة فيــا بينهــا 

إىل أجــزاء مختلفــة، وال ميكنهــا حايــة النظــام مبوجــب قوانينهــا الرســمية.

وهكــذا، عــى الثوريــن، ازداد القمــع والعنــف والجــرب لجبهــة الثــورة املضــادة إىل درجــة 

غــر مســبوقة، يتــم التخــي عــن الدميقراطيــة التمثيليــة برسعــة، وقــد أصبــح اآلن دولــة 

مــن السياســات االشــرتاكية الثوريــة ميكــن الحفــاظ بجــرأة تركيــا.

ــن  ــزء م ــة كل ج ــل يف زعزع ــدأت بالفع ــع وب ــدأت تتوس ــي ب ــة، الت ــذه األزم ــدأت ه ب

ــن يف  ــراء الثوري ــة، أي النظ ــات الرجعي ــع املجموع ــات جمي ــن صف ــف ع ــع، تكش املجتم

ــار. اليس

ــر  ــة   ذات الظــالل املختلفــة   بــدأت يف متري ومــن الواضــح أن كل املجموعــات التحريفي

أنبــوب املســاملة والتقديــم لقــد أســس هــؤالء الدعــاة الســلميون املتقدمــون جبهــة واحدة 

ــورة املضــادة،  ــة إىل النضــال الفعــال ضــد جبهــة الث ــن دعــوا يف البداي ــا، الذي يف مهاجمتن

بهــدف تعميــق هــذه األزمــة بقوتنــا املنظمــة الخاصــة. وحولــوا براميلهــم إلينــا بالواجــب 

خــالل الشــهرين أو الثالثــة أشــهر املاضيــة، تعرضــت حركتنــا للتشــويه بــال خجــل مــن قبــل 

هــذه الجبهــة االنتهازيــة، ولقــد تعــرض لالفــرتاءات الشــائنة واالســتفزازات الغــادرة.

هــذا العــار ال يزعــج أو يزعجنــا! نحــن ال نشــكو مــن أي يشء إذا كان أي نــوع مــن 

االنتهازيــة يتــرف كعــدد، فإننــا ســنكون حزينــن ألن هــذا يعنــي أنــه يف حركتنــا هنــاك 

ــازي.  ــب انته ــي، وجان ــب منحن جان

ومــع تعمــق األزمــة يف بلدنــا، تظهــر مســاملة جميــع الفصائــل االنتهازيــة يف عيــون 

ــد  ــرى، ومل يع ــة أو بأخ ــن بطريق ــن الثوري ــداع املناضل ــة لخ ــد طريق ــر، وال توج الجاه

ــة. ــة الثوري ــن املارس ــة، ولك ــة املاضي ــاطر البطولي ــة األس ــورة مبثاب ــدى الث م

ــوا عازمــن عــى  ــن كان ــك الذي ــون واضحــون وواضحــون. وأولئ  الحــرب واضحــة، املحارب

القتــال، أولئــك الذيــن كانــوا جاهزيــن للنضــال النشــط وأولئــك الذيــن قاتلــوا يف الحــرب 

ظلــوا يف ســاحة الثــورة، الحيــاة تقــي برسعــة عــى التنقيحيــن.

ولذلــك، مل يعــد مــن الــروري الــرد عــى جميــع ادعــاءات اإلصالحيــن ودخــول الجــدال 

األيديولوجــي الطويــل.
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ــل.  ــب طوي ــا بكتي ــة يف بالدن ــة الثوري ــا حــول الحرك ــات نظرن ــع وجه ــرح جمي ــا ط وقررن

ــام(. ــة أي ــالل بضع ــيكون خ ــب س ــذا الكتي ــن ه ــزء األول م )الج

ــل  ــك آراء الفصائ ــا كذل ــا الخاصــة، انتقدن ــات نظرن ــا وجه ــا طرحن ــب، بين يف هــذا الكتّي

االنتهازيــة يف بالدنــا. قررنــا الــرد عــى االنتقــادات النظريــة لهــذه الجبهــة بطريقــة قصــرة 

ــض  ــروج، وأرص بع ــت للخ ــض الوق ــتغرق بع ــب سيس ــذا الكتي ــرات، ألن كل ه يف املدخ

ــاء عــى اســتجابة رسيعــة. األصدق

ــورة  ــم دروس يف الث ــول تنظي ــة ح ــاءات االنتهازي ــة االدع ــت مناقش ــة، مت ــذه املقال يف ه

والحــرب الشــعبية، وإن موضــوع تأســيس الطبقــات يف الثــورة هــو مقدمــة هــذه 

للقواعــد  الحقيقيــة  األلــوان  تكشــف  مثلــا  واالنتهازيــة  التحريريــة  االســرتاتيجيات 

واألحــاض عــن قضيــة تصنيــف الطبقــات يف الثــورة وطبيعــة القيــادة.

إنــه املعيــار األســايس الذي يكشــف عــن طبيعة جميــع االنتهازيــن والسياســين واملصالحة، 

الذيــن يقولــون إن تنظيــم القــوى الطبقيــة، وتنظيــم القــوى الطبقيــة، وطبيعــة القيــادة 

يف الثــورة والطريقــة التــي تعمــل بهــا الجاهــر، هــو اســتخدام جميــع أســاليب الكفــاح 

املســلح والســلمي بــدالً مــن ذلــك، وحتــى حــرب الشــعب.

هــذه القضيــة تكمــن يف اختــالف اآلراء حــول مختلــف قضايــا الثــورة. هــذه القضيــة هــي 

ــدان االســتعارية وشــبه  ــة يف يســار كل البل ــة األساســية لالنقســامات اإليديولوجي القضي

االســتعارية يف العــامل.
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-مرتكزات الفكر الثوري
-دور الفالحين يف تشكيل الثورة 

ــا الحــرب  ــي تكــون فيه ــدان الت ــوري للبل ــوة الرئيســية يف النضــال الث الفالحــون هــم الق

الشــعبية محطــة رضوريــة، والربوليتاريــا هــي القــوة الرئيســية، وطبيعــة قيــادة الربوليتاريا 

هــي أيديولوجيــة.

ــعبية  ــورة الش ــول يف الث ــيس فص ــن تأس ــة ع ــة واضح ــدم رؤي ــية تق ــة ماركس ــا صيغ إنه

الدميقراطيــة. وكــا هــو معــروف، فــإن النتائــج التــي يتــم الحصــول عليهــا يف التحليــالت 

ــل  ــاتذة مث ــع األس ــرة. إن جمي ــغ قص ــا بصي ــا دامئً ــر عنه ــم التعب ــية يت ــة املاركس الطبقي

ماركــس وإنجلــز ولينــن وســتالن ومــاو ... قــد صاغــوا بشــكل دائــم النتائــج التــي حصلــوا 

ــل الخرســانة. ــا مــن تحلي عليه

ألن هــذه الصيــغ تجريديــة علميــة، فهــي ال تخضــع لتفســر الكلــات. ألن هــذه الصيــغ 

هــي محــددات نوعيــة. بعبــارة أخــرى، الصيــغ املاركســية هــي عزلــة اختبــار معــّن بكلات 

قليلــة، وهــذه الكلــات القليلــة مــن التجريــد متثــل رؤيــة اســرتاتيجية كاملــة.

عــى ســبيل املثــال، “الربوليتاريــا هــي القــوة األساســية، والفالحون هــم القــوة االحتياطية” 

ــم  ــوري وفه ــورة، وأســلوب العمــل الث ــادة يف الث ــات والقي ــم الطبق هــي الصيغــة، وتنظي

املنظمــة مختلفــان؛ “الربوليتاريــا هــي قــوة الزعيــم، والفالحــون هــم القوة األساســية”. كال 

الصيغتــن هــا التعبــر النظــري ملســارين منفصلــن يتبعــان يف الثــورة، ويف هــذا الصــدد، ال 

ميكــن تفســر هــذه الصيــغ يف املاركســية بأنهــا كلــات يف أمنــاط ضيقــة.

ومــع ذلــك، فــإن معظــم البلهــاء واألشــخاص الذيــن ليســوا عــى درايــة   مــن املاركســية أو 

املتالعبــن بالسياســة أو الصيــغ املاركســية التــي تحــاول تغطيــة االنتهازيــة الخاصــة بهــم 

مــع ألعــاب الكلــات، يفــرسون الكلــات )كلــات الكلــات( يف أمنــاط ضيقــة.

بعــد هــذا البيــان املوجــز واالتهامــات مختلفــة ضدنــا مــن قبــل مختلــف الفصائــل 

االنتهازيــة ووفقــاً ملجلــة برايــت االشــرتاكية “الربوليتاريــا هــي القــوة الرائــدة، والفالحــون 

ــوة األساســية، هــم الق
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ــة، لصياغــة  ــا لالســرتاتيجية اللينيني ــة، خالف ــا خاطئ ــم فصــول يف ثورتن ــا إىل تنظي إن نظرتن

ــا. ــة الربوليتاري ــون أيديولوجي ــن يتبن ــورة يف الفالحــن الذي ــة، إلحــداث ث القضي

ــات،  ــن املعلوم ــد م ــل ... )ملزي ــن الفع ــة، ولك ــت أيديولوجي ــا ليس ــدة الربوليتاري  إن رائ

ــة، ASD، ص 27(. ــبة للمنظم ــر، بالنس انظ

ســوف يفكــر القــارئ عــى الفــور يف أي مــن الفئــات املذكــورة أعــاله ملؤلــف هــذه 

املخطوطــة ســيتم تفســرها بهــذه الطريقــة يف تنقيحنــا لصياغــة الطبقــات يف ثورتنــا.

هــل هــذا مســاعد جامعــي للعــب، غــر مــدرك للاركســية، غــر مــدرك لهــذه الصياغــة 

املاركســية، بطريقــة ال يعــرف صاحــب املفــردات كلمــة املاركســية؟

ــرة  ــرتاكية، املاك ــن االش ــة م ــة قدمي ــو بندقي ــال ه ــذا املق ــف ه ــر، مؤل ــد وال اآلخ ال واح

ــه كان  ــة تفســر هــذه املســألة. عــى الرغــم مــن أن ــدا كيفي ــذي يعــرف جي والثعلــب، ال

يعلــم جيــدا أنــه ال يســتطيع اســتنتاج هــذا االســتنتاج خطيــا، إال أنــه فعــل ذلــك. هــذا 

ــل،  ــم تجديــده إلخفــاء تحريفــه وشــد الحب ــه البهــو اآلن، وقــد ت ــات ب ــذي ب املتحــرر، ال

تبنــى هــذا التدمــر الحمقــى باليــد، مثــل التفــاف ثعبــان البحــر، عــى أمــل العثــور عــى 

عــدد قليــل مــن املشــجعن.

ــن  ــورة، وم ــدة يف الث ــة أن تكــون رائ ــة الوطني ــوى عــى يســار الربجوازي أوالً، “ميكــن للق

ــدون  ــورة ب ــة، وميكــن أن تكــون ث ــة مطلق ــة كحقيق ــة العامل ــادة الطبق ــة قي الخطــأ رؤي

ــدأ يظهــر  ــى وب ــه انحن ــادة العــال والفالحــن الفقــراء وأن ــا قي ــة”. قصدن الطبقــة العامل

ــا. ــراء مــع الربوليتاري ــادة الفالحــن الفق ــاع عــن قي للدف

ــا بشــعبية نارودنيــك! حتــى يــوم  ــاة اليــوم، هــذا الشــخص يتهمن انظــر إىل مؤامــرة الحي

أمــس، ال ميكــن تأســيس “الحــزب الربوليتــاري يف الدمقرطــة الفلبينيــة” مــرة أخــرى، هــذا 

الشــخص اليــوم، يتــم تأســيس الحــزب االشــرتايك يف ظــل جميــع الظــروف التــي اتهمــت 

لنــا بوقاحــة ضــد حــزب الربوليتاريــا  واليــوم الربوليتاريــا قــوة أساســية وقــوة قياديــة، ويف 

مقــال آخــر مــن املجلــة التــي وقعهــا أيدينليــك، مــن املمكــن تأســيس القــوة العســكرية 

للطبقــات الحاكمــة عــن طريــق القــوة العســكرية للطبقــات الحاكمــة، إنــه يعنــي ضمنــا 

أن قــوة البورجوازيــة تنفــذ برنامــج الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة!

لقــد أصبــح التيــار الــذي ميثلــه هــذا الشــخص حركــة سياســية تافهــة تنغمــس يف مســتنقع 

ــر  ــه غ ــال إن ــا يُق ــة عــى م ــل السياســة قامئ ــا يجع ــرة، م ــة الصغ ــة الربجوازي الرباغاتي

واضــح.
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إنــه ألمــر خطــر ومفــرح للغايــة أن تتهمنــا هــذه الحركــة مبطالبــة الثــورة الخاليــة مــن 

ــي  ــرتاكية ه ــون إن “االش ــن يقول ــك الذي ــيا أولئ ــا )وال س ــم الربوليتاري ــا باس الربوليتاري

ــك! ــعب نارودني ــن ش ــاع ع ــراء”( يف الدف ــن الفق ــة الفالح أيديولوجي

لكــن عــى الرغــم مــن كل هــذا، دعونــا نجيــب عــى هــذا النقــد “النظــري”. بالنظــر إىل 

كتابــات مــاو تــيس تونــغ، ســيتبن أنــه يف بعــض الكتابــات، “الربوليتاريــا هــي قــوة الزعيــم، 

ــة  ــون واملدين ــا، الفالح ــم “الربوليتاري ــض منه ــية”، يف بع ــوة األساس ــم الق ــون ه والفالح

الربجوازيــة الصغــرة هــي القــوى الرئيســية، هــم القــوى الدافعــة”، ووفقــاً لخليفــة مــاو 

تــيس تونــغ، لــن بيــاو، “الفالحــون هــم القــوة األساســية للثــورة”، هــل لــن بيــاو ومــاو يف 

أول تريــح لــه يهمــل الربوليتاريــا واملدينــة الربجوازيــة الصغــرة؟

وصادفنــا نفــس الوضــع يف كتابــات ســتالن ولينــن اللذيــن صاغــا الثــورة الشــعبية الروســية 

األوىل. والثانية 

ــة  ــن واملدين ــال والفالح ــن الع ــد لين ــن، يع ــن للتكتيكت ــة والخمس ــة الثامن يف الصفح

الربجوازيــة الصغــرة بــن القــوى األساســية للثــورة. والكتــاب كلــه يتحــدث عــن الربوليتاريا 

فقــط كقــوة أساســية.

يتحــدث ســتالن، يف كتاباتــه عــن الربوليتاريــا فقــط باعتبارهــا القــوة الرئيســية يف الثــورة 

الشــعبية الدميقراطيــة.

ــة يف  ــرة الحري ــة الصغ ــن والبورجوازي ــئ إىل الفالح ــو خاط ــى نح ــن ع ــر لين ــل نظ ه

ــر  ــس ذك ــم رصــاص؟ ألي ــة قل ــورة؟ هــل هــذه عرب ــوى األساســية للث ــن الق ــن ب التكتيك

ــن؟ ــر لين ــع تعب ــض م ــورة يتناق ــية للث ــوة الرئيس ــا الق ــا باعتباره ــتالن للربوليتاري س

إن تقديــم صيــغ االشــرتاكية العلميــة إىل تفســر الكلــات، كــا تفعــل مجلــة االشــرتاكية 

املضيئــة، يــؤدي إىل اســتنتاجات ســخيفة ال ميكــن حرهــا.

ومــع ذلــك، هنــاك هــذا التناقــض والتناقــض بــن كتابــات لــن بيــاو ومــاو، أو بــن كتابــات 

ســتالن ولينــن. عــى العكــس مــن ذلــك، لديهــا براعــة كاملــة والراحــة.

ــا  ــن بعضه ــف ع ــي تختل ــن، والت ــاو ولين ــات مل ــذه الصياغ ــإن ه ــروف ف ــو مع ــا ه وك

البعــض، ترتبــط بإنشــاء طبقــات يف الثــورة الشــعبية الدميقراطيــة. يفــرتض كال الصيغتــن 

ــة أن  ــالف إىل حقيق ــة ويرجــع هــذا االخت ــورة الشــعبية الدميقراطي ــة يف الث ــات مختلف فئ

ــة. ــف املحــددة مختلف املواق

وتســتند صياغــة لينــن وســتالن إىل الثــورة الشــعبية الدميقراطيــة يف بلــد ال يقــع تحــت 
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ــة  ــة، وتســتند صياغ ــت محطــة رضوري ــث حــرب الشــعب ليس ــة وحي ــالل اإلمربيالي احت

مــاو ولــن بيــاو عــى الثــورة الشــعبية الدميقراطيــة لبلــد تحــت احتــالل اإلمربياليــة، حيــث 

نضــال الشــعب مــن أجــل الثــورة إلزامــي.

الثــورة الشــعبية الدميقراطيــة هــي الثــورة باســم الشــعب كلــه ويف هــذه املرحلــة، النــاس 

ــات  ــذه الطبق ــكل ه ــرة. تش ــة الصغ ــة البورجوازي ــون واملدين ــا والفالح ــم الربوليتاري ه

القــوى األساســية لثــورة الشــعب.

يف صياغــة لينــن وســتالن، فــإن الســبب وراء الربوليتاريــا كقــوة أساســية هــو دور 

الربوليتاريــا األكــر نشــاطًا ونشــاطًا كقــوة جاهريــة كمشــاركة طبقيــة يف الثــورة.

وفقــا للينــن وســتالن، ســيتم إســقاط القيريــة نتيجــة النتفاضــة النــاس يف املــدن الكــربى. 

ــن  ــورة م ــالل الســلطة وســيتم أخــذ الث ــدن، ســيتم احت ــة يف امل نتيجــة لالنتفاضــة العام

األعــى إىل األســفل، مــن املــدن إىل الريــف.

يف املــدن الكبــرة، فــإن القــوة الثوريــة األساســية هــي الربوليتاريــا، ويف جيــش هــذه الثورة، 

التــي ســتتبع مســاًرا مــن املــدن إىل الريــف، يجــب أن يكــون الربوليتاريــون )يف الحــزب 

الربوليتــاري( يف الجيــش األحمــر باألغلبيــة املطلقــة، ويف هــذه الحالــة، حــزب الربوليتاريــا 

هــو بطــل الربوليتاريــا ليــس فقــط أيديولوجيــاً وسياســياً ولكــن أيضــاً جســدياً. الربوليتاريــا 

هــي القــوة األساســية لهــذه الثــورة وقوتهــا.

 وبعبــارة أخــرى، فــإن القــوة الرئيســية للثــورة هــي الربوليتاريــا حيــث أن ســاحة املعركــة 

الرئيســية هــي املــدن يف هــذه الثــورة.

ــة  ــة رضوري ــعب( محط ــرب الش ــر )ح ــرب التحري ــا ح ــرب فيه ــي تعت ــدان الت ــن يف البل لك

للثــورة، التــي هــي تحــت احتــالل اإلمربياليــة، فــإن مواقــف الطبقــات يف الثــورة الشــعبية 

الدميقراطيــة ليســت بهــذه الطريقــة.

البلــد تحــت االحتــالل. )مفتــوح أو مخفــي( واإلدارة يف يــد تحالــف رجعــي، مبــا يف ذلــك 

العــدو الغــازي، يقــف عــى أســاس البروقراطيــة والنزعــة العســكرية يف املــدن الكــربى.

ــذا  ــر. وله ــدول، يجــب أوالً أن تُعطــى حــرب تحري ــورة يف هــذه ال ــن أجــل إحــداث ث م

الســبب، ألن حــرب الشــعب هــي محطــة رضوريــة، فــإن االحتــالل الطبقــي لهــذه البلــدان 

يف الثــورة الشــعبية الدميقراطيــة مختلــف.
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ــربى  ــوى الك ــة، الق ــتندت إىل اإلمربيالي ــي اس ــادة، الت ــورة املض ــة الث ــت جبه ــد جمع لق

للربوليتاريــا واملــدن الكــربى واملناطــق الرئيســية، وأقامــت رقابــة صارمــة، والبطــن الناعــم 

لهــذه اإلدارة الغــادرة هــو الريــف.

ــا مارســة جميــع حــروب الحــرب يف العــامل )الحــروب الشــعبية( وميكــن الوصــول  تخربن

إىل االنتصــار مــن خــالل الحــرب املنظمــة لألشــخاص الذيــن ميــرون عــرب مراحــل متوســطة 

مختلفــة، بعــد دورة مــن الريــف إىل املــدن.

ــعبية  ــورات الش ــة يف الث ــاركة طبقي ــايس كمش ــدور األس ــون ال ــب الفالح ــن يلع ــك، ل لذل

ــارة أخــرى القــوة  ــة، بعب ــة حيــث حــرب الشــعب هــي نقطــة توقــف رضوري الدميقراطي

ــن. ــن الفالح ــال ولك ــت الع ــورة ليس ــية للث ــة األساس الجاهري

ــراع يف  ــة ال ــن أهمي ــل م ــث التقلي ــن حي ــة هــذه املســألة م وال ينبغــي أن تفــرس قضي

ــث  ــة، حي ــر صعوب ــروف أك ــدن يف ظ ــراع يف امل ــذ ال ــيتم تنفي ــس، س ــى العك ــدن ع امل

سيســتمر العــدو يف منطقــة يكــون فيهــا العــدو قويــاً جــداً. جميــع أشــكال النضــال، مــن 

ــرب  ــدة الح ــى أجن ــتكون ع ــة، س ــة الدميقراطي ــركات الجاهري ــاب إىل الح ــة اإلره حرك

ــدن. ــة يف امل الثوري

وســوف تلعــب الربوليتاريــا الــدور األكــر نشــاطًا ونشــاطًا يف املعركــة يف هــذا املجــال. لكــن 

دور العــال يف الثــورة كمشــاركة طبقيــة هــو النســبة النســبية للفالحــن، حيــث أن ســاحة 

املعركــة الرئيســية ريفيــة.

عــى ســبيل املثــال، وحــرب االســتقالل الجزائريــة حــزب الربوليتاريــا ال ميكــن أن اســتيالء 

 kurtuıuş عــى قيــادة املدينــة إىل الكامنــة. عــى أســاس مناطــق الــرباري حيــث تقاتــل

الحــرب، القــوة الضاربــة )الجيــش الشــعبي( أمــر طبيعــي للغايــة أن تكــون مؤلفــة 

ــة  ــر الربوليتاري ــش، أي الجاه ــيس الجي ــي لتأس ــة ه ــت املنظم ــن، وإذا كان ــن الفالح م

ــن الفالحــن. ــه م ــر من ــرة ال مف ــة، فمــن ك ــا األحــزاب السياســية يف كمي ــا ك الربوليتاري

ــدول ليــس هــو انفصــال  ــاري يف هــذه ال ــإن الحــزب الســيايس الربوليت ولهــذا الســبب، ف

الجبهــة الربوليتاريــة يف نفــس الوقــت مــع األحــزاب الربوليتاريــة يف البلــدان التــي توجــد 

بهــا املــدن، والثــورة الســوفيتية وانتصــار الثــورة. األحــزاب الجاهريــة السياســية 

ــية. ــة وسياس ــات فكري ــي منظ ــدول ه ــذه ال ــة يف ه الربوليتاري
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إذا كانــت حــرب الشــعب يف هــذه البلــدان موجهــة مــن قبــل الحــزب الشــعبي الســيايس 

الربوليتــاري )منظمــة الحــرب( كمؤسســة أيديولوجيــة وسياســية للربوليتاريــا، ميكــن للثورة 

أن تنتــر.

ــراء  ــد األيديولوجــي هــو أن الفالحــن الفق ــة. الرائ ــادة األيديولوجي ــه بالقي ــا نعني هــذا م

ــر حــرب الشــعب كطليعــة  ــا، وأن الحــزب يدي يفوقــون عــدد أعضــاء الحــزب الربوليتاري

ــا. للربوليتاري

ــتعارية  ــدول االس ــع ال ــة جمي ــف مارس ــة، تكش ــة باإلمربيالي ــاق الهزمي ــالل إلح ــن خ م

وشــبه االســتعارية يف العــامل الثــوري أن قيــادة الربوليتاريــا يف الثــورة هــي الرائــدة 

األيديولوجيــة.

ــي يف مواجهــة كل حــرب الشــعب تعتمــد عــى قــوى أخــرى  ــة الت االنقســامات االنتهازي

خــارج قوتهــا وتســعى دامئــا إىل قلــب عمــل الثــورة وإخفــاء السياســات اليمينيــة يف ظــل 

اليســار.

ينــادون بالقيــادة الفعليــة للربوليتاريــا وفقــا ملزيــج الطبقــات يف الثــورة الســوفييتية، إنهــم 

ال يعارضــون عالنيــة الحــرب الشــعبية مــن خــالل االعتقــاد بــأن مكانتهــم ســتقع يف أعــن 

املقاتلن.

الحركــة الطبقيــة التــي انبثقــت عــن رضورة الحــرب الشــعبية يف الثــورة، كانــت معارضــة 

مــن قبــل مــا يســمى بالنضــال الثــوري الربوليتــاري، املزعــوم مــن قبــل الشــعبوية 

ــذوق. ــاذ ال ــة إلنق ــار” يف محاول ــد “اليس ــل النق ــخ. مث ــة، إل الربوليتاري

ونظــراً لوجــود احتــالل اإلمربياليــة والســيطرة الصارمــة لجبهــة الثــورة املضــادة يف املــدن، ال 

ميكــن أن تنضــج ظــروف الربوليتاريــا املوضوعيــة والذاتيــة كدالــة للقيــادة الفعليــة، يف بلــد 

تحتلــه اإلمربياليــة، فــإن أولئــك الذيــن يرســمون حــرب الخــالص ألنهــم ال يســتطيعون أن 

يصبحــوا ثــورة بــدون حــرب تحريــر )حــرب الشــعب( ســيتحولون أيضــا إىل الثــورة.

وهكــذا، ســيتم تأجيــل هــذا املناشــفة املاكــرة واملناضلــة اليســارية والثــورة حتــى االنهيــار 

الشــامل لإلمربياليــة كنظــام، حتــى نهايــة العــامل. وحتــى ذلــك الحــن )حتــى وقــت غــر 

محــدد(، تحــاول هــذه الفصائــل الرجعيــة تحريــك الجاهــر العاملــة بتهديدات “يســارية” 

حــادة تحــت رئاســة الربجوازيــة اإلصالحيــة.

ــك تشــكل بالــرورة  ــإن هــذه النزعــة املناشــفية مليهريجــي أيدينلي كــا هــو مذكــور، ف
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ــك. ــة ليســت خاصــة مبيهــري أيدينلي ــن الطبقــات، وهــذه الحال ــا ب ــا وتعاونً تحريًف

ــادة فكريــة، سياســية، أو  ــة زائفــة وقي ــة، أو معضل ــة للطبقــة العامل ــادة األيديولوجي القي

ري مــاو يف الدفــاع عــن قيــادة األمــر  تنظيميــة، ومعارضــة للقيــادة األيديولوجيــة، ومــزوِّ

الواقــع، واألشــكال املختلفــة لنفــس اليســوعية املناشــفة يف صحيفــة ســباركلر االشــرتاكية. 

داعيــة.

كــا يتبــن مــن ذلــك، فــإن املذهــب التحريفــي )ميهريجــي ايشــكيليك( ينتقــد الــذات، 

عــى مــا يبــدو، عــى مزيفــي الحــزب الدميقراطــي، رافًضــا مقــال “حــول طبيعــة االنتهازيــة 

الجديــدة”، والــذي يســتهدف كل التنقيحيــن )يف العــدد العريــن مــن آيدينليــك(، بعــد 

ــمى  ــا يس ــتجابة إىل م ــخيص االس ــي الش ــاعد الرقم ــاول املس ــهر ويح ــبعة أش ــي الس م

بالنقــد الــذايت الــذي ال يســتطيع مقلدوهــم اإلجابــة عليــه ووضعــه عــى شــواطئ وزوايــا 

مجالتهــم، عــى مــا يبــدو اتهامــات مقبولــة للتدقيــق.

ــع  ــر م ــا أســهل بكث ــن أعالن ــت حــزب الدميقراطــي م ــن، جعل ــداد املفقودي ــس يف ع لي

هــذه املحاولــة األخــرة وبهــذه الطريقــة تكشــف عائلــة مجلــة أيدينليــك االشــرتاكية التــي 

تنتقــد الــذات وتقــول النقــد الــذايت، النقــد الــذايت بالقــول إن املقــاالت ضــد التحريفيــة يف 

مجالتهــا تعــارض سياســة املجــالت.

نحــن أيضــا نهنــئ عائلــة الحــزب الدميقراطــي ملوقفهــم املفتــوح والشــجاع عــى الطريــق 

إىل التحريفيــة. طريقــك يــا ســادة لحســن الحــظ، لقــد وفرنــا أيدينــا منــك، وســوف تكــون 

ممتًنــا لــك! هنــا اإلخــوة التــوأم ASD وPDA مــع الســيور الســيامية يف نفــس املســتنقع.
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الحقيقة األساسية للحرب يف الريف 

ــن تأســيس  ــازي آخــر م ــب اإليدلوجــي والســيايس والعســكري  االنحــدار االنته  يف الجان

الطبقــات يف الثــورة الدميقراطيــة هــو املســاملة الســلمية PDA والســبب يف هــذا “مــاو” 

ــوا القــوة الرئيســية يف الثــورة، ليــس ألن الحــرب الشــعبية  املزيــف هــو أن الفالحــن كان

ــة  ــات إقطاعي ــت يف عالق ــن كان ــر الفالح ــل ألن جاه ــورة، ب ــا يف الث ــا قرسيً ــت وقًف كان

ــة! وشــبه إقطاعي

“القــوة األساســية للثــورة هــي البنيــة االجتاعيــة لهــذا البلــد ... والقــوة األساســية للثــورة 

يف بلدنــا هــي الفالحــن، مــا يعنــي أن ثورتنــا هــي ثــورة دميقراطيــة.

إن حقيقــة أن أعــداد كبــرة مــن الفالحــن يف عالقــات شــبه إقطاعيــة تعنــي بالــرورة أن 

الفالحــن هــم القــوة الرئيســية يف ثورتنــا   PDA أنظــر فيهــا بالرقــم 29 و108 صفحــة 3(

وكــا رأينــا، فــإن مزيفــي PDA ينســبون الطابــع األســايس للفالحــن إىل الطابــع الطبقــي 

للثــورة يف الثــورة الشــعبية الدميقراطيــة للبلــدان التــي تحتلهــا اإلمربياليــة.

ــم  ــت يف تقيي ــا كان ــا، ك ــاب “، لكنه ــبة للكت ــة” و “مناس ــرض “منطقي ــة ع ــذه طريق ه

ــي  ــق مزيف ــة”، وإن منط ــة” و “كامل ــة نظــر “منطقي ــة، وجه ــورة الربجوازي املناشــفة للث

ــورة  ــة للث ــة الطبقي ــن الطبيع ــاع ب ــعى إىل إج ــذي يس ــفة، ال ــق املناش ــو منط PDA ه

ــات. ــي للطبق ــار الفع واملس

وفقــا ملنطــق هــذا التزويــر، يجــب عــى الفالحــن، وليــس الربوليتاريــا، أن يشــكلوا القــوة 

ــث توجــد جاهــر  ــة، حي ــة يف روســيا القيري ــورة الشــعبية الدميقراطي األساســية يف الث

فالحيــة كبــرة يف عالقــات إقطاعيــة. ولينــن وســتالن، اللــذان صاغــوا القضيــة “الربوليتاريــا 

هــي القــوة األساســية، والفالحــون هــم القــوة االحتياطيــة”، وقــد ارتكبــوا أخطــاء. هــذه 

الصيغــة مــن لينــن وســتالن خاطئــة )!(.

هــذا هــو األســاس املنطقــي لتحليــل “القــوة األساســية” ملــزوري PDA. بــادئ ذي بــدء، 

ــوة  ــية والق ــوة األساس ــي الق ــة ه ــة العامل ــون إن الطبق ــن يقول ــون، الذي ــؤالء املزيف ه

ــا. ــة، يف انتقاداتن ــات املجل ــى صفح ــاء ع ــذه األخط ــح ه ــوا بتصحي ــدة، قام الرائ
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 لكنهــم مــا زالــوا يحافظــون عــى الخــط التنقيحــي لهــذه الصيغــة ويســتمرون يف ذلــك. 

وألنهــم ال يفهمــون جوهــر املشــكلة )ألنهــم ال ينــوون النضــال مــن أجــل الثــورة(، فإنهــم 

يحاولــون تصحيــح الخطــأ، ومينحــون مكانــاً آخــر.

إن الســبب الــذي يجعــل الفالحــن هــم القــوة الرئيســية يف الثــورة الشــعبية الدميقراطيــة 

ال ميكــن طرحــه بهــذه الطريقــة. إن صياغــة الفالحــن كســلطة أساســية ال يعــود فقــط إىل 

الطبيعــة املعاديــة للثــورة، وإن وضــع هــذه املســألة بهــذه الطريقــة يعنــي تفســر العــامل 

مبنطــق منشــهي عــى التــوايل.

اليــوم، يف جميــع اإلمربياليــة املحتلــة بلــدان شــبه االســتعارية مثــل تركيــا، والعمــل بــؤس 

النــاس، وصعوبــات ظــروف املعيشــة واالســتغالل هــو مســتوى مــروع.

ال يوجــد أي جــزء مــن الســكان مســتاء مــن الدولــة وهــو يشــبه الــربكان املســتعد لالنفجــار 

يف أي لحظــة. الظــروف املوضوعيــة جاهــزة للثــورة، لكــن مبــا أن البلــد تحــت االحتــالل، 

فمــن الــروري أن تحــارب الثــورة اإلمربياليــة، هــذه اإلدارة القاســية لديهــا معــدة ناعمــة.

ــن  ــف. ميك ــو الري ــة ه ــة والخاطئ ــة الرجعي ــلة اإلداري ــذه السلس ــف له ــط الضعي  الراب

الوصــول إىل النــر مــن خــالل حــرب شــعبية تحــدث يف املناطــق األساســية واإلضافيــة، يف 

الريــف واملــدن، مــن خــالل مراحــل وســيطة طويلــة ومتنوعــة. الحــرب الشــعبية ليســت 

حــرب حفنــة مــن الــرواد، بــل حــرب الشــعب العامــل. الفالحــون هــم القــوة الرئيســية 

ــة. للحــرب، حيــث أن منطقــة الــراع الرئيســية يف حــرب الشــعب ريفي

يشــر ماركــس وإنجلــز ولينــن وســتالن إىل الثــورة الشــعبية الدميقراطيــة باعتبارهــا ثــورة 

زراعيــة، ألن هــذه الثــورة ســتوفر أعــداد كبــرة مــن الفالحــن مــن نــر اإلقطاعيــة وتضــع 

حــداً للحكــم اإلقطاعــي.

 فقــط مــاو، أحــد األســاتذة املاركســين، يســمي هــذه الثــورة )بغــض النظــر عــن مفهــوم 

الثــورة الزراعيــة( ثــورة الفالحــن. الســبب يف تســمية مــاو لهــذه الثــورة بهــذه الطريقــة 

ــوة الرئيســية  ــة. الســبب الرئيــيس هــو أن الق ــورة زراعي ــورة هــي مجــرد ث ــس ألن الث لي

للثــورة هــي الفالحــون بســبب املناطــق الريفيــة.

باختصــار، فــإن الســبب الرئيــيس للفالحــن يف هــذه الثــورة هــو أن الثــورة ليســت الثــورة 

الزراعيــة، بــل هــي ســاحة املعركــة الرئيســية يف الريــف. وبعبــارة أخــرى، فــإن الفالحــن 

هــم القــوة الرئيســية ألن حــرب الشــعب هــي محطــة رضوريــة يف الثــورات الدميقراطيــة 

لــدول اإلمربياليــة املحتلــة!
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ال ميكن تجاهل الجانب العسكري والسيايس كا رأينا وال ميكن فصلها عن بعض:

الحــرب هــي الســعي وراء السياســة باألســلحة. كل اســرتاتيجية عســكرية وتكتيــك مختلــف 

هــو تعبــر عــن األيديولوجيــة والسياســة املختلفــة. عــى ســبيل املثــال، الخــط اإليديولوجي 

ــذي يقــرتح اســرتاتيجية عســكرية مــن الريــف إىل املــدن مــن أجــل  ــرأي ال والســيايس لل

انتصــار الثــورة يف بــالد اإلمربياليــة املحتلــة هــو أمــر متميــز، فالخــط األيديولوجــي 

والســيايس للــرأي الــذي يقــرتح اســرتاتيجية مــن املــدن إىل الريــف منفصــل.

ــاين: هــو الخــط  ــاري والث ــوري بروليت الخــط األيديولوجــي والســيايس األول: هــو خــط ث

االنتهــازي. ال ميكــن أبــداً فصــل الجانــب العســكري عــن الجانــب األيديولوجــي والســيايس.

جميــع االنتهازيــن مييــزون دامئــا هذيــن الجانبــن ال ينفصــالن. املثــال األكــر واقعيــة لهــذا 

هــو تحليــل مختلــف الكســور االنتهازيــة يف بالدنــا.

وفقــا ملــزوري PDA، “املنطقــة التــي تكــون فيهــا جبهــة الثــورة املضــادة هــي األضعــف يف 

املنطقــة. ألن ســاحة املعركــة الرئيســية هــي الريفيــة، والقــوة الرئيســية هــي الفالحــون”، 

مــا يعنــي أن تحليــل تنظيــم الفصــول يف الثــورة خطــأ ألنــه مرتبــط مبســألة تكتيكيــة مثــل 

التــزام عســكري )انظــر املســاعد الشــخيص الرقمــي يف العــدد: 29، ص3(.

نفــس النظــرة األساســية، وبعبــارة أخــرى، يدافــع أيضــا ميهريجــي آيدينليــك وفقــا لــه عــى 

أســاس املناطــق الريفيــة أو املــدن أمــر عســكري متامــا.

ــاء  ــل إنش ــية مث ــة وسياس ــة فكري ــا دور يف قضي ــس له ــكرية، فلي ــة عس ــا قضي ــا أنه ومب

طبقــات اجتاعيــة يف الثــورة )انظــر ASD العــدد 27، ص: 209(.

وهــذه الجوقــة مــع الحــرف بجريــدة أونــوغ والجريــدة االشــرتاكية املتألقــة( )انظــر أيضــاً 

جريــدة املنظمــة العــدد 9-16(. 

وكــا يتبــن، فــإن هــذه الفصائــل الثالثــة، التــي تبــدو للوهلــة األوىل منفصلــة متامــا عــن 

بعضهــا البعــض وتبــدو وكأنهــا عــدو بعضهــا البعــض، متحــدة يف هــذه املســألة األساســية. 

هــذه القضيــة ليســت مســألة واحــدة أو أخــرى، ولكنهــا قضيــة أساســية يف نظريــة الثــورة.

ووفقــا لهــذه الفصائــل الثالثــة، فــإن الجانب العســكري مــن املســألة وجانبهــا األيديولوجي 

ــة وموقــف الطبقــات يف هــذه النظريــة  ــة الثــورة اللينيني والســيايس منفصــالن، إن نظري

قضيــة أيديولوجيــة وسياســية، ومــن الخطــأ ربــط هــذا األمــر مبســألة عســكرية، فالقضيــة 

اإليديولوجيــة والسياســية والقضيــة العســكرية منفصلــة.
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ــة وبطبيعــة الحــال ومــن املعــروف أن  ــا( الخون ــة يف وجــه تركي ــة مــن االنتهازي ــا ثالث هن

أي شــخص( هــذه اآلراء، يف جوهرهــا ضــد حــرب العصابــات، يف برنامجهــم “كل أســاليب 

النضــال يتــم تطبيقهــا، حتــى الريــف أســايس، لكــن أوالً يف املــدن لتنظيــم الربوليتاريــا ...” 

يف أي بلــد مــن أمريــكا الالتينيــة، يكتــب يف ثــالث دول يف مجموعــة “حــزب” يف املنظمــة 

نفــس وجهــات نظــر الفصائــل التحريفيــة واالنتهازيــة.

هــذه اآلراء معاقــة وماركســية، لوضــع هــذه املســألة عــى هــذا النحــو هــو أن نفهــم شــيئا 

مــن حــرب الشــعب.

الحــرب الشــعبية هــي حــرب عســكرية مســيس وبعبــارة أخــرى، الطــرق الرئيســية لنضــال 

االشــرتاكين يف حــرب الشــعب هــي طريقــة الحــرب العســكرية، وهــذه الحــرب ال تنفــذ 

ــذه  ــية. يف ه ــكرية السياس ــرب العس ــلوب الح ــن بأس ــرب، ولك ــة للح ــة التقليدي بالطريق

ــخ. ــة، إل ــة، املظاهــرات الجاهري الحــرب، كل الحــركات الدميقراطيــة واالقتصادي

 إنهــا خاضعــة للنضــال العســكري املســّيس. هــذا هــو املعيــار األســايس الــذي يفصــل بــن 

الثوريــن مــن التنقيحيــن واالنتهازيــن.

إن وجــود احتــالل اإلمربياليــة يعنــي أن الطــرف املقابــل يلجــأ إىل القــوة. تســتند السياســة 

األساســية الثوريــة عــى النضــال العســكري، حيــث لجــأ الطــرف اآلخــر إىل القــوة.

وفقــا لجميــع الفصائــل التحريفيــة واالنتهازيــة يف بــالد اإلمربياليــة املحتلــة، فــإن الحــرب 

ــاد  ــداد وإيج ــي الجاهــر وإع ــة، وإن وع ــة. هــي مســألة تكتيكي املســلحة مســألة تقني

الظــروف االجتاعيــة والنفســية للحــرب املســلحة، ومــع ذلــك، فــإن الظــروف املوضوعيــة 

للنضــال املســلح موجــودة يف كل فــرتة بســبب احتــالل اإلمربياليــة.

يف الحــاالت التــي توجــد فيهــا ظــروف موضوعيــة للنضــال املســلح، فــإن الطابــع العاملــي 

لــكل أنــواع االنتهازيــة والّســالمية هــو الفصــل بــن الجاهــر وتنظيــم الحــرب املســلحة 

ــية  ــم املاركس ــدث باس ــو متح ــرتوف وه ــول س ــال، يق ــبيل املث ــى س ــة، وع ــذه الطريق به

القانونيــة يف روســيا عشــية انتفاضــة عــام 1905: إن التمــرد املســلح هــو يف النهايــة مســألة 

التقنيــة )أنظــر لينــن: التكتيــك الثــاين صفحــة 81(.

ــا ليســت ســوى هــذا أو  إن النظــرة األساســية لهــذه الفصائــل االنتهازيــة الثالثــة يف بالدن

ذاك الشــكل مــن هــذه الصيغــة، مبعنــى آخــر، هــو تعميــق منطــق Struve بطريقــة أو 
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بأخــرى “رضبــات األكــر فتــكا لإلمربياليــة رضبــت يف املناطــق الريفيــة مــن العــامل. الحلقــة 

األضعــف للسلســلة اإلمربياليــة هــي ريــف العــامل. لذلــك، التناقــض الرئيــيس يف العــامل بــن 

ــل  ــة مث ــة تكتيكي ــتند إىل قضي ــم يس ــذا التصمي ــة” ألن ه ــة واإلمربيالي ــعوب الفالحي الش

ــد نظــرت يف  ــة ق ــل الثالث ــأن هــذه الفصائ ــرورة العســكرية، وهــذا هــو االســتنتاج ب ال

املســألة مــن فــوق.

يف بلــدان مثلنــا وال يبــدو أن الجاعــات الســلمية “نحــن ضــد الحــرب الشــعبية” باســتثناء 

.))TYPE الخونــة الذيــن لديهــم

ــات محــددة  ــن الرواي ــة واحــدة، لك ــع عــن حــرب الشــعب. الني ــع يداف ــدو أن الجمي يب

جــدا. مــن الواضــح أن بعــض هــذه الشــائعات تركــز عــى الهــدف وليســت واحــدة النيــة 

الرئيســية مــن االســتالب هــو الخضــوع للقتــال ومــا يدافعــون عنــه ليــس أكر من استســالم 

مذهبــي للمصطلحــات املاركســية، ويقــول البعــض أن “الربوليتاريــا هــي القــوة األساســية”، 

ــا والفالحــون الفقــراء هــم القــوة األساســية” والبعــض يقــول  يقــول البعــض “الربوليتاري

“الفالحــون هــم القــوة األساســية”.

لذلــك، فــإن متييــز “كاسرتيســت” أو “غيفاريســت” أو “ماركــيس” هــي يف األســاس متييزات 

مصطنعــة ال تعــرب عــن أي يشء عــى اإلطــالق. يقــوم مزورونــا بشــكل أســايس بإجــراء نفس 

التحليــل مــع املجموعــات األخــرى التــي يتهمونهــا بالتحريفية.

ومــن الناحيــة العمليــة، وفًقــا لفهــم هــؤالء املزيفــن الذيــن ال يفعلــون شــيًئا ســوى الخلــط 

بــن الهــدف، فــإن حــرب الشــعب هــي حــرب القرويــن، الفــوكارا للقتــال هــم الفالحــون 

مهمتهــم ليســت القتــال، ولكــن لنــر فكــرة مــاو تــيس بــن الفالحــن “مــا هــو واجــب 

املثقفــن البورجوازيــن الصغــار يف حــرب العصابــات؟ مهمتهــم هــي نــر فكــرة مــاو تــيس 

تونــغ بــن الجاهــر الفالحيــة بالذهــاب إىل الريــف( “ انظــر PDA   العــدد 25 صفحــة 

.)40

ســبب تفرقهــم مثــل “األســلحة، االنتفاضــة ...” مفهومــة جيــدا بعــد هــذا البيــان. إنهــم 

ليســوا هــم الذيــن سيتســلحون ويقاتلــون، ولكــن القرويــن الذيــن ســيقاتلون! ألن حــرب 

ــس الفكــر الربجــوازي الصغــر! إن مهمــة هــؤالء  ــوكارا، ولي ــالح الف ــاس هــي حــرب ف الن

املثقفــن الربجوازيــن الصغــار هــي جلــب االشــرتاكية إىل الفالحــن.
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وباعتبــاره أحــد الكــوادر الفكريــة الربجوازيــة الصغــرة، يقــوم موظفــو املســاعد الرقمــي 

Work- ــة PDA وصحيف ــة ــع مجل ــرتاكية( م ــر االش ــام ن ــب )مه ــذا الواج ــخيص به  الش

er-Peasant التــي يرســلونها إىل األناضــول، وعندمــا تبــدأ فــرتة الحــرب املســلحة وينتهــي 

واجبهــم اآلن ســيواصل الفالحــون حربهــم الخاصــة.

ــالث  ــر املجــالت مــن ث ــدؤون يف ن ــك يب ــاو”، لذل ــده الحــرم الجامعــي “م ــا يري هــذا م

لغــات، ألن هنــا بــدأت الحــرب، وفقــا ملــا إذا ملتابعــة العمــل يف الخــارج البعثــات يف تركيــا 

يجــب اتخــاذ االســتعدادات يف وقــت مبكــر!

هــذا هــو نوعيــة االنتهازيــة PDAكــون الربجوازيــة الصغــرة منفصلــة، فاملفكــرون 

الربجوازيــون الصغــار مختلفــون، وعــى ســبيل املثــال، تــي غيفــارا، فيــدل كاســرتو مــن 

أصــل بورجــوازي صغــر، لكنهــم ليســوا مثقفــن برجوازيــن. إنهــا ثوريــة بروليتاريــة تصــل 

ــى الحــدود. إىل أق

إن الثــوري املحــرتف ســواء جــاء مــن القريــة الربجوازيــة الصغــرة أو الربجوازيــة الصغــرة 

يف املدينــة، هــو ثــورة الربوليتاريــا.

إذا كان ثوريًــا محرتًفــا حًقــا فقــد قطــع كل العالقــات مــع الطبقــة التــي جــاء إليهــا، مل يعــد 

ــا، إنــه ثــوري بروليتــاري، مهمتهــا ليســت فقــط أن تأخــذ الوعــي، ولكــن  فالًحــا وال فكريً

للقتــال يف الواقــع، ســوف يقاتــل حتــى وفاتــه وســيعمل بروليتاريــا عــى حــزب الربوليتاريــا 

يف الحــرب عــى الحــرب

يســتند أســاس جميــع االنقســامات اإليديولوجيــة إىل حقيقــة أنــه، كــا قــال االنتهازيــون 

املســاعدون الشــخصيون، ال يطلبــون ثــورة، أو يجــرؤ عــى الــروع يف الثــورة )ألن النيــة 

الذاتيــة لــكل شــخص يف النظــام االشــرتايك عــادة مــا تكــون ثــورة( لهــذا الســبب ال نســميها 

اشــرتاكية.

افصاحات: 

يف هــذه االنتقــادات، لــن يكــون هنــاك ســوى اتهامــات يف النظريــة واألكاذيــب،   )1(

أولئــك الذيــن يعتمــدون عــى التدمــر، حتــى االنتقــادات ال ميكــن أن يكــون، عــى ســبيل 

املثــال، وفقــا ميهريجــي آيدينليــك   نقــول، يتــم تأســيس الحــزب الربوليتاريــا يف الريــف، 

وليــس يف مدينــة وكمصــدر، يظهــر املقــال بعنــوان “يف طبيعــة االنتهازيــة الجديــدة” الــذي 

كتبــه صديقنــا ماهــر تشــايان يف العــدد العريــن مــن آيدينليــك وال يوجــد يشء مــن هــذا 

القبيــل يف هــذا املقــال، هــذا ليــس أكــر مــن تشــويه مقــرف.
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ومــا أدهشــنا حًقــا هــو حقيقــة أن بعــض أصدقائــك، الذيــن كانــوا إيجابيــن متاًمــا بشــأن 

هــذه القضيــة منــذ ســبعة إىل مثانيــة أشــهر، قــد قبلــوا مهــري بلــي الــذي انتقــد املقــال 

ونــره مــع توقيــع آيدنليــك.

هــذا يــدل عــى أن هــؤالء األصدقــاء، الذيــن ميكــن أن يكونــوا مفيــدا حقــا لحركــة الثــورة، 

أصبحــوا اآلن مســتغلن متامــا باالنتهازيــة، نحــن فقــط نشــعر بالحــزن مــن هــذا الوضــع 

نيابــة عــن أصدقائنــا ألن الشــخص الــذي كتــب الرســالة مــع توقيــع أيديــن هــو الشــخص 

الــذي جعــل مهنــة يف التزويــر والكــذب.

ومــن الطبيعــي جــدا بالنســبة للشــخص الــذي قــام بتشــويه نفســه وتصحيحــه مــن كتابات 

لينــن مــن جوريــس بنفســه لتصحيــح كتابتنــا ومــن املمكــن إضافــة املزيــد مــن الدجــل 

االنتهــازي.

االنتهازيــة هــي كذبــة كبــرة، آلــة ريــا وآالت العبــث ليــس عليــك أن تأخــذ الوقــت الــكايف 

التخــاذ كل منتجــات هــذا الجهــاز عــى محمــل الجــد، وال تحتــاج إليهــا!

)2( وكــا هــو معــروف، فقــد اســتندنا إىل مدننــا كمســألة تكتيكيــة للفــرتة األوىل ولفــرتة 

ــة  ــرة مزروع ــس زه ــوري لي ــال الث ــة: “النض ــزورو PDA إىل التحريفي ــا م ــرة دعاه قص

   PDA بوعــاء تنمــو ألول مــرة يف املــدن ثــم تأخذهــم إىل الريــف ولــن نخــرب أحــد” )أنظــر

ــدد 29، ص 3( الع

وســيتم عــرض القســمن الثــاين والثالــث مــن نــرة REVOLUTION بطريقــة شــاملة، 

ر يف األواين كــا هــو الحــال  وبعــد بضعــة أشــهر ســوف يُفهــم أن الحــرب الثوريــة ســُتطوَّ

يف معســكرات الحــرم الجامعــي “مــاو” التشــيي التــي تُثــار يف الجــرة، أو ســيتم تطويرهــا 

بــروح، يف القلــب، يف وعــي النــاس العاملــن بالــرارة املشــتعلة يف املارســة الثوريــة. 

)3( بعــد هــذه املقالــة، أقــر مــزورو PDA بأنهــم عارضــوا النقــد الــذايت، لكنهــم مل يتخلــوا 

ــال األشــياء الصحيحــة  ــه ق ــذي يفــرتض أن ــل، ال عــن الخــط الســلمي نفســه. هــذا الفصي

للوهلــة األوىل، يواصــل بشــكل أســايس الخــط الســلمي للتحريفيــة مــع “ماكــو” الحــادة، 

بتزييــف نظريــة الحــرب الشــعبية ولذلــك فــإن هــذه املجموعــة هــي الجــزء األكــر نزاهــة 

وغــر رشيفــة مــن املســاملة.

)4( مــن بينهــا حكمــت كيفيلجيمــي، ولديهــا مــكان خــاص وســبارك هــو الشــخص الــذي 

ــع  ــأ يف جمي ــواب أو الخط ــارب الص ــا، وكان يح ــن 20 عام ــرب م ــا يق ــجن مل كان يف الس

ــس  ــح، ولي ــذي يقرتحــه هــو خــط صحي ــات ضــد رد فعــل ســيايس. لكــن الخــط ال األوق

خــط لينينــي. ومــع ذلــك، تركيــا لهــا مــكان عــى رشارة طبيــب نقــاط، نحــن نحــرتم ماضيــه. 
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كيــف أن روزا لوكســمبورغ املناهضــة لليلــن لهــا مــكان يف تاريــخ الثــورة.

)5( ومــع ذلــك، هــذه ليســت وجهــة نظــر ديــرباي وأن تبويــب القيــادة السياســية يخضــع 

للقيــادة العســكرية وعــى العكــس فــأن القيــادة السياســية رضوريــة. القيــادة السياســية 

ــة،  ــذه املنظم ــذا أو ه ــة ه ــاس محارب ــتطيع الن ــي، وال يس ــزب املاركيس-اللينين ــي الح ه

ولكــن إذا متكــن هــذا الحــزب مــن االنتصــار، ميكــن للثــورة أن تنتــر.

أنظر: )جريدة النر: العدد األول يف 15 آذار 1971( 



الفصل الثالث
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الثورة الغير منقطعة -البند 1 

-1املقدمة : 
 

يف يــد بلدنــا هــو اكتشــاف نظــري كامــل ويف الواقــع، فــإن العديــد مــن الفصائــل االنتهازيــة 

ــة،  ــوات مختلف ــع عب ــا يف الســوق م ــة وطرحه ــس األطروحــات التنقيحي املســتندة إىل نف

ــة،  ــا، انتهازي ــا بعضــاً انتهازيً ــا، هــي ضــد بعضه معتمــدة عــى قــوى أخــرى خــارج قوته

خيانــة، إلــخ. هــم متهمــون. هنــاك كميــة صغــرة مــن االخرتاقــات التقديريــة أو التعابــر 

التــي ال ميكــن اعتبارهــا مبثابــة فواصــل تكتيكيــة.

وفيــا يســمى بالجــدل األيديولوجــي، فــإن النتــوء الكامــل للتحــدي البورجــوازي الصغــر 

للخديعــة الوقحــة، وهــو الغبــار املــرتدي الــذي نعرفــه، نحــن قدميــون واســتمر منذ ســنوات 

نتيجــة لعــدم وجــود حركــة بروليتاريــة قويــة يف بلدنــا، فــإن املســتوى األيديولوجــي عــى 

اليســار ليــس عاليــا. لذلــك، يف مثــل هــذه البيئــة، أصبــح مــا هــو صحيــح ومــا هــو االنحناء 

غــر قابــل للتمييــز؛ كل يشء دخــل يف بعضهــا البعــض. ويف هــذه البيئــة التــي اختفــى فيهــا 

ــف  ــورة” ملختل ــة ل “الث ــات األصلي ــورة، النظري ــة للث ــة املاركســية اللينيني ــر النظري جوه

أشــكال االنتهازيــة، بالنيابــة عــن ماركــس، إنجلــز، لينــن، ســتالن، مــاو تــيس تونــغ، هــويش 

منــه ... يتــم تقدميهــا مــع إشــارات إىل كتاباتهــم.

ــة،  ــر بالخيان ــب اآلخ ــاً الجان ــه، مته ــة كتابات ــن بكتاب ــم لين ــة يته ــواع االنتهازي ــد أن أح

ــاو. ــن بي ــاو ول ــات م ــارة إىل كتاب ــع اإلش ــل م ــه بالتعدي ــر يتهم واآلخ

“املاركســية هــي عقيــدة معقــدة للغايــة ذات عمــق عميــق”، إن املاركســية هــي باســتمرار 

عقيــدة ذاتيــة التعميــش تتعمــق وتتغــذى يف وجــه حقائــق الحيــاة الجديــدة.

ــر يف  ــذي ال يتغ ــد ال ــيء الوحي ــوى ال ــل محت ــوى، ب ــس محت ــاس لي ــية األس يف املاركس

ــة. ــه الحي ــي روح ــن، ه ــات لين ــي، يف كل ــة الت ــة الجدلي ــو الطريق ــية ه املاركس

وفقــا ملاركــس وإنجلــز، ال تؤخــذ يف االعتبــار اثنــن مــن العنــارص األكــر أساســية يف الجدلية. 

مــن املمكــن أن أذكر.
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إن االنتهازيــة موجــودة دامئــاً يف طريقتــن تشــوهان االشــرتاكية العلميــة: فهــي تأخــذ أربــع 

أطروحــات يف األطروحــات التــي يتقنهــا أســياد املاركســية والتــي كانــت باليــة يف املــايض، 

ــع  ــة تنقــح املاركســية يف ظــل جمي ــم الزمــان واملــكان -اللينيني بغــض النظــر عــن مفاهي

الظــروف، قائلــة إن مــارك املــكان واملــكان قــد تغــر لذلــك فهــي ليســت عالمــة صالحــة.

وكــا هــو الحــال يف كل بلــد يف العــامل، يحــاول كل نــوع مــن االنتهازيــة يف بلدنــا إربــاك 

ــا  ــق كلت ــالل تطبي ــن خ ــة م ــية اللينيني ــرض املاركس ــق ف ــن طري ــن ع ــلحن الثوري املس

ــن. الطريقت

أخذنــا هــذه الحقيقــة يف االعتبــار عنــد كتابــة هــذا الكتيــب حاولنــا طــرح فهمنــا للثــورة، 

ــة  ــاع نظري ــم إتب ــف ت ــالل رشح كي ــن خ ــل م ــلوب العم ــم وأس ــا للتنظي ــايل فهمن وبالت

الثــورة املاركســية يف ســياق الزمــن يف الواقــع، يف تحليــل االشــرتاكية العلميــة، ينتقلــون مــن 

امللخصــات إىل امللخصــات، وليــس مــن الخرســانة إىل الخرســانة.

لكــن يســار بلدنــا لديــه وضــع خــاص كا ذكــر أعــاله، اختفى جوهــر املذهب يف االكتشــاف 

النظــري عــى اليســار. لذلــك، بــدًءا مــن امللخــص، قررنــا النــزول إىل الخرســانة مــن خــالل 

فحــص املســألة مــن البدايــة وإظهــار كيــف أصبحــت أعمــق يف الوقت املناســب.

وهكــذا، مبجــرد طــرح نظريــة الثــورة املاركســية، التــي اختفــى جوهرهــا، وثانيــا، ســنمنع 

إىل حــد كبــر مــن الخلــط بــن مــا يســمى بالجــدل األيديولوجــي لجميــع أنــواع االنتهازيــة 

ــا املســلحن )بطبيعــة الحــال، ال توجــد إمكانيــة ملنــع تشــويه االنتهازيــة ومــع  وأصدقائن

ــر  ــل تزوي ــا يجع ــوح، م ــكل وض ــألة ب ــذه املس ــن ه ــف ع ــن الكش ــن املمك ــك، فم ذل

االنتهازيــة غــر فعــال عــى نطــاق واســع( لهــذه األســباب، اتبعنــا طريقــة مــن املجــرد إىل 

ــا. الخرســانة يف اختباراتن

درســنا هــذه املســألة يف ثالثــة أجــزاء، يحتــوي الجــزء األول عــى نظريــة الثــورة املاركســية 

لفــرتات ماركــس وإنجلــز ولينــن، الجــزء الثــاين هــو تعميــق النظريــة اللينينيــة للثــورة غــر 

املنقطعــة التــي صيغــت يف التكتيكــن مــن قبــل لينــن نفســه، تطبيــق هــذه النظريــة عــى 

مارســات الــدول املســتعمرة وشــبه املســتعمرة؛ تحــت ســتالن.

التفســر املنفصــل لهــذا االقــرتاح من قبــل الكومنرتن ومــاو: جوهــر النظرية غر الرأســالية 

ونظريــة الثــورة الدميقراطيــة بشــكل عــام. الجــزء الثالــث، والســات املميــزة لإلمربياليــة، 
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مــا أثــرى تعميــق مواجهــة املتطلبــات الجديــدة لالقرتاحــات اســرتاتيجية اللينينيــة ودول 

ــي  ــة، وتغط ــورة الكوبي ــة للث ــة والرجعي ــرات الثوري ــورة، والتفس ــتعارية للث ــبه االس ش

أجــزاء مــن تركيــا الطريــق الثــوري باإلضافــة إىل ذلــك، يف كل فصــل، يتــم تضمــن كل نــوع 

مــن نقــد االنتهازيــة يف بالدنــا يف القضايــا املتعلقــة باملوضــوع.

الوصف التعريفي 
النصر - تعريف الثورة

ــكل كل  ــزدوج يش ــاه امل ــذا االتج ــة. ه ــة ومتذبذب ــورة حتمي ــية للث ــة املاركس إن النظري

الجدليــة إن وجــود أســاس مــادي أمــر رضوري لــي تحــدث الثــورة ميكــن أن تحــدث ثــورة 

ــة يف مســتوى معــن. ــة إذا كانــت القــوى اإلنتاجي يف القــوى الثوري

ــة. ولكــن فقــط مــن أجــل انتصــار  ــورة حتمي ــة املاركســية للث ــى، فــإن النظري بهــذا املعن

ــت  ــة ليس ــروف املوضوعي ــن، والظ ــتوى مع ــد مس ــة عن ــوى اإلنتاجي ــون الق ــورة، تك الث

ــة  ــإن نظري ــى، ف ــذا املعن ــورة. وبه ــر الث ــة لن ــة رضوري ــادرة الثوري ــة للنضــوج املب كافي

ــة. ــي مجازي ــية ه ــورة املاركس الث

مــن أجــل أن تتــوىل الربوليتاريــا، فــإن التناقــض بــن عالقــات اإلنتــاج والقــوى اإلنتاجيــة 

يجــب أن يكتســب العــداء ويصــل إىل النقطــة النهائيــة.

إن الربوليتاريــا، أو فصيلــة الســالئف، تســحب الطبقــات الثوريــة مــن جانبهــا لحــل هــذا 

التناقــض، مــن أجــل املــي قدمــاً يف ترتيبــات البنيــة التحتيــة الروريــة من خالل تأســيس 

الهيمنــة السياســية الخاصــة بهــا ويجعــل الثــورة مســتمرة حتــى املجتمــع الطبقــي.

هــذان التعريفــان، اللــذان حــاوال مواجهــة “الثــورة” هــو االســتيالء عى الســلطة السياســية 

ــر  ــح وغ ــا صحي ــدم، “كاله ــاج متق ــط إنت ــاج إىل من ــة اإلنت ــن طريق ــورة م ــول الث أو تح

ــورة  ــة الث ــة يف نظري ــل هــذه املعضل ــة ال توجــد مث ــر كامل ــا غ ــل بنفســها؛ وألنه مكتم

املاركســية.

قضيــة الســلطة هــي القضيــة الرئيســية يف كل ثــورة. لكــن ليــس الــكل. تعريــف الثــورة، 

“الربوليتاريــا وحلفاؤهــا يســتولون عــى الســلطة”، غــر مكتمــل، وعــى هــذا النحــو، فهــو 

خطــأ، مثــل كل تعريــف ناقــص.
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كانــت هنــاك العديــد مــن املبــادرات الثوريــة يف التاريــخ، مثــل كومونــة باريــس، حيــث 

مل تكــن الربوليتاريــا قــادرة عــى تحقيــق التحــول االجتاعــي عــى الرغــم مــن االســتيالء 

عــى الســلطة وفقــا لهــذا التعريــف، ســوف تعتــرب كل هــذه الحــركات ثــورة، وباملثــل، فــإن 

املفهــوم الثــاين غــر مكتمــل، وبالتــايل فــإن الجــودة ليســت حاســمة.

وفقــا لهــذا التعريــف، ســيكون مــن الــروري النظــر يف قاعــدة بســارك التــي ترفــع أملانيــا 

ــورة  ــوم املاركــيس للث ــرى املفه ــوق “، ي ــورة مــن ف مــن اإلقطــاع إىل الرأســالية مــع “الث

ــا مــن  عمليــة ثــورة مســتمرة دون انقطــاع، الثــورة هــي تنظيــم نظــام إنتــاج أكــر تقدًم

خــالل املبــادرة الثوريــة للشــعب -مــن أعــى إىل أســفل جهــاز الدولــة القائــم، واالســتيالء 

عــى الســلطة السياســية، ومــن خــالل هــذه القــوة -مــن فــوق.

منــذ ظهــور الطبقــة العاملــة كقــوة مســتقلة عــى مــرسح التاريــخ، ظهــرت دامئــا انحرافات 

ــة املزدوجــة  ــن هــذه الطبيع ــة أو إهــال لواحــد م ــا مبالغ ــى أنه ــة االشــرتاكية ع الحرك

لنظريــة الثــورة.

القسم 1 
النظرية الثورية قبل الثورة املاركسية  

أواًل: مفاهيم الثورات ملاركس وإنجلز 

ــية  ــورة السياس ــي الث ــورة   وه ــن الث ــواع م ــة أن ــوم ثالث ــرى مفه ــز، ن ــس وإنجل يف مارك

ــث( ــل الثال ــتمرة يف الفص ــورة املس ــراجع الث ــتمرة )س ــورة املس ــة والث ــورة االجتاعي والث

وفقــاً ملاركــس وإنجلــز، فــإن الثــورة السياســية هــي انتقــال الســلطة السياســية إىل نظــام 

أكــر تقدميــة يف ذلــك التاريــخ واإلطاحــة بالقــوة الرجعيــة القامئــة مــن أجــل أن تصبــح 

الحركــة ثــورة سياســية مــن الــروري أن يكــون لــدى جاهــر الشــعب عــى األقــل جــزء 

كبــر منهــم يف رصاع ضــد الســلطة ومــع ذلــك، إذا متــردت ســلطة الجاهــر مــن خــالل 

األيــدي الثوريــة، ميكــن ذكــر الثــورة السياســية.

 ثانيــاً، وفقــاً ملاركــس وإنجلــز، لــي تعتــرب الحركــة ثــورة سياســية، يجــب أن تكــون الطبيعــة 

ــق  ــس يتعل ــف ملارك ــة. هــذا التعري ــذه الحرك ــإلدارة نتيجــة له ــة ل ــة والدميقراطي التقدمي

باملجتمــع الربجــوازي يف فــرتة مــا قبــل االحتــكار ومــدى التقدميــة يف ماركــس وإنجلــز مثــر 

لالهتــام. كمقيــاس لتقدميــة الحركــة، يقــول ماركــس:
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ــورة،  ــدة الث ــاس ش ــان لقي ــان اقتصادي ــا مقياس ــاص ه ــان الخ ــام واالئت ــان الع “االئت

فالقــوة املدمــرة والخالقــة للثــورة ترتفــع عندمــا تســقط )رصاع الطبقــات يف فرنســا، ص: 

.)53

إدارة واحــدة فقــط لالئتــان العــام والقــروض الخاصــة ميكــن أن تســقط الربــة القاتلــة، 

إنهــا اإلدارة الربوليتاريــة، يف هــذا الصــدد، يتمتــع املجتمــع الربجــوازي بأكــر القــوة تدمــراً 

والقــوة الخالقــة عــى أرضــه.

الثــورة السياســية هــي الثــورة الربوليتاريــة وهــذه الثــورة أيضــا توفــر التحــول االجتاعــي 

ــة والبورصــات  ــروض الربجوازي ــورة ســتقي عــى الق ــة( ألن هــذه الث ــورة االجتاعي )الث

هــذا هــو اختفــاء اإلنتــاج الربجــوازي والنظــام إنــه نظــام اجتاعــي واقتصــادي جديــد.

ثــورة 18 فرباير/شــباط هــي ثورة سياســية مل تســتطع الثورة التي اســتهدفت األرســتقراطية 

املاليــة الحــد مــن الربــة القاتلــة لالئتــان العــام واالئتــان الخــاص، ولكنهــا حــدت مــن 

ذلــك، مل يضــع شــهر فربايــر نهايــة للنظــام الربجــوازي، بــل وضــع حــداً لفصائلــه الرجعيــة 

فقــط. توســيع وتعميــق إطــار الحقــوق والحريــات الدميقراطيــة.

ــوازي  ــام الربج ــاء النظ ــم بإنه ــا مل تق ــة ألنه ــورة اجتاعي ــن ث ــباط مل تك ــورة فرباير/ش ث

ولكنهــا ثــورة سياســية، ألنــه نتيجــة النتفاضــة الجاهــر، أطيــح بالحكــم األكــر رجعيــة 

لألرســتقراطية املاليــة وأصبحــت إدارة أكــر تقدميــة يف املقدمــة، والتــي تجــد تعبرهــا يف 

ــة. ــة االجتاعي الجمهوري

ــاج إىل منــط  ــن منــط اإلنت ــال م ــة عــى االنتق ــورة االجتاعي ــف ماركــس للث ــد تعري يعتم

ــا حــول هــذا املوضــوع، يقــول ماركــس: ــر تقدًم ــاج أك إنت

“يف مرحلــة معينــة مــن تطورهــا، تتعــارض القــوى املاديــة املنتجــة يف املجتمــع مــع عالقات 

اإلنتــاج الحاليــة التــي كانــت تعمــل فيهــا حتــى ذلــك الحــن، أو عالقــات امللكيــة التــي ال 

متثــل أي يشء يف تعبرهــا القانــوين.

ــات أمــام  ــا أصبحــت عقب مل تعــد هــذه العالقــات نتيجــة لتطــور القــوى املنتجــة، ولكنه

هــذا التطــور. ثــم يبــدأ عــر الثــورة االجتاعيــة، التغــر يف القاعــدة االقتصاديــة يضاعــف 

البنيــة الفوقيــة الضخمــة، بشــكل كبــر أو قليــل الرسعــة.

ــة  ــكال اإليديولوجي ــون األش ــا تك ــا م ــة، دامئً ــة الفرعي ــاكل الفوقي ــذه الهي ــة ه ويف دراس

لظــروف اإلنتــاج االقتصــادي، والتــي ميكــن تحديدهــا بشــكل علمــي أو قانــوين أو ســيايس 
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أو دينــي أو فنــي أو فلســفي مــن هــذه الــروط. مــن الــروري أن مييــزين أن التكويــن 

االجتاعــي لــن يختفــي أبــداً دون تطويــر جميــع القــوى اإلنتاجية التــي ميكــن أن تحتويها؛ 

عالقــات اإلنتــاج الجديــدة والعلويــة، فــإن ظــروف الوجــود املــادي لهــذه العالقــات ال تــأيت 

ــداً إىل مــكان املجتمــع القديــم دون ازدهــار يف الحضــن “)مســاهمة يف نقــد االقتصــاد  أب

الســيايس، ص: 23-24(.

ــز  ــات ماركــس وإنجل ــإن االتجــاه املســيطر يف نظري ــه عــى الفــور ف وكــا ميكــن مالحظت

ــة،  ــة. دور يف إطــار حاســا للظــروف املادي ــة واالجتاعي ــة االقتصادي ــورة هــو الحتمي للث

وفقــا لهــذا الفهــم، فــإن الثــورة السياســية هــي مكملــة للثــورة االجتاعيــة الثــورة 

ــة، )بالنســبة  ــة يف اإلطــار الحاســم للظــروف املادي ــادرة الثوري ــاج املب السياســية هــي نت

ــة(. ــية واجتاعي ــورة سياس ــي ث ــي تعن ــة، فه ــورة الربوليتاري للث

ثانيًا : خطوات مرحلة الثورة والتطور والنظرية الفيزيائية

1( الثورة السياسية هي مرحلة رضورية من الثورة االجتاعية:

الثــورة السياســية: هــي عمــل اخــرتاق ثــوري والثــورة هــي عمــل منظمــة تالحــق الجاهر، 

ــورة السياســية  ــاذا تفعــل هــذا هــو الحــال خاصــة بالنســبة للث ــة وتعــرف م وهــي واعي

ــه انضبــاط مثــل الحديــد،  التــي ســتؤدي إىل تحــول اشــرتايك، إن تنظيــم األقليــة، الــذي ل

ــر،  ــي بالجاه ــع الوع ــق رف ــن طري ــرتاكًيا ع ــواًل اش ــدث تح ــية ويح ــورة سياس ــوم بث يق

ورفــع مســتوى وعــي الجاهــر ومســتوى حركتهــا، واســتخدام الثــورة الثوريــة يف الوقــت 

املناســب ويف الوقــت املناســب.

ــرتاق  ــن االخ ــر. لك ــتند إىل الجاه ــة وتس ــر الواعي ــل الجاه ــة لعم ــي نتيج ــورة ه  الث

الثــوري يف تنظيــم الثوريــن، الــذي تعتــرب مهنتــه الضيقــة ثوريــة، لــه أهميــة حيويــة هنــا، 

)دامئــاً مــا يقلــل املصلــون مــن دور املبــادرة الثوريــة(.

2( مــن أجــل أن تكــون الثــورة السياســية قــادرة عــى توفــر التحــول االجتاعــي )لفــرتة 

مــا قبــل االحتــكار، مــن أجــل أن تكــون ثــورة(، مــن أجــل أن تصبــح ثــورة اجتاعيــة، مــن 

ناحيــة، تكــون الظــروف التاريخيــة والبنيــة االقتصاديــة واالجتاعيــة كافيــة ومــن ناحيــة 

أخــرى، الوعــي والتنظيــم للجاهــر يجــب أن تكــون عاليــة.
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ــخ ليــس  ــة. التاري ــادرة ثوري ــة ال يلعــب فقــط مب ــورة االجتاعي ــوري يف الث ــدور الث إن ال

ــى  ــتوىل ع ــورات اس ــخ الث ــن أن تاري ــم م ــى الرغ ــخ. ع ــون التاري ــال يخلق ــاالً، األبط أبط

الســلطة، إال أنــه كان مليًئــا باإلحبــاط مــن املبــادرة الثوريــة بســبب عــدم وجــود ظــروف 

موضوعيــة )عــى الرغــم مــن كل أنــواع البطولــة(. مــن حركــة مونــزر.

كان الشــيخ بدرالديــن والتاريــخ حتــى “كومونــة باريــس” مرسحــا لهزميــة املبــادرة الثوريــة 

التــي ال تتفــق مــع األســس املاديــة للعــر الــذي عاشــوا فيــه.

اخــرتاق ثــوري يف فــرتة معينــة، مهــا كانــت قويــة، إذا كانــت الفــرتة التاريخيــة تجعــل مــن 

املســتحيل لتحقيــق هــذا االخــرتاق الوصــول إىل النــر، إذا مل تصــل ظــروف الحيــاة املاديــة 

إىل مرحلــة نضــج معينــة لتحقيــق هــذا النجــاح، فــإن الهزميــة هــي نتيجــة.

أثنــاء تحليــل حركــة مونــزر، الوحــدة الجدليــة بــن الحتميــة الثوريــة والتاريخيــة والحتميــة 

االجتاعيــة، يكشــف إنجلــز نفســه مبهــارة شــديدة: “اإلفــراط )املســتخدم مبعنــى أنــه ال 

يتوافــق مــع تلــك الفــرتة التاريخيــة( هــو أكــرب مشــكلة قــد يكــون رئيــس الحــزب قــد عــاىن 

منهــا. الطبقــة التــي تســيطر عليهــا الحركــة وقــوة هــذه الفئــة ليســت ناضجــة مبــا يكفــي 

لتنفيــذ اإلجــراءات املطلوبــة للتعامــل مــع القــوة التــي يتعــن عليهــا معالجتهــا.

مــا فعلــه هــذا الرئيــس غــر مرتبــط بإرادتــه. لكــن هــذا يعتمــد عــى املرحلــة التــي بلغهــا 

ــات، ودرجــة تطــور  ــن الطبق ــراع ب ــة ودرجــة تطــور ال ــات املختلف ــن الطبق ــن ب التباي

التناقضــات املاديــة التــي تحــدد درجــة تطــور التناقضــات الطبقيــة، ودرجــة تطــور عالقات 

التبــادل والعالقــات التبادليــة.

ــة  ــح اليومي ــه الخاصــة، واملصال ــه الســابقة، ومبادئ ــه هــو عكــس جميــع ترفات مــا يفعل

لحزبــه. مــا ســيفعله هــو يشء مــن غــر املحتمــل أن يحــدث “)حــرب الفالحــن يف أملانيــا، 

ص 127(

ويف نظريــة الثــورة، يجــادل ماركــس بالعالقــة والتناقــض بــن املبــادرة الثوريــة والحتميــة 

االقتصاديــة واالجتاعيــة:

“إن النــاس يصنعــون تاريخهــم الخــاص، ولكــن وفقــا ألفراحهــم فإنهــم يعيشــون يف ظروف 

أعطيــت فيهــا املــايض ورثــت مــن املــايض، وليــس بالــروط التــي اختاروها”)انقــالب لــوي 

ــرت، صفحة 21( بوناب

ــل  ــي عم ــورة ه ــون أن الث ــن يدع ــن الذي ــد الرجعي ــورة ض ــباب الث ــس أس ــرح مارك وي

ــا  ــورة عــى أنه ــر الث ــذي أظه ــة مــن االســتفزاز: لقــد انتهــى اآلن تقــارب الخــارق ال حفن

ــن. ــن الخبيث ــاج إلرادة املحرض نت
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ــات  ــن االحتياج ــد م ــد ولِ ــزال ق ــذا الزل ــع أن ه ــم الجمي ــوري، يعل ــزاع ث ــأ ن ــا نش أين

االجتاعيــة التــي ال ميكــن تلبيتهــا مــن قبــل املؤسســات املتقادمــة.

هــري ليفبفــر، نقــالً عــن ماركــس يف بيــان أمــام مجلــس القضــاء املاركــيس ماركــس، )علــم 

االجتــاع ماركــس، 189(.

والقضيــة واضحــة مــن أجــل أن تكــون ناجحــة يف دور املبــادرة الثوريــة، يجــب أن توضــع 

الثــورة عــى أســاس مــادي، وبعبــارة أخــرى، مــن الــروري أن تصــل البنيــة التحتيــة إىل 

مســتوى معــن يحقــق فيــه التقــدم الثــوري النــر.

“بالنســبة للثــورات، مــن الــروري أن يكــون هنــاك أســاس مــادي ال ميكــن تحقيقــه بــن 

النــاس إال إذا كانــوا ميثلــون تلبيــة احتياجاتهــم.  )عالمــات(

ثانيًا: خطوات مرحلة الثورة والتطور والنظرية الفيزيائية:

ــنة  ــرون س ــز، “ع ــس إنجل ــب إىل مارك ــة” كت ــة العظيم ــورات التاريخي ــة التط “يف حال

ليســت حتــى يــوم واحــد، لكــن بعــد أيــام تجمعــت يف العريــن ســنة” )لينــن، تكتيــكات 

ــا، أصــل املاركســية، ص 44(. ــة الربوليتاري النضــال الطبقي

يصــوغ ماركــس وإنجلــز النضــال الثــوري للربوليتاريــا عــى مرحلتــن: التطــور والثــورة. يف 

كلتــا املرحلتــن، تختلــف التكتيــكات الثوريــة للربوليتاريــا مرحلــة الثــورة هــي فــرتة قصــرة.

هــذه املرحلــة هــي مرحلــة النظــام االجتاعــي املعطــى لتكــون يف االتجــاه الصاعــد يف هذه 

املرحلــة القصــرة يعتــرب تكتيــك الربوليتاريــا وقائدهــا جرميــة؛ مقالــة واحــدة مكتوبــة عــى 

ــة  ــة الدول ــا يف هــذه الفــرتة هــي كــرس آلي جــدول األعــال وكانــت تكتيــكات الربوليتاري

املعينــة وإرســاء القــوة الثوريــة للربوليتاريــا.

 ماركس وإنجلز

ــه  ــق علي ــة للفرنســين، أطل ــد الثوري ــات والتقالي ــن االخرتاق ــك املســتوحى م هــذا التكتي

ــن. ــإن االنتفاضــة ف ــز، ف ــا ملاركــس وإنجل اللغــة الفرنســية وفق

“اليــوم االنتفاضــة هــي يف الواقــع شــكل مــن أشــكال الحــرب، وعندمــا يتــم إبادتهــا، فإنهــا 

ــة. العمــل الدفاعــي هــو  ــي ســتؤدي إىل تدمــر الطــرف املهمل تعتمــد عــى القواعــد الت

مــوت كل متــرد مســلح ...

ــزم  ــال: “الح ــالق وق ــى اإلط ــة ع ــة الثوري ــتاذ يف السياس ــم أس ــون أعظ ــال دانت ــا ق وك

والجــزم”.
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وكــا هــو واضــح، ال ينبغــي أن تلعــب الظــروف بــدون ثــورة لكــن االخــرتاق هــو فتــح 

االنطالقــة مــرة واحــدة أو عــدم االســتمرار يف الهجــوم، مهــا كان صغــرا كل يــوم، الفــوز 

االنتصــارات عــن طريــق أخــذ الفائزيــن إىل جانــب العــدو للهجــوم ومهاجمــة العــدو أمــر 

رضوري. هــذا هــو تكتيــك الربوليتاريــا خــالل الثــورة.

ــن  ــرتة القصــرة م ــة هــذه الف ــى نهاي ــا حت ــد يف الربوليتاري ــم الرائ ــة الطاق ــا هــي مهم م

ــز يف  ــاري، آراء ماركــس وإنجل الثــورة؟ بالطبــع، ينقــل لينــن، عــى مهــام الحــزب الربوليت

ــورة. ــاً ملســار الث ــة جــداً، وفق هــذه الفــرتة الطويل

لزيــادة الوعــي والقــوة والقــدرة عــى القتــال مــن الطبقــة الرائــدة والذهــاب مــن خــالل 

خطــوات الســلحفاة مــن ناحيــة أخــرى، مــن خــالل ترتيــب كل هــذا العمــل مــن خــالل 

توجيهــه إىل الهــدف األخــر للطبقــة الرائــدة، لجعــل الطبقــة العاملــة كافيــة إلنجــاز أشــياء 

عظيمــة يف األعــال الكبــرة عــن طريــق جمعهــا يف غضــون عريــن عامــا.

إن النضــال الثــوري لهــذه الفــرتة الطويلــة هــو إعطــاء النضــال األيديولوجي ضــد االنتهازية 

ــم الكفــاح  ــم، وتنظي ــة، والتعلي ــل، لرفــع وعــي وقــوة الطبقــة القيادي عــى املــدى الطوي

ــا النقــايب إىل النضــال االقتصــادي والدميقراطــي  اليومــي للجاهــر مــن نضــال الربوليتاري

للمجموعــات الشــعبية، إىل يســار الجيــش الدميقراطــي، ويغطــي جميــع أشــكال العمــل، 

مــن توجيــه املعارضــة السياســية إىل التوجيــه.

ــبب  ــة، بس ــذه املرحل ــا يف ه ــة للربوليتاري ــة الثوري ــن اللغ ــز ع ــس وإنجل ــدث مارك  تح

املســتوى العــايل مــن املســتوى النظــري األيديولوجــي للربوليتاريــا األملانيــة وقدرتهــا عــى 

ــا. ــعبية إىل صفوفه ــر الش ــذب الجاه ج

كــا رأينــا، يتــم تشــكيل تكتيــكات الربوليتاريــا وفقا لظــروف وأوضــاع محــددة. التكتيكات 

تتغــر عندمــا تتغــر الظــروف. الثــوري الربوليتــاري هــو الشــخص الــذي يســتخدم اللغتــن 

يف الوقــت املحــدد ويف الوقــت املحــدد. كــا ألهــم ماركــس لودفيــج فوربــاخ، كان ثوريــا:

املحــارب بقلبــه الفرنــيس ورأســه األملــاين. حــزب الربوليتاريــا هــو منظمــة مقاتلــة تأسســت 

عــى أســاس املاديــة الجدليــة والتاريخيــة، مــا يجعــل جميــع أنــواع العمــل مــن أصغــر 

اإلصالحيــن إىل املاطلــة الثوريــة.
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يف قاعــدة جميــع االنحرافــات الصحيحــة واليســارية التــي نشــأت يف حركــة الثــورة، 

للتشــويش عــى التكتيــكات الثوريــة يف هاتــن املرحلتــن. إمــا محاولــة التحــدث بالفرنســية 

ــورة، أو التحــدث بلغــة  ــة الث ــة يف مرحل ــة التطــور أو اإلرصار عــى اللغــة األملاني يف مرحل

ــن. ــك املراحــل يف املرحلت تل

)وبعبــارة أخــرى، ميكــن تلخيــص ســبب جميــع االنحرافــات يف شــكل إهــال أو تضخيــم 

أي جانــب مــن جوانــب االزدواجيــة يف نظريــة الثــورة(.

ــة تحــاول أن تتحــدث الفرنســية دون  ــة مــن جه ــت االشــرتاكية العلمي ــا كان ــة م وبطريق

متــوج لظــروف موضوعيــة، الجاهــر، املؤامــرة، ملصــادرة منــاورة الســلطة إىل بالنكوســت 

ــز، ماركــس دعــا األملانيــة الشــيوعية الخــام مــن ناحيــة أخــرى برودونكــو  ماركــس وإنجل

والســايل ‘.

 لقــد صاغهــا نضــال ماركــس وإنجلــز النظــري -األيديولوجــي طــوال حيــاة ماركــس وإنجلــز 

ضــد اإلصالحيــن الربجوازيــن الربيطانيــن واألملــان، الذيــن حاولــوا وضــع النضــال الســيايس 

للربوليتاريــا يف مســاحة تتوافــق مــع مطالــب الرأســالية مــع اإلصالحيــن.

ــورة  ــور الث ــط قص ــل ترتب ــورة؟ ه ــور والث ــل التط ــدد مراح ــي تح ــل الت ــي العوام ــا ه م

ــة  ــز املرحل ــس وإنجل ــط مارك ــون، ويرب ــا قان ــورات لديه ــع الث ــس بالطب ــة؟ لي باملصادف

الثوريــة باألزمــة الثوريــة، )يجــب أن يكــون مســتوى وعــي الربوليتاريــا وتنظيمهــا كافيــاً 

ــورة(. للث

ــة كان  ــز لفــرتة طويل ــا واضحــا يف ماركــس وإنجل ــة مفهوم ــة الثوري ــوم األزم مل يكــن مفه

ــة  ــة لألزم ــة الباهت ــذه الحال ــبب ه ــام 1848 بس ــورة ع ــن يف ث ــز مخطئ ــس وإنجل مارك

الثوريــة، ويحتــوي برنامــج األزمــة الثوريــة يف االشــرتاكية العلميــة عــى عنــارص مختلفــة 

ــتمر. ــاب املس ــية، واالكتئ ــة السياس ــة، واألزم ــة االجتاعي ــة، واألزم ــة االقتصادي ــل األزم مث

كــا ذكرنــا أعــاله، يف نظريــة االشــرتاكية العلميــة، فــإن نظريــة هــذه املنخفضــات تكــون 

غامضــة للغايــة حتــى رأس املــال. يقــول ماركــس وإنجلــز يف البيــان:

ــوازي إىل  ــع الربج ــود املجتم ــت وج ــي جلب ــة الت ــات التجاري ــارة إىل املنخفض ــي اإلش يكف

خطــر أكــرب يف كل مــرة )ص: 54( هــذه األزمــات االقتصاديــة هــي األزمــات القلبيــة التــي 
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تتعــرض لتهديــد متزايــد يف كل مــرة، وستســتمر حتــى نهايــة االقتصــاد الربجــوازي. هــذه 

األزمــات تخلــق أيضــا أزمــات اجتاعيــة.

لكــن وجــود هاتــن األزمتــن ليــس كافيــاً لحــدوث ثــورة؛ مــن أجــل أن تكــون الظــروف 

املوضوعيــة للثــورة ناضجــة، باإلضافــة إىل األزمــة االقتصاديــة، تعميــق األزمــة االجتاعيــة 

ووجــود أزمــة سياســية مــن شــأنها أن متكّــن مــن اإلطاحــة بالحكــم الربجــوازي )إن وجــود 

ــود  ــة ووج ــة االجتاعي ــق األزم ــى تعمي ــا ع ــد أيض ــية يعتم ــة السياس ــذه األزم ــل ه مث

األزمــة االقتصاديــة(.

ــون  ــن تك ــة، فل ــذه الطريق ــة به ــا النهائي ــة إىل حدوده ــات الثالث إذا مل تصــل هــذه األزم

ــورة(. ــة للث ــورة، يجــب أن تنضــج الظــروف املوضوعي ــورة. )بالنســبة للث ــاك ث هن

ويشــمل مفهــوم األزمــة الثوريــة التــي اســتخدمها ماركــس وإنجلــز خــالل رصاع عــام 1848 

ــز يف عــام  ــع ماركــس وإنجل ــا اندل ــة غــر املتعمقــة، فعندم ــة االقتصادي األزمــة االجتاعي

1848، ظنــوا أن الوقــت قــد حــان، وفكــروا يف انــدالع الثــوران كأزمــة الرأســالية املســتمرة 

واألخــرة.

ــؤ  ــدون تباط ــيايس ب ــول الس ــدث التح ــز أن يح ــس وإنجل ــل مارك ــذه، يأم ــا ه ويف أيامن

ــه. ــن تحقيق ــي ميك ــول االجتاع ــذا التح ــف، وأن ه وتوق

ــاك شــك يف أن النضــال  ــز: “... ال ميكــن أن يكــون هن وحــول هــذا املوضــوع، يقــول إنجل

الكبــر بالنســبة لنــا قــد بــدأ أخــرًا يف ظــل الظــروف الحاليــة وأنــه ســيتعن االنتهــاء منــه 

يف ســياق ثــورة واحــدة طويلــة ومختلطــة )التــي مــن املفــرتض أن تكــون ثــورة مســتمرة(، 

ولكــن يف النهايــة لــن ينتهــي إال بالنــر النهــايئ للربوليتاريــا “ )مقدمــة إىل رصاع الطبقــات 

ــل  ــرون مث ــن يفك ــك الذي ــة أن أولئ ــز رصاح ــول إنجل ــك يق ــع ذل ــا، ص 12( وم يف فرنس

أنفســهم يف ســنوات 1850-1848هــم عــى خطــأ.

ــة  ــا( أظهــروا أن وضــع التنمي ــع مــن يفكــرون مثلن ــاً، وجمي ــخ خاطئ ــي التاري لقــد جعلن

ــاج  ــاء اإلنت ــن النضــج للســاح بإلغ ــد ع ــد كل البع ــة بعي ــارة األوروبي ــة يف الق االقتصادي

الرأســايل، ثبــت مــرة أخــرى مــدى اســتحالة قوتهــا “)املرجــع نفســه، الصفحتــان 16 و18، 

ــة لعــام 1888(. ــان يف الطبعــة اإلنجليزي انظــر أيضــاً، مقدمــة البي

يف عــام 1850 قــال ماركــس إنــه مــن الخطــأ توقــع ثــورة بروليتاريــة بســبب عــدم وجــود 

رشوط موضوعيــة: 



229

ــث تطــورت األوضــاع  ــة يف هــذا االزدهــار حي ــورة حقيقي ــاك ث ــون هن ــن أن تك “وال ميك

الربجوازيــة للمجتمــع الربجــوازي، بحيــث ميكــن تحقيــق رفاهيــة عامــة للمجتمــع 

الربجــوازي، وهــذه الثــورة ال ميكــن أن تحــدث إال عندمــا يتعــارض هــذان العامــالن، وهــا 

ــض. ــا البع ــع بعضه ــوازي، م ــاج الربج ــكال اإلنت ــة وأش ــة القامئ ــوى اإلنتاجي الق

لــن تــأيت ثــورة جديــدة إال بعــد حــدوث أزمــة جديــدة، وكلــا كان مــن املؤكــد أن تــأيت، 

كلــا كان ذلــك أكــر دقــة “)رصاع الطبقــات يف فرنســا، ص 159(.

يجــادل ماركــس بــأن كل اخــرتاق ثــوري للربوليتاريــا يتضــاءل ويختفــي بســبب عــدم كفايــة 

الــروط املوضوعيــة بــن 1848 و50: كان أكــر نحافــة “)انقــالب لــوي بونابــرت، ص: 28(.

وبعد كل هذه التعبرات، يصبح مفهوم األزمة الثورية أوضح من مفهوم البيان.

وكــا قــال ماركــس يف حــن أن التناقــض بــن الطبيعــة االجتاعيــة لإلنتــاج وامللكيــة الخاصة 

لوســائل اإلنتــاج لــه القــدرة عــى تطويــر القــوى اإلنتاجيــة للرأســالية دون كســب العداء، 

فــإن األزمــة االقتصاديــة للرأســالية ال ميكــن أن تــؤدي إىل ثورة.

ومــن الواضــح أن مخطــط اإلنتــاج هــو كل الجدليــة. كل ديالكتيــك، مثــل الــكل، يحتــوي 

عــى الوحــدة والنقابــة والفصــل. مــن ناحيــة، عالقــات اإلنتــاج القامئــة يف لحظــة تاريخيــة 

معينــة، والقــوى اإلنتاجيــة تســقط، وتعرقلهــا، وتتطــور، مــن ناحيــة أخــرى، يف نفــس القوى 

اإلنتاجيــة يف أي لحظــة تاريخيــة أخــرى، تطــور املكابــح هــذا هــو جدليــة أمــر اإلنتــاج.

ينشــأ عــدد مــن النزاعــات عــن التناقــض األســايس بن قــوى اإلنتاج وعالقــات اإلنتــاج. هذه 

الراعــات. بــن االقتصــاد واالســتهالك، بــن الطبقــات، الربوليتاريــا والعــال والربجوازيــة 

سياســية يف شــكل رصاع بــن الربوليتاريــا االجتاعيــة والربجوازيــة لتدمــر أو حايــة الدولــة 

ــة ونظامها. الربجوازي

ــد، أي  ــاد واح ــق يف كس ــج وتتعم ــالث تندم ــات الث ــة أن األزم ــي حقيق ــورة ه ــة الث لحظ

وجــود األزمــة الثوريــة، حيــث تنتهــي التناقضــات األساســية وال ميكــن أن تحــدث االنتفاضة 

إال بوجــود مثــل هــذا املوقــف.

ــتجمع كل  ــي س ــا )1850-1848(، والت ــة يف فرنس ــرب عاملي ــود ح ــى وج ــر ع ــس ي مارك

ــورة  ــل إىل الث ــع ويص ــي أن يتوس ــال الطبق ــن للنض ــث ميك ــا بحي ــة مع ــدول األوروبي ال

ــة(. ــورة العاملي ــى الث ــة )مبعن األوروبي
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ــة عظيمــة يف  ــورة بروليتاري ــة األوىل أدت إىل أول ث ــة أن الحــرب العاملي بالنظــر إىل حقيق

العــامل، مــن املســتحيل أن نقــول إن فكــر ماركــس مل يكــن يف الحقيقــة نبــوءة، بــل نبــوءة 

ــرتا وأن الثــورة  ــة )مــن املعــروف أن نبــوءة ماركــس مل تحــدث قبــل الثــورة يف إنجل علمي

الربوليتاريــة ســتنتر إىل كل دول أوروبــا ولكــن املهــم هنــا هــو حقيقــة أن الحــرب 

ــة(. ــورة الربوليتاري ــتؤدي إىل الث ــة الرأســالية س العاملي

يقــال إن ماركــس: “إن رصاع الطبقــات داخــل املجتمــع الفرنــيس يتوســع يف حالــة نشــوب 

حــرب عامليــة تواجــه فيهــا جميــع األمــم. الثــورة يف بدايــة تنظيمهــا، وليــس يف النهايــة، 

ليســت قصــرة األجــل.”

ــه ليــس مجــرد عــامل  جيــل اليــوم يشــبه اليهــود الذيــن أخذهــم مــوىس إىل الصحــراء. إن

جديــد يجــب عليــه غــزوه، عليــه أن يضحــي بنفســه إلفســاح املجــال للنــاس الذيــن ميكنهم 

التنافــس مــع العــامل الجديــد أنظــر )أنجلــز الطبقــة ماكارونــس يف فرنســا صفحــة 132(.

هــذه نبــوءة ماركــس فيــا يتعلــق بحقيقــة الثــورة الربوليتاريــة األوىل، بعــد ثالثــن ســنة 

مــن الثــورة الربوليتاريــة األوىل، قبــل 30 ســنة، 15 ديســمرب 1887.

مزيــد مــن الكاليــن والثوريــن الربوليتاريــن مــن بعدهــم والثــورة هــي قــول الوقــت، 

ــز(. ــر إنجل )فقــط يف روســيا، طبــع لينــن والبالشــفة تحذي

ــرب  ــتثناء ح ــا باس ــل بروسيا-فرنس ــن أج ــرى م ــرب أخ ــد ح ــز: “... ال توج ــول إنجل ويق

ــوم  ــى الي ــا حت ــم تخيله ــة مل يت ــة وكثاف ــا درج ــون له ــوف يك ــرب س ــذه الح ــة، وه عاملي

وســوف يبتلعــون بالطمــع حتــى ينقضــوا ويزرعــون حتــى ال تســتطيع حتــى قطيــع الجــراد 

ــك. أن تفعــل ذل

أن تدمــر حــروب ثالثــن ســنة ســوف يتناســب مــع 4-3 ســنوات وينتــر يف جميــع أنحــاء 

ــه األخــر يف الجــوع  ــغ دافع ــذي بل ــاة والخطــر ال ــن املعان ــاب الناجــم ع ــارة، واالكتئ الق

والطاعــون والجيــوش والجاهــر الشــعبية؛ االرتبــاك اليائــس الناجــم عــن اإلفــالس العــام 

ــار  ــيكون انهي ــارف؛ س ــة واملص ــارة والصناع ــأناها يف التج ــي أنش ــة الت ــة االصطناعي لآللي

ــرج  ــث تتدح ــدا بحي ــرة ج ــة كب ــة ذا قيم ــة للدول ــفتهم التقليدي ــة وفلس ــدول القدمي ال

ــؤ مبــن ســيفوز يف املعركــة. بالعــرات مــن التيجــان واســتحالة التنب
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وهنــاك نتيجــة واحــدة مؤكــدة متامــا وهــي: اســتنفاد عــام وإعــداد رشوط للنــر النهــايئ 

ــذي  ــاديل، ال ــباق التب ــام الس ــا نظ ــدأ فيه ــي يب ــة الت ــي الحال ــذه ه ــة، ه ــة العامل للطبق

وصــل إىل اللفــة األخــرة، بإعطــاء مثــاره ورمبــا الحــرب، ميكــن أن تدفعنــا إىل الــوراء بشــكل 

مؤقــت، ميكننــا أن نبعــد عنــا العديــد مــن املناصــب التــي فــازت بهــا.

لكــن مــا إن تركــت القــوى ال ميكنــك الســيطرة عليهــا مــرة أخــرى، ميكنــك دامئــاً أن تتــرف 

كــا تعــرف: يف نهايــة الدرامــا، ســوف يتــم تدمــرك وســوف يتــم الحصــول عــى انتصــار 

الربوليتاريــا أو ال مفــر منــه، )لينــن، االشــرتاكية والحــرب، الصفحــات 172-173(.

ثالثًا: نظرية الكآبة املستمرة والثورة الدائمة

يف الفــرتة مــن 1848 إىل 1850، كانــت وجهــات نظــر ماركــس وإنجلــز للثــورة ثــورة ثابتــة. 

هــذه النظــرة االســرتاتيجية هــي نتيجــة لســوء تفســر تلــك الفــرتة. اعتقــد ماركــس وإنجلز، 

وهــا ينظــران إىل األزمتــن الرئيســيتن يف عــام 1847 )أزمــة التجــارة العامليــة والصناعيــة 

عــام 1847 واألزمــة الزراعيــة(، أن الســاعات األخــرة مــن الرأســالية قادمــة، وأن النضــال 

العظيــم قــد بــدأ أخــراً، وأن عــر الثــورات االشــرتاكية قــد فتــح.

بعبــارة أخــرى، اعتقــد ماركــس وإنجلــز أن األزمــة االقتصاديــة للرأســالية التــي انفجــرت 

عــام 1847 كانــت األزمــة األخــرة واألخــرة للنظــام ودافعــوا عــن هــذه النظريــة املتواصلــة 

ــة األزمــة املســتمرة، ففــي الفــرتة مــن 1847 إىل 1850 واعتقــد  ــاج نظري ــورة هــي نت للث

ماركــس وإنجلــز أن الثــورة الربوليتاريــة يف فرنســا وأوروبــا ســوف تكــون يف الصــدارة قريبــاً.

ــى  ــة ع ــة والعملي ــا النظري ــم أعاله ــى معظ ــز ع ــس وإنجل ــز مارك ــرتة، رك ــذه الف يف ه

أملانيــا: يحــول الشــيوعيون انتباههــم إىل معظــم األملــان، ألنــه يف الظــروف األكــر تقدًمــا 

ــوة  ــتكون الخط ــا س ــة يف أملاني ــورة الربجوازي ــر، والث ــابع ع ــة، يف الس ــارة األوروبي للحض

ــة 9(. ــان، صفح ــز، البي ــس، إنجل ــا “ )مارك ــي تليه ــة الت ــورة الربوليتاري األوىل يف الث

كــا رأينــا، الثــورة التــي تنبــأ بهــا ماركــس وإنجلــز ألملانيــا هــي ثــورة ثابتــة وهــذه الثــورة 

املســتمرة ليســت نظريــة الثــورة التدريجيــة. هــذا املــكان مهــم للغايــة. هــذه هــي امليــزة 

الرئيســية التــي متيــز هــذه النظريــة التــي طبقهــا لينــن عــى الحيــاة يف الفــرتة اإلمربياليــة 

مــن النظريــة الرتوتســكية للثــورة املســتمرة.
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بالنســبة للقســطنطينية عــام 1849، مل يتنبــأ ماركــس وإنجلــز بالثــورة الثابتــة كــا تصــور 

غوستتشــالك وأتباعــه ثــورة مســتمرة: ولكــن ثورتهــم املســتمرة هــي ثــورة تدريجيــة أو 

خطــوة واحــدة. ]8 *[

)إن جوهــر هــذه النظريــة هــو التقليــل مــن القــدرة الثوريــة للفالحــن، ورفــض تحالــف 

ــم  ــة، ث ــورة الربجوازي ــل الث ــة ]قب ــورة التدريجي ــاك عــرض ماركــس بالث ــا( وانته الربوليتاري

ــورة الربوليتاريــة[:  الث

“ملــاذا علينــا أن نضغــط عــى دمنــا؟ كان علينــا الرتشــح للرأســالية ... ألننــا كنــا ســنخرج 

مــن جحيــم الطبقــة املتوســطة. “

بالنســبة إىل جوتســكالك ومؤيديــه، الذيــن حثــوا الثــورة الفوريــة للربوليتاريــا عى تأســيس 

الســلطة الشــيوعية مــن خــالل الثــورة الثوريــة، يجــرف ماركــس وإنجلــز البقايــا اإلقطاعيــة 

ملهمــة “الثــورة القادمــة” يف أملانيــا.

ــة  ــق الدميقراطي ــوا لتعمي ــا قال ــة وك ــة تاريخي ــة مبهم ــتحيل اإلطاح ــن املس ــوا إن م قال

الربجوازيــة عــى أســاس نظريــة ماركــس وإنجلــز للثــورة املرحليــة، فــإن فكــرة أن 

الربوليتاريــا نفســها، مــن خــالل اتخــاذ الربجوازيــة الليرباليــة، والثــورة الربجوازيــة املتأخــرة 

يف أملانيــا مــن خــالل إقامــة تحالفــات مــع الدميقراطيــن الربجوازيــن الصغــار، ولربوليتاريــا، 

ــة. ــة ومجتمعي ــورة دامئ ــل الث ــف، تجع دون توق

ووفقــاً لهــذه النظريــة، يجــب مواجهــة البورجوازيــة الليرباليــة ألن الربجوازيــة الليرباليــة 

خائفــة وضعيفــة، بعــد مــا حــدث يف فرنســا، فقــد خانــت الثــورة باالتفــاق مــع اإلقطاعــات، 

ــة  ــم إال يف مواجه ــن أن تت ــا ال ميك ــة يف أملاني ــورة الربجوازي ــبب يف أن الث ــو الس ــذا ه وه

ــورة  ــورة اشــرتاكية، ث ــون ث ــن تك ــورة ل ــإن هــذه الث ــك، ف ــع ذل ــة وم ــة الليربالي الربجوازي

ــة”. ــة واجتاعي “جاعي

ــع عــى حــق  ــة، وســيحصل الجمي ــة واملحلي ــم إســقاط األرســتقراطية اإلقطاعي ســوف يت

التصويــت، وســيتم تحريــر الفالحــن مــن وضــع العصــاة، وجعلهــم أحــراًرا، وســيتم تعميــق 

ــن  ــراع ب ــايل وال ــتغالل الرأس ــة واالس ــة الخاص ــة. لكــن امللكي ــة الربجوازي الدميقراطي

الطبقــات سيســتمران لكــن امللكيــة الخاصــة، وكذلــك امللكيــة العامــة، ســتدرج يف مــدى 

ــا إىل اإلدارة. ــام الربوليتاري انض
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ــة  ــاج. الطبيع ــاد واإلنت ــم االقتص ــة يف تنظي ــا الكلم ــيكون للربوليتاري ــرى، س ــارة أخ وبعب

الطبقيــة للدولــة كانــت مختلطــة. ســيكون الحكــم هــو القــوة املشــرتكة للعــال والفالحــن 

والربجوازيــة الصغــرة، وهكــذا، فــإن ظــروف التحــرك الجديــد نحــو “الدميقراطيــة 

ــأ. ــن أن تنش ــن املمك ــرتاكية” كان م االش

ومــع ذلــك، ال ينبغــي أن ننــى أن الربجوازيــة الصغــرة الدميقراطيــة ســرتيد ضــان 

هيمنتهــا بعــد تصفيــة امللكيــة اإلقطاعيــة يف الريــف، بــدالً مــن نــر اإلنتــاج الرأســايل 

ــأرسع وقــت ممكــن. ال  ــورة ب ــة(، بكلــات أخــرى، ســيحاول إيقــاف الث الصغــر )وامللكي

ــك الفرصــة، ويجــب تنظيمــه كطــرف مســتقل وجعــل  ــا تل ــه الربوليتاري ينبغــي أن تعطي

ــورة دامئــة. الث

“الدميقراطيــون الربجوازيــون الصغــار ... يريــدون إنهــاء الثــورة يف أقــرب وقــت ممكــن، 

مــا مل تســتويل الربوليتاريــا عــى الســلطة، مــا مل تســتويل الربوليتاريــا عــى ســلطة الدولــة، 

مــا مل تتطــور املنظــات الربوليتاريــة يف جميــع الــدول الكــربى يف العــامل بطريقــة توقــف 

املنافســة بــن الربوليتاريــن، مــا مل تســتويل الربوليتاريــا عــى الســلطة”.

ــن،  ــع الربوليتاري ــم جم ــا مل يت ــة، م ــوى الحاكم ــوة الق ــل ق ــى األق ــة، ع ــوى اإلنتاجي والق

مهمتنــا هــي الحفــاظ عــى الثورة،)مــن خــالل اللجنــة املركزيــة للعالمــات واإلنجلــس، مــن 

الرابطــة الشــيوعية   نقــال عــن ســتالن، مبــادئ اللينينيــة، ص 38(.

هــذه هــي نظريــة الثــورة املســتمرة ملاركــس وإنجلــز، اللتــن أصبحتــا فيــا بعــد النظريــة 

الثوريــة للاركســية يف العــر اإلمربيــايل. الحــظ أن نظريــة ماركــس وإنجلــز للثــورة 

ــارص رئيســية: ــوي عــى أربعــة عن املســتمرة تحت

1( نظريــة الثــورة املســتمرة هــي نتيجــة نظريــة املنخفضــات املســتمرة. )األزمــة املســتمرة 

ليســت أزمــة غــر منقطعــة. هــذا يعنــي أن الرأســالية تنقطــع يف بعــض األحيــان ولكنهــا 

ــارة أخــرى، تدخــل الرأســالية فــراش املــوت، مــن  ــة. وبعب ال تختفــي مــن األزمــة القاتل

وقــت آلخــر للخــروج مــن الغيبوبــة، ولكــن ال ميكــن اســرتدادها(.

ــون  ــب أن تك ــة يج ــورة األوروبي ــرة أن الث ــى فك ــتمرة ع ــورة املس ــة الث ــتند نظري 2( تس

ــة. وثيق



234

3( تقــوم نظريــة الثــورة املســتمرة عــى فكــرة أن الفالحــن، الذيــن كانــوا يعتــربون جيــش 

ــة  ــذه النظري ــى ه ــا تتوخ ــش الربوليتاري ــكلوا جي ــت، ش ــك الوق ــى ذل ــة حت البورجوازي

تســير مجموعــات كبــرة مــن الفالحــن ضــد اإلقطــاع، وليــس مــن قبــل الربجوازيــة، ولكــن 

ــا. بعبــارة أخــرى، نظريــة الثــورة املســتمرة هــي التحليــل املاركــيس  مــن قبــل الربوليتاري

لإلمكانــات الثوريــة للفالحــن.

ــا تقودهــا  ــورة املســتمرة إىل فكــرة أن الربوليتاري ــز للث ــة ماركــس وإنجل 4( تســتند نظري

ــا،  ــا يف الربوليتاري ــا، وأن الربوليتاري ــرة يف أملاني ــة املتأخ ــورة الربجوازي ــا إىل الث الربوليتاري

وخاصــة مبســاعدة الربوليتاريــا الفرنســية، تقــود دون توقــف إىل الثورة االشــرتاكية ويســتند 

تقييمهــا الصحيــح عــى توجيــه الثــورة تحــت قيــادة الربوليتاريــا.

يف الثــورة املســتمرة يف جوتســكالك والشــيوعين الخشــنن املحيطــن، مــن الــروري 

ــة  ــة الحتمي ــل حتمي ــن، لتقلي ــر الفالح ــة لجاه ــات الثوري ــأن اإلمكاني ــن ش ــل م التقلي

االقتصاديــة واالجتاعيــة )جادلــوا بأنــه ميكــن إغفــال فــرتة تاريخيــة(. )االنحــراف األيــرس(. 

ــورة املســتمرة. ــن الث ــة Trotsky ع ــرة هــي يف أســاس نظري هــذه الفك

وكــا ســرى يف األقســام التاليــة، فــإن جميــع االنتهازيــن اليمينيــن والسياســين، الذيــن 

ــتهانوا  ــدوام واس ــى ال ــا ع ــى الربوليتاري ــتولوا ع ــد اس ــة، ق ــادرة الثوري ــن املب ــو م يخل

باإلمكانيــات الثوريــة لجاهــر الفالحــن وســعوا إىل إيجــاد غطــاء أيديولوجــي ملذهبهــم 

ــلمي. الس

ــع  ــدة م ــرسى” متح ــة” و “الي ــات “الصحيح ــع االنحراف ــإن جمي ــه، ف ــن رؤيت ــا ميك ك

الربوليتاريــا بطريقــة ال ميكــن أن تتحملهــا وحدهــا، والتقليــل مــن شــأن الثــورة الفالحيــة. 

هــذا هــو الجانــب الشــائع لالنحرافــات اليمنــى و “اليــرسى”. )هــذا هــو أســاس حقيقــة أن 

Trotsky، الــذي ظهــر يف “اليســار” األكــر خــالل الثــورة الدميقراطيــة الروســية عــام 1905، 

كان لــه جوهــره املنشــفي(.

وكــا ذكرنــا يف البدايــة، تخــى ماركــس وإنجلــز يف وقــت الحــق عــن هــذه النظريــة. )بعــد 

خمســينيات القــرن التاســع عــر( ألن هــذه النظريــة مبنيــة عــى نظريــة األزمة املســتمرة 

للرأســالية. يف حــن أن الخمســينات مــن القــرن التاســع عــر كانــت هــي الســنوات التــي 

تطــورت فيهــا الرأســالية وخاضــت القــوى املنتجــة، كان الشــعور البورجــوازي باملجتمــع 

مزدهرا.
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ــا  ــة(، وم ــرتة اإلمربيالي ــتمرة يف الف ــة مس ــالية يف أزم ــت الرأس ــروف، دخل ــو مع ــا ه )ك

فكــر ماركــس وإنجلــز يف الرأســالية عــى أنــه “الكســاد الدائــم واألخــر” مل يكــن األزمــة 

ــة األخــرة للرأســالية. ــام 1847، وال األزم ــة ع ــة االقتصادي املســتمرة لألزم

يف خريــف عــام 1850، فهــم ماركــس وإنجلــز خطأهــم. )انظــر القســم الثــاين(. وقالــوا إن 

هــذه األزمــة كانــت أزمــة ضخمــة. املزيــد مــن الرأســالية مل تدخــل يف فــرتة مــن األزمــات 

ــالية.  ــة الرأس ــى أزم ــس ع ــز مارك ــة، رك ــنوات التالي ــة، يف الس ــر املنقطع ــتمرة وغ املس

ودرس عــى نطــاق واســع أزمــات رأس املــال واألزمــة العامــة للنظــام يف العاصمــة.

يجــادل ماركــس بــأن جوهــر هــذه العالقــة مــن الرأســالية يقــوم عــى حقيقــة أن “الربح 

يقــل عــن املعــدل الطبيعــي”، وأن هــذه األزمــات االقتصاديــة تســتوعب تجــاوزات اإلنتــاج 

ــا فــرتة ازدهــار نســبي  ــة، وأيًض ــج البني املفــرط، وتنظــم االقتصــاد بشــكل أســايس، وتعال

بعــد كل فــرتة أزمــة، مســرتخي. )انظــر العاصمــة، املجلــد 5، الصفحــات 694-95(. 

ــورة املســتمرة،  ــن الث ــة ع ــن هــذه النظري ــس ع ــالت، تخــى مارك ــذه التحلي وكنتيجــة له

ــك الوقــت( بســبب تطــور  ــه مــن املســتحيل أن تحــدث أزمــة مســتمرة )يف ذل مــدركاً أن

كابيليــكا يف تلــك الحقبــة. وظلــت هــذه النظريــة عــى الهامــش كنظريــة مهجــورة ومنســية 

ــة  ــة(، أي إىل املرحل ــة )العام ــرتة األزم ــالية إىل ف ــدم الرأس ــدة إىل أن تتق ــنوات عدي لس

ــة. اإلمربيالي

يف هــذه الفــرتة، كانــت النظريــة املاركســية للثــورة تهيمــن دومــا عــى الحتميــة االقتصاديــة 

ــادي  ــن االقتص ــرد يف املجال ــون الف ــن أن قان ــن، وجــد لين ــرن العري ــة يف الق واالجتاعي

والســيايس مل يتطــور بشــكل متســاو، ألن األدلــة األوىل لهــذا القانــون موجــودة يف أفــكاره 

ــا الروســية  ــورة الربوليتاري ــة ث ــن أن نظري ــة يف انتقــاد االقتصــاد الســيايس، وأعل التجريدي

هــي نظريــة الثــورة املســتمرة أو غــر املنقطعــة، قائلــة إن ماركــس وإنجلــز “ كانــا يتوقعان 

لحظــة النضــال العظيــم”.

وقــد علــق املتحدثــون واألحــزاب يف األمميــة الثانيــة، وخاصــة املناشــفة، الــذراع الروســية 

ــن يف  ــا مخطئ ــا كان ــز بأنه ــس وإنجل ــى كالم مارك ــي ع ــكل ميكاني ــة، بش ــذه املنظم له

ــار ماركــس وإنجلــز، يف ظــل هــذه الظــروف  مســألة الثــورة املســتمرة. ال ميكــن اعتب

التاريخيــة، يف فــرتة مــا قبــل النظــر، األزمــة املســتمرة للرأســالية، وبالتــايل ال ميكــن اعتبــار 

نظريــة الثــورة املســتمرة صحيحــة، ناقشــوا تحــت )تعاملهــم هــو الطابــع الثابــت لســلوك 

اليمــن والســلمية(.
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مــن ناحيــة أخــرى، مــن خــالل تــرك تحليــل ملمــوس للحــاالت امللموســة، تبنــى ماركــس 

وإنجلــز، يف ظــروف تاريخيــة أخــرى، الحجــج املوجهــة إىل الــدول األخــرى -أن تبــدأ حالــة 

الرأســالية يف أكــر الــدول تطــوراً، وأن يكــون االنتقــال الســلمي ممكنــاً لكــن الرأســالية 

مل تكــن رأســالية فــرتة ماركــس وإنجلــز.

دخــل الرأســالية عــر الثــورات الربوليتاريــة ونظريــة ماركــس وإنجلــز للثــورة املســتمرة   

ــة  ــة الثوري ــت النظري ــكار، كان ــل االحت ــا قب ــة م ــة يف حقب ــا خاطئ ــا بأنه ــي وصفوه والت

ــات املســتمرة للرأســالية. ــرتة األزم للاركســية يف ف

رابعًا: العنف الثوري واالنتقال السلمي :

ــال إىل  ــا االنتق ــز نفســيها يعتمــدان عــى قضاي ــن مل يجعــل ماركــس وإنجل بكلــات لين

االشــرتاكية، أي األمــور الشــكلية. لديهــم فقــط قاعــدة عامــة.

ــن  ــة، م ــة الربجوازي ــة بالدكتاتوري ــا لإلطاح ــل الربوليتاري ــن أج ــدة، م ــذه القاع ــا له وفق

اإللزامــي اللجــوء إىل العنــف والقــوة الثوريــة. واألصعــب، عــى حــد تعبــر ماركــس، هــو 

القابلــة لــكل مجتمــع قديــم يتصــور أنــه مجتمــع جديــد. هنــاك طريقــة واحــدة للثــورة 

ــة حســب ماركــس: االجتاعي

“لكــن اآلن ال توجــد رصاعــات يف الصــف والصنــف، بحيــث ال تصبــح التطــورات االجتاعية 

ثــورات سياســية. وحتــى ذلــك الحــن، ســتكون آخــر كلمــة يف العلــوم االجتاعيــة عشــية 

تصحيحهــا وتغرهــا: ال تختفــي “)فقــر الفلســفة، ص 195(.

ومــع ذلــك، فقــد أشــار ماركــس وإنجلــز أيضــاً إىل االنتقــال الســلمي، حيــث مــن املمكــن 

الوصــول بشــكل مــروط، يف حــدود، وهــذا يعنــي، هــدف أرسع وأكــر ثقــة لكيــال يقــع 

يف الدوغاتيــة يف مواجهــة األبعــاد املتعــددة للحيــاة.

“تنبــأ ماركــس وإنجلــز باالنتقــال مــن الطــرق الســلمية إىل االشــرتاكية” كإمكانيــة لربيطانيــا 

ــا الســوداء ولهــا ســات  ــا عــن أوروب ــن متاًم ــا مختلفت ــن كانت ــات املتحــدة، اللت والوالي

مختلفــة متاًمــا. وفقــا ملاركــس وإنجلــز، فــإن هــذه البلــدان لديهــا الخصائــص التــي ســتمكن 

مــن االنتقــال إىل األمل.

أواًل: كانــت الرأســالية أقــوى يف هــذه الــدول منهــا يف أوروبــا القاريــة وكانــت الربوليتاريــا 

ــداً  ــاً جي ــدان -يف اململكــة املتحــدة -وكانــت منظمــة تنظي ــة الســكان يف هــذه البل أغلبي
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ــا  ــا يف أوروب ــن الربوليتاري ــى م ــايف كان أع ــتوى الثق ــة؛ واملس ــات العالي ــداً يف النقاب ج

الســوداء.

كان للطبقــة الرأســالية فهــم أفضــل ملصالحهــا مــن نظراتهــا يف أوروبــا الســوداء 

ولديهــا تقليــد مــن التســوية، باإلضافــة إىل كل هــذه امليــزات، كانــت الدولــة الربجوازيــة 

والبروقراطيــة والنزعــة العســكرية يف هــذه البلــدان أضعــف وأضعــف مــن أوروبــا 

الســوداء.

ــك هــذه  ــي متتل ــات املتحــدة، الت ــرتا والوالي ــا يف إنجل ــذه األســباب، ميكــن للربوليتاري وله

ــة  ــن خــالل آلي ــد م ــان الربجــوازي وبالتحدي ــرب الربمل ــص، أن تصــل إىل الســلطة ع الخصائ

ــالين”. ــالل رشاء الرأس ــن خ ــت، “م التصوي

يف مقــال كتبــه يف أبريــل 1851، رصحــت نيويــورك تريبيونــن: إن الحــق العــام يف التصويت 

للطبقــة العاملــة الربيطانيــة والســلطة السياســية هو نفســه.

ــام  ــرتاع الع ــق االق ــاب ح ــيكون اكتس ــا، س ــكان يف بريطاني ــة الس ــي أغلبي ــا ه الربوليتاري

ــدم نحــو  ــق اشــرتايك، أي تق ــن أي طري ــر م ــر بكث ــة، أك ــا القاري ــاً يف أوروب تطــوراً إضافي

ــة  ــتكون الهيمن ــام ... س ــت الع ــق يف التصوي ــوز بالح ــة للف ــة الحتمي ــرتاكية. النتيج االش

ــة “. ــة العامل ــية للطبق السياس

خامسًا: القومية والدولية : 

ــز حــول  ــا نقــف بإيجــاز عــى آراء ماركــس وإنجل ــة، دعون ــل الدخــول يف هــذه القضي قب

القوميــة واألمميــة نظــر ماركــس وإنجلــز، يف إجــراء تحليــل ملمــوس للمواقــف امللموســة، 

ــدان الرأســالية برمتهــا. ــة مــن وجهــة نظــر البل إىل الثــورة الربوليتاري

ماركــس وإنجلــز الربوليتاريــا وتحــرر عــال العــامل أوال وقبــل كل يشء يف أوروبــا واألمميــة 

الربوليتاريــة يف أمريــكا تعــادل الــدويل إىل املجــيء إىل الســلطة لقــد عارضــوا دامئــا حبــس 

النضــال الثــوري داخــل الحــدود الوطنيــة الضيقــة.

بالنســبة لهــم   فــإن الغــرض مــن النضــال الثــوري للربوليتاريــا هــو التغلــب عــى الحــدود 

ــن،  ــم وط ــس لديه ــن لي ــم؛ الربوليتاري ــة األم ــق أممي ــة وتحقي ــمتها الربجوازي ــي رس الت

ــم دويل. وطنه
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ــس  ــد ونف ــدو واح ــي ع ــدة، وه ــة واح ــا مصلح ــدان، له ــع البل ــا، يف جمي “إن الربوليتاري

العــدو، ضــد حــرب واحــدة ونفــس الحــرب، وقــد انفصــل العديــد مــن الربوليتاريــن عــن 

التحيــز الوطنــي، وجميــع تحركاتهــم هــي يف األســاس معاديــة للبريــة ومعارضــة قوميــة 

“ميكــن إزالتــه “ )عالمــات(.

ــن  ــع ع ــد تداف ــا يف كل بل ــه الربوليتاري ــى أن ــذا ع ــرسَّ ه ــي أن يُف ــك، ال ينبغ ــع ذل وم

برجوازيتهــا الخاصــة داخــل حــدود حدودهــا وال تنشــئ قوتهــا الوطنيــة.

عــى العكــس، ينبغــي تنظيــم الطبقــة العاملــة يف كل دولــة بطريقــة تتــوىل فيهــا الســلطة 

يف بلدهــا يف املقــام األول، وتكتيكاتهــا القصــرة والطويلــة األجــل، والظــروف االقتصاديــة 

ــي تعتربهــا أســاس النضــال، مســتندة يكــون يف هــذا  ــد الت ــة والسياســية للبل واالجتاعي

الصــدد، فــإن نضــال الربوليتاريــا الطبقــي ليــس فقــط مــن حيــث محتــواه، ولكــن أيًضــا يف 

شــكله يف برنامــج غوتــا   الــذي كتــب تحــت تأثــر ألســال قــال: “مــن أجــل تحــرره، الطبقــة 

ــرتك  ــعى املش ــي املس ــعوب، وه ــرتكة للش ــاعي املش ــدويل للمس ــاء ال ــي اإلخ ــة ه العامل

للعــال يف كل الــدول املتحــرة”. ينتقــد ماركــس هــذه القضيــة:

عــى النقيــض مــن كل البيــان الشــيوعي وكل االشــرتاكية الســابقة، تصــور الســال الحركــة 

العاليــة مــن أضيــق وجهــة نظــر وطنيــة، والتــي يتبعهــا مســار الســال، ويتــم ذلــك بعــد 

عمــل دويل يجــب تنظيمهــا يف بلدهــا، وكل بلــد هــو مــكان رصاع الطبقــي هــذا عــى حــدة، 

ــواه،  ــاً بهــذا املعنــى، وليــس مــن حيــث محت ــة قومي حيــث يكــون نضــال الطبقــة العامل

ولكــن كــا يقــول البيــان الشــيوعي “مــن حيــث الشــكل وطنــي هكــذا تعامــل ماركــس 

وإنجلــز مــع األمميــة و “القوميــة “ بهــذه الطريقــة.

سادسًا: الثورة البروليتارية يف بلد واحد يف كل أوروبا:

ــد التطــور غــر  ــكار حيــث مل يكــن مــن املمكــن حتــى اآلن تحدي ــل االحت يف فــرتة مــا قب

ــن  ــد كان م ــد واح ــورة يف بل ــار الث ــز إن انتص ــس وإنجل ــال مارك ــالية، ق ــوازن للرأس املت

املســتحيل االنتهــاء منــه، وأن تحريــر الربوليتاريــا يف جميــع البلــدان الرأســالية ســيكون 

ــة. ــا مبــارشة بعــد أزمــة عاملي ممكن

وكمثــال عــى اســتحالة إمتــام ثــورة بروليتاريــة ضمــن حــدود وطنيــة ضيقــة، فإنهــا تُظهــر 

هزميــة الربوليتاريــا الفرنســية يف يونيــو / حزيــران 1849 م ظــن العــال أنهــم يســتطيعون 
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ــة  ــة لفرنســا والوضــع يف الســوق العاملي ــة داخــل الحــدود الوطني ــورة بروليتاري ــال ث إك

وقوانــن هــذا الســوق.

كيــف ميكــن لفرنســا كرسهــا، دون رصاع ثــوري مــن شــأنه أن يشــمل أوروبــا بأرسهــا ومــع 

رد فعــل مســتبد الســوق العاملــي عــى بريطانيــا؟ )رصاع الطبقــات يف فرنســا صفحــة 48 

ص(.

ــة التــي  ــورة العاملي ــرتا هــي نقطــة االنطــالق للث ــرى املــرء، يــرى ماركــس أن إنجل وكــا ي

حلــت بالثــورة األوروبيــة يف هــذه الســنوات. وفقــا ملاركــس، مــن أجــل األزمــة السياســية 

الحاليــة يف فرنســا للتوصــل إىل حــل والربوليتاريــا للحكــم، يجــب أن تكــون هنــاك أزمــة 

هــزت العــامل بــأرسه، وخــالل هــذه األزمــة، يجــب أن تظهــر ثــورة بروليتاريــة يف اململكــة 

املتحــدة.

ــي، أي  ــي تهيمــن عــى الســوق العامل ــة، الت ــي لألم ــن التوصــل إىل حــل عامل ــن املمك وم

ــات يف كارل ماركــس،  ــا. )رصاع الطبق ــر الربوليتاري ــة، نتيجــة لتمري نتيجــة للحــرب العاملي

فرنســا، ص 132(.

ــاك  ــه ســتكون هن ــدوا أن ــن اعتق ــز، الذي ــورة ماركــس وإنجل ــات ث ــام 1850 يف نظري يف ع

ثــورة مســتمرة يف أوروبــا القاريــة بــن أعــوام 50-1847، ثــم قالــوا إنهــم كانــوا مخطئــن، 

ــادرة الثوريــة يف عــام 1850. فــإن الحتميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة ال تفــوق املب

ــتوى  ــث كان املس ــدة، حي ــة املتح ــن اململك ــتبدأ م ــة س ــورة األوروبي ــإن الث ــا، ف ــا له وفق

ــة. ــروط املوضوعي ــى ال ــو أع ــة ه ــوى اإلنتاجي ــري للق التطوي

اســتقر ماركــس وإنجلــز يف إنجلــرتا يف عــام 1850 ولفــرتة طويلــة نظرتــا إىل إنجلــرتا )رأوا أنها 

نقطــة انطــالق الثــورة العامليــة(. ولكــن بعــد خمســينيات القــرن التاســع عــر، تحولــت 

ــة صغــرة، وهــي مســتنقع  ــة برسعــة إىل إصالحــات بورجوازي ــة الربيطاني ــة العالي الحرك

ــن  ــاً عشــرة متوســطة ب ــد   تدريجي ــة تول ــة األرســتقراطية العالي ــدأت الطبق ــايب؛ وب نق

العامــل وصاحــب العمــل.

ــه  ــن توجي ــت م ــد متكن ــتقراطية ق ــة األرس ــا أن الطبق ــذان رأي ــز، الل ــس وإنجل كان مارك

الــراع الطبقــي بطريقــة تتفــق مــع متطلبــات الرأســالية، تقطــع آمالهــا مــن إنجلــرتا 

ــة. ــارة األوروبي ــرة أخــرى إىل الق ــا م وتحــول انتباهه

بعــد الســحق الوحــي للعامــل الفرنــيس يف كومونــة باريــس، ربــط ماركــس وإنجلــز كل 

آمالهــم يف النضــال يف أملانيــا. ورأوا احتــال انتصــار الربوليتاريــا يف أملانيــا كبدايــة للثــورة 

العامليــة.
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باختصــار، بحســب ماركــس وإنجلــز، اللــذان اعتــربا الثــورة األوروبيــة ككل، ســتكون أول 

ــد أورويب حيــث مســتوى تطــور القــوى املنتجــة مرتفــع  ــة منتــرة يف بل ــورة بروليتاري ث

جــدا.

ــة  ــائدة يف الحتمي ــي الس ــورة ه ــن الث ــز ع ــس وإنجل ــات مارك ــرى، إن نظري ــارة أخ بعب

االقتصاديــة واالجتاعيــة. دور املبــادرة الثوريــة هــو أكــر ثانويــة. لكــن األهميــة النســبية 

ــرتا  ــرب إىل إنجل ــن الغ ــورة م ــدالع الث ــول ان ــع تح ــوازي م ــد بالت ــة تتزاي ــادرة الثوري للمب

ــي(. ــي االقتصــادي واالجتاع ــاه الحتم ــا هــو االتج ــاه الحاســم دامئ ــن االتج )لك

القسم الثاني: 
فترة االمبريالية

نظرية الثورة املاركسية

أواًل: تأكيد الرأسمالية التنافسية ىلع تداول 
الرأسمالية :

تحول االحتكار الرأسايل : 

مــن الحــروب الفرنســية والربوســية ومــن حركة كومونــة باريــس إىل بداية القــرن العرين، 

كانــت الرأســالية يف تطــور ســلمي نســبيا. ميكننــا أن نطلــق عــى هــذه الفــرتة فــرتة ســالم 

وهــذه املرحلــة هــي مرحلــة تطــور فيهــا الرأســالية قــوى منتجــة وســياط وتوفــر الرخــاء 

الربجــوازي، وتختفــي الرأســالية بكلمــة واحــدة. لكــن الرأســالية، شــأنها يف ذلــك شــأن 

كل يشء نشــأ وتطــور، طــورت وعــززت مــن ضعفهــا وتعفنهــا.

وبعبــارة أخــرى فــإن الرأســالية مــن ناحيــة ترتفــع ومــن ناحيــة أخــرى تحولــت برسعة إىل 

فديــة وتطفــل واحتــكار، هــذه الفــرتة هــي فــرتة تختفــي فيهــا الرأســالية الفرديــة برسعــة، 

وتهيمــن االحتــكارات والكارتــالت والثقــة عــى االقتصــاد، وتتحــول هيمنــة رأس املــال الحــر 

إىل هيمنــة رأس املــال املــايل يقســم لينــن عمليــة تحويــل الرأســالية التنافســية الحــرة إىل 

الرأســالية املاليــة إىل ثالثة:
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)يبــدأ لينــن هــذه العمليــة مــن عــام 1860( “ تظهــر املراحــل الرئيســية يف تاريــخ 

االحتــكارات عــى النحــو التــايل: يف الســنوات 1880-1860، حيــث بلــغ التطــور يف املنافســة 

ــن  ــر، ولك ــكل جوه ــكارات يف ش ــون االحت ــرتة، تك ــذه الف ــه: يف ه ــة ل ــى نقط ــرة أع الح

ــة. ــكاد ملحوظ بال

ومــع ذلــك، فهــي ال تــزال اســتثناءات؛ ليــس لديهــم حالــة مســتقرة وصلبــة حتــى اآلن، 

أنهــا تظهــر جــودة مؤقتــة. 3( االرتفــاع يف نهايــة القــرن التاســع عــر وفــرتة أزمــة 1900 

1903-؛ يف هــذه الفــرتة، أصبحــت الكارتــالت واحــدة مــن أســس كل الحيــاة االقتصاديــة، 

وتحولــت الرأســالية إىل إمربياليــة 60-57 )اإلمربياليــة، ص: 29( بعــد األزمــة االقتصاديــة 

ــة يف الفــرتة 1860-1857، دخلــت الرأســالية فــرتة ازدهــار كامــل )ازدهــار( أدت  العاملي

التطــورات إىل الرأســالية إىل عمليــة تطويــر وترويــج رسيعــة مــن خــالل تطبيــق أحــدث 

ــا عــى الصناعــة، طــورت الرأســالية برسعــة وتطويرهــا  ــوم والتكنولوجي اكتشــافات العل

وتوســيع إنتاجهــا عــى نطــاق واســع مــع النباتــات الضخمــة وكان اإلنتــاج مركزيــا برسعــة 

وتركيــزا، عــى نحــو متزايــد ، دفعــت البنــوك جانبــا الواجبــات الوســيطة حتــى اآلن وبــدأت 

تتحــول إىل احتــكارات عمالقــة تســتثمر يف االقتصــاد.

بــدأت الــركات الصغــرة واملتوســطة يف القضــاء عليهــا برسعــة نتيجــة الكارتــالت، وبــدأت 

الثقــة بالســيطرة عــى الحيــاة االقتصاديــة، وخاصــة البنــوك التــي تتــوىل هــذه الصناعــة. 

مــن خــالل نظــام االحتجــاز، أصبحــت االحتــكارات الكبــرة هــي الحاكــم الوحيــد لالقتصــاد.

وهكــذا دخلــت الكباليتاليــة عــرًا جديــًدا، وهــو عــر رأس املــال املــايل. “تكثيــف اإلنتاج، 

ظهــور االحتــكارات منــه، اندمــاج الصناعــة والبنــوك، تداخلهــا: هنــا هــو تاريــخ تكويــن 

رأس املــال املــايل وجوهــر هــذا املفهــوم )مفهــوم رأس املــال املــايل(” )لينــن، اإلمربياليــة، 

أعــى مرحلــة مــن الرأســالية، ص 60(.

ــز،  ــوازن واملتمي ــر املت ــالية غ ــور الرأس ــي أن تط ــور ه ــذا التط ــة له ــة الطبيعي والنتيج

ــا  ــر وضوًح ــح أك ــه ويصب ــكل عريت ــرتة التنافســية الحــرة، يخــرج ب ــر يف ف ــذي ال يظه وال

“إن عــدم املســاواة يف النظــام الرأســايل هــي التطــورات الحتميــة للــركات والصناعــات 

ــه، ص: 77( ــع نفس ــة” )املرج ــدول املختلف وال

خلــق هــذا التطــور غــر املتكافــئ، جنبــا إىل جنــب مــع االحتــكارات، فائــض ضخــم يف رأس 

املــال يف االقتصــاد. كان هــذا التكــرار بالــرورة موجهــاً إىل البلــدان املســتعمرة، حيــث أن 
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الرأســالية مل تكــن قــادرة عــى تطويــر الزراعــة وفقــاً للصناعــة، وكان اإلنتــاج عــن طريــق 

ــادة  ــة والزي ــر العام ــوع الجاه ــبب ج ــتهالك بس ــاً يف االس ــاً نقص ــق دامئ ــد خل ــح ق الرب

الرسيعــة يف الفقــر.

اســتبدلت االســتعار القدميــة عــى أســاس تصديــر الســلع االســتعارية اإلمربياليــة عــى 

أســاس تصديــر رأس املــال، والعــامل تشــاركه حفنــة مــن االحتــكارات. “البلــدان الرأســالية 

قســمت العــامل بينهــا يف معنــى الكلمــة لكــن رأس املــال املــايل يــؤدي إىل تقســيم الكــرة 

مبــارشة” )املرجــع نفســه، ص: 83( وجميــع الــدول يف العــامل “تشــكل حلقــات سلســلة مــن 

معامــالت رأس املــال املــايل العاملــي.”

يف حــن أن كل هــذا، فــإن االبتــكارات واالخرتاعــات التــي مل نرهــا حتــى اآلن يف التكنولوجيــا 

والعلــوم، كانــت تعــد بيئــة مناســبة لتغطيــة االختالفات يف املســتوى بــن الدول الرأســالية 

ويف هــذه البيئــة، بلــد رأســايل أكــر تخلفــاً، مــع تطــور ثقيــل ينمــو إىل بلــد وينقســم إىل 

قــوى جديــدة للعامل.

ــك إىل  ــؤدي ذل ــم أن ي ــة أكــر عــدالً كان مــن املحت ــه إىل عدال لقــد أراد أن ينقســم توازن

ــر  ــالية غ ــور الرأس ــة، كان تط ــة اإلمربيالي ــالين،ويف املرحل ــن الرأس ــرتكة ب ــروب مش ح

املتــوازن واملتميــز يكثــف ويكثــف العالقــات بــن النقابــات. النتيجــة الطبيعيــة لهــذا هــو 

فتــح الشــقوق عــى الجبهــة االمربياليــة، واالنتصــار املحتمــل لالشــرتاكية يف هــذه املزاريــب 

ــا  ــن فهمه ــرتاكية، ميك ــة لالش ــي بواب ــرة، وه ــالية املحت ــي الرأس ــة ه ــاذا اإلمربيالي “مل

بســهولة؛ )لينــن( “.

ــوان هــذه  ــدة. عن ــر صفحــة جدي ــخ يدي ــة وراءهــا، كان التاري ــرتة تاريخي واآلن تركــت ف

الصفحــة الجديــدة هــو عــر الثــورات الربوليتاريــة. كانــت فــرتة “الســالم” متأخــرة اآلن، 

اآلن، الفــرتة التــي ســيتغر فيهــا الثــوار الربوليتاريــون مــن تفســر العــامل، ســوف ينخفــض 

ــة  ــاءت “اللحظ ــة. ج ــتمرة وعام ــات مس ــة أزم ــالية يف مواجه ــتبدأ الرأس كل يشء، وس

ــز أنهــا جــاءت يف الفــرتة بــن 1840 و1850. املتوقعــة” التــي اعتقــد ماركــس وإنجل



243

ثانيًا: تحريف املاركسية “األرثوذكسية “ واللينينية:  

نظرية الثورة:

املنظمــة الدوليــة يف نهايــة هــذه الفــرتة، عندمــا تتحــول املنافســة إىل احتكار، هــي املنظمة 

ــر الرأســالية االزدهــار  ــة. خــالل هــذه الفــرتة مــن “الســالم”، حيــث توف ــة الثاني الدولي

الربجــوازي، حققــت أحــزاب األمميــة الثانيــة يف أوروبــا نجاحــات كبــرة يف الطــرق الربملانيــة 

ــات  ــرة يف االنتخاب ــال بانتصــارات كب ــاز حــزب الع ــا، ف ــه الخصــوص يف أملاني ــى وج وع

)حصــل عــى أكــر مــن ٪50 مــن األصــوات يف العديــد مــن مراكــز االقــرتاع(.

هــذه الفــرتة هــي فــرتة مــن االتجاهــات الســلمية واليمينيــة عــى اليســار كــا هــو الحــال 

يف جميــع فــرتات الســالم. تحولــت االنتصــارات الربملانيــة التــي تــم ربحهــا إىل رئيــس جميــع 

أحــزاب األمميــة الثانيــة مل يتعاملــوا مــع االســتعدادات لفــرتة الحــرب، معتقديــن أن هــذه 

الفــرتة ســوف تســتمر عــى هــذا النحــو.

ــرتة  ــرة هــي ف ــايل: “هــذه الدائ ــة عــى النحــو الت ــة الثاني يلخــص ســتالن مســاملة األممي

هادئــة نســبياً مــن الرأســالية، والتناقضــات الكارثيــة لإلمربياليــة، وحقيقــة أن اإلرضابــات 

ــا مــن  ــة “جــداً، ولقــد كان نوًع ــات تتطــور بطريقــة” طبيعي ــة للعــال والنقاب االقتصادي

ــم  ــد ت ــة، وق ــد أن الرأســالية ســُتهزم بالرعي ــث كان يُعتق ــل الحــرب، حي ــا قب حــرب م

تســليط الضــوء عليهــا مــن خــالل اإلشــادة باألشــكال القانونيــة للنضــال.

ــة إىل البحــر  ــة الثاني ــا أطــراف األممي باختصــار، كانــت هــذه الفــرتة فــرتة انســحبت فيه

ومل ترغــب يف التفكــر يف الثــورة، التعليــم الثــوري للجاهــر عــى محمــل الجــد. )مبــادئ 

ــة، ص: 17(. اللينيني

يف الســنوات األخــرة مــن حياتــه، حــاول إنجلــز، بعــد أن شــاهد هــذا املســار الســيئ، أن 

يحــذر فيلهلــم ليبكنخــت وكاوتســي مــن إصالحيــة األمميــة الثانيــة ويف عــام 1891، انتقــد 

ــج  ــد برنام ــلمي” يف نق ــال الس ــذا “االنتق ــة له ــلمية والربملاني ــالم الس ــدة األح ــز بش إنجل

إرفــورت.

لكــن جميــع االنتقــادات واإلنــذارات التــي وجههــا إنجلــز كانــت غــر حاســمة: فقــد كانــت 

أطــراف األمميــة الثانيــة متورطــة بعمــق يف الربملانيــة.
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يف عــام 1900، يف بدايــة عــر الثــورات الربوليتاريــة، كان وضــع اليســار األورويب مثل هذا. 

ــم االنتصــارات  ــد للرأســالية يف خض ــر الجدي ــذا الع ــة ه ــزاب الدولي ــم األح II. مل تفه

ــي  ــالم” وه ــرتة الس ــذه “ف ــدون أن ه ــالية ويعتق ــود الرأس ــرتة صع ــالل ف ــة خ االنتخابي

دائــرة مؤقتــة ســوف تســتمر.

هــذه األحــزاب، باإلضافــة إىل التحليــل امللمــوس للحــاالت امللموســة، كانــت مبثابــة عقيــدة 

توقعهــا ماركــس وإنجلــز يف فــرتة مــا قبــل االحتــكار، متناســن أن املاركســية كانــت دليــالً 

عملًيــا وغنــى وعميــق يف التاريــخ.

حتــى أنهــا عممــت مــا قالــه ماركــس وإنجلــز عــن االســتثناء وســقطوا يف عقائديــة كاملــة 

وكان هــذا الدوغاتيــة غطــاًء إيديولوجًيــا لخيانتهــم وجبنهــم.

وكان ماركــس وإنجلــز يحــاوالن تطبيــق نظريــة الثــورة وأســلوب العمــل وتكتيــكات 

ــي مل  ــود، الت ــرتة الصع ــول ف ــالية، ح ــرتاكية للرأس ــورات االش ــرتة الث ــى ف ــالية ع الرأس

ــا. ــس ضده ــالية، ولي ــة للرأس ــوى اإلنتاجي ــد الق ــور بع تتط

ــة  ــاك ثــورة بروليتاري ــد واحــد ال ميكــن أن تكــون هن ــه يف بل ــز إن أمل يقــل ماركــس وإنجل

داخــل حــدود وطنيــة ضيقــة؟ وفقــاً ملقرتحــات ماركــس وإنجلــز، هــل لــن تنشــب الثــورة 

يف الــدول الرأســالية املتقدمــة كثــورة عامليــة “منتعشــة”؟

ــة  ــروف املوضوعي ــه الظ ــون في ــذي تك ــد ال ــة األوىل يف البل ــورة الربوليتاري ــدأ الث ــن تب أل

ــايف  ــتوى الثق ــوى اإلنتاجيــة هــي األكــر نضًجــا والدميقراطيــة واملس ــوراً للق األكــر تط

للربوليتاريــا أعــى؟ ولذلــك فــإن كل محاولــة ثوريــة يف بلــد ذي مســتويات منخفضــة مــن 

القــوى املنتجــة، مثــل هزميــة يونيــو 1849، كانــت محكــوم عليهــا باالنهيــار، متامــاً مثــل 

هزميــة كومونــة باريــس، لذلــك كان مــن الــروري االنتظــار حتــى تنضــج القــوى املنتجــة، 

ــا يتصــوران ظروفــا تاريخيــة أخــرى ملثــل  وكانــوا أيضــا يعممــون أن ماركــس وإنجلــز كان

ــا يشــبهان هــذه الطريقــة. ــة االســتثنائية بينــا كان هــذه الحــاالت البيني

ــرتا،  ــة يف إنجل ــورة الربوليتاري ــى أن الث ــة ع ــس املروط ــود مارك ــم قي ــالل تعمي ــن خ م

حيــث شــكلت الربوليتاريــا أغلبيــة الســكان، كان مــن املمكــن االنتصــار الســلمي للثــورة 

الربوليتاريــة، جادلــوا بــأن الربوليتاريــا يجــب أن تشــكل غالبيــة الســكان إلحــداث ثــورة، 
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وفقــا لهــا، فــإن الربوليتاريــا ستشــكل غالبيــة الســكان وســتتوىل الســلطة بأغلبيــة األصــوات 

وهكــذا كانــت األحــزاب الدوليــة تفــرس ماركــس وإنجلــز يف عــر الثــورة الربوليتاريــة.

يف حــن كان لينــن يقبــل املاركســية كدليــل للعمــل، كان يتابــع عــن كثــب عمليــة تحــول 

الرأســالية إىل اإلمربياليــة مــن خــالل إجــراء تحليــالت ملموســة لألوضــاع امللموســة )كتــب 

لينــن اإلمربياليــة: أعــى مرحلــة مــن الرأســالية يف عــام 1916، لكــن تحليــل لينــن الكامــل 

لعــام 1900 كان يســتند إىل تحليــل مبــارش لتناقضــات العــر اإلمربيــايل(.

بالنســبة للينــن، مل تكــن الفــرتة هــي فــرتة ماركــس وإنجلــز، الرأســالية دخلــت مرحلــة 

جديــدة دخلــت الرأســالية اآلن يف فــرتة األزمــة املســتمرة والعامــة، التــي اعتقــد ماركــس 

ــز أنهــا قــد دخلــت بــن الفــرتة 50-1947، وقــد متكــن لينــن مــن مالحظــة تطــور  وإنجل

الرأســالية غــر املتــوازن واملتميــز، والــذي أصبــح أكــر وضوًحــا يف عــر االحتــكار، قــادراً 

ــاً: “...  ــد ممكن ــد واح ــرتاكية يف بل ــار االش ــه انتص ــذي كان في ــك ال ــن ذل ــروج م ــى الخ ع

تطــور الرأســالية بطريقــة غــر موحــدة يف بلــدان مختلفــة.

وال ميكــن أن يكــون نظــام إنتــاج ميتــا خــالف ذلــك ال ميكــن إنــكار أن االشــرتاكية ال ميكنهــا 

االنتصــار يف جميــع البلــدان يف نفــس الوقــت.

أوالً، ســيكون لهــم النــر يف بلــد واحــد أو عــدد قليــل مــن البلــدان، بينــا ســيظل اآلخرون 

يف حقبــة مــا قبــل الربجوازيــة أو البورجوازيــة لفــرتة مــن الزمن.

وقــال لينــن “حقيقــة أن التنميــة االقتصاديــة والسياســية ليســت متســاوية هــي القانــون 

ــام األول،  ــرتاكية، يف املق ــاده أن االش ــتنتاج مف ــا إىل اس ــد توصلن ــالية، لق ــايئ للرأس النه

ممكنــة يف كثــر مــن النواحــي، حتــى يف اجتــاع”. إن اقــرتاح ماركــس وإنجلــز بــأن “الثــورة 

ســتندلع يف كل البلــدان” قدميــة يف العــر اإلمربيــايل.

وفقــا للينــن، تــم تكــرار هــذا االقــرتاح القديــم مــن ماركــس وإنجلــز عــن طريــق 

الدوغاتيــن الثــاين،إن الحــزب الــدويل واملتحدثــن باســمه ال يفعلــون شــيئاً ســوى خدمــة 

ــداً  ــاء ج ــهم أذكي ــربون أنفس ــن يعت ــك الذي ــم أن أولئ ــن يزع ــرف كل م ــة:  نع الربجوازي

والذيــن هــم ناجــون اشــرتاكيون ، ال ميكــن القبــض عليهــم بالنضــال إال إذا اندلعــت الثــورة 

ــدان. ــع البل يف جمي
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ــوا إىل  ــورة وانتقل ــم للث ــم أداروا ظهوره ــدون أنه ــان ال يعتق ــذه الهذي ــال به ــؤالء الرج ه

الربجوازيــة، وإن انتظــار ظهــور الطبقــات العاملــة عــى املســتوى الدويل يعنــي أن كل يشء 

ــد: 27، ص 336، ســتالن  ــد يف االنتظــار هــذا هــراء “)انظــر: الطبعــة الرابعــة، املجل مجّم

مــن لينــن: انحرافــات اليمــن واليســار، ص 220( وفقــا لللينينيــة، الثــورة الربوليتاريــة هــي 

مســألة التنميــة الداخليــة يف ذلــك البلــد، التنميــة مل تعــد كافيــة.

ــوى  ــد عــى مســتوى تطــور الق ــورة يف أي بل ــد ظــروف الث ــايل، ال تعتم يف العــر اإلمربي

املنتجــة، ألنــه، مــن خــالل تحطيــم اإلمربياليــة االقتصاديــة اإلمربياليــة، جعــل االقتصــادات 

ــق  ــا يتعل ــي. وفي ــاد العامل ــمى االقتص ــلة تس ــات يف سلس ــي الحلق ــة ه ــة الخاص الوطني

ــن  ــك، م ــدان. لذل ــع البل ــورة يف جمي ــة للث ــات موضوعي ــاك متطلب ــه، هن ــام بأكمل بالنظ

الخطــأ أن نتوقــع أن تكــون الثــورة الربوليتاريــة األوىل يف البلــد حيــث تكــون الرأســالية 

ــة واملســتوى الثقــايف هــو األعــى. هــي األكــر تطــوراً، والدميقراطي

هــذا االقــرتاح مــن ماركــس وإنجلــز الحــق لفــرتة مــا قبــل االحتــكار عفــا عليــه الزمــن اآلن 

ــد  ــة األوىل ســتعقد يف بل ــورة الربوليتاري ــإن الث ــة، ف ــا لللينيني ــة. وطبق يف الفــرتة اإلمربيالي

تكــون فيــه السلســلة اإلمربياليــة هــي األضعــف:

“حيــث تكــون السلســلة اإلمربياليــة هــي األضعــف، ســوف تنقســم واجهــة العاصمــة ألن 

الثــورة الربوليتاريــة هــي نتيجــة لكــرس السلســلة اإلمربياليــة العامليــة، ومــن املحتمــل أن 

تكــون الدولــة التــي بــدأت الثــورة والبلــد الــذي أوجــد جبهــة العاصمــة، أقــل تطــوراً مــن 

البلــدان األكــر تطــوراً باملعنــى الرأســايل، ولكنهــا يف إطــار الرأســالية”. )ســتالن: مبــادئ 

اللينينيــة، ص 32(.

وفقــا للينــن، فــإن نظريــة االنتقــال الســلمي يف طروحــات األطــراف الدوليــة خاطئــة. مــع 

ــد  ــكرية ال توج ــة والعس ــززت البروقراطي ــد ع ــالف، فق ــت الخ ــالية يف وق ــول الرأس دخ

ســوى طريقــة واحــدة للثــورة االجتاعيــة يف الفــرتة اإلمربياليــة، وهــي تفكيــك “الجهــاز 

البروقراطــي والعســكري مــن خــالل العنــف “، إن أطروحــة االنتقــال الســلمي ملاركــس 

ــن يف  ــا الزم ــا عليه ــكار عف ــل االحت ــا قب ــرتة م ــكا لف ــدة وأمري ــة املتح ــز إىل اململك وإنجل

ــة. الفــرتة االحتكاري

قــال لينــن: “اليــوم، ال ينطبــق هــذا الحــد مــن ماركــس يف إنجلــرتا مثــل أمريــكا، الحريــة 
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األنجلــو سكســونية )غيــاب النزعــة العســكرية والبروقراطيــة( تجعــل هــذا أكــرب وأحــدث 

ممثــل للعــامل يعتمــد عــى كل يشء”. كل يشء تحــت ثقلهــا، غــرق املؤسســات العســكرية 

والبروقراطيــة عــى طــول الطريــق إىل املســتنقع األورويب، مــيء بالــدم والــدم، واآلن، كــا 

هــو الحــال يف أمريــكا، يف إنجلــرتا، “الــرط األول لجميــع الثــورات الشــعبية الحقيقيــة” 

آلــة الدولــة جاهــزة، “لكــرس، لكــرس”.

)الدولة والشخصية، ص: 52(

ويف نظريــة الثــورة اللينينيــة، مــن املمكــن تفكيــك السلســلة اإلمربياليــة يف بلــد تكــون فيــه 

الطبقــة العاملــة ضعيفــة وغالبيــة الســكان تشــكل الفالحــن. تســتند اإلمكانيــات الثوريــة 

للفالحــن عــى حشــد الربوليتاريــا وحزبهــا.

ــن  ــة الربوليتاري ــية لعالق ــة املاركس ــور النظري ــتكمل وط ــد اس ــن ق ــم، كان لين ــا نعل “ك

بالفالحــن )أنظــر جــورج دمييــرتوف – الدوائــر الرئيســية يف حزب الحــزب، نحــو الجمهورية 

الشــعبية صفحــة 124( 

يف نظريــة لينــن للثــورة، فــإن دور املبــادرة الثوريــة )بســبب خصائــص الفــرتة اإلمربياليــة( 

ــة  ــس املادي ــة، ألن األس ــرتة اإلمربيالي ــز يف الف ــس وإنجل ــن دور مارك ــر م ــل بكث ــو أثق ه

للثــورات جاهــزة، فــإن األمــر مــرتوك لفــك ارتبــاط املبــادرة الثوريــة يف الوقــت املناســب. 

مــع ازديــاد دور الفالحــن يف نظريــة الثــورة يف االشــرتاكية العلميــة، يتجــه اتجــاه األحجــار 

إىل الصــدارة مــع انتقــال الثــورة إىل الــرق.

ومبــا أن األطــراف الدوليــة مل تكــن تنــوي القيــام بثــورة، مل يكــن لــدى الفالحــن أي مشــكلة 

يف توجيــه إمكاناتهــم الثوريــة والفــوز بالفالحــن إىل صفــوف الربوليتاريــا.

ــا، وتشــكل  ــة الفالحــن ينتمــون إىل الربوليتاري ــورة إىل وقــت كانــت أغلبي ــوا الث لقــد أجل

ــر إىل  ــي النظ ــة، ينبغ ــية” الدولي ــرة “األرثوذكس ــا لفك ــكان وفق ــة الس ــا أغلبي الربوليتاري

الفالحــن يف جيــش البورجوازيــة ككل. ووفقــاً لهــذه الفكــرة، فــإن “الفالحــن هــم فقــط 

ــا. ــع الربوليتاري ــارض م ــم تتع ــة”، ومصالحه ــو منتجــات غذائي مقدم

بهــذه الطريقــة، طــالء اثنــن مــن األلــوان املتناقضــة إنــه ليــس أكــر مــن فهــم تقليــدي 

لالنتهازيــة الدوليــة. كان الســلميون الدوليــون يرتكــزون عــى جميــع األطروحــات 

ــز. ــس وإنجل ــاله، مارك ــا أع ــا إليه ــي أرشن ــة الت االنتهازي
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مل يفهمــوا قــط مــا هــو مؤكــد يف املاركســية. كانــوا يجمــدون املاركســية، بكلــات ســتالن، 

تاركــن جانبــا جوهــر املاركســية يف تحليــل ملمــوس للتجمعــات. يف الســنوات األوىل مــن 

الفــرتة اإلمربياليــة، كان لينــن والبالشــفة فقــط قادريــن عــى التمييــز بــن جوهر املاركســية 

ــق  ــراء الحقائ ــق وإث ــية، وتعمي ــر املاركس ــى جوه ــاظ ع ــق الحف ــن طري ــم، وع وحكمته

الجديــدة للحيــاة.

يف عــام 1900، قــال: “نحــن ال نــرى نظريــة ماركــس ككل كامــل ال يتغــر، عــى العكــس، 

نحــن نعتقــد أن هــذه النظريــة قــد أقامــت فقــط أحجــار الزاويــة يف العلــم. مــن الــروري 

بشــكل خــاص معالجــة نظريــة ماركــس بشــكل مســتقل “.

ثالثًا: استمرار نظرية الثورة 
النظرية اللينينية للثورة والنظرية املناشفة 

وفقــا للينــن الــذي أشــار إىل أن الرأســالية تحولــت إىل إمربياليــة يف بدايــة القــرن 

العريــن، فــإن لحظــة “النضــال العظيــم” قــد جــاءت مبجــرد أن اعتقــد ماركــس أنهــا قــد 

ــا هــي اآلن عــى  ــة والربوليتاري ــن الربجوازي ــن الفــرتة 1850-1847. “الحــرب ب جــاءت ب

ــة الثــورة املســتمرة التــي تصورهــا ماركــس  ــن لينــن نظري ــا”، وأعل جــدول أعــال أوروب

ــا الروســية. ــورة الربوليتاري ــة ث ــام 1850 كنظري ــا يف ع ــز ألملاني وإنجل

بــن الفــرتة 1850-1840، كان ماركــس وإنجلــز مخطئــن بالفعــل يف نظريــة الثــورة هــذه. 

ألنهــم رأوا أن الرأســالية قــد دخلــت فــرتة األزمــات العامــة واملســتمرة مــع أزمــة التجــارة 

العامليــة عــام 1847، ومــع ذلــك، كانــت الرأســالية يف تلــك الفــرتة مــن الصعــود. لذلــك، 

كان مــن املســتحيل حــدوث ثــورة بروليتاريــة يف أوروبــا.

لهــذا الســبب، حتــى لــو اســتولت الربوليتاريــا عــى رئيــس الثــورة الدميقراطيــة يف أملانيــا، 

مل تســتطع الربوليتاريــا أن تجعــل الثــورة دامئــة، حيــث مل تكــن هنــاك ثــورات بروليتاريــة 

يف أوروبــا، ويف أملانيــا، كانــت مســاعدة الربوليتاريــا املنتــرة، التــي اســتولت عــى الســلطة 

يف مختلــف بلــدان أوروبــا، رضوريــة لــي تنتقــل الربوليتاريــا مــن الربجوازيــة الدميقراطيــة 

إىل مرحلــة الثــورة االشــرتاكية.

ــن  ــرتة م ــا ف ــت دوم ــة( دخل ــرتة اإلمربيالي ــالل الف ــالية )اآلن خ ــإن الرأس ــك، ف ــع ذل وم
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ــن  ــلطة م ــة إىل الس ــا األوروبي ــة للربوليتاري ــروط املوضوعي ــت ال ــد نضج ــات. لق األزم

ــز  ــا ماركــس وإنجل ــي تخــى عنه ــورة، الت ــت هــذه الث ــك، كان ــه لذل ــث النظــام بأكمل حي

بعــد 1856، هــي النظريــة الوحيــدة والوحيــدة لثــورة الربوليتاريــا يف بلــد كان عــى وشــك 

ــة  ــالية واألزم ــرتة الرأس ــالل ف ــيا، خ ــل روس ــة، مث ــة الربجوازي ــورة الدميقراطي ــل الث تأجي

العامــة.

بعبــارة أخــرى، وفقــا للينــن، كان وضــع أملانيــا والســنوات التــي توقــع فيها ماركــس وإنجلز 

ثــورة أوروبيــة )50-1840 ســنة(، يف بدايــة القــرن العريــن، هــو وضــع روســيا القيريــة، 

أمــا بالنســبة إىل هــذا التشــابه، يقــول ســتالن: “حــدث األمــر ألملانيــا وإىل ماركــس وإنجلــز 

يف الفــرتة بــن 1840 و2050، والــذي حــدث لروســيا ولينن”)مبــادئ اللينينيــة، ص 15(.

الثــورة الدميقراطيــة الربجوازيــة، التــي ســتكون يف أملانيــا يف بيــان ســتالن، تلفــت االنتبــاه 

إىل بدايــة الثــورة الربوليتاريــة وتذكــر: كان يف نقطــة عاليــة.

ــا  ــا، ويف أملاني ــن أملاني ــا م ــر تقدًم ــا أك ــع بروليتاري ــك م ــل ذل ــيا أن تفع ــى روس كان ع

ــة  ــورة كانــت الخمــرة وبداي ــا وفرنســا(. وأظهــر كل يشء أن هــذه الث )باســتثناء بريطاني

ــة. ــورة الربوليتاري الث

لكــن يف عــام 1902، يف أيــام التحضــر للثــورة الروســية، مــا الــذي يجــب أن يفعلــه لينــن؟ 

مل يكــن مــن قبيــل املصادفــة أنــه كتــب الكلــات التــي توقعهــا يف املســتقبل. “لقــد جلــب 

ــة، أكــر الثــورات ثــورة يف  ــا التاريــخ )أي املاركســين الــروس، ج. ســتالن( مهمــة عاجل لن

جميــع املهــام التــي يجــب عــى الربوليتاريــا أن تواجههــا.

ــة  ــا الثوري ــة الربوليتاري ــية إىل مقدم ــا الروس ــب الربوليتاري ــة يجل ــذه املهم ــاز ه إن إنج

ــيا  ــل يف آس ــوى معق ــر أق ــا تدم ــن أيض ــة، ولك ــوة األوروبي ــط النش ــس فق ــة، ولي الدولي

)مبــادئ اللينينيــة صفحــات 16-15 وصفحــة 382(.

ــة هــو  ــة العاملي ــا الثوري ــدة الربوليتاري ــا الروســية رائ ــذي جعــل الربوليتاري إن الســبب ال

أن روســيا القيريــة، مــن ناحيــة أخــرى، هــي الحلقــة األضعــف يف السلســلة اإلمربياليــة 

ــذي ســيصل  ــروري أن تكــون روســيا موضــوع رصاع، وال ــن ال ــن أجــل هــذا، كان م “م

إىل الخامتــة النهائيــة لتناقضــات اإلمربياليــة، ليــس فقــط ألن هــذه التناقضــات تظهــر يف 

روســيا، وال ســيا يف الطريقــة الشــائنة، وال ســيا التــي ال تطــاق، ليــس فقــط يف روســيا، 
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ــم  ــكل الدع ــه ش ــك ألن ــن ذل ــرق” مل يك ــتعمرات ال ــرب، يف مس ــة للغ ــة املالي العاصم

الرئيــيس لإلمربياليــة الغربيــة املرتابطــة، ولكــن مــع القــوى الحقيقيــة مــع الطريقــة الثوريــة 

ــة يف روســيا. ــل تناقضــات اإلمربيالي لتحلي

وهكــذا، يف روســيا، كان يجــب أن تكــون الثــورة ثــورة بروليتاريــة   وكان عليهــا بالــرورة 

ــة املطــاف تهــز  ــورة، ويف نهاي ــوم األول لتطــور هــذه الث ــذ الي ــا من ــا دولًي أن تأخــذ طابًع

اإلمربياليــة مــن أساســها، )ســتالن، مبــادئ اللينينيــة، صفحــة 14( كانــت النتيجــة الطبيعيــة 

للتقييــم هــي أن الربوليتاريــا الروســية ســتنفذ حربــن مختلفتــن يف عمليــة واحــدة: 

ــاء  ــع أنح ــال يف جمي ــدول األع ــى ج ــة ع ــا مدرج ــة والربوليتاري ــن الربجوازي ــرب ب “الح

أوروبــا.

لقــد وصلــت هــذه الحــرب بالفعــل إىل روســيا. يف روســيا املعــارصة، ليســت هنــاك 

قوتــان يف الحــرب تعطيــان مضمــون الثــورة، ولكــن هنــاك حربــان اجتاعيتــان مختلفتــان 

ومتغايرتــان ويجــب إعطــاء الحــرب األوىل يف حضــن النظــام االســتبدادي الحــايل وتســتند 

ــة. إىل العبودي

اآلخــر هــو الحــرب ضمــن النظــام الدميقراطــي البورجــوازي املســتقبي املولــود أمــام أعيننــا 

ــة، أي  ــة املجتمــع الربجــوازي(، مــن أجــل الدميقراطي ــة )مــن أجــل حري األول هــو الحري

حــرب الشــعب كلــه مــن أجــل الســيادة املطلقــة للشــعب، اآلخــر هــو الــراع الطبقــي 

للربوليتاريــا ضــد الربجوازيــة مــن أجــل تنظيــم املجتمــع االشــرتايك.

وهكــذا، فــإن املهمــة الصعبــة والشــاملة، مثــل القيــام بحربــن مختلفتــن متامــاً يف نفــس 

ــى  ــادرة ع ــة الق ــوى االجتاعي ــم، والق ــخصيتهم، وأغراضه ــه ش ــع في ــذي يجم ــت ال الوق

ــق االشــرتاكين(.  اتخــاذ موقــف واضــح يف النضــال، تقــع عــى عات

كان هــذا هــو منظــور الثــورة البلشــفية يف عــام 1905 عشــية الثــورة الربجوازيــة الروســية 

ميكننــا تلخيــص املالمــح املميــزة لهــذا املنظــور عــى النحــو التــايل:

ــق  ــة تنطب ــورة الرأســالية الراحل ــة ث ــورة هــي نظري ــن الغــر متقطعــة للث ــة لين -1نظري

هــذه النظريــة ليــس فقــط عــى روســيا القيريــة يف بدايــة األزمــة الرأســالية العامــة، 

ولكــن أيًضــا عــى الــدول االســتعارية وشــبه املســتعمرة التــي مل تدخــل عمليــة التنميــة 

ــا. ــة برمته الرأســالية اإلمربيالي
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-2نظريــة لينــن للثــورة املســتمرة مبنيــة عــى حقيقــة أن اإلمكانيــات الثوريــة للفالحــن 

يتــم توجيههــا يف اتجــاه الثــورة أكــر مــن نظريــة ماركــس للثــورة املســتمرة، ووفقــا لهــذه 

ــة،  ــرتة اإلمربيالي ــن يف الف ــش الفالح ــى جي ــيطرة ع ــا الس ــتطيع الربوليتاري ــة، تس النظري

ومهمــة الربوليتاريــا التــي تريــد أن تجعــل الثــورة غــر متواصلــة هــي قيــادة هــذا الجيــش.

ــل  ــد مث ــرتاكية يف بل ــورة اش ــة إىل ث ــة الربجوازي ــورة الدميقراطي ــل الث ــل تحوي ــن أج -3م

ــور  ــة منظ ــلطة رضوري ــة يف الس ــا األوروبي ــاعدة الربوليتاري ــإن مس ــة، ف ــيا القيري روس

ثــوري للفصائــل املناشــفة لحــزب العمــل االجتاعــي الدميقراطــي الــرويس، الفــرع الــرويس 

ــورة. ــة للفهــم الرســمي للث ــدويل، كان العكــس مــن املنظــور البلشــفية، كنتيجــة طبيعي ال

ووفقــاً للمفهــوم “األرثوذكــيس” للمفهــوم الــدويل، فــإن الثــورة الربوليتارية األوىل ستنشــب 

يف بلــد كانــت الرأســالية والدميقراطيــة فيهــا األكــر تطــوراً، وكانــت الربوليتاريــا تشــكل 

ــد إىل دول أخــرى. هكــذا  ــة الســكان. وانتــرت الثــورة التــي اندلعــت يف هــذا البل أغلبي

كانــت الثــورة العامليــة.

ــن مل  ــرن العري ــة يف الق ــة عاملي ــورة بروليتاري ــدالع ث ــة الن ــروف املوضوعي ــا أن الظ ومب

تكــن ناضجــة وكــوادر الربوليتاريــا الحاكمــة بحاجــة إىل الســلطة بعــد أن مل تتشــكل ســلطة 

الربوليتاريــا بشــكل كامــل، مل يكــن مــن املتصــور أن تقــود الربوليتاريــا الثــورة الدميقراطيــة 

يف روســيا.

ــى  ــب ع ــة ويج ــورة الربجوازي ــوم بالث ــية أن تق ــة الروس ــة الليربالي ــى الربجوازي ــب ع يج

ــة  ــا الروســية، يف “بيئ ــإن الربوليتاري ــة، ف ــى اللحظــة املتوقع ــا. حت ــا أن تدعمه الربوليتاري

ــاين. ــة النضــال الربمل ــد تعــززت مــن خــالل طريق ــن النمــط الغــريب”   ق ــة م دميقراطي

نظريــة البالشــفة للثــورة املســتمرة هــي نظريــة ســخيفة وفوضويــة تســتند هــذه النظريــة 

ــت  ــن 1840 و1850، يف وق ــا ب ــرتة م ــز يف الف ــس وإنجل ــن مارك ــة ب ــم الخاطئ إىل املفاهي

الحــق، مل يــرتك ماركــس وإنجلــز هــذه النظريــة، قائلــن إنهــا كانــا مخطئــن يف هــذا األمــر؟

 أمل يديــن هــذه النظريــة بتعريفــه للثــورة يف مقدمــة ماركــس لنقــد االقتصــاد الســيايس 

ــورة  ــع ث ــط م ــل فق ــا أن تتعام ــتطيع الربوليتاري ــام 1859؟ وتس ــر ع ــذي ن ــاد ال لالقتص

ــذا الســبب، يجــب أن  ــا الخاصــة وله ــي هــي ثورته ــورة االشــرتاكية، الت ــا الث واحــدة؛ إنه

ــاج الرأســايل. ــا، وتطــور اإلنت ــا الخاصــة به ــد صنعــت ثورته ــة ق تكــون الربجوازي

ــتقروا يف  ــام اس ــوازي والنظ ــع الربج ــكان واملجتم ــة الس ــا أغلبي ــا كونه ــدون الربوليتاري ب

ــورة  ــة الث ــذب. هــذه هــي نظري ــوة امله ــل ق ــاك يشء مث ــون هن ــن أن يك روســيا، ال ميك
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التــي تصورهــا مناشــفة الربوليتاريــا الروســية. كلتــا النظريتــن كانتــا أســاس تفاهــم الحــزب 

ــه  ــايل. مــن الواضــح أن البلشــفي واملناشــفة وطريقــة العمــل، كــا ســننظر يف الفصــل الت

ــن واألدوات املتغــرة للعــامل! ســيتم فصــل املرتجمــن الفوري

رابعًا: رؤى الحزب من البالشفة واملناشفة

إن النظريــة اللينينيــة للثــورة املســتمرة، وهــي بلــد تكــون الربوليتاريــا ضعيفــة فيــه تقــوم 

عــى اســتخدام املبــادرة الثوريــة للثــورة، وهــي اإلمكانيــات الثوريــة للفالحــن والفــرق بــن 

ــة هــو أســاس  ــات يف هــذه املرحل ــة ودور الطبق ــة معين ــة تاريخي ــع الطبقــي ملرحل الطاب

ــة  ــب الحويــي يف النظري ــة للجان ــالف هــو النتيجــة الطبيعي ــة، هــذا االخت هــذه النظري

اللينينيــة.

ويف نظريــات ثــورة ماركــس وإنجلــز -بســبب الظــروف امللموســة للوقــت -فــإن االتجــاه 

الحتمــي االقتصــادي واالجتاعــي يفــوق االتجــاه الشــعري.

ــن االقتصــاد، وهــذا هــو أســاس  ــًدا م ــر تحدي ــة، السياســة هــي أك ــة اللينيني ويف النظري

ــه يجــب أن يكــون أساســها فقــط( “السياســة هــي  ــي أن ــة، )هــذا ال يعن ــادرة الثوري املب

ــية(. ــة الفرنس ــد 42، ص: 278، الطبع ــن، املجل ــاد )لين ــن االقتص ــف ع ــر املكث التعب

ــورة  ــة الث ــة وسياس ــورة اللينيني ــة الث ــة يف نظري ــادرة الثوري ــى املب ــز ع ــرة الرتكي إن فك

ــا نوعــان مــن  ــدى الربوليتاري ــن، ل ــا للين ــي وفق ــة تشــكل مفهــوم الحــزب اللينين اللينيني

املنظــات، تنظيــم العــال وتنظيــم الثــوار “يجــب أن يكــون تنظيــم العــال أوالً منظمــة 

مهنيــة، قــدر اإلمــكان، دون خصوصيــة، ولكــن تنظيــم الثــوار، أوالً وقبــل كل يشء، 

ــه، ص 340(. ــام ب ــب القي ــا يج ــن م ــة “ )لين ــة الثوري ــم مهن ــن ه ــال الذي الحتضــان الرج

ــا بالكامــل مــن ثوريــن محرتفــن.  وفقــا لهــذا الفهــم، يجــب أن يكــون حــزب الربوليتاري

الحــزب هــو منظمــة حــرب تتألــف مــن الثوريــن املحرتفــن، هــؤالء الثوريــون املحرتفــون 

ــة،  ــم الفارغ ــط لياليه ــس فق ــع، لي ــم يف املجتم ــام القائ ــع النظ ــم م ــوا كل عالقاته “قطع

ــيس األدىن  ــن املارك ــوا للتكوي ــن خضع ــك الذي ــورة وأولئ ــم للث ــون جهوده ــم يكرس لكنه

ــة”.  ــات معين ــص يف موضوع ــون للتخص ومكرس
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ــز  ــن، ال ميكــن متيي ــن املحرتف ــذي يتكــون مــن هــؤالء الثوري ــة هــذا الحــزب، ال ويف بداي

ــع  ــع هــذه املنظمــة، يجــب تطهــر العــال مــن جمي األصــل الطبقــي: “يف مواجهــة طاب

أنــواع التمييــز بــن املثقفــن واملهــن نفســها بشــكل منفصــل )لينــن، مــا يجــب القيــام بــه، 

ص 140(.

وكــا نــرى، فــإن العالقــات بــن الحــزب والطبقــة أكــر موضوعيــة يف البدايــة هــذا هــو، 

ايديولوجــي أســاس قيــادة الحــزب هــو أيديولوجــي. مــا هــو مهــم يف البدايــة هــو، حســب 

ــن  ــل ثوري ــن، ب ــا مهني ــاال أو طالب ــوا ع ــزب ليس ــاء الح ــة أن أعض ــن، حقيق ــر لين تعب

محرتفــن.

ومــن الــروري أن متثــل منظمــة الحــرب، التــي شــكلها ثوريــون محرتفــون، بشــكل 

موضوعــي اإلرادة الثوريــة للربوليتاريــا، وســيتم نقــل وعــي الربوليتاريــا إىل الخــارج مــن 

خــالل هــذه املنظمــة ألن هــذه املنظمــة متثــل الحركــة االشــرتاكية “الدميقراطيــة االشــرتاكية 

ــا وثيًقــا باملنظمــة الربوليتاريــة ]املنظمــة  الثوريــة متثــل اليعاقبــة الذيــن يرتبطــون ارتباطً

ــن(. ــة[” )لين املهني

هــذه املنظمــة هــي منظمــة شــبه عســكرية. بعبــارة أخــرى، مبــدأ املركزيــة الدميقراطيــة 

ليــس هــو الجانــب الدميقراطــي بــل الجانــب املركــزي. )هــذا ينطبــق عــى جميــع البلــدان 

دون دميقراطيــة برجوازيــة(.

“إن مبــادئ الدميقراطيــة االشــرتاكية الثوريــة يف التنظيــم هــي البنيــة الهرميــة ضــد 

الدميقراطيــة، أو، بعبــارة أخــرى، االســتبداد الــذايت، وهــي عكــس مــا يقولــه الرســل “مبــا 

ــو  ــا تدع ــوق، فإنه ــن ف ــلطة م ــل الس ــن أج ــال م ــدأ النض ــة تب ــة االجتاعي أن الدميقراطي

ــن،  ــة لين ــامات )منظم ــام االنقس ــة أم ــا الكامل ــيع قوته ــزي وتوس ــم املرك ــوق التنظي لحق

ــوراء(. ــوة إىل ال ــام، خط ــدة لألم ــوة واح خط

هــذه هــي طبيعــة ونوعيــة املنظمــة الحزبيــة التــي يطلــق عليهــا لينــن “دعونــا نعطــي 

منظمــة حــرب، نحبــط روســيا”. ومــع ذلــك، مــن أجــل أن تصبــح منظمــة حــرب، يجــب 

ــة يف  ــر الربوليتاري ــان الجاه ــرب احتض ــة الح ــادئ منظم ــا ملب ــأ وفق ــزب املنش ــى الح ع

النضــال. يف املرحلــة األوىل، مل يكــن عــى العــال أن يكونــوا أغلبيــة. املهــم هــو أنــه بغــض 

النظــر عــن أصلــه الطبقــي، فهــو يتكــون مــن ثوريــن محرتفــن، لكــن يف املرحلــة الثانيــة، 

يجــب أن يشــكل العــال أغلبيــة مطلقــة.
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ــام  ــة، ويف ع ــة ضيق ــن إن الحــزب يجــب أن يكــون منظمــة أقلي ــال لين ــام 1902، ق يف ع

ــة الحــزب. ــن العــال إىل منظم ــات اآلالف م ــي ضــم مئ 1905، ينبغ

ــة  ــال الدميقراطي ــل كل متص ــن مقاب ــزب واملثقف ــات الح ــًدا، ومنظ ــا ج ــح قدميً اآلن أصب

االجتاعيــة، فمــن املستحســن أن يكــون بضــع مئــات مــن العــال االشــرتايك الدميقراطــي 

ــمبورغ ص 58(. ــرتان، روزا لوكس “)أك

عندمــا يصبــح الحــزب هــو الحــزب الشــعبي الســيايس للربوليتاريــا، ميكــن اإلشــارة إىل أن 

الحــزب هــو منظمــة حــرب وألعضــاء منظمــة الحــرب هــذه شــخصية مزدوجــة: “جــادل 

لينــن بــأن هيــكل الحــزب وتأسيســه يجــب أن يتــم يف جزأيــن:

أ ( موظفــو منتظمــون مــن كبــار العاملــن الحزبيــن، وهــم أساســا مــن الثوريــن املحرتفــن، 

أي العــال الذيــن ال يقومــون بــأي عمــل بخــالف العمــل الحــزيب والذيــن ميتلكــون املعرفــة 

النظريــة الالزمــة والخــربة واملارســات التنظيميــة والعاملــن يف القتــال مــع رشطــة القيــر 

والســيطرة عــى أيديهــم.

ب ( شــبكة كبــرة مــن نشــطاء الحــزب املحليــن وكثــر مــن أعضــاء الحــزب الذيــن فــازوا 

ــم  ــو فه ــذا ه ــةSBKPT )353، ه ــر صفح ــات اآلالف )أنظ ــال إىل مئ ــم الع ــب ودع بح

الحــزب البلشــفي.

ــا بــن الثــورة الربوليتاريــة والثــورة  إن نظريــة ثــورة املنشــفي، التــي وضعــت ســوًرا صينًي

الربجوازيــة، أجلــت التقــدم الثــوري للربوليتاريــا، وهــو الوقت الــذي تتطور فيه الرأســالية 

والدميقراطيــة يف روســيا، وأرجــأت الربوليتاريــا أغلبيــة معينــة مــن الســكان، كــا يف حالــة 

الحــزب، ووفقــا للمناشــفة، كانــت الطبقــة العاملــة الروســية ضعيفــة وضعيفــة حتــى اآلن.

 إن RSDPP الــرسي مل يؤســس روابــط عضويــة مــع الربوليتاريــا. كان ســييس يتألــف مــن 

مثقفــن ميثلــون العــال يف املبــادئ. لذلــك، مل يعتــرب هــذا الحــزب هــو الحــزب الربوليتــاري 

ــة يف  ــوا أغلبي ــال أن يكون ــن الع ــب م ــه، يتطل ــل رؤيت ــفة، مث ــم املناش ــي )إن فه الفع

املرحلــة األوىل مــن التنظيــم(.

ــال أن  ــن للع ــيا. ميك ــة يف روس ــة معين ــة برجوازي ــتؤدي إىل رشعي ــة س ــورة الربجوازي الث

يجتمعــوا مــن خــالل االســتفادة مــن هــذه الحريــة الربجوازيــة والعــال الذيــن يجتمعــون 

ــن  ــن الثوري ــة املثقف ــم الخاصــة ومهم ــم وأحزابه ــم ومنظاته ســوف يشــكلون اتحاداته

هــي فقــط للمســاعدة يف هــذا التشــكيل.
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وال ميكــن ملفهــوم حــزب الثوريــن املحرتفــن أن ينتمــي إىل املاركســين الذيــن دافعــوا عــن 

الثــورة االشــرتاكية، ثــورة األغلبيــة وينتمــي هــذا املفهــوم إىل اليعاقبــة، الثــّوار الربجوازيــن 

الصغــار، الذيــن كانــوا ثوريــي ثــورة األقليــة.

وكان مــن املمكــن أن يكــون هــذا هــو حــزب املتآمريــن بالنكيســتس، لكــن ال ميكــن أن 

يكــون هنــاك مــن أراد أن يحــدث ثــورة يف األغلبيــة التــي كان عليهــا أن تبنــي الثــورة عــى 

ــا غــر الربوليتاريــة لتمثيــل  الجاهــر وعــى وجــه الخصــوص، فــإن مطالبــات الربوليتاري

الربوليتاريــا تحــت اســم ثــوري محــرتف هــي نتــاج جميــع الفكــر غــر املاركــيس.

ــا أوالً  ــون الربوليتاري ــن يرب ــم الذي ــون ه ــون املحرتف ــس الثوري ــي، لي ــري بل ــاً مليه وفق

وينظمونهــا )لــكل هــذا، انظــر Mihri Belli، الثــورة الدميقراطيــة العامــة صفحــات -49

52-51-50( يعتقــد ميهــري باعتبــاره مفكــرا اشــرتايك بذلــك، وبقــي وفيــا لهــذا الفهــم حتــى 

نهايــة حياتــه.

ولهــذا مل يعمــل أبــداً مــع مســألة تربيــة الربوليتاريــا وتنظيمهــا طــوال حياتــه. ألنــه وفقــا 

ــن  ــة، ومهمــة االشــرتاكين غــر الربوليتاري ــا واعي لنهجــه االقتصــادي، ســتصبح الربوليتاري

هــي عــدم أخــذ الوعــي الخارجــي بهــا.

ووفقــاً لهــذا الفهــم، فــإن مهمــة االشــرتاكين مــن الربوليتاريــا، مثــل ميهــري بيلــي، هــو 

تنظيــم وتنظيــم الطبقــات الثوريــة خــارج الربوليتاريــا، مثــل الربجوازيــة الصغــرة وميهــري 

ــة بنجــاح طــوال  ــق هــذه املهم ــذي عمــل جاهــدا لتحقي ــع االشــرتاكية وال ــي هــو م بيل

حياتــه السياســية وللدراســات حــول هــذا املوضــوع، مــن الســهل النظــر إىل املخطوطــة.

ــر  ــزب األك ــا الح ــو أيض ــه ه ــة، حزب ــر دميقراطي ــي اإلدارة األك ــا ه أن إدارة الربوليتاري

ــى. ــفل إىل األع ــن األس ــة م ــر دميقراطي ــكل األك ــيس الش ــم تأس ــة ويت دميقراطي

ويف بيئــة الحريــة التــي خلقتهــا الثــورة الربجوازيــة يف عــام 1905، ال ينبغــي تنظيــم وتنظيم 

ــة”.  ــر الحزبي ــوفييتات “غ ــل الس ــا داخ ــعب أيض ــر الش ــل لجاه ــب، ب ــال فحس الع

ــي،  ــر الوطن ــم املؤمت ــة الحك ــة ذاتي ــات واملنظــات العالي ــو هــذه البلدي سيشــكل ممثل

ــة التأسيســية”. ــذي هــو االنتقــال إىل “الجمعي ال

وهكــذا، فــإن بيئــة برملانيــة برجوازيــة ستســتقر يف روســيا، وســتجتذب الربوليتاريــا، التــي 

شــاركت يف انتخابــات البلديــات املحليــة والحكــم الــذايت، النــاس.
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ولــذا يجــب أن يكــون الحــزب مفتوًحــا لجميــع العــال واملفكريــن االشــرتاكين، ويجــب 

أن يكــون واســعا هــذا هــو فهــم منظمــة املناشــفة، وكــا رأينــا، فــإن هذيــن املفهومــن 

املختلفــن للمنظــات ليســا ســوى نتيجــة ملفهومــن مختلفــن للثــورة.

خامسًا: تنبؤات لينين لثورة 1905الديمقراطية
)ثورة الشعب الديمقراطية(

ما مييز الثورة الدميقراطية التي تصورها لينن هي:

1(  يف العــر اإلمرباطــوري، فــإن القاطــرة التــي تأخــذ الطريــق إىل األمــام هــي الربوليتاريا. 

وهكــذا فقــد البورجوازيــة الليرباليــة الروســية التاريــخ. إن زعيــم الثــورة الربجوازيــة هــو 

الربوليتاريــا، الطبقــة الثوريــة الوحيــدة حتــى النهايــة.

“يجــب عــى الربوليتاريــا، مبركزهــا، أن تلعــب دوراً قياديــاً يف الحركــة الثوريــة الدميقراطيــة 

RS-  العامــة يف روســيا، ألنهــا الطبقــة الثوريــة األكــر تقدمــاً وفريــدة مــن نوعهــا “)أنظــر:

DLP 3rd Congress Decision، التكتيــكات   صفحــة 80(.

ــة  ــون واملدين ــال والفالح ــي الع ــة ه ــعبية الدميقراطي ــورة الش ــية للث ــوى الرئيس 2( الق

ــة الصغــرة. “ هــي القــوة الوحيــدة التــي ميكــن أن تحقــق نــرا حاســا عــى  الربجوازي

ــة  ــع املدين ــوم بتوزي ــا نق ــربى، فإنن ــوى الك ــع الق ــل م ــو -إذا مل نتعام ــذا ه الشــعب، وه

والقريــة الربجوازيــة الصغــرة بــن هــذه القــوى األساســية )ألن الربجوازيــة الصغــرة هــي” 

ــة، ص: 58(. ــة الثاني ــكات، الطبع ــن، تكتي ــا والفالحن”)لين ــعب “( الربوليتاري الش

3( الوحــدة األصيلــة للعمــل هــي تحالــف بــن العــال والفالحــن. لنأخــذ لحظــة يف تحالف 

العــال الفالحــن هــذا، ومــن خــالل تحليــل املنطقــة الريفيــة يف روســيا القيريــة، يحــدد 

لينــن السياســة الثوريــة عــى النحــو التــايل: 

يف الواقع، مع األهداف القريبة والبعيدة، هناك ثالث طبقات اجتاعية منفصلة:

كبــار مــالك األرايض والفالحــن األثريــاء -والفالحــن املتوســطن جزئيــا -وأخــرا الربوليتاريــا، 

ــد  ــو ض ــن ه ــل اتجاه ــة بحم ــتانت ملزم ــة الربوتس ــإن مهم ــة، ف ــذه الحال ــل ه ويف مث

العقليــة اإلقطاعيــة للربجوازيــة القرويــة، ضــد اإلقطاعيــة، ضــد البورجوازيــة القرويــة مــع 

بروليتاريــا املدينــة.
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ــة  ــا القروي ــه الربوليتاري ــيايس!  يلي ــط الس ــرى “ الخ ــة األخ ــارص الربجوازي ــد كل العن وض

ــف العــال الفالحــن،  ــا والفالحــن، تحال ــه الدميقراطــي االجتاعــي. “)الربوليتاري ومعلم

ــة 10(. صفح

ويقــول لينــن إن الفالحــن الفقــراء والربوليتاريــا الزراعيــة ســينقذونها بالثــورة االشــرتاكية، 

وأن منظمتهــم هــي حــزب الربوليتاريــا:

ــا  ــم بروليتاري ــل إىل تنظي ــال كل ــا، يســعى ب إن حــزب RSDLP، حــزب الطبقــة الربوليتاري

ــض  ــا تناق ــة له ــا الزراعي ــة أن الربوليتاري ــى للحظ ــتقلة، دون أن ين ــة مس ــة كطبق القري

بــن مصالحهــا ومصالــح الربجوازيــة القرويــة، ونضــال الفالحــن والربوليتاريــا فقــط ضــد 

ــراء. ــراء، الفق ــل للفق ــوازي الكام ــع البورج املجتم

ــرتاكية،  ــورة االش ــار الث ــق انتص ــتطيعون تحقي ــن يس ــح أن الفالح ــه أن يوض ــن واجب وم

الثــورة الوحيــدة التــي ميكــن أن تنقــذ جميــع الســكان مــن الفقــر واالســتغالل. “)املرجــع 

ــابق، ص: 13(. الس

بعــد تحليــل لينــن، أصبحــت مســألة تحالــف العــال الفالحــن يف الثــورة الشــعبية 

الدميقراطيــة الروســية واضحــة. التحالــف بــن العــال والفالحــن هــو ثنــايئ، داخــل وخارج 

الحــزب.

داخــل الحــزب، توجــد بروليتاريــا مدينــة وقريــة، وعنــارص شــبه بروليتاريــة وتحالــف فــالح 

فقــر. ســيكون التحالــف مــع الفالحــن املتوســطن واألثريــاء خــارج الحــزب وعــى قواعــد 

صــف منفصلــة.

ــارة أخــرى، ســيكون هــذا التحالــف بــن األحــزاب الطبقيــة يف كال الحزبــن. ســتكون  بعب

الثــورة نتيجــة لوحــدة حــزب العــال والفالحــن. لكــن يف هــذا التحالــف، الربوليتاريــا هــي 

الدولــة املهيمنــة.

إنــه حــزب الطبقــة الربوليتاريــة الــذي ســيقود هــذا التحالــف ويقيــم الهيمنــة يف الثــورة 

وفيــا يتعلــق بهــذه القضيــة، يقــول لينــن: شــعارنا التكتيــي، الــذي تــم صياغتــه يف املؤمتر 

الثالــث لـــ RSDLP، يتــاىش مــع دوافــع الربجوازيــة الثوريــة الدميقراطيــة والجمهوريــة.

ولكــن مــن أجــل الشــك يف وجــود عنــارص مــن هــذا الحــزب، مــن الــروري أال نفهــم شــيًئا 

ملــا يحــدث يف البــالد اآلن.
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نيتنــا )يف حالــة نجــاح الثــورة الروســية العظيمــة( ليســت فقــط الربوليتاريــا التــي ينظمهــا 

ــن  ــي م ــرة، الت ــة الصغ ــا إدارة البورجوازي ــن أيض ــي، ولك ــي االجتاع ــزب الدميقراط الح

ــا أن نســر معهــا. )تكتيــكات، طبعــة ثانيــة، ص: 46(. املمكــن جــدا لن

الثورة املدنية التي سوف تتبع طريقها :

ــدن  ــا املســلحة يف امل ــة الربوليتاري ــة النتفاض ــري نتيج ــتبداد القي ــقاط االس ــيتم إس س

ــف. ــة إىل الري ــن املدين ــفل -م ــى إىل األس ــن األع ــورة - م ــم الث ــيتم تنظي ــربى وس الك

ــا  يقــول لينــن: “مبــا أن هــذه الحركــة هــي بالفعــل يف طليعــة متــرد مســلح: فالربوليتاري

ســتلعب حتــا الــدور األكــر حيويــة يف هــذه االنتفاضــة، وســتحدد مشــاركة الربوليتاريــا 

ــادة املبــارشة  مصــر الثــورة يف روســيا، التخــاذ أكــر التدابــر حيويــة إلعــداد خطــط للقي

لالنتفاضــة وتشــكيل مجموعــات مــن متشــددي األحــزاب الخاصــة عنــد الــرورة.

“)تكتيكــن، ص. 81-80( وفقــا للينــن، ومــن الــروري ســتلعب الربوليتاريــا دورا قياديــا يف 

هــذه االنتفاضــة، وســتنتر الثــورة، إىل حــد كبــر مــن خــالل انتفاضــة امليليشــيا العاليــة 

وجيــش العــال ]الجيــش األحمــر[.

القدرة ىلع تأسيس القوى الرئيسية
القدرة ىلع ثورة الفالحين الديكتاتورية الثورية

“إن النــر الحاســم للثــورة ضــد القيريــة هــو الديكتاتوريــة الثوريــة للربوليتاريــا 

.))58 ص:  تكتيــكات،  والفالحن”)لينــن، 

ــن  ــن م ــوف اثن ــدا: س ــم ج ــو مه ــذي ه ــوع ال ــى املوض ــزة ع ــرتة وجي ــكن لف ــا يس هن

التكتيــكات القــارئ حــذرا رؤيــة قــراءة لينــن، ومــرة واحــدة يف عــداد الفالحــن والربجوازية 

الصغــرة يف املــدن، والقــوى األساســية وكقــوة رئيســية للثــورة خــارج أنهــا مجــرد الحديــث 

باســتمرار عــن الربوليتاريــا.

ــوة  ــا كق ــوى الربوليتاري ــتالن س ــب س ــة، مل يحس ــادئ اللينيني ــك، يف مب ــى ذل ــالوة ع ع

رئيســية يف التغلــب عــى الثــورة الدميقراطيــة، والفالحــون كقــوة احتياطيــة.

هــل ذكــر لينــن خطــأً الفالحــن واملدينــة البورجوازيــة الصغــرة بــن القــوى األساســية يف 

تلــك الفقــرة؟ أو هــل هــذه عربــة قلــم رصــاص؟
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وبالطبــع ال يوجــد تناقــض أو تناقــض بــن صياغــة لينــن يف تلــك الفقــرة والصيــغ األخــرى 

التــي صنعهــا هــو وســتالن، فهنــاك توافــق كامــل وعقليــة الهــدف هــو:

فالثــورة الشــعبية الدميقراطيــة، التــي تقــع فيهــا الربجوازيــة الصغــرة يف القريــة واملدينــة 

ضمــن صالحياتهــا األساســية، ســتصل إىل النــر بانتفاضــة مســلحة للشــعب يف املــدن.

يف هــذه االنتفاضــة، ســتلعب الربوليتاريــا الــدور األكــر نشــاطًا ونشــاطًا كمشــاركة الطبقــة، 

وســوف تجتــذب الربوليتاريــا جاهــر الجاهــر، ونتيجــة النتفاضتهــا املســلحة، ستســتويل 

عــى الســلطة وســيتم إنشــاء الديكتاتوريــة الثوريــة العالية-الفالحيــة كــا ميكــن رؤيتــه، 

ــة دور الفالحــن يف  ــة األساســية لهــذه الثــورة هــي الطبقــة العامل فــإن القــوة الجاهري

الثــورة هــو ثــاين دور يف املشــاركة؛ ومــن نســبي.

ــا هــي القــوة األساســية، والفالحــون  ــار أن “الربوليتاري وإن صياغــة لينــن وســتالن باعتب

ــدن،  ــو امل ــورة ه ــل الث ــز ثق ــة أن مرك ــك إىل حقيق ــع ذل ــة”، ويرج ــوة االحتياطي ــم الق ه

ــا. ــورة األساســية هــي الربوليتاري ــوة الث ــإن ق ــك، ف ونتيجــة لذل

ــدة. يف  ــة الجدي ــورة الدميقراطي ــدروس يف الث ــاو لل ــة م ــود يف صياغ ــع موج ــس الوض نف

صياغــة مــاو للثــورة الدميقراطيــة الجديــدة، يطلــق عليهــا أحيانـًـا اســم كوجــوك الفالحــون 

الرئيســيون يف الســلطة، ويطلــق عليهــم أحيانـًـا اســم العال والفالحــن واملدينــة الربجوازية 

الصغــرة. للوهلــة األوىل، فــإن الصيغــة التــي تبــدو متناقضــة ليســت متناقضــة، متامــاً مثــل 

ــة، وخاصــة  ــرة الحري ــة الصغ ــن دور الربجوازي ــل م ــع، ال يقل ــاو، بالطب ــة لينن-م صياغ

الربوليتاريــا   يف الثــورة.

والســبب يف أنــه صاغهــا بهــذه الطريقــة هــو أن الثــورة تتبــع مســار الحــرب مــن الريــف 

إىل املــدن بعــد حــرب الشــعب هــذا بســبب اختــالف نقطــة الرتكيــز يف الثــورة.

ــورة  ــية للث ــة الرئيس ــوة الجاهري ــإن الق ــن، ف ــن الفالح ــم م ــف ه ــكان الري ــا أن س ومب

ــة  ــإن صياغ ــورة هــي الفالحــون، ف ــوة العظمــى الرئيســية للث ــا أن الق هــي الفالحــون مب

ــية”. ــوة الرئيس ــم الق ــون ه ــم، الفالح ــوة الزعي ــي ق ــا ه “الربوليتاري

هــذا هــو الفــرق الرئيــيس بــن الثــورة الشــعبية الدميقراطيــة الروســية والدول االســتعارية 

وشــبه االســتعارية التــي تحتلهــا اإلمربيالية.

هــذا االختــالف مهــم للغايــة. يختلــف مفهــوم الثــورة ومفهــوم التنظيــم وأســلوب العمــل 

يف كال الصياغتــن اختالفــاً جوهريــاً. وهــذا االختــالف ليــس اختالفــاً واحــداً، بــل هــو العامــل 

ــة  ــول الالحق ــل. )يف الفص ــيايس والعم ــي الس ــا األيديولوج ــدد خطن ــذي يح ــيس ال الرئي

ســنقف حــول هــذه املســألة بالتفصيــل(.
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الثــورة مســتمرة، وهــا صياغــة التكتيــكات، ومــن املتوقــع أن اإلمربياليــة احتلــت تركيــا 

ــة  ــة الطبق ــا أصال ــن، تركي ــكات اثن ــة تكتي ــوح، صياغ ــي بوض ــه كيفيليم ــب هيكمي طبي

ــه. ــل حكمــت كفيليمــي مــن كتب ــا إىل تحلي ــور وصلن ــج الدكت ملارســة تعمــل عــى نتائ

ــم  ــال لديه ــون الع ــرتط أن يك ــي يش ــت كيفيليم ــب 1( حكم ــور يف كت ــو الدكت ــذا ه ه

األغلبيــة املطلقــة يف حــزب العمــل ويشــار أيضــا إىل أن وجــود طــرف فــالح خــارج الطبقــة 

ــول  ــور، يق ــذه األم ــودا ويف ه ــودا أو موج ــون موج ــب أن يك ــا يج ــة للربوليتاري الطبقي

ــق:  ــور تأل الدكت

“إن حــزب الشــعب أبعــد مــا يكــون عــن كونــه حــزب الفالحن”)خطــط الحــرب الشــعبية، 

ص 19( “ولكــن ليــس هنــاك الكثــر من العــال يف منظمــة TİP واملنظــات يف احتياطي 

TİP حتــى املــدن والبلــدات وجميعهــم القــوا بالبــؤر تصــل إىل قــرى واحــدة، وال يجــب 
أن يتجاهــل حقيقــة أنــه بعيــد عــن الوجــود “ )أيضــا، ص: 19(، “إن عــدد أعضــاء الطبقــة 

العاملــة يف املنظمــة لتطغــى” ]مــا هــي الــرورة[ )مــا هــي االنتهازيــة؟  ص: 11(.

ــذا،  ــة له ــج الطبيعي ــة النضــال باعتبارهــا النتائ ــة رئيســية لحرك ــار املــدن كمنطق 2( اختي

فــإن طبقــة الربوليتاريــا هــي القــوة الرئيســية للنــر وأيدولوجيتهــا، لكــن القيــادة الفعليــة 

للدفــاع. )إذن الربوليتاريــون هــم القــوة الشــعبية األساســية الثوريــة كمشــاركة طبقيــة(. 

)انظــر خطــط حــرب الشــعب، الصفحــات 188-189(.

ــة  ــاع يف مواجه ــة دون انقط ــية اللينيني ــورة املاركس ــة الث ــرت نظري ــد تغ ــك، فق ــع ذل وم

ــي  ــذا، والت ــا ه ــى يومن ــن حت ــا يف التكتيكت ــن صياغته ــاة م ــة يف الحي ــرات املتنوع التغ

أثرتهــا وتعززهــا التجــارب الجديــدة الفــرتة التــي نحــن فيهــا ليســت الفــرتة األوىل ألزمــة 

ــالية. الرأس

ــة  ــل روســيا القيري ــدول االســتعارية يف العــامل مث ــا   ليســت واحــدة مــن أكــرب ال تركي

ــة شــبه االســتعارية. أكــرب 6-5 مــرات، عكــس مــا هــو تحــت االحتــالل مــن اإلمربيالي

إن محدوديــة النظريــة املاركســية-اللينينية للثــورة املســتمرة للصيغتــن التكتيكيتــن، التــي 

تأخذهــا كنمــوذج عاملــي لــكل فــرتة وتطبيقهــا عــى أصالــة البلــد الطبقيــة، تضــع الشــخص 

يف انحــراف اليــد اليمنــى كــا ســنظهر عــى نطــاق واســع يف الفصــول التاليــة.
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ــى  ــي )ع ــري ِبلّ ــن يف ميه ــن التكتيكت ــوذج يف الصياغت ــن للنم ــة لين ــة مقارب ــن رؤي ميك

ــم  ــد كزعي ــالح وأجاوي ــن حــزب الف ــن ع ــوري ليعل ــال، حــزب الشــعب الجمه ســبيل املث

ــك(. ــا إىل ذل ــدن، وم ــى أســاس امل الفالحــن، ع

ولكــن مــن الصعــب حقــا وضــع مهــري بلــي يف مــكان معــن. ألنــه خــط معــن ال يوجــد 

طريــق ثابــت يف حــد ذاتــه، يف بعــض األحيــان، مــن الدوغاتيــة أن تأخــذ قيــادة الطبقــة 

العاملــة كحقيقــة مطلقــة، ويف بعــض األحيــان تأخــذ قيــادة الطبقــة العاملــة كرائــد واقعــي.

ويقــول يف بعــض كتاباتــه إنــه ال ميكــن تأســيس حــزب الربوليتاريــا يف ظــل رشوط 

الدميقراطيــة يف الفلبــن؛ ويف مقالــة أخــرى، ميكنــه بســهولة إدانــة أولئــك الذيــن يقولــون 

ــة. ــة الصحيح ــياء باالنتهازي ــس األش نف

ــذي يقــول إن الوســيط  ــوري ال ــق تشــويه نقــش الث ــه، عــن طري ويف واحــدة مــن مقاالت

ــن  ــام، م ــر رضوري؛ يف الخت ــو أم ــب ه ــة الكتائ ــة يف مرحل ــة العامل ــي للطبق األيديولوج

املمكــن أن نقــول إنــه بــدون طبقــة عاملــة مــن املمكــن أن تحــدث ثــورة بــدون طغمــة 

فعليــة، مــن ناحيــة أخــرى، ميكــن القــول إن الثــورة ميكــن أن تكــون تحــت قيــادة 

ــة! ــة العامل ــدون الطبق ــرة ب ــة الصغ البورجوازي

ومــن املمكــن إضافــة العديــد مــن األمثلــة باختصــار، مــا يقولــه ميهــري بلــي ليــس واضحا، 

ــذي  ــي هــو اشــرتايك ال ــع، وميهــري بي ــد املؤكــد هــو عــدم اليقــن يف الواق الــيء الوحي

ــود بيلمــي ســيل الــذي ال يؤمــن أي شــخص وأي يشء  يجــد بيلمــي ســيل نفســه يف الخل

آخــر غــر نفســه )مبــا يف ذلــك االشــرتاكية العلميــة ومؤسســيها(، إنــه “ســيايس حقيقــي” 

كامــل يف الســعي وراء حســابات صغــرة، )إنــه ســيايس واقعــي باملعنــى الربجــوازي(. ومثــل 

كل ســيايس حقيقــي، يف ذروة الحاقــة، يركــض وكأنــه مناجــم فاســقة.
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سادسًا: فترة التطور ومرحلة الثورة

ــورة  ــة للث ــورة، والظــروف املوضوعي ــة الث ــز، ومرحل ــس وإنجل ــة التطــور يف مارك إن عملي

معروفــة جيــداً يف تحليــل لينــن. ال شــك يف أن عــر لينــن، عــر الثــورات الربوليتاريــة، 

وتجــارب لينــن للثــورة لهــا دور كبــر يف ذلــك.

ووفقــا للينــن، يف الفــرتة اإلمربياليــة، فــإن الثــورات الربوليتاريــة يف جميــع البلــدان لديهــا 

فهــم موضوعــي للثــورة غــر املنقطعــة.

إنهــا حالــة تحقيــق مســتوى الثــورة التــي وصلــت إليهــا القــوى املنتجــة يف جميــع أنحــاء 

العــامل، إنهــا الظــروف الذاتيــة للثــورة غــر املوجــودة.

أســاس اللينينيــة يشــكل إعــداد الــروط الذاتيــة للحركــة، ســرى يف الفصــول التاليــة أن 

فهــم هــذه الحقيقــة هــو جوهــر املســألة. قــام لينــن بتغيــرات يف تطــور ماركــس وإنجلــز 

مــن مراحــل التطــور والثــورة بســبب االختــالف يف املواقــف امللموســة.

ــة،  ــامل ناضج ــورة يف الع ــة للث ــروف املوضوعي ــون الظ ــا تك ــز، عندم ــس وإنجل ــا ملارك وفق

ــية. ــرتاكين فرنس ــة االش ــون لغ ــب أن تك يج

ــروف  ــه الظ ــج في ــذي تنض ــر ال ــو الع ــايل ه ــر اإلمربي ــإن الع ــروف، ف ــو مع ــا ه وك

ــة  ــة الطبيعي ــإن النتيج ــتقيم، ف ــق املس ــا للمنط ــامل ووفق ــول الع ــورات ح ــة للث املوضوعي

ــدث  ــو التح ــرتة ه ــذه الف ــرتاكين يف ه ــب االش ــي أن واج ــز ه ــس وإنجل ــات مارك القرتاح

بالفرنســية باســتمرار )الفكــر الرتوتســي بطريقــة مــا تســتند إىل هــذا(، لكــن هــذا ليــس 

ــة. ــون علني ــن تك ــة ل ــورة العاملي هــو الحــال بالنســبة للمنطــق الجــديل. الث

 أوال، ســيكون يف واحــد أو عــدة بلــدان، لذلــك، يجــب عــى بروليتاريــا كل بلــد أن تناضــل 

تدريجيــاً داخــل حدودهــا. ألن تحريــر الربوليتاريــا يف كل بلــد ســيكون عمــل الربوليتاريــا 

يف البــالد، ال ميكــن اســتراد الثــورات أو تصديرهــا.

مــن أجــل أن يكــون للبلــد ظــروف موضوعيــة للثــورة، وبغــض النظــر عــن األزمــة العامــة 

للرأســالية يف جميــع أنحــاء العــامل، يجــب أن يعيــش هــذا البلــد أزمــة وطنيــة خاصــة بــه.

وفقا للتمييز اللينيني، لي يكون يف مرحلة الثورة:

 أ( يجــب أن يكــون مســتوى وعــي الربوليتاريــا وتنظيمهــا كافيــا للثــورة )يجــب أن تكــون 

املتطلبــات الشــخصية للثــورة مناســبة(
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 ب( ال بــد مــن وجــود أزمــة قوميــة تؤثــر عــى األزينــي واألذربيــن، هــذه األزمــة الوطنيــة 

ليســت أكــر مــن انعــكاس أشــد تناقضــات األزمــة العامــة للرأســالية إىل ذلــك البلــد، ألن 

الثــورة هــي لحظــة قصــرة لكــن املرحلــة التطوريــة هــي عمليــة طويلــة.

فترة التطور :

ــورة يف فــرتة التحــدث  ــة، ال يوجــد مــكان للث ــة لعــر التطــور هــي األملاني اللغــة الثوري

ــا  ــي الربوليتاري ــع وع ــو رف ــرتة ه ــذه الف ــوري يف ه ــل الث ــلوب العم ــة. أس ــة األملاني باللغ

ــا. وتنظيمه

التشــديد هــو تثقيــف الجاهــر العاملــة للثــورة بفوزهــا يف صفــوف الربوليتاريــا، إذا كان 

حــزب الربوليتاريــا قــد أنشــئ، فــإن نقــل العمــل ســيجعل الحــزب حزبـًـا سياســًيا بروليتاريًــا 

ــات  ــف املنظ ــالل مختل ــن خ ــر م ــع الجاه ــة م ــات العضوي ــز العالق ــا. لتعزي جاهريً

املهنيــة، لرفــع الوعــي الطبقــي للربوليتاريــا والشــعب العامــل، والســر إىل أقــى اليســار 

مــن املعارضــة الدميقراطيــة وفضــح الطبقــات املســيطرة مــع الدعايــة السياســية املكثفــة.

إذا مل يكــن حــزب الربوليتاريــا قــد أنشــئ بعــد، فــإن املهمــة األساســية هــي إنشــاء طليعــة 

ــوري،  ــة وجــود وضــع ث ــة، حتــى يف حال ــاب حــزب الطبقــة الربوليتاري ــا. يف غي الربوليتاري

ال ميكــن أن تكــون اللغــة الثوريــة الربوليتاريــة فرنســية، ويلخــص لينــن العمــل الثــوري 

الربوليتــاري يف هــذه الفــرتة: بــدت دراســة نــر جريــدة سياســية، بــدا أنهــا مثاليــة لنــر 

صحيفــة أســبوعية، حجــر الزاويــة لدراســة إعــداد الثــورة )ومــاذا يجــب أن تفعــل(.

ــة  ــة الثوري ــد للدميقراطي ــي الوحي ــع الحقيق وكان التحضــر للظــروف النفســية هــو الداف

ــة(. ــة الثاني ــكات، ص: 79، الطبع ــت “، )تكتي ــك الوق ــة يف ذل االجتاعي

بعد هزمية 1907-1905، يرح ستالن ما يي:

ــة، ألن  ــاليب الخطاب ــول إىل أس ــزب إىل التح ــن 1912-1907، اضطــر الح ــرتة م  “ يف الف

العمــل الثــوري قــد تباطــأ، كانــت هنــاك ثــورة مــن العــذاب، وكان عــى التكتيــك أخــذ 

ــبان. ــة يف الحس ــذه الحقيق ه

ينضــم مجلــس الدومــا إىل مجلــس الدومــا بــدالً مــن املقاطعــة، ولكــن باألحــرى املداخــالت 

والعمــل يف مجلــس الدومــا، بــدالً مــن العمــل الربملــاين العــام اإلضــايف، ورضبــات اقتصاديــة 

محــددة بــدالً مــن الربــات السياســية العامــة، أو التقاعــس الــكي. )مبــادئ اللينينيــة، 

ص 83(.



264

ــرى، فــإن طــرق مقاطعــة الربملــان خــالل فــرتات التطــور، والذهــاب إىل اإلرضابــات  كــا يُ

السياســية العامــة، وتطبيــق جميــع أنــواع العمــل املســلح ليســت ثوريــة، وتطبيــق هــذه 

األســاليب يف هــذه الفــرتة ليــس ســوى انتهازيــة وأســاليب العمــل الثوريــة هــي التوعيــة 

والدعايــة واإلرضابــات االقتصاديــة الخاصــة واملعارضــة الدميقراطيــة، وخاصــة الربوليتاريــا 

والجاهــر العاملــة.

مرحلة الثورة

يف مرحلــة الثــورة، يتغــر أســلوب ودوافــع الحــزب الربوتســتانتي متاًمــا يف 1905 املرحلــة 

الثوريــة يقــول لينــن مــا يــي حــول قصائــد وتكتيــكات التطــور املتجــاوز:

ــكات،  ــا؛ )2 تكتي ــت تقدًم ــة حقق ــون، ألن الحرك ــذا القان ــداث ه ــاوزت األح  “ اآلن تج

الطبعــة الثانيــة، ص: 79(.

ــاعتها  ــة: un Revolution، وس ــد للغاي ــكل جي ــرة بش ــرتة القص ــذه الف ــم ه ــب تقيي يج

تختلــف عــن ســاعات العمــل املعتــادة، وأنهــا تختلــف عــن ســاعات إعــداد التاريــخ، وأن 

أكــوام الغليــان ملــزاج الثــورة قــد وجــدت تعبــرًا عــن اإلميــان كعمــل مبتكــر.

ــورة. الفــرتة هــي اآلن  ــادرة عندمــا تقــول الجاهــر جوقــة للث ــام ن ــام هــي أي هــذه األي

فــرتة االنطالقــة الثوريــة، يف هــذه الفــرتة، تفهــم الجاهــر بلغــة واحــدة: إنهــا الفرنســية 

ــيس أو  ــب الفرن ــه ... إن دور القل ــن بحــد ذات ــة هــو ف ــا، والتحــدث عــن هــذه اللغ أيًض

ــا. التقــدم الثــوري الــرويس مهــم هن

يف هــذه الفــرتة، العديــد مــن الثوريــن الناجحــن، والعديــد مــن الثوريــن مــن العلــاء يف 

الفــرتات التطوريــة، الذيــن يخلــو مــن هــذا االخــرتاق، يغرقــون يف مســتنقع العجــز والجــن 

والخيانة.

ــك  ــه التكتي ــة، إن ــرتة التطوري ــة الف ــدأ يف نهاي ــي تب ــية: وه ــة: الفرنس ــرتة االنتقالي أ( الف

الناطــق باللغــة الفرنســية يف الكــون، حيــث ترتفــع موجــة الثــورة ببــطء وتبــدأ الجاهــر 

ــت  ــورة 1905، كان ــالل ث ــة خ ــال جاهري ــر إىل أع ــان الجاه ــول إمي ــزاز ويتح باالهت

لهجــة الفرنســية هــذه النــربة. اإلرضابــات السياســية املحليــة، اإلمرباطوريــات، اإلرضابــات 
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السياســية العامــة ومقاطعــة الدومــا يــرح ســتالن التكتيــكات البلشــفية يف هــذه الفــرتة 

ــات  ــالل اإلمرباطوري ــن خ ــة م ــوارع إىل الطليع ــرة الش ــم أباط ــايل: “تعلي ــو الت ــى النح ع

ــى  ــكرية ع ــان العس ــل اللج ــن قب ــات م ــادة االحتياط ــه ري ــت نفس ــر، ويف الوق واملظاه

ــة”.  ــة يف الجبه ــوفييتات والجبه الس

)مبــادئ اللينينيــة، ص 85 جــزء مــن هــذه األحــكام، الفــرتة االنتقاليــة لثــورة 1917 هــي 

تكتيــك يتحــدث الفرنســية(.

ــا  ــم فيه ــي تعل ــرة الت ــي الدائ ــرة ه ــرة القص ــذه الدائ ــة: ه ــة تكتيكي ــرة هجومي ب( دائ

رائــد الفضــاء عــن ترفــات املدينــة، وبالتــايل كان قــادراً عــى قيــادة الجاهــر وتعليــم 

ــعبية. ــر الش ــة للجاه ــة لالنتفاض ــكات الصحيح التكتي

هــذه املرحلــة هــي املرحلــة التــي تــزداد فيهــا اإلمكانيــات الثوريــة للحلقــة، وتقــف املوجــة 

الثوريــة عــى أعــى مســتوى، وترتكــز الهجــات التكتيكيــة األخــرة للهجــوم املســبق مــن 

الــرواد والهــدف الرئيــيس يف هــذه الدائــرة هــو خلــق الغضــب والذعــر يف صفــوف العــدو، 

لتوزيــع جبهــة الثــورة املضــادة وفتــح الفتحــات.

ــورة 1905 هــي حــروب الحاجــز  ــة لث ــة التكتيكي ــرتة الهجومي ــة يف الف ــكات الثوري التكتي

)حــروب الشــوارع( ومجموعــات املدينــة حيــث تتألــف مجموعــات املدينــة مــن بروليتاريا 

املدينــة.

ــركات  ــات والح ــرب العصاب ــإن كل ح ــدا، ف ــون األول فصاع ــهر كان ــن ش ــن: “م ــال لين وق

العنيفــة املروعــة يف روســيا، بالطبــع، ستســاعد الجاهــر يف تعلــم التكتيــكات الصحيحــة 

لالنتفاضــة”، وهــو يــدرس تكتيــكات االنتفاضــة الجاهــر الشــعبية باعتبارهــا واحــدة مــن 

الواجبــات املختلفــة للمقاتلــن الحريــن.

ت( قاعــدة الهجــوم االســرتاتيجي: االنتقــال إىل جيــش نظامــي والثــورة: يف 10 يونيــو مــن 

عــام 1905، يقــول لينــن: “التوهجــات -مظاهــرات -معــارك الشــوارع، وحــدات الجيــش 

الثوريــة: هنــا مراحــل تطــور انتفاضــة الشــعب. هــذه هــي املراحــل النهائيــة”.

تعمقــت األزمــة االقتصاديــة والسياســية ووصلــت إىل أعــى مســتوى. إنــه، بكلــات لينــن، 

ــم  ــي، يت ــش النظام ــع الجي ــن جــدول األعــال، م ــد األول م ــل. وكان االنتفاضــة البن القت
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ــي  ــوى الت ــش النظامــي. بالنســبة للهجــوم األخــر، كل الق ــي بالجي ــش النظام ــع الجي صن

تــم تشــتيتها تجمعــوا مــع الجيــش األحمــر، )الجيــش األحمــر هــو الجيــش الربوليتــاري(، 

وقــد تــم اآلن اســتبدال حــروب املتاريــس وتكتيــكات حــرب العصابــات الحريــة بثــورات 

الجيــش األحمــر.

“ يوجــه لينــن تكتيــكات انتفاضــة أكتوبــر عــى النحــو التــايل: “... أن نفهــم التمــرد 

ــة و أن ننظــم الطاقــم العــام  ــان يف نفــس الوقــت  دون أن نخــرس ثاني كاركــيس أي كفن

ملفجــرات الثــورة و لتقســيم قواتنــا و إلرســال أفــواج موثوقــة إىل أهــم النقــاط ، ملحــارصة 

مــرسح ألكســندرا ، رصيــف يجــب أن نحتــل قلعــة بولــس ، ونلقــي القبــض عــى الطاقــم 

العــام والحكومــة ، ونرســل جنــوًدا مســتعدين للمــوت بــدالً مــن الســاح للعــدو بالدخــول 

إىل املراكــز الحيويــة للمدينــة ضــد الطــالب العســكرين واالنقســام الــربي، وتعبئــة العــال 

املســلحن ، واســتدعاءهم للنضــال النهــايئ الــذي ال يلــن ، واحتــالل الهاتــف والربقيــة أيًضــا.

ــواج،  ــع األف ــع، جمي ــع املصان ــا بجمي ــف وربطه ــز الهات ــا يف مرك ــع ثورتن ــب أن نض ويج

جميــع مراكــز الكفــاح املســلح، إلــخ. )املاركســية والثوريــة، رســائل أبريــل ودروس أكتوبــر، 

.)167-168 ص 

هنــا تتابــع عمليــة الثــورة الســوفيتية، بالطبــع، الحيــاة ال تتحقــق أبــداً مــع هــذا أو ذاك 

ــه. ومــع  ــغ يف جــزء من ــد ومخطــط جــزًءا مــن الحقيقــة ويبال املخطــط. يهمــل كل تجري

ــم  ــهيل فه ــالل تس ــن خ ــة م ــه املهم ــة توجي ــل مهم ــري يجع ــل النظ ــإن التحلي ــك، ف ذل

ــط،  ــذا املخط ــرتات يف ه ــة الف ــروري رؤي ــن ال ــك، م ــا. لذل ــاة وتحيزاته ــدات الحي تعقي

ــة. ــن العملي ــة م ــة متداخل ــات داخلي ــن كحلق ــة، ولك ــة ميكانيكي ــس بطريق ولي

مراجع: 
)1( يســتخدم مفهــوم الثــورة هنــا كثــورة دميقراطيــة يف الثــورة الربوليتاريــة أو يف هيمنــة 

الربوليتاريــا.

ــئ  ــي تنش ــة، فه ــورة الدميقراطي ــرتاكية يف الث ــورة االش ــا يف الث ــة الربوليتاري )2( ديكتاتوري

ــعبية. ــة ش ديكتاتوري

)3( النــاس مفهــوم ســيايس إنــه تكويــن الطبقــات ضــد الطبقــات الحاكمــة الســائدة التــي 

ترتابــط مصالحهــا وفقــا للمرحلــة الثوريــة.

)4( وفقــا ملاركــس وإنجلــز، إذا كانــت الثــورة السياســية تنــص عــى التحــول االجتاعــي، 

فهــي أيضــا ثــورة اجتاعيــة.
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ــف املانيفســت للعــال الشــيوعين يف  ــورة سياســية، إن تعري ــا تبقــى ث إذا فشــلت، فإنه

ــايل: “كل رشيحــة تؤمــن بعــدم  ــة هــو كالت مقدمــة طبعــة 1888 مــن الطبعــة اإلنجليزي

ــامل  ــي الش ــر االجتاع ــن رضورة التغي ــة وتعل ــة العامل ــية للطبق ــورة السياس ــة الث كفاي

ــح، ص 24(. ــان املان ــق عــى نفســها اســم شــيوعي”، )بي ــت تطل كان

)5( هــذا التدبــر صحيــح أيضــاً يف التمييــز بــن قــوة ثوريــة تقدميــة وقوميــة بورجوازيــة 

صغــرة حقــا يف البلــدان شــبه االســتعارية واملســتعمرة يف عرنــا، مــا يســمى بالتقدميــة 

واملعاديــة لإلمربياليــة، يف جوهرهــا، تجديــد اإلدارة دون أي يشء آخــر غــر تغيــر ســلطة 

اإلمربياليــة )بومــروي، حــرب العصابــات واملاركســية، ص:52(.

)6( تعميــق الكســاد االجتاعــي: إن إفقــار العــال يف املجتمــع هــو النتيجــة النهائيــة. أي 

تعميــق االســتقطاب الطبقــي يف املجتمــع الربجــوازي. يجــب تطويــر عالقــات اإلنتــاج مــع 

القــوى املنتجــة.

)7( جوهــر نظريــة الثــورة املســتمرة، التــي حــاول Trotsky عــى أســاس ماركــس، ينتمــي 

إىل Gottschalk وWeitlinges مــن الشــيوعين الخــام وبكلــات أخــرى، نظريــة للثــورة 

Trotsky املســتمرة ليســت نظريــة ماركســية.

ــس  ــا ملارك ــة. وفق ــد الوطني ــس ض ــي أن مارك ــه يعن ــى أن ــك ع ــر ذل ــي تفس )8( ال ينبغ

ــا كان الوطــن يف خطــر. ويجــب  ــات عندم ــع األوق ــا يف جمي ــز، خاضــت الربوليتاري وإنجل

عليــه القتــال. يف هــذا الصــدد، الطبقــة الوحيــدة التــي هــي وطنيــة حتــى النهايــة هــي 

ــا. الربوليتاري

األمــم املتحــدة كانــت الكومونــة املمثــل الحقيقــي لجميــع العنــارص الصحيــة يف املجتمــع 

ــة يف فرنســا، كــا قــال ماركــس، مشــرا إىل أن  ــإن الحكومــة الوطني ــايل، ف الفرنــيس، وبالت

العــال ليــس لديهــم وطــن.

ــت  ــل، كان ــر العم ــة وتحري ــات العالي ــجاع للحكوم ــارب ش ــت كمح ــس الوق )9( يف نف

ــا(. ــي إلين ــة تنتم ــا، 86: مائل ــة يف فرنس ــرب األهلي ــي ))الح ــع دويل حقيق ــة طاب للكلم

وقالــت الربوليتاريــا وليســت الربجوازيــة الفرنســية “انتصــار باريس ضــد بروســيا العدوانية 

ســيكون انتصــار العامــل الفرنيس ضــد الرأســالين الفرنســين وطفيليــات الدولة”.

 ويف هــذا الــراع بــن الواجبــات الوطنيــة واملصالــح الطبقيــة، مل تــرتدد حكومــة الدفــاع 

الوطنــي )الحكومــة الربجوازيــة( للحظــة يف التحــول إىل حكومــة خيانــة وطنيــة.
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)10( “نظريــة الكــم” لبالنــك، نظريــة النســبية ألينشــتاين، كانــت حجــر الزاويــة يف 

ــة  ــاق الصناع ــى نط ــم ع ــاج الضخ ــك، اإلنت ــة إىل ذل ــة. باإلضاف ــة الحديث ــاء الذري الفيزي

ــخ. ــي، إل ــايئ والداخ ــرتاق الكهرب ــرك االح ــيع مح ــورد(، توس ــيارات ف ــلة س ــاج سلس )إنت

)11( إن تحــول الثــورة الدميقراطيــة الربجوازيــة إىل ثــورة اشــرتاكية يعنــي صنــع ثورتــن يف 

عمليــة واحــدة.

وكــا رأينــا، فــإن جوهــر الثــورة اللينينيــة غــر املنقطعــة يعتمد عــى حقيقة أن االشــرتاكين 

يف بلــد مل يكمــل الثــورة الدميقراطيــة الربجوازيــة يف الفــرتة اإلمربياليــة قــد أعطــوا حــرب 

ثورتــن مختلفتــن يف عمليــة واحــدة بشــخصياتهم وأهدافهــم وتحالفاتهــم بعبــارة أخــرى.

)12( يف الفــرتة اإلمربياليــة، يف كل هــذه الــدول، كانــت الربوليتاريــا هــي القــوة الوحيــدة 

ــة ال  ــورة الدميقراطي ــم الث ــر، إذن، زعي ــورة إىل الن ــود هــذه الث ــأنها أن تق ــن ش ــي م الت

ــا. ميكــن أن يكــون إال الربوليتاري

ويف فــرتة مــن الزمــن اإلمربيــايل، تذهــب ثــورة دميوقراطيــة برجوازيــة إىل االشــرتاكية بغــض 

النظــر عــن الظــروف، هــذا هــو جوهــر هــذه الثــورة، هــذه الرســالة تــم تعميقهــا وإثرائهــا 

كــا ســرى يف األقســام التاليــة منــذ لينــن.

)13( يف الفــرتة االســتعارية مهــا كان الوضــع يف الوضــع العاملــي وليــس مفــرق الطريــق 

أمــام البــالد التــي جعلــت الثــورة الدميقراطيــة، أن الطريــق إىل االشــرتاكية واحــدة، هنــاك 

أولئــك الذيــن يعارضــون االشــرتاكية العلميــة نيابــة عــن تركيــا.

ــن البوغيشــية،  ــر ع ــر آخ ــو تعب ــرأي، وه ــذا ال ــي ه ــن ممث ــو واحــد م ــي ه ــري بل ميه

ــال لينــن(. ــة وضــع األمــر بهــذه الطريقــة )كــا ق ــإن مــن الحتمي ــي، ف ــاً مليهــري بل ووفق

ــب.  ــي املطل ــا ه ــة وأن الربوليتاري ــورة الدميقراطي ــد يف الث ــرواد الوحي ــا ال ــول إنه وأن نق

القضيــة هــي املســاومة. يف الثــورة، ســتكون الربجوازيــة رائــدة، لكــن الربجوازيــة الصغــرة 

ميكــن أن تكــون رائــدة، )راجــع الثــورة املضــادة يف تركيــا، اليســار الــرتيك، العــدد 64، ص: 

ــخ(. 21 مــرق، رقــم 9، ص 270، ال

)14( مــع األخــذ يف االعتبــار الغــرض مــن هــذه املــادة، فإننــا نحافــظ عــى عمليــة الثــورة 

املســتمرة مــن املجتمــع االشــرتايك إىل املجتمــع الطبقــي وعمليــة الــراع الثقــايف.

هــذا املبــدأ ال ينطبــق عــى الــدول التــي تضطــر إىل شــن الحــرب عــى النــاس. وبعبــارة 

ــة املطلقــة مــن العاملــن يف املنظمــة غــر  ــة، فــإن األغلبي ــة الثاني أخــرى، يف هــذه املرحل

صالحــة لهــذه الــدول.
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ــف  ــن يف الري ــراء الهائل ــن الفق ــوا الفالح ــم أن يعتق ــعب، فعليه ــرب الش ــت ح إذا أُعطي

الفالحــون بــن عــال الحــزب يفوقــون العــال يف هــذه الــدول هــذا هــو نتيجــة طبيعيــة 

لتعميــق الفهــم اللينينــي للحــزب يف ســياق جانــب مــن نظريــة الثــورة.

ــس  ــن نف ــزء م ــي ج ــن ه ــم للص ــدار العظي ــي والج ــي للوع ــي الداخ ــألة الوع )15( مس

ــون  ــن يضع ــك الذي ــإن أولئ ــورة االشــرتاكية، ف ــة والث ــورة الربجوازي ــن الث ــة ب اإليديولوجي

ــن خــالل  ــال الوعــي م ــكان، يعارضــون انتق ــات ويف كل م ــع األوق ــا يف جمي ــا صينًي حائطً

الخــارج.

هــذا ليــس فريــًدا بالنســبة إىل االقتصاديــن يف روســيا القيريــة يف القــرن العريــن وإىل 

فصيــل املناشــفة الــذي تبنــى هــذا الــرأي فيــا بعــد. إن املناشــفة هــي حركــة انتهازيــة 

ــا بفرصــة العيــش عــى اليســار يف كل حقبــة مــن العــر اإلمربيــايل ويف كل  حظيــت دوًم

بلــد يف هــذا اللبــاس أو ذاك.

ــد أن  ــة املؤك ــا معارض ــا أيض ــن تركي ــم يف املنظري ــن العظي ــور الص ــال س ــبيل املث ــى س ع

ــه، ووفقــاً مليهــري بلــي، مــن الخطــأ القــول إن الوعــي ســينتقل مــن  تنتقــل خــارج وعي

الخــارج.

لقــد قــال لينــن وكاوتســي يف أحــد األيــام أن كاوتســي كان قصــرًا جــًدا، ومل يذكرهــا مــرة 

أخــرى )أي أن لينــن تخــى عــن ذلــك( وفقــا لهــذا الــرأي، دعــا لينــن النتقــال الوعــي ليــس 

مــن الخــارج، ولكــن مــن داخــل )!(.

ــارك  ــد ش ــة: “لق ــا لللينيني ــورة كان أساًس ــذايت للث ــل ال ــداد العام ــرتوف إن إع ــال دميي وق

حزبنــا يف تأســيس املؤسســة الوطنيــة، تحــت قيــادة الحــزب البلشــفي واللينــن املتخلفــن.

ــتقبل  ــس كمس ــة، ولي ــة املوضوعي ــورة الربوليتاري ــد ورشوط الث ــج جدي ــان برنام ــى بي تبن

غامــض”. النضــج، اغتنــام العامــل الــذايت للثــورة، أي الحــزب نفســه، مهمــة تعتمــد عــى 

قدرتــه عــى تنظيــم وإدارة الثــورة، )الدوائــر الرئيســية يف تطــور الحــزب، نحــو الجمهوريــة 

الشــعبية، ص: 129(.

ــبة  ــيدة بالنس ــايل: رش ــو الت ــى النح ــة( ع ــة الثوري ــة )األزم ــة القومي ــن األزم ــل لين يحل

للاركســين، الثــورة مســتحيلة بــدون وضــع مــوات للثــورة، وليــس كل وضــع ثــوري يقــود 

ــا: ــورة، ال تكــن مخطًئ إىل ث
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ــات  ــر للطبق ــاظ عــى ســيطرة القضــاة دون تغي ــن املســتحيل الحف ــح م ــا يصب 1( عندم

ــا” بطريقــة أو بأخــرى؛ عندمــا  الحاكمــة، عندمــا تكــون هنــاك أزمــة بــن “الطبقــة العلي

فتحــت هــذه األزمــة يف سياســة الطبقــة الحاكمة خرقــاً يؤدي إىل اســتياء وغضــب الطبقات 

املضطهــدة، مل يكــن يكفــي يف كثــر مــن األحيــان “للطبقــات الدنيــا” أن “تعيــش بالطريقــة 

القدميــة”، بحيــث ال تســتطيع الطبقــات العليــا البقــاء عــى قيــد الحيــاة بالطريقــة القدميــة 

تحتــاج إليهــا.

2( عندما تصبح مشاكل واحتياجات الطبقات املظلومة غر محتملة.

3( نتيجــة لألســباب املذكــورة أعــاله، عندمــا ازداد نشــاط الجاهــر بشــكل كبــر، عندمــا 

ــروف  ــإن الظ ــن، ف ــون متورط ــا يكون ــن عندم ــالم، ولك ــوات يف الس ــم أص ــون لديه ال يك

ــا” إىل عمــل تاريخــي مســتقل. الناشــئة عــن املنخفضــات وســحب “الطبقــة العلي

بــدون هــذه التغيــرات املوضوعيــة، والتــي تكــون مســتقلة عــن إرادة املجموعــات الفردية 

واألطــراف، ولكــن أيًضــا مــن الطبقــات الفرديــة، )فــإن الثــورة مســتحيلة كقاعــدة عامــة: 

.)118-119
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الثورة الغير منقطعة

مقدمة:

غــادرت التحريفيــة كــا هــو معــروف يف تركيــا لســنوات عديــدة مــع الحفاظ عــى التحليل 

الفكــري للضــوء عمــي وكان جهــاز التوجيــه العنــر النشــط مــع أســلوب عمــل وذيــول 

عالقــات مثــرة لالشــمئزاز.

ــة  ــام 1961 بيئ ــتور ع ــأها دس ــي أنش ــدودة الت ــة املح ــوق الدميقراطي ــت الحق ــد خلق لق

ماديــة غــر موجــودة يف هــذه الفــرتة التاريخيــة وأعيــد اكتشــاف الحركــة الثوريــة يف الخطة 

الفكريــة تحــت رعايــة مســار ثــوري قومــي، تحــت رعايــة أســياد االشــرتاكية، كتبــه ورســمه 

أســاتذة االشــرتاكية منــذ ســنوات عديــدة، مــع تكيــف التحليــالت السياســية، وإنتاجــات 

“منظــري” محليــن، ســنوات مــن النضــال الثــوري يف البــالد.

“أيــن وكيــف تبــدأ؟” ال يشء عــن الخرســانة لتوضيــح الســؤال الــذي تــم متريــره أصبــح 

ــال  ــه، كــا أخــذت األجي طــرح الكتــب والكتيــب )التجــارة املختلطــة( عمــالً يف حــد ذات

ــة. ــة غذاءهــا االشــرتايك يف هــذه البيئ ــة الناشــئة املتنامي الثوري

ظهــرت حالــة مثــرة جــدا لالهتــام يف البــالد، رمبــا ليــس يف أي دولــة اســتعارية، 

ــنوات(،  ــدة س ــذ ع ــياد من ــل أس ــن قب ــت م ــد صنع ــت ق ــي كان ــة )الت ــداالت النظري الج

تكهنــات إيديولوجيــة، حطمــت اليســار، يف حــن بقيــت املارســة كأعــال الشــباب مــن 

ــر. ــوازي الصغ ــى الربج ــات يف املعن ــالث جامع ث

مــع النهــج التنقيحــي، يتــم إعــادة اكتشــاف األمركيــن، مــع ثالثــة مــن أســفل إىل خمســة 

أعــى وأســفل “الكــوادر املنظوريــة الرائــدة” يف الظــروف التاريخيــة للبــالد، حيــث ميكــن 

للجميــع عــى مســتوى معــن تقييمهــا بشــكل صحيــح تقريبــا.

ــا  ــاج مهيمن ــي لإلنت ــط اإلقطاع ــيوي أو النم ــط اآلس ــة، كان النم ــة العثاني يف اإلمرباطوري

أو اإلقطــاع وتليهــا تركيــا يف عــام 1960، والتــي تهيمــن عليهــا العالقــات الرأســالية فهــل 

عالقــات اإلنتــاج القامئــة ترســم العالقــات؟ غطــت املناقشــات اليســار.
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ــو اســتمرت الحــرب  ــر تسلســل الرأســالية ه ــة ن ــن، وحــول مجل ــو املهيم اإلقطــاع ه

كســور املهيمنــة عــى مــر الســنن مــع معظــم العنــف اتهامــات التحريفيــة واالنتهازيــة 

أصبحــت ســيئة وكل مجلــة أســبوعية، واملطالبــات النيابيــة لحركــة “خطــرة” يف املعســكر 

االشــرتايك يف هــذا أو ذاك املوقــف الســيايس تجــاه الدولــة، وعثــان وجهــات نظرهــم حــول 

ــى  ــن القدامــى، أول عددهــم 100-80 )حت ــاج مــن املحارب ــات اإلنت ــر عالق ــة تطوي عملي

أكــر ال ميكــن الحصــول عــى رسعــة(.

ورقــة مــن الكتيبــات كانــوا طــرح، )يف الواقــع، كان كل مــن التقييــم، باســتثناء املصطلحــات 

والفــروق الدقيقــة مــن الفــرق مــن حيــث الجوهــر نفــس خمســة صعــودا وهبوطــا ثالثة(.

عــادة العنــارص الصديقــة لليســار، هــذه كانــت مكيفــة عــن طريــق الجــو. كان الجميــع 

ينتظــرون اكتشــاف أمريــكا جديــدة كل يــوم يف املجــالت وكل تفــكك جديــد. ومــع ذلــك، 

ال يوجــد بلــد يف الحركــة الثوريــة العامليــة، الخلفيــة النظريــة قبــل كتابــة آالف الصفحــات 

مــن الكتابــات، ثــم كان غــر عمــي. مــن بــن كتابــات العلــاء، فوجئــت العنــارص املخلصــة 

فيــا ســتفعله.

ــذا  ــا يف ه ــوي، أقدامن ــط الج ــذا الخ ــر ه ــت تأث ــال تح ــواء، قلي ــذا اله ــا يف ه ــا وجدن هن

املســتنقع، وجدنــا القــدم الثقيلــة جــدا. لقــد بدأنــا املارســة بنفــس الرسعــة، )لقــد قرأنــا 

ــه  ــى أن ــرس ع ــي أن يف ــذا ال ينبغ ــن ه ــورة. لك ــداث ث ــل إح ــن أج ــة م ــا النظري وتعلمن

ــة(. ــا الطالبي ــاء. نحــن طــالب لالشــرتاكية وســوف يســتمر هــذا طــوال حياتن العل

يف العدد األول من التحرير نضع هذه الحقيقة عى النحو التايل:

“لقــد انبثقــت هــذه الحركــة وتطــورت يف بيئــة حافظــت فيهــا التحريفيــة عــى فعاليتهــا 

لســنوات عديــدة لذلــك، فــإن بقايــا التحريفيــة )الســلمية( ســتحمل أيًضــا فــرتة معينــة من 

الزمــن فيهــا.

)مل يكــن لدينــا النــص ألننــا مل نحصــل عــى كلمــة الكلمــة، لكننــا كتبناهــا بالطريقــة التــي 

ميكننــا تذكرهــا(.

ــرة  ــتكون قص ــد س ــا بع ــا في ــراد كتابته ــة امل ــات النظري ــل أن الكتاب ــا بالفع ــد ذكرن لق

وموجــزة وواضحــة، وأن التقييــات النظريــة لــن تكــون عــى املكتــب، ولكــن التجريــب 

ــية- ــت إرشاف املاركس ــا تح ــم تكثيفه ــوف يت ــة س ــذه املارس ــن ه ــربة م ــي والخ الغن

للينينية. ا
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يف هــذا الوقــت، ســتكون وجهــة نظرنــا هــذه وجهــة النظــر الثوريــة، بينــا نطــرح املبــادئ 

اإليديولوجية-السياســية والتنظيميــة االســرتاتيجية لحزبنــا والتــي ســبق أن تــم تلخيصهــا.

ومــن املمكــن، كــا ســيتم تقديــره، تقديــم هــذه املبــادئ مبئــات الصفحــات مــن النصوص، 

بــن العديــد مــن الحقائــق العامــة وكلــات املاركســية إضافــة إىل أنــه مــن املمكــن تســليط 

الضــوء عــى مــا يســمى املارســة، الكثــر من النقــوش الخشــبية.

لكــن ال! ال يوجــد مجــال للتحليــل الفكــري داخــل حزبنــا، يجــب أن تكــون لغتنــا 

ــى  ــتنا ع ــام ومارس ــكل ع ــة بش ــة العاملي ــة الثوري ــاج املارس ــا نت ــا وتحليلن ومصطلحاتن

وجــه الخصــوص. نحــن بحاجــة إىل معالجــة مشــاكلنا مــع خطنــا الــكي بطريقــة تســلط 

ــا هــو حــزب لينينــي يقــوم عــى  ــا وتوجيهــا وحزبن الضــوء عــى مارســتنا األكــر وضوًح

ــة. ــة والتاريخي ــة الجدلي ــادئ املادي مب

تحــت قيــادة املاركســية اللينينيــة، يقــود حزبنــا اإلمربياليــة، مــع الراعــات عــر 

ــا،  ــخ بلدن ــكاس )تاري ــع انع ــا م ــات تركي ــات، وهــذه التناقضــات وعالق ــاب والعالق االكتئ

ــرتاتيجية  ــة اس ــة حرك ــة املسيس ــية االجتاعي ــات النفس ــة، والصف ــية واالقتصادي والسياس

ــة. ــرتاتيجية الثوري ــدت كاس ــد وج ــا، وق ــم تحديده ــي ت ــورة الت ــكرية للث ــرب العس الح

ــة  ــر، والدعاي ــف والح ــع الري ــل م ــذي يتعام ــط ال ــو الخ ــرتاتيجي ه ــط االس ــذا الخ ه

ــديل. ــدل ج ــيايس كج ــري الس ــال الجاه ــكال النض ــن أش ــا م ــلحة وغره املس

ضــد الســلطة املركزيــة، ميكــن للحلفــاء املحليــن أيضــا شــن حــرب عصابــات ضــد أعدائهــم. 

ــات يجــب أن  ــا اســرتاتيجية الحــرب العســكرية السياســية أن حــرب العصاب ــق عليه يطل

تنفــذ كوســيلة للنضــال الســيايس ألغــراض سياســية ثوريــة وكوســيلة للنضــال الجاهــري 

الســيايس.

إن املصــادر النظريــة للخــط االســرتاتيجي للحــرب السياســية وخــط العمــل هــي يف التحليل 

امللمــوس لحــاالت ملموســة وبعبــارة أخــرى وبشــكل عــام اإلمربياليــة عــى الطابــع املميــز 

لحقبــة الكســاد، وتحديــدا لهــذا التناقــض يكمــن يف خصائــص انعــكاس لرتكيــا والــروط، 

ــدأ  ــة هــو مب ــذه الطريق ــورة به ــي تحــدد اســرتاتيجية الث ــدأ التنظيمــي للمنظمــة الت املب

وحــدة القيــادة السياســية والعســكرية، وهــو املبــدأ التنظيمــي لهــذا الخــط اللينينــي.
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القسم األول

ملحة مختصرة 
-1املاركسية اللينينية الدليل هو العمل

هذه “املاركسية هي عقيدة معقدة للغاية ذات عمق عميق”

هــذه املاركســية هــي باســتمرار عقيــدة ذاتيــة التعــايل، تتعمــق وتتغــذى ضــد الحقائــق 

ــل محتــوى يف كلــات لينــن،  ــوى، ب ــاة. يف املاركســية، األســاس ليــس محت ــدة للحي الجدي

ــا  ــي هــي روحه ــة الت ــة الجدلي ــذي ال يتغــر يف املاركســية هــو الطريق ــد ال الــيء الوحي

الحيــة. وفقــا ملاركــس وإنجلــز، وفقــا ملاركــس وإنجلــز، وفقــا للينــن، لينــن، وســتالن، مــاو 

ــة  ــن التحريفي ــدث ع ــن أن نتح ــن املمك ــز، وم ــس وإنجل ــا ملارك ــاو، وفق ــغ وم ــيس تون ت

ــة. ــن لألزم ــن املنتري ــن الربوليتاري للثوري

تشر االنتهازية إىل طريقتن تشوهان االشرتاكية العلمية يف كل مكان وزمان.

بغــض النظــر عــن مفاهيــم الزمــان واملــكان، فــإن أســاتذة املاركســية، التــي يطرحونهــا يف 

ظــروف تاريخيــة أخــرى، وتلــك القدميــة يف املــايض، يواجهــون أطروحــات، وتحــاول هــذه 

األطروحــات دعــم انحرافهــم أو املاركســية-اللينينية تراجــع املاركســية تحــت كل الظــروف، 

قائلــة إن الزمــن واملــكان قــد تغــر، لذلــك فهــي ليســت جيشــيي صالحــة )انظــر الثــورة 

املســتمرة(.

التعديليــة واالنتهازيــة تعامــالن النظريــة عــى أنهــا عقيــدة ونــاس هــذا هــو الســبب يف 

أن التحريفيــة تقــرتب مــن مشــكلة ليــس فقــط يف مفهــوم الثــورة، واملــزج بــن الطبقــات 

ــا التنظيميــة ولكــن أيضــا يف أســاليب العمــل. والقضاي

ــا  ــة وفق ــة النظري ــايض هــو مراجع ــياد امل ــا أس ــي حدده ــاليب النضــال الت إن وجــود أس

لالنتهازيــن وعــى ســبيل املثــال، خــالل انتفاضــة 1907-1905، كان البالشــفة الذيــن 

لجــأوا إىل الحــرب مــع جريــل يف خضــم الثــورة، متهمــن مــن قبــل األناركيــة والعارضيــة 

ــفة. ــوازي( واملناش ــزب الربج ــت )الح ــزب الكادي ــل ح ــن قب ــة م والبالنكي
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جــادل املناشــفة بــأن هــذا النــوع مــن النضــال مل يكــن يف أعــال ماركــس وإنجلــز، وباملثــل 

ــي مل  ــة، الت ــورة الصيني ــوفياتية يف الث ــورة الس ــوذج الث ــن من ــا ع ــا مختلف ــاو خط ــع م اتب

تلعــب دورا رئيســيا يف بروليتاريــا املدينــة )التــي ســتنتر مــع حــرب الشــعب، وليــس مــع 

االنتفاضــة( لذلــك اتهــم الســلميون مــاو بعــدم كونهــم لينينيــن، كونهــم ناريــن، مخاضــن 

لينينيــة ملراجعتهــا.

ــودة  ــن موج ــه مل تك ــكال نضال ــورة وأش ــة الث ــن طريق ــاو ع ــؤات م ــو أن تنب ــبب ه والس

ــبة  ــها، وبالنس ــي نفس ــاة ه ــات الدع ــإن اعرتاض ــة، ف ــتالن ويف األزم ــن وس ــب لين يف كت

ــط  ــإن الخ ــر، ف ــي املتغ ــع التاريخ ــار الوض ــذون يف االعتب ــن ال يأخ ــن الذي إىل االنتهازي

املاركيس-اللينينــي، وأســاليب القتــال النشــطة التــي تطــورت يف املارســة، والتــي تطبــق 

عــى املارســة كجدليــة، هــي مناهضــة للينينيــة، خــط اليســار والفوضويــة، ألنهــا ليســت 

ــاو. ــن وســتالن وم ــب لين يف كت

ــة مــن الجانــب “األرثوذكــيس”،  ــة النظري ــة اليميني ــة، تحــرر االنتهازي يف كل فــرتة تاريخي

والــروح الحيــة للاركســية، بغــض النظــر عــن التحليــل امللمــوس للمواقــف امللموســة، ال 

تواجههــا بجوهرهــا ولكــن بكلاتهــا.

2-اطروحات لينين العاملية 

ميكننــا توســيع القضيــة وتحديــد املبــادئ العامليــة للمارســة السياســية دون أن يــؤدي إىل 

املوت.

باختصار، تكمن هذه املبادئ يف نظريات الثورة والحزب والدولة.

دعونا نلخص:

- جهــاز الدولــة هــو منظمــة طباعــة للطبقــات الحاكمــة ككل مــع البروقراطيــة والنزعــة 

العســكرية.

- الثــورة هــي تنظيــم نظــام إنتــاج أكــر تقدًمــا -مــن خــالل قــوة الشــعب، واالســتيالء عــى 

جهــاز الدولــة الحــايل، واالســتيالء عــى الســلطة السياســية ومــن خــالل هــذه القــوة -مــن 

فوق.

لهذا: 

1(  وجود األزمة القومية.
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2( وجود السلف “ الرائب”.

3( من الروري أن تشارك الجاهر بوعي ومنظم يف الحرب.

ــدت  ــرتة، فق ــورة. يف هــذه الف ــون ث ــة واحــدة أن تك ــن لدول ــة، ميك ــرتة اإلمربيالي - يف الف

ــا  ــك، تواجــه الربوليتاري ــه الخاصــة لذل ــع ثورت ــه صن ــوري. ال ميكن ــا الث ــة طابعه الربجوازي

مهمــة ثوريــة مزدوجــة يف عمليــة واحــدة يف البلــدان املهجــورة إىل الخلــف. )روح الدعابــة 

األبــدي(.

-ال ميكن أن تكون هناك ثورة بروليتارية بدون الحزب السيايس للربوليتاريا.

- حــزب الربوليتاريــا هــو طليعــة الربوليتاريــا، التــي تأسســت عــى أســاس املاديــة الجدليــة 

والتاريخيــة، التــي قاتلــت عــى ثــالث جبهــات، أيديولوجيــة، اقتصاديــة دميقراطيــة 

ــية. وسياس

- الثــورة مســتمرة وال تنقطــع. إنــه ال ينتهــي فقــط بالســلطة املحظــورة وتنظيــم البنيــة 

التحتيــة، بــل يســتمر حتــى يتــم القضــاء عــى التناقضــات املتأصلــة يف املجتمعــات 

ــة(. ــورة ثقافي ــة. )ث الطبقي

ــا  ــد عف ــة ق ــن اللينيني ــة م ــات العاملي ــذه األطروح ــن ه ــا م ــة أن أيً ــاداة اللينيني ــه مع إن

عليهــا الزمــن، وبالتــايل يدعــي بطالنهــا، ســواء جــاءت مــن اليســار )Debray( أو اليمــن 

ــة(. ــيكية املراجع ــة الكالس )التحريفي
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3-مراحل تطور الثورة واسلوب العمل:

ينظر ماركس وإنجلز ولينن إىل الراع الثوري عى مرحلتن:

 فرتة التطور، فرتة الثورة:

“إن ماركــس وإنجلــز يصوغــان النضــال الثــوري للربوليتاريــا عــى مرحلتــن: التطــور 

والثــورة. ويف كلتــا املرحلتــن، تختلــف التكتيــكات الثوريــة للربوليتاريــا.

ــاً. مكتــوب عنــر  ــا وطيارتهــا مهين ــة القصــرة، يكــون تكتيــك الربوليتاري يف هــذه املرحل

ــا يف هــذه الفــرتة هــي كــرس  ــكات الربوليتاري ــت تكتي واحــد عــى جــدول األعــال   كان

آليــة الدولــة املعينــة وإرســاء القــوة الثوريــة للربوليتاريــا. وصــف ماركــس وإنجلــز هــذا 

ــة للفرنســين. ــد الثوري ــات والتقالي ــك، الخطــاب الفرنــيس، املســتوحى مــن االخرتاق التكتي

املرحلــة التطوريــة هــي فــرتة طويلــة، ففــي هــذه الفــرتة، حــزب الربوليتاريــا مســؤول عــن 

رفــع وعــي الربوليتاريــا وحلفائهــا، وخلــق الظــروف االجتاعيــة والنفســية ملرحلــة الثــورة.

قدم ماركس وإنجلز العمل الثوري لهذه الفرتة من التطور عى النحو التايل:

“النضــال الثــوري لهــذه الفــرتة الطويلــة، مــن نضــال الربوليتاريــا إىل النضــال االقتصــادي 

االقتصــادي  النضــال  إىل  النقــايب  الربوليتاريــا  نضــال  مــن  للجاهــر،  والدميقراطــي 

والدميقراطــي للجاهــر، إىل القاعــدة الرجعيــة الحاليــة، إىل يســار املعارضــة الدميقراطيــة، 

ــلح(. ــر مس ــل )غ ــكال العم ــع أش ــي جمي ــية، يغط ــة السياس ــه املعارض لتوجي

يتكلــم ماركــس وإنجلــز اللغــة األملانيــة، بســبب املســتوى العــايل مــن املســتوى النظــري 

اإليديولوجــي للربوليتاريــا األملانيــة يف هــذه املرحلــة مــن الربوليتاريــا وقدرتهــا عــى جــذب 

الجاهــر الشــعبية إىل صفوفهــا، )انظــر الثــورة غــر املنقطعــة(.

“إن املرحلــة التطوريــة يف ماركــس وإنجلــز، ومرحلــة الثــورة والظــروف املوضوعيــة للثــورة 

واضحــة للغايــة يف تحليــل لينــن. وبالطبــع، فــإن الفــرتة التــي عــاش فيهــا لينــن، وعــر 

الثــورات الربوليتاريــة، وتجربــة لينــن الثوريــة املتفــردة لهــا دور كبــر.
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وفقــا للينــن، يف الفــرتة اإلمربياليــة، للثــورة الربوليتاريــة رشوط موضوعيــة يف جميــع 

البلــدان مبعنــى الثــورة غــر املنقطعــة. إنهــا حالــة تحقيــق مســتوى الثــورة التــي وصلــت 

إليهــا القــوى املنتجــة يف جميــع أنحــاء العــامل. إنهــا الظــروف الذاتيــة للثــورة غــر املوجــودة 

ــرات  ــن تغي ــد أدخــل لين ــورة ... لق ــة للث ــداد الظــروف الذاتي ــة هــو إع وأســاس اللينيني

بســبب اختــالف املواقــف امللموســة يف فصــل ماركــس وإنجلــز بــن مراحــل التطــور والثــورة.

ــروف  ــه الظ ــج في ــذي تنض ــر ال ــو الع ــايل ه ــر اإلمربي ــإن الع ــروف، ف ــو مع ــا ه وك

ــة  ــإن النتيجــة الطبيعي ــاً للمنطــق املســتقيم، ف ــامل، ووفق ــورات حــول الع ــة للث املوضوعي

ــية  ــون الفرنس ــرتة يتحدث ــذه الف ــرتاكين يف ه ــي أن االش ــز ه ــس وإنجل ــات مارك القرتاح

ــتمرار. باس

 لكــن األمــر ليــس كذلــك بالنســبة للمنطــق الجــديل. الثــورة العامليــة لــن تكون علنيــة أوال، 

ســيكون يف واحــد أو عــدة بلــدان، لذلــك ســيكون تحريــر كل بلــد هــو عمــل الربوليتاريــا 

نفســها وال ميكــن اســتراد الثــورات أو تصديرهــا.

مــن أجــل أن يكــون للبلــد ظــروف موضوعيــة للثــورة، وبغــض النظــر عــن األزمــة العامــة 

للرأســالية يف جميــع أنحــاء العــامل، يجــب أن يعيــش هــذا البلــد أزمــة وطنيــة خاصــة بــه، 

وفقــا للتمييــز اللينينــي.

أ( يجــب أن يكــون مســتوى وعــي الربوليتاريــا وتنظيمهــا كافيــاً للثــورة )يجــب أن تكــون 

الظــروف الذاتيــة للثــورة ناضجــة(.

ب( ال بــد مــن وجــود أزمــة قوميــة تؤثــر عــى األزيليــن واألذريــن، إن مرحلــة الثــورة هــي 

لحظــة قصــرة. املرحلــة التطوريــة هــي عمليــة طويلــة األجــل )انظر الثــورة املســتمرة(.

وفقا للينن، فإن أسلوب العمل البلشفية للمرحلة التطورية هو كا يي:

“اللغــة الثوريــة يف فــرتة التطــور هــي اللغــة األملانيــة. ال يوجــد أي اخــرتاق ثــوري يف فــرتة 

التحــدث باللغــة األملانيــة.

إن أســلوب العمــل الثــوري يف هــذه الفــرتة هــو رفــع وعــي الربوليتاريــا، وتنظيــم، وتعزيــز 

روابــط الربوليتاريــا وســلفها، مــن أجــل رفــع الوعــي الطبقــي للربوليتاريــا والطبقــة العاملة 

للشــعب العامــل، لتظهــر مــع الدعايــة السياســية املكثفــة.

إذا مل يكــن حــزب الربوليتاريــا قــد أنشــئ بعــد، فــإن املهمــة األساســية هــي إنشــاء طليعــة 
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ــاك  ــو كان هن ــى ل ــا، حت ــة ال يوجــد فيهــا حــزب الطبقــة الربوليتاري ــا. يف مرحل الربوليتاري

ــوري  ــن العمــل الث ــة أن تكــون فرنســية، يلخــص لين ــوري، ال ميكــن للغــة الثوري وضــع ث

الربوليتــاري يف هــذه الفــرتة عــى النحــو التــايل:

ــر  ــة ن ــدو أن دراس ــة يب ــروف موضوعي ــة بظ ــي إىل الواجه ــة والوع ــع الدعاي ــم دف “ت

ــر  ــي حج ــاس أســبوعي، ه ــى أس ــا ع ــم نره ــة ليت ــا مثالي ــدو أنه ــية، يب ــة سياس صحيف

ــه( هــذا هــو شــعار رفــع وعــي  ــه فعل ــورة، )ومــا يجــب علي ــة لدراســة إعــداد الث الزاوي

ــتمرة(. ــورة املس ــر الث ــكات، ص 78( )انظ ــلح( )تكتي ــل املس ــن العم ــدالً م ــر )ب الجاه

ــورة 1905،  ــالل ث ــة وخ ــذه الطريق ــل به ــلوب العم ــة وأس ــة التطوري ــن املرحل ــع لين يض

يقــول:

“لقــد تجــاوزت األحــداث اآلن هــذه الخطــوط، ألن الحركــة حققــت تقدًمــا، فهــي قدميــة، 

ــة(”  ــل التطوري ــة باملراح ــا مرتبط ــا )أي أنه ــت خدمته ــد أكمل ــتخدامها، وق ــم اس ــد ت وق

ــا، ص 78(. )تكتيكاتن

إن التكتيــكات والقصائــد البلشــفية يف املرحلــة القصــرة مــن الثــورة ليســت عــى الفــور 

ــرة الهجــوم  ــة، دائ ــرة انتقالي ــة كدائ ــدى القصــر يقســم أيضــا إىل ثالث انتفاضــة، هــذا امل

ــة االســرتاتيجية. ــرة الهجومي ــة والدائ التكتيكي

ــق  ــك الناط ــه التكتي ــة. إن ــرتة التطوري ــة الف ــدأ يف نهاي ــية: تب ــال الفرنس ــرة االنتق أ( دائ

باللغــة الفرنســية يف الكــون، حيــث ترتفــع موجــة الثــورة ببــطء وتبــدأ الجاهــر باالهتــزاز 

ويتحــول إميــان الجاهــر إىل أعــال جاهريــة، خــالل ثــورة 1905 كانــت لهجة الفرنســية 

هــذه النــربة واإلرضابــات السياســية املحليــة واإلمرباطوريــات واإلرضابــات السياســية العامة 

ومقاطعــة الدومــا.

ب( حلبــة الهجــوم التكتيــي: هــذه الدائــرة القصــرة هــي الدائــرة التــي تعلــم فيهــا رائــد 

الفضــاء عــن ترفــات املدينــة، وبالتــايل كان قــادراً عــى قيــادة جاهــر النــاس وتعليــم 

التكتيــكات الصحيحــة لالنتفاضــة للجاهــر الشــعبية.

ــف  ــعب، وتق ــة للش ــات الثوري ــا اإلمكاني ــد فيه ــي تتزاي ــة الت ــي املرحل ــرة ه ــذه الدائ ه

املوجــة الثوريــة عــى أعــى مســتوى، وترتكــز الهجــات التكتيكيــة األخــرة للهجوم املســبق 

مــن الــرواد. الهــدف الرئيــيس يف هــذه الدائــرة هــو خلــق الغضــب واالســتياء يف صفــوف 

العــدو، لتوزيــع جبهــة الثــورة املضــادة وفتــح الشــقوق.

التكتيــكات الثوريــة يف دورة الهجــوم التكتيــي للثــورة 1905؛ الحــروب املتاريــس )حــروب 

الشــوارع( وعنــارص حــرب العصابــات يف املدينــة. تتألــف عصابــة املدينــة مــن بروليتاريــا 
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املدينــة، ولينــن، كواحــد مــن الواجبــات املختلفــة ملقاتــي املدينــة، يكشــف عــن انتفاضــة 

جاهــر الشــعب. “منــذ ديســمرب، ستســاعد حــرب العصابــات املســتمرة والحــركات 

العنيفــة الرهيبــة يف روســيا الجاهــر عــى تعليــم التكتيــكات الصحيحــة لالنتفاضــة”.

ج( االنتقــال إىل الجيــش االســرتاتيجي، االنتقــال إىل جيــش نظامــي والثــورة: يف 10 يونيــو 

مــن عــام 1905، يقــول لينــن: “مظاهــرات التوهــج -تصــادم الشــوارع، وحــدات الجيــش 

الثوريــة -هــذه هــي مراحــل تطــور االنتفاضــة الشــعبية، اآلن وصلنــا إىل املرحلــة النهائيــة.

تعمقــت األزمــة االقتصاديــة والسياســية ووصلــت إىل أعــى مســتوى. كلــات لينــن 

بالقتــل هــي القتــل اآلن. وكان االنتفاضــة البنــد األول مــن جــدول األعــال، يتــم الهجــوم 

ــي. ــش النظام ــي والجي ــش النظام ــل الجي ــن قب ــرتاتيجي م االس

بالنســبة للهجــوم األخــر يتــم جمــع كل القــوى املنتــرة أوالً؛ تــم إنشــاء الجيــش األحمــر 

)الجيــش األحمــر هــو الجيــش الربوليتــاري(. لقــد تــم اســتبدال حــروب املتاريــس 

وتكتيــكات حــرب العصابــات يف املدينــة بتكتيــكات متــرد الجيــش األحمــر )انظــر، الثــورة 

الدامئــة(.

ــك  ــة والتكتي ــت العملي ــامل، كان ــدول الســت االســتعارية يف الع ــن ال ــن واحــدة م يف لين

الثــوري للربوليتاريــا، ويشــر ســتالن يف مبــادئ اللينينيــة، إىل تكتيــكات املرحلــة الثوريــة 

ــورة. ــكات الث 1905 كتكتي

وبعــد هزميــة ثــورة 1905، يقــول إن الثــورة بــدأت يف البــدء مــن جديــد يف فــرتة طويلــة 

مــن التطــور وكــا ميكــن مالحظتــه عــى الفــور، يف كل مــن ماركــس وإنجلــز ولينــن، فــإن 

مراحــل الثــورة والتطــور والتكتيــكات متميــزة.

حلــل ماركــس وإنجلــز هــذه العمليــة فيــا يتعلــق باملجتمــع الربجــوازي ولينــن أحــد أكــرب 

ســت دول اســتعارية يف العــامل، روســيا القيريــة، التــي كانــت ضعيفــة نســبًيا مقارنــة 

بالــدول األوروبيــة األخــرى، ولكنهــا تطــورت بديناميكيــات داخليــة.

ــد  ــة والقصائ ــات الثوري ــف الدراس ــن، تختل ــا املرحلت ــوح، يف كلت ــه بوض ــن رؤيت ــا ميك ك

ــل  ــة والعم ــن األملاني ــأ م ــة التطــور تنش ــؤ يف مرحل ــكات وطــرق التنب ــكات. تكتي والتكتي

املســلح ليــس أبــدا طريقــة النضــال األســايس للتطــور، يف املرحلــة الثوريــة، يشــكل العمــل 

ــورة. املســلح األســاس لظهــور موجــة الث
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إن أشــكال النضــال الســيايس يف املاركســية اللينينيــة متنوعــة، يف األدبيــات، تناقــش هــذه 

األشــكال يف عنوانــن:

 أ( العمل املسلح.

ب( أســاليب القتــال بخــالف العمــل املســلح. األحــزاب املاركســية اللينينيــة يف البلــدان التي 

تنقســم فيهــا العمليــة الثوريــة بالتطــور والثــورة، تختــار دامئـًـا أحــد هذيــن الشــكلن مــن 

ــق هــذا  ــة، ينطب ــن واألخــرى )املــرؤوس(، )يف هــذه املرحل ــن املرحلت ــا لهذي النضــال وفًق

التمييــز الحاســم عــى الــدول الرأســالية اإلمربياليــة(.

إن املارســات امللموســة يف البلــدان املقيــدة يف ظــل الهيمنــة اإلمربياليــة، التــي كانــت فيهــا 

الحــرب الشــعبية الطويلــة والخادعــة للثــورة محطــة رضوريــة، غــرت العالقــة بــن هــذه 

املراحــل مــن العمليــة الثوريــة.

ــة أو  ــدول اإلقطاعي ــة )ســواء يف ال ــة اإلمربيالي ــدان الواقعــة تحــت الهيمن وهكــذا، يف البل

شــبه اإلقطاعيــة حيــث كانــت الهيمنــة اإلمربياليــة يف فــرتة الكســاد الثــاين ظاهــرة خارجيــة، 

أو يف فــرتة الكســاد الثالــث، كانــت عالقــات اإلنتــاج الرأســالية اإلمربياليــة التــي تهيمــن 

ــورة  ــور والث ــل التط ــل مراح ــن فص ــة. ال ميك ــرة متأصل ــة ظاه ــة اإلمربيالي ــا الهيمن عليه

بخطــوط معينــة، كــا هــو الحــال يف البلــدان التــي تتطــور فيهــا الرأســالية عــى الرغــم 

مــن ضعفهــا يف حالــة روســيا القيريــة(.

إن مرحلــة الثــورة يف هــذه البلــدان ليســت مرحلــة قصــرة، ولكنهــا مرحلــة طويلــة. مــن 

ــا تحديــد أيــن تنتهــي مرحلــة التطــور، وحيــث تبــدأ مرحلــة الثــورة. كال  املســتحيل فعلًي

ــن متشــابكتان. املرحلت

مبــا أن الهيمنــة اإلمربياليــة يف هــذه الــدول تشــكل عقبــة أمــام تطويــر برجوازيــة وطنيــة 

مســتقلة، حتــى لــو كانــت البــالد دولــة رأســالية، فــإن الرأســالية الحاليــة مشــوهة ألنهــا 

ال تســتطيع أن تتطــور بديناميكيتهــا الداخليــة، بــل إنهــا تتشــكل وفقــا لإلمربياليــة.

ــإن  ــة الخاصــة، ف ــه الداخلي ــة املجتمــع بديناميكيت ــة تعــوق تنمي ــة اإلمربيالي وألن الهيمن

ــة. ــة إىل بنيتهــا الفوقي ــة مــن عالقــات بنيتهــا التحتي البــالد متــر بأزمــة قومي
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ــق  ــر. إن تعمي ــد أو آخ ــاك واح ــن هن ــا. لك ــة متام ــت ناضج ــة ليس ــة الوطني ــذه األزم ه

ــالد. ــوار الب ــى ث ــا ع ــد كلًي ــة يعتم ــة القامئ ــج هــذه األزم ونض

ــة  ــإن األزم ــة، ف ــة اإلمربيالي ــل الهيمن ــرة يف ظ ــدان املتأخ ــع البل ــول، يف جمي ــة الق خالص

ــة موجــودة حتــى وإن مل تكــن قــد نضجــت بالكامــل. هــذا هــو اســتمرار وجــود  القومي

حالــة الثــورة، وتطــور مراحــل التطــور والثــورة، وبعبــارة أخــرى، وجــود ظــروف موضوعيــة 

للعمــل املســلح.

ــا قــد  ــة يف تطــور تقييــم حزبن ــة الثوري ــة واملرحل ــة اإلمربيالي اســتمر البــالد تحــت الهيمن

ــا عــى الرغــم مــن حقيقــة أن الضــوء: ــر املســلحة يف تركي كشــفت عــن حربهــا التحري

“يدعــي املســاملون يف بالدنــا أننــا يف املرحلــة التطوريــة وبالتــايل ال منلــك الظــروف 

املوضوعيــة للحــرب املســلحة يف طورنــا الحــايل” والغــرض الوحيــد مــن هــذا التحليــل هــو 

ارتــداء غطــاء إيديولوجــي للتقديــم يف البلــدان التــي تحتلهــا اإلمربياليــة، ال ميكــن فصــل 

مراحــل التطــور والثــورة عــن بعضهــا البعــض مثــل الســكاكن وهــذه املراحــل متشــابكة 

باإلضافــة إىل ذلــك فــإن غــزو اإلمربياليــة يعنــي أن الطــرف اآلخــر يســتخدم شــخصياً القــوة 

والعنــف واألســلحة هــذا يعنــي وجــود الظــروف املوضوعيــة للحــرب املســلحة.

حزبنــا، الــذي يناضــل حاليــاً مــن أجــل الســلطة، غــر قــادر عــى االســتيالء عــى الســلطة 

وليــس عــى املــرسح. ومــع ذلــك، مــن املمكــن التحــدث عــن تــويل اإلدارة يف جميــع أنحــاء 

البــالد يف فــرتة الجيــوش النظاميــة. ونحــن ال ندعــي أننــا نعيــش هــذه املرحلــة اليــوم. إننــا 

ندعــي أن حــرب العصابــات رضوريــة لحــرب شــعبنا الثوريــة يك تصــل إىل هــذه املرحلــة 

ونحــن نقاتــل مــن أجــل هــذا الغــرض هــذا تقييــم يعارضــه بشــدة الدعــاة الســلميون عــى 

يســار جميــع الــدول التــي تحملــت التخلــف.

هــذا هــو جوهــر املســألة إن دعــاة الســالم مــن كل البلــدان املتخلفــة، مبــن فيهــم أولئــك 

ــع(،  ــا يف الواق ــن عارضوه ــك الذي ــم أولئ ــن فيه ــات )مب ــرب العصاب ــون ح ــن يعارض الذي

يتشــبثون بالتعريــف الكالســيي للينــن يف ضــوء هــذه القضيــة، مفهــوم الزمــان واملــكان، 

فــإن أســلوب الخطــاب الثــوري هــذا، حســب رأيهــم، هــو املغامــرات، الفوضويــة، الفكــر، 

ومــا إىل ذلــك، والســبب هــو أنــه ال توجــد أزمــة قوميــة يف البــالد وفقــا للتعريــف 

الكالســيي للينــن ودعونــا نعطــي مثــاال. يف الجزائــر، اســتمر الثــوار الربجوازيــون الصغــار، 
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ضــد اإلمربياليــة الفرنســية، يف محاربــة الشــعب والحــرب الشــعبية، بينــا احتضــن الحــزب 

الشــيوعي الجزائــري التعريــف الكالســيي للينــن، وقــال إنــه ال توجــد رشوط موضوعيــة 

لحــرب التحريــر املســلحة يف البــالد كان يأخــذ.

كــا هــو معــروف، فــإن حــرب الشــعب الجزائــري مل تفــز بالحــزب الشــيوعي الجزائــري، 

بــل الراديكاليــن الربجوازيــن الصغــار. بعــد الحــرب، كان النقــد الــذايت لبشــر حجــي عــي، 

أمــن الحــزب الشــيوعي الجزائــري مثــراً لالهتــام.

يقول إن بشر حاجي عي:

ــه ال  ــح هــو أن ــم الوضــع بشــكل صحي ــا مــن تقيي ــارشة لعــدم متكنن “أحــد األســباب املب

ــه يف  ــد الحــزب الشــيوعي أن ــوري. اعتق ــا لتطــور الوضــع الث ــزال عــى الســطح لتقييمن ي

نوفمــرب 1954 مل تكــن الــروط قــد وصلــت إىل مرحلــة النضــج املواتيــة إلعطائنــا حــرب 

تحريــر وطنيــة. لقــد نســينا الفــرق بــن األعــال العســكرية واالنتفاضــة العامــة “. )انظــر 

ــات واملاركســية، ص 320(. ــروي، حــرب العصاب بوم

وهنا اعرتاف املأسوية للسالم بعد فوات األوان



285

القسم الثاني: 
مقارنة بين فترة االمبريالية وخط الكساد 

1-االمبريالية وخط الكساد

ــة  ــل كلف ــت أق ــة، وكان ــة إمربيالي ــور كدول ــادت إىل الظه ــد ع ــة، لق ــة األمريكي اإلمربيالي

ــاركة. ــادة املش ــرب إع ــن ح ــا م وأرباًح

لقــد جعــل مــن صادراتــه الرأســالية وعمليات نقلــه ال تضاهى بالفــرتات الســابقة وهيمنة 

االقتصــادات الرأســالية اإلمربياليــة األخــرى. تــوىل قيــادة قــوات الــدرك اإلمربياليــة ضــد 

الحــروب الشــعبية والكتلــة االشــرتاكية.

ولــن يكــون مــن الخطــأ القــول إن الكتلــة الرأســالية العامليــة تحولــت إىل اإلمرباطوريــة 

ــات املتحــدة  ــاج العاملــي الرأســايل هــو الوالي ــة يف هــذه الفــرتة. )خمــيس اإلنت األمريكي

ــة(. األمريكي

ــات  ــات والتناقض ــرت العالق ــة، تغ ــرتة األزم ــمى ف ــي تس ــرتة الت ــذه الف ــة يف ه اإلمربيالي

ــين. ــن أساس ــة يف جانب اإلمربيالي

1( احتــال اختفــاء املنافســة بــن اإلمربياليــة )تناقضــات ال ميكــن التوفيــق بينهــا( ميكــن 

أن تــؤدي إىل حــرب مشــرتكة إلعــادة اإلمربياليــة.

ــل  ــرتك النمــط االســتعاري الكام ــكاد يُ ــوم، ال ي ــايل )الي ــالل اإلمربي ــر شــكل االحت 2( تغ

ــرسي(. ــالل ال ــكان االحت ــوح م ــالل املفت ــرك االحت ــد ت ــامل. لق ــد يف الع للبل

بعــد حــرب إعــادة املشــاركة، دخــل العــامل يف حقبــة ســاها الباحثــون الربجوازيــون “الثورة 

الصناعيــة الثانيــة” ووصــف الباحثــون املاركســيون عــر “الثــورة العلميــة والتقنية”.

“ال شــك يف أن البريــة قــد دخلــت عــر الثــورة العلميــة والتقنيــة التــي تعتمــد عــى 

اســتخدام الطاقــة الذريــة، وغــزو الكــون، وتطويــر الكيميــاء، وأمتتــت اإلنتــاج، واإلنجــازات 

الهائلــة للعلــم والتقنيــة”.

ــة، وخاصــة  ــة، زادت اإلمربيالي ــة االشــرتاكية العاملي ــة إىل التطــور العمــالق للكتل فباإلضاف

ــاج إىل حــد  ــة، اإلنت ــات واالكتشــافات العلمي ــي تســتخدم التقني ــة، الت ــة اليانكي اإلمربيالي

مــا، وذلــك بفضــل قوتهــا النوويــة ـ الكتلــة االشــرتاكية العامليــة، التــي متلــك هــذه القــوى ـ 
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إىل مســتوى ســيدمر العــامل )لقــد كانــت هــذه الثــورة العلميــة والتقنيــة يف( مخــدرا ألزمــة 

الرأســالية، وفقــا للمنطــق املســتقيم لالقتصاديــن البورجوازيــن. 

ــب  ــالل جل ــن خ ــالية م ــات الرأس ــار العالق ــة إط ــة والفني ــورة العلمي ــت الث ــد قوض لق

التناقضــات الحاليــة لجوهــر النظــام الرأســايل إىل مســتوى غــر مســبوق. وقــد أدى الرتكيز 

ــكارات  ــع احت ــة م ــكارات الخاص ــالط االحت ــال، واخت ــاس رأس امل ــاج، وأس ــد لإلنت املتزاي

ــة. ــة، وعــدم وجــود طلــب غــر طبيعــي إىل فــوىض رهيب الدول

ومــن ناحيــة، أدى تركيــز وتركيــز رأس املــال عــى مســتوى رهيــب، وحقيقــة أن ثلــث العــامل 

خــرج مــن االســتغالل الرأســايل، إىل انكــاش رهيــب ألســواق خــارج املدينة للرأســالية.

هــذا هــو الســبب يف أنهــا أصبحــت قــوة رشيــرة وقاســية شــغلت أزمــة الرأســالية ولقــد 

زاد هــذا مــن حــدة وتعمــق التناقضــات بــن اإلمربياليــة.

ــذي  ــتوى ال ــايل” إن املس ــوق الرأس ــة الس ــدده حال ــايل تح ــاد الرأس ــور االقتص “إن تط

وصلــت إليــه القــوى الضاربــة النوويــة يف جميــع أنحــاء العــامل، والعامــل الرئيــيس املحــدد، 

وجــود الكتلــة االشــرتاكية العامليــة العمالقــة، مينــع التناقضــات املتصلبــة التــي وصلــت إىل 

مرحلــة مــا بــن اإلمربياليــة مــن االنشــطار عــن الخطــة االقتصاديــة إىل الخطــة العســكرية 

يف حــن أن التناقضــات يتــم تعميقهــا وتعميقــه، مــن ناحيــة أخــرى يتــم الدمــج.

أن التناقضــات بــن اإلمربياليــة ســاحقة، لكنهــا ال تســتطيع حــل هــذه التناقضــات مؤقًتــا 

ــة  ــن أزم ــكًا م ــر فت ــة األك ــًا املرحل ــا حت ــي اندماجه ــع، ويعن ــادة التوزي ــرب إع ــع ح م

ــالية. الرأس

اليوم اإلمربيالية اليانكية يف أزمة كاملة:

ومــع ذلــك الثــاين يف الســنوات التــي أعقبــت حــرب إعــادة االســتيطان اســتطاعت 

اإلمربياليــة اليانكيــة، التــي كانــت قــد تولــت الســيطرة الكاملــة عــى أصدقائهــا األوروبيــن 

واليابانيــن، أن تحافــظ عــى “اســتقرار” اقتصادهــا لفــرتة طويلــة وطالــت مطالبهــا 

ــر. ــدوالر دون تغي ــل ال ــايل، ظ ــامل الرأس ــم. يف الع ــية له ــة والسياس االقتصادي

ومــع ذلــك، عمــل قانــون التطــور غــر املتــوازن للرأســالية خــالل هــذه الفــرتة، وهــددت 
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اإلمربياليــة األوروبيــة واليابانيــة الهيمنــة األمريكيــة، لقــد مــر االقتصــاد األمريــي بأزمــة 

كاملــة عــى مــدى العقــد املــايض، مــع قوانــن الرأســالية العاملــة -ويف الســنوات األخــرة 

كانــت هــذه األزمــة ســاحقة.

ــة  ــز خرقــت الرغب ــر لدرجــة أن اليانكي ازدادت األزمــة يف االقتصــاد األمريــي إىل حــد كب

ــن. يف حــن اضطــر  ــذي تأخــر عام ــدوالر األســطوري ال ــة ال ــاك حرم ــدم انته ــب ع يف طل

إىل خفــض قيمــة الــدوالر األمريــي يف عــام 1969، أجــرب أصحابــه ملــدة عامــن، لكنهــم مل 

ــوا عــى أي نتائــج إيجابيــة باســتثناء بعــض التنــازالت وقللهــا يف عــام 1971. يحصل

إذا كان الثالــث، دون ســمة األزمــة، مل يكتــف اليانكيــز بتنازالتهــم وفضلــوا طريقــة حــل 

ــن بحجــر واحــد، ألن الحــرب  ــوا ســيقتلون عصفوري مشــكلة الســوق بســالح )هكــذا كان

كانــت يف نفــس الوقــت حبــة لنقــص الرأســالية(.

ومــع ذلــك، فــإن وجــود الكتلــة االشــرتاكية العامليــة واملســتوى الهائــل مــن التطــور الــذي 

توصــل إليــه هــذا األســلوب يذكرنــا بــأن هــذا النــوع مــن السياســة يعنــي أيضــاً نهايتــه 

ــي اكتســبتها االشــرتاكية  ــة االســتثنائية الت ــار املكان )مــن الــروري أن نأخــذ بعــن االعتب

يف الطبقــات العاملــة يف املــدن واالســتعار خــالل هــذه الفــرتة، هــذا العامــل مهــم جــدا 

أيضــا(.

ــر،  ــة إىل حــد كب ــة لإلمربيالي ــة والخارجي ــق األســواق املحلي ــا تضي يف هــذه الفــرتة، وبين

ــة  ــام واإلمربيالي ــة بشــكل ع ــإن اإلمربيالي ــادة التشــارك املشــكلة، ف ومل تحــل مشــكلة إع

اليانكيــة عموًمــا تنطبــق عــى كلتــا الطريقتــن يف الداخــل والخــارج، ويف الداخل، اســتوعب 

اقتصــاده، ويف الخــارج بــدأ االســتعار الجديــد باإلضافــة إىل االســتعار القديــم.

وكــا هــو معــروف، فــإن الســوق الداخــي ممكــن مــن خــالل زيــادة االســتهالك الفــردي 

للعــال ومــع ذلــك، قــد تتوســع الســوق الداخليــة مــع زيــادة كبــرة يف الدخــل الحقيقــي 

للســكان العاملــن لكــن هــذا يتعــارض مــع طبيعــة الرأســالية.

والســعي وراء زيــادة األربــاح هــو طبيعــة االحتكارات وإن تكثيف الرأســالية ورأســاليتها 

يؤديــان إىل انخفــاض يف الدخــل الحقيقــي للعــال والطبقــات العاملــة يف املجتمــع 

الرأســايل. منــذ عــام 1952 ومــا بعــده، ظــل الدخــل الحقيقــي للربوليتاريــا األمريكيــة يف 
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انخفــاض مطــرد )كشــفت هــذه الصيغــة أن الحيــاة ال تســتطيع إنقــاذ الرأســالية اليــوم(.

ولقــد أدى الرتكيــز غــر العــادي ومــربر رأس املــال إىل تحويــل الرأســالية االحتكاريــة إىل 

رأســالية دولــة احتكاريــة وهــذا يعنــي أن قــوة االحتــكارات، وقــوة الدولــة املتشــابكة، 

ــة، يصفهــا  ــة االحتكاري ــة رأســالية الدول ــة واحــدة )لينــن، كــا تعــرف مرحل ــح آلي تصب

ــر  ــال إىل االشــرتاكية هــي األك ــة لالنتق ــا الظــروف املادي ــون فيه ــي تك ــة الت ــا املرحل بأنه

نضجــاً.

لقــد زادت اإلمربياليــة اليانكيــة، التــي كان اقتصادهــا عســكريا بشــكل غــر عــادي، مــن 

عدوانهــا ومآســيها عــى مســتوى رهيــب كنتيجــة طبيعيــة لهــذا الوضــع ومــن ناحيــة، قــام 

ــم، بينــا  ــي إىل جحي ــر الوطن ــل دول حــروب التحري ــه لتحوي ــة كل قوات البنتاغــون بتعبئ

مــن ناحيــة أخــرى، إنشــاء أنظمــة عســكرية وإنشــاء أنظمــة عســكرية.

ــا  ــن قوته ــد م ــار يف الخطــة االســرتاتيجية وتزي ــة وهــي تنه ــة اإلمربيالي هــذه هــي حكم

ــة. ــة التكتيكي ــا يف الخط وهجومه

يف عــر الثــورة العلميــة والتقنيــة، قلنــا إن الرأســالية الدوليــة أجرت تغيرات يف أســاليب 

االســتغالل القدميــة عــى الخــارج، مــن أجــل القضــاء مؤقتــا عــى األزمــة التــي وصلــت إىل 

ــن  ــي ع ــه تخ ــى أن ــذا ع ــر ه ــي تفس ــوق، )ال ينبغ ــود الس ــبب قي ــب بس ــتوى رهي مس

األســاليب القدميــة واليــوم، يعمــل كال النموذجــن معاولكــن الــوزن يف أشــكال جديــدة(.

دعونا نركز عى هذه القضية التي تهم مارستنا:

األول والثــاين أســواق الرأســالية الدوليــة يف األزمــة العامــة، وكــا كان خــالل فــرتة األزمــة، 

مل يتــم تضييقــه بشــكل كامــل، كــا ذكرنــا من قبــل، مل تكــن التكنولوجيــا وتركيــز رأس املال 

عــى هــذا املســتوى. ولذلــك، متكنــت الرأســالية الدوليــة مــن معالجــة مشــكلة الســوق 

بتصديــر ونقــل إصــدار الســلع ورأس املــال النقــدي إىل البلــدان املســتعمرة، بالنســبة لــه، 

فقــد تقلــص العــامل )تضيــق األســواق( ومل يصــل نقــص الطلــب إىل مســتوى كاريث اليــوم.

يف هــذا الصــدد، مل يكــن لإلمربياليــة أي مشــكلة يف الــدول املســتعمرة ومــن خــالل الحفــاظ 

ــة- ــاء الربجوازي ــم إنش ــد ت ــن، فق ــد مع ــاع إىل ح ــل اإلقط ــم ح ــة، ت ــة القامئ ــى البني ع

البورجوازية-ميكــن أن تســتمر بســهولة يف اســتغالل اإلمربياليــة التــي دخلــت يف تحالــف 

مــع اإلقطــاع.

فعندمــا تلتصــق العصبيــة اإلقطاعيــة ضــد اإلقطــاع، وخاصــة الفالحــن الذيــن هــم تقريبــا 
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ــورات  ــون ث ــن ينظم ــن الذي ــن الثوري ــال الربوليتاري ــل يف نض ــان، تتدخ ــة األقن يف وضعي

ــة حــادة، فــإن إدارة الغزو-الربجوازي-اإلقطاعــي ال ميكــن أن متنــع  وأعــال شــغب تلقائي

الســلطة املركزيــة الضعيفــة. مــن الناحيــة العمليــة كان هــذا هــو الحــال -كان االحتــالل 

ــا. اإلمربيــايل واضًح

ــع يف الحفــاظ عــى  ــة بحكــم الواق ــدول اإلمربيالي ــدان، تحتفــظ ال وبالفعــل يف هــذه البل

ســالمة أعالهــا التجاريــة، وإبقــاء قواتهــا يف مواقــع اســرتاتيجية، وخاصــة يف املوانــئ ومراكز 

االتصــاالت الرئيســية، ملنــع الــدول اإلمربياليــة األخــرى من الدخــول إىل أســواقها. )يف املراكز 

االســرتاتيجية للبــالد، كان هنــاك الوضــع الفعــي لإلمربياليــة(، ففــي فــرتة األزمــة، كانــت 

هنــاك تغيــرات يف العالقــات بــن االمربياليــة.

ــا: يف املــدن الكــربى وتكثيــف رأس املــال وتركيــز رأس املــال، وعــدم وجــود الطلــب،  ثاني

ــرب  ــت ح ــي أعقب ــة الت ــة والقومي ــة لإلمربيالي ــارات املناهض ــاين، وإن التي ــا الث وخصوص

ــة. ــتغالل اإلمربيالي ــة اس ــرات يف طريق ــرورة تغي ــت بال ــاركة كان ــادة املش إع

ــح  ــه القبي ــاء الوج ــدف إىل إخف ــدة ته ــتعارية جدي ــاليب اس ــي أس ــرات ه ــذه التغ ه

لإلمربياليــة وتوســيع الســوق يف الــدول املســتعمرة.

توســيع ســوق الســلع يف البلــدان االســتعارية، يف قاعــدة األســاليب االســتعارية الجديدة، 

لالســتجابة لسياســة االســتغالل الجشــع لالحتــكارات اإلمربياليــة، أدت الرأســالية القامئــة 

مــن األعــى إىل األســفل Kالتــي هــي األســلوب الســائد لإلنتــاج يف هــذه البلــدان إىل هيمنة 

الســلطة القويــة املركزيــة.

ــم الحفــاظ عــى  ــة مــن فــوق” إىل حــد معــن. يف حــن ت ــورة الدميقراطي ــذ “الث ــم تنفي ت

العالقــات اإلقطاعيــة يف البنيــة الفوقيــة بشــكل عــام )يف حــن تــم الحفــاظ عــى االســتغالل 

ــالية  ــت الرأس ــة(، أصبح ــات اإلقطاعي ــى اإليديولوجي ــاظ ع ــة والحف ــي للعال اإلقطاع

ــاج للســوق(. ــة )اإلنت ــة التحتي العنــر املســيطر يف البني

وهــذا يعنــي أنــه يف هــذه البلــدان، إنشــاء صناعــة خفيفــة ومتوســطة وتشــكيل وتطويــر 

البورجوازيــة االحتكاريــة األصليــة )الحليــف األكــر شــعبية لإلمربياليــة(. ومــع ذلــك، فقــد 

تطــورت الربجوازيــة التــي كانــت تحتكرهــا الشــعوب األصليــة، وليــس الديناميــة الداخليــة، 

منــذ البدايــة باإلمربياليــة. وهكــذا، األول والثــاين. يف هــذه الفــرتة، أصبحــت اإلمربياليــة، 

وهــي ظاهــرة خارجيــة لهــذه الــدول، ظاهــرة داخليــة )رس االحتــالل(.

دعونــا نلخــص بإيجــاز األســلوب االســتعاري الجديــد لإلمربياليــة الــذي يــؤدي إىل النتيجــة 

ــورة أعاله. املذك
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ــد  ــدة وق ــكار الجدي ــة االبت ــام 1946 طريق ــد ع ــة بع ــة، خاص ــة اليانكي ــورت اإلمربيالي ط

ــادئ مارشــال  تــم تنفيــذ هــذه السياســة االســتعارية الجديــدة مــن قبــل ترومــان، ومب

ــة. ــات الثنائي ــع االتفاق ــات العســكرية م ــد واالتفاق العقائ

ويســتند جوهــر هــذه السياســة إىل قــدر أكــرب مــن الرضــا عــن مشــاكل اإلمربياليــة، التــي 

ــا ووطنيــة، بتكلفــة أقــل وفرًصــا أوســع يف  مــن شــأنها أن تــؤدي إىل حــروب أكــر انتظاًم

الســوق. الطريقــة األساســية هــي التغيــر يف تكويــن الصــادرات الرأســالية ونقلهــا. تــم 

إنشــاء نســبة جديــدة بــن العنــارص 6-5 مــن رأس املــال.

أي إصــدار رأس املــال النقــدي قبــل الحــرب واســم رأس املــال وحــق الــرباءة، وقطــع الغيــار 

واملعلومــات التقنيــة واملوظفــن الفنيــن ومــا إىل ذلــك، تــم عكــس هــذه الفــرتة يف فــرتة مــا 

بعــد الحــرب، وخاصــة بعــد عــام 1960، وقــد اكتســبت العنــارص املذكــورة أعــاله يف رأس 

املــال مــن رأس املــال النقــدي وزنــه.

اليــوم، هنــاك العديــد مــن املنظــات الصناعيــة يف البلــدان التــي تكــون فيهــا نســبة رأس 

املــال النقــدي األجنبــي منخفضــة جــداً مقارنــة بــرأس املــال النقــدي املحــي، لكــن هنــاك 

عــدد قليــل جــداً مــن البلــدان التــي تعتمــد عــى رأس املــال األجنبــي، )عــى ســبيل املثــال، 

صناعــة الســيارات( يتــم إنشــاء بضــع مئــات مــن املائــة مــن املنشــآت الصناعيــة األساســية 

ــاد  ــرتض االعت ــن املف ــي م ــطة، الت ــة واملتوس ــة الخفيف ــر الصناع ــم تطوي ــة، ويت األجنبي

ــي  ــة، يكــون رأس املــال األجنب ــا، إىل حــد مــا )عــى أســاس هــذه املنشــآت الصناعي عليه

خــارج رأس املــال النقــدي(.

هــذه الطريقــة االســتعارية الجديــدة، التــي لخصناهــا بإيجــاز، تقــود إىل اســتنتاج مفــاده 

ــب،  ــة فحس ــرة خارجي ــت ظاه ــة ليس ــد )أي أن اإلمربيالي ــخة يف البل ــة راس أن اإلمربيالي

بــل هــي ظاهــرة داخليــة أيضــاً(، بينــا يف البلــدان األخــرى، عــى النقيــض مــن الفــرتات 

الســابقة، فــإن الالمركزيــة النســبية فعالــة، وبالتــوازي مــع التوســع يف الســوق، فقــد زاد 

ــة مــع الفــرتة االســتعارية القدميــة. ــاج االجتاعــي واالزدهــار النســبي باملقارن اإلنت

ــدو  ــد املتخلــف كانــت مرتبطــة عــى مــا يب ــك، فــإن التناقضــات داخــل البل ونتيجــة لذل

ــى  ــعبية ع ــر الش ــل الجاه ــن رد فع ــة( ب ــرتة اإلقطاعي ــة بالف ــف )مقارن ــوازن ضعي بت

ــية. ــام األوليغارش النظ

ألن االحتــالل اإلمربيــايل كان مخفيــاً -ألن اإلمربياليــة أصبحــت أيضــاً ظاهــرة داخليــة -ردود 

الفعــل القوميــة لجاهــر الشــعب، تــم تحييــد حساســية الغافــورا.
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ــِززَت مبشــاريع الحلــف،  ــة باملــايض وُع ــة املركــزي أقــوى بكثــر مقارن أصبــح جهــاز الدول

ــة  ــرب األهلي ــة، والح ــة القل ــزة الدول ــكرية، وأجه ــات العس ــة، والعالق ــات الثنائي واالتفاق

الثوريــة )3/4 مــن املســاعدات اإلمرباطوريــة تتكــون مــن املســاعدات العســكرية(، 

ــر التحــر واالتصــاالت والنقــل،  ــم تطوي ــالد، ت ــوازي مــع التوســع يف الســوق يف الب وبالت

ــبكة. ــد كش ــالد البل ــت الب واحتضن

ــة القدميــة -الوضــع الفعــي  ــة عــى شــعوب األزمن ــة الضعيف مل تكــن الســيطرة اإلقطاعي

ــال  ــق االتص ــة ويف مناط ــز التجاري ــن يف املراك ــالد، ولك ــاء الب ــع أنح ــة يف جمي لإلمربيالي

ــش  ــد أرىس الجي ــر. لق ــوة بكث ــر ق ــة أك ــة القل ــلطة الدول ــن س ــتعيض ع ــية اس الرئيس

والرطــة وجميــع أنــواع أدوات التهدئــة والدعايــة لحكومــة األوليغارشــية الســيادة يف كل 

ــالد. ــن أركان الب ــن م رك

كل هــذه وأن اإلمربياليــة األوليغارشــية يف هــذه البلــدان، التــي ال تضاهيهــا تلــك املوجــودة 

يف األزمــة العامــة، تضــع أدوات الدعايــة عــى مســتوى رهيــب، ومــن الــروري تطويــر 

ــة يف  ــر الوطني ــروب التحري ــن ح ــبة م ــربات املكتس ــة إىل الخ ــة واإلضاف ــاليب التهدئ أس

املــايض.

لقــد وصــل جهــاز الدولــة ذو الحكــم القلــة يف البلــدان املتبقيــة إىل مســتوى ال تتطــور فيــه 

ــن يخطــئ  ــة، ول ــات الداخلي ــالد بالديناميكي ــة -الرأســالية يف الب ــاج الحالي ــات اإلنت عالق

ــن  ــي ب ــوازن صناع ــم إنشــاء ت ــة ت ــرتة طويل ــة لف ــاج اإلمربيالي ــات اإلنت ــا عالق يف اعتباره

ــدان(. ــة يف هــذه البل األوليغارشــية )هــذا يشــكل األســاس املــادي للســالم، التحريفي

2-حكم األوليغارشية

ــة، واإلدارة يف  ــورة الصناعي ــت للث ــي خضع ــة الت ــالية اإلمربيالي ــدان الرأس اإلدارة يف البل

ــة. ــة القل ــة هــي حكوم ــدول املتخلف ال

ومــع ذلــك، فــإن الرأســالية يف البلــدان الرأســالية اإلمربياليــة ال يتــم تطويرهــا بطريقــة 

رجعيــة )وليــس مــن فــوق(، ولكــن مبعناهــا الثــوري، فقــد تطــورت واســتقرت بديناميكيتها 

الداخليــة. ولذلــك، فــإن العالقــات الدميقراطيــة الربجوازيــة ســادت ليــس فقــط يف البنيــة 
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التحتيــة ولكــن يف البنيــة الفوقيــة، فقــد تــم القضــاء عــى العالقــات اإلقطاعيــة، لكــن يف 

فــرتة االحتــكار، حلــت الرأســالية محــل االحتــكار والكوســموبوليتية والديكتاتوريــة القلــة 

مــن خــالل دفــع مبــادئ املنافســة الحــرة والقوميــة والحكــم الدميقراطــي، ففــي املــايض، 

كانــت الربوليتاريــا والجاهــر العاليــة يف املــايض نضــاالت دمويــة طويلــة األمــد وحقــوق 

وحريــات دميقراطيــة. 

الطبقــات العاملــة عــى حــد ســواء مــن حيــث النوعيــة والكميــة. لهــذا الســبب، تســتطيع 

األوليغارشــية يف هــذه البلــدان أن تحــد مــن الدميقراطيــة الربجوازيــة الكالســيكية والحريــة 

ــي  ــدان ه ــذه البل ــية يف ه ــة األوليغارش ــا. طبيع ــس جوهره ــا ال مت ــا، ولكنه ــد م إىل ح

األوليغارشــية املاليــة.

ــايل، ألن  ــال امل ــة رأس امل ــط عالم ــل فق ــا ال تحم ــدان مثلن ــة يف بل ــة القل إن الديكتاتوري

ــن  ــن م ــة، ولك ــا الداخلي ــالل ديناميكيته ــن خ ــا م ــم تطويره ــالد ال يت ــالية يف الب الرأس

فــوق، وهكــذا تطــورت الربجوازيــة االحتكاريــة األصليــة منــذ البدايــة، مــع االندمــاج مــع 

ــح ظاهــرة  ــا تصب ــة يف هــذه األوليغارشــية ألنه ــة يف شــكلها األســايس )اإلمربيالي اإلمربيالي

ــة(. داخلي

ومــع ذلــك، فــإن هــذه الربجوازيــة االحتكاريــة املتطــورة غــر قــادرة عــى الحفــاظ عــى 

عالقــات اإلنتــاج اإلمربيــايل عــن طريــق الحفــاظ عــى تحالفهــا مــع اإلمربياليــة وحدهــا، 

ــة  ــكارات األجنبي ــة باالحت ــة امللتزم ــا اإلقطاعي ــة والبقاي ــة اإلقليمي ــإن الربجوازي وهكــذا، ف

ــة، تشــارك اإلدارة. واملحلي

إن حكومــة األوليغارشــية يف دول مثلنــا قــادرة عــى إدارة البــالد بدكتاتوريــة كاملــة بــدون 

الحقــوق والحريــات الدميقراطيــة للعــال والجاهــر العاليــة. ميكننا أن نســميها الفاشــية 

ــا  ــة، ال ترتبــط ارتباطً مــن النمــط االســتعاري، ومتــارس هــذه اإلدارة )دميوقراطيــة متثيلي

وثيًقــا بالدميقراطيــة الربجوازيــة الكالســيكية )الفاشــية الرسيــة(، أو متــارس بشــكل رصيــح 

دون اعتبــار للدميقراطيــة الدميقراطيــة ومــع ذلــك، التنفيــذ املفتــوح غــر مســتمر عــادة، 

إنهــا طريقــة يســتخدمها الحبــل عندمــا يخطــئ.
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3-الخط الثوري وتعديالته باختصار، سمة من الفترة 
األزمة العامة 

لقــد ذكرنــا الفــرق بــن اإلمربياليــة وفــرتات األزمــات العامــة األخــرى يف هــذه الفــرتة، عــى 

التحريفيــة اليــرسى واالنتهازيــة ظهــرت بطريقتــن.

أوالً، اســتناداً إىل الســات املميــزة لهــذه الفــرتة، طرحــوا نظريــات الثــورة الســلمية 

ــة  ــار اإلمربيالي ــى انهي ــتمر حت ــي ستس ــاملة، الت ــة الش ــات اللينيني ــأن أطروح ــاء ب باالدع

كنظــام، غــر صحيحــة إنــه شــكل مــن أشــكال العالقــة واإلســاءة بــن اإلمربياليــة، يف هــذا 

الصــدد، فــإن الحجــج العامليــة لللينينيــة، املاركســية يف الفــرتة اإلمربياليــة، صالحــة حتــى 

ــة كنظــام. ــار اإلمربيالي تنه

النــوع الثــاين مــن الخــط اإلصالحــي االجتاعــي يأخــذ النظريــة كعقيــدة، وليــس كدليــل 

ــكل  ــن لش ــم، ال ميك ــا له ــة وفق ــتغالل اإلمربيالي ــرة واس ــة املتغ ــالً العالق ــل، متجاه للعم

الدعايــة املســلحة محاربــة األســاس وال يوجــد مثــل هــذا الشــكل مــن الدعايــة يف اللينينية، 

الدعايــة املســلحة ليســت منظمــة، وهــذه الطريقــة يف التعامــل، كل يشء هــو النظــر يف 

نهايــة الســالح، الــخ ...

كــا هــو معــروف، قــال ماركــس وإنجلــز إنــه يف النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع عــر، 

ميكــن التقــدم يف رصاع الربوليتاريــا ـ الربجوازيــة وأن تكــون الثــورة الربوليتاريــة األوىل يف 

العــامل ممكنــة مــع حــرب بــن الرأســالين )انظــر الثــورة املســتمرة(.

يف العــر اإلمربيــايل جعلــت هــذه املالحظــة املبتكــرة الثــورة الربوليتاريــة األوىل يف العــامل، 

مــع األخــذ بعــن االعتبــار لينــن والبالشــفة، روســيا، التــي تربطهــا صلــة ضعيفــة، ســتؤدي 

إىل ثــورة، ويكمــن أســاس شــكل الثــورة التــي تصورهــا لينــن يف فكــرة أن التناقضــات بــن 

ــادئ  اإلمربياليــة ســتنعكس بالتأكيــد يف الخطــة العســكرية. )انظــر الثــورة املســتمرة ومب

اللينينيــة(.

ــة  ــة يف حــرب الكــون اإلمربيالي ــة الفوقي ــة التحتي ــا هــو معــروف، خــالل هــذه البني وك

األوىل، حققــت الحركــة الربوليتاريــة العامليــة قفــزة كبــرة وأصبــح 1/6 مــن العــامل اشــرتاكًيا 

ــامل  ــث الع ــح ثل ــة، أصب ــا حــرب الكــون اإلمربيالي ــي خلقته ــة الت ــة الفوقي ــة البني يف مرحل

اشــرتاكًيا وكانــت االشــرتاكية تتمتــع مبكانــة كبــرة يف جميــع أنحــاء العــامل.
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بعــد حــرب الكــون، دخلــت الرأســالية فــرتة أزمــة جديــدة، يف هذه الفــرتة، من املســتحيل 

للمعارضــة بــن اإلمربياليــة أن تســبب الحــرب، )لألســباب التي ذكرناها ســابقا(.

ــارة  ــة، بعب ــرتة التاريخي ــا ومســار هــذه الف ــة هــي نتيجــة أســلوب عمله ــورة الكوبي والث

ــة. ــرتة التاريخي ــة عــى مارســة هــذه الف ــق املاركســية اللينيني ــا نتيجــة لتطبي أخــرى، إنه

)كانــت جميــع الثــورات باســتثناء الثــورة الربوليتاريــة الكوبيــة يف املرحلــة العليــا مــن حريب 

ــة،  ــة اإلمربيالي ــدان الهيمن ــن يف كل بل ــن الربوليتاري ــه الخــط البلشــفي للثوري الكــون( إن

التــي هــي الشــكل الرئيــيس لنضــال الدعايــة املســلحة وحــرب الــرواد الثوريــن للشــعب، 

نتيجــة لتطبيــق األطروحــات العامليــة للاركســية-اللينينية ملارســة هــذا الوضــع التاريخــي 

امللمــوس.

هنــا، قــرر حزبنــا أن الدعايــة املســلحة تقــوم عــى الدعايــة املســلحة وأن الكفــاح الثــوري 

ســوف ينتــر مــع حــرب شــعبية مــن خــالل ســحب جاهــر الثــورة إىل صفــوف الثــورة.

تحــت إرشاف املاركســية اللينينيــة، يف ضــوء عالقــات وتناقضــات الوضــع التاريخــي 

وانعــكاس هــذه التناقضــات عــى بالدنــا.

إن دعــاة الســالم يف بلدنــا وكذلــك يف العــامل، هــم نضــال املنظــات الثوريــة، التــي تواصــل 

الحــرب الرائــدة مــن خــالل خــوض املعركــة األساســية للدعايــة املســلحة. التعامــل، كل يشء 

هــو أن ننظــر إىل نهايــة الســالح ... الــخ ... “يقولــون، يف الواقــع، ال يوجــد يشء يؤخــذ عــى 

محمــل الجــد مــن هــذه االدعــاءات، والتــي ليســت ســوى غطــاء إيديولوجــي لتقدميهــا. 

ــا نقــول إن هــذه ثــورة يف هــذه الفــرتة، وبــدأ أولئــك الذيــن صنعــوا هــذه الثــورة  دعون

يف اتخــاذ الدعايــة املســلحة باعتبارهــا الشــكل األســايس للقتــال وبــدأوا بالحــرب الرائــدة.

ــي،  ــع التاريخ ــذا الوض ــي له ــل اللينين ــلوب العم ــى أس ــة ع ــة، املبني ــركات الثوري إن الح

ــا بالنســبة  ــامل، أم ــة يف الع ــة الشــعر امللحمــي لشــعوب املناطــق الريفي ــوم اآلن بكتاب تق

للمســلمن، ســواء يف العــامل أو يف بلدنــا، فــإن االمتــداد اليســاري لإلمربياليــة األوليغارشــية، 

كحفنــة مــن الجاعــات، يصنعــون مبــارزة ضــد كّتــاب قصائــد التحريــر امللحميــة بالنــار 

ضــد اإلمربياليــة ويعطــي لينــن أفضــل إجابــة لهــؤالء املســاملن، الذيــن يقولــون إن هــذا 

النــوع مــن التصــادم ليــس يف لينــن.
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دعونا نرتك الكلمة للينن:

ــكلة،  ــذه املش ــراع، ه ــكال ال ــاكل أش ــة ملش ــة تاريخي ــرد دراس ــية مج ــب املاركس “تتطل

بــرف النظــر عــن الوضــع التاريخــي امللمــوس، تُظهــر أن مبــادئ املاديــة الجدليــة ليســت 

مفهومــة مبــا فيــه الكفايــة تصبــح األشــكال الرئيســية للتصــادم، مــع مســتويات ثانويــة مــن 

أشــكال املكمــل التكميليــة. )لينــن(

ــز،  ــن أعــال ماركــس، إنجل ــاو، م ــن، ســتالن وم ــز، لين ــن أعــال ماركــس، إنجل نعــم، م

لينــن، ميكانيكيــا، دون األخــذ بعــن االعتبــار التغــرات يف الظــروف السياســية والوطنيــة 

ــث(. ــة يف الكســاد الثال ــة واملعيشــية يف الوضــع التاريخــي امللمــوس )اإلمربيالي والثقافي

 ويف املراحــل املختلفــة للتطــور االقتصــادي )اإلمربياليــة( وميكــن ألولئــك الذيــن يحــددون 

أســاليب العمــل أن يكونــوا علــاء عالمــات جيديــن، لكــن ال ميكــن أبــداً أن يكونــوا ثوريــن 

بروليتارين.

ويظهــر الفــرق األســايس بــن جميــع أشــكال االنتهازيــة والخــط الثــوري يف اختيــار الشــكل 

األســايس للنضــال وكــا هــو معــروف، فــإن النضــال الثــوري الربوليتــاري ضــد الطبقــات 

املســيطرة متعــدد األوجــه يتــم تصنيــف هــذا التنــوع تحــت عنوانــن رئيســين يف األدب:

أ( أساليب النضال السلمي )وليس التصالحي(.

ب( أساليب العمل املسلح.

كيــف ســيجري النضــال ضــد اإلمربياليــة األوليغارشــية يف البلــدان التــي تحتلهــا اإلمربياليــة؟ 

ــه  ــور وردود أفعال ــدم رضــا الجمه ــية وع ــن األوليغارش ــن أشــكال النضــال ب أي شــكل م

ســوف يتــم كــرسه عــى أســاس شــكل النضــال؟ مــا هــي طريقــة النضــال التــي ســنختارها 

كأســاس لجــذب النــاس إىل صفــوف الثــورة؟ أي شــكل مــن أشــكال النضــال ســيكون األداة 

الرئيســية لحملــة واقعيــة سياســية واســعة؟

ــز الخــط الثــوري والخــط االنتهــازي مــن املفهــوم  ــذي ميي ــاس األســايس ال ــا هــو املقي هن

ــة. ــة الثوري ــيايس للنظري ــي الس ــيس” اإليديولوج “األرثوذك

إن اإلجابــة عــى هــذا الســؤال مــن قبــل التحريفيــة الدوليــة، املســاملة، التــي تفصــل الراع 

الثــوري مــع خطــوط معينــة كمراحــل التطــور والثــورة، هــي اإلجابــة عــى هذا الســؤال:

دخــول الجاهــر وتنظيــم الجاهــر وحشــدها حــول الحاجــات امللحــة للجاهــر، 

والوعــي الســيايس للجاهــر، وتنظيــم الجاهــر حــول الحقــوق االقتصاديــة والدميقراطيــة 

ــدف الســيايس “. ــو اله ــا نح ــة وتوجيهه ــب الجاهــر العالي ومطال
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ــة الســتخدامها نصيحــة  ــات الدميقراطي ــوق والحري ــن اســتخدام الحق ــن املمك ــس م أذ لي

قبــل  اســتخدامها مــن  الدميقراطيــة ال ميكــن  الحقــوق والحريــات  أن  ناهيــك عــن 

ــيايس  ــي إىل رصاع س ــاح الدميقراط ــل الكف ــد تحوي ــي تري ــات الت ــية، فاملنظ األوليغارش

ســتقع يف وجــه ضعــف التفــوق العســكري والضغــوط العدوانيــة، وســتنتقل تدريجيــاً إىل 

اليمــن وبهــذه الطريقــة “ســوف تســتمر يف املــكان الــذي يكــرس التــوازن الصناعــي القائــم 

ــاس”. )تشــا( ــن الن ــة والضغــط م ــة القل ــن الديكتاتوري ب

ــك،  ــع ذل ــق. وم ــذا الطري ــدم يف ه ــض التق ــاك بع ــيكون هن ــع س ــيفعل، بالطب ــم س نع

ســيفقد املدافعــون عــن هــذا الطريــق مؤهالتهــم، ويصبحــون فاســدين ويصبحــون 

بروقراطيــن بشــكل متزايــد، حتــى لــو كان لديهــم نوعيــة مبكــرة مــن الحــرب، والــذات 

الثوريــة املفقــودة والعــال املهووســون بخمســة عــرة، هــذه هــي الطريقــة التــي يتــم 

ــا تبســيط هــذا العــرض. به

إن املنظــات القامئــة عــى هــذا الشــكل مــن النضــال ســوف تفــرتض بشــكل متزايــد أن 

القوميــن الثوريــن ســيأخذون مقاعــد الوطنيــن الثوريــن وأن حكومتهــم ســتوفر الحقــوق 

ــرون الجاهــر  ــة ســوف ينظمــون ويث ــالد ويف هــذه البيئ ــة يف الب ــات الدميقراطي والحري

حــول النضــاالت االقتصاديــة والدميقراطيــة.

ــرح  ــي ي ــاز إعالم ــول جه ــا ح ــة )س( يف بالدن ــت املجموع ــال، جمع ــبيل املث ــى س وع

الحقائــق السياســية، حاولــوا تأســيس أنفســهم يف الحــركات الجاهريــة االقتصاديــة 

ــاء عــى هــذا  والدميقراطيــة، محاولــن جــذب الجاهــر إىل صفــوف الثــورة، وبالتــايل، بن

النــوع مــن النضــال، مــن ناحيــة أخــرى ارتكبــوا رسقــة اثنــن وحاولــوا تخريــب واغتيــال 

واحــًدا مــن أجــل توفــر األمــوال ملنظمتهــم )لكــن هــذه األعــال املســلحة ليســت دعايــة 

مســلحة(.

وربطــت املجموعــة )س(، يف أســلوب العمــل هــذا، كل آمالهــم يف الطغمــة القوميــة 

الثوريــة، ألن هــذا املجلــس العســكري ســيجعل دســتور 27 مايو/أيــار فعلًيــا، كان ســيزيل 

ــه. ــذي قامــوا ب ــق جــًوا أساســًيا لشــكل النضــال ال 142-141 وخل

الرؤية الثورية:

إن الطريقــة األساســية ملحاربــة األوليغارشــية والتــوازن الشــعبي بــن نظــام الشــعب وردود 

فعــل النــاس الالواعيــة، وجلــب الجاهــر إىل صفــوف الثــورة هــي دعايــة مســلحة.
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الراعــات االقتصاديــة والدميقراطيــة للجاهــر الكادحــة والســلطة املركزيــة للجيــش مــن 

قبــل قمــع اإلرهــاب، والديكتاتوريــة القلــة ســواء يف مظهــر متثيــي يســيطر عليــه، يف هــذه 

ــي  ــلحة، وه ــة مس ــاك دعاي ــالق” وهن ــل “عم ــالل رسي، مث ــد احت ــث يوج ــدان، حي البل

الطريقــة الرئيســية لالتصــال مــع الجاهــر، والطريقــة الرئيســية للنضــال مــن أجــل كســبها 

يف صفــوف الثــورة بحملــة لــرح نطــاق واســع مــن الحقائــق السياســية.

ــاح  ــل الكف ــرد، ب ــس الف ــه لي ــيايس إن ــاح س ــل كف ــكرية ب ــت عس ــلحة ليس ــة املس الدعاي

ــاملون.  ــي املس ــا يدع ــاب ك ــرورة اإلره ــت بال ــلحة ليس ــة املس ــري إذن الدعاي الجاه

ــكل. ــرض والش ــب الغ ــن اإلرهــاب حس ــف ع ــرد يختل الف

وتنتقــل الدعايــة املســلحة، املســتندة إىل اســرتاتيجية ثوريــة معينــة، إىل الجاهــر املجردة، 

وتتحــرك مــن األعــال املاديــة وامللموســة الظاهــرة وامللموســة، يــرح الحقائــق السياســية 

حــول األحــداث املاديــة، ويزيــد الوعــي الجاهــر، ويظهــر لهــم أهــداف سياســية.

الدعايــة املســلحة تثــر اســتياء النــاس ضــد النظــام وتحررهــم مــن تأثــر غســيل االمربياليــة 

ــة ليســت  ــن أن الســلطة املركزي ــا، ويب ــر وعي ــر وأك ــم أك ــز الجاهــر، ويجعله وأوال يه

قويــة بقــدر مــا ميكــن رؤيتهــا، وأن قوتهــا تعتمــد يف املقــام األول عــى الضجــة والرتهيــب 

والدمياغوجيــا.

الدعايــة املســلحة، أوال وقبــل كل يشء، كان يطلــق عليهــا يوميــا، جاهــر الجاهــر الذيــن 

فقــدوا “آمالهــم” إىل الحــزب أو الحــزب القــادم مــن النظــام، لفــت انتبــاه الجاهــر إىل 

حركــة الثــورة وخلقــوا ضجــة يف الجاهــر الخاملــة واملخجلــة، يف الفــرتة األوىل، مــع تأثــر 

الدعايــة اليمينيــة املكثفــة )مبــا يف ذلــك النــر االنتهــازي( واالرتبــاك والــرتدد يف الجاهــر، 

ــح  ــه القبي ــة الوج ــالل رؤي ــن خ ــده م ــات ض ــة، والترف ــة الثوري ــع الحرك ــف م والتعاط

ــه بشــكل غــر  ــة عــى وجهــه ويثــر رعب ــاع العدال ــا قن لألوليغارشــية، والــذي يضــع جانب

شــائع عــى النــاس، وتبــن ملكافحــة مخلــب وتصبــح املنظمــة التــي تقــوم عــى الدعايــة 

ــاع  ــة وارتف ــد البطال ــة تزاي ــن ناحي ــن وم ــد للمضطهدي ــل الوحي ــدر األم ــلحة، مص املس

تكلفــة عــدم الرضــا العــام، يف حــن أن الضغــط واإلرهــاب يف مواجهــة الدعايــة املســلحة، 

وزيــادة الحقــوق الدميقراطيــة للشــعب عــى نحــو متزايــد يرفــرف األوليغارشــية، وخاصــة 

املفكريــن، مبــا يف ذلــك جميــع النــاس، يخضــع لفقــدان القيمــة.

ــذي ينجــح يف شــن حــرب املجموعــات ســيجمع األجــزاء املســتيقظة مــن  وأن الحــزب ال

الجمهــور التــي كانــت تحــت تأثــر مختلــف الفصائــل االنتهازيــة عــى اليســار، وســيزيل 
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ــل،  ــاملون -العام ــا املس ــي يخلطه ــارص الت ــار. العن ــى اليس ــات ع ــد الطفيلي ــكل متزاي بش

ــة املســلحة  ــذا، فــإن الدعاي ــة املســلحة. ل الفــالح، الطالــب -ســوف تتجمــع حــول الدعاي

ــر مختلــف  ــة تحــت تأث ــارص الحميمــة، يف البداي تأخــذ اليســار أوالً، ســوف تتجمــع العن

االتجاهــات، حــول اســرتاتيجية واحــدة، تشــمل الدعايــة املســلحة حــرب العصابــات 

ــتنزاف. ــية واس ــا نفس ــة وحرب ــة والحري الريفي

ــال  ــع، إه ــي، بالطب ــال ال تعن ــايس للنض ــكل األس ــع الش ــل م ــة يف التعام ــذه الطريق ه

أشــكال أخــرى مــن النضــال. املنظمــة، التــي تقــوم عــى الدعايــة املســلحة، تتعامــل مــع 

ــث القــوة. األشــكال األخــرى مــن النضــال مــن حي

ــكل  ــي الش ــلحة ه ــة املس ــة، الدعاي ــراع ثانوي ــن ال ــرى م ــكال أخ ــإن أش ــك، ف ــع ذل وم

ــة  ــة االقتصادي األســايس للنضــال، وهــذا ال يعنــي أن تكــون متفرجــاً للحــركات الجاهري

ــة. والدميقراطي

ــة  ــة والدميقراطي ــب االقتصادي ــم الجاهــر حــول الحقــوق واملطال تحــاول املنظمــة تنظي

ــال ضــد األوليغارشــية، لكــن  ــواع ردود األفع ــع أن ــاول جمي ــا. يتن ــع قوته ــا يتناســب م مب

ــا  ــن تأمينه ــة ال ميك ــركات جاهري ــل يف ح ــكان، وال يدخ ــب إىل أي م ــة ال يذه يف البداي

بأســلحة تتجــاوز القــوة، ونســبة قــوة الدعايــة املســلحة خــارج الوعــي والتعليــم الســيايس 

والدعــايئ وتنظيــم األعــال.

ــض  ــا البع ــان بعضه ــلحة يتبع ــة املس ــيي والدعاي ــيايس الكالس ــري الس ــال الجاه النض

وهــا متشــابكان ومتشــابكان وهنــاك أشــكال أخــرى مــن النضــال الســيايس واالقتصــادي 

والدميقراطــي بخــالف الدعايــة املســلحة تخضــع لدعايــة مســلحة وتتشــكل بواســطة 

الدعايــة املســلحة )األشــكال الثانيــة مــن النضــال تتشــكل وفقــا للشــكل األســايس للنضــال، 

لذلــك يتــم تشــكيلها وفقــا ألســاليب الدعايــة املســلحة(.

االســرتاتيجية الثوريــة، التــي تتعامــل مــع الدعايــة املســلحة باعتبارهــا أساســية، وأشــكال 

أخــرى مــن النضــال الســيايس واالقتصــادي والدميقراطــي، تخضع لهذا الشــكل األســايس من 

النضــال، تســمى اســرتاتيجية الحــرب العســكرية السياســية )إن تنظيــم هــذه االســرتاتيجية 

ــو  ــي ه ــال اإليديولوج ــرب النض ــو يعت ــة، فه ــي كأداة جدلي ــاح اإليديولوج ــج الكف ال يعال

التعليــم الســيايس لكــوادره(.
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ــار  ــن إىل يس ــن واملراجع ــر الثوري ــات نظ ــص وجه ــم تلخي ــة ويت ــث، يف األزم ــا الثال وهن

ــذه  ــات يف ه ــن االنحراف ــان م ــد نوع ــار يوج ــة، وباختص ــا اإلمربيالي ــي تحتله ــدان الت البل

ــة”. ــورة الربوليتاري ــم “الث ــت اس ــدول تح ال

)1( الطراز التقليدي “األرثوذكيس”: )الخصائص(

وينظــر إىل الجانــب العســكري والجانــب الســيايس عــى أنهــا أمــران متناقضــان، بينــا 

ــية  ــة السياس ــر الوظيف ــكري. املبالغــة يف تقدي ــب العس ــأن الجان ــن ش ــم التقليــل م يت

ــه  ــذي تلعــب في ــوذج الســيرباين ال ــا يف ضــوء النم ــن خــالل رؤيته ــة م ــا املدين لربوليتاري

ــياً. ــا دوراً أساس الربوليتاري

هــذه املنظــات، التــي تعرضــت لخســارة هيبــة عــى اليســار بعــد الهيبــة التــي اكتســبتها 

الدعايــة املســلحة، كــا فتحــت فرعــا مــن العصابــات بالطبــع، كانــت هــذه قصــة حــرب 

عصابــات.

أزمــة قوميــة يف البــالد رغــم أســاليب النضــال الســلمي املبنيــة عــى أســاس تطــور وثــورة 

فصــل الخطــوط الدقيقــة، فــإن ريــادة حــرب الــذات خلقــت.

ــرأي، نتيجــة لســوء تفســر  ــود رداً عــى هــذا ال ــر الخــط الناشــط للناشــط، املول )2( ظه

الثــورة الكوبيــة الــرأي: إنــه رأي ال يعتــرب العالقــات بــن املــدن والبــالد، والدعايــة املســلحة 

وغرهــا مــن أشــكال النضــال باعتبارهــا كل الجدليــة، الذيــن يأخــذون الريــف والدعايــة 

ــن  ــرى م ــكال أخ ــدن وأش ــوي للم ــدور الثان ــون ال ــع، ويتجاهل ــد وجمي ــلحة كواح املس

النضــال.

ــدان املتخلفــة  ــرأي هــو أن التقييــم األكــر نضجــا لألزمــة الوطنيــة يف البل أســاس هــذا ال

ونضــال الــرواد يقــودون الفالحــن إىل الســالح الفــوري وفكــرة أن الحــرب ســتتحول قريبــا 

إىل حــرب الشــعب.

لذلــك، فــإن هــذا الخــط هــو هزميــة “يســارية”، لكــن املدافعــن عــن هــذه النظــرة رسعان 

مــا تخلــوا عــن هــذا الــرأي بفهــم أن هــذه التفســرات ليســت واقعيــة يف مواجهــة حقائــق 

الحيــاة. ال توجــد منظــات دعايــة مســلحة يف العــامل اليــوم، تقريًبــا مبعنــى الفهــم الثقــايف.
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القسم الثالث 

تاريخ ومجتمع واقتصاد تركيا امليزات واملشاكل املتعلقة بها
1-املركزية يف زمن الدولة العثمانية

يجب النظر إىل الدولة العثانية عى مرحلتن: 

أ( املركز العسكري فيودال العثاين. ب( دولة كومربادور فيودال العثانية.

ــكل  ــه هي ــن لدي ــه مل يك ــن أن ــم م ــى الرغ ــة، ع ــة إقطاعي ــاين دول ــع العث كان املجتم

إقطاعــي كالســيي، ويف كلاتــه، ال ســيا بعــد القــرن الـــ 15 -الهيــكل االجتاعــي، وكان 

ــي. ــكل إقطاع ــن هي ــارة ع ــكري عب ــز العس املرك

وحيــث تصنــع ريــة األرض يتــم االســتيالء عــى املنتــج الفائــض مــن قبــل الســلطة املركزيــة 

ــدي  ــرتاتيجية يف أي ــارة االس ــار التج ــة، وكان مس ــة الثاني ــن الدرج ــاع م ــالل اإلقط ــن خ م

اإلقطــاع العثــاين والنهــب الخارجــي، والنهــب الداخــي -االســتغالل الداخــي -غــر حــاد.

هــذا الوضــع وحقيقــة أن البنيــة اإلقطاعيــة الحاليــة مل تكــن مــن النــوع الكالســيي خففــت 

ــوى  ــن الق ــض ب ــإن التناق ــرى، ف ــارة أخ ــن، وبعب ــد مع ــة إىل ح ــات الداخلي ــن التناقض م

اإلنتاجيــة والعالقــات اإلقطاعيــة لإلنتــاج مل يكــن حــاًدا كــا هــو عــى املــدى القصــر.

ــا يف الظهــور، دخلــت التناقضــات يف عمليــة الشــحذ،  وعندمــا بــدأت الرأســالية تدريجًي

ــة، ومل تســتطع الرأســالية  ــي للرأســالية األوروبي ــن التدخــل األجنب ــك م ــع ذل ــم من وت

املحليــة أن تتطــور، ولعبــت هــذه الديناميكيــة التلقائيــة الضعيفــة دوراً رئيســياً بــال شــك 

عندمــا تصبــح الرأســالية األوروبيــة مجــاالً لالســتغالل.

أصبــح املجتمــع العثــاين ســوًقا مفتوحــة للرأســالية األوروبيــة يف أواخــر القــرن الثامــن 

عــر. )1838 تــم إضفــاء الطابــع الرســمي رســمياً عــى اتفاقيــة مينــاء بالتــا( وكانــت هــذه 

الســنوات أيضــاً الســنوات التــي ضعفــت فيهــا الســلطة املركزيــة وزادت الوحــدات املحليــة 

اإلقطاعيــة مــن قوتهــا.

ــر  ــن ع ــرن الثام ــن الق ــع م ــتعار الرسي ــن االس ــرتة م ــاين يف ف ــع العث ــل املجتم ودخ

فصاعــداً، ورسعــان مــا أصبحــت الدولــة متنازعــة، ويف حالة نشــوب نــزاع، كانت الرأســالية 

املحليــة مشــحونة مبنافســة الرأســالية األوروبيــة.

إن إحــدى الســات الهامــة لهــذا الهيــكل االقتصــادي اإلقطاعــي هــو غيــاب البورجوازيــة 
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ــع  ــم املجتم ــيضطلعون بتأمي ــن س ــاس الذي ــن الن ــر م ــد الجاه ــي ستحش ــة الت الثوري

اإلقطاعــي أو شــبه اإلقطاعــي االجتاعــي، الــذي ســيحفز الجاهــر الشــعبية هــذه املهمــة 

إلزاميــة عــى أكتــاف الربجوازيــة الصغــرة.

 وبعبــارة أخــرى، فــإن الديناميكيــة التلقائيــة الضعيفــة الناجمــة عــن عــدم وجــود بنيــة 

كالســيكية لإلقطــاع العثــاين هــي حقيقــة أن البروقراطيــة املتميــزة التــي تشــكلها املركزية 

الجامــدة للدولــة اإلقطاعيــة العســكرية لديهــا القــدرة عــى التــرف مثــل الطبقــة، الدولــة 

اإلقطاعيــة املركزيــة ، يف القــرن الثامــن عــر، فقــدت نشــاطها املركــزي بشــكل تدريجــي ، 

قــوة الحكومــة املحليــة لزيــادة القــوة والتدخــل الخارجــي ، والدولــة اإلقطاعيــة املركزيــة 

للدخــول يف تحالــف وتضــارب ، وهــا التيــارات يف هــذا الكابكومــو املميــز والطبقــة العليــا 

املتميــزة مــن Kapıkul مــن الرأســالية األوروبيــة ، جنبــا إىل جنــب مــع عائلــة الســلطان 

، و compradorized برسعــة , كان الجــزء العلــوي مــن مــريف غاالتــا والقــر املشــمول 

وكابليــكا )دولــة كومــربادور اإلقطاعيــة( تحالــف ريــادي متميــز حظــي بحصــة مهمــة جــداً 

مــن االســتغالل الغــريب.

ــد  ــذي فق ــذا، ال ــد ه ــم القائ ــن طاق ــة، مل يك ــة الغربي ــالية األوروبي ــف الرأس ــع ضع وم

برسعــة امتيازاتــه الســابقة ويتــوق إىل أوقاتهــم الســابقة “املجيــدة” واملتميــزة، غــر راٍض 

عــن هــذه العمليــة الجديــدة للدولــة، )كــا أنهــا فعالــة يف زيــادة قــوة التكتــل املحــي(.

مــع اشــتياق لأليــام املتمّيــزة القدميــة، كانــت حركــة اإلقطاعّيــة تحــت رايــة “الرتكّيــة” ثــم 

“الرتكانيــة” تحــت تأثــر حركــة القوميــن املطــّورة يف أوروبــا، ومــع ذلــك، ونتيجــة لهــذه 

ــارشة.  ــراءات مب ــت إج ــا ليس ــة، وأفعاله ــا غامض ــا دامئ ــإن أهدافه ــة، ف ــخصية العرقي الش

ــكل  ــوكالء، وبش ــن ال ــة م ــذه املجموع ــها يف ه ــة نفس ــالية األوروبي ــدت الرأس ــد وج لق

رئيــيس ألهدافهــا الثوريــة املزيفــة التــي متتــد الســتغاللها، مثــل معظــم األوقــات كان قــادرا 

عــى قنــاة بســهولة. حتــى مــن وقــت آلخــر، ضــد ردود الفعــل اإلقطاعيــة، متكنــت هــذه 

املجموعــة مــن اســتخدامه كتهديــد.

كنتيجة:

ــة االنتقاليــة مــن  ــة العثانيــة بســبب ديناميكيتهــا الضعيفــة خــالل املرحل تأخــرت الدول

الرأســالية واســتغالل رأس املــال. لذلــك، فقــد دخلــت عمليــة االســتعار، وبســبب 
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ــى الكالســيي ليســت واضحــة  ــة يف املعن ــة )العالقــة اإلقطاعي ــة العثاني طبيعــة اإلقطاعي

ــال، ألن  ــًدا يف الع ــرد تقلي ــح التم ــم ورسي( مل يصب ــي ناع ــتغالل الداخ ــة، واالس ودقيق

ــتغالل  ــة وكان االس ــة الخارجي ــى الطبق ــتندة ع ــت مس ــة كان ــة املركزي ــة اإلقطاعي الدول

ــول. ــعب األناض ــا لش ــبه حامًي ــر يش ــد كان األب الكب ــبًيا، فق ــًا نس ــا وناع ــي مخفًي الداخ

وضعــت حقيقــة أن الســلطة املركزيــة اإلقطاعيــة قويــة جــدا )ضعيفــة جــدا مــن 

ــاوم  ــراف ال يق ــة انح ــدم قابلي ــل أو ع ــة ييني ــدم حصان ــرة ع ــي( فك ــورتيوم املح الكونس

مــن ســلطة الدولــة يف الجاهــر كــا االســتقرار الفكــري عليــه، وباختصــار  ظهــرت الدولــة 

للجاهــر عــى أنهــا “أب الشــعب” و “دولــة كريــم” خــالل فــرتة الدولــة اإلقطاعيــة إىل 

فــرتة مــا قبــل التقديــس  يف فــرتة الدولــة Komprador - اإلقطاعيــة، اســتمر رأي الدولــة 

للجاهــر، و céberrutiyet ، ولكــن  يف عــدم مقاومتــه مجموعــة يف عــدم القــدرة عــى 

ــة ، أدت األعــال  ــرتة حــرب االســتقالل الوطني ــك ، خــالل ف ــع ذل ــة  وم ــري للدول التكاث

الناجحــة لـــ ضــد الدولة-اإلقطاعيــة، والتــي كانــت بوضــوح يف صفــوف العــدو املحتــل ، إىل 

هــدم هــذه النظــرة للدولــة العثانيــة ، التــي كانــت “غــر قابلــة للتدمــر” ، “غــر قابلــة 

للتدمــر” ، “أخــذ قوتهــا مــن اللــه”.

ــة  ــات الداخلي ــر الديناميكي ــع تأث ــاع م ــم اإلقط ــن رح ــة م ــة الثوري ــرت البورجوازي ظه

ــه. ــة واجب ــرون بتأدي ــون الصغ ــون الربجوازي ــام املثقف ــد ق ــة. لق والخارجي

2-الكمالية

الكاليــة هــي علــم التحريــر الوطنــي للقوميــن القوميــن يف بلد تحتلــه اإلمربياليــة. جوهر 

ــا  ــة ايدولوجي ــار الكالي ــة، ومــن الخطــأ متامــا اعتب ــة هــو املوقــف مــن االمربيالي الكالي

ايديولوجيــة برجوازيــة، أو إيديولوجيــة الربجوازيــة الصغــرة بأكملهــا، أو إيديولوجيــا 

عســكرية مدنيــة 

الكاليــة هــي موقــف معــاد لإلمربياليــة مــن الجنــاح اليســاري، القســم األكــر تطرًفــا يف 

ــر الوطنــي،  ــة، التحري ــة، لذلــك، تتــالىش الكالي ــة الصغــرة عــى أســاس القومي الربجوازي

والكاليــة هــي املوقــف الســيايس الراديــكايل للقوميــن الثوريــن ضــد اإلمربياليــة القوميون 

املتطرفــون، الذيــن ليســوا، يف يســارهم، حركــة ثوريــة راديكاليــة قوميــة ضــد اإلمربياليــة، 

يف مرحلــة ال توجــد فيهــا كتلــة اشــرتاكية عامليــة تدعــم حــروب التحــرر الوطنــي يف العــامل، 
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كــا يف الحــارض، ضــد اإلمربياليــة، أول شــعب منتــر يف العــامل. هــي أصالــة لبلدنــا عــى 

أســاس التقدميــة يف البروقراطيــة الفرعيــة العثانيــة، وبالنســبة إىل الكاليــن، ميكننــا قول 

اليعاقبــة مــن املثقفــن العســكرين املدنيــن يف بالدنــا.

3-ثورة 1923 لفترة 1942 و1942 لفترة 1950

ثــورة 1923 هــي ثــورة وطنيــة تعكــس طابــع الطبقــة الحاكمــة. لقــد تــم كــرس االحتــالل 

اإلمربيــايل، ومتــت تصفيــة الربجوازيــة الكومــربادور، وعــى الرغــم مــن بعــض االمتيــازات 

املمنوحــة لــرأس املــال األجنبــي، فقــد تــم القضــاء عــى اإلســاءات اإلمربياليــة بشــكل عــام 

وتــم كــرس القــوة اإليديولوجيــة والسياســية لإلقطــاع.

هــذه ثــورة ذات محتــوى برجــوازي )ســتالن ومــاو، 1923-1919 يســمونه الثــورة يف 

األناضــول، ويســتخدم مــاو أيضــا مفهــوم الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة للثــورة الجزائريــة 

ــام 1923(. ــورة األناضــول يف ع ــرا عــن ث ــف كث ــي ال تختل الت

ومــع ذلــك، وبســبب طبيعــة الطبقــة القياديــة مل يتــم الحفــاظ عى هــذه الثــورة وتعرضت 

إليقــاف مؤقــت بــل وحتــى انتكاســات، وأخــرا دخلت البــالد يف عمليــة إعادة االســتعار.

ــام 1923  ــورة األناضــول ع ــد ث ــة وقائ ــر الوطني ــول إن حــرب التحري مــن الصــواب أن نق

ــوري  ــا الث ــة طابعه ــة فقــدت الربجوازي ــه يف الفــرتة اإلمربيالي ــة الكــربى ألن ــا الربجوازي كان

ــامل. ــاء الع ــع أنح ــي والدميوقراطــي يف جمي والقوم

ــفل  ــة أس ــن واألم ــم الوط ــى عل ــة، وألق ــة عاملي ــل كوني ــة، ب ــد قومي ــة مل تع إيديولوجي

الســفينة. يثــر هــذا العلــم الثــوار الربوليتاريــن عــى قاعــدة األمميــة والوطنيــة يف الفــرتة 

ــة. ــى أســاس القومي ــار ع ــن الصغ ــن البورجوازي ــة واملتطرف اإلمربيالي

تأسســت يف عــام 1923، وحكومــة وطنيــة وعلانية يف جمهورية تركيا، مبــا يف ذلك الكالين 

يف املراتــب العليــا مــن قاعــدة البيانــات الهرميــة، والربجوازيــة الصغــرة والربجوازيــة هــي 

إدارة مشــرتكة مــن جميــع الفصائــل وعــى الرغــم مــن أن القــوة السياســية واإليديولوجيــة 

تنكــرس، فــإن قوتهــا االقتصاديــة مل يتــم القضــاء عليهــا.

ــة  ــة اإلقطاعية-كومــربادور مجــزأة، وســيطرت ديكتاتوري ــة الدول خالصــة القــول، فــإن آلي

الربجوازيــة الصغــرة عــى طــرف واحــد.
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وينص للينن عى صفات الربجوازية الصغرة التي يوجد فيها التسلسل الهرمي:

ــي  ــادي واالجتاع ــي االقتص ــل الهرم ــى رأس التسلس ــة ع ــلطة الدول ــلطة وس ــع الس وض

والســيايس لهــذه الطبقــة، وإنشــاء الدكتاتوريــة الربجوازيــة الصغرة بــدالً مــن الديكتاتورية 

الرأســالية يف التحالــف مــع اإلمربياليــة، ووضــع آليــة الدولــة القمعيــة يف خدمــة مصالــح 

هــذه األيديولوجيــة ومصالحهــا. “

1923 هنا هو نوعية األيديولوجية والسياسية إلدارة جمهورية تركيا.

يتــم تلخيــص اإلدارة االقتصاديــة للخطــة عــى النحــو التــايل: اقتصــاد وطنــي خــاٍل أساســاً 

ــة(،  ــة للبضاع ــة الطبيعي ــع الطبيع ــض م ــا يتناق ــاص )مب ــح الخ ــاج والرب ــى اإلنت ــوم ع يق

ــكل  ــه بش ــم توجيه ــذي يت ــه، وال ــاص ب ــادي الخ ــه االقتص ــه وتنظيم ــد يف فئت ــذي ميت وال

ــاج الصغــر. ــة”، عــى أســاس اإلنت ــة الوطني ــة “الربجوازي ــع طبق ــد نحــو رف متزاي

فيا يتعلق بهذا النوع من االقتصاد يقول لينن

ــاد  ــة اقتص ــرى إقام ــة، أو باألح ــة الخفيف ــاس الصناع ــى أس ــة ع ــاد املدين ــاء اقتص “إنش

ــو يف  ــه”( وه ــم إنتاج ــك إذا ت ــتهالك ذل ــم اس ــدن )يت ــة وامل ــق الريفي ــتهاليك يف املناط اس

خدمــة احتياجــات االســتهالك الربجــوازي الصغــر مــن الدرجــة األوىل. لديهــا قــوة رشائيــة 

ــوة  ــي تســتمدها مــن ق ــض القيمــة الت ــر مــن فائ ــا تحتفــظ بجــزء كب ــرة نســبيا ألنه كب

ــراء “. ــن الفق الفالح

امتنــع الكاليــون يف املســتويات العليــا مــن الحكومــة يف عــام 1923 مبدئيــاً عــن العالقــات 

مــع اإلمربياليــة يف الخطــة االقتصادية.

ــإن  ــا، ف ــم تصفيته ــة، يت ــداد اإلمربيالي ــي امت ــي ه ــة، الت ــن أن الربجوازية-التكميلي يف ح

ــا  ــم تأميمه ــة يت ــكارات األجنبي ــة باالحت ــد مــن املؤسســات االســرتاتيجية ذات الصل العدي

مــن خــالل الــراء ويف نفــس الوقــت الحــذر الشــديد يف االقــرتاض، مــن ناحيــة أخــرى، متنح 

بعــض االمتيــازات لــرأس املــال األجنبــي مــن خــالل حدوثهــا يف العــامل الرأســايل. إن القــوة 

ــا يف املجــال األيديولوجــي والســيايس، ال ميكــن  ــي تتكــرس قوته ــة لإلقطــاع، الت االقتصادي

أن تتأثــر كثــراً، بعبــارة أخــرى ال تســتطيع اإلدارة الربجوازيــة الصغــرة تخصيــص جميــع 

الجســور لإلمربياليــة واإلقطاعيــة بســبب طابعهــا الطبقــي.

“التوســع يف تنظيــم الربجوازيــة الصغــرة، ولكــن إنشــاء جــرس مــن شــأنه أن يحافــظ عــى 

الطبقــة والعالقــات السياســية مــع اإلقطاعيــة” )لينــن(.
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ــي  ــم هــذه الحكومــة، الت ــا يف كل مجــال اآلن زعي املســار الكامــل االســتقالل-I مــن تركي

ــي. ــا مســتقلة متامــا، مصطفــى كــال كان حساســا جــدا حــول االقتصــاد الوطن ــدرك بأنه ت

ــة  ــن طبق ــاعي تكوي ــت يف مس ــي كان ــة الت ــتخدمت اإلدارة الجمهوري ــرض اس ــذا الغ وله

رأســالية وطنيــة يف مجــال الحايــة الجمركيــة، والتأميــم، ورضورة اســتخدام الســلع 

ــة.  ــالية الوطني ــر الرأس ــة لتطوي ــائل الدول ــع وس ــك، جمي ــا إىل ذل ــة، وم املحلي

ومــع ذلــك، فــإن تنظيــم الربجوازيــة الصغــرة يف الخطــة السياســية واالقتصاديــة املتزايــدة 

ــة  ــة التجاري ــع البورجوازي ــاون م ــة، تتع ــة بروقراطي ــا برجوازي ــد شــكل تدريجي ــو ق النم

وتســتخدم فــرص الدولــة يف هــذه املجــاالت.

عــى ســبيل املثــال، شــارك مؤسســو )بنــك العمــل(، الــذي تــم تأسيســه لدعــم االســتثارات 

الخاصــة الوطنيــة وإعطــاء االئتــان، يف حــرب التحريــر الوطنيــة، وسياســيو الحقبــة 

ــوع مــن  ــك العمــل كن ــان، )أنظــر إىل الدفــاع( إن تأســيس بن ــة والتجــار واألعي الجمهوري

ــاء العــدوان عــى فــرتة الجمهوريــن. ــة لوب السياســين كان بداي

)انظــر تخطيــط تركيــا لــــ دوغــان آفجــي أوغلــو( يتحولــون بشــكل متزايــد مديــر جمهورية 

قســم مــن الربجوازيــة البروقراطيــة يف التجــارة الربجوازيــة واالســتثارات االقتصاديــة يف 

ــي  ــال األجنب ــذي هــو ضــد املســاعدة رأس امل ــالت الخــاص يف االقتصــاد ال ــة الكارت البداي

والتعــاون أدى إىل الزيــادة التدريجيــة يف ســلطته السياســية عــى الدولــة.

تدريجيــا يف هــذه القضيــة تــم ســن قوانــن تســاهلية وتــم تطويــر التعــاون الثنــايئ مــع 

رأس املــال األجنبــي، وبــدأت الربجوازيــة اإلصالحيــة والربجوازيــة البروقراطيــة يف االقتصــاد 

يف االحتــكار.

ــتثارات  ــتثار يف االس ــل لالس ــك العم ــة بن ــدي مجموع ــة يف أي ــد الصناع ــع عق “يف الواق

ــات  ــك املنتج ــتراد تل ــس الس ــة وراء الكوالي ــاء رشك ــن إنش ــال ع ــكار، فض ــرة واالحت الكب

املصنــع، وارتفــاع أســعار املصنــع القابضــة وســوق الربجوازيــة اإلصالحيــة يف بنــك العمــل 

ــد فتحــه. ــق وق ــكار مســار ميــر الطري واحت

املجموعــة األكــر نشــاطا يف النهايــة الربجوازيــة االحتكاريــة تبــدأ يف إعطــاء أنشــئت هــل 

بانــكايس تركيــا “ )انظــر الدفــاع(.
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باختصار:

ميكننا تلخيص هذه الفرتة عى ثالث مراحل:

 1( الفــرتة مــن 1923 1932-: املرحلــة التــي تكــون فيهــا الدولــة اقتصاد مســتقل واالقتصاد 

هــو اقتصــاد االســتهالك الوطني.

مرحلــة الــوالدة مــن الربجوازيــة، هــذه املرحلــة هــي املرحلــة التــي يكــون فيهــا الكاليــون 

هــم األكــر هيمنــة يف اإلدارة.

2( الفــرتة مــن 1932 إىل 1942: يف هــذه املرحلــة، الربجوازيــة هــي املرحلــة التــي تندمــج 

فيهــا البورجوازيــة والبورجوازيــة التجاريــة مــع االحتــكارات األجنبيــة وتبــدأ بالتدريــج يف 

التحــول إىل الربجوازيــة االحتكاريــة 1932 اســتفادت األزمــة االقتصاديــة لألزمــة العامليــة 

ــة،  ــة الوطني ــون الحاي ــر، 1932 قان ــة. )انظ ــة االقتصادي ــذه األزم ــن ه ــر م ــكل كب بش

الدفــاع(.

3( 50-1942 الفــرتة خــالل ســنوات الحــرب، وخاصــة خــالل فــرتة ســاراش أوغلــو، وإنشــاء 

ــات  ــالد ومارشــال مبوجــب إعان ــة يف الب ــق الحــدود األربع ــه وخل ــل إدارت ــن قب أســعار م

ــال  ــرأس امل ــازات واســعة ل ــالد وقدمــت امتي ــة الب ــة األمريكي ــت اإلمربيالي ــان، دخل تروم

األجنبــي )بدايــة عمليــة اســتعار البلــد(.

4-فترة 1950 لفترة 1971

ــا عــى  ــة بصمته ــة األمريكي ــا اإلمربيالي ــي تركــت فيه هــذه الســنوات هــي الســنوات الت

ــة(. ــة لإلمربيالي ــالد )أصبحــت ظاهــرة داخلي ــا إىل الب ــا وفنه ــا وثقافته االقتصــاد مــن ثقافته

يف هــذه الســنوات هيمنــت عالقــات اإلنتــاج اإلمربياليــة عــى معظــم املناطــق النائيــة مــن 

البالد.

وقــال لفــرتة وجيــزة، واالقتصــاد الوطنــي الربجوازيــة الصغــرة أو تعديــل للــرد عــى 

ــي  ــمية الت ــية الرس ــي إىل األوليغارش ــاد الوطن ــل االقتص ــم تحوي ــايل، ت ــتغالل اإلمربي االس

ــاج. ــة اإلنت ــات اإلمربيالي ــا العالق ــن عليه تهيم

وتركــت  القلــة،  بالديكتاتوريــة  الصغــرة  الربجوازيــة  الدكتاتوريــة  اســتبدال  وتــم 

ــة وسياســة  ــا يف األيديولوجي ــة الصغــرة مكانه ــة وسياســة الربجوازي ــة الوطني األيديولوجي

الفريــدة. األوليغارشــية 

ــة مــع االحتــكارات  ــذ البداي ــة التــي ولــدت من ــة األصلي ــة االحتكاري حقيقــة أن الربجوازي
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اإلمربياليــة تطــورت بالقيمــة الحقيقيــة يف هــذه الفــرتة، ال ســيا بعــد عــام 1960، بالتوازي 

مــع التوســع العميــق يف عالقــات اإلنتــاج اإلمربياليــة، كانــت الربجوازيــة االحتكاريــة 

ــة يف األوليغارشــية. ــة هــي األســاس الرئيــيس لإلمربيالي املحلي

ــة  ــية والربجوازي ــن األوليغارش ــبي ب ــوازن النس ــتمر الت ــرتة، اس ــذه الف ــك، يف ه ــع ذل وم

الصغــرة يف البــالد، وبعبــارة أخــرى، فــإن األوليغاركيــن ال يهيمنــون عــى الدولــة يف هــذه 

الفــرتة، ولذلــك، عــى وجــه الخصــوص، كانــت البروقراطيــة والقوميــن الثوريــن يف الجيــش 

قادريــن عــى مواصلــة أنشــطتهم يف هــذه الفــرتة.

ومــع ذلــك ال ســيا بعــد عــام 1963، عندمــا أصبــح رأس املــال املحــي واألجنبــي مركزيــا 

بشــكل متزايــد وتركــز يف بالدنــا ودخــل إنتــاج ميتــا إىل القــرى، زادت األوليغارشــية تدريجيا 

قوتهــا وأخــرا يف عــام 1971، تــم اســتدراج الجنــاح األميــن والوســطى للربجوازيــة الصغــرة 

إىل صفوفهــا، ويف الجيــش والبروقراطيــة، جلبــت قــوة الكاليــن رضبــة كبــرة.

12 آذار وعالقات الفئات اثناءها 

ــالد.  ــات يف الب ــن الطبق ــع ب ــل يف الجم ــر كام ــاك تغي ــارس، كان هن ــالب 12 م ــع انق م

لقــد تــم تعطيــل التــوازن النســبي بــن الثوريــن القوميــن األوليغارشــية يف البــالد، وقــد 

ــة. ــات الدول ــع مؤسس ــى جمي ــية ع ــيطرت األوليغارش س

إن التقاليــد الثوريــة الربجوازيــة الصغــرة للجيــش الــرتيك، التــي أخــذت أصلهــا مــن 

الدولــة العثانيــة واإلدارة الربجوازيــة الصغــرة للســنوات الخمــس والعريــن مــن الحقبــة 

ــة  ــتعارية لإلمربيالي ــة االس ــش أداة السياس ــح الجي ــت اآلن وأصب ــد انته ــة، ق الجمهوري

ــية. األوليغارش

ــرتيك وال تنشــأ  ــش ال ــن يف الجي ــن ثوري ــه ال يوجــد قومي ــى أن ــي تفســر هــذا ع ال ينبغ

ــأوي  ــوف ي ــة، س ــش والبروقراطي ــالق يف الجي ــى اإلط ــة ع ــوادث االجتاعي ــة للح نتيج

ــت. ــض الوق ــون لبع ــون الثوري القومي

ــا، هــذا بشــكل عــام  ــل املصادفــة أن 12 مــارس انقــالب عســكري يف بالدن ليــس مــن قبي

االمربياليــة الثالثــة، إنهــا نتيجــة لألزمــة، ال ســيا األزمــة الرهيبــة لالقتصــاد األمريــي منــذ 

عــام 1967، والتــي تنعكــس يف بلدنــا تحــت االحتــالل اليانــي.
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حقيقــة أن النظــام يف بلدنــا عســكريا ويزيــد مــن عدوانــه هــو انعــكاس لجيــش الواليــات 

املتحــدة عســكرة االقتصــاد وزيــادة أعالــه الداخليــة والخارجيــة لإلرهــاب، أمريــكا 

ــرى. الصغ

ــا،  ــادة االســتغالل الجشــع لالحتــكارات يف بالدن ــة، زي ــة األمريكي ــروز أزمــة اإلمربيالي إن ب

شــكل تعميــق عالقــات اإلنتــاج اإلمربيــايل، وهــذا عمــق األزمــة االجتاعيــة واالقتصاديــة 

ــر  ــتوى غ ــعار إىل مس ــت األس ــا، ارتفع ــة أموالن ــض قيم ــم تخفي ــا. ت ــية يف بلدن والسياس

ــدى الشــعب العامــل إىل أقــى الحــدود. ــؤس ل ــر والب مســبوق، ولقــد وصــل الفق

ــا يف قطعتــن مــن املشــورة. وأوىص  ــل يف تركي ــكا، وجــدت الحكومــة ســليان دميري أمري

ــة  ــح الربجوازي ــة )لصال ــيد الدميوقراطي ــراءات الرتش ــن إج ــلة م ــالد سلس ــذ الب ــأن تتخ ب

ــاون االقتصــادي  ــة التع ــر منظم ــادة اســتغاللها )انظــر تقاري ــة( لزي االحتكارية-االحتكاري

والتنميــة( وقمــع النضــال الدميقراطــي الرسيــع التطــور مــن خــالل االنضــام إىل الجيــش.

مل ينفــذ ســليان دميريــل هــذه اإلجــراءات بشــكل صحيــح بســبب حقيقــة أن أحــد أعضــاء 

ــا اإلقطاعيــة، ومل يتمكــن  اإلدارة كان يقــوم عــى الربجوازيــة األفعوانيــة املســتبدة والبقاي

مــن توفــر “راحــة البــال” لالحتــكارات.

ــم إجــراء سلســلة  ــة العســكرية، وهكــذا، يف حــن ت ــم تأســيس الديكتاتوري ــم قلبهــا وت ت

مــن إصالحــات كــن مــن أجــل زيــادة اســتغالل االحتــكارات الجشــعة واســتغالل االنضبــاط 

ضــد الطبقــات الحاكمــة والجاعــات األخــرى، مــن ناحيــة أخــرى، تــم تنظيــف القوميــن 

ــؤس  ــع الب ــة فظائ ــت مواجه ــل ومت ــكل كام ــة بش ــش والبروقراطي ــل الجي ــن داخ الثوري

ــيتم  ــكارات، س ــعة لالحت ــر الجش ــل املآث ــن أج ــاب، م ــل اإلره ــن قب ــا م ــد يف بالدن املتزاي

توفــر “الســالم”.

ميكننا تلخيص نتائج ومراحل االنقالب العسكري يف 12 آذار، عى التوايل:

1( الديكتاتوريــة العســكرية يف بالدنــا هــي الشــكل األخــر الحتــالل اإلمربياليــة األمريكيــة 

يف بالدنــا. هــذا يعنــي أنــه يجــب التقليــل مــن الدميقراطيــة التمثيليــة، والتقليــل مــن دور 

األحــزاب، ولقــد أصبــح الجيــش الــرتيك اآلن أداة واضحــة ومبــارشة لضغــط األوليغارشــية 

عــى شــعبنا.
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ــرتيك.  ــش ال ــتوى يف الجي ــل مس ــاط األق ــة الضب ــدد نوعي ــي تح ــي الت ــة ه ــن القومي لك

معظمهــم مــن النــاس مــن املــدارس الثانويــة العســكرية، الذيــن هــم مــن أصــل عــايل 

ــرت  ــي وغ ــكل منهج ــة بش ــت اإلمربيالي ــنوات، عمل ــر س ــدة ع ــة، مل ــر الربجوازي صغ

ــة واســعة. ــرت بتصفي ــارس، م ــع 12 م ــش، وم ــة الصغــرة للجي ــة الربجوازي ــد الثوري التقالي

وكــا هــو الحــال يف أمريــكا الالتينيــة، فــإن الجيــش الــرتيك الكبــر، الــذي ال ميتلــك شــكالً 

مناســًبا مــن أشــكال الحــرب األهليــة، ميكنــه رؤيــة آثــار التقليــد الثــوري لفــرتة مــن الزمــن، 

ومــع ذلــك، فــإن األوليغارشــية، عــن طريــق التصفيــة والتصفيــة وإعــادة التنظيــم، تجعــل 

الجيــش قــوة حــرب مبــارشة بجعلهــا جيــش حــرب أهليــة.

ــة  ــوة الربجوازي ــار ق ــذ يف االعتب ــع األخ ــالب م ــارس االنق ــية 12 م ــت األوليغارش 2( دفع

ــة”،  ــعارات “الكالي ــن الش ــوع م ــا، املصن ــارض معه ــن تتع ــا ل ــا، فإنه ــرة يف بالدن الصغ

“القوميــة”، “التقدميــة”، “اإلصالحيــة” و “إيريــم” اهتمــت الحكومــة بالظهــور كحكومــة 

ــة. . إصالحي

ــاح  ــف الجن ــل تحال ــون لتعطي ــكريون املدني ــرون العس ــتخدمها املفك ــة يس ــذه طريق ه

الراديــكايل مــع الجنــاح اليمينــي، لعزلــه وتحييــده، لتحييــده بهــذه الشــعارات، وســحب 

ــه. ــش إىل صفوف ــن داخــل الجي ــد” واليم “املحاي

ــه،  كان عــى األوليغارشــية تنفيــذ هــذه الطريقــة بســبب التــوازن النســبي يف البــالد. ألن

نتيجــة للتطــور التاريخــي للبــالد، مل يكــن الجيــش الــرتيك، مثــل جيــوش أمريــكا الالتينيــة، 

ــة، ومــن أجــل اســتخدام  ــوة األوليغارشــية القوي ــل ق ــم تنظيمــه بعــد بطريقــة مث ــد ت ق

هــذه اآلليــة كأداة مبــارشة لسياســتها الخاصــة، كان عليهــا القيــام بأعالهــا مــع مثــل هــذه 

الشــعارات.

كــا أنــه كان بحاجــة إىل دعــم املثقفــن البورجوازيــن الصغــار داخــل البروقراطيــة 

والجيــش، مــن أجــل زيــادة توســيع اســتغالل اإلمربياليــة األمريكيــة )أيضــا لصالــح 

املتعاونــة(. الربجوازيــة 

ــو فقــد نشــاطه الســابق يف األوليغارشــية،  ــى ل أي أن عمــل تأديــب هــذا االســتغالل، حت

غــر مريــح للغايــة -الطبقــات والعشــائر الرجعيــة األخــرى -التجــارة والربجوازيــة الزراعيــة 

والبقايــا اإلقطاعيــة -التــي ال تــزال قــوة خاصــة، والتــي تشــكل أغلبيــة كبــرة يف الربملــان.

لذلــك، يف البدايــة، قوبلــت هــذه “اإلصالحــات” الصفــراء بــرد فعــل عظيم. تلخــص صحيفة 
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“ميلييــت” هــذه الحقيقــة كنظريــة اإلمربياليــة والربجوازيــة التي تحــارب املتعاونن.

ــة الكــربى لديهــا وجهــات نظــر أكــر  ــدة للربجوازي ــواة الرائ ــي تشــكل الن “املجموعــة الت

تطــوراً مــن بعــض قطاعــات القطــاع الخــاص، وتتأثــر املطالــب يف املقــام األول بالتجــارة 

التقليديــة ورأس املــال الزراعــي )ألنهــا ســتؤثر عــى قوتهــا يف بيئــة مــا قبــل الرأســالية(.

ومــع ذلــك، فــإن منــط اإلنتــاج الرأســايل الناجمــة عــن الظــروف الحاليــة تتطلــب اتخــاذ 

تدابــر أكــر عقالنيــة يف تركيــا. منظمــة التعــاون والتنميــة، يف األيــام األوىل مــن عــام 1970، 

سلســلة مــن اإلجــراءات الرتشــيد يف هــذا االتجــاه لرتكيــا قــد أوصــت “ )عــى جيفجيليــل، 

الرأســالية الرتكيــة وطلبــات جديــدة(

هــذا هــو رد فعــل الطبقــات واملجموعــات مــا قبــل الرأســالية ضــد إصالحــات مســتنرة 

التــي تهــدف إىل ضبــط االســتغالل والقــوة الخالصــة لإلمربياليــة والربجوازيــة االحتكاريــة 

األصليــة تحــاول كرسهــا وتســتخدم كعنــر مــن الضغــط عــى هــذه الجاعــات، ويف الفرتة 

األوىل، متكــن حتــى أكــر الجنــاح الربجــوازي الصغــر جذريًــا مــن الحصــول عــى دعمــه.

3( ومــع ذلــك، كشــفت الدعايــة املســلحة عــن الوجــه الحقيقــي والطموحــات لحكومــة 

ــة لألوليغارشــية. ــة واإلرهابي ــة، واألكــر قرني جمهوريــة األوىل باعتبارهــا األكــر رجعي

وهكــذا قلــب اإلمربياليــة األمريكيــة والربجوازيــة املحليــة التعاونيــة، وأطاح قناعــه، وعطل 

خطتــه التدريجيــة. لقــد فتــح أعــن الجمهــور، مبــا يف ذلــك الدوائــر الفكريــة الربجوازيــة 

الصغــرة، مــن خــالل الســاح للــوالدة املبكــرة للفاشــية املفتوحــة يف ظــل النظــرة 

“التقدميــة، اإلصالحيــة، الكاليــة” واليــوم، جميــع املفكريــن الثوريــن الربجوازيــن الصغــار 

يفهمــون بوضــوح جــودة الكتــاب األول.

4( إن ثنــايئ الربجوازيــة التعاونيــة )االحتكاريــة(، الذيــن فقــدوا دعــم الجمهــور الفكــري 

الربجــوازي الصغــر، هــذه املــرة تقاربــن بالــرورة مــع الطبقــات والجاعــات الرجعيــة 

األخــرى التــي ميكــن أن تتعــرض للخطــر مــرة أخــرى مــن خــالل سلســلة مــن إجــراءات 

الرتشــيد )اإلصالحــات الصفــراء( التــي تهــدف إىل ضبــط االســتغالل اتفقــوا حــول اإلشــاعات.

ــة هــذا  ــم هــي حكوم ــة إري ــة، حكوم ــة كامل ــواء عطل ــوم يف األوليغارشــية يســود اله الي

االتفــاق والســالم بــن الطوائــف وهــذه هــي التغيــرات يف مجموعــة الفصــول يف بلدنــا مــع 

ــًدا ال يختلــف عــن دول أمريــكا  ــا أصبــح بل 12 مــارس/آذار معنــى كل هــذا هــو أن بلدن

الالتينيــة.
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وأصبحــت البيئــة الدميقراطيــة املحــدودة يف الفــرتة بــن 1961 و1970 مشوشــة اآلن مــع 

ــالل  ــن خ ــاءة م ــايل وإس ــالل االمربي ــتمر االحت ــوب. اس ــبي معط ــوازن النس ــخ والت التاري

الجيــش الــرتيك واالقتصــادي والدميقراطــي لجميــع أنــواع اإلرهــاب الــذي أســكت الهــوس 

إرم، والتــي ســدت كل الطــرق القانونيــة، أصبحــت البــالد حيــث السياســة الثورية املســلحة 

إلســكات تركيــا.

ومــن اآلن فصاعــدا فــإن الشــكل األســايس للنضــال مــن أجــل إقامــة حــوار مــع الجاهــر 

ووضعهــم يف صفــوف الثــورة هــو الدعايــة املســلحة بســبب حجــب جميــع الطــرق 

ــة. ــر العامل ــد الجاه ــاد ض ــة االنتق ــي لسياس ــعي الوح ــة والس القانوني

االختالفــات الرئيســية لبلدنــا مــن بلــدان أمريــكا الالتينيــة وغرهــا مــن البلــدان العائديــن 

هــي كــا يــي:

1( الوضع الجغرايف السيايس لبلدنا:

ــيايس  ــرايف الس ــع الجغ ــد الوض ــوار، يع ــبة للث ــة بالنس ــكرية وتكتيكي ــكلة عس ــذه مش ه

لبلدنــا ميــزة مهمــة والعيــب هــو أن الدعايــة املعاديــة للشــيوعية مبنيــة عــى “كراهيــة 

ــة. ــفوف” التاريخي موس

2( ميزة التنمية التاريخية واالجتاعية:

بســبب الســات املميــزة للجســم اإلقطاعــي العثــاين )مركزيــة قويــة، جهــاز دولــة قــوي 

ــول  ــعب األناض ــان ش ــة يف أذه ــرة الدول ــوية فك ــت تس ــة(، مت ــة ضعيف ــة ذاتي وديناميكي

ــل للتدمــر. كمفهــوم غــر قاب

وباملثــل، فــإن الهيمنــة التصاعديــة الربجوازيــة الصغــرى للديكتاتوريــة الربجوازيــة الصغرة، 

واآلليــة البروقراطيــة الواســعة، والتفاهــم األحــادي الــذي أقــام البــالد حتــى خمســينيات 

ــة قــوة ال  القــرن العريــن، عــززت الفكــر الثابــت يف القــرون التــي كانــت ســلطة الدول

ميكــن االســتغناء عنهــا ال تقهــر وال تقهــر.

ــإن شــعب األناضــول  ــة، ف ــة املركزي ــن ســلطة الدول ــك، تحــت ضغــط م ــة إىل ذل باإلضاف

الغاضــب، يف األمنــاط املتشــددة للفكــر القــدري، هــم يف حالــة ســلبية سياســية مــع فكــرة 

إنســان، هكــذا تــأيت وتذهــب مثــل هــذه الرقــة.

)التــوازن الصناعــي الــذي نشــأ بــن ردود أفعــال الجاهــر ضــد النظــام يف البلــدان املتخلفة 

ــا بســبب خصائصــه  ــخ بالدن ــر مــن تاري ــة هــو أكــر بكث ــة الثالث خــالل األزمــة اإلمربيالي
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االجتاعيــة(. لقــد خــدع منــذ ســنوات، ومنــذ رسقتــه، أصبــح غــر قابــل للتصديــق، ولهــذا 

الســبب، فهــو ال يعتقــد أنــه تــم تنفيــذه مــن قبــل أولئــك الذيــن يقولــون مــا قالــه.

االقتصاديــة  األزمــة  زادت  عــام 1960،  بعــد  التشــارك، خاصــة  إعــادة  بعــد حــرب 

ــن  ــن االســتقطاب ب ــرسي( م ــي ال ــزو األمري ــي شــكلها الغ ــة والسياســية )الت واالجتاعي

ــص  ــدة للتخل ــة الوحي ــوا أن الطريق ــة، أدرك ــالد واســتياء الجاهــر العامل الطبقــات يف الب

ــرد. ــي التم ــؤس ه ــذا الب ــن ه م

ــن  ــاس، الذي ــف أن الشــبكة والرؤســاء والباراباب ــران مــن شــعبنا كي ــدرك القســان املن ي

ــروة  ــة لل ــي، يســتغلون أنفســهم يف الجاهــر الكراهي ــورو” األمري ــون مــع “غاف يتعاون

هــي يف أقــى الحــدود.

الــيء الوحيــد الــذي ال يســتطيعون فهمــه هــو كــوف وعفــن جهــاز الدولــة القلــة التــي 

يرفعونهــا يف أعينهــم كقــوة ال تقهــر )األوليغارشــية، وال ســيا يف مفهــوم الثبــات الفكــري، 

يف وعــي الجاهــر، مــن أجــل وضــع فكــرة ال تقــاوم للدولــة، تتعامــل باســتمرار مــع هــذه 

املســألة مــع الضجــة املســتمرة، والتخويــف، مظاهــرة القــوة والدمياغوجيــا(.

لذلــك، خلقــت خمــس أو ســت أعــال عســكرية ثوريــة ارتبــاكًا وتعاطًفــا عميًقــا للجاهر. 

ففــي بلــد ال عــودة، مل يكــن كفــاح حــرب املجموعــات، الــذي ال يــزال يف طــور التخمــر، 

فعــاال ومرموقــة للغايــة عــى الجاهــر، مبــا يف ذلــك يف بلــدان أمريــكا الالتينيــة واألســباب 

واضحــة.

فمــن ناحيــة، مل يتشــكل أي شــخص تــم تركــه يف البــالد عــى أنــه “ال ميكــن التشــكيك فيــه” 

ألن الفهــم الخاطــئ الــذي ال يُقهــر ال يتــم تشــكيله يف أذهــان شــعب األناضــول.

ــاب  ــام، إىل الخط ــين يف النظ ــزاب والسياس ــن األح ــان م ــن الربمل ــية م ــا، إن الحساس ثاني

ــدان  ــر البل ــا يف جاه ــا، تقريب ــال بلدن ــر ع ــا بجاه ــن مقارنته ــة ال ميك ــر الدعاي ون

ــدة. ــرى العائ األخ

ثالثــاً، لقــد ســئمت أقســام شــعبنا اليقظــة مــن جيــل اليســارين املتطرفــن الذيــن هــم مــن 

الطوائــف الســلمية، الذيــن يقفــون يف طوابــر، ويفهمــون أنهــم لــن يأتــوا منهــم. لســنوات، 

كان هــذا القطــاع يتــوق إىل قضيــة الثــورة وآمــال منظمــة محاربــة ميكــن أن تســتمد منهــا 

آمالها.
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ــع  ــا، أكــر مــن جمي ــة لبلدن ــة ورضوري ــة املســلحة رضوري ــرب الدعاي لهــذه األســباب، تعت

ــة  ــة الثوري ــون الدعاي ــي تك ــة، ل ــكا الالتيني ــك دول أمري ــا يف ذل ــادت، مب ــي ع ــدول الت ال

ــورة. ــوف الث ــة وجــذب الجاهــر إىل صف فعال

يجــب علينــا أوال أن نكــون مقنعــن لتحويــل عــدم رضــاء الجاهــر إىل أفعــال واندفاعهــم 

إىل أفعــال. يجــب أن نوضــح لهــم مــا نقولــه يف أفعالنــا. يجــب عــى الثوريــن أوالً أن يثبتوا 

للجاهــر، تنظيــم قمــع الطبقــات الحاكمــة، أنهــم مل يتشــكلوا يف رؤوســهم لقــرون، وأنهــم 

يف الحقيقــة كدمــات وكهــوف، وأن كل قوتهــا تتكــون مــن ضجــة وترويــع ودميوجوجيــة.

 ومــن ناحيــة أخــرى، مــن أجــل جعــل الجاهــر مفتوحــة للدعاية الثوريــة وبهــذه الطريقة 

لجعــل الوعــي الثــوري لهــم وجعلهــم يف صفــوف الثــورة، يجــب عليهــم االلتــزام بالدعايــة 

التــي تقــوم عــى األعــال العســكرية.

دعونا نلخص بإيجاز ما نقوله حتى ولو مرة أخرى:

ــبب  ــرى، بس ــارة أخ ــا، وبعب ــي لبلدن ــي والتاريخ ــادي واالجتاع ــور االقتص ــة للتط كنتيج

ــة  ــن ردود أفعــال شــعبنا والدول ــوازن الصناعــي ب ــة يف املــايض، اســتمر الت طبيعــة الدول

اإلمربياليــة، يهــدف التغيــر يف طريقــة اإلســاءة خــالل األزمــة إىل إنشــاء مثــل هــذا التــوازن 

االصطناعــي.

ــا، ويف هــذا  ــدة جــداً يف بلدن ــة جي ــة أرضي ــة األمريكي يف هــذا الصــدد، وجــدت اإلمربيالي

ــن يف  ــف م ــي، وق ــدول الخلف ــع ال ــك جمي ــا يف ذل ــة، مب ــكا الالتيني ــدان أمري ــدد، بل الص

طريقــة القتــال األســايس مــن التــوازن املصطنــع ال يعطــل أشــكال أقــوى بكثــر مــن النضال 

ــوى  ــة س ــلبية واإلصالحي ــال الس ــكال النض ــتطيع أش ــة، وال تس ــلح والدعاي ــلمي، املس الس

الحفــاظ عــى هــذا التــوازن الصناعــي.

ولجميــع األســباب التــي أدرجناهــا عــى الــدوام، تحولــت أعــال حــرب العصابــات 

ــة مــن أجــل االســتيقاظ يف األجــزاء  ــات ثوري ــر / شــباط إىل تعاطف ــي وقعــت يف فرباي الت

االســتيقاظية مــن شــعبنا )14( يتــم تلبيــة كل جديــد مــن رد الفعــل أوال، حيــث يســتغرق 

ــد مــن األماكــن. ــد واملزي املزي

عــى الرغــم مــن أن الدعايــة املضــادة لألوليغارشــية يف جميــع أنحــاء البــالد كان لهــا بعــض 

التأثــر يف املــايض، إال أنهــا فقــدت اآلن نفوذهــا الســابق. إن كراهيــة شــعبنا ضــد النظــام 

هــي أن 6-5 حــركات عســكرية ضــد األوليغارشــية خلقــت هيبــة مرموقــة لصالــح الثــوار.
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ــلحة وكان  ــورة املس ــة الث ــو جبه ــوس نح ــه ملم ــا توج ــاك فيه ــي كان هن ــة الت يف املرحل

الكفــاح مــن شــأنه أن يحقــق قفــزة كاملــة يف الجــودة، تــم رضب الدعايــة املســلحة بينــا 

ــة مــن الوحشــية. ــزال يف حال كانــت ال ت

ــبة  ــن بالنس ــر ممك ــذا التغي ــأن ه ــد ب ــق تأكي ــي خل ــا ه ــإن مهمتن ــايل، ف ــت الح يف الوق

للجاهــر الذيــن يؤمنــون بــرورة تغيــر النظــام بطريقــة أو بأخــرى. مــن منظــور التفكــر 

ــلطة  ــرون س ــن ي ــر، الذي ــد للجاه ــذا التأكي ــق ه ــا أن نخل ــم، ميكنن ــر املنظ ــايل وغ املث

ــة  ــهم يف املارس ــار أنفس ــالل إظه ــن خ ــة، م ــة وقوي ــة قوي ــوة عمالق ــة كق ــة القل الدول

ــي، وأن كل  ــا ه ــع، ك ــي يف الواق ــا ه ــة ك ــت قوي ــة ليس ــلطة املركزي ــأن الس ــة ب الثوري

ــب. ــا هــي الضجــة والرتهي قوته

نعــم، يجــب أن نثبــت للجاهــر أن جبهــة الثــورة املســلحة التي قاتلــت ضد األوليغارشــية 

قويــة، مبعنــى، مــن خــالل إظهــار قــوة، يجب علينــا تدمــر العــدو وتدمــر املعنويات.

والطريقــة الوحيــدة للقيــام بذلــك هــي سلســلة مــن االنتصــارات العســكرية لســلفه. هــذه 

هــي الطريقــة الوحيــدة لضــان عــدم ضيــاع اإلمكانــات. ال ميكــن البــث املركــزي الثــوري 

إال بعــد سلســلة مــن األعــال العســكرية )ال ينبغــي أن يفــرس هــذا عــى أنــه يعنــي أن 

املنشــور الثــوري ســوف يقــي عطلــة يف هــذه الفــرتة(.

وخــالل هــذا الوقــت، ســتجلس الجاهــر عــى األعــال العســكرية وســتصدر منشــورات 

ــتصدر  ــك، س ــة إىل ذل ــة باإلضاف ــون دوري ــن تك ــة ل ــذه املرحل ــك يف ه ــع ذل ــة وم ثوري

ــية. ــوادر السياس ــب الك ــة إىل تدري ــاتنا الهادف ــى مارس ــوء ع ــلط الض ــورات تس منش

ويجــب أن يكــون هنــاك إثــارة ودعايــة عــن طريــق وســائل ومــن خــالل الدعــاة. اليــوم، 

هنــاك العديــد مــن املنشــورات املزعومــة، مــن وقــت آلخــر، تدعــو أوراق مــن مختلــف 

األجــزاء “اليســارية” الجاهــر لحمــل الســالح. مــا هــي اآلثــار؟ ال تأثــرات. ألنهــا دعايــة 

مجــردة.

تريــد الجاهــر نفســها أن تــرى نفســها يف حــرب بسلســلة مــن الكلــات الحــادة 

ــردة “،  ــة املج ــا، والدعاي ــعب تركي ــوص، وش ــه الخص ــى وج ــلحة ع ــات واألس واالنتفاض

ولكــن ليــس كــرط ال، إذ منــذ عــام 1961 اعتــادت الجاهــر عــى مثــل هــذه املجــالت 

ــال”. ــة لف ــفينة جبن ــر س ــر. “ال تس والتقاري
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تريــد الجاهــر أن تــرى رائــدة يف الحــرب نفســها وأنــت تؤمــن بإخالصــك، هــذا ال يكفــي 

أعتقــد أنــك ســتكون قــوة مهمــة متيــل إىل التعاطــف والثقــة وتتحــول بشــكل متزايــد إىل 

الدعــم، “إن األعــال متعاطفــة مــع الجاهــر، لكنهــم جميعهــم ...”

هــذا صحيــح عــى الرغــم مــن أن الجاهــر متعاطفــة معنــا، إال أنهــا ال تدعمهــم بنشــاط 

ــل  ــا؟ 6-5 عم ــذي كان متوقًع ــا ال ــة، م ــي للغاي ــر طبيع ــذا أم ــال. ه ــل يف النض وال تدخ

ــورة يف البــالد؟ ــورة الجاهــر والث عســكري نتيجــة ث

ــرة.  ــة، مدم ــة، ملتوي ــورة غــر متكافئ ــة الث ــول، طريق ــا نق ــا زلن ــى اآلن وم ــا حت ــد قلن لق

ــر يف  ــع الجاه ــف م ــذا التعاط ــرب، وه ــة الح ــن يف بداي ــوم نح ــد. الي ــذا العق ــاح ه كف

مرحلــة التخمــر هــو مكســب عظيــم حتــى لجبهــة الثــورة املســلحة، ألن طريــق الــروح 

ميــر عــرب التعاطــف والثقــة.

ســوف تتعاطــف الجاهــر أوالً مــع جبهــة الثــورة املســلحة، لكــن بســبب ســلطة الدولــة 

ــة  ــحق جبه ــرة س ــر بفك ــول كب ــب بفض ــيرتدد ويراق ــه، س ــا يف عيني ــي يراه ــة الت املركزي

الثــورة املســلحة. عنــد نجــاح حــرب املجموعــات، فــإن جبهــة الثــورة املســلحة هــي قــوة 

مهمــة. غــر قابــل للتدمــر ولــن تختفــي. ثــم يعــود تعاطفــه إىل الثقــة.

ــم  ــى دع ــول ع ــم الحص ــي أن يت ــة ال يعن ــودة إىل الثق ــة، الع ــة الثاني ــي املرحل ــذه ه ه

ــإن الثقــة  ــة ومســتقرة، ف ــات ثابت ــح حــرب العصاب ــك، مبجــرد أن تصب ــة. ومــع ذل األغلبي

ــم. ــا إىل الدع ــول تدريجي ــوف تتح س

كل يشء يعتمــد عــى قتالنــا املصمــم واملخلــص. يجــب أال نتوقــف أبــًدا. الصدمــات 

والهزائــم ليســت الســخرية، بــل عــى العكــس، يجــب أن يعرفــوا ثورتنــا وغضبنــا الثــوري. 

ــل خطــأ. يجــب أن نضمــن أن نحــارب أكــر باســتمرار وأق

3( الهيكل االقتصادي لبلدنا وكذلك التنظيم السيايس واالقتصادي للربجوازية الصغرة:

إن التنظيــم االقتصــادي والســيايس للربجوازيــة الصغــرة يف بالدنــا أقــوى مــن بقيــة البلــدان 

ــا دون أي  ــا أعاله ــية يف بالدن ــذت األوليغارش ــدد، نف ــذا الص ــة ويف ه ــة املحتل اإلمربيالي

تناقــض ويف الواقــع، حتــى بعــد 12 مــارس، عــى الرغــم مــن زيــادة الغضــب واإلرهــاب، 

ــتان أو  ــة يف باكس ــات الرجعي ــل الحكوم ــة، مث ــاح والدميقراطي ــى االنفت ــر ع ــا ال تنك فإنه

اليونــان أو الربازيــل، ولكــن لديهــا بعــض التنــازالت الطفيفــة.
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ثانيــا، تركيــا بلــد ذو صناعــات متوســطة وخفيفــة أكــر قــوة، حتــى لــو كانــت تعتمــد عــى 

ــل  ــة إىل العوام ــة، باإلضاف ــرى املحتل ــة األخ ــدول االمربيالي ــم ال ــا ملعظ ــة، وفق دول أجنبي

التاريخيــة االجتاعية-السياســية والنفســية التــي ذكرناهــا، يلعــب هــذان العامــالن دوًرا 

أساســًيا يف تهدئــة االندفــاع التلقــايئ للجاهــر.

هــذا عــى اليســار هــو ســبب للنضــال الزائــف الســلمي والتصالحــي مــن قبــل املحرريــن 

والسياســين، موقــف تصالحــي وخانــق، “بلدنــا، الــرق األقــى أو بلــدان أمريــكا الالتينيــة 

ليســت مثــل، هنــاك تقليــد املتمرديــن يف الجاهــر الجاهريــة.

ــى  ــلح، حت ــل املس ــارج العم ــال خ ــكال النض ــر بأش ــار الجاه ــاول أوالً إظه ــك، نح لذل

ــا نضمــن التنظيــم،  نتمكــن مــن تنظيــم الحــد األدىن، مــن أجــل الكفــاح املســلح، ودعون

ثــم ســنبدأ كفاًحــا مســلًحا هــذا التفســر التعديــي والتمهيــدي منطقــي جــدا، مــن حيــث 

املنطــق الرســمي ويجعــل عقــول أولئــك الذيــن ال يســتطيعون النظــر يف األمــور يف ضــوء 

ــة. ــة الجدلي املادي

ــا هــو أســاس مــادي  ــدان مثلن ويــرح جيفــارا أن الوضــع االقتصــادي واالجتاعــي يف بل

ــة والســلبية: ــم االســتاتيي للتحريفي للتنظي

مــن الصعــب تشــكيل جاعــات حــرب العصابــات يف البلــدان التــي يكــون فيهــا التحــر 

أقــل تطــوراً وصناعــة صناعيــة وخفيفــة أقــل تطــوراً.

إن النفــوذ األيديولوجــي للمــدن يدمــر حــروب العصابــات مــن خــالل خلــق آمــال الحــرب 

الجاعيــة املنظمــة ســلميا. وهــذا يخلــق نوًعــا مــن “التنظيــم” أو “املأسســة” )املنظمــة 

ــة  ــت صعب ــاس ليس ــة الن ــروف معيش ــة أن ظ ــز بحقيق ــن أن تتمي ــي ميك ــة(، والت الرجعي

للغايــة مقارنــة باألوضــاع األخــرى التــي ميكــن اعتبارهــا “طبيعيــة”.

 4(  23-1919ميزة العملية:

ــا  ــي أعطــت تركي ــة، الت ــرا ضــد اإلمربيالي ــاش وكان منت ــايل مفتوحــة ع ــالل االمربي االحت

ــا ضــد االمربياليــة التحريــر، املشــاعر املعاديــة لإلمربياليــة، والحساســية ضــد  النــاس حرب

األجانــب، هــو أكــر بكثــر مــن بلــدان أمريــكا الالتينيــة

ــوم  ــي تق ــة، الت ــن للمنظم ــن، ميك ــدا للثوري ــة ج ــات مهم ــي إمكان ــف ه ــذه العواط ه
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عــى الدعايــة املســلحة التــي ميكــن التعامــل مــع الفكاهــة احتــالل الرسيــة جيــدا، وضــع 

ــم إنشــاؤها بواســطة هــذا الشــعور والحساســية عــى أســاس الصــف. ــي ت ــة الت املحتمل

)إذا مل يكــن مــن املمكــن التعامــل مــع هــذه اإلمكانــات بشــكل جيــد، فــإن األوليغارشــية 

ــيوعية، ويف  ــض للش ــي املناه ــالح الدمياغوج ــوار كأداة للس ــد الث ــتخدامها ض ــتطيع اس تس

الواقــع، تحــاول األوليغارشــية التالعــب بهــذه القضيــة اليــوم. كــا تســتخدم األوليغارشــية 

هــذه القضيــة كأداة الســتغالل الشــعب الــرتيك واألكــراد يف بالدنــا لبعضنــا البعــض(.

ــة،  ــتنا الثوري ــى مارس ــوء ع ــي الض ــي تلق ــا الت ــية لبلدن ــص الرئيس ــي الخصائ ــا ي في

الخصائــص األساســية املشــرتكة للبلــدان املحتلــة اإلمربياليــة األخــرى، وخصائصهــا األساســية 

ــزة. املمي



318

القسم الرابع
األهداف االستراتيجية ضد االمبريالية وضد ثورة األوليغارشية

يف أقــى اليســار مــن تركيــا، كان دامئــا يســاء فهــم هــذه االســرتاتيجية، فــإن فكــرة 

اســرتاتيجية مــع األهــداف االســرتاتيجية للخطــة واســرتاتيجية يف حــد ذاتــه هــو التحريــك 

ــي  ــل األيديولوج ــة الح ــو منص ــروف، ه ــو مع ــا ه ــرتاتيجي، ك ــدف االس ــتمرار واله باس

والســيايس واالجتاعــي واالقتصــادي للتناقــض األســايس بــن القــوى اإلنتاجيــة وعالقــات 

ــاج. اإلنت

هدفنــا االســرتاتيجي هــو الثــورة املناهضــة لإلمربياليــة ومناهضــة حكــم األقليــة، حيــث أن 

الرأســالية االحتكاريــة يف بلدنــا ال يتــم تطويرهــا مــن خــالل ديناميكيتهــا الداخليــة، ولدت 

الربجوازيــة االحتكاريــة األصليــة مــن البدايــة إىل اإلمربياليــة )إن مفهــوم الثــورة املناهضــة 

لإلمربياليــة واملناهضــة للشــيوعية ال يختلــف كثــراً عــن “كُثافــة” MDD كمفهــوم، ولكنــه 

يشــر إىل محتــوى وجــودة أوســع.

ــايل  ــالل اإلمربي ــكل االحت ــد ش ــث تحدي ــن حي ــاقاً م ــر اتس ــوم أك ــذا املفه ــة، ه اإلمربيالي

ــرب فيهــا  ــة التــي تعت ــة الحقب ــة الوطني ــورة الدميقراطي ــز مفهــوم الث ــاً مــا ميي لألزمــة، غالب

ــاركة،  ــادة املش ــرب إع ــل ح ــاءة، قب ــة لإلس ــاليب القدمي ــاس األس ــة أس ــة التطوعي النزع

ــة  ــة اإلمربيالي ــت طبق ــة، كان ــدان املعكوس ــة، يف البل ــاءة اإلمربيالي ــة اإلس ــة لطريق كنتيج

ــة(. ــداد لإلمربيالي ــوى امت ــت س ــة. )الربجوازية-ليس ــي اإلقطاعي ــة ه ــة األصلي الحاكم

يف الجــزء الثــاين، كــا أرشنــا بالتفصيــل، كانــت الســيطرة اإلمربياليــة وحالــة األمــر الواقــع 

يف املناطــق الســاحلية واملوانــئ واملواقــع االســرتاتيجية ومراكــز االتصــال الرئيســية. كانــت 

ــالد والســكان تحــت ســيطرة  ــاع الب ــة أرب ــت ثالث ــة. كان ــة للغاي ــة ضعيف الســلطة املركزي

الــدول املحليــة اإلقطاعيــة الضعيفــة، والتــي كانــت تتناقــض فيــا بينهــا.

ــا مل تكــن ســائدة. بالنســبة  ــا ألنه ــل واالتصــاالت، والرأســالية ضعيًف كان التحــر والنق

للبــالد، كانــت اإلمربياليــة ظاهــرة خارجيــة وكانــت العمليــة االجتاعيــة عمليــة إقطاعيــة. 

لذلــك، كان التناقــض الرئيــيس يف البــالد بــن الوحــدات اإلقطاعيــة الفقــرة التــي تســيطر 

عــى ثالثــة أربــاع البــالد والســكان، والفالحــن الذيــن كانــوا يف وضــع شــبه قــاين.
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)النضــال الدميقراطــي( مــن أجــل حايــة اســتغالل الفالحــن، تحــاول اإلمربياليــة حايــة 

اســتغاللها الخــاص، مــن خــالل تنظيــم الوعــي الثــوري الربوليتــاري للفالحــن، وجعلهــم يف 

الوعــي الثــوري الربوليتــاري، والبــدء يف إنشــاء مناطــق قاعديــة عــن طريــق كــرس قــوات 

ــك  ــالد ككل يف ذل ــت الب ــة احتل ــة املحلي ــلطات اإلقطاعي ــف الس ــن وضع ــش الفالح جي

الوقــت.

ــا.  ــة كله ــة واألم ــن الخون ــة م ــة وحفن ــن اإلمربيالي ــالد ب ــيس يف الب ــض الرئي وكان التناق

)النضــال الوطنــي( يف الحــرب األهليــة، عــادة مــا متــي الحــرب مــع الخطــوط الطبقيــة 

ــت  ــة ليس ــة االجتاعي ــا، العملي ــدان مثلن ــة يف بل ــة يف األزم ــة اإلمربيالي ــة الطبقي والخط

عمليــة إقطاعيــة، واإلمربياليــة ليســت ظاهــرة خارجيــة فقــط، إن امتــداد عالقــات 

اإلنتــاج اإلمربياليــة إىل أبعــد املناطــق يف البــالد جعــل اإلمربياليــة ظاهــرة داخليــة ولقــد 

تــم اســتبدال الســلطات املحليــة الضعيفــة -اإلقطاعيــة بســلطة الدولــة القياديــة القويــة، 

ــة االســتخبارات  ــة، وكال ــدول، اإلمربيالي ــل هــذه ال ــة نفســها يف مث ــك اإلمربيالي ــا يف ذل مب

ــع  ــم اتخــاذ جمي ــخ مــع منظاتهــم، ميكنه ــدرايل، إل ــب التحقيقــات الفي ــة، مكت األمريكي

ــا ملصالحهــم  ــن األجــزاء املختلفــة مــن األوليغارشــية وفق ــات ب ــواع التدخــالت والرتتيب أن

ــعبنا. ــد ش ــية ض ــد األوليغارش ــة النق ــه سياس ــلطة، لتوجي ــرات يف الس ــن التغي ــة، م الخاص

يف هــذا الصــدد، يف هــذا العــر مــن الربــات النوويــة، فــإن الســيطرة اإلمربياليــة ليســت 

اقتصاديــة فحســب، بــل سياســية وعقائديــة وعســكرية بالنســبة لهــذه الــدول. عــى ســبيل 

املثــال، يف تركيــا، املنظمــة العســكرية لحلــف شــال األطلــيس والواليــات املتحــدة إمربيالية 

ــذا  ــة. يف ه ــة كامل ــأ هيمن ــالد، أنش ــاد الب ــه إىل اقتص ــن توجيه ــة القلةم إدارة ديكتاتوري

الصــدد، مــن املســتحيل يف الواقــع فصــل اإلمربياليــة األمريكيــة بخطــوط ســميكة يف تركيــا.

ــن متــي  ــة ل ــن األوليغارشــية وشــعبنا الحــرب الثوري ــا هــو ب التناقــض الرئيــيس يف بالدن

فقــط يف الصــف ألن اإلمربياليــة نفســها متضمنــة يف األوليغارشــية، ســوف متــي الحــرب 

يف الصــف والخطــة الوطنيــة 

ال شــك أن القــوة العســكرية لجهــاز الدولــة القلــة ســتكون غــر كافيــة وســيظل الجانــب 

الطبقــي مهيمنــا حتــى تكــون الجيــوش األمريكيــة يف الحــرب بوضــوح.

التنقيحيــن ودعــاة الســالم يف بالدنــا، اإلمربياليــة الثانيــة إنهــم يتجاهلون التغر يف أســاليب 

االســتغالل بعــد حــرب إعــادة املشــاركة، أي االحتــالل االقتصــادي والســيايس وااليديولوجــي 
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ــدان املحظــورة خــالل الفــرتة التــي  والعســكري، واإلمربياليــن، كــا كان الثوريــون يف البل

كانــت فيهــا اإلمربياليــة ســائدة يف طريقــة االســتغالل القدميــة، يقبلــون ظاهــرة خارجيــة 

ويفصلــون الطبقــات الحاكمــة بخطــوط ســميكة.

ــة والفالحــن، أو  ــن اإلقطاعي ــض األول ب ــن يحــددون التناق ــن الذي ــوا االنتهازي ســواء كان

ــاقة،  ــر الش ــة والجاه ــة األصلي ــة االحتكاري ــن البورجوازي ــزون ب ــن ميي ــن الذي االنتهازي

فإنهــم يثبتــون يف خبــز اإلمربياليــة األمريكيــة. الغــزاة األمركيــون أنفســهم باســتخدام كل 

قوتهــم، وذلــك باســتخدام جميــع أنــواع الطــرق الرقيقــة إلخفــاء احتاللهــم. هــذا القــرار 

الحاســم ليــس ســوى تعزيــز جهــود اإلمربياليــن األمريكيــن يف هــذا االتجــاه مــن “اليســار”.

مــع تحديــد الهــدف االســرتاتيجي، مل يتــم حــل املشــكلة. الهــدف االســرتاتيجي هــو تحديــد 

اتجــاه التأثــر الرئيــيس للثــورة. لذلــك فهــي ليســت ســوى جــزء مــن الخطــة االســرتاتيجية. 

ولذلــك، فــإن املشــكلة ال تنتهــي فقــط بالتصحيــح الصحيــح للهــدف االســرتاتيجي؛ يجــب 

أيضــا تحديــد الــرواد األساســين واالحتياطيــات بشــكل صحيــح.

ســوف تنتــر ثورتنــا مــع حــرب الشــعب ومــع ذلــك، وكــا ذكرنــا ســابقا، بســبب الوضــع 

التاريخــي الــذي نعيــش فيــه وخصائــص بلدنــا، فــإن حــرب الشــعب ســوف متــر مبرحلــة مــا 

قبــل الحــرب، ويف ضــوء االســرتاتيجية العســكرية السياســية، ســيتبع املســار الثــوري خطًــا:

 املرحلة األوىل: خلق حرب املجموعات يف املدينة

 املرحلة الثانية: تطوير العصابات الحرية خلق وإظهار القوة.

املرحلة الثالثة: توسيع عصابة املدينة وتنمية الريف.

املرحلة الرابعة: هي نر املجموعات الريفية.

ملاذا بدأت حرب املجموعات مع حرب املجموعات يف املدينة؟

سبب بدء الحرب مع حرب املجموعات يف املدينة هو الثنايئ.

يف هاتن املرحلتن، الحرب، سيتفوق جانب املهلك النفيس. 

ألف( األسباب املوضوعية:

أ( مــن املمكــن يف املــدن أن تعلــن عــن وجــود منظمــة مقاتلــة للجاهــر ألنــه يف البدايــة 

كانــت املدينــة أكــر فائــدة مــن الريــف مــن حيــث الدعايــة واالعــرتاف العــام.

ب( باملعنــى الربجــوازي الصغــر، خلقــت الحــركات العنيفــة الثوريــة التــي قــام بهــا “ديف-
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جينــس” يف املــدن الكــربى، فضــالً عــن األعــال الجاهريــة، بيئــة مواتيــة ال تغمــر فيهــا 

األعــال املســلحة األصعــب واألعــى مســتوى.

باء( السبب الشخيص:

كنــا نفتقــر إىل املتطلبــات املاديــة والروحيــة مثــل املعــدات والخــربة والذخــرة للمقاتلــن، 

مبــا أننــا تعاملنــا مــع الرخــاء خــالل فــرتة اإلعــداد للدعايــة املســلحة، وكذلــك التأخــر يف 

احتضــان الســالح.

ــة بســبب هــذه  ــا حــرب املجموعــات مــع حــرب املجموعــات يف املدين ــدأ حزبن ــد ب ولق

ــم  ــذي ت ــا هــذا املســار ال ــة، وبهــذه الطريقــة ســيتبع حزبن ــة والذاتي الظــروف املوضوعي

ــة مــن الخمــول(. ــده مســبقا )بعــد فــرتة طويل تحدي

ووفقــاً الســرتاتيجية الحــرب العســكرية السياســية، ميكننــا أن نضــع قــادة الثــورة والقــوى 

األساســية للثــورة عــى النحــو التــايل:

القائد السلطة: الربوليتاريا

فيــا يتعلــق مبســألة ســلطة القائــد، اعتمــد حزبنــا عــى القيــادة اإليديولوجيــة للربوليتاريا، 

ــية  ــة األساس ــة يف املنطق ــتنتر )روح الدعاب ــورة س ــعب أن الث ــرب الش ــررت ح ــث ق حي

لتكــون ريفيــة( خــالل حــرب الــرواد، ال يوجــد فــرق بــن حزبنــا والشــعب العامــل.

والــيء املهــم هــو أن املحاربــن هــم ثوريــون محرتفــون. ويــوىل اهتــام خــاص للعالــة 

الشــاقة للعــال، مبــا يف ذلــك مســتويات اإلدارة، مــع اتســاع نطــاق الحــرب.

القــوى األساســية: الفالحــون )البقايــا اإلقطاعيــة وكل العنــارص الفالحيــة ماعــدا الربجوازيــة 

الزراعية(.

الربوليتاريا القروية

قرية شبه الربوليتاريا

القرويون الفقراء

القرويون األوسط

بطبيعــة الحــال، فــإن بروليتاريــا املدينــة هــي أيضــا ضمــن القــوى الجاهريــة األساســية 

للثــورة، ولكــن حتميتــه يف الثــورة هــي يف املرحلــة املتصاعــدة مــن الثــورة. وســوف يقــول 

الكلمــة األخــرة.

“إن نضــال النــواة املحاربــة الصغــرة )حــرب رائــدة( يتحــرك باســتمرار لالنضــام إىل القوى 

ــاً،  ــور تدريجي ــم يتده ــام القدي ــور، والنظ ــة يف الظه ــة الجاهري ــدأ الحرك ــدة، وتب الجدي

وينهــار، وهــذا بالضبــط هــو الرتتيــب الــذي تحــدده الطبقــة العاملــة والجاهــر الحريــة 
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ملصــر الحــرب” )تــي جيفــارا(.

أحكام غر مروطة:

-الكيمياء الفكرية البيئة.

- الكتلة االشرتاكية العاملية.

- حركات التحرر الوطني، خاصة يف الرق األوسط.

أحكام قانونية:

- الجناح اليميني للربجوازية الصغرة.

- الدول الغربية والرأي العام.

- التناقضات داخل املمرات نفسها.

ويعتمــد ترتيــب الصفيــف يف كل مــن االحتياطيــات القامئــة بذاتهــا والوســيط عــى 

الــروط.
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القسم الخامس:

12 آذار بعد مغادرة األتراك اليساريين 

كــا ذكرنــا يف املقدمــة، كان “املنظــور االشــرتايك” يشــكل عنــراً فعــاالً وتوجيهــاً يف 

التحريفيــة والنزعــة الســلمية نتيجــة للظــروف املوضوعيــة والتاريخيــة للبلــد.

بســبب تنظيــم االقتصاديــة والسياســية الربجوازيــة الصغــرة مــن بلــد قــوي وعــى نطــاق 

واســع، ولدينــا مــن كونهــا دولــة تحــت دكتاتوريــة الربجوازيــة الصغــرة حتــى عــام 1946 

والربجوازيــة الصغــرة عــى درجــة معينــة مــن النشــاط يف البروقراطيــة والجيــش حتــى 12 

مــارس اذار يف تركيــا، الربجوازيــة الصغــرة يف الربــع الثالــث مــن القــرن العريــن، كانــت 

ــدان  ــة يف الســاحة السياســية تحــت اســم االشــرتاكية يف البل ــة الصغــرة املتطرف الربجوازي

املهجــورة.

ــد أوجــدت  ــة ق ــا وتأثرهــا عــى الدول ــة الصغــرة يف بالدن ــة الربجوازي ــوة الراديكالي إن ق

ــت  ــرى تح ــة أو بأخ ــر بطريق ــوازي الصغ ــرف البورج ــلمية والتط ــة الس ــل يف النزع األم

مظلــة واجهــة االشــرتاكية، ويف هــذه البيئــة، مل تكــن الحركــة االشــرتاكية يف بالدنــا مســتقلة. 

ــة الصغــرة. ــة للربجوازي ــة قانوني ــت تطويرهــا تحــت مظل وحاول

ــوازن  ــذي حــدث يف 12 آذار / مــارس والت ــع االنقــالب العســكري ال ــة، اندل يف هــذه البيئ

النســبي الــذي كان يجــري منــذ عــام 1923 )ألول مــرة لصالــح جبهــة الثــورة، بعــد عــام 

ــة الصغــرة  1946(، وســيطرت األوليغارشــية يف البــالد عــى الســلطة السياســية للربجوازي

وســيطرت عــى جميــع مؤسســات الدولــة وسياســة القمــع والعنــف مــع توزيــع اليســار 

ــكرين  ــارس إىل معس ــل 12 م ــة قب ــة إىل مثاني ــن مثاني ــزئ م ــذي كان مج ــيمه، وال وتقس

ــوم: رئيســين الي

- ثورة الجبهة املسلحة

- متديد الواجهة السلبي للجهة اليرسى

ــاً،  ــع تقريب ــرب الجمي ــات، وح ــد املجموع ــات ض ــرب العصاب ــلحة، وح ــة املس إن الدعاي

ــل 12 مــارس / آذار أمــام وســائل اإلعــالم ال يســقطون كلــات  ــذي اتخــذ قب واإلجــراء ال

ــن. ــن مختلف ــن يشــبه عامل ــن املختلف ــم إلســقاط العامل الف

ــلحة  ــة املس ــم، والدعاي ــلحة يف أفواهه ــة املس ــدة، والدعاي ــر ح ــو األك ــوري ه ــل ث أفض

للدفــاع عــن أي شــخص ال يدافــع عــن الدعايــة لفــرتات قانونيــة كثــرة مــن أســلحة “حــرب 



324

العصابــات” الحــادة حتــى نهايــة الحــرب التــي ال تزيــد عــن 12 مــارس، قبــل قضيــة الثورة، 

فهــم يفكــرون جيــدا، يف الحقيقــة مســلحن لقــد قامــوا بلــف أربعــة أســطر مــن التحريفيــة 

الدوليــة، التــي ســبق لهــم أن تعهــدوا بهــا عــى أنهــا مســاملة، قائلــن إن الدعايــة ال تنظّــم، 

بــل مــن الخطــأ، أنهــم مل يتعلمــوا القضايــا مــن قبــل، وتعلمــوا النظريــة بعــد 12 مــارس.

ــلمية )1905  ــة والس ــات الصحيح ــة يف االتجاه ــة ألن كل رضب ــي للغاي ــر طبيع ــذا أم وه

ــن  ــن م ــارس اثن ــد 12 م ــا بع ــادر تركي ــد غ ــفة(، وق ــط املناش ــا خ ــززت مؤقت ــة ع هزمي

ــة. ــن التنمي املعارض

أوال، غالبــا مــا يكــون مــن ذلــك بكثــر جــدا مــن األقســام املختلفــة مــن الســكان، باســتثناء 

طــالب عنــر جديــد وثابــت مســلحن متجمعــن حــول الدعايــة، وبعــض حــاد “ســمعة 

جذابــة للمصطلــح القانــوين” حســنا، قائــال ظنــوا خطــأ يف املــايض، كانــت مكتوبــة طوعــا 

املســاملة الجبهــة.

ــا، وجهــات  وأثــر هــذا التشــكيل عــى اليســار عــى حزبنــا ومجموعــة صغــرة مــن حزبن

النظــر واألفعــال اإليديولوجيــة والنظريــة واالســرتاتيجية لحزبنــا، والنريــة، ونظريــة 

ــة. ــارص اليميني ــذه العن ــاً له ــة، ووفق ــة األناركي ومارس

ــرتاتيجية  ــة االس ــس اإليديولوجي ــرح األس ــم 1، ت ــزب رق ــة الح ــزب و جبه - أوراق الح

ــة ، و  ــات األناركي ــورة يف االســتقالل ، هــي نظري ــع يف الث ــد املواق لـــ CPSP-C ، و لتحدي

ــة . ــة الصخري الثقاف

 - فربايــر / شــباط-مايو / أيــار، حــركات حــرب املجموعــات، أي األعــال الثوريــة املســلحة 

التــي تدخــل حزبنــا إىل الجاهــر، هــي مارســات هــذه األيديولوجيــة النروديــة، وتكمــن 

أساســاتها يف األيديولوجيــة االنتهازيــة اليســارية.

ــارزة حفنــة مــن  ــرواد الثوريــن يف شــعب حــزب الشــعب الكمبــودي هــي مب - حــرب ال

ــية. ــال ذوي األوليغارش الرج

ــة املســلحة  - اســرتاتيجية الحــرب العســكرية السياســية هــي اســرتاتيجية مركــزة والدعاي

ــدا ال يكــون مقرهــا أســايس. خاطئــة، وليــس تنظيمهــا، أب

ــه  ــزي وتوجي ــث املرك ــاز الب ــم جه ــة يف تنظي ــة الثوري ــل املهم ــة، تتمث ــرتة الحالي - يف الف

ــال. ــة للع ــة والدميقراطي ــاالت االقتصادي النض

هــذه هــي االنتقــادات للخــط الصحيــح يف حزبنــا. هــذه االنتقــادات هــي بالضبــط نفــس 

االنتقــادات لجاعــات كيفيــي جميــي والســلمي )إن نقــد هــذه اآلراء الســلمية هــو هــذا 

املقــال الــذي يفــرس آراء حزبنــا(.
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ــا  ــة لحزبن ــة العملي ــادئ اإليديولوجي ــا للمب ــي اتبعــت مســارا مخالف ــة الت هــذه املجموع

تــم طردهــا مــن الحــزب بأغلبيــة أصــوات أعضــاء اللجنــة العامــة للحــزب، وننظــر أيًضــا يف 

انتقــاد االعرتاضــات الفرديــة باعتبارهــا جهــوًدا غــر رضوريــة.

ــق  ــذي شــكله تطبي ــوري ال ــاري الث ــة للحــزب هــو الخــط الربوليت ــة العام ــرار اللجن إن ق

املاركســية اللينينيــة عــى الظــروف امللموســة يف العــامل وبلدنــا، وأعالهــم هــي انعــكاس 

ــة. ــية يف املارس ــة والسياس ــدة اإليديولوجي ــذا العقي له

ــق  ــات وطري ــرب املجموع ــا ح ــيواصل حزبن ــف، س ــا زاد العن ــية، مه ــب األوليغارش رع

ــا ــق حزبن ــو طري ــورة ه ــق الث ــورة، وطري ــق الث ــو طري ــا ه حزبن

ــه العمــل الثــوري، وليــس تنظيــم الربامــج أو  والحــرب ستســتأنف بعــد انقــالب مايــو إن

ــة بالذهــب. ــات املطلي الخطاب

وحياتنا بالنر بالحرب املسلحة، دعونا حتى الحرب.

مراجع  :
ــن  ــر كل املصارع ــية ودم ــن األوليغارش ــارس م ــالب 12 م ــاء انق ــراغ، ج ــذا الف )1( يف ه

ــة. ــادة” للبيئ ــات الح ــن و “الهب الكذاب

ــايل: “ وقــد ازدهــرت هــذه الحركــة يف  )*( النــص الرئيــيس هــو بالضبــط عــى النحــو الت

بيئــة حيــث التحريفيــة لســنوات عديــدة اللحــوم ذوي القــرىب وتطويرهــا وتعزيزهــا يجــب 

ــة ســوف  ــك بإحــكام، يف البداي ــد لذل ــور عق ــف األم ــك كي ــر كذل ــى وإذا كان األم أن تبق

ــة. هــذه  ــر العكــس هــو املثالي ــة فك ــر يف هــذه البيئ ــار هــذه املعاي تحمــل هــذه أو آث

ــة “. ــة يف املعرك األطــالل يف الحــرب، ســتطرح املعرك

ــة  ــإن نظري ــايل ف ــر، وبالت ــد تغ ــة ق ــر اإلمربيالي ــة أن جوه ــة الدولي ــول التحريفي )2( تق

ــع  ــة، وم ــر صالح ــة، غ ــة لللينيني ــج الكوني ــن الحج ــدة م ــي واح ــة”، وه ــورة العنيف “الث

ذلــك، فإنــه ليــس تغيــر الــذات، ولكــن الشــكل. حتــى تنهــار اإلمربياليــة كنظــام، ســتظل 

ــة صالحــة. ــة لللينيني الحجــج الكوني

)3( لقــد منــت آليــة الحــرب األمريكيــة بشــكل كبــر ودراماتيــي، يف أكتوبــر 1961، نــرت 

 ”Jaggemsut: The State That War“ ــم ــا مــن فيل ــكان نيشــن عــدًدا خاًص ــة أمري مجل
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مــن تأليــف فريــد كــوك. “املزيــج الصناعــي العســكري، أي مجموعــة مــن الجنــود املدربــن 

تدريبــاً مهنيــاً والرأســالين الذيــن أغنتهــم الحــرب تعطــي املليــارات املتدفقــة للبنتاجــون 

قــوة اقتصاديــة منتــرة يف جميــع أنحــاء البــالد  والقــوات املســلحة أكــرب بثــالث مــرات 

مــن إجــايل أصــول الواليــات املتحــدة للحديــد، والهاتــف األمريــي، والتلغــراف، ورشكــة 

مرتوبــول للتأمــن عــى الحيــاة، وجــرال موتــورز، وســتاندرد أويــل أوف نيوجــرزي.

وعــدد األجــور واملرتبــات التــي تحصــل عليهــا وزارة الدفــاع ثــالث مــرات أعــى مــن العــدد 

اإلجــايل للعاملــن واملوظفــن املدنيــن العاملــن يف هــذه الــركات الكبــرة. هــذه األوامــر 

ــكري  ــج العس ــى الربنام ــر ع ــكل كب ــد بش ــي يعتم ــاد األمري ــل االقتص ــادرات تجع واملب

وكان هــذا هــو الحــال يف 1961-1960، ويف العقــد املــايض، وصلــت عســكرة االقتصــاد إىل 

مســتوى رهيــب.

)4( يف هــذه املرحلــة، ال تكفــي منظــات مثــل البنــوك، أو ألعــاب املــال، أو األوليغارشــية 

املاليــة، ويف هــذا الصــدد، فــإن صناديــق التقاعــد، وصناديــق االحتيــاط، ورشكات التأمــن 

تزيــد مــن قوتهــا.

ــا  ــل، تركي ــا للتحلي ــا يســمى “االشــرتاكية” ووفق ــار م )5( هــذه التغــرات تأخــذ يف االعتب

ليســت مثــل الــدول االســتعارية األخــرى. وفقــا للبعــض، فــإن معــدل االحتــالل حتــى. يف 

حــن أن بعــض هــذه االســرتاتيجيات الثوريــة االشــرتاكية املضللــة، يف حــن أن البعــض منهــم 

يرســم جــداول الثــورة وفقــا للنمــوذج الزليــي.

ــد،  ــتعار الجدي ــة، أي االس ــتغالل اإلمربيالي ــلوب اس ــر أس ــة، تغ ــالل األزم ــا خ )6( ثالث

ــام  ــة Verde Olive يف ع ــر يف مجل ــذي ن ــارا، ال ــوري يش جيف ــاري الث ــوري الربوليت الث

ــادة: ــص امل ــة؟” تن ــد اإلمربيالي ــرب ض ــدة الح ــتثناء، أو رائ ــا: اس 1961، “كوب

إن تدمــر الهيــاكل اإلقطاعيــة القدميــة التــي ال تــزال قامئــة، والتحالــف مــع العنــارص األكــر 

تقدمــاً يف الربجوازيــة الوطنيــة يــأيت إىل عمــل اإلمربياليــن أيضــاً، وال يوجــد اعــرتاض عــى 

التصنيــع املعتــدل القائــم عــى الســلع االســتهالكية.

والصيغــة املثاليــة هــي أن الربجوازيــة الوطنيــة تتعــاون مــع املصالــح األجنبيــة. ثــم قامــوا 

ــايل  ــم، وبالت ــة له ــق تخفيضــات جمركي ــد، وتحقي ــك البل ــدة يف ذل بإنشــاء صناعــات جدي

ــي  ــاح الت ــان أن األرب ــايل ض ــة، وبالت ــة املتنافس ــدان اإلمربيالي ــى البل ــام ع ــاء الت القض

ــن الــرف الســائبة. ــالد تحــت إرشاف قوان ــا خــارج الب ــون عليه يحصل
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ومــع هــذا النظــام االســتثاري الجديــد واألكــر ذكاًء، يتعامــل البلــد )القومــي( مــع حايــة 

مصالــح الواليــات املتحــدة مــن خــالل إصــدار تعريفــات متميــزة تســمح بأربــاح هائلــة 

)وبالطبــع، يعيــد األمركيــون هــذه األربــاح إىل بلدانهــم( كــا أن أســعار الســلع تحددهــا 

االحتــكارات عندمــا ال تكــون هنــاك منافســة.

كل هــذا ينعكــس يف مــروع التحالــف مــن أجــل التقــدم. هــذا التحالــف ليــس أكــر مــن 

محاولــة اإلمربياليــة لتوزيــع جــزء صغــر مــن األربــاح بــن الطبقــات الوطنيــة االســتغاللية 

مــن أجــل وقــف تطــور األوضــاع الثوريــة يف البــالد، والهــدف هــو تحويــل هــذه الطبقــات 

ــاول  ــرى، يح ــارة أخ ــتغالالً، وبعب ــر اس ــات األك ــد الطبق ــة ض ــاء اإلمربيالي ــوى حلف إىل أق

التحالــف القضــاء عــى التناقضــات الداخليــة قــدر اإلمــكان “.

ــة  ــن اإلمربيالي ــا الحــايل، كان مــن املســتحيل حــل التناقضــات ب ــه يف عرن ــي إن ــال ت ق

بالحــرب، وكــا كانــت األزمــة السياســية واالقتصاديــة املصريــة لــدول مثلنــا، اإلمربياليــة 

ــدالً مــن “املحــي”(،  ــي” ب ــوم “الوطن ــن اســتخدموا مفه ــن )تــي، الذي ــا املحلي وحلفائه

ــر  ــوم، العن ــروري، “الي ــي ال ــرط املوضوع ــق ال ــه يخل ــول إن ــى يق ــن ع ــوا قادري كان

ــة”. ــة الوطني ــة والبورجوازي ــاج االمربيالي الحاســم هــو اندم

)7( وعي هذا الخط بسياسة الجاهر:

- هيئة دورية مركزية )رشح للحقائق السياسية كوسيلة للحداد(.

- كتيبات.

ــدات يف  ــدات الوح ــذ وح ــق أخ ــن طري ــة ع ــة للمنظم ــتويات البروقراطي ــاء املس - إنش

ــبكة. ــة للش ــع املركزي ــبكة التوزي ش

ــة املســلحة(. يســميها  - وأقــل منظمــة مــا يســمى بالحــركات العســكرية )وليــس الدعاي

التنقيحيــن بأنهــا تنظيــم اســرتاتيجي، بــادئ ذي بــدء، تحــاول هــذه املنظمــة االســرتاتيجية 

املســاة.

- إصدار الدوريات والنرات املركزية.

- خلــق “قــوى جديــدة” للثــورة مــع مــا يســمى بالعمــل الجاهــري الكالســيي، ويخلــص 

ــم  ــون يف طــور التنظي ــن ال يزال ــن، الذي ــن وأعضــاء املنظمــة القيادي إىل أن عمــل املديري

االســرتاتيجي، يتــم نــره وتوزيعــه يف شــكل مجــالت وكتيبــات. ال ميكــن أن يــأيت إىل 

املســتوى للــف األســلحة الوقــت ميــر رشوط الحــد األدىن مــن التنظيــم لــن تكــون جاهــزة.

أكــر وأكــر، متســك املنظمــة يف مســتنقع مــن بروقراطيــة كاملــة، روح املحــارب يف األعضاء 
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ــور،  ــزي للظه ــاز املرك ــار الجه ــد يف انتظ ــار الجرائ ــودة إىل تج ــارص الع ــدت( عن )إن وج

وإعــادة توزيــع الســلطة، وإذا كان القــارئ ليــس أكــر مــن محــالت بيــع الصحــف “لجــان 

حــي العــال والفالحــن” الهذيــان ليومــن أو ثالثــة مــا يســمى مديــر فعــل دعــاة الســالم، 

ــة  ــأن يذهــب مــع وجــود آلي ــد ب ــر تفي ــر، إن التقاري ــك التقاري ــة وكذل واملناقشــة الفكري

البروقراطيــة يف الخصوصيــة، عجــالت غــر رشعيــة تعــود باســم املســاملة.

ويف غضــون ذلــك، إذا كان هنــاك اســتعداد للقيــام باملهــام، يقــوم املركــز بتنظيــم العمــل 

مــن خــالل تعيــن عــدد قليــل مــن األشــخاص. وهكــذا، اســتنتج أن املنظمــة تقــوم بعمــل 

متعــدد األوجــه بنجــاح. أســابيع، أشــهر، مــع حــد أدىن مــن التنظيــم إلكــال القصــة يف 

تنظيــم االســرتاتيجية والعمليــات العســكرية، “أشــياء كبــرة املقــرر” يف الهــواء، واألحاديــث 

يذهــب مــع أعــال مــا بعــد القرعــة.

هــذه هــي الطريقــة التــي يعمــل بهــا املســاملون، التــي يفــرتض أنهــا تقــول نعــم للنضــال 

املســلح، يف كل أعالــه، تحــت واجهــة الكفــاح اإليديولوجــي، النتقــاد الثــوار الذيــن 

يواصلــون حــرب الشــعب الثوريــة ضــد اإلمربياليــة األوليغارشــية، ومحاولــة رسقتهــا مــن 

األرض، ومحاولــة توزيــع تعاطــف الدعايــة املســلحة عــن طريــق طمــس الــرؤوس. هــذا 

ــأن االنتهازيــة هــي امتــداد اليســار لإلمربياليــة. هــو الشــعور ب

)8( يف القــرن الثامــن عــر، ظهــر املجتمــع الرأســايل يف تكويــن النظــام الرأســايل، الــذي 

كان أســلوبًا أكــر تقدًمــا يف اإلنتــاج مقارنــًة بالنمــط اإلقطاعــي لإلنتــاج، عــى الرغــم مــن 

عــدم وجــود عوائــق أمــام الديناميكيــات الداخليــة للمجتمــع.

ــايل  ــم رأس ــدث تراك ــض، ح ــا البع ــن بعضه ــة ع ــارة املنفصل ــة والتج ــة والحرف أ( الزراع

ــروض. ــي الق ــاري وحام تج

ب( العقلية املتقدمة واالستثارات الفعالة.

ج( مولد القوى العاملة الحرة.

ــو  ــه نح ــال وتوج ــم رأس امل ــن تراك ــا م ــدًرا معيًن ــك ق ــي متل ــة، الت ــة املحلي د( الربجوازي

االســتثارات املنتجــة، تــم اســتنباطها، وميكــن القــول إن الديناميكيــة التلقائيــة للمجتمــع 

العثــاين -رغــم أنهــا مل تكــن قويــة -كانــت التنميــة املســتقلة للرأســالية مناســبة للثــورة 

ــة. الصناعي
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وميكننــا تلخيــص أســباب عــدم القــدرة عــى أن نكــون رأســالين واســتغالل الرأســالية 

األوروبيــة عــى النحــو التــايل:

أ( فقــدان هــذه املمتلــكات مــن خــالل وجــود طــرق بحريــة جديــدة يف األناضــول، والتــي 

هــي يف انــدالع التجــارة العامليــة، وأهميــة التجــارة البحريــة.

ــوارد  ــة وامل ــوى البري ــب الق ــق نه ــن طري ــا ع ــم ألوروب ــال العظي ــم رأس امل ب( تراك

ــد ــكا والهن ــا وأمري ــيا وإفريقي ــة آلس الطبيعي

ج( إنشــاء جيــوش محرتفــة مــزودة بكميــات كبــرة مــن األســلحة الناريــة والقــوة الضاربــة 

ــة أمــام انتقــال املجتمــع العثــاين إىل النظــام الرأســايل، يف  ــا كل هــذا كان عقب يف أوروب

ــة هــو نقطــة انطــالق  ــة الغربي ــدان األوروبي ــة يف البل ــاكل االجتاعي ــدم الهي حــن أن تق

تشــكيل الرأســالية الحديثــة )انظــر الدفــاع ملزيــد مــن املعلومــات(.

ــدرة  ــة، إىل الق ــة حديث ــة اجتاعي ــت طبق ــي ليس ــرة، وه ــة الصغ ــر الربجوازي )9( تفتق

عــى خلــق حركــة ثوريــة قويــة، بــدون رشوط احتــالل رصيحــة، ميكــن أن توقــظ جاهــر 

ــت  ــدد، كان ــذا الص ــرون. يف ه ــي لق ــاس اإلقطاع ــن النع ــه م ــل وتخليص ــعب العام الش

ــة  ــداف الوطني ــو األه ــن نح ــن القومي ــن العثاني ــن العســكرين واملدني ــركات املثقف تح

ــر  ــى جاه ــر ع ــر كب ــا تأث ــس له ــة، ولي ــة وضعيف ــا ضعيف ــة دامئ ــر واضح ــة غ والثوري

ــركات. ــذه الح ــور ه ــن جمه ــر م ــت الجاه ــعب، وكان الش

تــم الكشــف عــن هــذه املشــكلة يف هــذه الطريقــة، بقــي حزبنــا 72 عــام باســتمرار حــرب 

العصابــات يف تركيــا )يف مرحلــة الطليعــة الثوريــة للحــرب كنــا يف( هــي يف غايــة األهميــة 

مــن حيــث سياســة التحالفــات.

أمــا نحــن ســنكون يف مــكان عــام يف الدوائــر الفكريــة الربجوازيــة الصغــرة؟ تكمــن اإلجابــة 

عــى هــذا الســؤال يف التعريــف الصحيــح للكاليــة. باإلضافــة إىل ذلــك، هــذا التعريــف 

مهــم لتحديــد خــط الكتلــة.

وهكــذا، إذا أخذنــا الكاليــة كأيديولوجيــة، أي أيديولوجيــة للمفكريــن العســكرين 

املدنيــن، فــإن الخــط الشــامل الــذي يجــب إتباعــه منفصــل، يتــم فصــل الكاليــة إذا مــا 

أخذنــا بعــن االعتبــار املوقــف الســيايس التحــرري الوطنــي الــذي يتخــذه الجنــاح اليســاري 

ــة. للمثقفــن العســكرين واملدنيــن بقاعــدة القوميــة ضــد اإلمربيالي

ويف عرنــا، يصــور القوميــون الثوريــون أنفســهم اآلن عــى أنهــم اشــرتاكيون بســبب مكانة 

االشــرتاكية يف جميــع أنحــاء العــامل وحقيقــة أن اتحــاد الجمهوريــات االشــرتاكية الســوفيتية 

هــو الداعــم الرئيــيس للحــركات القوميــة الثوريــة الراديكاليــة.
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لهــذا الســبب، فــإن العديــد مــن الكاليــن يف بالدنــا اليــوم يطلقــون عــى أنفســهم اســم 

ــدان املتخلفــة  ــة الصغــرة يف البل ــإن شــخصية الربجوازي “اشــرتايك”. كــا هــو معــروف، ف

ــة. ــدان الرأســالية اإلمربيالي تختلــف عــن طبيعــة البل

وإن موقــف هــذه الطبقــة تجــاه اإلمربياليــة والطبقــات الســائدة مــن الســكان األصليــن 

ــالث  ــة يف ث ــذه الفئ ــر يف ه ــروري النظ ــن ال ــف، وم ــث املوق ــن حي ــاً م ــس متجانس لي

مجموعــات، تشــارك إحــدى هــذه املجموعــات يف التحالــف الرجعــي، وينتظــر املــرء 

النتيجــة عــن طريــق الذهــاب إىل “بــرج املراقبــة”، وتشــارك املجموعــة الثالثــة يف حركــة 

الطبقــات “الراديكاليــة الوطنيــة”، واتخــاذ موقــف معــاد لإلمربياليــة عــى أســاس القوميــة 

ــتنارة يف  ــر اس ــاري األك ــاح اليس ــي للجن ــرري الوطن ــف التح ــي املوق ــي ه ــة والت الكالي

ــرة. ــة الصغ الربجوازي

ويف حربنــا الرياديــة يف الدوائــر الفكريــة الربجوازيــة الصغــرة، هــذا هــو الجنــاح الكــايل، 

ــذي ميكــن أن يكــون الحــد  ــة والنضــال، ال ــة النضالي ــدأ الصداق ــق مب ــا تطبي حيــث ميكنن

األدىن املشــرتك.

ــة  ــاب النزع ــن أصح ــم م ــن ه ــار الذي ــن الصغ ــن الربجوازي ــع املثقف ــر إىل جمي وبالنظ

ــه  ــى وج ــوم، ع ــوم، والي ــا الي ــاه ترفاتن ــلبية تج ــم الس ــة، ومواقفه ــة، الكالي التطوري

الخصــوص، الجنــاح اليمينــي للمفكريــن العســكرين املدنيــن، الربجوازيــة الصغــرة بشــكل 

ــية. ــوف األوليغارش ــد يف صف ــو بالتأكي ــام، ه ع

ــرج  ــن “ب ــلطة م ــا يف الس ــرًا جذريً ــهد تغ ــد ش ــارس ق ــل 12 م ــاح، قب ــف الجن كان نص

املراقبــة” وألقــى بنفســه إىل اليســار، واآلن إنــه قريــب مــن اليمــن الجنــاح األميــن 

بطبيعتــه )التقليديــة تخريبيــة تجــاه الثــورة ( والزمــرة الفكريــة املدنيــة والعســكرية داخل 

ــاح اليمينــي تســعى ألنشــاء تحالــف يصــل إىل الســلطة، وينحــدر مثــل انقــالب 12  الجن

مــارس كربــة مطرقــة عــى الــرأس ، أمــا  قبــل 12 مــارس فــأن تحالــف الزمــرة الفكريــة 

العســكرية واملدنيــة مــن الجنــاح التطــوري، تــرك نفســه وحيــدا، ودخــل ذراع األوليغارشــية 

إليــه وذهــب يف شــهر العســل بعــد شــهر مــارس، وكان فعــاال مثــل مطرقــة األوليغارشــية  

واليــوم يحــاول أن يتعــاىف يف هــذا الجــو املحبــط.

ــاء يف  ــدة ، إال حلف ــرب الرائ ــة الح ــو يف مرحل ــذي ه ــون THKP-C ، ال ــن أن يك وال ميك

الدوائــر الفكريــة الربجوازيــة الصغــرة، ويف عالقاتنــا معهــم، يجــب أن نوضــح أن الجنــاح 

ــة يف  ــوف الثوري ــة الصف ــه خيان ــية وأن بإمكان ــايئ لألوليغارش ــف النه ــو الحلي ــي ه اليمين

ــة. ســياق حركــة تاريخي
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ــاح ليــس مخرجــاً مــن  ــادرة عــى فهــم أن هــذا الجن ــة املشــرتكة ق وســوف تكــون الجبه

ــق. ــه كصدي ــي ينظــر إلي ــاح اليمين ــد الجن ــا مل يع ــالب، وعندم االنق

ــع  ــارض م ــورة يتع ــي للث ــياق االجتاع ــن الس ــة م ــة الثوري ــى الطبق ــاء ع )11( إن القض

ــة ــة الجدلي املادي

)12( وبالتــوازي مــع هــذا التطــور، بــدأت اإلمربياليــة يف العثــور عــى مؤيديــن يف 

البروقراطيــة. عــى ســبيل املثــال، “ويف غضــون ذلــك، أخذنــا عمــوالت للعمــل، والرئيــس 

ــاغ،  ــة الدم ــبنك يف بيئ ــك إيس ــس إدارة بن ــواً يف مجل ــتقالل وعض ــة االس ــابق ملحكم الس

وغمــرت االحتــكارات بالســالح األجنبــي بواســطة الرشــاوى ألمــر البحريــة” )انظــر الدفــاع(

)13( هذا يعني كرس قوة الثورين القومين وانتهاء التوازن النسبي.

)14( كانت األعــال املســلحة التــي أنهتهــا جاعــة THKO، ولكن ليس فقط حــزب 

الصدد. هذا  يف  فعال   ،THKP-C

)15( إن اللغــة الرتكيــة للمســلمن يف بلدنــا، والتــي هــي تحــت احتــالل اإلمربياليــة، تعنــي 

الخلــط مــن خــالل القيــام باألعــال التحريريــة أوال، لذلــك دعونــا ننظــم صفوفنــا وأنفســنا 

ــاح  ــاليب الكف ــاس أس ــى أس ــة ع ــإن املنظم ــك، ف ــع ذل ــوري، وم ــال الث ــدأ النض ــم نب ث

الســلمية ال ميكــن أبــدا أن تذهــب إىل القتــال، ومثــال اليونــان واضــح.

)16( املظهر العمي لهذا هو بن الرواد الثورين للشعب األوليغارشية.



الفصل الخامس  
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:)THKP( استراتيجية الطريق الثوري للجبهة الثورية يف الشرق األوسط

تركيا تحت نر االمربيالية األمركية: 

إن التجــارة الخارجيــة يف تركيــا مــن املصــادر الجوفيــة مــن االقتصــاد إىل السياســة والثقافــة 

والفــن اإلمربياليــة األمريكيــة إىل البــالد تحــت الســيطرة. إن معنــى اإلمربياليــة األمريكيــة 

ــعب  ــوع الش ــد وج ــروات البل ــو أن ث ــتعاري ه ــبه اس ــتعاري أو ش ــد اس ــبة لبل بالنس

والبــؤس والكرامــة الوطنيــة تتعــرض لالنتهــاك تحــت العناويــن الربيديــة األمريكيــة.

ــا نتيجــة لضغــوط  ــة والسياســية لألوليغارشــية يف بلدن ــة واالجتاعي ــة االقتصادي إن األزم

إدارة الربملــان األورويب ضــد الشــعب العامــل قــد تعمقــت بعمــق، وقــد انخفضــت قيمــة 

ــل، وأصبحــت الظــروف املعيشــية  ــا، وزاد مــن بــؤس الشــعب العامــل بشــكل هائ أموالن

أكــر صعوبــة.

تــم تخفيــض كادر دميــرل ، الــذي كان غــر قــادر عــى حايــة النظــام يف قوانينــه 

الرســمية ضــد عــدم اســتياء النــاس وغضبهــم ، بانقــالب 12 مــارس مــن الجنــاح العســكري 

ــح  ــي مصال ــرتض أن تحم ــن املف ــذي كان م ــوزراء ال ــس ال ــب مجل ــم جل ــية. ت لألوليغارش

ــل. ــة للعم ــة واألجنبي ــكارات املحلي االحت

ــدرة  ــدم ق ــن ع ــر م ــس أك ــة” لي ــة الحكوم ــيون “أزم ــون السياس ــميه املخطط ــا يس م

الدميقراطيــة التمثيليــة عــى تســهيل اســتغالل األحــزاب الحاكمــة، واإلمربياليــة األمريكيــة، 

والطبقــات الســائدة مــن الســكان األصليــن. مــأل الجنــاح العســكري لألوليغارشــية 

الفجــوة التــي شــكلتها عــدم كفايــة األطــراف يف األمــر. خلــف حكومــة اليــوم هــو جنــاح 

األوليغارشــية.

هــذا هــو أيضــا مؤقــت. ســوف تــؤدي الــدوارات الــدوارة لالســتغالل اإلمربيــايل إىل زيــادة 

ــية إىل  ــم األوليغارش ــيؤدي حك ــية. س ــروف املعيش ــة الظ ــل وصعوب ــعب العام ــؤس الش ب

اســتياء الــرأي العــام، ويف هــذا الوقــت، مــن خــالل ربطــه بعــدم كفايــة حكومــة إريــم ، 

ســيقوم بإســقاطه وإحضــار فريــق جديــد إىل اإلدارة.

ــض.  ــا البع ــكري بعضه ــس العس ــع املجل ــوف يتب ــاوب وس ــة بالتن ــتمر العجل ــوف تس س

ســوف يتــم الرتويــج لبعضهــم كمرشــحن لئالــن، وعلانيــن إصالحيــن، ومحليــن 
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إصالحيــن، وســيعتمد املثقفــون الوطنيــون دامئـًـا عــى الوافديــن الجــدد بأمــل جديــد، ثــم 

ســيفهمون أنهــم مخطئــون، وســوف يتوقعــون “اخرتاًقــا تدريجًيــا مــرة أخــرى ويف الــدول 

التــي تحتلهــا اإلمربياليــة، تعــود هــذه العجلــة دامئًــا. هــذه العجلــة ســوف تتحــول دامئــا 

ــا. ــار يف بلدن ــى تنه هكــذا حت

النر لشعبنا  

مــن املضحــك أن نتحــدث عــن دولــة القانــون والدميقراطيــة يف هــذه البيئــة حيــث يحــاول 

املحــررون الوطنيــون ســحقهم حتــى يف أصغــر الشــوارع، ويستشــهد الوطنيــون التحرريــون 

ــي يف  ــب وح ــى تعذي ــون ألق ــم يتعرض ــية وه ــوارع الرئيس ــاس يف الش ــن الن ــام أع أم

مراكــز التعذيــب. يف بلدنــا، القانــون، دولــة القانــون، الدســتور، حقــوق املواطنــة، وحتــى 

حقــوق اإلنســان، ليــس أكــر مــن النقــاء ليــس املقصــود التعبــر عنهــا.

ضــد هيمنــة اإلمربياليــة، ضــد العنــف ضــد الثــورة املضــادة، ال يوجــد عــالج آخــر ســوى 

ــق الخــالص يف الحــرب املســلحة للشــعب وإن الشــكل  ــرى طري ــا ي حمــل الســالح. حزبن

الحــايل لحربنــا التحرريــة هــو حــرب العصابــات، ونتيجــة للجهــود املشــرتكة لــكل الوطنيــن، 

فــإن حزبنــا، الــذي يعتقــد أن العــدو ميكــن أن يغــرق بحــرب طويلــة ومرهقــة دمويــة، هــو 

يف هــذه املرحلــة مــن الحــرب الشــعبية عــى أســاس حــرب العصابــات يف املدينــة. الظــروف 

املوضوعيــة والذاتيــة اليــوم تجعــل مــن الــروري شــن حــرب العصابــات يف املــدن، الفــرتة 

التــي نعيــش فيهــا هــي املرحلــة األوىل مــن حــرب التحريــر وحــرب املجموعــات يف املــدن 

الكربى.

ســُيظهر ذلــك مقــدار التكيــف والنشــوة التــي تتلقاهــا إدارة الخونــة إىل جاهــر الجاهر، 

وســتظهر أن هنــاك منظمــة ميكنهــا أن تصــدر أصواتـًـا مــن األماكــن التــي تنتظــر الجاهــر 

ــه  ــق كون ــا يف طري ــيعزز حزبن ــه س ــار وإن ــز لالنفج ــربكان الجاه ــل ال ــا مث ــعل فيه أن تش

ــن  ــرب م ــة الح ــرج منظم ــة وتخ ــارب مختلف ــالل تج ــن خ ــعب م ــة للش ــة ملحارب منظم

ســاحة املعركــة.

ــع  ــرد يف جمي ــا والتم ــدم الرض ــاعر ع ــز مش ــة تعزي ــي مرحل ــة ه ــذه املرحل ــار، ه باختص

جاهــر شــعبنا، وخاصــة الطبقــة العاملــة لدينــا، وتحريضهــم يف الكفــاح املســلح وتعزيــز 

الهيــكل التنظيمــي لحزبنــا واملرحلــة الثانيــة مــن الحــرب هــي توســيع حــرب العصابــات 

يف جميــع أنحــاء البــالد، وبدايــة حــرب العصابــات الريفيــة، فضــال عــن العصابــات الريفيــة 
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ــن  ــي وم ــش النظام ــات يف الجي ــوات العصاب ــل ق ــي مراح ــة ه ــة والرابع ــة الثالث واملرحل

املســتحيل قــول أي يشء عــن مــدة هــذه املراحــل. ال ميكننــا الحصــول عــى كل هــذا معــا. 

ــة  ــل ألن طريق ــة بشــكل منظــم ودون كل ــذه الطريق ــل به ــة هــي أن نقات ــا الحالي مهمتن

تحريــر جميــع الطبقــات العامــة، وخاصــة الطبقــة العاملــة لدينــا، متــر بحــرب املجموعــات.

ــن  ــن االنتهازي ــط ب ــذي يخل ــرتاتيجي، ال ــط االس ــذا الخ ــى ه ــوف ع ــروري الوق ــن ال م

واملراجعــن. تــدور حــرب الطبقــة الربوليتاريــة عــى ثــالث جبهــات أيديولوجيــة واقتصادية 

وسياســية. الحــرب الثوريــة للربوليتاريــا ضــد األيديولوجيــة الربجوازيــة والتشــوهات هــي 

حــرب أيديولوجيــة.

النضــال اليومــي للطبقــة العاملــة والعاملــة لتصحيــح ظــروف الحيــاة والعمــل هــو النضــال 

االقتصــادي. النضــال ضــد الطبقــات الرجعيــة املبــارشة هــو حــرب سياســية

يحــدث النضــال الســيايس بأشــكال متنوعــة، مــن الدعايــة السياســية يف املنشــورات الثورية 

ــات السياســية وحــرب املجموعــات وحــرب  إىل املظاهــرات السياســية الواســعة، واإلرضاب

املجموعــات هــي الشــكل األعــى واألكــر فاعليــة للنضــال الســيايس عــى هــذه الجبهــات 

الثــالث، الحــزب الثــوري هــو الحــزب الــذي يحــارب أفضــل مــن كل جبهــة. يحــاول حزبنــا 

شــن الحــرب عــى ثــالث جبهــات ضــد اإلمربياليــة، والطبقــات الحاكمــة للســكان األصليــن 

ومتديدهــم األيــرس وتظهــر املارســة الثوريــة للعــامل أن كل اإلهانــات عــى اليســار تنشــأ 

مــن تجاهــل أو تجاهــل جــزء واحــد أو جزئــن مــن الجبهــات الثــالث للــراع الطبقــي.

ويعــارض حزبنــا جميــع االتجاهــات الصحيحــة واملســلمة والجاعــات التــي تــرى الــراع 

الطبقــي بتنظيــم الدوريــات وتنظيــم الحــركات القانونيــة، وضــد امليــول الضعيفــة 

ــرب  ــكال ح ــن أش ــكل م ــرد ش ــة مج ــرب الطبقي ــرى الح ــي ت ــة الت ــات الضعيف والجاع

العصابــات. كل مــن االنحرافــات هــي الحــركات التــي تؤخــر وتحــول دون تحريــر الشــعب 

ــل. العام

ــد رشط  ــايل ال يوج ــة، وبالت ــة التطوري ــا يف املرحل ــا أنن ــلميون يف بلدن ــاة الس ــم الدع يزع

موضوعــي للحــرب املســلحة. هــذه االدعــاءات معيقــة بشــكل أســايس وخاطئــة. الغــرض 

ــي  ــدان الت ــم. يف البل ــداء غطــاء إيديولوجــي للتقدي ــل هــو ارت ــن هــذا التحلي ــد م الوحي

ــكاكن.  ــل الس ــة مث ــورة بطريق ــور والث ــل التط ــل مراح ــن فص ــة، ال ميك ــا اإلمربيالي تحتله

باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن غــزو اإلمربياليــة يعنــي أن الجانــب اآلخــر يلجــأ إىل القــوة 

ــلحة. ــرب املس ــة للح ــروف املوضوعي ــود الظ ــي وج ــذا يعن ــف. ه والعن
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حزبنــا، الــذي يناضــل حاليــاً مــن أجــل الســلطة، غــر قــادر عــى االســتيالء عــى الســلطة 

ــع  ــويل اإلدارة يف جمي ــن ت ــدث ع ــن التح ــن املمك ــك، م ــع ذل ــرسح. وم ــى امل ــس ع ولي

أنحــاء البــالد خــالل فــرتة الجيــوش النظاميــة. ونحــن ال ندعــي أننــا نعيــش هــذه املرحلــة 

اليــوم. إننــا نقــول فقــط أن حــرب العصابــات رضوريــة للحــرب الثوريــة لشــعبنا يك نصــل 

ــا قاعــدة النضــال هــذه  ــة ونناضــل مــن أجــل هــذا الغــرض. ربــط حزبن إىل هــذه املرحل

بقواعــد معينــة. الهــدف يف حــرب العصابــات يف املدينــة هــو القــوى االمربياليــة، الربجوازية 

االحتكاريــة وكالبهــا. حزبنــا، الــذي يدعــم جميــع اإلجــراءات التــي تــرب هــذه األهــداف، 

يديــن بشــدة أعــال العصابــات العاديــة التــي ال تعالــج هــذه األهــداف.

وحزب التحرير الشعبي الرتيك، يقوم عى مبدأ وحدة القيادة السياسية والعسكرية.

ــعبية  ــا الش ــعبي يف تركي ــر الش ــزب التحري ــا ح ــي يقوده ــات الت ــرب املجموع ــت ح ودام

ــي للشــعب. ــش الحقيق ــد الجي ــة، وســوف تول ــى مراحــل مختلف ــة وع ــرتة طويل لف

تركيا مسار الثورة هو السبيل حزبنا. طريقة حزبنا هي طريق الخالص لشعبنا.

حرب النر والتحرير 

اللجنة املركزية

أيار 1971

حزب التحرير الشعبي يف تركيا
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القسم 1

الربنامج العام: 

T.H.K.P. حــزب ســيايس، الغــرض الرئيــيس مــن T.H.K.P هــو إنشــاء نظــام اجتاعــي 

ال يتــم اســتغالل البــر فيــه مــن قبــل النظــام العاملــي ويتــم إلغــاء جميــع أنــواع الظلــم 

واالســتغالل، وحتــى يتــم تحقيــق هــذا الهــدف، T.H.K.P. ســيواصل النضــال يف تركيــا.

القسم 2

ألعضاء الحزب: 

ــذي  ــوري ال ــل الث ــام بالعم ــى القي ــادر ع ــي ق ــن املاركســين اللينين ــرد م ــادة 1 -كل ف امل

ــات  ــدى املنظ ــارك يف إح ــد، ويش ــوق البل ــرف حق ــه ويع ــزب وبرامج ــن الح ــل قوان يقب

ــاط الحــزب أن  ــرارات وانضب ــزم بق ــن أن يلت ــاط يف الحــزب، وميك ــل بنش ــة، ويعم الحزبي

.T.H.K.P ــوا يف ــح عض يصب

املادة 2 -رشوط املشاركة:

تكــون توصيــة الحزبــن عضــًوا يف الحــزب بقــرار مــن اللجنــة املركزيــة وتســلم املســؤول يف 

ذلــك املجــال إىل اللجنــة املركزيــة.

ــة  ــرف مخالف ــي تت ــتويات الت ــف املس ــن مختل ــة م ــات الحزبي ــى املنظ ــادة 3 -ع امل

للنظــام التأديبــي أن تفــرض العقوبــات التاليــة حســب صالحياتهــا: تتخــذ اللجنــة املركزيــة 

قــرار فصــل أو فصــل أو فصــل أو فصــل أو فصــل أو إقالــة أو فصــل داخــل الحــزب، يوافــق 

املكتــب.

القسم 3

مبادئ املشاركة والهيئات: 

ــس  ــال يف نف ــكال النض ــع أش ــذ جمي ــروري تنفي ــن ال ــب وم ــددة الجوان ــرب متع الح

الوقــت، مــن تنظيــم الحركــة الجاهريــة ألقســام مختلفــة مــن الحركــة الجاهريــة، مــن 

ــلحة. ــرب املس ــة إىل الح ــرب األيديولوجي الح

املــادة -4املبــدأ التنظيمــي للحــزب هــو املركزيــة والدميقراطيــة املركزيــة، ومــع ذلــك، بعــد 

إنشــاء املناطــق املحــررة، يتــم تنفيــذ املركزيــة الدميقراطيــة بشــكل كامــل.

املــادة -5مــن أجــل قيــام حزبنــا بهــذا النضــال املتعــدد األوجــه، هنــاك لجنــة عامــة تضــم 

أكــر العنــارص متيــزًا يف كل مجــال مــن مجــاالت العمــل وأعضــاء اللجنــة املركزيــة، الذيــن 

يلتزمــون بضــان العالقــة والســيطرة بــن هــذه املناطــق.
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وتجتمــع اللجنــة العامــة يف حــاالت نــادرة للغايــة، يف ظــل وجــود ظــروف اســتثنائية )عــى 

ســبيل املثــال، عندمــا ينشــأ خــالف بــن أعضــاء اللجنــة املركزيــة، ســيتم اتخــاذ قــرار هــام 

بشــأن الوضــع العــام للحــزب ويف حالــة وقــوع كارثــة ومــا إىل ذلــك(.

ــة  ــة املركزي ــة، واللجن ــة املركزي ــا للحــزب، وتعــن اللجن ــة العلي ــة العامــة هــي الهيئ اللجن

ــع أنشــطة الحــزب، حيــث تضمــن العمــل املنتظــم للحــزب. مســؤولة عــن جمي

باإلضافــة إىل ذلــك، كل عضــو مــن أعضــاء اللجنــة العامــة هــو مديــر لجنــة عمــل معينــة، 

أنشــأوا لجنــة مســاعدة يف كل مجــال لجعــل األمــور تســر بسالســة.

حاليــا، اللجنــة العامــة هــي 10 وتتكــون اللجنــة املركزيــة مــن 3 أشــخاص، وفقــا للنضــال 

املتنامــي، قــد تــزداد هــذه األعــداد.

حزب التحرير الشعبي يف تركيا

الهيئات اإلدارية للحزب هي الهيئات اإلدارية للجبهة

املادة 6 -رشوط العضوية يف الواجهة:

ــادئ  ــوا مب ــي معــن، أن يتبن أ( بالنســبة للطــالب: أن يكــون لهــم تشــكيل ماركــيس لينين

ــن ومنضبطــن، للعمــل يف مجــال معــن. ــدأ. أن نكــون جدي الحــزب كمب

ب( بالنســبة للعــال والفالحــن وغرهــم: لقبــول توجيــه الحــزب، ليكــون خاضعــا لنظــام 

االنضبــاط.

املــادة 7: رشوط الدخــول يف T.H.K.P. يجــب أن يتــم بنــاء عــى توصيــة مــن اثنــن مــن 

أعضــاء الواجهــة ومبوافقــة أي عضــو مــن أعضــاء اللجنــة املركزيــة ومســؤول ذلــك الطــرف.

جبهة التحرير الرتكية العامة نرة رقم )1(

العال 

القروين

الجنود، املثقفون الوطنيون، الشعب بشكل عام: 

لقــد نهــض اإلمربياليــن األمريكيــن وكالبهــا ونهبــوا بالدنــا لســنوات عديــدة، وعمــل شــعبنا 

ــا،  ــع ثرواتن ــة، صــادروا جمي ــاج عملهــم لســنوات طويل ــع املوظفــن وشــقائهم ونت وجمي

النفــط، الكــروم، النحــاس، جميــع مواردنــا الطبيعيــة.

لقــد تركــوا لنــا الجــوع، البــؤس الــذي ال يطــاق، واألمــراض املعديــة التــي اخرتقــت اآلالف 

منــا، والجهــل الــذي أوقــع شــعبنا بالعيــش يف الظــالم.
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اليــوم، يف بلدنــا، حفنــة مــن الخونــة التــي تغذيهــا بقايــا خاليــا العــدو املحتــل، حفنــة مــن 

الــكالب، تديــر عجلــة القســوة التــي أقاموهــا بــال رحمــة مــن أجــل الحفــاظ عــى النظــام 

ــة،  ــة األمريكي ــم ويســاعدهم للعمــل عــى انغاســهم يف اإلمربيالي ــذي ميكنه ــض ال البغي

ويتــم تصويــره وكشــفهم يف كل ســاحة وطنيــة تقــف ضــد الرسقــة والنهــب.

إن أصــوات العــال والفالحــن، أولئــك الذيــن يريــدون الخبــز واألرض، يريــدون أن يتــم 

إســكاتهم بالــدم والقمــع، مــا نخلقــه وننتجــه مأخــوذ مــن أيدينــا.

لقــد أعلنــت الــكالب الفاشــية األمريكيــة اآلن األحــكام العرفيــة تحــت ســتار النظــام العــام 

مــن أجــل تحســن إدارة هــذا النظــام االســتبدادي البغيــض. أخــذوا الحقــوق والحريــات 

األساســية لشــعبنا عــى الــرف.

إن الحديــث عــن القانــون وحقــوق الدولــة والدســتور وحقــوق اإلنســانية وحقــوق 

املواطنــة يف بلدنــا اليــوم ليــس ســوى دمياغوجيــة مثــرة لالشــمئزاز.

لقد أصبحنا عبيداً يف أرضنا.

هل سيستمر هذا دامئًا؟

ال

ألف مرة ال

ال ميكــن أن يســتمر هــذا املوقــف اآلن حــان الوقــت التخــاذ إجــراءات للتمــرد، وحمــل 

ــزال العــدو الغــازي. الســالح، إلن

يبــدو أن نقــاط قوتهــم وإمكاناتهــم عظيمــة اليــوم، انهــم حفنــة، نحــن املاليــن، ال يوجــد 

يشء ميكــن أن نخــرسه، ولكــن لدينــا عــامل كامــل للفــوز بــه.

ونحن يف الحزب الجبهوي لتحرير الشعب يف تركيا نقول:

ــتغاللية،  ــات االس ــوة الطبق ــر ق ــي لتدم ــادم األص ــة والخ ــة األمريكي ــة اإلمربيالي -1هيمن

ــر املســلح. ــدة للحصــول عــى االســتقالل هــي حــرب التحري ــة الوحي ــإن الطريق ف

حــزب التحريــر الشــعبي يف تركيــا جاهــز الحتضــان كل مواطــن رشيــف يريــد العمــل يف 

جبهــة تحرريــة تســعى لحريــة الشــعب مــن نــر اإلمربياليــة.

الحــزب الجبهــوي لتحريــر الشــعب يف تركيــا مســتعد للتعــاون مــع كل مــن يحــارب مــن 

أجــل حريــة الطبقــة العاملــة وأي حركــة تحريريــة يف تركيــا تســعى لــذات الهــدف ونحــن 

عازمــون عــى الحــرب حتــى النهايــة.

2 – الجبهــة الشــعبية الرتكيــة ستســتمر يف حربهــا حتــى دحــر اإلمربياليــة األمريكيــة وكالبها 

مــن هــذا البلــد وتنظيفــه مــن قذارتهــم وكل أعــداء جبهــة التحرير الشــعبية.
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-3الحــزب الجبهــوي لتحريــر الشــعب يف تركيــا يعتــرب، اإلمربياليــن األمريــكان والرأســالين 

املاليــن واملــالك والوســطاء واملرابــن، والبروقراطيــن العســكرين واملدنيــن املوالــن 

ــات املتحــدة أعــداء الشــعب. للوالي

ــدو  ــة الع ــر جبه ــي تدم ــا ه ــعبي يف تركي ــر الش ــزب التحري ــية لح ــة الرئيس  -4أن املهم

التــي شــكلها اإلمربياليــن األمريــكان وحلفائهــم املحليــن وتدمــر جميــع املمتلــكات التــي 

ــة،  ــة للجبه ــوة القتالي ــع الق ــا ورف ــا عــى حســاب الشــعب ومصادرته ــم الحصــول عليه ت

واالســتيالء عــى املــواد الالزمــة لتدمــر أدوات القمــع ومكامــن القــوة لديهــم.

ــة  ــة الشــعب والطبقــة الفقــرة أو املقبول ــرب بقي ــا ال يعت ــر الشــعبي يف تركي حــزب التحري

ونســائهم وأطفالهــم أهدافــاً أو عمــالء، وأيضــاً الذيــن ليــس لديهــم عالقــات مبــارشة مــع 

ــن  ــطة م ــة املتوس ــاق األذى بالطبق ــم وإلح ــا مهاجمته ــن أهدافن ــس م ــن، ولي اإلمربيالي

غــر التجــار، ألنهــم حفنــة مــن الخونــة، والربجوازيــة الوســطى وهــذا العينــات موجــودة 

ــاء أحــداث ثوريــة أخــرى. وشــائعة يف كل املجتمعــات ورمبــا تــم التعــرض لهــم أثن
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جبهة التحرير الشعبية يف تركيا
ــن  ــد اإلمربيالي ــة ض ــة موجه ــرتم كل حرك ــا نح ــوادث، ألنن ــذه الح ــل ه ــدة مث ــن بش تدي

األمريكيــن، وممثــي الرأســالية املاليــة، والظاملــن وأعــداء الشــعب، ومــن يدعمهــم حتــى 

النهايــة.

الحــزب الجبهــوي لتحريــر الشــعب يف تركيــا سيحاســب كل مــن شــارك يف الظلــم والقمــع 

ضــد الشــعب وســتتم املحاســبة ضمــن القانــون والقضــاء.

ــادي  ــال االقتص ــن النض ــالً ع ــا، فض ــعبية يف تركي ــر الش ــة التحري ــة، جبه ــذه الغاي  -5وله

والدميقراطــي لشــعبنا تــم توجيــه الجهــود يف األشــهر األخــرة ونتجــت العمليات العســكرية 

التاليــة:

-1متــت مصــادرة اإليــرادات اليوميــة لفــرع البنــك الزراعــي الصغــر بهــدف اســتخدامها يف 

الحــرب الثوريــة لشــعبنا.

-2يف العمليــة الثوريــة يف 17-16 فربايــر، نظمــت تخليــدا لذكــرى الثــوار الذيــن قتلــوا يف 

األحــد الدامــي:

أ( مستودع املواد العسكرية األمريكية Tuslog يف مركز)زينجرلكويو( 

Tuslog ب( فرع سيسي يف

ج( فرع Elmadağ )جبل التفاح( من بنك التجارة الخارجية األمريي الرتيك.

د( القنصلية األمريكية العامة.

هـ( القنصلية العامة للمملكة املتحدة.

و( تم قصف املنظمة االمربيالية األمريكية IBM مركز يف )ماء الفضة(  

-3تم قصف وتدمر القارب العسكري األمريي يف سالبازاري.

-4متــت مصــادرة اإليــرادات اليوميــة لفــرع رشكــة Erenköy مــن البنــك التجــاري الــرتيك 

لغــرض اســتخدامها يف الحــرب الثوريــة لشــعبنا، وقــد اســتخدم الضابــط األمريــي الصغــر 

يف هــذا العمــل.

سيارة دونالد دمرت عن طريق الحرق.

-5كاديــر هــاس، ميتــي هــاس، هــم املســاهمون يف كوكاكــوال، يب-ري-جــا ، إلفــان 

، مرســيديس-بنز ، أوتومارســان ، البنــك األبيــض  والعديــد مــن الــركات األخــرى 

واملســاهمن يف التكتــل ، العائــدات اليوميــة لشــعب صاحــب األرض الكبــر تــايل أكســوي 

متــت مصادرتــه لالســتخدام يف القتــال.

6. 1 مايو تم تنظيم العملية.
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جبهــة التحريــر الشــعبية الرتكيــة، كل الوطنيــن الحقيقيــن يف حــرب االســتقالل تدعوهــم 

إىل صفوفهــا

THKC ألنها من املواطنن وإىل املواطنن. 

مقدار الحرب املنترة: 

جبهة التحرير الشعبية يف تركيا

آيار 1971 

مجلس الوزراء األميركي

1971-5-17 الساعة 17.00

ــم اســتهداف القنصــل العــام  ــد ت ــو، وق ــة 1 ماي ــا، عملي ــر الشــعبية يف تركي جبهــة التحري

األمريــي يف تركيــا وســفر اإلمربياليــة الصهيونيــة إرسائيــل العــدو اللــدود لشــعوب الــرق 

األوســط وأيضــا افرايــم لــه دورا هامــا يف تنظيــم الحركــة الصهيونيــة يف بالدنــا.

للحفاظ عى حياة افرايم الروم، يجب استيفاء الروط التالية عى الفور:

-1اإلفراج الفوري عن جميع املعتقلن املحتجزين )سيتم اإلبالغ عن املكان الحقاً( 

-2جبهــة التحريــر الشــعبية الرتكيــة مــن رقــم )1( النــرة 07:30، 13:00، 19:00، 22:45 

وقنــاة TRT أخبــار نــرات ملــدة 3 أيــام الســتكال والتنبيــه املســتمر.

-3مل تتبــع الرطــة والرطــة األخــرى أيــة إجــراءات حتــى تكــون التهمــة كاملــة ومل تنفــذ 

ــروم  ــم إل ــة عــدم اســتيفاء الــروط، ســيتم فصــل افراي ــة ضــد الرطــة. يف حال أي دعاي

عــى الفــور.

)املؤلف: 20.5.1971، الساعة 17.00(.

اللجنة املركزية لــ حزب التحرير الشعبي يف تركيا
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رسالة شهر كانون األول 1971

يف الرســالة الســابقة، كتبنــا أننــا ال ميكــن أن نكــون يف نفــس املنظمــة مثل إيلهــان ومحمود، 

وأننــا بالفعــل قطعنــا كل عالقاتنا.

لقد قمنا أيًضا بتلخيص أسباب ذلك تحت عنوانن رئيسين:

-1اختالف الخط الفكري-السيايس-االسرتاتيجي

-2الرجلــن، األوليغارشــين األكــر غــدرا برفاقهــم مــن أجــل القيــام بأعــال تجاريــة، دعونــا 

نــرتك الرفــاق األكــر اعتــداال، والصداقــة اإلقطاعيــة، حتــى تأخــذ الســلوك املناســب.

يهيمــن الحــزب عــى االســرتاتيجية العســكرية السياســية للخــط الفاصــل التعســفي 

الســلمي املهجــور )تفســر جديــد(.

لقــد رفــض هــذان الصديقــان جميــع الكتابــات القدميــة، واألســس األيديولوجيــة والنظريــة 

لحركتنــا، وكافــة الكتابــات القدميــة، وإشــعارات الحــزب والجبهــة، الخــط املحــدد يف 

التحريــر والخطــب التــي ال يتــم قمعهــا والجــواب عــى الســؤال ايلغينتــش هــو حســنا، مل 

تدافــع عــن هــذه اآلراء عــى اليســار؟ مثــرة لالهتــام:

نعــم، لقــد كنــا ندافــع، هــذا مــا كنــا نظــن، لكننــا مل نعــرف املاركســية جيــداً، قبلنــا مــا 

قــال ماهــر.

ومــع ذلــك، فقــد قرأنــاه يف غضــون ســتة أشــهر. لقــد فهمنــا أن وجهــات النظــر القدميــة، 

ــع  ــية يف الواق ــة واملاركس ــن نورديني ــايئ م ــط انتق ــن خلي ــر م ــن أك ــزب، مل تك ــط الح خ

والخــط القديــم ليــس أكــر مــن مواجهــة بــن املصطلحــات املاركســية، خطنــا القديــم كان 

االنحــراف األيــرس ... 

إننــا، حســب علمنــا، هــؤالء األصدقــاء ليســوا أشــخاًصا غــر مدركــن للاركســية، بــل عــى 

العكــس، هــم يف خــط دفاعــي خاطــئ يف االجتاعــات، ومــا إىل ذلــك، كــا يقولــون مــع 

مقتطفــات مــن أعــال ســادة االشــرتاكية. كانــت الظــروف يف تركيــا الشــعب تحدثنــا إىل 

توافــق حــول قضايــا مثــل هــذه.

هــؤالء األصدقــاء، الذيــن دافعــوا بقــوة عــن خــط الحــزب حتــى نهايــة مايــو، متكنــوا مــن 

تغيــر أيديولوجيتهــم القدميــة واســرتاتيجياتهم مــن خــالل االســتحواذ عــى أيديولوجياتهــم 

القدميــة واســرتاتيجياتهم، وإدانــة الخــط القديــم إىل االنحــراف األيــرس، والتعمــق يف الكتب 

)دفــع جميــع مهامهــم العمليــة جانبــا( لتعلــم املاركســية وأخــراً ابنــه كان الطبيــب يقــول 

الحقيقــة عــادة.
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ــط  ــم الخ ــه اس ــوا علي ــد أطلق ــالن. لق ــور إي ــه دكت ــا قال ــى م ــم ع ــا يف الحك ــد أخطأن لق

االنتقــادي واملناهــض لللينينيــة يف الوقــت املناســب، معلنــن أنــه الخــط الجديــد للحــزب، 

ال بالقــول إنــه صحيــح.

خــط حزبنــا هــو خــط الحــرب العســكرية املسيســة وكــا نعلــم، حــرب املجموعــات هــي 

نفســها حــرب عســكرية وحــرب املجموعــات ليــس لهــا معنــى ثــوري كمفهــوم وحيــد.

ــة(،  ــة والرسي ــة )املنفتح ــزو اإلمربيالي ــت غ ــي تح ــي ه ــالد، الت ــين يف الب ــن املاركس لك

هــي األداة السياســية لــرح الحقائــق السياســية، وبالتــايل فــإن األداة الرئيســية للوعــي 

ــط  ــمى خ ــة، تُس ــذه الطريق ــايس به ــل األس ــط العم ــات كنم ــرب املجموع ــيايس وح الس

الحــرب العســكري الســيايس، ال يوجــد فــرق بــن كالم الحــرب العســكرية املسيســة 

ــة. ــة الدعائي والدعاي

حرب حتى النر والتحرير

يوسف قبيلي ومحمود رمضان
) THKP( ما أقرته الجبهة الثورية يف الشرق األوسط

ــدد  ــر يف ع ــرتاتيجية والتحري ــة االس ــية والتنظيمي ــة والسياس ــا األيديولوجي ــادئ حزبن مب

وخطــوط الحــزب واضحــة لدينــا يف إعالنهــم، الجبهــة والنظــام األســايس حــزب املاركســية 

ــة  ــط للحرك ــي خ ــا ه ــامل، وتركي ــروط يف الع ــذ ال ــة لتنفي ــرت نتيج ــي ظه ــة، الت اللينيني

ــة. ــة العاملي الثوري

حزبنــا مــن عهــد االســتعار الجديــد يف العــامل ويف تركيــا حــرب العصابــات يف جلــب الحرب 

بــدال مــن واجــب األممــي والوطنــي ضــد الشــعوب، الحــرب األساســية يف الــراع الســيايس 

ــوط  ــرتاتيجية للخط ــوط االس ــييس خط ــا تس ــل ك ــو التعام ــا ه ــة حزبن ــى وفعالي يف أع

ــا الحــرب  ــة مل تحــظ فيه ــة يف بيئ ــات الثوري الحــرب العســكرية، توحــدت حــرب العصاب

الثوريــة بالدعــم النشــط مــن الجاهــر، وحيــث تتطــور الحــرب بــن األوليغارشــية والرواد 

ــادة السياســية  ــدأ وحــدة القي ــا هــو مب ــدأ التنظيمــي لحزبن ــإن املب الثوريــن للشــعب، ف

والعســكرية. املخطــط التنظيمــي هــو الخــط البلشــفي لالســتعار الجديــد.

“نارودنيــس”،  لحزبنــا،  اإليديولوجية-السياسية-االســرتاتيجية-التنظيمية  املبــادئ  إن 

ــل  ــارية”، تؤه ــات اليس ــر االنحراف ــية، أخط ــية واألرثوذكس ــايئ للاركس ــاج االنتق “االندم

حزبنــا، بــدال مــن الخــط الثــوري لحزبنــا، اللجنــة الدولية للجنــة العامــة للفضائيــة الدولية، 
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ــا مل تعــد قامئــة لقــد تأســس هــذا الحــزب عــى  غــر مدركــن لجهودكــم للبقــاء يف حزبن

املبــادئ االســرتاتيجية النظريــة اإليديولوجيــة التــي رفضتهــا اليــوم باســم “نــور الدينيــة” 

ــا لهــذا الخــط األيديولوجــي. ــة وفق وقــد كلــف شــعبنا مارســات ثوري

ولذلــك قررنــا بوصفنــا أعضــاء يف املكتــب إلغــاء جميــع الصالحيــات والواجبــات يف الحــزب 

ومغــادرة الحــزب.

حرب حتى النر والتحرير

عن طريق: رشدي – ممدوح – جودت -حسن -كانون االول 1971 

ــرأي  ــذا ال ــت ه ــي تبن ــة الت ــذا أو ذاك للمنظم ــؤولية ه ــون مس ــن يتول ــك الذي  )*( أولئ

ــراء. ــس اإلج ــون لنف ــي يخضع اليمين

ــى  ــهيداً ع ــى ش ــذي أرتق ــي “ ال ــس “ اوالش برداكج ــق املؤس ــرى الرفي ــداء: إىل ذك اإله

ــخ  ــكري بتاري ــيايس والعس ــل الس ــر يف العم ــه دور كب ــوري، وكان ل ــال الث ــق النض طري

ــوري. ــار الث ــة واليس ــة الثوري الجبه

الجبهة الثورية يف الشرق األوسط







ماهر جايان - اوالش برداكجي يف املحكمة العسكرية
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