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  الشيوعية
مرض اليسارية الطفول  في

ل حركة ثورية بدون نظرية ثورية
  
  بناء الحزب البلشفي

أهمية سلح النظرية في

  روسيا
اكية العظم في وقيادة الثورة الشتر

سلسلة ملخصات و مقالت حول أهمية النصوص اللينينية(

  الروس 
اك  الديموقراط  العمال  البلشفي

  بناء الحزب الشتر
  ساهمت في

)النر

1924 –1912: المرحلة الثانية 

  الشيوعية" اليسارية"مرض "حول كتاب 
"الطفول  في

ي: المؤلف .فلديمتي إيليتش لينيي

وغراد، شهر أبريل  ي بتر
1920فف

.عن دار الدولة للطبع والنشر

: تقديم 

ف// أبري//ل و م//اي  ة م//ا بيب ي// الف//تر
ف// ه//ذا الكت//اب فف ي// ظ//روف ك//انت1920لق//د وض///ع لينيب

، فف
تع/رف ولدة و نش/وء أح/زاب ش/يوعية جدي/دة، خاص/ة بع/د تأس/يس الممي/ة الش/يوعية

ي///// ص/////فوفها تص/////ورات و مف/////اهيم1919الثالث/////ة س/////نة 
، و ك/////انت ه/////ذه الح/////زاب تض/////م فف

خاطئ////ة ع////ن الث////ورة البلش////فية، و ع////ن المف////اهيم النظري////ة و التنظيمي////ة و أدوات الث////ورة
ي/// ص///فوفها، وك///ان ه///ذا س///ببا دف///ع

عموم///ا، مم///ا جع///ل الدوغمائي///ة و اليشاوية تتس///يد فف
ف/// إل التص///دي إل ه///ذه النحراف///ات و معالجته///ا، فج///اء كت///ابه  "اليس///ارية"م///رض "لينيب
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ي الشيوعية
ي//" الطفولي فف

ات التجرب//ة الثوري//ة البلش//فية فف شامل من حي//ث عرض//ه لخ//تر
.مجالت النظرية و التكتيك و أساليب العمل

ف//// طبيع////ة الجم////ود العقائ////دي  ف//// لينيب المتس////تر خل////ف عب////ارات ثوري////ة" اليس////اري"لق////د بيب
ي/// حقيق///ة أم///ره س///وى تراج///ع ع///ن النظري///ة الماركس///ية و تطبيقه///ا، و

كاذب///ة، فل///م يك///ن فف
، و لهمي/////ة الن/////زلق نح/////و الس/////نديكالية الفوض/////وية الرافض/////ة لفك/////رة الح/////زب السياسي/////
ي// طري//ق مس//دود يعزله//ا ع//ن

القي//ادة الثوري//ة، مم//ا يس//قط الح//زاب الش//يوعية الناش//ئة فف
ف ف////// عل أهمي//////ة الممي//////ة عن/////دما ط/////رح أن. جم//////اهتب العم//////ال و الك/////ادحيب و ق//////د أك//////د لينيب

البلش//فية ق//امت بعم//ل تط//بيق غتب// مس//بوق م//ن حي//ث ث//راء تجرب//ة و اختلف و تع//دد
أش///كال الحرك///ة الثوري///ة، و بالت///الي ف///إن التنك///ر ل///ذلك يع///د تراجع///ا ع///ن الممي///ة و يفت///ح

.المجال أمام النتهازية و التحريفية

ف////// أخط//////اء الح//////زاب الش//////يوعية الجدي//////دة، و أش//////ار، م//////دعما بالتجرب//////ة لق//////د عال//////ج لينيب
ف/// عل مب///دإ أساسي/// يج///ب أن. البلش///فية، إل ط///رق تلفيه///ا و إص///لحها و ق///د أك///د لينيب
: يحكم الحزاب الشيوعية الثورية و هو 

ــــ مــــن أخطــــائه هــــو أحــــد أهــــم و أفضــــل معــــايتي جديــــة" إن موقــــف الحــــزب السياس 
ي " .الحزب، و ما يؤديه من مسؤولية أمام طبقته، و أمام جماهتي الكادحيي

ف عل كتابه اسم  اتيجية الماركس///ية و"لقد أطلق لينيب تجربة حديث شائع حول الستر
ي//// الش////يوعية" اليس////ارية"م////رض "، و يعت/////تر كت////اب "التكتي////ك

ذا ق////درة عل" الطف////ولي فف
ي//// القض////ايا

ف//// أس////لوب القن////اع الك////بتب فف ف//// البس////اطة و التعمي////م م////ن جه////ة، و بيب الجم////ع بيب
ة ي//// نض////اله الث////وري، علم////ا أن ف////تر

اتيجية و تكتي////ك الح////زب الماركسي//// فف المتعلق////ة باس////تر
ي للممي//ة الش//يوعية الثالث//ة،

نام//ج الع//داد للم//ؤتمر الث//انف نت بتر ص//ياغة الكت//اب ق//د اق//تر
ة، ك///انت الحرك///ة العمالي///ة الثوري///ة العالمي///ة تم///ر بمرحل///ة نه///وض، و ت///م ي/// تل///ك الف///تر

ففف
ا و الولي////////ات المتح////////دة المريكي////////ة و اس////////بانيا و ي//////// انجل////////تر

تش////////كيل أح////////زاب ش////////يوعية فف
ي ت//م فيه//ا ع//ام . يوغوسلفيا و بلغاريا و تركي//ا

تش//كيل 1920و ق//د بل//غ ع//دد القط//ار ال//تر
و قد أدى هذا النمو الشي////ع إل توس//يع و ت//دعيم. قطرا 41أحزاب و تكتلت شيوعية 

الجبهة الثورية، إل أنه كانت هناك مخاطر تع//ود بالس//اس إل غي//اب النض//ج السياسي//
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ي للحرك//ة الش//يوعية الجدي//دة، و ق//د دع//م ه///ذه المخ//اطر تشب عناص يميني//ة و
الك//افف

اكية الديموقراطي//////ة إل ص//////فوف ه//////ذه الح//////زاب ي الحرك//////ة الش//////تر يس//////ارية م//////ن انته//////ازني
الش///يوعية الجدي///دة، و ك///انت ه///ذه التي///ارات تحم///ل عب///ارات ثوري///ة براق///ة، هك///ذا ص///بح

ف/// أهمي///ة". اليس///ارية"الخط///ر الرئيسي/// كامن///ا وراء النتهازي///ة  و لمواجه///ة ذل///ك أع///ار لينيب
بي///ة الماركس////ية للحرك////ة الش////يوعية والعمالي///ة العالمي////ة، و للس////لح الفك////ري و بالغ///ة للتر
ف// ، و ل//ذلك ق//ام لينيب ي نضالها من أجل التأثتب عل الجم//اهتب

التنظيمي للحزاب الفتية فف
ي عتر صياغة كتابه الكبتب 

ة الحزب البلشفف ي//" اليس//ارية"م//رض "بتعميم ختر
الطف//ولي فف

ن، حي//ث". الشيوعية ي للكومن//تر
ي المؤتمر الث//انف و قد تم توزي////ع هذا الكتاب عل مندونر

ي/// وراءه دائم///ا اتجاه///ا آخ///ر كم///ا
، و لن اتجاه///ا يخفف ف ا وس//ط المن///دوبيب ت///رك انطباع///ا ك///بتب

ي//// آن واح////د ض////د
ف كيفي////ة النض////ال فف ف//// يعل////م الش////يوعييب ق////ال م////او تسي//// تون////غ، ف////إن لينيب

التعص/////ب(و ض/////د النتهازي/////ة اليس/////ارية ) الص/////لحية و التحريفي/////ة(النتهازي/////ة اليميني/////ة 
ي/// و الجم///ود العقائ///دي

ف/// طبيع///ة الج///ذور الطبقي///ة و المص///ادر). الحلفر و ق///د أظه///ر لينيب
ف////// أن البيئ//////ة المغذي//////ة له//////ذه اليس//////ارية هي////// البورجوازي//////ة الفكري//////ة لليس//////ارية، حي//////ث بيب
ي///// المدين/////ة و الري/////ف، و ك/////ذلك الفئ/////ات المت/////أخرة م////ن العم/////ال، أم////ا الس////اس

ة فف الص/////غتب
ه//و التخل//ف النظ//ري، و ع//دم إعط//اء الماركس//ية قيمته//ا" اليس//ارية"الفك//ري للنتهازي//ة 

ة السياس//ية و الجم//ود العقائ//دي و انع//دام الس//لوب العلمي// الحقيقي//ة، و ض//عف الخ//تر
ف الطبيعي//ة لتط//ور المجتم//ع، و اف ب//القوانيب لتحليل الحداث و الظواهر، و ع//دم الع//تر

.انعدام الثقة بالقوة الثورية الخلقة للشعب

ع//ة  ف ي// أوروب//ا" اليس//ارية"و من الناحية التاريخية تعود التف
للح//زاب الش//يوعية الناش//ئة فف

ف// م//ن العم//ال عل العم//ال الخياني//ة، الغربية إل ذلك الحقد الذي كان يكنه قسم معيب
ي/// الحرك///ة

اكية الديموقراطي///ة و الزعم///اء الرجعي///ون فف ي ارتكبه///ا ق///ادة الح///زاب الش///تر
ال///تر

.النقابية

اير 1905(و اس///تنادا إل تجرب///ة الث///ورات الروس///ية الثلث  )1917، أكت///وبر 1917، ف///تر
ات منها  ف ي مجموعة من الممتب

ف الرث الثوري للبلشفية فف :لخص لينيب

، ســـــواء خلل حقبـــــة العـــــداد للثـــــورة، أو بعـــــد-  الـــــدور القيـــــادي للحـــــزب الشـــــيوع 
.الستيلء عل السلطة السياسية من قبل الطبقة العاملة
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اتيجية الثورة و تكتيكها-  .السس الممية لستر

وليتاريا-  .التحول الثوري للمجتمع من خلل دكتاتورية التر

  بلد الثورة مع عمال وكادح  القطار الخرى- 
.تضامن الطبقة العاملة في

اكي و قوانينهم//ا، ل
وليتارية و البناء الشتر ات العامة للثورة التر ف ف أن الممتب ف لينيب و قد بيب

ي/// ك///ل بل///د م///ا، لنه///ا
اكية فف ي/// قيم///ة أش///كال و أس///اليب بن///اء اش///تر

يمك///ن، و ل يج///ب أن تنفف
ي تخ//ص

ورة طبقا للظروف القتصادية و التاريخي/ة القومي/ة ال/تر ستكون مختلفة بالضف
تط//ور ه//ذا البل//د أو ذاك، و بع//د التأكي//د عل ه//ذا، و عل الرغ//م م//ن ذل//ك، فالخص//ائص
ف/// تخض///ع ل///ديالكتيك واح///د تك///ون الممي///ة العام///ة و الخص///ائص القومي///ة، حس///ب لينيب
جي////ح ف//// م////ن ع////دم الس////ماح بتر ف العام////ة هي//// الحاس////مة، و ل////ذلك ح////ذر لينيب في////ه الق////وانيب
المصالح القومي/ة عل المص/الح الممي//ة و القي/ام بالفص/ل بينهم//ا، مم/ا ي/ؤدي إل خ//رق
ي/ التعص/ب

وليتارية، مما يؤدي إل الس/قوط فف المبادئ الثورية الماركسية و الممية التر
.القومي و الشوفينية و التحريفية

ــ واحــدة بالنســبة ــ أن المبــادئ الساســية للشــيوعية ه  ي و بنــاء عليــه، فقــد رأى لينيي
.للحركة العمالية العالمية بأجمعها

 

عل  محمود

16-7-2019
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  الشيوعية" اليسارية"مرض " ملخص كتاب 
"الطفول  في

الجزء الول

بقلم حمو خالد

الروسية؟ للثورة العالمية الهمية عن التحدث يمكن معني بأي-  1

ي قائل :  يجيب لينيي

ي//// روس////يا "
وليتاري////ا بالس////لطة السياس////ية فف ي أعقب////ت ظف////ر التر

ي//// الش////هر الول ال////تر
25(فف

ف//// روس////يا)1917نوفم////تر س////نة  7-أكت////وبر ى بيب ، ك////ان ممكن////ا أن يب////دو أن الف////وارق الك////تر
ي///// ه/////ذه

وليتاري/////ا فف ي///// أوروب/////ا الغربي/////ة س/////تجعل ث/////ورة التر
المت/////أخرة والبل/////دان المتقدم/////ة فف

ة غتب//// مش////ابهة لثورتن////ا إل  قليل للغاي////ة ة عالمي////ة ل. البل////دان الختب//// ا الن فل////دينا خ////تر أم ////
ف ب///أتم الوض///وح أن بع///ض الس///مات الساس///ية لثورتن///ا ليس///ت ذات أهمي///ة ب///أس به///ا ت///بيب

ف روسيا فقط، بل ذات  ي// أتح//دث هن//ا ع//ن.  أيض//اأهمية عالميــةمحلية ووطنية تمتب
وأنف

ه//ا عل جمي//ع البل//دان، ب//ل الهمي//ة العالمي//ة ل ب//المعتف الواس//ع للكلم//ة، أي م//دى تأثتب
أتح///////دث ب///////المعتف الض///////يق للكلم///////ة، أي أن المقص//////ود بالهمي///////ة العالمي///////ة ه///////و القيم///////ة
، وأن//ه ل ب//د ي// النط//اق الع//المي

العالمي//ة أو الحتمي//ة التاريخي//ة لتك//رار م//ا يج//ري عن//دنا، فف
.من القرار بهذه الهمية لبعض السمات الساسية لثورتنا

ي/ ه//ذه الحقيق/ة، وأن نعممه/ا عل أك//تر م/ن
وبالطبع يكون من الخطإ الفادح أن نغالي فف

ويك///////ون م///////ن الخط///////أ ك///////ذلك إغف///////ال حقيق///////ة أن///////ه. بع///////ض الس///////مات الساس///////ية لثورتن///////ا
ي// بل//د واح//د م//ن البل//دان

وليتاري//ة ول//و فف س//يحدث، أغل//ب الظ//ن، بع//د انتص//ار الث//ورة التر
 ب/ل سعان

 
 نموذجي/ا

 
المتقدمة، انعطاف حاد، بمعتف أن روسيا لن تبفر// بع/د ذل/ك بل/دا

 
 
 متأخرا

 
ي«بالمعتف (ما تعود من جديد بلدا

اكي للكلمة» السوفييتر
).والشتر
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تب دلي//ل عل ه//ذه الهمي//ة العالمي//ة للث//ورة الروس//ية ه//و م//ا كتب//ه وتبن//اه ك//ارل ك//اوتب//وخ
اكية ي/ اليس/كرا، الجري/دة الش/تر

ت فف ي/ مقال/ة نشر/
تسكي كم/ؤرخ، قب/ل أن يص/بح مرت/دا، فف
ي  18العدد  1902الروسية الديمقراطية الثورية سنة 

".مارس 10المؤرخ فف

وط الساسية لنجاح البلشفة) 2 أحد الشر

  ثورتهم؟
لماذا نجح البلشفة في

ي قائل   جواب لينيي
:   ويأتر

وليتاري/////ا إن " وس هي///// عب/////ارة ع/////ن ديكتاتوري/////ة التر يح/////رب صف/////
تخوض/////ها بمنته التف/////انف

 ،
 
ي تض////اعفت مقاومته////االطبق////ة الجدي////دة ض////د ع////دو يفوقه////ا بأس////ا

جوازي////ة ال////تر ض////د التر
ة أض///عاف لس///بب اس///قاطها  ي/// بل///د واح///دة فق///ط(عشر///

ي///، )وان فف
ي ل يكم///ن بأس///ها فف

وال///تر

جوازي//ة وحس//ب، ق//وة الرأس//مال الع//المي ي// ق//وة ومتان//ة الرواب//ط العالمي//ة للتر
ي//، وفف

ب//ل فف
ي/ ق/وة النت/اج الص//غتب

، وفف
 
،. قوة العادة أيضا

 
وذل/ك لن النت/اج الص//غتب ل ي/زال موج/ودا

ي////// الع//////الم، 
والح//////ال أن النت//////اج الص//////غتب يل//////دم//////ع الس//////ف، بمق//////دار ك//////بتب وك//////بتب ج//////دا فف

ي//// ك////ل س////اعة، وبص////ورة عفوي////ة وعل
ي//// ك////ل ي////وم وفف

جوازي////ة باس////تمرار، فف الرأس////مالية والتر
وريةوله////////ذه الس////////باب جميع////////ا . نط////////اق واس////////ع وليتاريـــــــا ضيــــــــ ،تغـــــــدو ديكتاتوريـــــــة التر

وس مدي//////دة وعني//////دة، ح//////رب جوازي//////ة مس//////تحيل ب//////دون ح//////رب صف////// والنتص//////ار عل التر
ي رباطة الجأش والنضباط والصلبة والثبات ووحدة الرادةاستماتة، 

 ".  حرب تقتضف

ي :ويضيف لينيي

 . ــ".. وط الساســية للنتصــار عل البورجوازيــة ه  يمكــن التأكيــد عل أن أحــد الشرــ
وليتاريا الصارم للغاية ".المركزية المطلقة وانضباط التر

ف// الس//ئلة التالي//ة ويجي//ب ي// أس//باب عوام//ل ه//ذا النتص//ار الم//ذكور أعله يط//رح لينيب
وفف

:عنها

وليتاريا الثوري؟ وبم يجري امتحانه؟ وبم يدعم؟ "  بم يوطد انضباط حزب التر
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وليتاريــــة، أوًل  ووفائه/////ا للث/////ورة وبثباته/////ا ورباط/////ة جأش/////ها وبطولته/////ابــــوع  الطليعــــة التر
. وروح التضحية بالذات عندها

ابط والتقارب، وإذا شئتم وثانيا  لح/د م/ا، م/ع أوس/ع جم//اهتبالندماج، باستطاعتها التر
وليتاري///ا، وك///ذلك م///ع الجم///اهتب الكادح///ة ي/// المق///ام الول م///ع جم///اهتب التر

، وفف ف الك///ادحيب
وليتارية .غتب التر

 
  تقوم بها هذه الطليعة، وثالثا

اتيجيتهابصواب القيادة السياسية النر ، وبصحة اس//تر
ط أن تقتن/ع أوس/ع الجم//اهتب الكادح/ة به/ذه الص/حة بتجربته//ا ، سر ف وتكتيكها السياسييب

.الخاصة

ي/// ح///زب ث///وري كفء حق///ا ليك///ون
وط، ل يمك///ن تحقي///ق النض///باط فف وب///دون ه///ذه الشر///

جوازية وتحويل المجتمع كله، وبدون حزب الطبقة المتقدمة المدعوة إل إسقاط التر
وط تتحول محاولت توفتب النضباط ول مناص إل هراء وطنطنة وهذر .هذه الشر

وط فجــأة فه ــ ل تحصــل إّل بنتيجــة. ومن جهة أخرى ل يمكن أن تنبثق هذه الشر
هــا يســهل وممــاكــدح طويــل وتجــارب شــاقة،  ،الصــحيحة الثوريــة النظريــة هــو توفتي

 
ـــ الـــنر ابط إّل نهائيـــا تتشـــكل ول، جامـــدة عقيـــدة ليســـت بـــدورها ه  مـــع الوثيـــق بـــالتر

ية حركة نشاط  جماهتي
ً
.حقا وثورية حقا

  تاريــــخ البلشفية) 3
المراحل الرئيسية في

  ثلث مراحل
ي مراحل التجربة البلشفية في :حدد لينيي

) 1905-1903(سنوات إعداد الثورة : المرحلة الول

ي//// ك////ل مك////ان ك////انت تل////وح ب////وادر إعص////ار عظي////م، 
ــ حركـــة وتـــأهبفف ـ 

.جميـــع الطبقـــات في
ممثل//و. ص//حف المهج//ر تط//رح عل الص//عيد النظ//ري جمي//ع المس//ائل الساس//ية للث//ورة

:الطبقات الساسية الثلث، التيارات السياسية الثلثة 

الي- 1- جوازي الليتر التيار التر
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جوازي الص///غتب   - 2  - ف   (  التي///ار ال///ديموقراطي ال///تر ع///تيب ف ي التف
اكية  «  المغط بي///افطتر -  الش///تر

اكية  «  و  »   الديموقراطية ».  الثورية  -  الشتر

وليتاري الثوري  - 3  - .التيار التر

نامجيـــــة والتكتيكيـــــة، ضاع ـــــ غمـــــرة منازلـــــة الراء التر  
الكـــــل يســـــتبقون ويــهيئـــــون، في
.الطبقات المكشوف القادم

)1907-1905(سنوات الثورة : المرحلة الثانية

ي عل المكش///وف نامجي///ة والتكتيكي///ة تج///رب. جمي///ع الطبق///ات تن///تر وجمي///ع الراء التر
ي//. بمح//ك عم//ل الجم//اهتب

ي واس//ع وح//اد إل ح//د ل//م يس//بق ل//ه مثي//ل فف انر
والنض//ال الصف//

. العالم

ات ي :ومن أبرز الممتي

اب- 1- ، ث////م تح////ول الصف//// اب سياسي//// اب القتص////ادي بالتدري////ج إل اصف//// تح////ول الصف////
ف//// وليتاري////ا القائ////دة وبيب ف//// التر السياسي//// إل انتفاض////ة، التحق////ق العملي//// م////ن العلق////ات بيب

ف ف والمتذبذبيب ف المقودين المتأرجحيب .الفلحيب

ي// غم//رة التط//ور العف//وي للنض//ال- 2-
ي للتنظي//م فف

ومج//ادلت. انبث//اق الش//كل الس//وفييتر
1920-1917هي////// ب//////اكورة نض//////ال س//////نوات همي//////ة الس//////وفييتات، ذل//////ك العه//////د ح//////ول أ

لماني///ة والش///كال العلني///ة وغتب//// العلني///ة. العظي///م لماني///ة وغتب//// التر وتن///اوب الش////كال التر
ابط والتفاع/ل بينه/ا  ف// بغتف/ المض/مون لح/د- للنضال، وكذلك أش/كال ال/تر ك//ل ذل/ك يتمتب

-إن كل شهر من هذا العهد يضارع، من حيث استيعاب أسس علم السياس//ة. مدهش
س///نة م///ن التط///ور- م///ن قب///ل الجم////اهتب والزعم///اء والطبق///ات والح///زاب عل ح///د س///واء

ــــــ ســــــنة   »   التمريــــــن العــــــام  «  فلــــــول ». الدس///////توري«و» الس///////لمي«  
، لســــــتحال1905  في

 .1917  انتصار ثورة أكتوبر سنة 

)1910-1907(الرجعية  سنوات: المرحلة الثالثة
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 جمي//ع الح//زاب الثوري//ة والمعارض//ة، ومح//ل السياس//ةتحطي//م القيضية، وت//م انتضت
اش///تد الجن///وحو. والتش///وش والرت///داد والخلع///ةالنحط///اط والتفس///خ والنش///قاق ح///ل 

اع//ات المعادي//ة للث//ورةنح//و المثالي//ة الفلس//فية ف بيــد. ، وانتشر// التص//وف بوص//فه ثوب//ا للتف
  الوقت نفسه الحـزاب الثوريــة والطبقــة الثوريــة

ة بالذات تلقن في أن الهزيمة الكبتي
، درس تفهــــم النضــــال  

درســــا واقعيـــا مــــن أنفــــع الــــدروس، درس الــــديالكتيك التـــاريخي
الصديق وقت الضيق، والجيوش المهزومة تتعلم. السياس  والتضلع بفن خوضه

 .دائما بهمة واجتهاد

ا الن. يجــــب عل الحــــزاب الثوريــــة أن تكمــــل تحصــــيلها فلقــــد تعلمــــت الهجــــوم، أّمــــ
اجع وري أن تتمـــم هـــذا العلـــم بعلـــم كيفيـــة الـــتر ـــ عليهـــا أن تفهـــم أن مـــن الضيـــ ي فيتعيي

والطبقـــة الثوريـــة تتعلـــم فهـــم ذلـــك بتجربتهـــا- يتـــوجب عليهـــا أن تفهـــم . الصـــحيح
اجع الصحيح-المرة .إنه يستحيل النتصار بدون التضلع بالهجوم الصحيح والتر

ف/// جمي///ع الح///زاب المعارض///ة والثوري///ة المنهزم///ة تراج///ع البلش///فة ب///أكتر نظ///ام، وم///ن بيب

ي/////
ي/////" جي/////ش"وبأق/////ل خس/////ارة فف

، وبأق/////ل انش/////قاق فف ف///// بن/////واته لدرج/////ة أك/////تر ه/////م محتفظيب
، وبأق/////ل درج/////ة م/////ن وه/////ن العزيم/////ة،)م/////ن حي/////ث العم/////ق واس/////تحالة العلج(ص/////فوفهم 

ولــم. وب//أكتر ق//درة عل اس//تئناف العم//ل عل أوس//ع نط//اق وبأقض الص//واب والنش//اط
ي ــــ ذلــــك إّل بســــبب أنهــــم فضــــحوا دون رحمــــة، وطــــردوا الثـــــورييي  

يفلــــح البلشــــفة في
اجع، وأنه ل بــد مــن المهــارة ي الذين لم يريدوا أن يفهموا أنه ل بد من التر المتشدقيي
لمانــات رجعيــة وفيمــا ــ أكــت  التر  

ــ في  
اجع، وأنــه يجــب إلزامــا تعلــم العمــل العلني ــ الــتر  

في
ي ومـــــا ـــــ النقابـــــات والمنظمـــــات التعاونيـــــة ومنظمـــــات التـــــأميي ي هـــــو الكـــــت  رجعيـــــة بيي

.شاكلها

)1914-1910(سنوات النهوض : المرحلة الرابعة

ي عن هذه المرحلة :يقول لينيي

ي/ " 
ي/ س/نة   الب/دء ك/ان  فف

، أخ/ذ1912   النه/وض بطيئ/ا للغاي/ة، وم/ن ت/م بع/د ح/وادث لين/ا فف
، م/نتمكن البلشفةوقد .   يستب أسع نوعا ما  وهم ي/ذللون ص/عوبات منقطع/ة النظتب/
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جوازي///ة كله///ا بع///د س///نة إزاحـــة المناشـــفة ق///د أدرك///ت عل أت///م 1905، ال///ذين ك///انت التر
جوازيــــة وج////ه  ي//// حرك////ة العم////ال، وال////ذين دورهــــم كعملء للتر

جوازيــــة كلهــــافف كــــانت التر
بي//د أن البلش//فة م//ا ك//انوا.  له//ذا الس//بب ب//ألف وس//يلة ووس//يلة ض//د البلش//فةتؤيــدهم

ي// 
 ص//حيحا نعتف

 
يــ العمــل الشيتوصلوا إل ذلك، ل//و أنه//م ل//م يمارس//وا تكتيك//ا الجمع بيي

ي الستفادة إلزاما من  وقد كس//ب البلش/فة جمي//ع مقاع/د. »المكانيات العلنية«وبيي
ي الرجعي

ي الدوما الشد إغراقا فف
.ةمرتبة العمال فف

يالية العالمية الول : المرحلة الخامسة )1917-1914(الحرب المتر

ي هذه المرحلة قائل :يلخص لينيي

لمانيــــة العلنيــــة، مــــع كــــون  ، تقــــدم أنفــــع«إن التر
َ
ـــ الرجعيــــة تمامــــا ـ 

لمــــان مغرقــــا في التر
وليتاريا الثورية أي للبلشفة يا. خدمة لحزب التر .وسينفف النواب البلشفة إل سيتر

اكية  جمي///////ع التلوي///////ن م///////ن آراء الش///////تر
 
ي/////// ص///////حف المهج///////ر انعكاس///////ا تام///////ا

-وتنعك///////س فف
اكية يالي/////////ة، والش/////////تر اكية-المتر الوطني/////////ة، والممي/////////ة المتذبذب/////////ة-الش/////////وفينية، والش/////////تر

وليتاري////ا  ف//// اس////تطاعت. بذريعــــة الـــدفاع عـــن الـــوطنوالكاوتس////كية ح////ول خيان////ة التر وليل
ي////// س/////نوات 

، ف//////إن أح/////د الس//////باب الساس//////ية له//////ذا1920  -1917  البلش//////فية أن تنتض فف
تفضـــح دون رحمـــة خبـــث 1914النتص////ار ه////و أن البلش////فية ك////انت ح////تر من////ذ أواخ////ر 

اكية ي/// (»الكاوتســـكية«الشـــوفينية و-ودنـــاءة وخســـة الشـــتر
ي تتف///ق واللونغيتي///ة فف

ال///تر
ي/// إيطالي///ا

ي فف
ا، وت///ورانر ي/// إنجل///تر

ف فف فرنس///ا، وآراء زعم///اء ح///زب العم///ال المس///تقل والف///ابييب
ثم إن الجماهتي قـد اقتنعـت فيمـا بعــد بتجربتهــا الخاصـة أكـت  فـأكت  بصـحة، .)والخ

.آراء البلشفة

  روسيا : المرحلة السادسة
اير حنر أكتوبر سنة (الثورة الثانية في )1917من فتر

ي ات هذه المرحلة يقول لينيي ي ه لممتي ي   تركتي
:في

بات وويلت(إن تق////ادم وش////يخوخة القيضية لح////د فظي////ع ق////د أوج////دا " بمس/////اعدة صف////
ي//// غض////ون. ق////وة هدام////ة خارق////ة موجه////ة ض////د القيضية) الح////رب المعذب////ة الطح////ون

ففف
ي////// ظ//////روف

بض//////عة أي//////ام، تح//////ولت روس//////يا إل جمهوري//////ة برجوازي//////ة ديموقراطي//////ة، هي////// فف
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ي// الع//الم
ي//لق//د م//زج التاري////خ عل نح//و بحي//ث . الح//رب أك//تر حري//ة م//ن أي بل//د فف

نش//أت فف
ي سنة 

ايرالسوفييتات   1905  روسيا فف 1917أكت/وبر س/نة -، ثم شوهها خلل حقبة فتر
وبحيـــــثالمناش/////فة، ال/////ذين فش/////لوا نتيج/////ة ع/////دم اس/////تطاعتهم فه/////م دوره/////ا وأهميته/////ا، 

ــ بروليتاريــا ي  ــ العــالم أجمــع فكــرة الســلطة الســوفييتية وه ــ تنتشرــ بيي
انبثقــت الن في

ه////ذا م////ع العل////م أن ص////ناديد الممي////ة الثاني////ة، جميــــع البلــــدان بشعة لــــم يــــر لهــــا نظتيــــ
ي// ك//ل مك//ان لع//دم اس//تطاعتهم فه//م دور وأهمي//ة الس//وفييتات، علالق//دماء يفش//لون 
فف
ي/////// ع///////دد م///////ن المس///////ائل الجذري///////ة للث///////ورة. غ///////رار مناش///////فتنا

لق///////د أثبت///////ت التجرب///////ة أن///////ه فف
ف عل جميع البلدان، ول مناص، أن تحذو حذو روسيا وليتارية يتعيب ".التر

لماني//////ة، البورجوازي//////ة   " ي//////  (  لق//////د ب//////دأ البلش//////فة نض//////الهم المظف//////ر ض//////د الجمهوري//////ة التر
فف

اس ش///ديد،   )   الواق///ع  لي///س البت///ة بس///بل مألوف///ة، خلف///ا  وهي///ؤوه  وض///د المناش///فة ب///احتر
ي/// أوروب///ا وأمريك///ا

ي غالب///ا م///ا نع///تر عليه///ا الن فف
ةلـــم نـــدعإنن///ا . للراء ال///تر ي/// مس///تهل الف///تر

 فف
ح عــــدم إمكانيــــة قلبهــــا بــــدون أن تســــبقه، إل قلــــب الحكومــــةالم////ذكورة  بــــل كنـــا نشرــــ

  قوام السوفييتات وميولها
جوازيإننا . تعديلت في لمان التر لم ندع إل مقاطعة التر

منــذ كــونفرانس أبريــل- أي الجمعية التأسيسية، بل كنا نقــول رســميا باســم الحـزب 
ـ مــن نفــس-لحزبنــا) 1917عــام ( أن جمهوريـــة برجوازيــة مــع جمعيــة تأسيســية ختـي

يــ  «  وأن جمهوريــة هذه الجمهورية بدون جمعيــة تأسيســية،  ، أي  »  العمــال والفلحيي
ـ مــن أيــة جمهوريـــة برجوازيـــة ديموقراطيــة، برلمانيــة .الجمهوريـــة الســوفييتية، ختـي
اس ودق/ة وتبض خلل م/دة طويل/ة لم//ا ي ال/ذي ج/رى ب//احتر ول/ول ه/ذا العم/ل التحض//تب

ي أكتوبر سنة 
". ول أن نحتفظ بهذا النتصار 1917استطعنا أن نحرز النتصار فف

ـــ النضـــال ضـــد أي مـــن العـــداء داخـــل حركـــة العمـــال نمـــت البلشـــفية وصـــلب) 4  
في

عودها وتمرست؟

ي الجواب التال  :عن هذا السؤال قدم لينيي

ي/// نض///ال مدي//د ض//د   "
جوازي///ة  "  إن البلش///فية ق//د نم///ت وتش///كلت وتمرس///ت فف الثوري///ة التر

ة ي// ك//ل م//ا  "   الص//غتب
ي تتخل، فف

ء منه//ا، وال//تر ي//
ي تش//به الفوض//وية أو تقتب//س بع//ض السر

ال//تر
وليت//اري ال//دؤوب ي// التر

وط ومقتض//يات النض//ال الطبفر لق//د تق//رر. ه//و ج//وهري، ع//ن سر//
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ف عل الصعيد النظ/ري   عند الماركسييب
 
ة جمي/ع الث/ورات- تماما  م/ن خ//تر

 
كم//ا تأك/د تمام/ا

ي// أوروب//ا
ي//(أن المال//ك الص//غتب - والحرك//ات الثوري//ة فف

وه//و العنض الجتم//اعي المتواج//د فف
ي ، جم////اهتب

 
ي//// ظ////ل)ك////ثتب م////ن البل////دان الوروبي////ة بنط////اق واس////ع ج////دا

ي دائم////ا فف
، إذ يع////انف

ف وم//ن الخ//راب، الرأسمالية من الظلم، وغالبا من تردي معيش//ته بش/دة وسعة خ//ارقتيب
 أن//ه غتب// ق//ادر عل أن يب//دي المث//ابرة والص//مود

ينتق//ل بس//هولة إل الث//ورة المتطرف//ة، إل 
جوازي الصــــــــغتي . والنتظ/////////ام والنض/////////باط عــــــــج  «  وأن الــــــــتر ي مــــــــن جــــــــراء فظــــــــائع  »   المتي

.الرأســمالية، هــو كالفوضــوية، ظــاهرة اجتماعيــة ملزمــة لجميــع البلــدان الرأســمالية
إن عــدم ثبــات هــذه الثوريــة وعقمهــا، وقابليتهــا للتحــول سيعا إل اذعــان، وخمــول،

جوازي أو ذاك الــذي غــدا » محموم«وحنر إل شغف  ، قــد»موضــة«بهذا التيار الــتر
ــ. أصــبح معــروف للجميــع اف النظــري والمجــرد بهــذه الحقــائق ل ينخر  ولكــن العــتر

ــــ ــــ مناســــبات غتي  
  تظهــــر دائمــــا في

البتــــة الحــــزاب الثوريــــة مــــن الخطــــاء القديمــــة الــــنر

ــ  
ــ حلــل وملبســات لــم تشــهد ســابقا، وفي  

ء، وفي ــ  
متوقعــة وبشــكل جديــد بعــض السر

.ظروف خاصة، أصيلة إل هذا الحد أو ذاك

ا م///ا ك////انت الفوض////وية بمثاب///ة عق///اب عل الخطاي///ا النتهازي///ة لحرك///ة العم////ال، وكل ك////ثتب
ف مكمل لبعضهما ".هذين التشويشيب

ي/ ع/ام لقد تبنت البلشفية "
النض/ال ض/د الح/زب ال/ذي ك/ان يع//تر   1903عند ظهوره/ا فف

ة، أي ض//د ح///زب  جوازي//ة الص///غتب ه ع//ن نزاع///ات الثوري///ة التر ف  «  أك///تر م//ن غتب/// اكييب -  الش///تر
ف ي نقاط رئيسية ثلث  »  الثورييب

:، وذلك فف

ي//// الماركس////ية، أوًل
أو بــــالحرى لــــم(ظــــل يــــأتر بعنــــاد ، إن ه////ذا الح////زب، ال////ذي ك////ان ينفف

ورة المراعـاة الموضــوعية الدقيقـة للقــوى الطبقيــة وللعلقــة) يستطع أن يــدرك ضيــ

ة أي عمل سياس  .فيما بينها قبل مباسر

افه بالرهـاب» يس//اريته«الخاص//ة أو » ث/وريته«، أن ه//ذا الح//زب ك//ان ي//رى ثانيا   اعـتر
في

الفردي وممارسة الغتيال
 
ف رفضا باتا .، المر الذي رفضناه نحن الماركسييب
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اكيون  «  ك///ان ، ثالثـــا ي/// هزئه///م بالخط///اء النتهازي///ة  »   اليس///ارية  «  ي///رون   »   الثوري///ون  -  الش///تر
فف

اكية ة نس//بيا ل//دى الش//تر ، وذل//ك إل ج//انب ح//ذوهمالديموقراطي//ة اللماني//ة  -  غتب// الك//بتب
ف// م//ن نف//س ه//ذا الح//زب، مثل،  ف المتطرفيب ــح//ذو النته//ازييب  

ــ المســألة الزراعيــة أو في  
في

وليتاريا ....مسألة ديكتاتورية التر

ي/// حزب//ه///ا هي///  »   إل اليس///ار  «  إن نض///ال البلش///فية ض///د النحراف///ات 
ق///د اتخ///ذ مق///اييس فف

ف ي حالتيب
ة عل الخص فف   سنة : كبتب

ـ   1908في
اك في لمــان«بصدد مسألة الشــتر »التر

ي رجعيـة،   استنت لها أشد القــوانيي
  جمعيات العمال العلنية النر

الرجع  للغاية، وفي
ــــــــ ســــــــنة   

بصــــــــدد مســــــــألة جــــــــواز هــــــــذه) صــــــــلح بريســــــــت ليتوفســــــــك (1918ثــــــــم في
.أو تلك» المساومة«

ي// س//نة 
 ــ المتنــاع عــن     »  اليســاريون  «  فصــل البلشــفة   ،// 1908  فف

مــن حزبنــا لعنــادهم في
ـــ   
اك في ورة الشـــتر ـــ لمـــان  «  فهـــم ضي ـــ للغايـــة  »   التر ي////» - اليس///اريون«وه////ؤلء .   الرجع 

وفف
ف ال//ذين غ//دوا فيم//ا بع//د  ف الب//ارعيب ون م//ن الث//ورييب أعض//اء) ول يزال//ون(ع//دادهم ك//ان ك//ثتب

ي//// الح////زب الش////يوعي
فاء فف ك////انوا يس////تندون بخاص////ة إل تجرب////ة المقاطع////ة الناجح////ة- سر////

ي///////// غش/////////ت س/////////نة . 1905لنتخاب/////////ات س/////////نة 
، دع/////////وة1905فعن/////////دما أعل/////////ن القيض فف

لم//ان« عل النقي//ض م//ن جمي//ع الح//زاب-الستش//اري، أعل//ن البلش//فة مق//اطعته » التر
إن المقاطع///ة. كنس///ته 1905وبالفع///ل ث///ورة أكت///وبر س///نة - المعارض///ة وم///ن المناش///فة

لمان//ات الرجعي//ة ب//وجه ع//ام ي// التر
اك فف ك//انت آن//ذاك ص//حيحة ل لس//بب أن ع//دم الش//تر

ي ك////انت ت////ؤدي إل
ه////و أم////ر ص////حيح، ب////ل لص////حة تش////خيص الظ////روف الموض////وعية ال////تر

اب ث//وري، وبع//د ، ث//م إل إصف// اب سياسي// ي//ة بشعة إل إصف// ابات الجماهتب تح//ول الصف//
ا المقاطعـــة. ذل///ك إل انتفاض///ة ي   أّمـــ

ي/// س///نتر
ي تلتهم///ا،   1908      و   1907   فف

والس///نوات ال///تر
ً
 توق//ع  فقــد كــانت خطــأ فاحشــا

 
 م//ن العس//تب إص//لحه، حي//ث، م//ن جه//ة، ل//م يك//ن ممكن//ا

ورتها إل انتفاض///ة، وحي///ث، م///ن جه///ة أخ///رى،  لموج///ة ثوري///ة وص///تب
 
ص///عود سي////ع ج///دا

، تنجـــم عـــن كامـــل الوضـــوح ـــ  
ـــ العلني ـــ وغتي  

ـــ النشـــاط العلني ي ورة الجمـــع بيي ـــ كـــانت ضي
جوازيــة الجــاري تجديــدها ، وضــع الملكيــة التر  

ي// نظ//رة إلوالن. التــاريخي
، عن//دما نلفر

ات التالي/ة ي تجلت تمام//ا ص/لتها ب/الفتر
، والتر

 
ة التاريخية المنضمة تماما الوراء عل الفتر
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 أن البلشـفة مـا كـانوا اسـتطاعوا أن يحتفظــوا لها
ً
 جدا

ً
ناهيـك عــن أن(، يغدو واضحا

ـ  سـنة ) يعــززوا ويطــوروا ويقــووا
وليتاريــا الثــوري في -1908بـالنواة الصــلبة لحـزب التر

ي الشــكال1914   نضال حام  الوطيس عن إلزامية الجمع بيي
، لو أنهم لم يذودوا في

 ــ
لمــان الرجع ــ للغايــة وفي  ــ التر

اك في العلنيــة وغتيــ العلنيــة للنضــال، مــع إلزاميــة الشــتر
ي رجعيــة   اســتنت لهــا قــوانيي

ف( جملــة مــن المؤسســات الخــرى الــنر كص//ناديق الت//أميب
)".وما اليها

ي// س//نة   "
ق//د اكتف//وا  »   اليس//اريون  «  فالش//يوعيون   .   ح//د النش//قاق   1918  ل//م يبل//غ الم//ر فف

ي///// داخ/////ل حزبن/////ا، ظل/////ت موج/////ودة م/////دة  »   كتل/////ة  «  آن/////ذاك بتش/////كيل جماع/////ة خاص/////ة أو 
فف

ة ــ ســنة . قص///تب  
ــ  1918وفي ف أبــرز ممثل  كــالرفيق» الشــيوعية اليســارية«ذاتهــا اعــتر

فق//د ت//راءى له//م أن ص//لح بريس//ت ه//و مس//اومة .رادك وبوخارين، بخطئهم أمام المل
وليتاري//ا الثوري/ة ة بح//زب التر  ومضف//

 
ف غتب// ج/ائزة مب/دئيا ي//الييب ـ . مع المتر

وقد كـان ذلـك في
ـــــ ذلـــــك  

، لكنهـــــا كـــــانت مســـــاومة ل منـــــاص منهـــــا في ي يـــــالييي الواقـــــع مســـــاومة مـــــع المتر
".الظرف بالذات

ي بعد هذاالتوضيح  :  يؤكد لينيي

 ـــ التمكـــن مـــن تحليـــل الموقـــف والظــروف  "
أن هنــاك مســـاومات ومســـاومات، وينبعي

. الملموسة عند كل مساومة وكل نوع من أنواع المساومة

ف اللم//ان بت//وقيعه ص//لح بريس//ت ي//الييب عمــل، إن الح//زب ال//ذي عق//د مس//اومة م//ع المتر
ـ الواقــع منــذ نهايـــة ســنة  ـ 

لــم يخــف مــن أن ينــاديفه///و . 1914عل صــقل أمميتــه في
ــ» الــدفاع عـن الــوطن«يشجب شعار ، وان بهزيمة الملكية القيضية ي ـ  الحـرب بيي

في
ي يـــالييي ي المتر لم////ان فضـــل نـــواب هـــذا الحـــزبوق////د . الضـــارييي ي//// التر

ــ فف ـ 
 إلطريـــق النفي

يا  ـــ الوزاريـــةس///يبتب جوازي///ةعل الطريـــق المـــؤدي إل الكراس  ي/// الحكوم///ة التر
والث///ورة.  فف

ي أس////قطت القيضية وأق////امت الجمهوري////ة الديموقراطي////ة ق////د جعل////ت ه////ذا الح////زب
ال////تر

 
 وعظيم//ا

 
 جدي//دا

 
ي  :  يواجه فحصا ي//التب بل، »بلده«فه//و ل//م يق//دم عل أي اتف//اق م//ع إمتر

. وقد أعد لسقاطهم وأسقطهم
ً
وبعد أن أخذ الحزب السلطة السياسية، ألعيــ كليــا

وبع///د أن نشر/// الح///زب وفس///خ. الملكيــة القطاعيــة والملكيــة الرأســمالية عل الســواء
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ف الشية، ع///رض الس///لم عل جمي///ع الش///عوب، ول///م يرض///خ لقش ي///الييب اتفاقي///ات المتر
ف// والفرنس/يون الص//لح، وبع/د ي/اليون النجلتب  بع/د أن أحب/ط المتر

ي/ بريس//ت إل 
الكواس فف

ي///
ي/// ألماني///ا، وفف

ي/// وس///ع الطاق///ة النس///انية للتعجي///ل ب///الثورة فف
أن ب///ذل البلش///فة ك///ل م///ا فف

ي/// مث///ل ه///ذا. أقط///ار أخ///رى
ي عق///دها ه///ذا الح///زب فف

إن كام///ل ص///حة ه///ذه المس///اومة ال///تر
 بعد آخر أوضح وأجل للجميع

 
.الظرف يغدو يوما

ف اكييب ي/// روس///يا   -  إن المناش///فة والش///تر
ف فف ي///  (  الث///وريييب

مث///ل جمي///ع زعم///اء الممي///ة الثاني///ة فف
ي سنوات 

ة أو  )1920  -1914  العالم كله فف يرهم بصورة مباسر// ، قد بدأوا من الخيانة بتتر
ة ش////عار  وقـــد. ، أي ال////دفاع ع////ن برجوازي/////تهم الناهب////ة  »  ال////دفاع ع////ن ال////وطن  «  غتب//// مباسر////

 ــ ائتلف مــع برجوازيــة بلدهــم وبشــن النضــال ســوية
 ــ الخيانــة بــدخولهم في

مضــوا في
ـ  بلدهــم

وليتاريا الثوريــة في فق//د ك//ان تكتله//م ب//ادئ الم//ر م/ع. مع برجوازيتـهم ضد التر

كرينس////كي
ف////  3وفيم////ا بع////د م////ع كولتش////اك 2والك////اديت 1 ي//// روس////يا، ش////أنه ش////أن 4ودينيكيب

فف
جوازي/ة ي الخ/ارج م/ع برجوازي/ة بلدان//هم، انتق/ال  إل ج/انب التر

ي الفكر فف
تكتل إخوانهم فف
وليتاريا ف ك//انت م/ن أوله/ا إل آخره//ا. ضد التر ي/الييب إن مساومت/هم مع قطاع الطرق المتر

يالية ي اللصوصية المتر
كاء فف .عبارة عن جعلهم أنفسهم سر

  ألمانيا» اليسارية«الشيوعية ) 5
الجماهتي- الزعماء   الحزب   الطبقة . في

ي//// ):1970-1881(الكس////ندر كرينس/////كي//  1
، ك////ان عض////وا فف ح/////زب"مح////امي ورج////ل سياس////ة روسي////

ف ف الث///ورييب اكييب ي/// الحكوم///ة المؤقت///ة لروس///يا بع///د "الش///تر
اير، وأص///بح وزي///را فف ، ث///م1917 ث///ورة ف///تر

، قب/////ل أن تطي//////ح1917نون/////تر 8يولي/////وز إل  12تقل/////د منص/////ب رئي/////س الحكوم/////ة المؤقت/////ة م/////ن 
.بحكومته ثورة أكتوبر العظم

ح/////زب سياسي/////" الح/////زب الدس/////توري ال/////ديموقراطي الروسي/////" ه/////و اختص/////ار لس/////م: الك/////اديت//  2
الي يمثل مصالح البورجوازية الروسية قبل ثورة أكتوبر .لبتب

: 1920-1874(الكس////ندر كولتش////اك //  3 اطوري الروسي//// م////ن درج////ة) ي//// الجي////ش الم////تر
ض////ابط فف

ال، ت/////م تعيين/////ه حاكم/////ا أعل لروس/////يا م/////ن ط/////رف الق/////وات المعادي/////ة للث/////ورة البلش/////فية، خلل أمتب/////
. الحرب الهلية

ف/////// //  4 ، ك///////ان رئيس///////ا للرك///////ان العام///////ة للجي///////ش) :1947-1874(انط///////ون دينيكيب ال روسي/////// جنتب///////
ف المع///ادين للث///ورة يالي///ة الول، ق///اد ق///وات المتط///وعيب اطوري الروسي/// خلل الح///رب المتر الم///تر

.إبان الحرب الهلية الروسية) القائد العل(
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ي يع///تر» م///رض اليس///ارية الطف///ولي«إن أب//رز علئ///م 
، هي/// ال///تر ف/// ي/// ألماني///ا، كم///ا يق///ول لينيب

فف
، م///ن ي

عنه///ا م///ا يص///فون أنفس///هم بالمعارض///ة المبدئي///ة داخ///ل الح///زب الش///يوعي اللم///انف
ي «خلل ك/////راس، بعن/////وان 

ف(انش/////قاق الح/////زب الش/////يوعي اللم/////انف ،)»اتح/////اد الس/////بارتكييب

:وأهم ما يعرضه، ما يلي

  الشد عزماا«
»الحزب الشيوع  هو حزب النضال الطبفر

اكية» (إن هــذه المرحلــة النتقاليــة«…  يــ الرأســمالية والشــتر ، مــن الناحيــة) «بيي ه ــ
وليتارياا »السياسية، مرحلة ديكتاتورية التر

ي هذا الكراس
:ثم يضاف فف

 آخـر«
ً
فهـ  تـرى أن مسـألة سـيادة الحـزب الشـيوع . لقد اختـارت المعارضـة طريقــا

وعل كـــــل حـــــال، إن ســـــيادة. وديكتاتوريـــــة الحـــــزب ليســـــت ســـــوى مســـــألة التكتيـــــك
ـــــ آخـــــر شـــــكل لكـــــل ســـــيادة للحـــــزب ـــــ مبـــــدئيا الســـــع  إل. الحـــــزب الشـــــيوع  ه   

ينبعي
وليتاريـــــة، وكـــــل تـــــدابتي الحـــــزب ومنظمـــــاته وشـــــكل نضـــــاله ديكتاتوريــــــة الطبقـــــة التر

اتيجيته وتكــتيكه يجــب أن تتفــق وهــذا المــر ونظــرا لــذلك يجــب أن ترفــض. واســتر
بكــــــل حــــــزم أيــــــة مســــــاومة مــــــع الحــــــزاب الخــــــرى، وأيــــــة عــــــودة إل أشــــــكال النضــــــال

  ول عهدها تاريخيا وسياسيا، وأية سياسة للمناورة والتوفيق
لمانية النر ».التر

 ــــ النضــــال الثــــوري« كم////ا
وليتاريــــة الضفة في .يجــــب التنــــبيه بشــــدة إل الســــاليب التر

ـــ  
  يجـــب أن تســـتي في

وليتاريـــة الـــنر ومـــن أجـــل اجتـــذاب أوســـع الوســـاط والفئـــات التر
، ل بـــد مـــن إيجـــاد أشـــكال تنظيميـــة النضـــال الثـــوري تحـــت قيـــادة الحـــزب الشـــيوع 

ـ  حــدود واسـعة للغايــة
إن هــذا المحــل. جديدة قائمة عل أسـس واسـعة للغايــة، وفي

ــ عل أســاس مــن منظمــات  
لحشــد العناض الثوريــة جميعــا هــو اتحــاد العمــال المبني

أخرجـــوا مـــن: وفيـــه يجـــب أن يتحـــد جميـــع العمـــال الـــذين يقتفـــون شـــعار. المصـــانع
ـــ أوســـع صـــفوفها الكفاحيـــة! النقابـــات  

وليتاريـــا المناضـــلة في ــ. هنـــا تتشـــكل التر ـ 
ويكفي

  والديكتاتوريــة
 ــ والنظـام السـوفيينر

اف بالنضــال الطبفر وكــل مـا. للدخول فيه العــتر
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ـــ ـ 
ـــ في ـــ ذلــــك مــــن تربيـــــة الجمــــاهتي المناضــــلة تربيـــــة سياســــية والتــــوجيه السياسـ  يلـ 

»  النضال هو مهمة الحزب الشيوع  الذي يبفر خارج اتحاد العمالا

:ويخلص أصحاب الكراس إل ما يلي

ي يـــــواجه أحـــــدهما الخـــــرإذن، فـــــإن هنـــــاك الن «… ـــــ شـــــيوعييي ي أحـــــدهما هـــــو: حزبيي
ع لتنظيــم النضــال الثــوري، وقيـــادته مــن أعل، ويقـــدم علحــزب الزعمــاء  ـ ـي الـــذي يتي

لمانيــــة ، وكـــــذلك قصـــــد إيجـــــاد حــــالت تتيــــح لهـــــؤلء الزعمـــــاءالمســـــاومات وعل التر
  يدها

  حكومة ائتلفية تكون الديكتاتورية في
اك في .الشتر

، والــذيالــذي يتوقـع نهــوض النضــال الثــوري مــن أســفلوالخر هــو حـزب الجمـاهتي 
 بشـكل واضـح إل الهـدف،

ً
 فقـط مؤديــا

ً
ـ  هـذا النضــال أســلوبا واحـدا

يعـرف ويطبـق في
لمانية والنتهازية، وهذا السلوب الوحد هو إســقاط ويرفض جميع الساليب التر
وليتاريــة ـ تقــام بعــد ذلــك ديكتاتوريـــة الطبقــة التر ط، لكـ  جوازيــة دون قيــد أو سـرـ التر

اكيةا »من أجل تحقيق الشتر

ف//// الموق////ف ف اللم////ان يوض////ح لينيب بع////د اس////تعراض ه////ذه الفق////رات اليشاوية للش////يوعييب

ي
:الثوري الحقيفر

ي/// البل///دان المتمدن///ة"
ي/// أغلبي///ة الح///الت، وعل الق///ل فف

ي/// الع///ادة، وفف
إن ك///ل الطبق///ات فف

المعاصة، تقوده///ا الح///زاب السياس///ية، وأن الح///زاب السياس///ية، كقاع///دة عام///ة، ت//دار
 وتجرب////ة، مم////ن

 
م////ن قب////ل جماع////ات ثابت////ة نس////بيا م////ن الش////خاص الك////تر س////معة ونف////وذا

تل/ك كله/ا ب//ديهيات أبجدي/ة، إن. انتخبوا للمناصب الكتر مسؤولية، ويدعون بالزعم/اء
ك/////ل ذل////ك بس////يط وواض////ح، فم/////ا ال////داعي إل اس////تبدال ذل/////ك بمث////ل ه////ذه الرطان////ة ولغ////ة

الفولبيوك الجديدة هذه؟ 

تحــــول الحــــزب بشعة مــــنفمــــن جهــــة، حســــبما يبــــدو، ارتبــــك هــــؤلء، إذ أحرجهــــم 
 ــ إل النشــاط الشي

، بحيــث تختــل بــذلك العلقــات العاديــة والمرتبــةالوضــع العلني
ـ الزعمــاء والحــزاب والطبقــات ـي ــ ســائر. والبســيطة بيي  

ــ ألمانيــا، كمــا في  
لقــد اعتــادوا في

، وعل انتخــــــــاب ــــــــ  
البلــــــــدان الوروبيــــــــة، اعتمــــــــادا يفــــــــوق الحــــــــد عل النشــــــــاط العلني
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ـــ مـــــؤتمرات الحــــزب المنتظمـــــة، وعل الفحــــص» الزعمـــــاء« ـ 
 في
ً
 وســـــليما

ً
انتخابـــــا حــــرا

لمانيـــة والجتماعـــات  ــــ عـــن طريــــق النتخابـــات التر
كيب الحـــزاب الطبفر المريــــع لــــتر

هــا مــن التحــادات الــخ ا وعنــدما اضــطروا،والصــحافة وتتبــع أمزجــة النقابــات وغتي
، للنتقــــال مــــن هــــذا الوضــــع ي بحكــــم ســــتي الثــــورة وتطــــور الحــــرب الهليــــة العاصــــفيي
، يـــ يـــ الثنيي المـــألوف، للنتقـــال بشعة مـــن الحالـــة العلنيـــة إل الشية وإل الجمـــع بيي

ــــ المريحــــة  «  إل الطــــرق  ــــ الديموقراطيــــة  «  و  »   غتي مــــن أجــــل انتقــــاء أو تشــــكيل أو  »   غتي
.، تحتي هؤلء، وأخدوا يلفقون تلفيقات خرقاء  »  جماعات الزعماء  «  حفظ 

ـــ وقتنـــا الراهـــن بصـــدد» الرائجـــة«ومـــن جهـــة أخـــرى، يلحـــظ اســـتعمال الكلمـــات   
في

» الزعمـــاء«و» الجمـــاهتي«
ً
ا مـــن. اســـتعمال طائشـــا لقـــد ســـمع النـــاس وحفظـــوا كـــثتي

،»بالجمـــــاهتي«، ومـــــن القـــــوال بخصـــــوص معارضـــــتهم »الزعمـــــاء«الهجمـــــات عل 
  ماهية المر، وأن يأخذوا فكرة واضحة عنه

.لكنهم لم يستطيعوا أن يفكروا في

ــــ  ي ــــ  »   الجمــــاهتي  «  و  »   الزعمــــاء  «  إن الخلف بيي  
قــــد تجل بمنته الوضــــوح والشــــدة في

ـــــ جميـــــع البلـــــدان  
ياليـــــة وعل أثرهـــــا في وســـــبب هـــــذه الظـــــاهرة .  أواخـــــر الحـــــرب المتر

 ، ـ  ســنوات الساس 
 عديــدة في

ً
حه ماركس وإنجلس مرارا بمثــال   1892  -1852  قد سر

ا ــــــــــ . إنجلــــــــــتر ي ا الحتكــــــــــاري قــــــــــد فــــــــــرز مــــــــــن بيي فئــــــــــة» «الجمــــــــــاهتي«فوضــــــــــع إنجلــــــــــتر
ة» الرســـــتوقراطية العماليـــــة جوازيـــــة الصـــــغتي وكـــــان. وه ـــــ فئـــــة انتهازيـــــة وتشـــــبه التر

جوازيــــة،ينتقلــــونزعمــــاء هــــذه الرســــتوقراطية العماليــــة   عل الــــدوام إل جــــانب التر
ة، يتقاضون منها الجرايات ة أو غتي مباسر .وكانوا، بصورة مباسر

ي//////// المحاجج////////ات به///////ذا الص///////دد إل ح///////د مواجه///////ة ديكتاتوري////////ة
وبالت///////الي إن الوص////////ول فف

، بشكل عام، بديكتاتورية الزعماء، هو بلدة وسخافة تدعوا للضحك .الجماهتب

ــــ إن النتيجــــة ــــ انكــــار الحزبيــــة والنضــــباط الحزتر    حصــــلت عنــــد المعارضــــة ه 
.الــــنر

جوازيــة  لصــالح التر
ً
 تامــا

ً
وليتاريا مــن الســلح تجريــدا وهــذا. وهذا ما يعادل تجريد التر

ة وعـــدم قـــدرتها جوازيـــة الصـــغتي ــ للتر ـي مـــا يعـــادل ذلـــك التشـــتت والتذبـــذب الملزميي
ــــــ لودى، ل  

عل الصــــــمود والتحــــــاد والعمــــــال المنســــــقة، ممــــــا لــــــو قوبــــــل بالتغاضي
ـــ الحزبيـــة مـــن وجهـــة نظـــر الشـــيوعية. محالـــة، بأيـــة حركـــة ثوريـــة بروليتاريـــة  

إن نفي
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ـــ القفــــز مــــن عشــــية ســــقوط الرأســــمالية  ـ 
ـــ ألمانيــــا(يعني ـ 

، ل إل المرحلــــة الــــدنيا أو)في
ـ  روســيا . المتوسطة من الشيوعية، بل إل مرحلتهــا العليـا

ـ  السـنة الثالثــة(نحـن في
في

جوازيــة ـ  طريــق النتقـال مــن الرأسـمالية) بعد إسقاط التر
نخطــو الخطـوات الول في

اكية أي إل الطور الدتي للشــيوعية ـ . إل الشتر
لقــد بقيــت الطبقــات وه ــ ســتبفر في

وليتاريا بالسلطة .  كل مكان طوال سنوات بعد ظفر التر
ي ي والرأسمالييي ي العقارييي   فقط طرد الملكيي

، فهــذاإن القضاء عل الطبقات ل يعني
ــــ البضــــائع ــــ كــــذلك القضــــاء عل منتخر   

مــــا قمنــــا بــــه نحــــن بســــهولة نســــبيا، إنــــه يعني
وهؤلء ل يمكــن طردهــم، ول يمكــن قمعهـم، إنمــا يلــزم أن نتعـايش معهـم،الصغار، 

إصــــــلحهم وتربيتهــــــم عل نمــــــط جديــــــد، وذلــــــك فقــــــط  )   والــــــواجب  (  فمــــــن الممكــــــن 
اس وليتاريــا. بواسطة عمل تنظيم  مديد يحقـق ببطء واحـتر فهــؤلء يحيطــون بالتر

وليتاريــا ــ التر  
ة، وهــذه الــروح تتشب في جوازيــة الصــغتي مــن جميــع الجهــات بــروح التر

جوازيــة وليتاريــا انتعــاش مــا يلزم التر  ــ أوســاط التر
وتفســدها، وتســبب عل الــدوام في

ــ الحماســة والخمــود ي ة مــن ميوعــة وتشــتت وفرديــة وتأرجــح بيي فل بــد مــن. الصــغتي
وليتاريــا السياس ــ المركزيــة والنضــباط الشــديدان للغايــة أن تســود داخــل حــزب التر

ــ  وليتاريـــا التنظيمـ  ــ(لمكافحـــة ذلـــك، ولداء دور التر أداء) الـــذي هــــو دورهــــا الرئيسـ 
ــ عبـــارة عـــن نضـــال عنيـــد،. صـــحيحا وموفقـــا ومظفـــرا وليتاريـــا هـ  إن ديكتاتوريــــة التر

ـ واقتصــادي، تربـــوي وإداري، يشـــن ضــد ـ  ، حزتر ـ دمــوي، قشي وســلم  دمـــوي وغتـي
يــ مـن. قـوى وتقاليــد المجتمـع القـديم ات الملييي يــ وعشـر إن قـوة العـادة عنـد الملييي

.الناس له  أرهب قوة

ي/////// ط////////رح مس///////ألة وإل جـــــــانب مســـــــألة الزعمـــــــاء والحـــــــزب والطبقـــــــة والجمـــــــاهتي
ينبغف
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