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موضوعات حول المادية التاريخية
الحلقة الخامسة

ورة التاريخية الثورية: الموضوعة الثامنة نظرية الثورة الجتماعية والسير

ييف والتحريف مفه:وم الث:ورة الجتماعي:ة، ح:نى أص:بحت ك:ل حرك:ة اجتماعي:ة أو تاريخي:ة أو ي من أكير المفاهيم عرضة للتشويه واليى
  رأس المنظوم:ة التحريفي:ة. سياس:ية أو ثقافي:ة عل بس:اطة أو محدودي:ة مطالبه:ا يطل:ق عليه:ا ث:ورة

وبع:د س:قوط التح:اد الس:وفياتى
قية التابعة، وبعد تراجع الم:د الث:وري الع:الم   ، تراج:ع(العالمية، ومعه دول أوروبا الشر ي:  : أي:دي التحريفيير

س:قوط الث:ورة الص:ينية في
ب أدواته:::ا الطبقي:::ة  اف الطبق:::ة العامل:::ة العالمي:::ة وضي::: ي يالي:::ة العالمي:::ة...) حرك:::ات التح:::رر ال:::وطني  ع:::يب الع:::الم، واس:::تيي أطلق:::ت الميب

ي ورج::::ال العلم كلب حراس::::ة إح::::دى أك::::يب حملته::::ا المعادي::::ة للش::::يوعية، موظف:::ة اللف م:::ن المرتزق::::ة، م:::ن الكت::::اب والك::::اديميير
، وبطبيع::ة الح::ال، ق::ام ك::ل ه::ؤلء وه::م م::دعمون م::ن ط::رف أح::زاب بورجوازي::ة وساس::ة ذوي ثقاف::ة رديئ::ة ي::ال  الع::الم  النظ::ام الميب
 :: محاول::ة ياهس::ة لتكري::م

ومنحط::ة ومح::دودة، ب::الهكوم عل أه::م المف::اهيم، ال::نى  يق::وم عليه::ا الفك::ر الماركس :: م اللينيني :: الث::وري، في
ي::اليون جماع::ة م::ن اكية، وهك::ذا، اس::تغل الميب يالي::ة وداع::م لبن::اء نظ::ام الش::يى ك::ل منظ::ور ث::وري من::اهض للرأس::مالية ومع::ادي للميب

، وذل:::ك ع:::يب خل:::ط"ملي:::ون قتي:::ل 100الش:::يوعية تس:::اوي "المرت:::دين والخون:::ة ليطلق:::وا حملته:::م الس:::وداء والمض:::للة تح:::ت ش:::عار 
الوراق وتش:::ويه الحق:::ائق التاريخي:::ة وتغلي:::ط الش:::عوب ال:::نى  يتمك:::ن منه:::ا ه:::ذا الخط:::اب، فالبلش:::فية، حس:::بهم، ه ::: المس:::ؤولة ع:::ن
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  روسيا، وه  المسؤولة عن الح::رب العالمي::ة الثاني::ة ، وأن الح::زب الش::يوع  الص::يني  مس::ؤول ع:ن الح::رب الهلي::ة
الحرب الهلية في

 :: كوري::ا والفيتن::ام، وأض::اف مرتزق::ة العلم
الول والثاني:::ة، وع::ن الح::رب ض::د الياب::ان، والش::يوعيون ه::م المس::ؤولون ع::ن الح::رب في

فيض::انات، زلزل، س::وء تغذي::ة،(الغرتب  إل لئحة أرق::ام م:ن أس::موهم ض::حايا الش::يوعية، ك:ل م::ن س::قطوا نتيك::ة الك:وارث الطبيعي::ة 
ية، ال:::نى  ق:::امت بتخري:::ب الطبيع:::ة والمكتم:::ع...) مكاع:::ات  .وك:::ل بلءات الع:::الم فالش:::يوعية ه ::: المس:::ؤولة عنه:::ا، ه ::: ع:::دوة البشر:::

 :: ال::دعوة إل تكري::م الش::يوعية، واعتب::ار أعماله::ا المرتكب::ة، جرائ::م ض::د النس::انية إس::وة بكرائ::م
هك::ذا ل::م يك::د المرتزق::ة غضاض::ة في

.النازية والفاشية

  ظل هذا التشويه المرتكب والدعاية المضللة، أصبح مفهوم الثورة مشبوها وبعبعا مخيفا، وانطلت اللعبة وتمكنت الحيلة من
في

ي أن زم::ن الث::ورات ق::د ي::ال  م::دعير ة، ال::ذين سعان م::ا اص::طفوا إل ج::انب الفك::ر البورج::وازي الميب  :: البورجوازي::ة الص::غير
عق::ول مثقفي

 :::: منظ::::ورهم مك::::رد ماض::::وي أو
انته، وأن الص::::لح ه::::و الطري::::ق الص::::حيح والمنه::::ج الق::::ويم للتغيير:::: والتح::::رر، وأص::::بح ك::::ل ث::::وري في

ي فق::د نص::فهم التاري::::خ ، ل::م يك::ن ك::ذلك ح::زب زعمه::م، فس::لم عل الص::لح  والص::لحيير  :: ذه::نب 
طوب::اوي يحل::م ب::العودة إل ماضي

ا، التاري::::خ بمنظ:::ورهم طبع:::ا، منظ:::ور الي:::ادي المرتعش:::ة و الض:::مائر الميت:::ة والقل:::وب المحبط:::ة المنه:::ارة المس:::قية بإيديولوجي:::ة أخير:::
.الهزيمة وعقلية النكسار 

ك لغرب:::::ان الم::::وت أي فرص:::::ة للفلت م::::ن الفض:::::يحة، ، ل ي:::::يى ي إن مفه::::وم الث::::ورة يك:::::ب أن يوض::::ح بطريق:::::ة علمي:::::ة وتحلي::::ل رص:::::ير
والظهور بمظهر الضعف والهزيمة، فالحقيقة دائما ثورية ل يصمد أمامها خطاب الخونة والمرتدين والمرتزقة، والماسكون العصا

وويت(من الوسط، الذين يتكهون أينما اتكهت الرياح، مثل دوارة الرياح  ).جير
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 :: الث::ورة أق::دس ح::ق م::ن حق::وق الش::عوب ض::د الس::تغلل والض:::طهاد والس:::تعباد والس::تبداد والس:::تلب القتص::ادي
إن الح::ق في

ي لقي::ود  ::: ملك::وت الحري:::ة، غير::: م:::دركير
  والفك:::ري، ه:::ذا الخير::: ال:::ذي يك:::د في:::ه المرتزق:::ة ذواته::م معتق:::دين أنه:::م يس:::بحون في

والثق:::افي
ي ي:::: بم::::ا عن::::دهم، ي::::أكلون م::::ن موائ::::د أس::::يادهم، وينفث::::ون س::::مومهم عل الش::::عوب وعل الك::::ادحير الس::::تلب المحيط::::ة به::::م، فرحير

ي:: ات المادي::ة والثقافي::ة الحقيقيير إن تاري::::خ المكتمع::ات ل::م يك::ن س::وى تاري::::خ ضاع الطبق::ات، وس::يبفى ك::ذلك مهم::ا. ومنتجب :: الخير::
ييف، ومهما فعلوا فلن يخفوا الشمس بالغربال، لقد دقت س::اعة الحقيق::ة وس::قط النق::اب ع::ن ي   التضليل واليى

وظفوا من ترسانة في
 :: حاج::ة إل الش::يوعية

ي سافرا، وعادت راية الشيوعية الحمراء ترفرف من جديد، إن الع::الم في ياليير الوجوه الغادرة وظهر وجه الميب
يالية برية الميب . وإل الثورة كبديل للهمكية واليب

الماركسية ومفهوم الثورة الجتماعية) 1

  الصاع الدائر
ي علقات النتاج وقوى النتاج إن القاعدة القتصادية للثورة الجتماعية، تكد سببها في .بير

حسب التعريف الكلسيك  عند كارل ماركس، تكون هذه المرحلة أو تلك ناض::كة لقي::ام الث::ورة الجتماعي::ة، عن::دما تص::بح علق::ات
 :: الث::ورة الجتماعي:::ة ال::نى . النت::اج ش::كل يعي:::ق تط::ور ق::وى النت:::اج، أي ش::كل مع::رقل لتطوره::ا

اع يك::د حل::ه في ي:: إن ه:::ذا التن::اقض واليي
.تحطم علقات النتاج القديمة، وتعوضها بأخرى جديدة

 :: ك::ل نظ::ام العلق::ات الجتماعي::ة، ال::نى  تش::كل تش::كيلة اقتص::ادية م
إن الث::ورة الجتماعي::ة بمعناه::ا الواس::ع، تمث::ل منعطف::ا مفاجئ::ا في

، تم::::::س عل ح::::::د س:::::واء القاع::::::دة القتص::::::ادية للمكتم::::::ع وك::::::ذلك بنيت::::::ه الفوقي::::::ة ف::::::الثورة. اجتماعي::::::ة مح::::::ددة، فه ::::: به::::::ذا المعني::::::
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 :: زل::زال داخ::ل النظ::ام القتص::ادي للمكتم::ع، ب::ل
ي:: الق::وى المنتك::ة وعلق::ات النت::اج ل تتس::بب فق::ط في اع بير ي:: الجتماعي::ة كنت::اج لليي

 :: مق::دمتها المؤسس:::ات القانوني:::ة والسياس:::ية، وتخل::ق
 :: انهي:::ار النظ:::ام الق::ديم للعلق::ات السياس:::ية والقانوني:::ة، وفي

تس:::اهم ك::ذلك في
.نظاما بديل له

، يض::من تحوي::ل مكم::وع نظ::ام العلق::ات الجتماعي::ة للبني::ة التحتي::ة والبني::ة الفوقي::ة، ولن الس::لطة السياس::ية عام::ل حاس::م وأول ::
ي. فإن المسألة الساسية لكل ثورة ه  مسألة السلطة :يقول لينير

، الساس  للثورة، " إن انتقال السلطة من طبقة إل أخرى، هو الطابع الول، الرئيس 

، كما بالمعني السياس  والعمل  للكلمة " وذلك بالمعني الضيق العلم 

، العمال الكاملة، باريس م موسكو، المكلد ( ي ).34، ص 24لينير

ولك ::. إن أش::كال ه::ذا النتق::ال، ودرج::ة العن::ف الث::وري، الم::ؤدي إل الس::تيلء عل الس::لطة مرتب::ط ب::الظروف التاريخي::ة الملموس::ة
ي:: الق::وى المنتك::ة الكدي::دة وعلق::ات النت::اج القديم::ة، بمعني::  :: أن يك::ون هن::اك ن::زاع أو تن::اقض بير

تق::وم ث::ورة، وأن تنتص، فل يكفي
ي:: العوام::ل الموض::وعية والعوام::ل  ::: لوح:::دها، فلب:::د م::ن تركي:::ب وتق:::اطع بير

آخ:::ر، فالقاع::دة القتص:::ادية للث::ورة الجتماعي:::ة، ل تكفي
 :: ل::ديها ق::د. الذاتي::ة

فالكم::اهير الش::عبية والكادح::ة ل تك::ون ج::اهزة للقض::اء عل النظ::ام الق::ديم، إل عن::دما يص::بح الض::طهاد الطبفى
 :: تناقض::ات. بل::غ ح::دا أص::بح ل يحتم::ل

 :: ص::فوف الطبق::ة المس::يطرة، إل عن::دما تتخب::ط في
كم::ا أن الفوضي:: والغم::وض ل يظه::ران في

ي قوتها القتصادية والسياسية بشكل جدي .اقتصادية وسياسية تعكز عن حلها، وعندما، نتيكة أسباب موضوعية، تهيى
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، والح::زاب السياس::ية، والطبق::ات←  ي  :: اس::تقلل ع::ن إرادة الن::اس، والي::ديولوجيير
وبش::كل. ه::ذان الظرف::ان أو الع::املن يظه::ران في

ي:: علق::ات النت::اج المتقادم::ة والق::وى المنتك:::ة الكدي:::دة، وك::ذا التناقض::ات الجتماعي:::ة ع::ام، ل يظه::ران إل عن::دما يص::ل الصاع بير
اع، إل مداه القص ي .النى  تعكس هذا اليي

، وتم::س القتص::اد والسياس::ة ك::ذلك، ه::و م::ا أس::ماه←  ي ي والمس::تغلير إن هاته الزمة الوطنية، ال::نى  تم::س عل ح::د س::واء، المس::تغلير
ي ب  ".الظرف الثوري"لينير

ات رئيسية، وه  ي بثلث مؤسر ي إل أن الوضع الثوري يتمير :يشير لينير

 "1 –   ::: 
، أزم:::ة في  ::: ش:::كل ل متغير:::

، أزم:::ة سياس:::ة الطبق:::ة"القم:::ة"الس:::تحالة بالنس:::بة للطبق:::ات المس:::يطرة، البق:::اء عل س:::يطرتها في
،. المسيطرة، النى  تخلق فك::وة ع::ن طريقه::ا يك::د غض::ب واس::تنكار الطبق::ات المض::طهدة طريق::ه :: 

م::ن أج::ل أن تنفك::ر الث::ورة ل يكفي
، " أل تريد القاعدة"بشكل عادي،    السابق، ولكن يهم أكير

".أن القمة ل تستطيع ذلك"أن تعيش كما في

.تفاقم البؤس والمحن بشكل أكير من المعتاد، بالنسبة للطبقات المضطهدة- 2

  الظ:::روف - 3
  هدوء، في

، النى  كانت، تقبل أن تنهب في ،"الس:::لمية"تزايد ملموس، للسباب المذكورة أعله، لنشاط الكماهير ، وال:::نى 
  الظروف العاصفة، تكون مدفوعة تحت وطأة الزمة عامة، بل ومن طرف 

  مس::تقل" القمة"في
،(" نفس::ها، نح::و عم::ل ت::اريجي ي::: لينير

).217، ص216، ص21العمال الكاملة، باريس م موسكو، المكلد 
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، يك::ب←  ي:: إن الثورة السياسية مستحيلة بدون وضع ثوري، كما أن الثورة ل تولد بشكل إلزام  من ك::ل وض::ع ث::وري، فحس::ب لينير
أن تض:::اف ك:::ذلك الظ:::روف الذاتي:::ة إل الظ:::روف الموض:::وعية، بمعني::: آخ:::ر، ت:::وفر الق:::درة ل:::دى الطبق:::ة الثوري:::ة عل إنك:::از العم:::ال

ية .الثورية الكماهير

، وك::ذا ت::وفر قي::ادة له::ذه الكم::اهير م::ن ط::رف تنظي::م سياس ::←    كل من حالة الوع  والتنظيم لدى الكماهير
.يتضمن العامل الذاتى

، وبمساعدة النظ::ام الكدي::د، تق::وم بإزال::ة وبتحميس من طرف الفكار الثورية تقوم الطبقات الثورية بقلب النظام السياس  الرجع 
.علقات النتاج القديمة وإنكاز أخرى جديدة أكير تقدما

ورة تح::ول تش::كيلة اجتماعي::ة ←  اقتص::ادية ل يتوق::ف عن::د ه::ذا الح::د، ذل::ك أن النظ::ام الجتم::اع  الكدي::د يلزم:ه الوص::ول- إن س::ير
إل مس::توى إنتاجي::ة أعل ل يص::لها النظ::ام الق::ديم، بمعني:: آخ::ر، ت::وفر قاع::دة مادي::ة وتقني::ة مناس::بة، يك::ب خلقه::ا، وعل قاع::دتها

 :::: انتق::::ال رأس::::مالية المانيف::::اكتورة إل. تق::::ف علق::::ات النت::::اج الكدي::::دة
طا أساس::::يا في  :::: الق::::وى المنتك::::ة، ك::::ان سر::::

إن ه::::ذا النقلب في
  ختام الثورة الصناعية تعزز نم::ط النت::اج الرأس::مال  ومع:ه التش::كيلة الرأس::مالية، ال::نى  انتصت نهائي::ا عل

الرأسمالية الصناعية، ففي
.تشكيلة القطاعية

وري لتطور المكتمعات الطبقية، إنه::ا ق:انون النتق::ال م::ن التش::كيلة القديم::ة إل التش::كيلة←  إن الثورة الجتماعية، ه  قانون ضي
  للنس::انية. الكديدة

 :: التط::ور الت::اريجي
إن::ه انقلب يمت::د. إن نهاية النظام الق::ديم، وولدة النظ::ام الكدي::د، تمثلن منعطف::ا مفاجئ::ا في
.إل العديد من الدول، ويغط  مرحلة تطول بهذا القدر أو ذاك، من الهزات الثورية
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بة رئيس::ية وحاس::مة لتش::كيلة←  ، فهك::ذا هن::اك ث::ورات ت::وجه ضي:: أثب::ت التاري::::خ وج::ود ثلث::ة أن:واع م::ن الث::ورات، لك::ل منه::ا تن::وع ك::بير
ل التش::كيلة الجتماعي::ة للث::ورة م::ن الن::وع الول، وهن::اك ث::ورات تق::وم ب::دفع   حالة احتضار، وهناك ثورات تقوم عل تهنر

اجتماعية في
.المور إل نهايتها المنطقية

، ال::ذين رغ::م ع::دم إنك::ارهم لوج::ود ث::ورات باس:::تمرار ع::يب التاري::::خ، لك::ن يكعل::ون م::ن←  ي ي والعلم::اء البورج::وازيير هن:::اك م::ن الب::احثير
ء والتدريجب  للمكتمع   بها التطور البط 

ات، النى  يأتى .دورها الخلق غير ذي قيمة مقارنة بالتغير

وم:::ع ذل:::ك حس:::ب تعري:::ف. إن الماركس:::ية ل تنك:::ر وج:::ود مرحل:::ة التط:::ور الت:::دريجب  والمس:::تمر خلل تاري::::خ التش:::كيلت الجتماعي:::ة
ي::" قاطرات التاري::::خ"ماركس، فإن الثورات الجتماعية شكلت    بير

 :: المكتمع::ات الطبقي::ة، حي::ث يق::وم التن::اقض الع::داتل
الحقيقي::ة في

. الطبقات

ات   :::::: تاري::::خ المكتم::::::ع" التط::::::ور الس::::::لم "يزع::::::م الص::::::لحيون أن ف::::::يى
ات التقدمي::::::ة الوحي::::::دة في وي::::::رى سوس::::::يولوجيون. ه :::::: الف::::::يى

 :: الحي::اة الجتماعي::ة، بمعني:: آخ::ر بالمك::ان
ورة في بورجوازي::ون أن الث::ورات الجتماعي::ة مك::رد ح::وادث عرض::ية لي::س إل، وليس::ت ضي::

 :: إط::ار نظ::ام ق::ائم
تكاوزها إذا أبان رجال الدولة عن نوع من الذكاء والوضوح، ومن تم، فبالنس::بة له::م، ف::إن الص::لحات المطبق::ة في

ي هن::ا ع::ن ع::دائهم للث::ورات الجتماعي::ة، باعتباره::ا هنير ات الجتماعي::ة، م::يب ه :: الوس::يلة الوحي::دة المقبول::ة م::ن أج::ل تحقي::ق التغيير::
.للستغلل" البدي"لتطورالنظام " العادي"انحرافا عرضيا وغير مرغوب فيه، بالمقارنة مع النهج التطوري 

 :: الواق::ع، ف::إن الص::لحات الجتماعي::ة والقتص::ادية والسياس::ية، ه :: منت::وج ث::انوي للث::ورات، فالطبق::ات المس::تغلة المس::يطرة← 
في

  كم:::ا يزع:::م إي:::ديولوجيوها، ب:::ل لنه:::ا تك::ون مدفوع:::ة إل ذل:::ك
تحق:::ق ه:::ذه الص:::لحات أو تل:::ك، لي:::س لنه:::ا مهتم:::ة بالتق:::دم النس:::اتي
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 ::::: للكم:::::اهير المض:::::طهدة يت:::::م تكس:::::يدها به:::::ذا الص:::::لح
بض:::::غط النض:::::ال الث:::::وري للكم:::::اهير المض:::::طهدة، فنتائ:::::ج النض:::::ال الطبفى

ي::  :: مكموعه::ا جزئي::ة، لنه::ا ل تح::ل ول يمكنه::ا أن تح::ل التناقض::ات الساس::ية بير
، ال::نى  تظ::ل في الجتم::اع  أو القتص::ادي أو السياس ::

 ::: التاري::::خ لبع:::ض الش:::عوب، تدحض:::ه. الطبق:::ات المتعادي:::ة
 ::: مرتب:::ة الظ:::واهر العرض:::ية في

، ال:::ذي يض:::ع الث:::ورات في إن التص:::ور المث:::ال 

ك مكانه::ا لخ::رى ب::دون ث::ورة، لن الث::ورة ه :: التكربة التاريخية، ذلك أن التكربة تظهر أن أي تش::كيلة اقتص::ادية م اجتماعي::ة ل::م ت::يى
ط الذي ل مندوحة عنه لمثل هذا النتقال .الشر

  مزيف::ة ومغلوط::ة، كم::ا ه::و الح::ال بالنس::بة لنقلب::ات عس::كرية، ال::نى  ت::دع  الثوري::ة← 
يكير الحديث دائما عن الثورات، لكن بمعاتي

 ::: الح:::ديث م:::ا يس:::ميه ث:::ورات ك . لنفس:::ها
، و"ث:::ورة الم:::داخيل"وم:::ن الملح:::ظ ك:::ذلك أن الص:::حافة والعلم البورج:::وازي يطن:::ب في

، أن الرأسمالية أصبحت "ثورة القادة" وبطبيعة الحال، فقد". ثورية"، بما يعني  أن إيديولوحب  الرأسمالية يريدون اليحاء للكماهير
ي يوما تحديد مفهوم للثورة قائل ، وأصبحت له دللت أخرى، وحاول أحد السوسيولوجيير : فقد هذا المفهوم كل معني

عية" ع  القائم بوسائل تخرج عن إطار الشر ".إن الثورة ه  تغيير للنظام الجتماع  الشر

ي:: الث::ورات والث::ورات المض::ادة   بير
  هذه اللحظة، كما ج::اء أعله، ي::ؤدي إل نك::ران الف::رق المب::دتل

ال معني النقلب الثوري في ي إن اخيى
  سلة واحدة

.السياسية، أي أنه يتم وضعهما في

ع  يت::::م تص::::فيته خلل الث::::ورة، بواس::::طة الطبق::::ات←  م::::ن أج::::ل تحدي::::د دقي::::ق لمفه::::وم الث::::ورة، تك::::ب الش::::ارة إل أن النظ::::ام الشر::::
 ::: القي:::ام بأعم:::ال ثوري::ة ض:::د النظم:::ة السياس:::ية الرجعي:::ة المتقادم:::ة، وإذا ك:::انت الث::ورة

  في
التقدمي::ة، وله::ذه الطبق:::ات الح::ق الت:::اريجي
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السياسية تعني  النتقال للسلطة إل أيدي الطبق::ة الثوري::ة، ف::الثورة المض::ادة تعني :: قل::ب الس::لطة السياس::ية للطبق::ة الثوري::ة، وع:ودة
.الطبقة الرجعية إل السلطة

 :: ص::يف 
 ::  1919ففي

 :: هنغاري::ا، بينم::ا في
 :: اس::بانيا، 1938ت::م قل::ب الس::لطة الس::وفياتية في

ت::م قل::ب الس::لطة الديموقراطي::ة الش::عبية في
جاع ة والملك::ون العق::اريون لكل البل::دين، اس::يى هذان المثالن هم::ا نموذج::ان للث::ورة المض::ادة، حي::ث اس::تطاعت البورجوازي::ة الك::بير

.السيطرة السياسية والقتصادية فيهما

ي:::: الث::::ورة والث::::ورة المض::::ادة   :::: الس::::لطة(ل يك::::ب ك::::ذلك الخل::::ط بير
ا للطبق::::ات الموج::::ودة في والنقلب أو الحرك::::ة) باعتبارهم:::::ا تغيير::::

إن النقلب ل يمس أسس السيطرة السياسية والقتصادية للطبقة السائدة، فالنقلب من صنع جزء أو فئ::ة م::ن ه::ذه. النقلبية
  إيطاليا سنة 

ي في ة، نذكر منها انقلب الفاشيير   ألمانيا سنة 1922الطبقة، والمثلة عن ذلك كثير
، وسنة 1933، في ي عل يد النازيير

 :: جمي::ع الح::الت تك::ون النتيك::ة ه :: اس::تيلء عل الس::لطة م::ن ط::رف 1973
 :: الش::يل  والمثل::ة متع::ددة، إل أن::ه في

 :: في
انقلب بينوسر

يالية .الكزء الكير رجعية وشوفينية من البورجوازية أو البورجوازية الميب

 :: ط::ابع النظ::ام الجتم::اع  والقتص::ادي← 
 :: طبيع::ة التناقض::ات الجتماعي::ة ال::نى  تق::وم بحله::ا، وفي

إن ط::ابع الث::ورة المح::ددة يظه::ر في
  طبيعة النظام الذي تقوم بإنشائه

.الذي تقوم بقلبه، وفي
ي هذه الطبقات توجد دائما إحداها أكير نضكا سياس::يا وأك::ير   الطبقات النى  تقوم بها، ومن بير

إن القوى المحركة للثورة تتكسد في
 :: النض::ال م::ن أج:ل الث::ورة الجتماعي::ة، وتأخ::ذ ه::ذه الطبق::ة عل عاتقه::ا قي::ادة الث:ورة،

ق:درة عل قي::ادة الطبق::ات الخ::رى، حلفائه::ا في
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 ::: الث:::ورة البورجوازي:::ة ب:::المعني الكلس:::يك  
 :::)1789الث:::ورة الفرنس:::ية س:::نة (كم:::ا وق:::ع في

 ::: روس:::يا في
اكية البلش:::فية في  ::: الث:::ورة الش:::يى

، وفي
).1917أكتوبر 

  التاري::::خ) 2
نماذج الثورات الجتماعية الول في

إن. نب::دأ بالتش::كيلت الجتماعي::ة ال::نى  عرف::ت تح::ولت أدت إل النتق::ال م::ن المش::اعات البدائي::ة إل مكتم::ع الطبق::ات المتعادي::ة
 :: منطل::ق ه::ذه الث::ورات،

ية، وك::ان في ي القوى المنتك::ة الكدي::دة وعلق::ات النت::اج الجتماعي::ة العش::ير اع بير ي هذا النتقال هو نتيكة اليي
.ذلك التحول الذي عرفته القوى المنتكة، النى  حققت تقدما تاريخيا مهما

:أ م اليونان القديمة وايطاليا

ي ب::المكتمع العب::ودي، وبالمك::ان ، الذي سيؤدي إل تعويض المكتمع العش::ير يقدم اليونان نموذجا كلسيكيا للنقلب الجتماع 
 ::: قليل:::ة،

 ::: وس:::ط اتح:::ادات العش:::ائر، ال:::نى  ك:::انت قليل:::ة ول تحت:::ل س:::وى أراضي
ورة تش:::كل المكتم:::ع الطبفى كم:::ا ق:::ال انكل:::ز تتب:::ع س:::ير

  منطقة التي::ك
 :: الق::رن الس::ابع ق. خاصة في

 :: اليون::ان الق::ديم ق::د أص::بحت الطبق::ة المس::يطرة.ففي
ية في م ك::انت الرس::تقراطية العش::ير

لكبار ملك  العبيد، فحسب أرسطو كانت أغلبية سكان التيك قد تم استعبادها من طرف أقلية، كم::ا أن العبودي::ة، بس::بب ال::ديون
  الدويلت اليونانية

ت بشكل واسع في .كانت قد انتشر
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تكار، صناع، ملكون صغار ومتوسطون م ليس فقط ضد) – الشعب(إن النضال الثوري لوسع فئات من سكان الديموس "← 

ة، يش::كل الخ::ط الرئيس :: سيطرة الرستقراطية بل كذلك ضد العبودية من أجل الدين والشكال المختلفة لستعباد أعضاء العشير
  القرن الثامن إل السادس ق م

  لليونان في
).657، ص 1، مكلد 1955التاري::::خ العام، موسكو (، "للتطور التاريجي

ة لملك :: العبي::د، ه :: الث::ورة الجتماعي::ة ال::نى ←  إن الث::ورة الجتماعي::ة الك::ير أهمي::ة، ال::نى  ت::م توجيهه::ا ض::د الملكي::ة العقاري::ة الك::بير
  ق م واس::تمرت ح::نى الح::رب الجتماعي::ة بداي::ة الق::رن الول ق(عرفته::ا إيطالي::ا، ال::نى  ابت::دأت بحرك::ة الغراش::وش 

نهاي::ة الق::رن الث::اتي
، وق::::د ش::::كلت). م ي ي:::: اليط::::اليير ة للفلحير ي الس::::وفيات ك::::انت ه::::ذه الح::::رب الجتماعي::::ة عب::::ارة ع::::ن انتفاض::::ة ك::::بير وحس::::ب الم::::ؤرخير

: المرحلة العليا للثورة الجتماعية، ومن نتائكها

وط النى  يحصل عليها الرومانيون-  ي الحصول عل الرض بنفس الشر ي اليطاليير .استطاعة الفلحير

.حصول الساكنة اليطالية عل المواطنة الرومانية- 

ب تنظيم ومؤسسات الم::دن    ضي
بة قوي::ة لوض::ع- ومن نتائكها كذلك، أن الثورة ساهمت في  :: نف::س ال::وقت وجه::ت ضي::

ال::دول، وفي
بة قوية إل روما نفسها .الرستقراطية الرومانية القديمة، بمعني آخر وجهت ضي

 
  وس:::ط الس:::كان الح:::رار، ذل:::ك التن:::اقض الع:::داتل

 ::: أحش:::ائه، بالض:::افة إل التن:::اقض الع:::داتل
خلل تط:::ور المكتم:::ع العب:::ودي تط:::ور في

ي:::: العبي::::د وأس::::يادهم، لق::::د ك:::ان العبي::::د ينتم::::ون إل من::::اطق مختلف::::ة ودول مختلف::::ة ويتكلم:::ون لغ:::ات الساس ::: للمكتم::::ع الق:::ديم بير
.مختلفة، مما كان يضعف وحدتهم، ولكن حينما ينتفضون فنضالهم يهز قواعد كل النظام الجتماع  العبودي

11موضوعات حول المادية التاريخية ::: الحلقة الخامسة ::                                                                                                                                           



ارة                                                                                                            المركز  الماركس  اللينيني  للدراسات و البحاث و التكوين   الشر

ي:: الح::رار، خاص::ة وأن الحرك::ة الثوري::ة←  ي:: ث::ورات العبي::د والحرك::ات الثوري::ة للفلحير هناك س::ؤال ح::ول العلق::ات ال::نى  نش::أت م::ا بير
ة للعبيد بقيادة سبارتاكوس ة قد تزامنت مع أكيب العمال الثورية للعبيد، ونعني  بذلك انتفاضة صقلية والحرب الكبير .الكبير

ي كانت لهما نفس السباب ←    هذا المكال، عل أنه، رغم كون الحركتير
أزمة(لقد أظهر المؤرخون السوفيات ذوي الباع الكبير في

 :::: تل::::ك المرحل::::ة التاريخي::::ة ك::::انت)دول::::ة- روم::::ا كمدين::::ة
، فق::::د تطورت::::ا بش::::كل مس::::تقل ع::::ن بعض::::هما البع::::ض ب::::دون أن يتقاطع::::ا، ففي

ي::: النس:::ان الح:::ر  ة ج:::دا بير فالعبي:::د ل:::م يكون:::وا بع:::د. والعب:::د، بحي:::ث ل يمك:::ن أن يتحالف:::ا) بدرج:::ة أول مواطن:::و روم:::ا(المس:::افة ك:::بير
قادرين عل التحرر رغم كل مكه:وداتهم العنيف::ة، ذل::ك أن العبي::د ل:م يكون::وا طبق::ة ق::ادرة عل التي::ان بنم::ط إنت::اج أك::ير تق::دما، فق::د
ك::::انوا ل يبحث::::ون إل ع:::ن تحرره::::م الشخص :::: ولي:::س ع:::ن العبودي::::ة بش::::كل ع::::ام، أي تنظي::::م المكتم::::ع عل أس::::س جدي::::دة، ل::::م يك::::ن

  تحالف ثوري
.بإمكانهم بلورة برنامج ثوري يسمح بلف أوسع الكماهير في

 :: وق::ت ك::ان في::ه تط::ور النظ::ام العب::ودي يتب::ع خط::ا تص::اعديا، مم::ا س::اعد عل الع::زل السياس ::← 
لق::د انفك::رت ث::ورة س::بارتاكوس في

  القرن الثالث والرابع ق م
.لثورات العبيد، وقد تغير الوضع جذريا عندما دخل النظام العبودي مرحلة الزمة في

  وضع مختلف فئات الس:كان المس::تعبدة 
الملك:ون العق::اريون الص::غار، الفلح::ون، م:ن(خلل هذه المرحلة بدأ نوع من التقارب في

بون م:::ن العبي:::د ، ب:::دأوا يق:::يى  
 :::). حي:::ث وض:::عهم الجتم:::اع  والقتص:::ادي والق:::انوتي

 ::: النت:::اج الزراع ::: في
لق:::د ك:::ان الش:::خص الرئيس ::: في

 :: ح::را، وأص::بح الن اقتص::اديا وقانوني::ا
 :: الماضي

، ال::ذي ك::ان في اطوري::ة ه::و المعم::ر أي الملك العق::اري الص::غير ة للميب المراح::ل الخير::
  وضع أقرب إل العبد، حطم النظام العبودي بشكل. مرتبطا وتابعا للمك العقاري الكبير

، في هكذا، بكعله للملك العقاري الصغير
ي:: الفلح والعب::د، لق::د أص::بح المعم::ر حليف::ا طبيعي::ا للعب::د، هك::ذا، أص::بحت القاع::دة الجتماعي::ة ال::نى  ك::ان   الح::دود الفاص::لة بير

نه::اتل
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 ::: نهاي:::ة
 ::: جبه:::ة موح:::دة إب:::ان الث:::ورات الش:::عبية الثوري:::ة في

يعتم:::د عليه:::ا مال:::ك العبي:::د مح:::دودة، ول:::ذلك توح:::د العبي:::د والمعم:::رون في
اطورية الرومانية .الميب

إن الوسيلة الوحيدة القادرة عل ضمان حرية تطور القوى المنتكة الكديدة، هو النقلب الكذري الثوري للوضاع، أي ثورة← 
  للمكتمع العبودي مع بنيته الفوقية السياسية

وكان لبد للعوامل الداخلية أن تتقاطع مع عوامل. شاملة قادرة عل القبار النهاتل
ي:: الق::رن الث::الث والخ::امس، كم::ا ه::و الح::ال بالنس::بة لث::ورة الب::اغود وحرك::ة الغونيس::ت. خارجية ليتحق::ق ذل::ك فالحرك::ات الش::عبية بير

اطوري:::ة الروماني:::ة دون التمك:::ن م:::ن القض:::اء عليه:::ا نهائي:::ا  :::. اللت:::ان زعزعت:::ا الميب
 ::: في

فم:::ن أج:::ل تحقي:::ق ذل:::ك ك:::ان عل الصاع الطبفى
اطورية الرومانية   الميب

  أراضي
برية في   الغزوات اليب

.المكتمع أن يتقاطع مع عامل خارحب  يتمثل في

 ←، ابرة م::ن جه::ة أخ::رى، أي م::ن الوس::ط الجتم::اع  ك للعبي::د والمعمري::ن م::ن جه::ة، وال::يب إن سقوط روما كان نتيكة العم::ل المش::يى
ود منه، فيما يخص اليد العاملة المستعبدة، اي العبيد ي .حيث كان النظام العبودي خلل قرون ييى

:الثورات البورجوازية ضد القطاع) 3

 :: تط::وره
ي في تير ي ك::بير   أوروب::ا بمرحل::تير

مرحل::ة تص::اعدية: كما هو الحال بالنسبة للمكتمع العبودي، مر النظام الجتماع  القطاع  في
.ومرحلة تنازلية

ي::   أوروبا، فإن حروب الفلحير
ي وسكان المدن، ففي ية للفلحير خلل المرحلة التصاعدية اندلعت العديد من النتفاضات الكماهير

 ::: م:::دن الق:::رون الوس:::ط(وح:::روب س:::كان الم:::دن ) لجك:::ري(1358بفرنس:::ا س:::نة 
،ق:::د ش:::ملت من:::اطق واس:::عة) حرك:::ة الكومون:::ات في
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، كما هو ي ك أي القطاعيير ك ضد العدو المشيى   بعض الحيان انتفض الفلحون وسكان المدن بشكل مشيى
، وفي ت بعناد كبير ي وتمير

كا   :: جن::وب) انش::قاق ديني ::(الح::ال بالنس::بة للح::روب ال::نى  حمل::ت مثل أعل مش::يى
كغط::اء كم::ا وق::ع بالنس::بة لنتفاض::ات الل::بيكوا في

 :: النص::ف الول للق::رن 13و 12فرنسا خلل الق::رن 
 :: بوهيمي::ا في

لق::د ك::ان الم::ر يتعل::ق بنض::الت طويل::ة . 15، والحرك::ة الحوس::ية في
ي والكنيس:::ة الكاثوليكي:::ة  ::: آخ:::ر المط:::اف إل. وح:::ادة ه:::ددت طبق:::ة القط:::اعيير

ي::: ك:::انت تنته ::: في لك:::ن ه:::ذه الح:::روب الثوري:::ة للفلحير

  حقيقة المر فإن طموحات الكم::اهير الفلحي::ة ل:م تخ::رج ع::ن إط::ار النظ::ام الجتم::اع  القط::اع 
ل:م يك::ن المنتفض::ون. الفشل، ففي

اطور، لق::د ك::انت الوه::ام ، وذل::ك ب::إرادة للمل::ك أو القيص أو الم::يب ينتظ::رون أك::ير م::ن ن::وع م::ن المرون::ة، فيم::ا يخ::ص النير:: القط::اع 
هم متكذرة، حنى أن قادات النتفاضات ينسبون لنفس::هم لق::ب المل::ك ويح::اولون إعط::اء الحرك::ة الثوري::ة تكاه هؤلء الملوك وغير
ي خلل س::نوات  :: الص::ير

اتبي::ة القطاعي::ة، وق::د ك::ان الح::ال نفس::ه بالنس::بة للنتفاض:::ات الفلحي::ة في ي::: الش::كال التقليدي:::ة لليى للفلحير
، بحي:::ث ظه:::ر أن ق::ادة الحرك:::ات ع::ادة م:::ا يع::ودون إل الش::كال الس:::تغللية1864 – 1850و 1646 – 1626و 883 – 875

.القطاعية

.لقد كان محكوما عل كل هذه الحروب والحركات الفلحية بالتفكك الداخل  والوهن ثم الهزيمة← 

ي::←   :: أوروب::ا العص الوس::يط يحقق::ون انتص::ارات أك::ير أهمي::ة م::ن الفلحير
ي كان سكان المدن في   ضاعهم ضد السياد القطاعيير

.في
ي بث::ورات الكومون::ات، اس::تطاعت بع::ض الم::دن  تحقي::ق) إيطالي::ا كمث::ال(فعل إثر التمردات المنتصة والمسماة من طرف الم::ؤرخير

، وحص:::لت م:::دن أخ:::رى  عل وض:::عية مدين:::ة ح:::رة رغ:::م بقائه:::ا عل ال:::ولء، وذل:::ك) مث:::ال ألماني:::ا(الس:::تقلل القتص:::ادي والسياس :::
، بينم::ا حص::لت م::دن أخ::رى   

اطور الكرم::اتي ائب وواجب::ات أخ::رى) فرنس::ا كمث::ال(بطريقة شكلية م::ن ط::رف الم::يب عل ح::ق أداء الصي::
 :: ت::دبير ش::ؤونها

ة في  :: نف::س ال::وقت ال::ذي ح::افظت عل ن::وع م::ن اس::تقللية ك::بير
 :: ك::ل الح::وال ل::م تك::ن. تك::اه المل::ك وح::ده، في

لك::ن في
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 :::: مكم::::وعه، أي أن طموحاته::::ا ل تتع::::دى س::::قف المص::::الح القتص::::ادية
الث::::ورات المديني::::ة ته::::دف إل تص::::فية النظ::::ام القط::::اع  في

ي:: ال::ذين ك::انوا   المدن الحرة، عندما كانوا ينتفض::ون ض::د طبق::ة التك::ار والمرابير
للمدينة، وهو نفس الحال بالنسبة لثورات الصناع في

.يستغلون، بدون شفقة سكان المدن الفقراء، لكنهم كذلك، لم يكونوا يستهدفون النظام القطاع  باعتباره كذلك

 :: المكتم::ع، ف::إن النفك::ارات← 
  المدن والبوادي، توافق::ان بش::كل أساس :: ق::وى النت::اج في

فطالما أن العلقات القطاعية للنتاج في
ا ج::ذريا م::ع ، ولن يتحقق ذلك، إل بع::دما ب:::دأ يع:::رف الوض::ع تغيير:: الثورية الفلحية والمدينية، لم يكن بإمكانها قلب النظام القطاع 

.ظهور الشكال الول للقتصاد الرأسمال 

، وب::أن ق::وى اجتماعي::ة معادي::ة للنظ::ام←   :: المكتم::ع القط::اع 
  نزاع م::ع علق::ات النت::اج في

يتأكد هنا، أن قوى النتاج قد دخلت في
وليتاري:::ا، الل::ذان دخل مشح التاري::::خ   المدن والبوادي ق::د نش:::أت، ونعني :: هن::ا طبقت:::ان رئيس::يتان وهم:::ا البورجوازي::ة واليب

.القطاع  في
 :::. هك:::ذا م:::ع ظه:::ور البني:::ات الرأس:::مالية يبت:::دئ عص الث:::ورات البورجوازي:::ة المعادي:::ة للقط:::اع

ويح:::دد المؤرخ:::ون بداي:::ة الرأس:::مالية في
ي القرن الخامس عشر والسادس عشر .الحدود الفاصلة بير

 :: ال::دول المنخفض::ة ← 
ة الساس::ية للث::ورات البورجوازي::ة الول في ي:: – 1566(إن المير ا ) 1609   :: انكل:::يى

– 1641(، في  1653(:: 
، في

– 1775(أمريكا    فرنسا ) 1783 
– 1789( وفي   بلدان كانت قاعدة النمط الرأسمال  للنت::اج فيه::ا ه::و) 1794 

ه  كونها وقعت في

::: 
المانيف:::اكتورة، ال:::نى  ل تختل:::ف بنيته:::ا التحتي:::ة بش:::كل أساس ::: ع:::ن نظ:::ام الكوربوراس:::يون، هك:::ذا، وله:::ذا الس:::بب، ع:::ادت الهيمن:::ة في

وليتاريا ما زال::ت ض::عيفة، وك::انت الق::وة السياس::ية المس::يطرة للفئ::ات العامل::ة الثورات البورجوازية الول للبورجوازية حيث كانت اليب
ة الثورية  .تمثلها الفئة البورجوازية الصغير
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 :: وس::ط الق::رن ← 
ي::ة في ي ا، ف::القوى المحرك::ة للث:ورة النكلير ي::   ك::ل ث::ورة ش::كل أص::يل متمير

ك::انت 17كان توزي::::ع القوى الطبقية يأخذ في
جزة م::ن النبلء، وه::ذا م::ا يفش ك::ون المس::ألة الساس::ية للث::ورة، أي المس::ألة الزراعي::ة، ل::م تتش::كل م::ن البورجوازي::ة وم::ن الفئ::ة الم::يب
ية حليفها الرئيس  الذي تحمل ثقل النضال ي   صالح اللندس لورد، هكذا خانت البورجوازية النكلير

، بل في ي   صالح الفلحير
تحل في

ي .الثوري، نعني  بذلك الفلحير

  بداية القرن 
ة سيعة لدرجة أنه في ي بوتير ورة نزع ملكية الفلحير ي 19هكذا، بعد انتصار الثورة تصارعت سير كان الفلحون النكلير

.قد انته وجودهم كطبقة

جز النبلء ذات أهمي::::ة، ول::::ذلك، وم::::ن أج::::ل ض::::مان عيش::::ها الطفيل :::: ك::::انت طبق::::ة النبلء فيم::::ا يخ::::ص فرنس::::ا، ل::::م تك::::ن درج::::ة ت::::يب
، ب:::::ل ك:::::ذلك بالس:::::تيلء عل الك:::::زء الك:::::يب م:::::ن م:::::داخيل ي::::: الفرنس:::::ية تأخ:::::ذ أمواله:::::ا لي:::::س فق:::::ط م:::::ن الس:::::تغلل المباسر::::: للفلحير

ائب ي:: النبلء وت::وقفت الحمائي::ة الملكي::ة، ح::نى أص::بحت. البورجوازية، وذلك عن طري::ق الصي:: وم::ا أن ت::وقفت الح::روب الداخلي::ة بير
ي والدول::ة ق::د قاومت::ا طموحاته::ا، وبم::ا أنه::ا ل::م تك::د م::ن داخله::ا ي:: العق::اريير البورجوازي::ة تط::رح مس::ألة الس::لطة، وبم::ا أن طبق::ة الملكير
ي:: ، ستلكأ البورجوازية إل فئة العمال واضعة ح::دا لتح::الف طوي::ل م::ع طبق::ة الملكير ي تلك القوى الداخلية للقضاء عل القطاعيير

 :::: الم::::دن
ة في ي:::: والبورجوازي::::ة الص::::غير ي ومحول::::ة وجهته::::ا نح::::و طبق::::ة الفلحير إن الث::::ورة ال::::نى  قادته::::ا البورجوازي::::ة الفرنس::::ية. العق::::اريير

 :: الب::وادي
 :: الم::دن، كم::ا في

 :: عل ج::دور القطاعي::ة في
 :: ص::الح. ستقصي

وم::ن نتائ::ج ذل::ك أن عرف::ت فرنس::ا حل للمس::ألة الزراعي::ة ك::ان في
ي .الفلحير
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 :: بداي::ة الق::رن 
 :: ألماني:::ا، ل::م تع::رف البورجوازي::ة اللماني:::ة في

، ول::ذلك ل::م 16في كي::ف تق::در مص:::الحها الحقيقي::ة عل الص::عيد ال::وطني 
 :: ألماني::ا

ي:: الثوري::ة، وب::ذلك فش::لت أول ث::ورة معادي::ة للقط::اع في إن خيان::ة البورجوازي::ة ك::ان س::ببا. تقدم أي دعم فعال لطبقة الفلحير
ء   تقسيم سياس  دائم للمانيا، وانعكس ذلك عل تطورها القتصادي بشكل س 

.في

ي الثورة البورجوازية قائل←  : سطر انكلز إحدى أهم قوانير

ك::ارل م::اركس م(" حنى يمكن ضمان انتصارات البورجوازية، النى  كانت ناضكة وجاهزة للحصاد، كان عل الثورة أن تتكاوز الهدف"
، ص   

  مكلدين، منشورات دار التقدم، موسكو، المكلد التاتي
).107فردريك انكلز، العمال المختارة في

 :: الم::دن، وه::ذا1849- 1848خلل سنة 
وليتاري::ة في ، كانت ألمانيا تعرف غياب::ا لحرك::ة فلحي::ة معادي::ة للقط::اع وض::عفا للحرك::ة اليب

م:::ا يفشأن الق:::وى الثوري:::ة ك:::انت غير::: ق:::ادرة عل الح:::د م:::ن ت:::ردد البورجوازي:::ة اللماني:::ة، ال:::نى  أرهبه:::ا الخ:::وف م:::ن المس:::اس بالملكي:::ة
ي أع::داء الم::س، ول::ذلك فش::لت ث:ورة  ي:: العق::اريير 1849 – 1848الخاصة، مما جعلها تفقد انطلقتها الثورية وتت::وجه نح::و الملكير

  ألمانيا، وهكذا فالمشكل الرئيس  للثورة 
.لم يتحقق) الوحدة الوطنية للمانيا(في

 ::: البل:::دان ال:::نى  ل:::م تتحق:::ق فيه:::ا بع:::د مه:::ام الث:::ورة البورجوازي:::ة← 
يالي:::ة بش:::كل أساس ::: توزي::::ع الق:::وى الطبقي:::ة في ت المرحل:::ة الميب غير:::

  روسيا 
– 1905(المعادية للقطاع، لقد أظهرت الثورة الشعبية في أن البورجوازية الحتكارية خلل الثورات الديموقراطي::ة) 1907 

ي:: هم:::ا الق::وى وليتاري:::ا والفلحير ، فاليب ي الكب::ار، وبالت::ال  ي العقاريير البورجوازية تتخذ مواقف معادية للثورة وتتحالف مع طبقة الملكير
.المحركة لهذه الثورات الديموقراطية البورجوازية
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  البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة والتابعة، فرغم ترددها وعدم اس::تقرارها، تس::تطيع البورجوازي::ة الوطني::ة فيه::ا لع::ب أدوار
أما في

.ثورية

 :: النض::ال الث::وري، تت::وزع الث::ورات المعادي::ة للقط::اع إل ث::ورات بورجوازي::ة، ث::ورات← 
حس::ب درج::ة مس::اهمة الكم::اهير الش::عبية في

 :: تحقي::ق أه::دافها ب::دون. العي::ان، ث::ورات ديموقرطي::ة بورجوازي::ة، ث::ورات ش::عبية
 :: الث::ورات م::ن الن::وع الول تنك::ح البورجوازي::ة في

ففي
  فمش::اركة الكم::اهير الش::عبية 

 :: الن::وع الث::اتي
ي:: والعم::ال إل النض::ال، أم::ا في ي::ؤثر بش::كل ك::بير) الفلح::ون، الطبق::ة العامل::ة(ج::ر الفلحير

 ::: كت:::ابه . عل مس:::ار والمحط:::ة النهائي:::ة للث:::ورة
كي:::ة " الدول:::ة والث:::ورة"في ي::: الث:::ورة اليى تغالي:::ة ) 1908(ذك:::ر لينير كنم:::اذج) 1910(واليب
.إنهما قطبان تتدحرج بينهما أغلبية الثورات البورجوازية. كنموذج للثورة الشعبية 1905لثورات العيان، والثورة الروسية لسنة 

وقراط  للس:::تبداد←    موقف الثورة البورجوازية من جهاز الدولة القطاع  والكهاز العسكري وال:::بير
.هناك إشكالية أخرى تتمثل في

، ل تح::اول تحوي::ل آل::ة الدول::ة :: 
 :: عل الس::تغلل الطبفى

  هذا الصدد، أن الثورة البورجوازية، ال::نى  ل تقصي
وتظهر التكربة التاريخية في

ي ي::::: العق:::::اريير فكقاع:::::دة عام:::::ة، تح:::::اول البورجوازي:::::ة ع:::::ن طري:::::ق الث:::::ورة، أن تس:::::تول  عل الل:::::ة العس:::::كرية. ال:::::نى  بنته:::::ا دول:::::ة الملكير
وقراطي::ة الس::تبدادية وتكييفه::ا م::ع حاجياته:::ا وتطويره::ا لص:::الحها، ويت::أثر عمله:::ا م:::ن حي::ث الش::كال الملموس::ة بطبيع::ة الث::ورة والبير
 :: الث::ورة، بق::در م::ا يلفى:: بالش::كال القديم::ة

ي من التكربة التاريخية، أن::ه بق::در م::ا تت::دخل الكم::اهير في الديموقراطية البورجوازية، ويتبير
  مزبلة التاري::::خ

.للدولة القطاعية في

، كم::ا ه::و الح::ال بالنس::بة للث::ورة الول البورجوازي::ة المنتصة هناك من الث::ورات البورجوازي::ة ال::نى  أخ::ذت ش::كل ح::روب تحري::ر وطني ::
 :: نهاي::ة الق::رن 

 :: البل::دان المنخفض::ة، وذل::ك ض::د الس::يطرة الس::بانية في
 :: نهاي::ة الق::رن16في

، ونف:س الح::ال بالنس::بة للث::ورة المريكي::ة في
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 :: الق::رن  18
ي::ة، وه::و ك::ذلك ح::ال الث::ورات المريكي::ة اللتيني::ة في ي تغالي::ة، 19ض::د الس::يطرة النكلير وبولت الس::بانية واليب ض::د الم::يى

  القرن
ق أوروبا في   جنوب سر

ض::د 19والحال نفسه كذلك بالنسبة للثورات اليطالية والهنغارية ضد النير النمساوي، والثورات في
كية ، وم::ع ذل::ك فإح::دى. السيطرة اليى أغلب ثورات التحرر الوطني  هاته كانت تستهدف تحرير البلد من اضطهاد القط::اع الجن::نب 

 :::: الق::::رن 
، أي النم::::وذج المريك ::::: في ، ك::::ان م::::ن أه::::دافها التح:::::رر م::::ن النير:::: الرأس:::::مال 18الث::::ورات البورجوازي::::ة الول للتح:::::رر ال::::وطني 

ية ي ، نير البورجوازية النكلير .الجننب 

ورة الثورية العالمية) 4 اكية والسير وليتارية الشيى :الثورة اليب

  التاري::::خ
وليتاريا عن كل أنواع الثورات الجتماعية السابقة، وخاصة الثورة البورجوازية، فكل الثورات في تختلف الثورة الجتماعية لليب

 ::: آخ:::ر المط:::اف إل قل:::ب ش:::كل م:::ن أش:::كال الس:::تغلل، ث:::م تعويض:::ها بأش:::كال جدي:::دة
اكية، ك:::انت ت:::ؤدي في قب:::ل ث:::ورة أكت:::وبر الش:::يى

 :: الث:::ورة
للس:::تغلل، حي:::ث تخض:::ع الكم:::اهير م:::ن جدي:::د لنير::: الس:::تغلل والض:::طهاد عل ي:::د طبق:::ة أو طبق:::ات جدي:::دة، بينم:::ا تقصي

اكية عل كل شكل من أشكال الستغلل .الشيى

اك  ل يولد جاهزا  اكية، فه  كون نظام النتاج الشيى ة الثانية للثورة الشيى ي  كما هو الحال بالنسبة لنمط النت::اج الرأس::مال –أما المير
، ب::ل فق::ط تظه::ر فق::ط مق::دماته المادي::ة م::ن خلل–ال::ذي ترع::رع وتط::ور م::ن داخ::ل النظ::ام القط::اع    م::ن داخ::ل النظ::ام الرأس::مال 

ة الميكانيكي::ة قاع::دتها التقني::ة ، حي::ث تش::كل الص::ناعة الك::بير ي:: بطابعه::ا الجتم:::اع  .التط::ور ال::ذي تعرف::ه الق::وى المنتك::ة، ال::نى  تتمير
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وليتاريا والكماهير العمالية أن تحدد مكرد هدف ضيق كما تفعل الثورة البورجوازية ضد القطاع، وعل هذا الساس ل يمكن لليب
  بالستيلء عل السلطة السياسية، من أجل جعل البنية الرأسمالية القائمة نمطا إنتاجيا مسيطرا

.النى  تكتفي

وليتارية ل تتوقف عند الستيلء عل السلطة، فهذا الس::تيلء ل يعني :: بالنس::بة له::ا س::وى مرحل::ة البداي::ة، ذل::ك أن::ه م::ن إن الثورة اليب
اكية، أو الملكي::ة الخاص::ة إل الملكي::ة الجتماعي::ة، ذات ط::ابع جدي::د بالكام:::ل، يك::ب أجل تحويل الملكية الرأسمالية إل ملكي::ة اش:::يى
القي::ام ب::الثورة السياس::ية وقل::ب الس::يطرة السياس::ية للبورجوازي::ة وتحقي::ق الس::يطرة السياس::ية للطبق::ة العامل::ة، أي إنش::اء دكتاتوري::ة

وليتاريا واستعمالها من أجل تصفية الملكية الخاصة وانتصار الملكية الكماعية لوسائل النتاج .اليب

اكية مرحل::ة تاريخي::ة انتقالي::ة ق::د تط::ول أو تقص، حي::ث تتحق::ق التح::ولت الثوري::ة←  ي:: الرأس::مالية والش::يى له::ذا الس::بب، هن::اك بير
اكية الموافق::ة للق::وى  :: ح::اد علق::ات النت::اج الش::يى

ة النتقالي::ة، حي::ث تص::هر م::ن داخ::ل ضاع طبفى  :: ه::ذه الف::يى
للبني::ات القائم::ة، وفي

 
اكية، حيث يتحقق التحويل السياس :: والقتص::ادي والثق::افي المنتكة الجتماعية، خلل هذه المرحلة، النى  تمتد فيها الثورة الشيى

اكية بدون ثورة .لحياة المكتمع، ل يمكن أن يتم انتقال تطوري من الرأسمالية إل الشيى

ورة الثورية) 5 ل وأثرهما عل السير يالية وقانون التطور الغير المتكافي تطور الرأسمالية إل اميب

ي  ة من تطورها، وه  ما يطلق عليها من طرف الماركسيير يالية، النى -انتقلت الرأسمالية إل المرحلة الخير ي بالمرحلة الميب اللينينيير

يالية، نتيكة خصائصها النى . تعني  رغم كل التعرجات النى  يعرفها هذا التطور، دخول مرحلة النحطاط والعد التنازل  وتمثل الميب
  كتابه الشهير 

ي في يالية أعل مراحل الرأسمالية"حددها لينير اكية" الميب .مقدمة للثورة الشيى
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ل للدول الرأسمالية←  اكية، من حيث أن التطور القتصادي والسياس  غير المتكافي يالية بشكل كبير ظروف الثورة الشيى ت الميب غير
ي::: امنة، وق:::د ك:::ان لينير ي   مختلف البلدان غير ميى

وليتارية في يتم عيب قفزات، مما يكعل نضج الظروف القتصادية والسياسية للثورة اليب
يالي::ة، وهن:::ا لب::د   الحلقات الضعيفة من السلس:::لة الميب

أول من اكتشف هذا القانون للرأسمالية، الذي يثبت إمكانية قيام الثورات في

اكية، ل يعني :: يالي:::ة، أي البل:::د الناض:::ج موض:::وعيا م:::ن أج:::ل انتص:::ار الث:::ورة الش:::يى  ::: السلس:::لة الميب
م:::ن تس:::كيل أن الحلق:::ة الض:::عف في

يالي::ة، أي ذل::ك البل::د ال::ذي ورة بلدا أكير تطورا من الناحية القتصادية، ب::ل ذل::ك ال::ذي توج::د في::ه عق::دة م::ن التناقض::ات الميب بالصي
يالي::ة ح::دا أقص  ::. وصلت فيه التناقضات الجتماعي::ة والقتص::ادية للميب

 :: بل::دان كه::ذه، يس::اهم تف::اقم التناقض::ات الجتماعي::ة في
في

إنض:::اج الكم:::اهير الش:::عبية م:::ن أج:::ل القي:::ام ب:::الثورة، ويخل:::ق الظ:::روف الموض:::وعية م:::ن أج:::ل قل:::ب الس:::يطرة القتص:::ادية والسياس:::ية
وليتاريا .للبورجوازية وإقامة دكتاتورية اليب

اك  ورة الثوري::ة العالمي::ة انش::طارا جع::ل الف::ق الش::يى يالي::ة، عرف::ت الس::ير عل قاعدة التغيير:: ال::ذي ت::م بحك::م تط::ور الرأس::مالية إل اميب
يالية والثورات الديموقراطية البورجوازي::ة،   دول المراكز الميب

اكية في ي من الثورات، الثورات الشيى ي مختلفير للثورة ينطلق من نوعير
  بلدان المستعمرات وأشباه المستعمرات والدول التابعة، وه  عموما ما يطلق عليه بثورات التحرر الوطني  للبلدان المضطهدة

في
يالية ي::. من طرف الميب  :: نف::س ال::وقت م::ن ط::رف الملكير

  هذه البلدان، فبقايا النظام القطاع  أو م::ا يش::ابهه يت::م ال::دفاع عنه::ا، في
في

 ::: ه:::ذه البل:::دان بقي:::ادة الطبق:::ة العامل:::ة
يالي:::ة، وبالت:::ال  تأخ:::ذ الث:::ورات في ادوري:::ة المتحالف:::ة م:::ع الميب ي والبورجوازي:::ة الكوميب العق:::اريير

يالي:::ة، ول:::ذلك أص:::بحت ادور والميب ، طابع:::ا معادي:::ا للقط:::اع والكم:::يب ي::: ، وبالتح:::الف م:::ع الفلحير وحزب::ه:::ا الث:::وري الماركس ::: اللينيني :::
اكية العالمية .ثورات التحرر الوطني  حليفا أساسيا للثورة الشيى
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لقد كان ول زال، أن جوهر السياسة الستعمارية الكديدة، يقوم عل منع الدولة الحديثة العهد بالستقلل، من تطوير اقتصادها
 :::: فل::::ك

، وخاص:::::ة ص:::::ناعتها، وذل::::ك لربطه::::ا بعكل::::ة النظ::::ام القتص::::ادي والسياس :::: الع::::الم  للرأس:::::مالية أي جعله::::ا ت::::دور في ال::::وطني 
.الرأسمالية

  هذا الصدد
ي في :يقول لينير

 :: الواق::ع، فه::ذا الخير:: ه::و" 
 :: الظ::ل التح::رر القتص::ادي، والح::ال أن::ه في

ي في يالي::ة ع::ن التح::رر ال::وطني  ت::اركير يتح::دث إي::ديولوجيو الميب
).187، ص 22العمال الكاملة، مكلد (" الهم

 ::: إقام:::ة ص:::ناعة وطني::::ة
لي:::س هن::::اك س:::وى وس:::يلة واح:::دة لتك::::اوز الت::::أخر القتص:::ادي وتحقي::::ق اقتص::::اد متط::::ور، وه ::: النخ::::راط في

، ل يمك:::ن تحقيق:::ه إل ع:::ن طري:::ق. متقدم:::ة ودع:::م ذل:::ك بإص:::لح زراع ::: إن الس:::تقلل القتص:::ادي والسياس ::: وبن:::اء اقتص:::اد وطني :::
يالية والقوى الرجعية داخل البلدان التابعة .نضال ثوري بقيادة الطبقة العاملة وحزب::ها الثوري ضد الميب

 ::: الع:::الم كل::ه يمت:::د عل← 
اكية في   نفس البلدان، والنتقال من الرأس::مالية إل الش:::يى

  نفس الوقت، في
وليتارية في ل تنتص الثورات اليب

اكية وثورات التحرر الوطني   :: لحظ::ات مختلف::ة، فإنه::ا. مرحلة طويلة تاريخيا، مرحلة الثورات الشيى
لكن، وإن ق::امت ه::ذه الث::ورات في

ورة ثورية عالمية واحدة   سير
.تندمج في

عل  محمود

2018-يناير- 11
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