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مقدمة:
تــم تجميــع كتابــات ماهــر جايــان الخاصــة والعامــة عــى أنهــا « جميــع الكتابــات « أو
األعــال الكاملــة ،وذلــك بعــد استشــهاده يف  30آذار  ،1972وقــد نــرت بعــض هــذه
الكتابــات مــن قبــل نارشيــن مختلفــن ،ولكــن بســبب األوضــاع السياســية واملالحقــة
األمنيــة مــن قبــل الفاشــية الرتكيــة حيــث تــم تهديــد النارشيــن ولذلــك تــم إخفــاء هــذه
الكتابــات أو مبعنــى « أرث ماهــر جايــان « وكل مــا تشــمله مــن محــارض اجتامعــات
ولقــاءات مــع أعضــاء الحــزب ومقــاالت متفرقــة  ،ومــن ثــم جــرت عــدت محــاوالت
إلعــادة صياغــة هــذه االرث الســيايس والعســكري والثــوري يف تركيــا والــرق األوســط،
ألن هــذا اإلرث هــو مبعــث فخــر وســعادة لــدى جميــع الثوريــن واليســاريني ألن تشــايان
فيلســوف ومنظــر وقائــد ثــوري وعســكري ،كانــت كتاباتــه تشــمل كل شــعوب الــرق
األوســط مبعنــى آخــر كان يخاطــب الدائــرة الثوريــة يف الــرق األوســط.
ومــن جانــب آخــر قــال ماهــر تشــايان ونقتبــس مــن كتيــب الثــورة املســتمرة «أن هنــاك
فــوىض نظريــة كاملــة تســود يف يســار بالدنــا اليــوم « وااللتـزام بالطريقــة الجدليــة لنظريــة
الثــورة املاركســية ومحتواهــا إىل النظريــة السياســية العســكرية للثــورات االســتعامرية
ولغتهــا ومصلحتهــا تــم تصنيعــه مــن قبــل بأســلوب عســكري يف نظريــة سياســية محــددة
لرتكيــا ،واستنســاخ التجربــة الثــورة ضــد االســتعامر.
هــذا هــو الســبب يف أننــا عندمــا ننظــر يف القضايــا النظريــة والسياســية ملاهــر تشــايان
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.
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مركز ثورة الشرق األوسط:
الفصل األول

-1حول مشكلة الثقافة

مهمــة الثــوري هــي النضــال مــن أجــل الثــورة مــع جميــع الوســائل املتاحــة وكــا يقــول
األســاتذة الكبــار يف كثــر مــن األحيــان« ،إنــه ليــس شــي ًئا اشـراك ًيا للقتــال مــن أجــل الثــورة
«ولهــذا الســبب يجــب عــى الثــوري أن يتخصــص يف إتقــان نفســه ،وتطويــر مواهبــه
ومهاراتــه ،التــي يتــم التــدرب عليهــا يف نظري ـاً وعملي ـاً.
وأعنــي الجمــع بــن التعليــم النظــري الثــوري وهــذه املامرســة ،ال يتمثــل الغــرض يف قـراءة
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
ويتطــورون باســتخدام مبــادرة كل شــخص ثــوري متمســك بفكــره و يعتمــد القتــال يف
ضــوء التكتيــكات الصحيحــة مــن خــال اتخــاذ قــرارات صادقــة يف مجــاالت الهزميــة
والنجــاح عــى تصــور النظريــة الثوريــة بشــكل عــام ومامرســة هــذه النظريــة مــع التفكــر
اإلبداعــي واملامرســة  ،و يعتمــد مــرور طالــب الحركــة الثوريــة مــن خــال التعليــم الســليم
عــى مســارين مرتابطــن ومتشــابكني يجــب تعلــم النظريــة املجــردة  ،وإلقــاء الخطــاب
الجــاف عــى الدمــاغ أو الــرأس  ،وذلــك لفهــم تاريــخ الحــركات العامليــة و لفهــم تاريــخ
الحركــة الثوريــة العامليــة بشــكل عــام و لفهــم املاركســية اللينينيــة واملامرســة العامليــة ,
إنهــا تضمــن أن الحركــة الثوريــة لبلدهــا تشــارك يف العمــل العمــي لضــان تســليم الخــط
املاركيس-اللينينــي ملامرســة هــذه الحــرب  ،كنتيجــة لالمتثــال لرشوطهــا الخاصــة.
ويبــدو أنــه يف حركــة املوظفــن يلعــب التشــكيل النظــري للشــخص دو ًرا مهـ ًـا للغايــة يف
قــدرة الكــوادر عــى التــرف يف الخــط الصحيــح كقائــد ،وكمنظــم مســتقل ،ترتبــط ارتباطًــا
وثي ًقــا بهــذه الجــودة بــاألداء ،ومــن الحتمــي أن يكــون العــبء األســايس للتعليــم عــى
عاتــق األفـراد لذلــك يجــب أال ننــى أن املعلــم هــو مهمــة ثوريــة للتعلــم الفــردي الفعــال
وأن تعلــم تطويــر ثورتكــم ليســت عمـ ًـا ميكانيك ًيــا ثاب ًتــا ،إمنــا مهنــة بشــكل عــام ،فيهــا
روح وحامســة دون امتــاك الشــعور بالوطنيــة.
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ويجــب أن تتشــكل هــذه الــروح مــن التعليــم يف النفــس ألنهــا الــرط األســايس للحــاس
عندئــذ فقــط ميكــن تنفيــذ العمــل العلمــي الــذي يقــوم عليــه التعليــم الثــوري دون
انقطــاع عندهــا فقــط يــأيت التعليــم الثــوري عــى الــورق مــن الق ـرارات التــي نتخذهــا،
والقـرارات البريوقراطيــة ،ونعــود إىل التعليــم اليومــي امللمــوس مثــال «ثــورة املــي ســيارة
مــن نصيبــي « هــو موقــف ميكانيــي ،وهــذا املوقــف يجعــل الشــخص ســلبي .يف األوقــات
الصعبــة يــؤدي إىل االرتبــاك املشــكلة ليســت رشط املشــاركة يف تحريــك الســيارة ،لكــن
املشــكلة هــي تعبئــة كل االحتــاالت واملســؤولية عــن الثــورة.
وهــذا ،بــدوره ،يتطلــب حامســة ثوريــة ،تحديــا للقــوات املضــادة للثــورة ،إذا كنــا نعلــم
أن الحــاس الثــوري واليــأس هــا القــوة املدمــرة التــي تبقينــا عــى قيــد الحيــاة خــال
أيــام الثــورة الطويلــة ،إذا الجيــش الــذي فقــد ســاحه 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 خــال هزميــة ثوريــة جيــدة ،ميكنــه تحمــل
املســؤولية عــن نفســه ،ومــن الــروري أن نأخــذ عــى عاتقنــا املهــام التــي ميكــن القيــام
بهــا وأن يكــون لدينــا إحســاس باملســؤولية دامئـاً بــأن نتــرف مثــل الشــخص الثــوري
لذلــك يجــب عــى الشــخص املســؤول أن يفعــل هــذه املامرســات 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 االنطــاق يف التعليــم
هــي أن املشــاكل الرئيســية للبــاد والحــرب العامليــة للطبقــة العاملــة هــي (سياســية ،
اقتصاديــة  ،إيديولوجيــة)  ،وبنــا ًء 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
والشــباب  ،و تعلــم أســلوب القتــال «(دمييــروف) وتعليمــه وذلــك يحتــاج إىل قاعــدة
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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ومــن الــروري القيــام بعمــل يف برنامــج محــدد إلكــال هــذا التعلــم ،مثــل املقاتــل
الثــوري الــذي لديــه احتيــاط مــن أجــل تحقيــق تشــكيل املحاربــن الشــجعان خوفـاً مــن
أن يضلــون الطريــق الصحيــح للعمــل الجامعــي وهكــذا يف الحركــة الثوريــة ،يوجــد الكثــر
مــن ميتلــئ باالنضبــاط والــذكاء ونــرى أيضـاً أولئــك الذيــن يهربــون مــن فهــم ومســؤولية
املنظمــة ،يف هــذا الصــدد ،ومــن االحتيــاط يجــب علينــا تعديــل العمــل املفاهيــم القدميــة.
- 2حول الحركات الشبابية األخيرة
(وضع وحالة الشباب)

دولــة مثــل تركيــا شــبه االســتعامرية والرأســالية املتخلفــة والعالقــات اإلقطاعيــة ،دوم ـاُ
جنبــا إىل جنــب ،وســوف متــر مــن خــال اثنــن مــن النضــال تحريــر البــاد مــن العمليــة
الثوريــة اليــوم مل يعــد حقيقــة معروفــة مــن قبــل جميــع االش ـراكيني العلمــي ومســتقلة
متامــا ودميقراطيــة حقــا تركيــا ،واإلحالــة وإدارة الربوليتاريــا تصــور الطبقــة الثوريــة
الدميقراطيــة الحقيقيــة تتكــون مــن كل يشء :النضــال الكامــل لتأســيس تركيــا مســتقلة
ودميقراطيــة حقــا فــإن تركيــا أيضــا الذهــاب مــن خــال الكثــر مــن املراحــل يف حــد ذاتــه
ينقســم أيضــا إىل مرحلــة وكل مرحلــة تتطلــب تحالفــات معينــة  ,و يف هــذه العمليــة
ســوف يســتفيد مــن مختلــف النقابــات عــى الجبهــة املقابلــة.
لكــن املرحلــة التــي نحــن فيهــا هــي دولــة ال تعتمــد الربوليتاريــا طبقــة فيهــا وال يوجــد
حــزب اش ـرايك بروليتــاري وأيض ـاً يف هــذه املرحلــة ،فــإن الشــباب املناهــض لإلمربياليــة
مهــم بنفــس القــدر ،طاملــا أن األقليــة الفعالــة املناهضــة لإلمربياليــة مهمــة يف الحــرب ضــد
اإلمربياليــة األمريكيــة.
وأيضـاً هــذه الفــرة التــي نحــن فيهــا ،يجــب عــى االشـراكيني الربوليتاريــن أن يكونــوا يف
شــكل كفــاح مــزدوج ومتعــاون وأن نكــون إىل جانــب جميــع الطبقــات والطبقــات الوطنية
يف النضــال ضــد اإلمربياليــة ،لــإرساع بالنضــال ضــد اإلمربياليــة واملناهضــة لإلقطاعيــة،
وتنظيــم الربوليتاريــا مــن خــال إعطــاء الوعــي الســيايس.
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هــذا النضــال لــه منــط مــزدوج وال ميكــن اعتبــاره منفص ـاً عــن بعضــه ،وإن إهــال أي
جانــب مــن هــذه التحديــات الثنائيــة يدفــع االش ـراكيني إىل أيــدي االنتهازيــة والشــباب
ليــس فئــة كــا هــو معــروف ،لذلــك نــرى الشــباب الطــايب هــو عــادة تعنــي الربجوازيــة
الصغــرة وهــو املســتهلك يف البــاد ،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 تراجعـاً يف املجتمــع ،ومــن الطبيعــي أنــه
مــع هــذه الصفــات يعــارض الشــباب مبــدأ اإلمربياليــة ضــد االســتقالل ،إذ أن الشــباب
فتيلــة ديناميــت يف بلــد شــبه اســتعامري حيــث ال تصــل الجامهــر الثوريــة إىل الوعــي
الســيايس الــذي يحــرك الطبقــات الثوريــة وطبقــات املجتمــع يف النضــال مــن أجــل
االســتقالل.
 - 3الحركات الديمقراطية للطالب

(حزب الشعب الجمهوري – حزب ثقافة الفكر الفيدرالي) :C.H.P ve F.K.F

كــا هــو معــروف بــدأت الحــركات الطالبيــة الدميقراطيــة يف كل كليــة تطلــب حقوقهــا
املهنيــة الخاصــة بــكل كليــة ،وبعــد فــرة ذهبــوا أبعــد مــن رغبتهــم يف تحقيــق العدالــة
وتحولــوا إىل مجموعــة مــن الشــعارات السياســية ضــد القــوة األمريكيــة وحتــى النظــام.
وبــدأ ( C.H.Pحــزب الشــعب الجمهــوري) ،لكــن وبعــد فــرة مــن الوقــت كانــوا أمــام
هــذه الحــركات التــي ميكننــا تلخيــص أســبابها كالتــايل:
-1حــزب الشــعب الجمهــوري هــو جــزء متعــر يف نــدرة الربجوازيــة الصغــرة و .C.H.P
الطبيعــة ال تســتطيع االســتمرار حتــى النهايــة يف أي حركــة ثوريــة.
حقيقــة أنــه ال يوجــد حــزب اش ـرايك 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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-2جميــع الطبقــات يف رصاع قــوي ضــد النضــال اإلمربياليــة مــن أجــل شــن الحــرب يف
إدارتهــا ،وهــذا ينطبــق عــى كل مســتوى مــن مســتويات النضــال االجتامعــي ،لهــذا
الســبب وتحــت تأثــر هــذه العــادة القدميــة واملتوارثــة ،فــإن يف حــزب الشــعب الجمهــوري
يريــد الشــباب دامئــا أن يبقيــه تحــت ســيطرته الخاصــة ،ويف حــركات الشــباب األخــرة
هــذه أصبــح ذلــك واض ًحــا.
مل يكــن الشــباب قبــل عــام  1960يف ( C.H.Pحــزب الشــعب الجمهــوري) تعــداده كثــر،
لكــن اآلن أصبــح الشــباب أســاس الحقيقــة اليــوم يف الحــزب ،وتركيــا تعمــل عــى مالحقــة
الشــباب االش ـرايك 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 االجتامعيــة تقــول« :تركيــا مســتقلة متامــا ودميقراطيــة
حقيقيــة «.
واتحــاد الفدراليــات االجتامعيــة الدميقراطيــة ،الــذي قــاده حــزب االش ـرايك الدميقراطــي
التخــاذ إج ـراءات ضــد املواقــف الثوريــة حــول الشــعارات ،تــرك املســئولني وحدهــم ويف
هــذه الحالــة ،رأينــا أن (حــزب االش ـرايك الدميقراطــي) ،الــذي ال يريــد أن يفقــد ســيادته
بــن فئــة الشــباب ،واجــه حــركات الطــاب الدميقراطيــة التــي تحولــت ( F. K. Fحــزب
ثقافــة الفكــر الفيــدرايل) نحــو هــدف مناهــض لإلمربياليــة يف ضــوء املطالبــة املهنيــة.
ويف الحركــة املقصــودة ،تــرك ( F. K. Fحــزب ثقافــة الفكــر الفيــدرايل) وحــده ،وهبــط إىل
حالــة شــبه ضعيفــة وأعطــى رد الفعــل مــن  C.H.Pحــزب 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
الطــاب.
إذاً  F.K.Fحــزب ثقافــة الفكــر الفيــدرايل بعــد حــركات الفالحــن الدميقراطيــة ،أدت
الرتفــاع الحــركات الطالبيــة الدميقراطيــة بنجــاح.
وبذلــك قــد أثبــت أعضــاء حــزب ثقافــة الفكــر الفيــدرايل أيضــاً يف ترصفاتهــم أنهــم
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اش ـراكيون بروليتاريــون ،مــع نضالهــم املضطهــد ضــد االنتهازيــة الحاليــة ،ومــع ســعيهم
للدوافــع السياســية لحــركات الفالحــن الدميقراطيــة الخارجيــة والحــركات الطالبيــة
للمطالبــة بحقــوق خاصــة.
وبذلــك يوجــه االشـراكيون الربوليتاريــون الجامهــر مــن خــال تفســر ظروفهــم الذاتيــة
ملختلــف رشائــح املجتمــع يف ضــوء النظريــة االشـراكية العلميــة وتفســر الــروط يف ضــوء
النظريــة االشـراكية العلميــة وتوجيــه الجامهــر لهــا.
ووضــع الجامهــر يف خدمــة الفرســان ليــس غــر مكــرث أو مرغــوب بدراســة ادعــاءات
هــذه الجامهــر بــل عــى العكــس ميكننــا تنظيــم الجامهــر التــي تناضــل مــن أجــل
مصالحهــا الخاصــة حــول هــذا النضــال مــن أجــل نيــل حقوقهــا ،وكــا أن هنــاك مشــاكل
يجــب حلهــا يف كل جهــة.
فــإن دور االشــراكيني العلميــن هــو البحــث عــن هــذه العنــارص املشــركة وإعطائهــم
ً
شــكل سياســ ًيا لجعــل املشــاكل االجتامعيــة ديناميــت يشــتعل بغــر وقتــه ويجــب أن
نحــر كــوادر لــي تشــارك الجامهــر بشــكل مبــارش يف النضــال.
تأثير الفرص ىلع الحركات الشبابية األخيرة:
يف الحــركات األخــرة للشــباب رأينــا مــرة أخــرى الوجــه الحقيقــي لالنتهازيــة ،وذلــك ألنهــا
حاولــت حــركات االحتجــاج الطالبيــة ،وهــي حــركات مقاومــة دميقراطيــة ضــد القــوة
األمريكيــة التــي ســقطت مــن الدســتور ،وبــكل الطــرق لتقويــض االنتهازيــن مــن الطــاب
بالتعليــات التــي أخذوهــا مــن املوجهــن.
والكثــر يف هــذه الحركــة « ،هــذه الحــركات التــي تجلــب الفاشــية ،وكانــت النــاس ضــد
هــذه الحــركات ،وهــذه الحــركات هــي لصالــح حكومــة  »A.Pأي (وكالــة أسوشــييتد
بريــس لألنبــاء األمريكيــة) ،فقامــوا بتعــاون وثيــق مــع مديري عــروض االتحــاد الدميقراطي
االجتامعــي.
إن عبــارة «هــذه الحــركات تجلــب الفاشــية» هــي كلمــة مضحكــة وبعيــدة املنــال .يكفــي
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أن معرفــة علــم اجتــاع العلــم ،وليــس النظريــة االش ـراكية العلميــة ،لــي نعــرف تحــت
أي ظــروف ســيأيت إمــاء الرأســالية « إن النــاس يعارضــون تحــركات الطــاب الدميقراطيــة،
وهــذه الحــركات هــي لقــوة ( ».A.Pوكالــة أسوشــييتد بريــس لألنبــاء األمريكيــة) هــو
حســاب مجــرد وغــر واضــح ،والخطــأ هــو أنــه ألي جــزء مــن النــاس ،مــاذا وملــاذا؟
و النــاس ليســوا مفهو ًمــا مجــر ًدا فــإن الطبقــة أو الطبقــات التــي تكــون مصالحهــا يف
الثــورة إذ خــال الثــورة يف بلــد الشــعب يكــون النــاس يف املــدن والقــرى الربوليتاريــا و
أنــه يف تركيــا لدينــا مرحلــة وطنيــة الثــورة الدميقراطيــة ،والربجوازيــة الصغــرة يف املــدن
والقــرى – املتوســطة والتــي تضــم الفالحــن والتجــار والحرفيــن وموظفــي الخدمــة املدنيــة
والحكومــة والربجوازيــة الوطنيــة التــي هــي يف الصميــم و أي جــزء مــن الشــعب ال
يفهــم معنــى وخصائــص الحــركات الطالبيــة الدميقراطيــة التــي يتــم فيهــا وضــع الشــعارات
املناهضــة لإلمربياليــة واملناهضــة لإلقطاعيــة  ،هــل يتخــذ موقــف ضدهــا؟
إن الفالحــن املســاكني ،أي الفالحــن الذيــن ال ميلكــون أرضً ــا ،يقومــون بأعــال األرض،
والواقــع هــو أســاس مقاطعــة الطالــب واحتاللــه يف أماكــن مختلفــة مــن األناضــول ،النــاس
لديهــم فضــول حــول طبيعــة الحــركات الطالبيــة والبحــث والتعلــم وعــى ســبيل املثــال،
تعلمنــا مــن أصدقــاء مــن قدمــوا مــن «ســوك « (وهــي مدينــة يف تركيــا) أن الحــركات
الطالبيــة للفالحــن يف مدينــة « ســوك « فهمــت أنهــم فهمــوا املعنــى وأيــدوه وأن النضــال
كان هــو نفســه.
وأطلقــت ( F. K. Fحــزب ثقافــة الفكــر الفيــدرايل) وحــركات الطــاب الدميقراطيــة بقيــادة
الفيدراليــة فتيــل الديناميــت االجتامعــي ومــع بــروز حــركات احتــال األرايض واإلرضابــات
العامليــة واحتــال املصانــع بــدأت االنفجــارات االجتامعيــة يف أجـزاء مختلفــة مــن املجتمع
وانعــدام يف وضــع الفالحــن ومــن الــروري اآلن أن نســأل أولئــك الذيــن يقولــون« ،هــذه
الحــركات مفيــدة لســلطة ( .A.Pوكالــة «أسوشــييتد بريــس «لألنبــاء األمريكيــة «:)»AP
هــل اإلمربياليــة األمريكيــة وقوتهــا تعمــل مــن أجــل اإلمربياليــة األمريكيــة والحــركات
الطالبيــة الدميقراطيــة التــي تخلــق حــركات معاديــة لإلمربياليــة ومناهضــة لإلقطاعيــة يف
أج ـزاء مختلفــة مــن املجتمــع ضــد قــوة البورجوازيــة التعاونيــة واإلقطاعيــة؟
يف الحــركات الشــبابية األخــرة ،تــم اآلن الكشــف عــن هــذه الحقيقــة بالكامــل ،االنتهازيــن
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يف تركيــا يف منطقــة  Omuzdaşتعمــل بطريقــة خاطئــة بســبب النقــص يف النظريــة
وااللت ـزام املطلوبــة بهــا وهــذا يــؤدي إىل تراجــع يف النشــاط« ،إذا ســألتنا ،أيــن مكانــك
الرئيــي فهــو النشــاط ،ونحــن مســتعدون ملســاعدتك يف الوصــول إليــه».
كنــت كتبــت ذلــك النشــاط ،والجــزء األول مــن الحركــة االشـراكية والشــباب يف تركيــا ،أنــه
ســيتم تطهــر تركيــا مــن الحركــة االشـراكية حــزب ثقافــة الفكــر الفيــدرايل ( ).f.k.fالــذي
اكتســب قوتــه مــن منظمــة شــبابية اشـراكية أكــر قــوة وثباتًــا.
( )1لينني :ماذا يجب أن يفعل
* نرشت هذه املقالة ألول مرة يف  6أيار  1969يف عدد  77من مجلة سولو الرتكية
-3االنتهازية الطبيعية
مــن ناحيــة أخــرى ،ذهــب أصدقائنــا ســادين أريــن وفاطمــة حكمــت إزمــن أيضــا إىل
منطقــة زونغولــداك والبحــر األســود إيريليــى يف األيــام األخــرة ،واجتمعــا مــع األصدقــاء
والعاملــن يف الحــزب ،وأجابــوا عــى أســئلة مختلفــة و علمــوا عــن مشــاكل املنظمــة
(العمــل  14يوليــو  ،1969العــدد  )6االنتهازيــة باختــاف أخفــت مــا يحــدث وظهــر يف
الحركــة االشـراكية فــإن مســتوى الوعــي الســيايس للربوليتاريــا وتنظيمهــا ،وبالتــايل مرحلــة
الثــورة داخــل البلــد ،يحــددان صفــات االنتهازيــة ،والســياق االقتصــادي واالجتامعــي
لذلــك البلــد ،ودرجــة التطــور ،باختصــار  ،تتشــكل االنتهازيــة وفقــا لتناقضــات الحكــم
يف البــاد  ،وتضعــه يف تناقضــات عدائيــة يف بلــد اشــرايك  ،لذلــك يتــم حــل النزاعــات
التضاربيــة للمصالــح إىل حــد كبــر  ،وبالتــايل فــإن طبيعــة التناقضــات هــي يف شــكل طبقــة
غــر معاديــة  ،تناقضــات «غــر قابلــة للمصالحــة» فهــي غــر جامعيــة .
الغــرض مــن االنتهازيــة الخاصــة هنــا هــي «تناقضــات التســوية» ،أي « تناقضــات املصالــح
املتناقضــة « ومــن أجــل تحقيــق ذلــك يقــوم مبحــاوالت متتاليــة ،وينتظــر تحقيقهــا
املســتمر ،ويف البلــدان غــر االش ـراكية تــأيت االنتهازيــة مبختلــف األشــكال وف ًقــا ملراحــل
النضــال.
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بينــا االنتهازيــة يف بلــد انتهــت مــن الثــورة الصناعيــة ولديهــا طبقــة بروليتاريــة قويــة
جــدا فهــي ذات وعــي ســيايس لزيــادة القــوى املضــادة لديهــا وذلــك لتقييــم إمكاناتهــم
واملعــدات الخاصــة بهــم وليــس للــرب بهــا ،منــا يســعى لتــوازن دائــم وذلــك بانتظــار
الربملــان الربجــوازي  ،أمــا يف بلــد شــبه اســتعامري وشــبه إقطاعــي تدخــل فيــه املرحلــة
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
الرئيــي.
وبذلــك يرتفــع إىل مســتوى مــزدوج ضــد جميــع الطبقــات التــي تتعــارض مــع الطبقــة
العاملــة :وكــا ذكــر يف أقــوال مــاو تــي تونــغ (قائــد ومفكــر صينــي) «عندمــا تندفــع
الطيــور إىل الغابــات بشــكل متكــرر ،ينــر عــى املاليــن واملاليــن مــن النــاس وتــأكل
الحبــوب وإذا كان هكــذا ســيقود الجيــش القــوي العــدو ،ســيصفق العــدو بالتأكيــد.
وحتــى لفــرة معينــة مــن الزمــن ،يجــب إعطــاء الوعــي الســيايس للطبقــة العاملــة
وإهــال املشــاكل التنظيميــة ويجــب أن تبــذل الجهــد الــازم لتفــادي الصعوبــات املؤقتــة،
والخــوف منهــا ،ومــا إىل ذلــك ألنهــم ميلكــون األســاس املنطقــي للثــورة املضــادة ،فهــم
ســلبيون يف رصاع التحــرر الوطنــي مــن خــال التقييــم الضعيــف لقوتهــم الخاصــة ،وال
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
يقــول إنــه اش ـرايك ميكــن أن يكــون يف االنتهازيــة اليســارية واليمينيــة يف نفــس الوقــت
ألنــه يف عمليــة الثــورة يف خطــوط متتاليــة يف البلــدان الرأســالية واالش ـراكية 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 عــاج مكافحــة االنتهازيــة هــو رصاع إيديولوجــي.
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أحداث منظمة  9حزيران
االنتهازيــة ال ميكــن أن تظهــر بوضــوح ضــد الثــوار الربوليتاريــن ،إن الحــزب اإلســامي
الرتكســتاين يف محافظتــي ايرغــي و زونغولــداق ،ببعــض الحــاالت نـراه واضــح يف املامرســة
العمليــة وذلــك يف منظمــة الحــزب اإلســامي الرتكســتاين يف ايرغــي بتاريــخ  9حزيـران ،وأن
الســيد أرن ،مــع فاطمــة حكمــت إزمــن مــع تنظيــم املنطقــة ،قــال أن تركيــا االش ـراكية
تقــع عــى عاتــق العــال ورشح مشــكلة االنتهازيــة « نحــن ندافــع عــن الثــورة االشـراكية
تحــت قيــادة الربوليتاريــا ،وينــادون بالثــورة الدميقراطيــة تحــت قيــادة اإلصالحيــن
الربجوازيــن الصغــار والجنــود والبريوقراطيــة املدنيــة.
تركيــا هــو ثــورة دميقراطيــة قــد اكتملــت إىل حــد كبــر ،عــام ( )1923ولهــذا الســبب ،بدأت
املرحلــة التاليــة وهــي مرحلــة الثــورة االشـراكية  ...واإلمربياليــة هــي عســكرية أكــر بكثــر
يف بالدنــا ،وكفاحنــا هــو كفــاح اشـرايك ضــد اإلمربياليــة ومناهــض للرأســالية.
وإذا كانــت هنــاك بورجوازيــة صغــرة ضــد اإلمربياليــة ،كــا يقولــون ،فــإن النضــال
االشـرايك 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  8ســاعات إلــخ ،إىل هنــاك االســتبداد يف تركيــا؟ « وقــال هــل هنــاك دميقراطيــة يف
تركيــا» « ،وهــل ميكــن الحصــول عــى الدميقراطيــة؟ «وعــاوة عــى ذلــك ،هــو أمــر طبيعــي
فقــد شــوهد يف فـرات كثــرة مــن تاريــخ الثــورة االشـراكية ومراحــل الثــورة الدميقراطيــة
«.
يف يــوم األحــد  6الدامــي املشــهور ضــد األســطول ،تالشــت شــعارات مثــل الشــعارات
املناهضــة لإلمربياليــة ،مثــل أمريــكا امللطخــة ،بشــعار اش ـرايك ... .الــخ ،هــذا يف الواقــع
دليــل عــى أن املرحلــة الثوريــة التــي نحــن فيهــا هــي املرحلــة االش ـراكية.
هنــا فــإن اســراتيجية الحــزب اإلســامي الرتكســتاين PITيف وكالــة األناضــول الرتكيــة
أن ورواه االنتهازيــة اليســارية « يســمى حــزب ســولو الــريك» حــن نقــدم لالشــراكيني
18

الربوليتاريــن إىل أخوتنــا يف الحــزب كعنــارص برجوازيــة صغــرة ألنهــم ال يعرتفــون عــى
املنظــات الحزبيــة مــن قبــل حــكام االنتهازيــن ،بالطبــع لقــد تدخلــت عــى الفــور مــع
العديــد مــن أصدقــاء ثوريــن مــن ايرغــي للتحــدث عــن منطقــة «ســادين «.
أن الثــورة الدميقراطيــة هــي مرحلــة رضوريــة مــن املاركســية وأن الثــورة الدميقراطيــة هــي
ثــورة ميكــن تحقيقهــا مــع الطبقــات العاديــة والطبقــات الثوريــة األخــرى تحــت قيــادة
الربوليتاريــا.
والدميقراطيــة الوطنيــة تكــون شــبه اســتعامرية للثــورة أمــا بالنســبة للبلــدان شــبه
اإلقطاعيــة لتشــكيل املرحلــة الالزمــة وهــي الثالثــة( ،ويعتــر دوليـاً لينــن وســتالني األكــر
ثوريــة) يف القـرارات بينــا أطروحــة مــاو تــي تونــغ هــي غــر عمليــة ،وتركيــا ال تعــرف
بــأي مــن القيــادة االش ـراكية الربوليتاريــة البريوقراطيــة الربجوازيــة الصغــرة.
قلنــا إن رائــد الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة هــو الربوليتاريــا ،لكــن هــذا الرائــد ميكــن
تحقيقــه يف البدايــة ،وليــس بطريقــة جامــدة ،اذ يتــم تشــويه حقائــق وكلامت ســيدين آرن
ســواء كان أو مل يكــن يقــول كلامتــه كــا لــو كان قــد تحــدث ،وقالــت يــاالن أنــه يف بلــد
شــبه اســتعامري و شــبه إقطاعــي تكــون فيــه مرحلــة ثــورة متقدمــة ،مبعنــى أن الدفــاع
عــن الثــورة االشـراكية ،وخيانــة االشـراكية ،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 .
(نحــن مــن بــن أولئــك الذيــن يقرتحــون طردهــم مــن حــزب ثقافــة الفكــر الفيــدرايل
بالخدمــة اإلمربياليــة) التــي أنقــذت آرن مــن الدولــة املحــارصة ،واآلنســة فاطمــة وحكمت
إزمــن ،كان لهــم الصــوت االش ـرايك يف مجلــس الشــيوخ.
ومــن الواضــح أنــه ال يجــب أن نتحــدث عــن املشــاكل النظريــة ،فقــط بالتدخــل مــرة
واحــدة يف املناقشــات ،يف عالقــات الفــرة مــا قبــل الرأســالية « ،الثــورة الدميقراطيــة يف
رشق األناضــول ال تحمــل شــعار ألنــه ال يوجــد تناقــض مــع شــعوب الــرق ؛ ولهذا الســبب
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 ،ال تعمــل الشــعارات املناهضــة لإلمربياليــة « ،مل يكــن يعــرف كــم يعــرف االش ـراكية! ،
لكــن فجــأة أصبحــت الســناتور فاطمــة خانــم مريضــة مــن آالم عــى يســار الجانــب االميــن
لكــن كان يجــب عليهــم الذهــاب إىل أنقــرة مبجــرد أن تســريح ،ألن اســتخدام الســيارة
بنفســها ســيتعبها  ،لكــن قالــوا أن عليهــم النهــوض عــى الفــور ،ومل يســتطع الســيد أريــن
 ،وحقيقــة أن الســيد آرن مل يكــن قــادراً عــى قــول أي يشء قــوي ضــد كلامتنــا وأنــه ال
يســتطيع أن يقــول أي يشء ضــد أقوالنــا  ،فقــد عارضــوا فــوراً قائلــن« :لقــد أخربونــا بأمــور
خاطئــة حتــى اآلن عــن املدافعــن عــن الثــورة الدميقراطيــة.
لكــن هــذا ليــس صحيحــاً ،لــذا يجــب توضيــح هــذه املشــكلة» واعرتضــوا عــى الفــور
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.
لقــد وعــد ســادين أريــن بالتقــدم يف وقــت الحــق يف مواجهــة املقاومــة لنــا وأن لدينــا
البريوقراطيــن اآلخريــن التــي يتمتــع بهــا املتحاربــون لدينــا وغريهــم مــن املتحاربــن
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.
وادعــى أنــه «شــعار اش ـرايك» الــذي طرحــه الســيد أريــن مــن « شــعار أرض الفالحــن،
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 العامل
يف تلــك املنطقــة نفســها ،وأن هــذا ميكــن أن يكــون رمـزا ملرحلــة إقامــة الدولــة (املرحلــة
االشـراكية) ،يف حــن أن أرض الفــاح ليســت اشـراكية ،بــل إنــه شــعار الثــورة الدميقراطيــة
و تحــت قيــادة الربوليتاريــا  ،باســتثناء العنــارص اإلقطاعيــة وأولئــك الذيــن يهدفــون إىل
تأســيس اشـراكية مــع كل الفالحــن  ،فإننــا نطلــق عــى االشـراكيني الربجوازيــن الصغــار يف
األدب املاركــي ،شــبه الربوليتاريــا و لقــد أوضحنــا بالتفصيــل أن كفــاح تأســيس االشـراكية
مــع تحالــف الفالحــن الفقـراء 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
م ّنــا ،ألن النضــال االشــرايك يشــمل مكافحــة اإلمربياليــة» وأن الربجوازيــة الصغــرة لــن
تناضــل مــن أجــل االشـراكية 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 مشــرك مــع منظامتهــا
املســتقلة ،وثانيـاً يجــب أال نقبــل الربجوازيــة الصغــرة عــى أنهــا متجانســة متليهــا الظــروف
االقتصاديــة مــن مواقفهــم اتجــاه النضــال مــن أجــل الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة ولقــد
ذكرنــا أنــه يف ثالثــة أشــكال مختلفــة  ،محايــدة ونشــطة  ،ولكــن حتــى أولئــك الذيــن
يشــككون يف املرحلــة األوىل مــن نضــال الثــورة الدميقراطيــة ميكنهــم املشــاركة يف هــذا
الـراع هــل نســتطيع أن ننكــر أن عنــارص هاتــن املرحلتــن مــن الثــورة قــد تتداخــل مــع
بعضهــا البعــض مــن التكتيكــن (نراهــا يف صفحــة  ... )87لكــن هــل العنــارص الجزئيــة
لهاتــن الثورتــن متداخلتــن يف التاريــخ؟
أمل تكــن أوروبــا الغربيــة تعــرف بالحــركات واملبــادرات االش ـراكية املختلفــة خــال فــرة
الثــورات الدميقراطيــة؟ « يقــول أريــن :الــذي تجــرأ عــى إثبــات انتهازيــة مــن خــال قـراءة
لينــن « نعــم ،لقــد كان التاريــخ مرسحــا لبلبلــة عنــارص هذيــن الثورتــن ،ولكــن ليــس
نجــاح هــذه االس ـراتيجية فقــد كان مــرح الهزميــة «مــن قبــل لينــن يف» تكتيــكات «
نقرأهــا رصاحــة (يف الصفحــة « )82التاريــخ  ...ال ميكــن التمييــز بــن الثــورات الدميقراطيــة
وعنــارص الثــورات االشـراكية ،إنهــا تخلــط بــن النضــال مــن أجــل الجمهوريــة ومــن أجــل
االشــراكية لذلــك تــم مصــادرة البنــك املركــزي الفرنــي (البنــك الفرنــي) مــن قبــل
الحكومــة العاملــة.
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أحداث  5تموز يف مرفأ (زونكولداك)
لقــد اندمجنــا مــع زمالئنــا العــال يف كل هــذه الخطــب ،وبعــد حديــث طويل مــع القامئني
غادرنــا لالجتــاع يف  5يوليــو (متــوز) ،وعنــد املغــادرة مل نتجاهــل ذكــر أن آريــن لــن يــأيت
يــوم  5يوليــو ألن الجــودة األساســية لالنتهازيــة هــي الهــروب مــن النضــال اإليديولوجــي.
ومــا قلنــاه يف إيريغــي كان صحي ًحــا 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،
أنــه التقــى يف وقــت ســابق بوزيــر املقاطعــة »،نعــم ،نحــن نعــرف مثــل هــذا الــيء،
لكننــا مل نـراه رضوريًــا «.
باختصــار ،كان عــى أريــن زادز أن يقــول الكلــات املعاكســة إلخفــاء هــروب آرن مــن
أصدقــاء الحــزب وكان الحفــل مزدحـاً بعــض الــيء حيــث كان التجمــع يف قريــة اولــوس
مزدح ـاً قلي ـاً – يب خمســة وعــرون إىل الثالثــون شــخصاً-تحدثنا عــن ســبب وصولنــا
وتقدمنــا إىل زمالئنــا املكتتبــن تحــت تأثــر مجلــس اإلدارة الــذي هــو ممثــل االنتهازيــة
أريــن.
ولقــد قلنــا إننــا اشـراكيون بروليتاريــون يعارضــون التجزئــات االنتهازيــة التــي ميثلهــا كل
مــن آيــار وأريــن يف الحــزب اإلســامي الرتكســتاين والذيــن يقاتلــون ضدهــم داخــل الحــزب.
«الثوريــون الدميقراطيــون الوطنيــون» الــخ و لقــد جــاءت الكلــات إىل أذاننــا ،عــاوة عــى
ذلــك مل يكــن هنــاك يشء اســمه « ثــورة دميوقراطيــة وطنيــة « لكــن ألننــا كنــا يف بلــد
شــبه اســتعامري وشــبه إقطاعــي ،كان هنــاك اش ـراكيون بروليتاريــون قالــوا أن مرحلتنــا
هــي مرحلــة الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة ،و أن املشــكالت الرئيســية قــد أيسء فهمهــا
يف العديــد مــن األماكــن داخــل الحــزب بســبب التزويــر املســتمر لالنتهازيــة ،حيــث أن
التعليــم داخــل الحــزب ال يرجــع إىل زمــرة حكــم انتهازيــة ومثابــرة فهــي تتعــرض للتشــويه
املســتمر ،لذلــك لقــد قلنــا أن املناقشــات النظريــة التــي ينبغــي اســتكاملها و ميكــن أن
تســد الفجــوة يف التعليــم داخــل األحـزاب التــي ليســت قليلــة  ،لكــن الوعــي العكــي ال
ميكــن منعــه.
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وتحدثنــا عــن حقيقــة أننــا ،نحــن االش ـراكيني ،ميكــن أن ننتقــد بعضنــا بعضــا بطريقــة
أكــر عنفــا يف النضــال اإليديولوجــي ،وأن الحــزب االشـرايك هــو آليــة النقــد -النقــد الــذايت
لآلليــة التــي تحافــظ عــى حيويــة الحــزب االشــرايك ،وأن النضــال اإليديولوجــي لــن
يتــم توفــره إال بالنضــال األيديولوجــي الوحيــد وأن الحــزب االش ـرايك ســيوفر الصداقــة
والتضامــن والصداقــة.
كل هــذه الكلــات أجــاب عنهــا رئيــس الجمهوريــة الرتكيــة ،أحمــد حمــدي دينلــر عندمــا
قــال:
أنظــر إىل رعــب هــذه الكلــات! مل يكــن االش ـرايك مســتعدً ا للمناقشــة والحديــث عــن
االشـراكية وكان البــد مــن االســتعداد ســلفًا ،نعــم ،أي عضــو يف الحــزب الــذي أدىل بهــذه
املالحظــات هــو شــخص مل يقطــع املشــاكل النظريــة لكــن هــذا هــو الرئيــس اإلقليمــي
لحــزب اشــرايك يف منطقــة صناعيــة حيــث يوجــد مئــات اآلالف مــن العــال ،الذيــن
يقولــون إن املرحلــة هــي مرحلــة الثــورة االشـراكية ،ونحــن نتهــم االشـراكيني الربوليتاريــن
بالتصفيــة.
لذلــك إىل حــد مــا ال ميكــن إعفائــه مــن ذلــك وعلمنــا مــن أصدقائــه أن مهنتــه كانــت
معامريــة ،وأنــه عــى ســبيل املثــال زار واليــة زونغولــداك يف أوقــات كثــرة ومنظمــة
زونغولــداك اإلقليميــة متــت مــع مثــل هــذا الرئيــس وقــد عــزل الحــزب نفســه متامــا عــن
العــال يف مــكان يوجــد فيــه املئــات مــن العــال الصناعيــن.
مــا هــو غريــب ومضحــك ومثــر للشــفقة أيضــا ،يف هــذه املنطقــة الصناعيــة ،ال يتجــاوز
األعضــاء النشــطني يف الحــزب  ،10ورئيــس مجلــس اإلدارة هــو مهنــدس معــاري يعيــش
يف مدينــة كومــوش ســويو (مــاء الشــمس) ،ويف اســطنبول أصدقــاء الرئيــس وســارسة
ومهندســون مــن اســطنبول وأماكــن أخــرى ،فيهــا ســيدات وســادة ،وهــي مجموعــة تــأيت
باســتمرار إىل الحــزب ،جعلــت وجهــات نظرهــم العامليــة الصغــرة واألحــكام الق ّيمــة
تهيمــن عليهــا عــى آليــة صنــع الق ـرار يف الحــزب.
عــى الرغــم مــن أنــه هــو وبعــض األعضــاء اآلخريــن يف الحــزب وحــزب ثقافــة الفكــر
الفيــدرايل طالبــوا مبقاومتنــا واألعضــاء اآلخريــن الذيــن يريــدون مثــل هــذا النقــاش ،قــال
الرئيــس إنــه يتحمــل املســؤولية الكاملــة عــن االنتهازيــة وأنهــى املحادثــات وقــال إنــه
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ســيغلق مبنــى الحــزب وإذا أمكننــا البقــاء يف مقاطعــة زونكولــداك يف اليــوم التــايل ،ميكــن
مناقشــة هــذه القضايــا .عندمــا نعلمــك أننــا ســنبقى يف اليــوم التــايل ،ســنقول «هــذه
القضيــة ســتتم مناقشــتها فقــط بعــد االنتخابــات».
كان أعضــاء حــزب زونكولــداك ســيئة الســمعة يف نظــر زميلنــا وتركنــا الحــزب بالقــول
إن الهــروب مــن النضــال النظــري هــو الطابــع العــام لالنتهازيــة ،وطبيعــة هــروب
األيديولوجــي الســيد آريــن ،ومغــادرة ملــوك آ ِّريــن.
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من اجتماع زونكولداك يف  6تموز
ســتتم مناقشــة أنشــطة مقاطعــة زونغولــداك مــع األنشــطة التابعــة ملنظــات إقليميــة
أخــرى ،إذ يرتبــط البنــد األول مــن جــدول األعــال ب ُقــرى الغابــات يف األمــة.
وانتقــدت صــورة عمــل قــرى الغابــات يف البــاد 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 االشـراكية.
ليــس فقــط الشــعبوية ،بــل انحــراف اليمــن األيــر واالشــراكية الربجوازيــة الصغــرة
متشــابكة ،ويف االشـراكية الغريبــة ظهــرت النظريــة لجميعهــم( ،لدرجــة أنــه عندمــا نقــول
إن االشـراكية الربجوازيــة التــي تهــدف إىل بنــاء االشـراكية 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 الترشيعيــة وصنــع الق ـرار داخــل الحــزب ،مــن خــال التالعــب يف
اتصــال العامــل ،وبالتــايل باالش ـراكيني ،مــن خــال العمــل ضــد األصدقــاء الحزبيــن غــر
املدركــن للنظريــة االش ـراكية.
هنــا يتــم القيــام بترصفــات الحــزب وتقييمهــا يف ضــوء هــذه النظريــة ،وتقييــم اإلجـراءات
مــع اإلجـراءات املتخــذة يف قــرى الغابــة يف أولــوس هــو أفضــل دليــل عــى ذلــك( :انظــر
صفحــة ( :87ال يوجــد عمــل ثــوري بــدون نظريــة ثوريــة (الــريك ســولو) يف قــرى الغابــة
يف أولــوس ،ميلــك كل الفالحــن تقري ًبــا أرايض ،ويقومــون باإلنتــاج واالســتهالك ويف حــوايل
 3-5أشــهر 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 الفــاح 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
التناقــض بــن الفــاح البريوقراطــي وآخــرون يقولــون إن هنــاك تناقضــات رأس املــال
العــايل.
وقــد انتقــدت هــذه التقييــات الرائعــة مــن قبــل أصدقــاء الطــاب الثوريــن ورئيــس
منطقــة (كارابــوك اوزكان) ،الــذي رشح املفاهيــم يف عاصمــة مدينــة ايغرنجــي ،للعــال،
عــن اإلنتــاج وامليــل لالســتهالك.
وقــد أثــرت اعرتاضــات جديــة غــر رســمية ضــد هــذه االنتقــادات .عــى ســبيل املثــال،
العــال الليبيــون ملزمــون بوجــود وســائل إنتــاج ،لذلــك ال تتغــر صفاتهــم العمليــة.

ما هو أكرث ...
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 االش ـراكيني الحــادة يف الصحــف لذلــك ،لــن أكتــب محادثــات طويلــة حــول نطــاق
الصحيفــة.
ومــع ذلــك ،مبــا أننــي أعتقــد أن أريــن ســيحدد الطبيعــة العامــة للزمــرة االنتهازيــة
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 االحتــال ،لذلــك نحــن بحاجــة
إىل شــن حــرب تحريــر وطنيــة ثانيــة كــا ومل يذكــر ابــداً اإلجابــة عــى ســؤالنا املهنــي
امللمــوس «.
ال تــرى اإلمربياليــة األمريكيــة أنهــا تــرى أصحــاب العمــل يف العــال وعــى ســبيل املثــال،
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مل تتعاقــد الحكومــة الرتكيــة فقدمــت الحكومــة العقــد حتــى مــن الحكومــة األمريكيــة
لألمريكيتــن وطلبــت أن تــأيت إىل تركيــا ،هــذا هــو العقــد؟

إجابتنا:
« مل تعــد اإلمربياليــة مخيفــة وتحتــل بلــداً بدباباتهــا وكراتهــا وجنودها ،وال تشــغل إحساسـاً
كالســيكياً ،بــل تحتــل االســتعامر الجديــد اليــوم دولـ ًة بهــا خرباتهــا ،وائتامناتهــا ،ومتطوعــو
الســام ،وقواعدهــا ،وبالتــايل تخفــي نفســها .يبــدو أنهــا أصليــة ،لكنهــا يف الواقــع ال تـزال
تحتــل قــوة اإلمربياليــة «.
«ســأطلب منــك اآلن :مــا هــو امللمــوس باإلمربياليــة األمريكيــة؟ ومــا هــي الطبقــات
والطبقــات التــي لهــا رصاعــات؟ (بــرف النظــر عــن وســاطة قــوة ( APحــزب العــال) «.
ال يوجــد تناقــض بــن الطبقــة وطبقــة اإلمربياليــة األمريكيــة باســتثناء أولئــك الذيــن
يعملــون يف العديــد مــن أماكــن العمــل األمريكيــة.
«مــن هــي ســلطة حكومــة حــزب العــال؟ هــل قــوة حــزب العــال قــوة وطنيــة؟ قــوة
حــزب العــال لإلمربياليــة األمريكيــة ليســت امتــداداً للبــاد؟»
«بالطبــع ،ال ميكــن رؤيــة اإلمربياليــة األمريكيــة بشــكل ملمــوس وهــذا يعنــي أنــه قــد
حــان اليــوم الــذي رأى فيــه وســيلة ملموســة لإلمربياليــة املــايض يف تركيــا».
الثــورة املضــادة يف بلــد شــبه اســتعامري وشــبه إقطاعــي ،مخبــأ تحــت ضغــط اإلمربياليــة
األمريكيــة ،التــي أخفتهــا الدعايــة الشــديدة املعاديــة للشــيوعية إلــخ .وتســللت إىل البــاد
ومــا هــي املهمــة العاجلــة لالشـراكيني الربوليتاريــن يف الـراع 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 اشـراكية دون تحريــر
اإلمربياليــة األمريكيــة؟
 ال أعتقــد أن أحــدا يعمــل بوعــي لصالــح اإلمربياليــة ومــع ذلــك ،ناهيــك عــن اإلمربياليــة27

األمريكيــة بقولهــا إنهــا ال تفهــم اإلمربياليــة األمريكيــة ،بــل تخــدم اإلمربياليــة مبوضوعيــة.
وهنــاك صمــت عميــق دون ضجــة واملتحــدث األخــر يتحــدث إلينــا « .أنــه مــا يقــال
صحيــح ومــع ذلــك ،ســنقدم للعامــل وعيــاً ضــد اإلمربياليــة وســوف نتحــدث عــن
اإلمربياليــة األمريكيــة بعــد إعطــاء الوعــي الطبقــي األهميــة أوالً « وكــا االندفــاع لتمريــر
املــادة مــن جــدول األعــال.
وحــزب ثقافــة الفكــر الفيــدرايل تركهــا قبالــة «إذا كانــت تركيــا املســتقلة» الحصــول عــى
كميــة مــن صحيفــة ،ونحــن نتســاءل عــا إذا كان مــن املمكــن نرشهــا 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 فــرة وجيــزة».
«تركيــا املســتقلة» العــدد األول مــن صحيفــة «األحــد الدامــي» مــن يذكــر حالــة اإلمربياليــة
األمريكيــة يف تركيــا والعــال والفالحــن واملوظفــن الحكوميــن والطــاب لفــرة 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
وســتكون خــارج حــرب التحريــر الوطنيــة الثانيــة .ووفق ـاً لرؤســاء هــؤالء الســادة ،مــن
املمكــن إقامــة اشـراكية بــدون إمربياليــة.
هــذا هــو آريــن زعيــم االنتهازيــة ،وهنــا الوجــه الحقيقــي للســيد آريــن ،ســوف تظهــر
منطقــة خليــج ســان فرانسيســكو وحــاد االشـرايك ،الحــرب الثانيــة مــن االســتقالل وزعيــم
وطنــي مــن أبطــال قواتنــا املســلحة الذيــن ســيتم إعطــاء أصدقــاء لفــرة طويلــة وهــو
حــزب املعاكــس عرضــة للتأثــر عــى وعــي الربوليتاريــا يف تركيــا ،لقــد نجحــت يف تنفيــذ
سياســة االستســام لإلمربياليــة األمريكيــة مــن خــال االنخ ـراط يف أنشــطة مكثفــة مــن
أجــل جعــل االنتهازيــة مهيمنــة يف املناطــق الصناعيــة.
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ومــع ذلــك ،فقــد ثــار هــذا املخطــط بــأن وقعــت يف صفــوف رجــال شــجعان حزبنــا
للقتــال مــن أجــل إنشــاء تركيــا االشـراكية ،كنــت تعتقــد أنــك ميكــن أن ينــام القلــب وهــو
متحمــس لدينــا ويقــع عــى عاتقنــا أكــر مــن ذلــك بكثــر؟
نخــى مــن البريوقراطيــن األحــزاب .خوفــا مــن االنتهازيــة يف صفــوف الحــزب ،ألن
االش ـراكيني ال يســامحون الخونــة الواعيــة وأنــت خائــف ،ألنــك اليــوم ستشــعر بأيــدي
قاســية تصفيقًــا ألنهــا ال تســتطيع رؤيــة الحقائــق غــدً ا .وســوف يقــوم االشــراكيون
الربوليتاريــن مــن جهــة ،بتنظيــم الربوليتاريــا بوعــي ســيايس يف ضــوء النظريــة االشـراكية
الربوليتاريــة ،ومــن ناحيــة أخــرى ضــد اإلمربياليــة ضــد الطبقــات والطبقــات األخــرى.
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
االشـراكيني الربوليتاريــن .وســرى كل هــذا كأشــخاص أحيــاء وأنــت أيضً ــا.

املراجع :
(*) تم نرش هذا املقال ألول مرة يف  22متوز  1969يف العدد  88من املجلة الرتكية
( )1منظمة مقاطعة زونكولداك هي حصن االنتهازية آرين
( 7 )2يوليو إيرييل يقول« :من الواضح من هروبه أنه لن يأيت إىل هنا.
( )3تــم أخــذ االجتــاع يف  5يوليــو 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.
( )4كان 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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-4تفسير البند :1
كــا هــو معــروف ،تركيــا هــي بلــد شــبه مســتعمر وشــبه إقطاعــي والنضــال الثــوري
يف مثــل هــذا البلــد هــو الكفــاح مــن أجــل االســتقالل والدميقراطيــة ولــذا اإلمربياليــة
وتنظيــف اإلرشــاد وحلفائهــا الدميقراطيــة الوطنيــة ،والنضــال مــن أجــل تأســيس تركيــا
مســتقلة متامــا ،النضــال الثــوري اليــوم مــع الدميقراطيــة الوطنيــة ،مســتقلة ،ليــس فقــط
مــن تركيــا إلقامــة النضــال الثــوري الربوليتــاري ،بــل هــو نضــال مشــرك مــن جميــع
الوطنيــن الــريك.
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 االجتامعيــة أن يــرى ذلــك بوضــوح وكتــب هــذا املقــال يف نظريــة الثــورة املاركســية
مــن أجــل تأســيس الدولــة الربوليتاريــة ،وبالتــايل كشــف عــن تزويــر العلــم املاركــي.
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 ض ّجــة العــامل ،حتــى
لــو مل نقبــل االعرتاضــات املوضوعيــة عــى أعــال ســادة ذلــك الفكــر ،نحتــاج أن نكشــف
املوضــوع بشــكل موضوعــي ونصحــح التزويــر.
إذا كان (كينــان ســومري) قــد عبــث بعمــل رئيــي مــن أي نظــام فكــري آخــر ،بــدالً مــن
املاركســية ،فســوف نتدخــل معــه ،ونــدرج مبوضوعيــة «عكــس روح العمــل» للســيد
ســومري( ،مبــا أن الــرف العلمــي يفــرض ذلــك مســبقًا).
أوالً:

تعــرف ســادة االشــراكية العلميــة الحــرب الثوريــة بأنهــا رصاع اقتصــادي وســيايس
وإيديولوجــي وهزمــت قــوى الظــام يف وجــه االشـراكية العلميــة ،ملنــع تطــور االشـراكية
الربوليتاريــة ،التــي ال ميكنهــا منــع تطــور االشــراكية الربوليتاريــة ،بالقــوة أو بالحــرب
30

وللقتــال ضــد الطبقــات االشـراكية الربوليتاريــة ،التــي تحــاول تخريــب النظريــة االشـراكية
الربوليتاريــة ولعمــل التخريــب ،ولخلــق الفــوىض يف صفــوف الثــورة وإن انتصــار املاركســية
يجــره عــى أن يتعــرض للامركســية.
يف نظريــة االشـراكية العلميــة ،ال يتــم فعــل تزييــف الــرؤى أو طمســها بالــرورة بالوعــي
والنيــة والســعادة البرشيــة والحريــة ،إلــخ وأن الشــخص الــذي انطلــق ملثــل هــذه األغراض
الرفيعــة ،نتيجــة لعــدم قدرتــه عــى تطهريهــا حرفيـاً مــن الرواســب املثاليــة مــن ألفــي عام
وعــدم فهــم النظريــة الثوريــة -العبوديــة لكلــات النظريــة االشـراكية الربوليتاريــة؛ ميكــن
أن تعمــل بشــكل جيــد لحســاب الطبقــات الرجعيــة و يســمى هــذا الشــخص «الوكيــل
املوضوعــي» يف األدبيــات.
وشــهد علــاء االشـراكية العلميــة خطـ ًرا منــذ البدايــة ،وكافحــوا طــوال حياتهــم مــع متــدد
هــذه القــوى الرجعيــة تحــت ســتار العلــم .لقــد تســارع وتطــور تطــور االشـراكية العلميــة
مــن خــال النضــال الطويــل ضــد هــذه االنحرافــات يف مــكان واحــد ومــن الواضــح أنهــم
أكــر خطــورة مــن أولئــك املتورطــن يف الرتــب األخــرى ،الرجعيــون يف الصــف االشـرايك.
باختصــار :يف األدبيــات ،تُســمى القــوى املناهضــة لالش ـراكية ،املتخفيــة ،التــي تتســلل إىل
صفــوف الثــورة وتخــرب النظريــة االش ـراكية العلميــة «االنتهازيــة» يف األدب .االنتهازيــة
هــي مثــل الحربــاء و إن قناعــه ليــس مــا ال يفعلــه.
أن االنتهازيــة تتجــى يف الحركــة االشـراكية بأزيــاء مختلفــة ،إنهــا تعـ ِّرف متويــه االنتهازيــة،
والبنيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لهــذا البلــد ،ودرجــة التطــور ودرجــة الوعــي الســيايس
وتنظيــم الربوليتاريــا مــع درجــة تطورهــا ،وبالتــايل طبيعــة مرحلــة الثــورة التــي تشــارك
فيهــا البــاد .وفقــا للتناقضــات الســائدة والثانويــة يف العــامل ويف البــاد ،تتشــكل االنتهازيــة،
وتحــدد األزيــاء.
بغــض النظــر عــن أي عمليــة ثــورة ،بغــض النظــر عــن طريقــة االنتهازيــة ،فــإن الطبيعــة
االنتهازيــة الثابتــة هــي الهــروب مــن النضــال اإليديولوجــي .إن تريــاق االنتهازيــة هــو
النضــال اإليديولوجــي ،ال ميكــن لإلنفتشــية أن تواجــه علن ـاً نظريــات ثوريــة.
31

هــذا ألن االنتهازيــة ال ميكــن أن تظهــر بوضــوح .تجنــب بوضــوح الحجــج النظريــة ،مــع
إعطــاء األهميــة للمامرســة فقــط مــن خــال ازدراء النظريــة الثوريــة ،ومعارضــة تعلــم
االشــراكية العلميــة إذا كانــت الظــروف واإلمكانيــات مناســبة ،متجاهلــن التعليــم
االشـرايك داخــل الحــزب ،مســتخدمني مفاهيــم تتعــارض مــع النظريــة االشـراكية العلميــة،
معتربيــن أن ظــروف البــاد غــر مناســبة ،للدفــاع عــن أطروحاتهــم االنتهازيــة كأطروحــات
االشـراكية العلميــة ،مخبــأة وراء ســادة االشـراكية العلميــة ،وتشــويه النصــوص الرئيســية
لالش ـراكية العلميــة.
آخــر مــا قلنــاه هــو أن ســادة االشــراكية العلميــة ،مــن خــال هزميــة أعــال ســادة
االش ـراكية العلميــة ،مــن خــال األخــذ بعــن االعتبــار املامرســة االجتامعيــة التــي يتــم
تشــكيلها مــن خــال الظــروف املنفصلــة والخاصــة لبعــض البلــدان يف الفــرة التي يعيشــون
فيهــا؛ طاملــا هنــاك تضــارب يف املصالــح املتناقضــة يف الســلوك ،فــإن األطروحــات الرئيســية
التــي لهــا صالحيــة عامليــة هــي أطروحــات مــن الفــرة املاضيــة وال تنطبــق عــى الفــرة
التــي تعيــش فيهــا.
عــى وجــه الخصــوص ،الوعــي االشــرايك ليــس مرتفعــاً جــداً بســبب ترجمــة األعــال
الرئيســية لالشــراكية العلميــة يف غضــون فــرة قصــرة مــن الزمــن لديــه حــزب ،وهــو
أكــر أهميــة يف بلــد شــبه اســتعامري حيــث الربملانيــة محــدودة يف الواقــع ،مثــل هــذه
االنتهازيــة ،لذلــك يجــب النظــر بعنايــة ودقــة كينــان ســومري ،الــذي يقــول إنــه قــدم
األعــال الرئيســية للامركســية يف مجلــة  ،Emekعــى مقدمــات الكتــاب.
ويحــاول ســومري أن يثبــت أفــكاره االنتهازيــة بأعــال لينــن ومــاو ،وليــس األعــال
الرئيســية للامركســية ،ويفعــل ذلــك يف معضلــة مثــرة لالهتــام ،مــن خــال تشــويه
الطريقــة الديالكتيكيــة املاركســية ،ديناميكيــة األســلوب املاركــي مــن خــال إنحـراف مبدأ
«التحليــل امللمــوس للحــاالت امللموســة» مــن هدفــه ،االنتقــال مــن التحليــل امللمــوس
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 خــال دفــع مبــدأ ماركــس إىل اقـراح ظــروف منفصلــة خاصــة
جــدا يف الرأســالية مــا قبــل االحتــكار ،لكــن لينينيــة غــر صالحــة يف العــر الرأســايل
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االحتــكاري ،ومحاولــة إنــكار املاركســية اللينينيــة كاحتــكار ماركــي للحكــم الرأســايل
االحتــكاري  ،الســيد ســومري.
ويحــاول ســومري طمــس الصالحيــة العامليــة لنظريــة الثــورة ،ال ســيام املاركســية-اللينينية،
لنظريــة الثــورة الثوريــة يف تفتيــت وتحويــل الديكتاتوريــة الربجوازيــة للربجوازيــة إىل
ديكتاتوريــة الربوليتاريــا.
وســنحاول يف هــذه املقالــة أن نبــن كيــف تــم محاولــة تزويــر نظريــة الثــورة اللينينيــة
أثنــاء عــرض الدولــة والثــورة ،وهــي األعــال الوحيــدة يف اللينينيــة.
ثانيًا:

«هنــاك مــن يشــم رائحــة التحريفيــة الحــادة ،عــن طريــق خلــط ســاق القشــة يف مســألة
الثــورة االشــراكية»( .العمــل ،العــدد ،5 :ص  )6ويف الواقــع ،منــذ تأســيس االشــراكية
العلميــة حتــى الوقــت الحــارض ،كانــت دامئًــا حساســة ملســألة املــرور الســلمي لالشـراكية،
املاركســيني .وكان االهتــام دامئــا نحــو مــا إذا كان هنــاك انح ـراف أم ال.
ويف العــر اإلمربيــايل ،كان هنــاك تحريــف حــاد يف أنــف املاركســيني ،مــن هــذا القــول،
تــورايت ،جوريــس ،تذكرنــا لفــرة قصــرة مــن الكلــات الرتكيــة الشــهرية قائــا الــدويل الثــاين.
يطلــق عليــه «االنتهازيــة» ،االش ـراكية الصحيحــة ،عــى الرغــم مــن أن الســيد ســومري ال
يقــول ذلــك بحــرارة ،إال أنــه كان يتســلل مبكــر إىل األعــال التــي ادعــى أنهــا قدمهــا،
والتــي خففــت فيهــا فمــه وخنقــه .ويتــم ذلــك مــن خــال الســر عــى خطــى أســياده،
مدعيــا أن ثــروة برنشــتاين ينتمــي إىل ماركــس.
ثالثًا:

مــاذا تعنــي «الوســائل الســلمية» لالش ـراكية؟ دعونــا نتحــدث باختصــار ،فاالنتقــال مــن
الطــرق االشـراكية إىل االشـراكية هــو رؤيــة إمكانيــة االنتقــال إىل االشـراكية عــر الربملــان
الربجــوازي .وهــي ال متنــع الديكتاتوريــة الربوليتاريــة مــن الطريــق الســلمي إىل االش ـراكية.
وتعتــر أن الســباق الربملــاين بــن الطبقــات ،وبهــذه الطريقــة ،ميكــن أن يــؤدي يف النهايــة
إىل االشـراكية .كل األحـزاب الربملانيــة االشـراكية ،التــي قبلــت أن باالشـراكية ميكــن أن متــر
عــر طــرق ســلمية يف عرصنــا ،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
الســلمي بطريقــة ســلمية لالنتقــال إىل االشــراكية ،رمبــا يكــون مــن املفيــد أن يذكــروا
باختصــار مــايض هــذه املســألة .ويف الحقيقــة ،تحــدث ماركــس يف اجتــاع حاشــد عقــد يف
أمــاركال بعــد مؤمتــر الهــاي األول لعــام  ،1872ويف بعــض الظــروف ،حيــث أوضــح أنــه
يف بعــض الظــروف ،ميكــن لألف ـراد 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» ( 3متــوز  )1871حيــث كان مــن املمكــن الوصــول بشــكل
أكــر ثقــة وقيــل أن االنتفاضــة املســلحة ســتكون حامقــة كبــرة.
قــال جــن ماركــس إن القانــون املعــادي لالشـراكية الــذي ُســن يف أملانيــا عــام  ،1878بعــد
خطــاب أمســردام الشــهري ،أملــح إىل أن التطــور التاريخــي ميكــن أن يظــل ســلم ًيا ،مــا
مل ميــارس العنــف مــن قبــل أولئــك الذيــن ميســكون بالســلطة .كينــان ســومر (العمــل،
العــدد ،5 :صفحــة.)16 :
هنــاك موقــف مثــر للفضــول بــن مــا ترصفــات كينــان ســومري ومــا فعلــه القــادة
االنتهازيــون يف علــم الالهــوت الثــاين.
فمنــذ فــرة 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 يعــرف
بشــجاعة الســيد ســومري إلعادتــه إىل الطاولــة وإىل شــجاعته الرهيبــة ،وهنــا لتظهــر لنــا
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 لالشـراكية” ،الــذي مل يــرد
ذكــره يف أي مــن أعــال املاســر ،ناهيــك عــن كلمــة واحــدة ألن ماركــس وإنجلــز يتوقعــان
ثــورة “قرسيــة” كقاعــدة عامــة ،ليــس ســوى تشــويه ملاركــس وإنجلــز.
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ذكــر ماركــس أن هــذه الطريقــة كانــت واضحــة بشــكل اســتثنايئ ،حيــث تقــول“ :إن
االنتقــال مــن الطــرق الســلمية إىل االش ـراكية ممكــن يف ظــل ظــروف معينــة وبطريقــة
أكــر رسعــة وأكــر أمانًــا مــن خــال التحــركات الســلمية”.
لقــد تنبــأ ماركــس “باالنتقــال مــن الســام إىل االشـراكية” كإمكانيــة لربيطانيــا والواليــات
املتحــدة ،اللتــن تختلفــان متا ًمــا عــن أوروبــا الســوداء ولهــا خصائــص مختلفــة متا ًمــا.
مــرة واحــدة ،يف كال البلديــن ،كانــت الرأســالية يف فــرة “التنافســية الحــرة” ،كــا هــو
الحــال يف بلــدان أوروبــا الســوداء األخــرى .ثاني ـاً ،لــدى إنكل ـرا ،عــى وجــه الخصــوص،
طبقــة رأســالية نتيجــة للحريــة السياســية التقليديــة للبــاد ،مــع ثقافــة الربوليتاريــا
العاليــة ،والطبقــة الربوليتاريــة املنظمــة تنظيــاً جيــداً يف نقابــات العــال ،مــع تقليــد
املصالحــة ،الــذي يتمتــع مبســتوى عــالٍ مــن الثقافــة مقارنــة بأوروبــا الســوداء.
باإلضافــة إىل هــذه الصفــات ،اعــرف ماركــس بأنــه ضعيــف البريوقراطيــة والعســكرية.
(عــى غـرار إنكلـرا) .يف إنكلـرا ،التــي كان لهــا طبقــة بروليتاريــة قويــة جــدا وبريوقراطيــة
وعســكرية ضعيفــة كمي ـاً ونوعي ـاً ،مل يكــن باإلمــكان ثــورة الثــورة ،لكــن حســب ماركــس.
هــذه هــي الظــروف التــي خلقــت يف ذلــك الوقــت الفكــرة منهــا أنــه كان مــن املمكــن
للعــال إخضــاع الرأســاليني الربيطانيــن ســلميا ،وأن البريوقراطيــة ال تختلــف عــن أرض
أوروبــا الســوداء ،وبالتــايل فــإن الــرط األســايس للثــورة االش ـراكية يف الواليــات املتحــدة
وإنكل ـرا ،باســتخدام “العنــف” ،ميكــن متريــره إىل االش ـراكية مــن خــال تفكيــك “آلــة
الدولــة” وإقامــة ديكتاتوريــة الربوليتاريــا( .الدولــة والثــورة ،84 ،53 ،52 ،51 ،بالتفصيــل،
يــرح لينــن).
وقــد كان تقييــد ماركــس لربيطانيــا وأمريــكا ،أو باألحــرى االســتثناء ،قامئــا مــا مل تكــن
هنــاك بريوقراطيــة متقدمــة مــع عســكرة متطــورة يف هــذه البلــدان .عندمــا ال يكــون
هنــاك أي تطــور أقــل مــا هــو عليــه ،فإنــه يختفــي تحــت ظــروف الرأســالية االحتكاريــة
لذلــك ،فــإن الثــورة الربوليتاريــة الكــرى هــي رشط مســبق مطلــق لتطــور االش ـراكية يف
كل الــدول اإلمربياليــة دون اســتثناء.
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دعونا نأيت إىل “القانون املعادي لالشرتاكية” الذي ُسن يف أملانيا عام .1878
يــرح املاركســيون ،يف أي وقــت ،التكتيــكات املقرتحــة ألي موقــف ،وأســاليب ،وتاريــخ
تلــك الفــرة وظــروف ذلــك البلــد .قــال ماركــس ،عــى حــد قولــه ،إنــه يف حــن أن النزعــة
العســكرية األملانيــة كانــت قويــة للغايــة يف ذلــك الوقــت ،وكان “غوشــاللك” قــد فقــد
أنشــطته القدميــة ،إال أنــه كان ال ي ـزال لــه تأثــر عــى الربوليتاريــا ،وأن هــذه الجامعــات
األناركيــة ميكــن أن تــؤدي إىل هزميــة مــن خــال الخــروج مــن الزمــن عندمــا تكــون
الظــروف الشــخصية غــر مالمئــة.
تــم رفــع هــذا القانــون ،الــذي ينــص عــى حظــر جميــع املنظــات االشـراكية واملنظــات
الجامهرييــة العامليــة والصحافــة االشــراكية ،يف عــام  1890نتيجــة لتحــركات العــال
الجامهرييــة ،وليــس بشــكل ســلبي ،ولكــن مبعارضــة نشــطة.
ثاني ـاً ،قــول ماركــس ،إن العنــف بــدون اللجــوء إىل العنــف جنــون هــو القاعــدة العامــة
للامركســية .ال يحمــل العــدوان والعنــف يف املاركســية .لكنــه ضــد القــوة بالقــوة.
واملاركســيون ال يخرقــون القانــون دون كــر الربجوازيــة.
حتــى مثــل هــذه الكلمــة الواضحــة وغــر املتاميــزة ملاركــس تــم تحويلهــا .يف ذلــك الوقــت،
كــا فعــل ســومري ،أصبــح اليــوم يتصالــح مــع حقيقــة أن التطــور التاريخــي ميكــن أن يظــل
ســلم ًيا ،مــا مل يتــم اســتخدام العنــف ،باعتبــاره انتهازيــا ،وانتقــد انجلــز بشــدة ســوء تفســر
االنتهازيــن لكلمــة ماركس.
ومــن املعــروف مــن قبــل االشــراكيني أن انجلــز انتقــده كاوتســي ونُــر يف نويــه
تســايتونج بعــد عــر ســنوات فقــط مــن انتقــاد مــروع برنامــج إيرفــورت ،الــذي شــمل
نقــد االنتهازيــة يف  19حزيــران .1871
ويف مقــرح “نقــد مــروع إيرفــورت” ،اقــرح أنجلــز أن ماركــس اقــرح طريقــة ســلمية
لقــوة النزعــة العســكرية األملانيــة -التــي مل يقرتحهــا مــن قبــل عــى النزعــة الســلمية ،وأن
االنتهازيــن األملــان ،الذيــن حاولــوا فــرض إصالحهــم الربجــوازي عــى كلامتهــم الخاصــة ،من
خــال 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 األكــر مــن الصحافــة االجتامعيــة الدميقراطيــة ،والحركــة ،والحــزب ،خو ًفــا
مــن تجديــد القانــون ضــد االشــراكيني ،أو تذكــر بعــض األفــكار التــي انتــرت بــدون
موســم .مطلــوب اآلن العتــاد النظــام القانــوين الحــايل يف أملانيــا كفايــة لتحقيــق جميــع
مطالبهــا ســلميا ...
“الجرائــم (لينــن ،الدولــة والثــورة ،ص  .)90وبعــد ذلــك يســتمر لينــن ”.إنهــا حقيقــة
أساســية أن الدميقراطيــن االجتامعيــن األملــان يعملــون يف خــوف مــن تجديــد القانــون
غــر العــادي ،الــذي ينســبه انجلــز لالنتهازيــة عــى الخطــة األوىل وبــدون تــردد(“ .لينــن،
الدولــة والثــورة ،صفحــة .)91
كــا تــرون ،فــإن القضيــة واضحــة جــدا بالنســبة للظــروف التاريخيــة االســتثنائية ملاركــس،
وللواليــات املتحــدة وبريطانيــا قبــل االحتــكار ،فــإن الكلــات “ذات الصلــة الســلمية
باالنتقــال إىل االشـراكية “ ليســت صحيحــة قبــل احتــكار اللينينيــة ،ولكنهــا صالحــة لفــرة
االحتــكار الرأســايل.
ويف مواجهــة النظريــة املاركســية-اللينينية ،تبنــى االنتهازيــون هــذه الكلــات بألفــاظ
أربــع وحاولــوا ربــط هــذه الكلــات بالدمياغوجيــة املاركســية.
ويف الواقــع ،تبــدأ هــذه املســألة باســم ماركــس ،الســيد ســومري الــذي كــا لــو كان قــد
ســقط مــن القمــة ،غمــس أفــكار االشــراكية يف أفــكاره حــول هــذا املوضــوع ،ووضــع
النقطــة يف كلــات ســتالني :إن جميــع الــدول األعضــاء يف منظمــة االنتهازيــن التــي تقــرح،
لذلــك تنــادي بقضاياهــا االنتهازيــة ،وليــس املاركســية “.
إن النضــال الطبقــي مــن الطبقــة املاركســية ،وهــو اإلطــار الرئيــي للمذهــب املاركــي،
هــو فكــر معــروف لــدى ماركــس ويقبلــه املؤرخــون واالقتصاديــون الربجوازيــون .مــا فعلــه
ماركــس هــو أن هــذا ال ـراع الطبقــي أوضــح بالــرورة أنــه ســيأيت إىل االش ـراكية مــن
خــال ديكتاتوريــة الربوليتاريــا ،ويفصــل جهــاز الدولــة الربجوازيــة بدرجــة غــر مســبوقة
مــن الثــورة القاســية.
مل يوضــح كل مــن ماركــس وإنجلــز ،كــا رشح لينــن ،أنهــا يعتمــدان عــى أســاليب
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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.
ميكــن للدولــة الربجوازيــة أن تحــل محــل الدولــة الربوليتاريــة (دكتاتوريــة الربوليتاريــا)،
وليــس عــن طريــق” االنقـراض “ ،ولكــن كقاعــدة عامــة ،مــن خــال الثــورة القامئــة فقــط
عــى العنــف وإن إدانــة انجلــز للثــورة العنيفــة تتــاىش متام ـاً مــع ترصيحــات ماركــس
العديــدة ،ودعونــا نتذكــر محنــة الفلســفة التــي ظهــرت بوضــوح والبيــان الشــيوعي ،بعــد
ثالثــن عا ًمــا ،يف عــام  ،1875غمــر ماركــس املحتــوى االنتهــازي لربنامــج غوتــا يف قــاع األرض
(تذكــر نقــد برنامــج غوتــا).
هــذا الثنــاء ليــس نتيجــة كلمــة ضخمــة أو كلمــة بالغيــة ،وليــس رغبــة يف املجادلــة .إن
فكــرة الثــورة القامئــة عــى هــذا العنــف ورضورة أن تقــوم هــذه الفكــرة بتنظيمهــا عــى
الجامهــر هــي أســاس كل عقيــدة ماركــس وإنجلــز ،كــا يقــول كينديســييني لينــن يف
الدولــة والثــورة (ص .)31
الجــواب الــذي قدمــه ماركــس إىل بــرودون ،الــذي يؤكــد بــأن الرصاعــات الطبقيــة ميكــن
أن يتــم تســويتها بطريقــة ميكــن إدارتهــا بواســطة بنــك الشــعب أمــر مؤكــد مــن خــال
منحهــم قروضـاً بــا مقابــل ،هــو أمــر واضــح .ســوف يتوقفــون عــن الثــورات حتــى ذلــك
الحــن ،ســيتم تغيــر آخــر كلمــة يف العلــوم االجتامعيــة عشــية تصحيحهــا وتغيريهــا مــن
جميــع أج ـزاء املجتمــع ،أو ال ـراع ،أو املــوت ،أو الحــرب.
“هنــا هــو فكــر انجلــز يف هــذه القضيــة” ،يستشــهد لينــن مــن انجلــز ،مكافحــة دورينــغ
 Anti-Dühringولكــن دور القــوة يف التاريــخ (مصــدر الــر) ،ودور الثــوري ،وقبالــة كل
مجتمــع قديــم حامــل بكلــات ماركــس ،واألداة التــي تفســد وتكــر األشــكال السياســية
التــي أنهــت الحيــاة املتحجــرة للحركــة االجتامعيــة .ال يوجــد كلمــة يف الســيد دورينــغ
وهــو يعــرف باحتامليــة إجبــاره عــى ســحب الصعــداء فقــط مــن خــال التنهــد وقــد
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 ســومري! يف عــرض ماركــس وأفــكاره حــول الثــورة بوضــوح يف صفحتــن إىل ثــاث
صفحــات ،اقــرح اســتثناءها ماركــس مــن خطابــه دون ذكــر كلمــة واحــدة مــن فكــرة
ماركــس عــن الثــورة التــي اعتربهــا مبــدأً عا ًمــا .تتكــون مــن البيــان الصحفــي يف كتابــه
عــن االنتقــال إىل الســام ،ذكــر لينــن أن هــذا كان باطـاً ألن الظــروف تغــرت يف العــر
اإلمربيــايل -مــا الــذي يعنيــه أن يعطــي ملؤلــف الثنــاء عمــو ًدا مــن ثــاث صفحــات.
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 املاركســيني لتلبيــة الطبيعــة
حساســا .ولــي نســمع رائحــة التحريفيــة الحــادة يف “العمــل الســلمي
الطبيعيــة لألنــف
ً
للثــورة “ و يجــب أن ال نخلــط القشــة بالســاق و ال أن نخلــط القشــة بالقــش؛ وذلــك أيضـاً
لفصــل االشـراكية العلميــة والتحريفيــة عــن بعــض.
خامسًا:

عندمــا يقــول املاركســيون إن حالــة الربوليتاريــا ال ميكــن أن تنشــأ إال بالثــورة ،فهــم ال
يهملــون االســتفادة مــن إمكانيــات الرشعيــة وإمكانيــات الربملانيــة الربجوازيــة .لقــد أوضــح
لينــن يف مرضــه املاركــي للطفولــة ،االسـراتيجية الثوريــة ،أن املاركســيني ميكنهــم العمــل
حتــى يف أكــر الربملانــات الرجعيــة.
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وفقــا لــه ،فالربملانيــة ليســت وســيلة ولكــن أداة  ,لذلــك العمــل الربملــاين إنــه اختبــار
للامركســيني ،وهــو خــط رفيــع .وعــد لينــن الشــهري واضــح“ :إن العمــل الربملــاين مينــح
بعــض النــاس الذيــن هــم ودودون للامركســيني -إعطــاء لقــب خــادم وبعــض النــاس
ليحكــم عليهــم بالســجن “.
يبــدو أن النظريــة املاركســية-اللينينية تتنبــأ بأنــه حتــى لــو كانــت هنــاك لحظــة يســتحيل
فيهــا تأســيس دولــة الربوليتاريــا بطريقــة برملانيــة ،حتــى يف عــر معانــاة الرأســالية،
حيــث تكــون البريوقراطيــة والعســكرية قويــة للغايــة.
“األمــور تتحــول باســتمرار مــن النمــوذج األول إىل الثــاين ،ومــع ذلــك ،فــإن النضــال داخــل
التناقضــات موجــود يف شــكلني .لهــذا ،فــإن وحــدة األضــداد مؤقتــة ونســبية ،عــى العكــس
مــن ذلــك ،فــإن الـراع بــن األضــداد هــو مطلــق.
يف املجتمعــات الطبقيــة ،توجــد أشــياء متقابلــة مثــل الحــرب والســام متطابقــة يف ظــل
ظــروف معينــة .وإذا تغــرت الظــروف ،فــإن هــذه األضــداد املتطابقــة تتحــول إىل بعضهــا
البعــض إذا تغــرت رشوط معينــة ،وإذا أصبحــت عنـرا متوازنــا يف الربملانيــة الربجوازيــة،
فــإن الظــروف ال تتغــر ،والســام عــى الســطح مســتمر.
“نعم للتحريفية ،ال لالشرتاكية الثورية”
هــذا هــو الشــعار الرئيــي للربجوازيــة يف الربملانيــة الربجوازيــة .ومــع ذلــك ،مــن الــروري
أن نتذكــر م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا حقيقــة أن أولئــك األكــر احرتا ًمــا للدميقراطيــة الربجوازيــة هــم
فقــط ماركســيون.
“ظلــت الربوليتاريــا العامليــة ملطخــة بالدمــاء مــن أجــل حقــوق الدميقراطيــة الربجوازيــة،
وبالطبــع ســتقاتل بــكل قوتهــا مــن أجــل االحتفــاظ بهــذه الحقــوق”.
االش ـراكيون يتخلــون عــن الرشعيــة البورجوازيــة عنــد تعطيــل الربجوازيــة .بيــان انجلــز،
“أنــت تصــ ّور أوالً ،برجوازيــة املونســنيور” ،هــو عالمــة واضحــة عــى احــرام الرشعيــة
الربجوازيــة للامركســيني .لذلــك ،تعــد الربجوازيــة الظــروف املوضوعيــة للثــورات ،وليــس
الثوريــن ،لكــن الظلــم والجــر والعنــف.
ويف عــر الثــورات االشـراكية التــي بــدأت مــع الفــرة الرأســالية االحتكاريــة ،نــرى هــذا
واض ًحــا للغايــة عندمــا ننظــر إىل جميــع الثــورات الربوليتاريــة.
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سادسًا:

“ســيكون مــن الخطــأ االعتقــاد بــأن الجوهــر النظــري للدولــة والثوريــة مبعــزل عــن
املامرســة السياســية يف اللحظــة التــي يكتــب فيهــا ،عــى ســبيل املثــال ،الثــورة االشـراكية.
ليــس لهــا أي طريقــة أخــرى غــر ال ـراع ،بعــد  52ســنة مــن كتابــة الدولــة وعالمــات
الثــورة ،مــن املمكــن اعتبــار هــذا الكتــاب نو ًعــا مــن خطــة العمــل ،ولكــن ال ميكن تفســره
إال مــن خــال ضيــق األفــق الربجــوازي الصغــر ،وســيكون مبثابــة تحريــف للفكــر املاركــي-
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 االق ـراح االش ـرايك
الصحيــح عــر “االســتخراج” التعديــي ،والتــي يخفيهــا انحـراف “الثــورة االشـراكية” وهــي
ليســت بــأي طريقــة أخــرى غــر ال ـراع “ ،تظهــر بعــد الحــق يف” عــدم اعتبــار الجوهــر
النظــري للدولــة والثــورة منفصـاً عــن املامرســة السياســية للحظــة “.
وكــا هــو معــروف ،املاركســية هــي مذهــب الحركــة للحركــة .ماركــس وإنجلــز ولينــن
وغريهــم مــن ســادة املاركســية ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار املامرســة االجتامعيــة للمجتمــع
الــذي يعيشــون فيــه ،قامــوا بتحليــل ملمــوس للحــاالت امللموســة وذهبــوا إىل التعميــم
العلمــي.
أمــا ماركــس ،انجلــز ،واســتنادا إىل املامرســة االجتامعيــة للرأســالية مــا قبــل االحتــكار،
انتقلــوا مــن التحليــات املجــردة إىل التجريــدات امللموســة .ومبــا أنهــم يعلمــون أن عمليــة
الثــورة املســتقبلية ســتتغري ،فإنهــم مل يقرتحــوا أبــداً أســاليب صارمــة خــارج املبــادئ
األساســية ،ومــع ذلــك ،اقرتحــوا القاعــدة العامــة .هــذه القاعــدة العامــة هــي االنتقــال إىل
االش ـراكية مــن خــال تحويــل مــا أجــرين عــى الدكتاتوريــة الربجوازيــة إىل ديكتاتوريــة
بروليتاريــة.
ويف القــرن العرشيــن ،تــم اســتبدال مالمــح ورشوط الفــرة االحتكاريــة ومكانهــا بظــروف
,وظــروف الفــرة االحتكاريــة بــدالً مــن الرأســالية التنافســية الحــرة ،حيــث كان مــن
املســتحيل بالنســبة ملاركــس وإنجلــز  ،اللــذان عاشــا يف فــرة مــا قبــل االحتــكار للرأســالية
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 ،أن يســتبقوا مالمــح فــرة مــا بعــد االحتــكار .لذلــك مــن الخطــأ ومــن الســخف توقــع
أن يتنبــأ ماركــس وإنجلــز بقوانــن وأســاليب محــددة لفــرة االحتــكار لهــذه األســباب،
اكتملــت املاركســية مــع اللينينيــة يف الفــرة الرأســالية االحتكاريــة.
تحدثنــا أيض ـاً عــن نظريــة لينــن عــن الثــورة ،وأثنــاء اســتمرار العمليــة اإلمربياليــة ،مــن
غــر الــروري أن نقــول إن نظريــة الثــورة هــذه عامليــة وفق ـاً للامركســية ،وأن االنتقــال
إىل االش ـراكية 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 االش ـراكية ال يــرك قــدرا كب ـرا مــن
الوفــرة والتنــوع مــن حيــث األشــكال السياســية هــو مامرســات ملموســة يف الصــن وفيتنام
وكوبــا وغريهــا مــن البلــدان االشـراكية .لكــن كلهــم ســيبقى عــى حالــه.
كذلــك إن دكتاتوريــة الربوليتاريــا هــي يف الواقــع هــذه الفــرة حيــث أن االنتقــال إىل
االش ـراكية يف الفــرة اإلمربياليــة أمــر حتمــي ،يف التحليــل النهــايئ ،الــذي كان يف أشــكال
حــادة ،ومييــزه رصاع طبقــي عنيــف ،غــر ســلمي ،غــر ســلمي.
لذلــك ولهــذا الســبب ،يف الفــرة التنافســية الحــرة ،عندمــا مل تكــن املجموعــات املاليــة
مشــركة يف العــامل ،كانــت الرأســالية يف فــرة األزمــة وليــس االحتضــار كــا هــي اليــوم
فــإن االنتقــال مــن “الســام إىل االشـراكية” الــذي اقرتحــه ماركــس ألماكــن اســتثنائية أمــر
مســتحيل بالنســبة للامركســية ،كــا يشــر لينــن .يف ضــوء األفــكار وتعميــق أفــكار األعــال
يف التطــور التاريخــي ،هــي خيانــة ماركــس وإنجلــز ،خيانــة للامركســية ،وحركــة مشــركة
لجميــع االنتهازيــن لدحــض املاركســية.
ومــرة أخــرى ،كــا أرشنــا ســابقاً ،مــن الواضــح يف تاريــخ النضــال االشــرايك أن جميــع
االنتهازيــن دعــوا إىل انتهازيتهــم الخاصــة ،بكلــات ســتالني ،باعتنــاق القيــود الرشطيــة
ملاركــس .العديــد مــن األمثلــة عــى هــذا هــي الحقائــق املعروفــة .عــى ســبيل املثــال،
تروتســي ...
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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 يقــرح ماركــس وال ســيام أنجلــز
أن الثــورة االشــراكية يف كل أوروبــا الســوداء وليــس يف بلــد واحــد ســتنجح.
يف الفــرة الرأســالية االحتكاريــة ،حيــث مــن املمكــن انتصــار االشـراكية 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
الســلمية إىل االش ـراكية” ،التــي مل تعــد مقبولــة مــن قبــل اللينينيــة ،دفنــوا يف مســتنقع
االنتهازيــة حتــى الحلــق.
“إن فكــرة تقييــم هــذا الكتــاب كنــوع مــن خطــة العمــل ،بعــد  52ســنة 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.
ويف األدبيــات املاركســية ،يطلــق عليهــا “االســراتيجية” لتحديــد طبيعــة تلــك العمليــة
(تســمية املرحلــة الثوريــة) وتجميــع الخطــوط الثوريــة التــي تناســب هــذه النوعيــة.
يف الواقــع ،املفهــوم العســكري هــو فــن اس ـراتيجية قهــر .تتضمــن العمليــة التــي تحــدد
طبيعــة التناقــض الرئيــي 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.
التكتيــك ،اعتــا ًدا عــى الظــروف املختلفــة للمراحــل املختلفــة للعمليــة ،التــي تحــدد
طبيعــة التناقــض الرئيــي (يف بعــض مراحــل العمليــة ،أحيانًــا يتداخــل التناقــض الثانــوي
مــع التناقــض الرئيــي ،أحيانًــا يتــم حــل بعــض العنــارص الجزئيــة للتناقــض الرئيــي)،
ورســم املواقــف وف ًقــا لهــذه الــروط ،والظــروف املناســبة للظــروف ،وفــن صنــع الحركات
املعزولــة.
ويف األدب املاركــي ،هــذا هــو تعريــف اس ـراتيجية  ellii indenو “عالمــات تكتيكيــة”.
اآلن نحــن نتحــدث هنــا عــن “التكتيــكات” و “االســراتيجية” هــو دفــع أســفل كلمــة
“خطــة الحركــة” إىل األســفل ،لتجســيد معنــى الجملــة التــي يتــم اســتخدامها فيهــا.
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إن عمــل تحديــد طبيعــة وطبيعــة املرحلــة الثوريــة للحركــة ميكــن أن يطلــق عليــه
“التخطيــط الــكيل للحركــة” (تحديــد االسـراتيجية) ،وخطــط الحركــة ،التــي يتــم تضمينهــا
يف املخطــط الــكيل للحركــة ويتــم رســمها وفــق املنحنيــات املتعرجــة ،الصعــود والهبــوط
للحركــة ،مبعنــى آخــر ،إىل املراحــل التــي تنطبــق فقــط عــى تلــك املراحــل .خطــط صغــرة.
( )16اآلن عليــك أن تســأل؛ مــا املقصــود بخطــة العمــل هــذه؟ هــل تعنــي الخطــة الكليــة
(التخطيــط االس ـراتيجي) للحركــة التخطيــط الدقيــق (التخطيــط التكتيــي) للحركــة؟
يف مثــل هــذا التخفيــض امللمــوس ،فــإن كلمــة “خطــة العمــل” ليســت مجــرد مؤهــل.
وهــو مفهــوم مطاطــي .لهــذا الســبب ،ال توجــد طريقــة أخــرى لتفســر كلمــة “خطــة
الحركــة” يف الجملــة املســتخدمة مــن قبــل املؤلــف يف ســياق الكلــات الســابقة.
منــذ بدايــة مقالــة املؤلــف ،كان البحــث عــن أســس يســتند إىل حقيقــة أنــه ميكــن أن
يكــون مــن املمكــن إنشــاء الدولــة الربوليتاريــة مــن خــال الوســائل الســلمية وذلــك يف
احتــكار الرأســالية يف احتــكار خــاص بهــا (كــا هــو واضــح أن جهــود املاركســية اللينينيــة
تحــاول أن تفعــل ذلــك م ـراراً وتك ـراراً.
وبعــد  52ســنة 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.
كــا ذكرنــا مــرات عديــدة منــذ بدايــة كتاباتنــا ،يف فــرة الكســاد األول للينــن ،عندمــا
دخلــت املاركســية فــرة االحتــكار الرأســايل ،أصبحــت بريوقراطيــة الدولــة الربجوازيــة
والنزعــة العســكرية أقــوى مــن فــرة مــا قبــل االحتــكار .عــن طريــق تعميــق “نظريــة
الثــورة اللينينيــة” املقرتحــة.
يف النصــف الثــاين مــن القــرن العرشيــن ،الرأســالية الثالثــة .لقــد قــال الســادة املاركســيني
يف هــذه الفــرة أنــه دخــل فــرة الرتاجــع وأن بريوقراطيتــه وعســكريتهم قــد تــم االلتـزام
بهــا أكــر رصامــة مقارنــة بفــرة الرتحيــل األول مقارنــة بفــرة الكســاد ،لــي يقتلــوا أبعــد
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مــن ذلــك بقليــل .إنهــم يشــجبون مــا يســمى باملاركســيني الذيــن يرفضــون هــذه الصالحيــة
العامليــة ويخونــون املاركســية اللينينيــة )17( .وهــذه الفكــرة هــي عكــس تفســر كينــان
ســومر ،الــذي ،بحســب أســياد املاركســيني يف عرصنــا ،هــو يف األســاس انحــراف للفكــر
املاركيس-اللينينــي.
“النظريــة املاركســية للثــورة اللينينيــة هــي نظريــة مواجهــة الحــرب ضــد الشــعب يف
التحليــل النهــايئ مــن خــال حــرب شــعبية”.
باختصــار ،تعمــل “الدولــة والثــورة” عــى تعميــق فكــرة “نظريــة الدولــة” للامركســية
و “نضــال ماركــس الطبقــي ودكتاتوريــة الربوليتاريــا” ،التــي أنشــأها لينــن مــن خــال
تعميــق فهــم حالــة ماركــس“ ،نظريــة الثــورة” التــي تحــدد االنتقــال إىل االش ـراكية مــن
خــال ديكتاتوريــة الربوليتاريــا التــي أنشــأتها إدارة حــزب رائــد تتمتــع قابليتــه املنــاورة
العاليــة ،قبلــت النظريــة الثوريــة دليــل العمــل.
لذلــك ،دفــع هــذا العمــل جانبـاً ،قائـاً إن مــارك يغطــي فقــط تكتيــكات عــام  1917واآلن
تغــرت الظــروف يعنــي االستســام مــن املاركســية-اللينينية حســب أســياد املاركســية.
ووفق ـاً لهــؤالء األســاتذة ،فــإن “الدولــة والثــورة” ليســت فقــط نتــاج الثــورة الروســية،
ولكــن أيضـاً عــر عرصنــا .ألن أهــم مبــادئ اللينينيــة دمــج املاركســية يف الفــرة االحتكارية
مدرجــة يف هــذا العمــل.
ولهــذا الســبب ،فــإن املاركســيني يف عرصنــا ،وفقــا للنظريــة املاركســية ،يجمعــون بــن
الحقائــق العامليــة لللينينيــة وبــن املامرســات امللموســة لبلدانهــم ،وخططهــم االسـراتيجية
والتكتيكيــة أو “خطــط العمــل” الخاصــة بســومر ،أو أنهــم ال يحرتمــون عمــل “الدولــة
والثــورة” بأهــم األطروحــات العامليــة اللينينيــة ،قائلــن“ :لقــد مــرت  52ســنة منــذ ذلــك
الحــن ،لكنهــم اآلن فقــدوا صالحيتهــا”.
مثــل هــذا الفكــر هــو عالمــة ملموســة عــى نظــرة العــامل الربجــوازي الصغــر الضيــق
األفــق وفــق أســياد املاركســية اللينينيــة .فيــا يــي آراء أســياد املاركســية والتفســر العلمــي
لكينــان ســومري.
وبعــد كل هــذه الترصيحــات ،يجــب أن نخــر الســيد ســومري بضــع كلــات عــن “الــرف
العلمــي”:
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وحتــى إذا مل يقبــل الشــخص املثقــف حســن الســلوك عقيــدة ،فعليــه أن يقــدم عم ـاً ذا
صلــة بهــذه العقيــدة ،مثــل ،واجبــه ،وفق ـاً لــرأي مؤلــف العمــل.
قــد ال تؤمــن بالفكــر املاركــي ،قــد ال تقبــل النظــرة املاركســية إىل العــامل باعتبارهــا وجهــة
نظــر عامليــة ،بــرأي الســيد ســومري وفقــاً لدســتورنا :يتمتــع كل شــخص بحريــة الفكــر
والــرأي ،لذلــك ،أنــت حــر يف قبــول وجهــة النظــر العامليــة التــي تريدهــا والدفــاع عنهــا.
لكــن هــذا ال يعطيــك الحــق يف تزويــر عقيــدة .إنــه يشء منفصــل للدفــاع عــن وجهــة
نظــر عامليــة معينــة ،لتشــويه وجهــة نظــر عامليــة معارضــة لهــذا الــرأي هــو يشء منفصــل.
إذا كان الشــخص يحــرم نفســه وعلومــه  ،فــإن وجهــات نظــره التــي تعــارض وجهــة
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 وعــدً ا ســخيفًا حتــى لشــخص.
مــاذا ميكــن أن يقــال ضــد كينــان ســومري؟ رمبــا الــيء الصحيــح الــذي ينبغــي عملــه هــو
الضحــك عــى هــذا املنطــق البائــس.
لينــن ،مؤلفــه لينــن ،ليــس لــه تأثــر مبــارش عــى ثــورة أكتوبــر التــي قــام بهــا لينــن،
والتــي تغطــي نظريــات “الدولــة” و “الثــورة” .العبــث ســيقف أكــر عــى هــذا الوعــد،
عــى األقــل لعــدم اح ـرام القــارئ.
سابعًا:

املاركســية هــي عقيــدة الحركــة .بكلــات إنجليــز ،إنهــا ليســت عقيــدة ،بــل هــي نظريــة
تنميــة وتطــور يجــب تعلمهــا عــن ظهــر قلــب وتكرارهــا ميكانيكيـاً ،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
هــو الســبب يف أن الغــد غــر كاف اليــوم .املاركســية هــي وجهــة نظــر عامليــة تتخطــى
وتتجــدد باســتمرار ...
“مــع تعميــق العقيــدة يف نفــس الوقــت فــإن تطويــر الطريقــة إىل حقائــق جديــدة،
وبــرف النظــر عــن مراجعــة املبــادئ ،فــإن تطويــر منطقــة وضعــت موضــع التطبيــق
للحقائــق ،فهــو تطــور منفصــل عــن تنقيــح املبــادئ املتدنيــة.
إن “نظريــة الدولــة املاركســية” ،هــي النظريــة الشــاملة لعقيــدة الحركــة عــى التحــرك ،يف
العــر اإلمربيــايل ،قائلــة إن املشــكلة صالحــة لظــروف تلــك الفــرة ،التــي هــي “نظريــة
الدولــة املاركســية” و “نظريــة الثــورة” ،التــي ع ّمقهــا لينــن ،الفعــل املاركيس-اللينينــي
وســلف املنظمــة .والتــي ال تقبــل صحــة “نظريــة الثــورة” مــرة أخــرى يف الفــرة اإلمربياليــة
كدليــل للعمــل ليــس تعديـاً ،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
دامئــا “التحليــل امللمــوس للحــاالت امللموســة” .وبــرف النظــر عــن هــذا ،ال توجــد
وســيلة للحصــول عــى معلومــات موضوعيــة .وذلــك عندمــا تتحــول الطريقــة الجدليــة،
ميكانيكيــا ،مــن رؤيتــك للعــامل ،يتحــول إىل الالإراديــة تقــرب مــن املشــكلة التــي ال تـزال
تعتقــد أنهــا مــع الديالكتيــك املاركــي.
باختصــار ،هــو “الالإراديــون” الــذي يقــع حتــا يف الــرؤوس امليكانيكيــة الضيقــة للســقف،
غــر مدركــن للجدليــة ،محاولــن اســتخدام “التحليــل امللمــوس للحــاالت امللموســة “ ،ومــع
ذلــك ،فــإن الديالكتيــك املاركــي ينتقــل مــن التحليــل املوضوعــي للحــاالت امللموســة إىل
نظريــة املعرفــة املوضوعيــة.
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حيــث تنعكــس جميــع األجـزاء بنفــس الطريقــة التــي تنعكــس فيهــا األجـزاء يف اختالفــات
الكميــة يف األج ـزاء .لذلــك هنــاك عالقــة ضيقــة بــن الج ـرال والعــام .إن تقليــص هــذه
العالقــة ،يعنــي أن تعــرف هــذا الثنــايئ“ ،ودا ًعــا” للجدليــة املاركســية.
فقــط مــن خــال االنتقــال مــن تحليــل الخرســانة إىل التجريــد العلمــي .مــع هــذا التجريــد،
ميكــن صياغــة األطروحــة املاركســية املجــردة عــن طريــق صياغــة املفاهيــم والعلــاء
املجــردة (الواقعيــة) والعلــاء.
إن شــمولية وصياغــة أي أطروحــة ماركســية مجــردة ومحــدودة باســتمرارية العمليــة التــي
تتعلــق بهــا هــذه الرســالة) .فقــط بهــذه الطريقــة ميكــن التوصــل إىل إجـراءات ملموســة أو
تعكــس رصاحــة وقوانــن ضمــن الالنهائيــة للحقيقــة.
دعونــا نجعــل ذلــك مــن خــال مثــال؛ مــن خــال تحليــل الظــروف امللموســة لروســيا
القيرصيــة ،رأى لينــن إنشــاء الديكتاتوريــة الربوليتاريــة عــن طريــق تفكيــك الســلطة
الرجعيــة مــن خــال حــزب رائــد مــن قلــة مــن النــاس الذيــن لديهــم نظــام مثــل الحديــد.
انعكســت كل تناقضــات اإلمربياليــة يف إنجل ـرا وفرنســا وأمريــكا وأملانيــا وبلــدان غربيــة
أخــرى حيــث تطــورت الرأســالية أكــر فأكــر .ابتــداء .ومــع ذلــك ،فــإن هــذه التناقضــات
تنعكــس يف االختالفــات يف االختالفــات الكميــة ،مثــل أشــعة الشــمس ،التــي تنقســم إىل
منشــور ثــايث وتنــدرج يف ألــوان مختلفــة .يبدو انعــكاس تناقضــات الرأســالية االحتكارية،
عــى الرغــم مــن أنهــا تبــدو ورديــة اللــون يف إنجلـرا ،وكأنــه قرمــزي يف روســيا القيرصيــة.
التطــور التاريخــي للبــاد ،املســتوى االقتصــادي والثقــايف ،تكويــن الســلطة والوعــي
للطبقــات ،االختالفــات يف قــدرات قــادة الطبقــات وخصائصهــا اإلقليميــة للبــاد.
يف حــن كان لينــن يقــوم بتحليــل ملمــوس للحالــة امللموســة لروســيا القيرصيــة ،كان يحلــل
أيضً ــا الفــرة اإلمربياليــة بتفكــره يف روســيا ،يف وقــت ســابق منــذ عــرون عامــاً وكان
املعيــار الرئيــي الــذي يفصــل البالشــفة عــن املناشــفة واالش ـراكيني الثوريــن هــو أنهــم
يســتخدمون الديالكتيــك املاركــي كأســلوب التحليــل الصحيــح.
وحــاول االش ـراكيون الثوريــون أن ينكــروا الحجــج العامليــة للامركســية مــن خــال إج ـراء
تحليــل ملمــوس للوضــع امللمــوس.
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(خطــأ كينــان ســومري األول ال يختلــف كث ـراً عــن االش ـراكيني الثوريــن) لقــد زعــم أنــه
يف روســيا ســوف تنهــار اإلقطاعيــة والرأســالية يف نفــس الوقــت ،قائلــن إن األطروحــات
املاركســية ال تتوافــق مــع أوضــاع وظــروف روســيا القيرصيــة.
املناشــفة ،مــن خــال نســيان أن املاركســية كانــت عقيــدة الحركــة يف الحركــة ،توقفــت
بشــكل ميكانيــي يف ذكــرى املاركســية .عــى ســبيل املثــال ،لقــد قالــوا نفــس األشــياء مثــل
برينشــتاين وغــره مــن املراجعــن ،الذيــن انقســموا بأربعــة أيــام يف املرحلــة االنتقاليــة،
مــن أجــل مســالك ماركــس الســلمية لالشـراكية ،التــي تصورهــا بالنســبة للرأســالية قبــل
االحتــكار ،حتــى ولــو قبــل االحتــكار بــأن هــذا الطريــق كان اســتثنائياً .و (الخطــأ الثــاين
لكينــان ســومري ،يكــرر امليكانيكيــن املافيــا) .كانــوا يؤيــدون دعــم الربجوازيــة باق ـراح أن
روســيا القيرصيــة ليســت مســتعدة لقيــام ثــورة اش ـراكية.
“أمل يتوقــع ماركــس أن تكــون هنــاك ثــورة يف أرض بلــد صناعــي قــوي ،كمســألة جــودة
ونوعيــة؟ “ ثــم يجــب أن تصبــح روســيا القيرصيــة مثــل هــذا البلــد ،كــا يقــول .ونتيجــة
لذلــك ،أخــذوا جانــب االشـراكيني الثوريــن يف االتجــاه املعاكــس ودعمــوا القــوة الربجوازيــة.
ال عجــب يف أن املناشــفة واالشـراكيني الثوريــن جــاءوا إىل نفــس املــكان بأهــداف وطــرق
معاكســة يف البدايــة ،إذا مل يتــم التعامــل مــع املشــاكل بالطريقــة الجدليــة أو إذا تــم
اســتخدام الطريقــة الجدليــة بشــكل غــر صحيــح ،فــإن اإلجــراءات املســتندة إىل هــذا
التحليــل الخاطــئ تتزامــن مــع بعضهــا البعــض ،إمــا مــن اليمــن أو مــن اليســار .لهــذا
الســبب ،مــع االشـراكيني الثوريــن ،يغنــي املناشــفة األغنيــة نفســها مــن الســلطات بشــكل
منفصــل.
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مراجع :
كارل ماركــس ،الحيــاة واألعــال  – 2هــري ليفيــري ص  145مــن منشــورات األناضــول وملزيــد ن
املعلومــات “ االمربياليــة لطبيعيــة ألريــن “ ،اليســار الــريك رقــم  88 ,صفحــات .14-15-16
أولئــك الذيــن يدافعــون عــن هــذا الطريــق يف عرصنــا ال يتوقعــون ديكتاتوريــة الربوليتاريــا .مــن ناحيــة
أخــرى ،توقــع ماركــس الديكتاتوريــة الربوليتاريــة كنتيجــة لهــذه الطريقــة ،التــي اعتربهــا إمكانيــة
اســتثنائية أو ثانويــة.
مقــاالت يف صــور تنتمــي إلينــا :يجــب أال تكــون شــجاعة ســومري كبــرة جــدً ا .ألن ســومري ليــس الوحيــد
الــذي يقــرح هــذا الطريــق .يف البلــدان الرأســالية الغربيــة ،يقــوم كل املزيلــن املاركســيني بإصــدار
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 الرضائب” املنشورات اليرسى صفحة  150ل لينني.
النصــوص املســتقيمة تنتمــي إلينــا “انحرافــات اليمني-اليســار” “عــى االنحرافــات الدميقراطيــة
االجتامعيــة يف حزبنــا” .يف  3نوفمــر (ترشيــن الثــاين 1926منشــورات اليسار-ســتالني صفحــة  ،76أنقــرة.
“فقــر الفلســفة” ،كارل ماركــس ،ص  ،195منشــورات اليســار“ .مل تكتــب الكلمــة الشــهرية جــورج ســاند
بشــكل علنــي باللغــة الرتكيــة .إنهــا بهــذا الشــكل”.
“الدولة والثورة” -لينني ص“ ،30 .منشورات العلوم واالشرتاكية”.
“لينني ،حياته وأعامله” ،ص ،29 .هينتي ليفبفر ،أنادولو يايينالري( ،الرشطات تنتمي إلينا).
“االشــراكية” ،ص ،52 .لينــن ،هابــورا النــارش( ،الرشطــات تنتمــي إلينــا) .املنشــورات اليــرى ص67
مــاو تــي تونــغ) “الجبهــة املتحــدة ضــد الفاشــية”“ ،املوقــف مــن الدميقراطيــة الربجوازيــة” ،ص،167 .
دمييــروف.
“الدولة والثورة” ،لينني ،ص “ ،47-48منشورات العلم واالشرتاكية”.
مفاهيــم “الــكيل” و “الصغــر” هــي مفاهيــم غــر موجــودة يف األدبيــات املاركســية .لذلــك ،ال ينبغــي أن
تســتخدم .والســبب يف اســتخدامها هنــا هــو توضيــح شــهادة ســومري وتقدميهــا للقــارئ بطريقــة محــددة.
يف أعامل ماو تيس تونغ ولني بياو ،هذه القضية واضحة وبشكل ال لبس فيه.
“عاش نرص الحرب الشعبية” ،لني بياو ،صفحة “ ،60منشورات العلم واالشرتاكية”.
“كارل ماركس -حياته وأعامله” ،هرني ليفبفر ،صفحة  ،144منشورات األناضول.
مل يوافــق االشـراكيون الثوريــون يف روســيا عــى عالقــات االشـراكية التــي ال تنفصــم مــع الطبقــة العاملــة
ورفضــوا االشـراكية العلميــة .إن “الحــزب االشـرايك الثــوري” منظمــة شــعبية وفوضويــة وال عالقــة لهــا
باملاركسية.
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تفسير البند :2
حقوق النرش لنظرية املامرسات الثوريةكينان سومري“ :أنا مرسور إذا تم تحسني الجهد لفهم فكر لينني”.
أوالً:

يف مقالنــا األخــر ،رشحنــا كيــف أن ســومر ،الــذي قــدم عمــل لينــن للثــورة والثــورة يف
مجلــة إمييــك ،قــام بتزويــر نظريــة ثــورة لينــن الثوريــة التــي كانــت تتمتــع بصالحيــة
عامليــة يف الفــرة الرأســالية االحتكاريــة وكيــف فعــل ذلــك.
ويف هــذا املقــال ،ســنوضح كيفيــة تشــويه “تكتيــكات وخطــوط لينــن بــن الثورتــن”
وأيض ـاً “الدميقراطيــة الجديــدة” التــي رســمها مــاو تــي تونــغ بنفــس الطريقــة التــي
اســتخدمها ســومري.
“كتــب لينــن مــا كان ميثــل التاريــخ والواليــة التاريخيــة للدولــة والثــورة القضايــا
االسـراتيجية والتكتيكيــة األساســية يف ذلــك اليــوم؟ ال ميكــن النظــر إىل أهميــة الكتــاب إال
يف هــذا الســياق“ .
(العمــل ،العــدد ،5 :صفحــة ،)14كينــان ســومري ،فربايــر وأكتوبــر الثــورات بني فــرة التحليل
القصــر والتعليــق .ألن مــا يقــال هــو الوقائــع املقبولــة مــن قبــل جميــع االش ـراكيني يف
الخطــة العامــة.
إن اعرتاضنــا ليــس عــى اقــراح كينــان ســومري هــذا ،بــل عــى التفســر الســومريي
للتكتيــكات والقصائــد اللينينيــة بــن الثوريتــن بعــد هــذا االقــراح .إن تفســر الســيد
ســومري ناجــح للغايــة ،ألنــه نجــح بعــد ق ـراءة هــذا التعليــق يف روح اللينينيــة ،ليقــول
“آمــن” .إنــه تعليــق ،عــى أســاس التفســر التحريفــي املذهــب يكــر .هنــا اعرتاضنــا هــو
تشــويه التحريفيــة الــذي يظهــر اليســار ويرفــع قبضتــه اليمنــى.
قبــل تشــويهات الســيد ســومري للتكتيكــن الثنائيــن وخطــوط اللينينيــة ،يجــب مالحظــة
ذلــك .يف الواقــع ،مــن أجــل فهــم نظريــات “الدولــة” و “الثــورة” يف كتــاب “الدولــة
والثــورة” ،ال بــد مــن رشح الدورتــن بــن عامــي  1917واثنــن إنهــا إلزاميــة ،ولكنهــا
وحدهــا ليســت كافيــة إنهــا فقــط رشط للفهــم الصحــي.
إذا كنــا راضــن بتفســر هــذه الفــرة ،فإننــا مل نوضــح أي يشء ،يف املــدار الحقيقــي لنظريات
لينــن عــن “الثــورة والدولــة”“ .يف عــام  ،1917كتــب يف هــذه البيئــة ”،يحــاول وضــع
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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 للفــرة بــن عــام
 1917والثــورة الدميقراطيــة الثانيــة والثــورة االشــراكية.
هــذا العمــل ،لينــن ،يف الثــورة الدميقراطيــة عــام  1905ويف الســنوات التاليــة ،ال ســيام يف
الحــرب اإلمربياليــة األوىل“ ،البورجوازيــة” التــي خانــت عالنيــة املاركســية “الشــوفينيون
االجتامعيــون” ،خانــه مبراقبــة خيانــة هــذه الســنوات ،وبحــث “الدولــة” و “الثــورة”
ملاركــس وإنجلــز .وقــد كتــب مـرارا نظرياتــه عــن طريــق جمــع الوثائــق الالزمــة يف دفــر
مالحظاتــه الشــهري األزرق.
(خاصــة يف عــام  ،1916كان إنــكار كاوتســي للحكــم املاركــي ودكتاتوريــة الربوليتاريــا
كاف تأث ـرًا كب ـرًا يف تفكــره يف كتابــة هــذا العمــل).
باختصــار ،إن األطروحــات املاركســية يف هــذا العمــل هــي نتائــج لدائــرة ال تعتــر قصــرة،
تحــدث فيهــا اللينينيــة ،وحجــج ماركــس وإنجلــز ويف مقدمــة الطبعــة األوىل مــن الكتــاب،
أنــه يجــب فهــم “هــذا الكتــاب كان مكتوبًــا يف أغســطس وســبتمرب  ”1917مــن وجهــة
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 إج ـراء تقييــم خاطــئ
 ,هــذا مــا يقولــه الســيد ســومري  ،وهــو يضــع نفســه يف مــأزق غريــب  ،حيــث أن هــذا
الكتــاب نُــر بعــد أكتوبــر (ترشيــن األول)  ، 1917مل 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 (ترشيــن األول) عــام .1917
قبــل أن ندخــل يف تفســر الســيد ســومري ،نجــد أنــه مــن املفيــد أن أرشح بإيجــاز آراء
لينــن حــول “التنظيــم” واملنظمــة البلشــفية ،التــي هــي جوهــر اللينينيــة ،دون االبتعــاد.
ألن نظريــة ثــورة اللينينيــة ال ميكــن فهمهــا بســهولة دون تحديــد “مبــدأ التنظيــم” عــام
 ،1917يف الحقبتــان تكتيــكات وخطــوط اللينينيــة ،وتزويــر ســومري ،ميكــن توضيحهــا فقــط
يف رأينــا مــن خــال مثــل هــذا التفســر األويل.
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ثانيًا:

صــاغ لينــن النظريــات والتكتيــكات الرضوريــة لحــل تناقضــات هــذه الفــرة مــن خــال
تعميــق تفكــر ماركــس وإنجلــز مــن خــال تحديــد االختالفــات والخصائــص الهائلــة للفــرة
الرأســالية االحتكاريــة.
لقــد تطــورت النظريــات واالســراتيجيات والتكتيــكات التــي اقرتحهــا لينــن لتحليلــه
لتناقضــات عــر الرأســالية االحتــكاري وعودتــه إىل االش ـراكية يف املامرســة السياســية
مــع نضالــه النظــري ضــد املاركســية األرثوذكســية يف ماركــس.
لهــذا الســبب ،ينبغــي النظــر إىل نظريــة اللينينيــة ،واألطروحــات املاركســية العامــة،
ونظريــات “الدولــة” و “الثــورة” يف هــذا الفهــم.
مــن خــال 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 األرثوذكــي املاركــي
بيلــر ،كاملقولــة املاركســيني وهكــذا .ينعكــس النضــال الــاذع للينــن ضــد االنتهازيــة
الســالفة الذكــر يف نظريــة اللينينيــة واس ـراتيجيتها وتكتيكاتهــا.
مــا يفــر موقــف اللينينيــة إىل “املوضوعيــة” ،التــي ترتجــم املاركســية إىل “قاتلــة” ســلبية،
“نظريــة التطــور” ،تقــول “الثــورة الربوليتاريــة يف بلــد حيــث الرأســالية املتخلفــة مثــل
روســيا مســتحيلة ،لــذا مــن الــروري انتظــار تطــور الرأســالية والظــروف الرضوريــة
للثــورة االش ـراكية” ميكــن تفســر “النظريــة املاركســية اللينينيــة للثــورة املســتمرة” ،وال
نظريــات “الدولــة والثوريــة”.
كــا هــو معــروف إن التنظيــم اللينينــي هــو رد فعــل للتحليــل الصحيــح لتناقضــات الفــرة
اإلمربياليــة اتجــاه الهــدف و “التنمويــة العفويــة النقابيــة” ،وفقــا للمســار الــذي يجــب
إتباعــه مــن أجــل الوصــول إىل الهــدف ،يتــم رســم مخطــط التنظيــم .بعبــارة أخــرى،
التنظيــم هــو تعبــر ثابــت عــن خطــة الحركــة العامــة.
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النقابــة -أن التطــور العفــوي ســيأيت لإلصــاح الربجــوازي الصغــر ،وأن الحركــة التــي ال
تقبــل ريــادة الدميقراطيــة االجتامعيــة (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 خــال حــزب الثــورة املركزيــة
الدميقراطيــة وهــو رائــد يف املهنــة بقليــل مــن الثــوار ،ونظريــة عمــل قبلــت نظريــة العمــل.
ولكــن مــن خــال مثــل هــذا الحــزب ،ميكــن للجيــش الربوليتــاري القــادر عــى أن يكــون
لديــه وعــي ســيايس ،أن يطغــى عــى البريوقراطيــة والعســكرية يف الفــرة االحتكاريــة.
كــا انعكســت كذلــك يف آراء املاركســية األرثوذكســية ،التــي مكنــت ماركــس مــن أن
تــيء متثيــل تناقضــات الفــرة الرأســالية االحتكاريــة ،يف وجهــات نظــره بشــأن عــدم
دقــة التنظيــم يف التحليــل.
وقــد دعــا إىل فكــرة املاركســية األرثوذكســية ،وهــي منظمــة محليــة “غــر مركزيــة” مــن
أســفل إىل أعــى ملنظــات عامليــة واســعة النطــاق وغــر حزبيــة تعتمــد عــى العاملــة
الكثيفــة .يف وقــت الحــق ســوف يكشــف هــذا الــرأي “الســوفييتات “ ،وكان أكســلرود (وال
ســيام املاركــي األرثوذكــي ،املنظِّــم ملنشــقة املناشــفة ،يدعــو بقــوة إىل خطــة التنظيــم
هــذه ضــد لينــن)
“إن املبــادئ املنظمــة للدميقراطيــة االجتامعيــة االنتهازيــة تتبــع طريقــة التنظيــم مــن
القــاع إىل األعــى ،وبالتــايل تفضــل الحكــم الــذايت والدميقراطيــة إىل حــد األناركيــة قــدر
املســتطاع (بحــاس شــديد).
تتبــع مبــادئ تنظيــم الدميقراطيــة االجتامعيــة الثوريــة طريقــة التنظيــم مــن األعــى إىل
األســفل ،لذلــك فهــي تفضــل توســيع ســلطة املركــز وحقوقــه فيــا يتعلــق باألج ـزاء.
كــا توضــح املنظمــة اللينينيــة كيــف يجــب فهــم نظريــة الثــورة اللينينيــة ،وبحســب
لينــن إن الطبقــة التــي ال تحــاول تعلــم كيفيــة اســتخدام األســلحة ،التــي ال تســعى إىل
امتــاك ســاح ،تســتحق أن تعامــل كعبــد طبقــي تحــت ضغــط العمــل.
الــيء الوحيــد املهــم بالنســبة إىل اللينينيــة هــو رفاهيــة الثــورة فقــط ،ســام الثــورة ليــس
مشــكلة اللينينيــة ،االنتقــال مــن أعــى قوانــن أو طــرق محاربــة لالشـراكية.
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وفقــا للينــن ،فــإن الظــروف املوضوعيــة والذاتيــة للثــورة الربوليتاريــة يف مســتوى بلــد
مــا (املســتوى االقتصــادي للبلــد ومســتوى الوعــي وتنظيــم الربوليتاريــا) يجــب أن تكــون
مناســبة للثــورة .يف رد لينــن عــى أولئــك الذيــن اقرتحــوا االســتيالء عــى الســلطة فــورا
وتأســيس ديكتاتوريــة الربوليتاريــا يف الثــورة الدميقراطيــة األوىل ؛ “إن التنميــة االقتصاديــة
(الــروط املوضوعيــة) التــي توصلــت إليهــا روســيا ودرجــة الوعــي والتنظيــم التــي
توصلــت إليهــا جامهــر الربوليتاريــا الكبــرة (الظــروف الشــخصية التــي ال تقــاوم باالرتباط
بــروط موضوعيــة) تجعــل مــن املســتحيل الحفــاظ عــى الطبقــة العاملــة يف الوقــت
الحــارض وبشــكل كامــل) ( )...إن خــاص العــال ســيكون مــن عمــل العــال أنفســهم ،
دون وعــي وتنظيــم الجامهــر  ،وال ميكــن أن تكــون هنــاك ثــورة اش ـراكية دون إعــداد
وتثقيــف الجامهــر (،تكتيــكات  ،الصفحــات  ، 20-21لينــن  ،منشــورات اليســار.
منظمــة لينــن ،الثــورة مثــل أســس اللينينيــة ،التــي تشــكل أســس املاركســية األرثوذكســية
واالنحرافــات عــن االنحــراف ،تنحــرف عــن املاركســية ،وهــي مجموعــة كبــرة مــن
الديكتاتوريــة التــي تــويل االهتــام لالتهامــات مثــل الثــوري الربجــوازي ،وكان هدفــا
التهامــات مثــل بالنكويســت.
تروتســي الــذي تبنــى اللينينيــة بعــد ثــورة  ،1917والــذي تبنــى صفــوف البالشــفة (فــرة
تروتســي الثوريــة)؛ “بطبيعــة الحــال فــإن أفضــل الــروط للثوريــن األساســيني 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 خــال األســس االقتصاديــة التــي ميكــن أن نفــرض أنهــا
ســتبقى عــى حالهــا دون تغيــر خــال فــرة الثــورة بأكملهــا .إن عالقــات القــوة القامئــة
عــى أســاس اقتصــادي واحــد ومتييــز طبقــي واحــد داخــل املجتمــع تتغــر مــن خــال
تغيــر أحــام الجامهــر الربوليتاريــة وتغيــر قوتهــا إىل ســلطة الدولــة وفقــدان ســلطة
االعتــاد عــى الــذات خــال الثــورة ،وتتــم كل هــذه العمليــات برسعــة الــرق.
عندمــا تكــون رشوط االســتخدام التفاعــي تعنــي عندمــا تنتقــل الدســاتري إىل الواليــات
املتحــدة هــي أكــر األوقــات مناســبة “ .ودعونــا نوضــح كيــف شــوه لينــن التكتيــكات
والخطــوط التــي اقرتحهــا ،مشـ ِّوهة عــن الكلمــة الرئيســية ،واخرتاقــات الســيد ســومري بعــد
هــذا التفســر األويل.
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ثالثًا:

الســيد ســومر ،الــذي أطروحتــه عــن “جميــع حــكام الســوفييت” هــو واحــد مــن أطروحــة
 10أبريــل ،يفــر 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
قــد يتغــر ،وكان مــن املمكــن أن يكــون الحــزب مجــراً عــى تــويل الســلطة بالســاح
(العمــل ،العــدد ،5 :ص.)15 .
يف الواقــع ،مل يتضمــن شــعار “جميــع الســيادة للســوفييت” الدعــوة إىل انتفاضــة مســلحة
ضــد الحكومــة املؤقتــة ،يف أبريــل  .1917لكــن بعــد ذلــك ،دعونــا نلقــي نظــرة عــى كلامت
السيد ســومري.
مبــا أن التعبــر كان مفتو ًحــا وراث ًيــا ،وكانــت هنــاك فرصــة اســتثنائية ملــرور ســلمي ،فقــد
قــاوم لينــن االنتقــال إىل االشـراكية الســلمية حتــى النهايــة ،لكنــه اضطــر إىل فعــل ذلــك
ألنــه مل يكــن هنــاك أي عــاج آخــر.
كــا ميكــن أن يفهــم مــن التفســر األويل يف الفصــل الثــاين ،مثــل هــذا التفســر ضــد روح
اللينينيــة .لذلــك ،فــإن مثــل هــذا البيــان يناقــض أفــكار لينــن نفســه .كــا نذكــر ،يف
القضيــة الســابقة ،اتهمنــا الســيد ســومري بعــدم وجــود رشف علمــي مــن خــال قولــه،
حيــث كان كينــان ســومري يحــاول تصويــر أفــكاره االنتهازيــة مــن خــال أعــال ماركــس
ولينــن ،وليــس األعــال الرئيســية للامركســية.
ومــن الواضــح أن تفســر ســومري هــو دليــل واضــح ودقيــق عــى شــعورنا بالذنــب باإلضافــة
إىل ذلــك ،يقلــل هــذا التفســر لينــن إىل مســتوى دورينــغ ،أليــس هــو أودورينــغ حتــى
نهايــة “الطريــق الســلمي” لــإرصار ،ولكــن عندمــا يكــون مــن الــروري جــدا ميكــن
تطبيــق “صعبــة” ليقــول؟ مــا الفــرق بــن املنظــر الربجــوازي الصغــر لينــن دورينــغ يف
لينــن بعــد تعليــق مــن بايــل؟
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دعونــا نلخــص هــذه الفــرة بإيجــاز مــن أجــل زيــادة تجســيد تزويــر ســومري “يف نظــر
القــارئ .يحــاول الشــخص ذو املوضوعيــة العلميــة تفســر عمــل يحــاول تقدميــه ،وليــس
مثــل مــا فعلــه ســومري ،ولكــن يف ضــوء فكــرة مالــك ذلــك العمــل 1917 .دعونــا نلخــص
هــذه الفــرة باختصــار مــن أجــل توضيــح القصائــد والتكتيــكات التــي تنبــأ بهــا لينــن بــن
الثورتــن ،دعونــا نلخــص هــذه الفــرة بإيجــاز مــن أجــل زيــادة تجســيد تزويــر ســومري
“يف نظــر القــارئ ومــن أجــل الكشــف عــن هــذه املســألة بطريقــة واضحــة جــداً ،ســوف
نتطــرق إىل التكتيــكات واألحــداث يف هــذه الفــرة ،التــي لهــا عالقــة وثيقــة جــداً مبوضوعنــا
فقــط.
وفقــا للينــن ،الــذي وصــل إىل برتوغــراد يــوم  3أبريــل (نيســان) ،كانــت الظــروف
املوضوعيــة لروســيا جاهــزة للثــورة االشــراكية.
لكــن الظــروف الذاتيــة مل تكــن جاهــزة ،ألنــه يف الســوفييت حيــث تــم تنظيــم العــال
والفالحــن والجنــود ،كان املناشــفة واالش ـراكيون الثوريــون مهيمنــن.
يف نظــر الجامهــر ،كانــت الســلطة الروحيــة للســوفييت متفوقــة عــى الســلطة الروحيــة
للحــزب البلشــفي .أمــا بالنســبة للينــن الــذي ظــن أن انتفاضــة خــارج الســوفييت ،وهــي
هيئــة الق ـرار للجامهــر العامليــة ،لــن تكــون أكــر مــن “مغامــرة يســارية” ،فــإن الثــورة
االش ـراكية كانــت فقــط يف رشعيــة الســوفييت .لــذا فــإن نضــج الظــروف الذاتيــة للثــورة
االش ـراكية كان يعنــي توفــر األغلبيــة يف الســوفييت .
اعتقــد لينــن أنــه مــع هــذه القصيــدة ،ســتنظر الجامهــر إىل اللــون الحقيقــي لالشـراكيني
املعتدلــن (املناشــفة واالشـراكيني 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.
ألنــه وفقــا لنظريــة املناشــفية؛ هنــاك نوعــان مــن الثــورة ،ثــورة البورجوازيــة والثــورة
االشـراكية للربوليتاريــا .ومبــا أن الظــروف التــي تكمــن فيهــا روســيا ال تتفــق مــع الثــورة
الربوليتاريــة ،فــإن الســلطة يجــب أن تنتمــي للربجوازيــة )1905( .إن املناشــفة ،الذيــن
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
بتدهــور الطبقــة العاملــة ،وأن تقبــل مبطالــب الربجوازيــة .قامــوا بربطهــا بتلــك التــي
فقدوهــا .املناشــفة ،الذيــن عقــدوا العــزم عــى عــدم ارتــكاب نفــس الخطــأ بعــد ثــورة
فربايــر عــام  ،1917بالطبــع لــن يعتمــدوا هــذا الشــعار.
وكنتيجــة طبيعيــة لهــذا الفكــر ،انضــم املناشــفة ،جنبــا إىل جنــب مــع االشـراكيني الثوريــن،
إىل الحكومــة الربجوازيــة ،وهــي الحكومــة املؤقتــة يف شــهر مايو(آيــار).
ويف هــذه األشــهر ،اتخــذت القصائــد البلشــفية وتكتيكاتهــا ،مــن أجــل تحضــر املوضــوع،
أشــكاالً مختلفــة وفق ـاً لظــروف اليــوم ،كان الشــعار والتوصيــات دامئــا موجهــا للفالحــن
الذيــن ذهبــوا وراء عــال املناشــفة واالش ـراكيني الثوريــن.
كانــت هنــاك محــاوالت مختلفــة كل يــوم بــا ملــل حتــى ميكــن فهــم خيانــة االشـراكيني
املعتدلــن مــن قبــل الجامهــر العاملــة مــن جانــب البالشــفة ،يف هــذه املرحلــة ،تــم
وضــع شــعارين رئيســيني“ .كل الســلطة إىل الســوفييات”“ ،تســقط مــع الــوزراء العــرة”
(“ ليســت الحكومــة املؤقتــة “ ،تــم التعامــل مــع “النــزول مــع الطــاب العــرة” ،ألن
الحكومــة البورجوازيــة تضــم أيضــا اش ـراكيني معتدلــن بأغلبيــة يف الســوفييات).
بــدأ البالشــفة ،الذيــن كانــوا أقليــة يف البدايــة ،يف التطــور والتعزيــز مــع املعالجــة املســتمرة
لهــذه الشــعارات التــي تعــر عــن التــوق إىل الجامهــر العاملــة وتطبيــق التكتيــكات
املناســبة لهــذه الشــعارات .عندمــا ال تتمكــن الجامهــر العاملــة مــن العثــور عــى مــا
تتوقعــه مــن االشـراكيني املعتدلــن ،فإنهــا تبــدأ ببــطء يف االنتقــال إىل صفــوف “البلشــفية”.
ومــع ذلــك ،وفقــا للينــن الــذي كان ينظــر إىل ميـزان القــوى يف البــاد ،مل يكــن هنــاك وقت
إضــايف ،اقــرح لينــن مــن جهــة ،اتخــاذ إج ـراء فــوري مــن خــال النظــر يف هــذا التطــور
يف الحــزب ،بينــا كان لينــن يقــرح ضبــط النفــس واالنتظــار ،ومــن ناحيــة أخــرى ،كان
يناقــش األســئلة التاليــة يف رأســه ،هــل نحــن يف خطــر التواجــد وراء الجامهــر واالبتعــاد
عنهــا؟ “ وخــال هــذه األســابيع كانــت عقــول لينــن تســأل دامئًــا“ :هــل حــان الوقــت؟”
وجاء شهر أغسطس (آب)
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مــرت خمســة أشــهر عــى الثــورة ،وعــى الرغــم مــن كل التطــورات اإليجابيــة ،فــإن
جامهــر الجامهــر العاملــة انضمــت إىل صفــوف البالشــفة كل يــوم ،ومل يكــن هنــاك تغيــر
يف املســتويات العليــا للســوفيات .كان املناشــفة واالش ـراكيون الثوريــون ،الذيــن مــروا يف
صفــوف الربجوازيــة ،ال يزالــون ميســكون باالنتفاضــات يف االتحــاد الســوفييتي.
بتقييــم هــذه الظــروف والتفكــر يف أن الظــروف الذاتيــة للثــورة قــد نضجــت ،أمــر لينــن
الحركــة بالقــول“ :مــع رشعيــة الســوفييت ،تكــون أعيننــا مقيــدة ،ونحــن متخلفــون وراء
جامهــر الجامهــر”“ .الربوليتاريــا ،التــي تحالفــت مــع الفالحــن ،ووصلــت إىل الســلطة “.
كــا رفــض هــذا الشــعار ،مل يكــن لينــن يدفــع الســوفييت منتصبــا“ .قــد يظهــر الســوفييت
وينشــؤون يف الثــورة الجديــدة ،لكنهــم ليســوا الســوفييت الحاليــن ،بــل هــم أجهــزة
املصالحــة مــع الربجوازيــة.
يف  26أغســطس (آب) ،حــاول الجـرال كورنيلــوف ،الــذي تلقــى يف البدايــة دعم كريينســي،
“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 كريينســي ،الذيــن حاولــوا أكــر األســاليب
عنف ـاً وحاولــوا إلقــاء القبــض عــى لينــن مــن خــال وصفــه بالبالــون األملــاين “Casus
 ،”gitوعندمــا ســألوا مــا إذا كان عليهــم أن “ينظــروا” ،قــال لهــم تروتســي إنــه ســيكون
مــن األنســب التخلــص مــن أعدائهــم واحــدا تلــو اآلخــر.
وكانــت عمليــة كورنيلــوف نقطــة تحــول .بالنســبة لالشــراكيني املعتدلــن الذيــن كان
يعرفهــم جيــدا أنهــم لــن يتولــوا الســلطة بــدون الربجوازيــة ،اقــرح لينــن عــى الفــور
التخــي عــن ســلطة الربجوازيــة ،مبــا يف ذلــك الكاديــت الذيــن تعاونــوا مــع كورنيلــوف،
مــن أجــل تأســيس الحكومــة مبفردهــم ،لتقليصهــم مــن أعــن الجامهــر العاملــة الذيــن مل
يعــد لديهــم الصــر .كان رد االشـراكيني املعتدلــن ســلبياً ،كــا ظــن لينــن“ :إن حقيقــة أن
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الطلــب مل يقبلــه املناشــفة والثوريــون االجتامعيــون قــد أذل األحـزاب عــن غــر قصــد يف
نظــر الطبقــة العاملــة”.
الجامهــر التــي ميكــن أن تــرى خيانــة االش ـراكيني املعتدلــن بأنهــا ملموســة ،انتقلــت إىل
صفــوف البالشــفة .وهكــذا كان للبالشــفة ألول مــرة أغلبيــة يف الســوفييت ،باإلضافــة إىل
أغلبيــة ســاحقة.
كل الــروط كانــت جاهــزة للثــورة“ .التاريــخ ،الربوليتاريــا الدوليــة والطبقــة العاملــة
الروســية ،قبــل املســتقبل كلــه ،والتمــرد املســلح مــن خــال االتصــال بالبطاقــة الرابحــة،
ليــس لدينــا الحــق يف أن نضعهــا” ،قائلــن إن الجمعيــة التأسيســية ســيكون لهــا األغلبيــة
يف طريقــة ســلمية لالشــراكية ،وبالتــايل ،بحجــة أن كامانيــف وزينوفييــف ضــد لينــن.
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 خــال انتفاضــة مســلحة “،وهكــذا يف عــام
 ،1917قمنــا بتلخيــص القصائــد والتكتيــكات البلشــفية الثوريــة املشــركة مــع األحــداث.
وبالطبــع ،بينــا نل ّخــص القصائــد والتكتيــكات البلشــفية ،ونعــرض أيضً ــا تشــويه ســومري يف
شــكل ملمــوس .مــن اجــل التحــدث بالخطــاب باللغــة “الفرنســية “وأوضحنــا أن “لينــن
األملانيــة” ،التــي كان عليهــا أن تناشــد “األملانيــة” ،كانــت خاضعــة لتفســر “ الكوشــدلية”
مــن قبــل ســومري( .وهــو ماركــي كــا هــو معــروف) يف األدب كان يتحــدث األملانيــة،
وإعــداد التنظيــم والنضاليــة ،والتحــدث باللغــة الفرنســية ،فإنــه يســتخدم لإلشــارة إىل
هجــوم.
رابعًا :ماركس وإنجلز ولينين وأخيرًا ماو تسي تونغ.

بعــد ماركــس ،انجلــز ولينــن ،اللــذان حاولهــا التشــويه مــن قبــل ســومري ،كان مــاو تــي
تونــغ تحــت نفــس التشــويه يف النــص التمهيــدي لســومري“ ،ثــورة الثــورة والدميقراطيــة
الجديــدة” يف العــدد الســادس مــن إمييــك ،وإن تشــويه مــاو تــي 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 خــال تحليــل الفكــرة املاركســية-لينني،
والتناقضــات العامــة لــدوريت الكســاد الرأســاليني الثــاين والثالــث ،والتناقضــات الخاصــة
للصــن ،التــي هــي انعــكاس لهــذه التناقضــات يف الصــن ولقــد ع ّمــق 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 ســومري .قلــم الســيد ســومري 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 للامركســيني.
“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” صغـرا إىل رأس “العــامل” وهكــذا مــع مســاهمة الســيد ســومري
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 اســتعامرية وشــبه إقطاعيــة،
تعيــش تحــت ضغــوط إقطاعيــة ،وكانــت تفتقــر إىل االســتقالل الوطنــي يف عالقاتهــا
الخارجيــة ،كانــت تحــت نــر االســتعامر اإلمربيــايل ،لــذا كان هنــاك برملــان ميكن اســتخدامه
يف الصــن ومل يكــن هنــاك قانــون يســمح للعــال بالقتــال بشــكل قانــوين ،وتــم تحديــد
الشــكل الرئيــي للنضــال الثــوري يف الصــن ومبــدأ التنظيــم األســايس.
لهــذا الســبب ،ســيكون مــن الخطــأ الفــادح أن نــرى عنــارص تكتيكيــة أو اس ـراتيجية لهــا
صالحيــة عامليــة يف كلــات مــاو التــي تقــول :إن الســلطة هــي يف نهايــة البندقيــة “القــوة
هــي عــى طــرف البندقيــة” ،أو “ميكــن تغيــر العــامل فقــط ببندقيــة” .وبهــذا املعنــى
أنــه مــن املكــن اســتبدال العــامل ببندقيــة (كينــان ســومري “نظريــة الثــورة والدميقراطيــة
الجديــدة” صحيفــة  ،Emekالعــدد.)6 :
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دعونــا نذكــر هــذا أوالً قبــل مســاهمة مــاو تــي تونــغ يف املاركســية .وحســب ســومري،
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.
تفســر مختلــف لهــذه الكلــات هــو “إذا كانــت هنــاك إمكانيــة للنضــال القانــوين يف
الصــن وعــى ســبيل املثــال ،إذا كان هنــاك برملــان وقوانــن ،فــإن الحكــم ميكــن أن يكــون
يف نهايــة الطريــق الســلمي”.
كــا أظهرنــا يف املقالــة األخــرة ويف القســمني الثــاين والثالــث مــن هــذه املقالــة أن مثــل
هــذا التفســر يتعــارض مــع العلــم املاركــي ،فإنــه مــن غــر الــروري الرتكيــز عــى هــذه
املشــكلة املوضحــة مــرة أخــرى .ولكــن بطريقــة أخــرى ،نحــن بحاجــة إىل الوقــوف عــى
هــذا الوعــد.
إذا مــا انتبهنــا ،فإننــا نــرى أن كلمــة ســومري تتضمــن إنــكا ًرا رسيًــا للنضــاالت الثوريــة يف
أمريــكا الجنوبيــة .عــى الرغــم مــن ذلــك ،عــى مــا يبــدو مســتقلة ألكــر مــن  20ســنة،
بلــدان أمريــكا الجنوبيــة .يتــم تنظيــم حــوايل خمســة عــر مليــون عامــل يف النقابــات
العامليــة.
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
يف الصــن “ ألن “الدميقراطيــة الفلبينيــة” قــد تكــون موجــودة يف بلــد مل يخضــع للثــورة
الصناعيــة ،بــل يقــع تحــت ســيطرة اإلمربياليــة.
عــى أي حــال دخلــت “اإلمربياليــة املســلحة” يف الصــن ولهــذا الســبب ،أجــر الصينيــون
أســلحتهم ،ولكــن ملــاذا يفضــل ثــوار أمريــكا الجنوبيــة ،الذيــن لديهــم قوانــن برملانيــة
تســمح بالنضــال القانــوين ،طريــق الكفــاح املســلح؟
عــى ســبيل املثــال ،مــا هــو التحــدي الــذي يواجهــه دوغــاس برافــو يف فنزويــا ،حيــث
لديــه قوانــن برملانيــة تســمح للثــوار باملكيــاج القانــوين والحــزب املاركــي يف العمــل؟
ملــاذا يواصــل الكفــاح املســلح عــى فالكــون؟ حســناً ،كان بإمكانــه أن يخطــئ االش ـراكية
بالطريقــة الربملانيــة.
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الســيد ســومري يف يــوم مــن األيــام كان ميكــن أن يكــون قــد حصــل عــى  51٪مــن األصــوات
واســتوىل عــى الســلطة ،ثــم اســتمر يف الكفــاح ضــد اإلمربياليــة؟ صحيــح ،هــل تعتقــد
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 تــي تونــغ هــي نظريــة صديقــك عــن الحــرب الشــعبية ،ليــس
فقــط يف الثــورة الصينيــة ،ولكــن أيضــا يف عرصنــا.
كان مــاو تــي تونــغ يعــر عــن األطروحــة العامليــة لللينينيــة عــن طريــق إج ـراء تحليــل
قــاس لصناعــة الحــرب،
جــديل لتناقضــات الرأســالية االحتكاريــة والتــي هــي احتــكار ٍ
وانعــكاس لتناقضــات الصــن املحــددة حــول الصــن وذلــك بواســطة مــاو ،ومل يحــدث
أي تغيــر يف جوهــر الرأســالية منــذ زمــن لينــن ،واليــوم خضعــت الرأســالية لتغي ـرات
كميــة ،وخاصــة خــال فــرة الكســاد ال يـزال 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
األمريكيــة دور قــوات الــدرك التابعــة للكتلــة الرأســالية العامليــة ضــد الــدول التــي
تناضــل مــن أجــل التحريــر والكتلــة االش ـراكية.
لهــذا الســبب“ ،ميكــن للعــامل أن يتغــر ببندقيــة” ،يقــول مــاو“ :الرأســالية ،التــي تــم
االلتــزام بهــا بشــدة يف نزعاتهــا العســكرية ،ال ميكــن إال أن تغمرهــا” .اإلمربياليــة ،كــا
يقــول مــاو عــى وجــه التحديــد ،ال تدخــل يف بلــد ذي ســاح فقــط ،واليــوم ،تســتخدم
اإلمربياليــة أســاليب أكــر ذكا ًء .خصوصــا مــع املتعاونــن معهــا ،البــاد يحكمهــا برملانيــة
رجعيــة.
أمــا بالنســبة للثوريــن ،فــإن االحتــال اإلمربيــايل لبلــد كــا هــو واضــح يف الصــن هــو
أكــر فائــدة مــن االحتــال الــري ،لذلــك ميكنهــا بســهولة إبقــاء آليــة االســتغالل مــن
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خــال إخفــاء نفســها عــن الجامهــر املضطهــدة للشــعب ومــن الــروري تفســر كلــات
ســتالني ،التــي يقرتحهــا للبحــث عــن أســاس لتشــويه ســومري .إذ ســتالني “ .يف الصــن إنهــا
تقاتــل الثــورة املســلحة ضــد الثــورة املضــادة ،وهــذه واحــدة مــن ميـزات الثــورة الصينيــة
ومزاياهــا” ،وإن ميــزة الثــورة الصينيــة هنــا ،ألنــه ينظــر إليهــا ويفهمهــا شــعب العــدو.
ولهــذا الســبب ،فــإن الوعــي العــام واملشــاركة يف الرتــب الثوريــة رسيــع للغايــة.
واليــوم ،تعــرف الصــن أنهــا يجــب أن تخفــي نفســها عــن جامهــر املظلومــن لــي تعيــش
يف اإلمربياليــة ،التــي أخــذت الــدروس الالزمــة مــن ثــورات فيتنــام ،واآلن مــن الواضــح
أنهــا ال تتدخــل يف أي بلــد دون أن تكــون يف خطــر ووفقــا للامركســيني 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،
ولكــن أيضً ــا للبلــدان التــي توجــد فيهــا الديكتاتوريــة الربجوازيــة بأكملهــا “ويف بعــض
البلــدان الرأســالية ،ال يســمح القانــون بإنشــاء األحــزاب الشــيوعية ،بــرط أال تكــون
املصالــح األساســية للربجوازيــة معرضــة للخطــر (مــاو تــي تونــغ – التعميــم اليســاري
صفحــة  80النظريــة والتطبيــق).
خامسًا:

وكــا ذكرنــا مــن بدايــة مقالنــا ،فــإن “املحــارب أو الطريقــة الســلمية” ليســت مســألة
املاركســية“ .إن معضلــة الحــرب أو الســام هــي مســألة تحريفيــة وليــس ماركســية”.
وفقــا ألســياد املاركســية ،ســواء كان ذلــك يف العمــل الربملــاين أم ال ،فــإن قــوة الحــزب
املاركــي ال تصــل إال إىل نقطــة معينــة ،ثــم يتــم تجميــد ســلطة الحــزب .حتــى بســبب
ســلبية الحــزب ،وميكــن للجامهــر أن تبتعــد عــن الحــزب .لهــذا الســبب ،إذا قلنــا إن
الحــزب املاركــي يف العمــل الربملــاين ال ميكنــه الحصــول عــى غالبيــة األصــوات ،فرمبــا مل
نتوقــع ذلــك.
مبــا أن املاركســيني يعرفــون هــذه الحقيقــة ،فهــي “انتقــال ســلمي” ،إذ أن “ 51٪مــن
األصــوات” ،هــي مــع الــرأس وبالنســبة للامركســيني هنــاك يشء واحــد مهــم؛ يف مجتمــع
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معــن ،ويف لحظــة معينــة مــن التاريــخ ،هــي العالقــة بــن الطبقــات والقــوى ويف هــذا
املفهــوم ،الــذي لــه أهميــة قصــوى يف األدب املاركــي ،نحتــاج ألن نقــف بعــض الــيء
ألنــه ســرمي العقــدة النهائيــة ملشــكلتنا.
ويف ترجمــة الســيد ســومري يف العــدد الخامــس مــن مجلــة “إمييــك” ،قــال“ :أيــن تجــد
املبــادئ املاركســية” ،وقــال املفكــر املاركــي الشــهري لويــس ألثــورس ،مــا مــدى أهميــة هــذا
املفهــوم بالنســبة للامركســيني؟
ألثوســر “ وإذا كانــت هنــاك رغبــة يف تتبــع األحــداث النظريــة الكــرى بعــد ماركــس
وإنجلــز ،فمــن الــروري البحــث عنهــا يف النصــوص السياســية بــدالً مــن النصــوص النظرية
للينــن .يتــم االحتفــاظ الــيء الــذي يشــكل “ملخــص” مــن مامرســته يف الداخــل.
ومــن أجــل إعطــاء مثــال واحــد فقــط دعنــا نقــول ،النصــوص السياســية للينــن (تحليــل
التغـرات يف املوقــف والوضــع ،والقـرارات املتخــذة وتحليــل نتائجهــا ،ومــا إىل ذلك) بشــكل
مذهــل ،يعطينــا مفهو ًمــا نظريًــا بالــغ األهميــة ،مفهــوم “التالحــم الفعــي” و “الــرط
“لهــذا املفهــوم (أو املبــدأ) الــذي أنتجــه لينــن مــن أجــل توجيــه كفــاح هــذا الحــزب يف
عمــل الحــزب املاركــي ،ليــس فقــط مســألة املاديــة التاريخيــة ( )...ولكــن أيضً ــا مبــدأ
ماركــي أســايس للامديــة الجدليــة .لســوء الحــظ ،لألســف حقيقــة أنهــا ال تـزال 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 عاق ـرا.
ويقــول ألثــارس :أن هــذا املفهــوم هــو كنــز للامركســية-اللينينية ،وبالطبــع ،أنــت يــا ســيد
ســومري ،مل تفهــم أي يشء مــن هــذه الرتجمــة لــو أنــك قــد فهمــت ،كنــت ســتتفادى تفســر
تكتيــكات لينــن وخطوطــه بطريقــة تقلــل مــن لينــن إىل مســتوى دورينــغ ،ظ ًنــا أنــه
ســيفهم التشــويه الــذي فعلتــه .إذا تســاءلت عــن معنــى هــذا “التقــارب” ،فســرى أن
معضلــة “الطــرق الســلمية واملحاربــة” ال تنتمــي إىل املاركســية.
باختصــار ،فــإن مفهــوم “الظــروف السياســية” أو “التوقــف الفعــي” يعنــي “الوضــع
املوضوعــي لتــوازن القــوة بــن الطبقــات والقــوى يف مجتمــع معــن يف لحظــة معينــة مــن
التاريــخ”.
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ودعونــا نجســد هــذا املفهــوم مــع مثــال :إن املســتوى الحــايل للتنميــة االقتصاديــة يف
فرنســا (الــروط املوضوعيــة) ممكــن للثــورة الربوليتاريــة .لكــن أزمــة وصفهــا لينــن بأنهــا
“أزمــة ثوريــة “بــدون الثــورة الربوليتاريــة يف هــذا البلــد أمــر مســتحيل.
(يجــب أن تكــون الــروط الذاتيــة جاهــزة) .وحتــى مايو/آيــار  ،1968مل تكــن هنــاك
بيئــة مناســبة للثــورة الربوليتاريــة يف فرنســا .لكــن يف أيــار  /مايــو  ،1968قامــت الحــركات
الطالبيــة ،التــي بــدأت بشــكل عفــوي وطورهــا األنــاريك جــون بنديــت ،بســكب عــرة
ماليــن عامــل يف الشــوارع .عــال احتلــت املصانــع ،وأعدمــت األعــام الحم ـراء.
هنا هو املفهوم الشهري للينني “تطارد الفعيل”
كــا هــو معــروف ،شــكلت رشارة مفاجئــة ولظــروف ذاتيــة وجلبــت فرنســا إىل حافــة
الثــورة واليســار .لكــن الحــزب املاركــي الفرنــي بقــي متوقفــا عندمــا ال يعــود مثــل
هــذا الوقــت مــرة أخــرى -يف الفــرة الزمنيــة القصــرة .اليســار الســلبي ،نتيجــة لســلبيات
الحــزب ،االنتفاضــة ،تحولــت آمــال الجامهــر العاملــة تحتــل املصانــع إىل إحبــاط ،ونجــت
قــوة ديغــول مــن ذعــره ،مــا أدى إىل إحبــاط الجامهــر.
هــذا املوقــف الســلبي ،لألســاتذة املاركســيني ،هــو يف الواقــع قنــاع عــدم الكفــاءة والجــن
مــن أجــل العمــل .مــرة أخــرى ،وفقــا لألســاتذة املاركســيني ،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 واملاركســيني اللينينيــن
عــن منتجاتهــم املزيفــة”.
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سادسًا:

تتكــون هــذه املقالــة مــن  5فصــول ومــع ذلــك ،ظهــر العــدد الســابع مــن مجلــة .Emek
يف هــذا العــدد مــن دي كيــف ينبغــي تعريــف الثــورة يكشــف الســيد ســومر عــن جودتــه
الحقيقيــة وراء املحفوظــات وكلــات ســومري يف هــذا املقــال هــي أكــر األدلــة املثاليــة
واملثــرة للجــدل التــي انتقدناهــا مــن البدايــة.
إذ ســومري منــذ بدايــة التحريفيــة والتشــويهية حــاول أن يظهــر رسا مفتوحــا ،يف هــذا
املقــال ،حتــى لــو مل تكــن بحاجــة إىل إخفــاء يعلــن بوضــوح وإلظهــار هــذا للقــارئ كنــا
بحاجــة إىل إضافــة فصــل جديد(الســادس) إىل مقالتنــا.
والســيد ســومري يقــول إن فكــرة األعــال الســلمية للثــورة االش ـراكية تســتند إىل الــرأي
القائــل بــأن الثــورة السياســية هــي رشط رضوري لالشـراكية ،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 كلامت السيد سومري!
“لكــن هــذه الثــورة ،أي “ الطريقــة الدميقراطيــة “الســلمية غــر الثوريــة” مــن خــارج
الشــخص الــذي ميكــن أن يــرى بوضــوح الســؤال ،يف هــذا البيــان ،الثــورة االشــراكية،
واجهــت مفهــوم الدميقراطيــة.
معنى مثل هذا البيان واضح:
أ) يتــم قبــول الثــورة االشــراكية كطريقــة غــر دميقراطيــة ،وترتبــط الثــورة بانقــاب
حكومــي مشــرك كطريقــة دميقراطيــة ،ويتــم متثيــل االش ـراكيني يف الربملــان و ٪ 51مــن
األصــوات.
ب) لينــن وســتالني ومــاو تــي تونــغ وهــوه مينــه وغيــاب ولــن بيــاو وفيديــل كاســرو
وتشــيف غيفــارا وغريهــم ،جميــع الثوريــن الربوليتاريــن مثــل “متآمــري االنقــاب”
يعتــرون مناهضــن للدميقراطيــة( ،وفقــا للبيــان).
مــن أجــل تحديــد وجهــة النظــر ،يجــب أن نذكــر هنــا بشــكل موضوعــي وجهــات نظــر
فكرتــن متعارضتــن (الفكــر املاركيس-اللينينــي والفكــر التنقيــدي) حــول الثــورة االشـراكية
وتقبــل النظــرة املاركســية الـراع االشـرايك كطريــق دميقراطــي حقيقــي (.)8
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يقــول لينــن ،وهــو منظّــر النظريــة الثوريــة املاركســية اللينينيــة ،إنــه مــن املســتحيل
الوصــول إىل االشــراكية بــأي وســيلة غــر الدميقراطيــة السياســية ،وأن أولئــك الذيــن
يعتقــدون أن االش ـراكية ميكــن الوصــول إليهــا بطريقــة غــر الدميقراطيــة السياســية هــي
األناركيــن.
“ومــع ذلــك ،فــإن النــاس الذيــن يؤمنــون بالشــعب ،عبقريــة الجمهــور يف عبقريتــه
اإلبداعيــة قــد ينغمســون” ،وقــال ذلــك وفقــا للطريــق الدميقراطــي للثــورة االشـراكية هــي
طريقــة دميقراطيــة .ويعــرف لينــن طريــق الثــورة االش ـراكية عــى أنــه تجســيد لــإرادة
املســتقلة للجامهــر ،يف أكــر العالقــات دميقراطيــة.
تــرى وجهــة النظــر التحريفيــة أن الثــورة االشـراكية هــي طريقــة غــر دميقراطيــة يف الفكــر
التنقيحــي ووفقــا للــرأي املاركــي فــإن األشــكال القانونيــة والربملــان وهــا يف األســاس
ليــس ســوى شــكل مــن أشــكال التعبــر عــن اإلكـراه الربجــوازي ،رضوريــان .يدافــع علــاء
املراجعــة عــن عودتهــم إىل االشــراكية مــن خــال الربملانــات واألشــكال الجديــدة مــن
الربجوازيــة القانونيــة ،التــي يســمونها بطريقــة دميقراطيــة.
يقــول الســيد ســومري :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 ســومري ،فإننــا
ننتقــد محاولــة لينــن لعــرض تحريفــه بهــذه األعــال ،وليــس مــن خــال تحريفــه وذلــك
عــن طريــق تشــويه أعــال مــاو.
يســتخدم التعديلــون دامئًــا هــذه الطريقــة للتالعب و يســتخدمون هــذه الطريقــة بطريقة
مثــرة لالهتــام ،إنهــم يدافعــون عــن نفــس الفكــر التنقيحــي بتزويــر النصــوص الرئيســية
للامركســية ومــن ناحيــة أخــرى  ،مــن خــال مراجعــة التنقيحيــن  ،الذيــن تــم تســجيلهم
رصاحــة كمراجعــة  ،باعتبارهــم “رجعيــن “ويســتخدم ســومري هــذه الطريقــة الكالســيكية.
الســيد ســومري لقــد انتهــك وعــوده بالثــورة االش ـراكية عــى أنهــا معاديــة للدميقراطيــة،
وأدان بشــدة تحريــف بيمســتاين ،ثــم عــاد مــرة أخــرى إىل كاوتســي وانتقــد بيمســتاين
بأقــى طريقــة ،ولكنــه يف النهايــة قــال نفــس الكلــات“ ،انتهازيــة التكامــل الســلمي
للرأســالية يف االشــراكية” .بالقــول إنــه يف مقالتــه أنهــى هــذا الجــزء مــع الجملــة
“إن الفــرق الرئيــي بــن االشــراكيني الثوريــن واالنتهازيــن هــو موقفهــم مــن الثــورة
السياســية”.
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لــذا الســيد ســومري يــرح أســلوبه يف رشح كاوتســي ،وكــا هــو معــروف انتقــد كاوتســي
بشــدة مــن أجــل األناركيــة والتحريفيــة .لكــن يف النهايــة ،مل يفعــل أكــر مــن دفــاع ذيك
عــن التحريفيــة وحــاول الضغــط عــى “النظريــة املاركســية الثوريــة” بالتعديــل طريقــة
كاوتســي واضحــة إن “تعبــر كاوتســي” ،الــذي يفــر بنــاء املاركســية بطريقــة متناســقة
للغايــة للمؤسســة ،يتغــر فجــأة عندمــا يتعلــق األمــر بتحليــل األســاس ،ويتــم اســتبدال
اللغــة املاركســية الثوريــة بلغــة التحريــف .ويرتفــع املبنــى فــوق األســاس التنقيحــي يف
طريقــة كاوتســي (بالطبــع كل هــذه الكلــات تتعلــق بالفــرة االنتهازيــة لكاوتســي).
وبعــد نصــف قــرن مــن ظهــور كاوتســي ،كان كاوتســي عــى خشــبة املــرح .لقــد
خانــت برينشــتاين وكاوتســي مــن املاركســية ،فاجتــازوا االندمــاج الســلمي لالشـراكية مــع
الرأســالية واالنتهازيــة ،والفــارق األســايس بــن االشــراكيني الثوريــن واالنتهازيــن هــو
موقفهــم مــن الثــورة السياســية ،وهــو النهــج الصحيــح الــذي يصــف املبنــى بلغــة ثوريــة،
ســومري يعلــن “الـراع االشـرايك كطريقــة معاديــة للدميقراطيــة” ويضــع هــذا البنــاء عــى
أســاس التحريفيــة.
أخـرا ،كتبــت مجلــة العمــل بعــد شــهرين مــن معضلــة “طريــق الســام املحــارب” الــذي
شــوه األعــال الرئيســية للامركســية ومل يعــر عــن أي يشء للامركســية؟ وهنــاك التعــرض
لجــزء مــن العاملــة.
املراجع :

“الدولة والثورة” ،ص - 158لينني منشورات العلم واالشرتاكية.
“ نصوص ترشين الثاين “ صفحة  56لرتوتسيك منشورات سري
“ منشــورات ترشيــن األول صفحــة  40لرتوتســي منشــورات ســر (كتابــات باألحــرف
الكبــرة)
“لينني ،حياته وأعامله” ،هرني ليفبفر ،منشورات األناضول
ستالني“ ،اشرتاكية مسلحة “ إسحاق دويترش ،صفحة 233
“لينني ،حياته وأعامله” هرني ليفبفر ،صفحة  ،124منشورات األناضول
هنــا نســتخدم “الدميقراطيــة” ،وهــو مفهــوم املجتمــع الطبقــي ،باعتبــاره “مظه ـ ًرا ح ـ ًرا
إلرادة الشــعب العامــل “،
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حقوق النشر لنظرية املمارسات الثورية
الغريــب أنــه كان هنــاك الطبقــة العاملــة يف تركيــا أمل الربوليتاريــا الحديثــة أليــس كذلــك؟
نحــن نفكــر بتخفيضــات الســادة املثقفــن الــذي يجعــل مــن التســجيل رقيــق وقابــل
للط ـران ،ويصعــب اجتذابــه لإلمســاك بــه كــا الربوليتاريــة املبــارشة ســتكون بــا شــك
معــارصة وللطبقــة العاملــة يف التاريــخ االجتامعــي 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
الصغــرة والفكــر .إن احتــال اليانــي ،الــذي يبــدو للوهلــة األوىل وكأنــه منلــة شــبيهة
بالجبــال ،ومــع كل أنــواع االنتهازيــة التــي أثــرت يف الخطــة االس ـراتيجية ،يجعــل نفســه
يشــعر يف الحيــاة االجتامعيــة بأكملهــا مــن فــن البلــد إىل الرياضــة.
إن اليانكيــة اإلمربياليــة ،التــي أسســت الســيطرة عــى البــاد 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 ماركســيني يف ظــل هــذه الظــروف هــو عمــل يتطلــب شــجاعة وشــجاعة للدفــاع
عــن الدميقراطيــة .مــن الــروري النظــر إىل صعوبــة الظــروف الحاليــة للبــاد 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”.
ثانيـاً أن تحافــظ اإلمربياليــة األمريكيــة وعــى هيمنتهــا عــى البــاد ليــس فقــط مــن خــال
املتعاونــن معهــا ،ولكــن أيضـاً مــن خــال وضــع رجالهــا يف حــركات ثوريــة وقوميــة ،وخلــق
أعــال انتهازيــة وفاســدة داخــل الحــركات ،ومحاولــة الســيطرة عــى هــذه املنظــات.
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املســاحة داخــل الحركــة املاركســية يف منطقــة آريــن برتكيــا صغــرة ،ويجــب بالــرورة أن
تؤخــذ بعــن االعتبــار عنــد تقييــم االنتهازيــة مــن هــذه العوامــل الرئيســية ،إن النــوع
الفلبينــي ليــس أكــر مــن عاملــن رئيســيني وراء االنتهازيــة التــي يتمتــع بهــا أيبــار ،والتــي
تجــادل بــأن الدميقراطيــة هــي دميوقراطيــة برجوازيــة حقيقيــة ،وأن الســلطة السياســية
ميكــن أن تغزوهــا الطبقــات العاملــة يف بلــد شــبه محــاط بآليــة التصويــت بالحــزب
الفلبينيــة.
وبنفــس الطريقــة ،أعلــم أن هنــاك الكثــر مــن اإلقطــاع ،فالنمــط الرئيــي لإلنتــاج هــو
العالقــات الرأســالية ،إلــخ .ال يختلــف أيــاك عــن التشــويش ،ألن االنتهازيــة أريــن أو
العمــل ،التــي وضعــت شــعار الثــورة االشــراكية تحــت شــعار ،الــذي يدفــع الطبقــات
القوميــة للجبهــة الوطنيــة ضــد اإلمربياليــة اليانكيــة ،التــي تشــكل يف هــذه املرحلــة
التقاعــس يف صفــوف االشــراكية.
يف نهايــة املطــاف ،ميكــن تلخيــص جميــع وجهــات نظــر هــذا الفصــل ،والتــي ال تختلــف
عــن نظريــة آيبــار ،يف الكلــات التاليــة “ :العمــل هــو أن املجلــة املذكــورة يف الثــورة
االشــراكية تدعــو إىل إقامــة النظــام االشــرايك للمجتمــع مــع حلفــاء الطبقــة العاملــة
وهــو تغيــر الدرجــة يف الدولــة لتنفيــذ الثــورة االشـراكية ،وهــو لحظــة يف عمليــة إعــداد
اليــوم يف املجتمــع االشـرايك ،املعــادي لإلمربياليــة والنضــال ضــد اإلقطاعيــة يف تركيــا .مــن
املســتحيل إكاملهــا بنجــاح.
مــن ناحيــة أخــرى ،ال ميكــن بــدء املجتمــع االش ـرايك دون كســب الكفــاح بالنضــال ضــد
اإلمربياليــة وإزالــة البقايــا اإلقطاعيــة .بعبــارة أخــرى ،بعــد تحقيــق الثــورة االش ـراكية،
ســتكون املرحلــة األوىل مــن النظــام االشــرايك هــي الكفــاح ضــد اإلمربياليــة وتدمــر
بقاياهــا اإلقطاعيــة.
ووفق ـاً لهــذا الــرأي ،فــإن النظريــة الربملانيــة التــي يتبناهــا أيــر ليســت ســوى تذهيــب.
ســوف تكــون الثــورة االشـراكية ،ثــم ســتطرح اإلمربياليــة مــن البــاد وســيتم إزالــة اإلقطــاع.
الثــورة االشــراكية يف بالدنــا ،التــي تقــع تحــت احتــال اإلمربياليــة ،لــن يتــم تنفيذهــا
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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االش ـراكية ،ثــم وصلــوا إىل الســلطة ومــن ثــم ال ـراع ضــد اإلمربياليــة وســيتم تأســيس
النظــام االجتامعــي االش ـرايك ونظريــة أيبــار يف النظريــة املاركســية التــي تشــمل محاولــة
تغطيــة جهــود البحــث عــن املظــامل:
هنــاك مــن يشــ ّمون التحريفيــة الحــادة بخلــط القــش يف القشــة يف مســألة التحقيــق
الســلمي للثــورة االش ـراكية .هــذه الرأســالية الرباغامتيــة التــي احتضنــت البريوقراطيــة
وعســكريتها التــي عززتهــا مــن أجــل منــع مــوت اللينينيــة .يف أوقــات األزمــات ،يكــون
ظهــور صالحيتهــا دامئًــا دليـ ًـا واض ًحــا عــى هــذه الجهــود.
تكمــن األســباب الرئيســية لتشــويه كل مــن وجهــات النظــر يف أســاس وجهــة النظــر التــي
تدعــو إىل حــزب جبهــة اليســار الرشقــي اإلســامي الــذي ال يختلــف يف نهايــة املطــاف
عــن هــذه اآلراء .ذهــب هــذا الــرأي إىل أبعــد مــن ذلــك“ :إن دســتور عــام  1961يعيــق
تطــور القــوى املنتجــة يف تطويــر إقامــة كاملــة الرأســالية يف تركيــا ،وبالتــايل تعزيــز هــدف
الطبقــة العاملــة لذلــك ،الســلطة إقامــة كاملــة لوينبغــي دعــم ملحاولــة تغيــر الدســتور.
“ أســتطيع أن أقــول وفقــا لهــذا الــرأي ،أن اإلمربياليــة األمريكيــة هــي العــدو الرئيــي
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 االشـرايك” أكــر قــوة .ومــع وضــع هــذا يف االعتبــار “الحــكام التقليديــن
يف تركيــا ”،يســمونهم املثقفــن املدنيــن والعســكريني الذيــن يعانــون مــن عشــرة ،وهــو
قــول عظيــم أن الخطــر مــع الســفري األمريــي هــاري  AIDوبــن 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 االشـراكية” ،هــي نظريــة
وهميــة لســت بحاجــة إىل قــول أي يشء ثالــث ،ألنهــا تحــاول فتــح أعاملهــا دون حتــى
رؤيتهــا.
ثانيًا:

إنــه أكــر تنوعـاً ودهــا ًء يف التغليــف .لقــد اختلطــت عليــه االشـراكية العلميــة باالختبــاء
وراء كلــات املاركســية.
كوننــا يف بلــد شــبه اســتعامري ،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.
وكــا هــو معــروف ،ليســت الطبقــة العاملــة يف بالدنــا فقــط هــي التــي تتناقــض مــع
اإلمربياليــة األمريكيــة .إن تضــارب املصالــح بــن البورجوازيــة الوطنيــة والربجوازيــة
الصغــرة واضــح .مــن املعــروف أن “الكامليــن” ،الذيــن يشــكلون الجــزء األكــر وعيـاً مــن
الربجوازيــة الصغــرة ،هــم يف طــور رصاع عنيــف ضــد اإلمربياليــة األمريكيــة.
ومبــا أن كل طبقــة ســتناضل مــن أجــل قوتهــا الخاصــة ،ينبغــي عــى الكامليــن أن يحاولــوا
تأســيس أنفســهم تحــت قيــادة الجبهــة الوطنيــة املناهضــة ألمــركا .مــن الطبيعــي جــداً
أنهــم يريــدون قيــادة حــرب التحريــر ،لهــذا الســبب ،ســوف يرغــب الكامليــون يف خلــق
“ميــل” لصالحهــم يف الصــف املاركــي ،بالطبــع.
اليــوم ،مثــل هــذا االنحـراف يف صفوفنــا تنبــت ،هنــاك العديــد مــن األســباب التــي تجعــل
هــذا األمــر أســهل :مــن ناحيــة ،بلدنــا بلــد مــن الربجوازيــة الصغــرة .تركيــا هــو تاريــخ
الثــورات الربجوازيــة الصغــرة ،والثــورات يف التاريــخ يف الطريــق.
ومــن املســتحيل عــى البريوقراطيــة الربجوازيــة ذات التاريــخ الطويــل أن تكــون غــر
نشــطة يف مثــل هــذا البــل عــى وجــه الخصــوص ،تحــت قيــادة البريوقراطيــة الصغــرة
البورجوازيــة -كفــاح التحــرر الوطنــي ،الــذي أقيــم مــن قبــل الكامليــة الثانيــة .حتــى نهايــة
الحــرب الكونيــة اإلمربياليــة ،فــإن دراســة “الفكــر الكــايل” باعتبارهــا الحركــة السياســية
املهيمنــة الوحيــدة يف البــاد ،وحقيقــة أن نصــف األميــن شــبه اإلقطاعــي يتألــف مــن
املثقفــن الربجوازيــن الصغــار ،هــو عامــل مهــم جــدا.
وثانيــا ،حقيقــة أن الكامليــة هــي التوقــف الــروري يف االنتقــال مــن الرتــب االشـراكية 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 األيــر ،ولكــن يف
التحليــل النهــايئ “اإلمربياليــة تشــكيل استســام” اإلفــاس االنتهازيــة يف كل مــن خطــط
األيديولوجيــة ،وكذلــك املامرســة االجتامعيــة إىل أن هــزم ،صفوفنــا الربجوازيــة الصغــرة.
رابعا:

الحــد األقــى ملربمجــن الربجوازيــة الصغــرة مــع الثــوري املاركــي “النضــال ضــد
اإلمربياليــة استســام” بشــأن مســألة الحــق العــام يف تركيــا ضــد االنتهازيــة ،وقــدم النضــال
النظــري الدقيــق .وكان هــذا أيضً ــا فعـ ً
ـال جــدً ا يف صفوفنــا .حتــى وقــت قريــب ،مل يكــن
الخــط الكــايل والخــط الربوليتــاري الثــوري واضحــن يف نظــر الجامهــر الكبــرة.
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 بروليتاريني.
بســبب هــذه األســباب ،نحــن بحاجــة إىل اإلمســاك بإحــكام بالنظريــة املاركســية الثوريــة
وإيضــاح أي انحرافــات ،باإلضافــة إىل ذلــك ،هنــاك حاجــة إىل تســليط الضــوء عــى امليــول
يف ضــوء النظريــة املاركســية لثالثــة أســباب .بــادئ ذي بــدء ،ال ت ـزال الصفــوف الثوريــة
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 انحـراف يف صفوفنا .إذا كنــا مرهونني جــدا للقيام
بذلــك ،ســيكون لدينــا ســاح مهــم جــدا للتفكــر يف “انتهازيــة الخضــوع لإلمربياليــة”،
والتــي ،بســبب عــدم الكفــاءة النظريــة“ ،االش ـراكيون دامئــا يصنعــون ثــورة اش ـراكية”،
لكــن يف الواقــع ،ميكننــا أن نخلــط بــن الرؤســاء مــن أقحمتنــا الرشيفــة ،واألصيلــة والقــدرة
لبعــض الوقــت ومــن الواضــح أن هــذا مــن شــأنه أن يؤخــر حــذف هــذه االنتهازيــة حتــى
ولــو لفــرة.
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ثالثـاً 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،
تركيــا ينبغــي أن يوضــع بطريقــة دقيقــة حــدود الحركــة املاركســية الثوريــة .وإليجــاد
الخالفــات الفارغــة والخالــدة ،يجــب أن تكــون أعمــى وليــس قصــر النظــر .ألنــه ،كــا
روســيا لينــن القيرصيــة وتركيــا ملســتقبل الحركــة الربوليتاريــة ،لســنوات عديــدة قــد يكــون
راجعــا إىل توطيــد هــذا أو ذاك الوضــوح.
يف هــذا املقــال ،ســركز عــى “االنحـراف الصحيــح” ،الــذي عــادة مــا يبــدأ يف صفوفنــا (بــن
االش ـراكيني الذيــن يدافعــون عــن اس ـراتيجية الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة) ومــع ذلــك،
مــن وقــت آلخــر ،مــا زلنــا نفكــر وننتقــد وجهــات نظــر “جــزء مــن العمــل” ،أقــوى جــزء
مــن االنتهازيــة “االستســام لإلمربياليــة”.
إن االنح ـراف الصحيــح يف صفوفنــا ،بأقــى قــدر مــن الحــذر ،يســعى إىل إيجــاد فــرص
للتنميــة مــن خــال االختبــاء وراء الحقائــق العامــة للامركســية.
ألن املاركســية الحقيقــة الكامنــة وراء العامــة “هــي االنح ـراف الصحيــح” إنــكار واضــح
مــن الخــط الثــوري ،مجــرد تقييــم عــى مســتوى أدىن مــن رشوط تركيــا ،فمــن قوتنــا
الذاتيــة تحــاول أن تظهــر أضعــف .وبطبيعــة الحــال ،ســينعكس التحليــل الخاطــئ عــى
األســاس يف تصويــر جميــع طوابــق املبنــى التــي ترتفــع فــوق األســاس.
ســنطرح أوالً هــذا التقييــم الخاطــئ للمؤسســة ،ثم الخط الشــامل لهــذا التقييــم الزائف يف
املؤسســة ،وسياســة التحالفــات وانعكاســها يف األعــال اليوميــة -وبالطبــع الخطــة العامــة.
حــق الــرأي ،وتركيــا هــو تقييــم الوضــع الحــايل للربوليتاريــا“ .تركيــا الربوليتاريــا ليســت
بالضبــط الهــدف والظــروف املوضوعيــة التــي قــد تــؤدي الثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة،
واليــوم فــإن املهمــة الرئيســية للنضــال الثــوري الربوليتــاري الربوليتاريــا هــي لتوضيــح
هــذه املتطلبــات”.
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وكــا رأينــا ،فــإن كلمــة “مكتمــل” هنــا هــي عبــارة عــن فــرط للمرونــة وأي نــوع مــن
النقــد .ومــع ذلــك ،يف أج ـزاء أخــرى مــن نفــس املخطوطــة ،مــن الواضــح أن الربوليتاريــا
ليــس لديهــا رشوط موضوعيــة .يف الواقــع ،ليــس مــن املنطقــي أن تكــون الكلمــة “كاملــة”
م ًعــا.
بعبــارة أخــرى ،يقــال يف حقبــة الرأســالية االحتكاريــة ،ومعنــى الكلمــة واضــح .يف
الظــروف املوضوعيــة لقيــادة الربوليتاريــا يف الثــورة الدميقراطيــة الربجوازيــة ليســت ناضجة
متامـاً ،أو الــروط وإن مســتوى التطــور االقتصــادي للبــاد 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
“الطبقــة العاملــة يف تركيــا ال يوجــد فيهــا الظــروف املوضوعيــة لقيــادة الثــورة الوطنيــة
الدميقراطيــة” والظــروف املوضوعيــة يف “قبــل الربوليتاريــا ،كطبقــة ،لذلــك يجــب أن يكــون
متــاح للجامهــر الربوليتاريــة ليــس ل ـراء آخــر مــن القــوى العاملــة يف املقــام األول عــى
نطــاق واســع يف مجــال الصناعــة حيــث منــط اإلنتــاج الرأســايل يجــب جمعهــا.
الرشوط املوضوعية ونظرية الثورة الدميقراطية الوطنية.
تعميق االقتصاد والنظرية الثورية.
الثورة الدميقراطية الوطنية باسم “ثورة الفالحني”.
االنحراف الصحيح واملامرسات 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 االشـراكية.
تظهــر العالمــات األوىل لهــذا الفكــر يف فــرة مــا قبــل االحتــكار ،ماركــس وإنجلــز .مــع رصاع
عــام  ،1848وبــرزت الربوليتاريــا كقــوة مســتقلة عــى مــرح التاريــخ .يف هــذه الفــرة
التــي فقــدت فيهــا الربجوازيــة األوروبيــة كل ثورتهــا الثوريــة ،ومل تكــن هنــاك حتــى اآلن
ثــورة برجوازيــة يف أملانيــا منــذ (.)1856
ونظــراً ألن الربجوازيــة األملانيــة مل تكــن متلــك القــوة والشــجاعة لجعــل هــذه الثــورة
برجوازيــة ،رأى ماركــس أن الثــورة الربجوازيــة هــي بدايــة الثــورة الربوليتاريــة يف أملانيــا،
والتــي يجــب أن تتحقــق مببــادرة الربوليتاريــا املتحالفــة مــع الفالحــن “ .طاملــا أن الثــورة
الربجوازيــة الدميقراطيــة يف أملانيــا مل تكتمــل ،ســركز ماركــس اهتاممــه عــى تكتيــكات
الربوليتاريــا االش ـراكية عــى تطويــر الطاقــة الدميقراطيــة للطبقــة الفالحيــة”.
التأكيــد عىل شــدة الطبقة األرســتقراطية يف أملانيــا وتحقيق الثورة الدميقراطيــة البورجوازية
للربوليتاريــا؛ واالبتعــاد عــن حــركات الفالحــن ليناضــل مــن أجــل مــا يســمى الربوليتاريــا
“أســاس االســتعامر (الريفــي) يف بلــد زراعــي ،هــم النبــاء اإلقطاعيــن الكبــار يف الربوليتاريا
الريفيــة” بالعصــا “ إنهــا فقــط مســألة هجــوم عــى الربجوازيــة باســم الربوليتاريــا
الصناعيــة ،دون أن يكــون لهــا أي تأثــر عــى اســتغاللها “.
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يف فــرة الرأســالية االحتكاريــة ،صــاغ لينــن فهــم ماركــس لهــذه الثــورة املســتمرة مــن
خــال تحليــل التناقضــات العامليــة للرأســالية االحتكاريــة والظــروف امللموســة لروســيا
القيرصيــة .وتطــورت هــذه النظريــة وشــكلت يف املامرســة السياســية للينــن ضــد الفكــر
الرتوتســي ،الــذي ســاه “املوضوعيــة” ومــا ســاه لينــن شــبه األنــاريك.
هــذه النظريــة تســمى الثــورة اللينينيــة أو املاركســية اللينينيــة دون انقطــاع .وبالرغــم
مــن أننــا ،كــا ســبق أن ذكرنــا مــن قبــل ،فــإن البــذور والعنــارص األوىل لهــذا الفكــر ميكــن
رؤيتهــا يف ماركــس وإنجلــز ،فقــد وجــدت هــذه النظريــة تعبريهــا األكــر كــاالً يف الفــرة
اإلمربياليــة مــع لينــن.
وفقــا للينــن ،يف البلــدان التــي مل تتحقــق فيهــا الثــورة الدميقراطيــة الربجوازيــة حتــى ذلــك
الحــن ،كــا هــو الحــال يف روســيا ،فــإن مهمــة الربوليتاريــا ليســت مهمــة مــن الدرجــة
الثانيــة ،كــا يقــول املناشــفة ،لدعــم الربجوازيــة الليرباليــة .ألنــه يف هــذه الفــرة -يف الفــرة
اإلمربياليــة -فقــدت الربجوازيــة التاريــخ.
الربجوازيــة ضعيفــة جــدا ،هزيلــة وغــر قــادرة عــى أداء املهمــة املتوقعــة منهــا .ولهــذا
الســبب ،فــإن القيــادة هــي الربوليتاريــا التــي تحالفــت مــع الفالحــن ،فــإن تحالــف
الفالحــن -تحالــف الربجوازيــة الصغــرة الحرضيــة -قــد يحــدث أو ال يحــدث يف هــذا
التحالــف -مــع التدخــل الفعــال للربوليتاريــا ،ميكــن للثــورة الربجوازيــة الدميقراطيــة أن
تحقــق النــر الكامــل .يف إطــار قــوة العامل-الفــاح ،الــذي س ُينشــأ مــع الثــورة ،ســتعمد
الربوليتاريــا إىل تعميــق هــذه الثــورة وســتتاح لهــا الفرصــة لتحقيــق التحــول إىل الثــورة
الربوليتاريــة.
وأخـراً ،خــال األزمــة األوىل للرأســالية االحتكاريــة ،صــاغ مــاو تــي تونــغ “نظريــة الثورة
الوطنيــة للثــورة” مــن خــال تطبيــق “نظريــة الثــورة اللينينيــة املتواصلــة” عــى املامرســة
امللموســة للصــن ،وهــي دولــة شــبه اســتعامرية تحــت نــر االســتعامر.
كــا رأينــا ،تقــرح هــذه النظريــة قيــادة الربوليتاريــا وتضــع هيمنــة الربوليتاريــا كأســاس
لهــا .ولذلــك ،فــإن كلمــة “رائــد” ال معنــى لهــا يف كلمــة “الــروط املوضوعيــة لقيــادة
الربوليتاريــا يف الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة” ،وكانــت تســتخدم لإلضافــة.
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هــذا ألن الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة ال ميكــن أن تتــم إال تحــت قيــادة الربوليتاريــا.
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 خــرة ،ويف
النهايــة يف بدايــة حلفائــه ،ســيقدم النــر النهــايئ للثــورة.
يجــب النظــر إىل الســلطة الثوريــة ،التــي متثــل انتصــار الثــورة الدميقراطيــة ،عــى أنهــا
“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 االشـراكية ألن ضــال الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة ليــس حركــة لعــدة أشــهر ،بــل حــرب
ســتدوم لســنوات.
وال يوجــد جــدار صينــي بــن الثــورة الدميقراطيــة والثــورة االشـراكية بكلــات ســتالني مــن
الــروري رؤيــة الثــورة الدميقراطيــة الربجوازيــة والثــورة االشـراكية كحلقتــن مــن سلســلة
واحــدة وكطاولــة واحــدة.
ويف جميــع البلــدان التــي متثــل الطبقــة العاملــة فيهــا قــوة اجتامعيــة معينــة ،فــإن الثــورة
الدميقراطيــة الربجوازيــة هــي االنتقــال إىل الثــورة االشــراكية .ومــع ذلــك ،يف البلــدان
األفريقيــة الشــابة مثــل الكامــرون باســرتولون.
الصناعــة يف مســتوى ميكــن تجاهلــه ،لذلــك ال توجــد طبقــة عاملــة متثــل قــوة اجتامعيــة
معينــة .يتــم فصــل هــذه البلــدان عــن األجـزاء الرئيســية لإلمربياليــة مــن خــال أســلوب
“التقســيم” و “الحكــم” ،ظلــت معظــم املؤسســات الصناعيــة القامئــة حتــى لــو كانــت
جذوعهــا ،ســليمة طــوال فــرة 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 االســتعامرية
وشــبه املســتعمرة إىل االشـراكية ،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 االشـراكية.
يف قلــب النظــرة األوىل تكمــن فكــرة “متشــامئة” بــأن األســلحة النوويــة قــد وصلــت إىل
مســتوى يدمــر البرشيــة جمعــاء ،وهــو ليــس أكــر مــن تعبــر عــن “كل يشء يحــدد
األســلحة” ،مــا يوحــي بــأن طريــق املحاربــن لالش ـراكية إىل النــر هــو مــوت املاليــن.
هــذا الــرأي يصــوغ نظريــة “التعايــش يف الســام” ،النظريــة “غــر الرأســالية” لتطبيــق
أطروحــات “النضــال األيديولوجــي للرأســالية واالشــراكية يف ســام” إىل البلــدان
املســتعمرة وشــبه املســتعمرة.
باختصــار ،مــن وجهــة النظــر هــذه ،فــإن النضــال الوطنــي ضــد اإلمربياليــة يف الــدول
االســتعامرية يف أفريقيــا وآســيا ،التــي ال توجــد طبقــة عاملــة متثــل قــوة اجتامعيــة 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 االشـراكية.
فهــي تحــدّ مــن الفــرة إىل املــدى الــذي يجــب فيــه تصعيــد التصنيــع وإىل درجــة التصنيــع
يف بلــد ميكــن اعتبــاره طبقــة عاملــة قويــة يف البــاد.
ويقولــون إن تحــول الطبقــة العاملــة إىل اشــراكية ال ميكــن أن يكــون ممكنــا إال إذا
اكتســبت هــذه الطبقــة العاملــة ،التــي ظهــرت كبديــل للســلطة الربجوازيــة الصغــرة،
الســلطة .الفــروق الدقيقــة يف هــذا الــرأي األول هــي يف شــكل أشــكال وســيطة عابــرة
وهجينــة مــن هذيــن التفســرين الرئيســيني.
النظــرة الثانيــة ترتكــز عــى القيــادة األيديولوجيــة والتنظيميــة والسياســية للطبقــة العاملة
يف النضــال ضــد اإلمربياليــة ويف االنتقــال إىل االشــراكية .وهــي تقبــل الكفــاح الوطنــي
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 االشـراكية إنــه حلــم فــارغ أن نــرى االنتقــال إىل
االشـراكية 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.
يف هــذه البلــدان ،ال تُظهــر البنيــة االجتامعيــة متايــ ًزا رائ ًعــا بــن الطبقــات .الطبقــات
االجتامعيــة والعشــائر ليســت منفصلــة عــن بعضهــا البعــض .لذلــك ،األح ـزاب املاركســية
يف مثــل هــذه البلــدان ليســت األحـزاب املاركســية الحقيقيــة ،بــل هــي منظــات الطبقــات
والجامعــات الثوريــة ،التــي تعــر عــن حــركات وتحــركات التحــرر الوطنــي .ومنــذ يــوم
تأسيســها ،كانــت متثــل تطلعــات ومصالــح األمــة كلهــا.
عــى ســبيل املثــال ،يف باســرتولون وهــي مســتعمرة بريطانيــة ،تنتمــي للحــزب الشــيوعي،
الــذي كان ســكرتريها جــون ميتوهيلويــا ،ويف هــذا النــوع وبرنامجهــا االســراتيجي هــو
بطريقــة غــر الرأســالية ،ومبــا أن هــذا الحــزب ليــس طبقــة عاملــة ،فإنــه يتنــاول جميــع
القــوى املناهضــة لإلمربياليــة والدميقراطيــة يف البــاد حتــى الهيــكل العظمــي للطبقــات
الحديثــة يف البــاد مل يتــم تشــكيله بشــكل كامــل.
يف املقابــل ،ال يعتــر الربنامــج االســراتيجي للحــزب الشــيوعي التونــي مســارا ثوريــا
وطنيــا ،بــل هــو ثــورة دميقراطيــة وطنيــة .ألنــه يف تونــس يوجــد مســتوى معــن مــن
املشــاريع الصناعيــة وبالتــايل طبقــة عاملــة ذات قــوة اجتامعيــة معينــة.
يوضّ ــح م .بيــي ( 15كانــون األول  /ديســمرب  ،1967عــى اليســار الــريك ،العــدد ،5 :صفحــة
 )5وجهــات نظــر هــذه املناقشــات.
“ االش ـراكية هــي قضيــة الطبقــة العاملــة ،فــإن النظــام االجتامعــي فيبلــد مســتقل لــه
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 االشـراكية.
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مــن ناحيــة أخــرى ،يعنــي الحفــاظ عــى مســار التطــور الرأســايل للتنميــة االقتصاديــة
لهــذه البلــدان وذلــك عــن طريــق وســائل اإلمربياليــة التــي تعتمــد عــى العــودة إىل
الزراعــة يف وضــع البلــد ،ويف هــذه الحالــة ،فــإن الطريقــة الوحيــدة الصحيحــة للتنميــة
االقتصاديــة التــي ميكــن أن يحملهــا وطنيــو هــذه البلــدان هــي الطريقــة غــر الرأســالية
التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إىل االش ـراكية.
لكــن يف البلــدان املتخلفــة والصناعيــة متثــل الطبقــة العاملــة قــوة اجتامعيــة ،والشــعار
الثــوري بالطبــع هــو شــعار املنظمــة االش ـراكية .عــى ســبيل املثــال ،يف الجزائــر ،التــي
هــي قــوة العمــل يف مائتــي ألــف رشكــة صناعيــة يف الجزائــر ،مل يكــن باإلمــكان ذكــر
الطريقــة غــر الرأســالية بكلمــة رأســال وهــي غــر موجــودة ،ويف هــذا الصــدد وإىل
األمــام مــن الجزائــر ويف بلــد مثــل تركيــا ،التــي قطعــت شــوطا طويــا يف تطــور الرأســالية
يف بلــد مثــل تركيــا ،ناهيــك عــن الطريقــة غــر الرأســالية عــى اإلطــاق.
يف بلدنــا ،نــرى الجــزء املدافــع عــن “الطريقــة غــر الرأســالية” ،التــي ترســم حاليــا
الربنامــج األقــى للربجوازيــة الصغــرة .للدكتــور آفجيواوغلــو ووفقــا آلفجيوأوغلــو ليــس
مــن املمكــن أن تلعــب دورا موضوعيــا رائــدة يف نضــال الربوليتاريــا ضــد االمربياليــة يف
تركيــا لذلــك ،ثانيــا إن الرائــد يف حــرب التحريــر الوطنيــة التــي ننتمــي إليهــا ينتمــي إىل
ثــوار الدميقراطيــة ،أي ،بعبــارة أخــرى ،للمجتمــع العســكري -املــدين.
يقــول آفجيوغلــو“ :يبــدو أن الثوريــن القوميــن يف مرحلــة التطويــر الحاليــة يف بلدنــا هــم
املرشــحون يف املقدمــة”.
وجهــة نظــر آفجيوأوغلــو أنــه يبــدو الثوريــون الوطنيــون اليــوم مرشــحني لــدور يف املقدمة.
ألن “املرحلــة الحاليــة مــن تطــور البــاد تتطلــب ذلك.
فيــا يتعلــق بتفســر “االنحـراف الرصيــح” مــن قبــل آفجيوأوغلــو ،كان رأيــه“ :ليــس خطــأ
عــى اإلطــاق( ”.شــاهني البــاي ،ترتيــب تركيــا يف ص  ،464العــدد  12مــرق) ألن “اليــوم
هــو الظــروف املوضوعيــة غــر ناضجــة للمشــاركة يف طليعــة الربوليتاريــا”.
وكــا يتضــح ،فــإن آفجيوأوغلــو يتفــق مــع “االنح ـراف الصحيــح” يف مســألة “املثقفــن
املدنيني-العســكريني” .للمــررات نفســها“ .إن مســتوى التنميــة االقتصاديــة يف البــاد ال
يتوافــق مــع الربوليتاريــا ولكــن مــع قيــادة املفكريــن العســكريني واملدنيــن” .االنح ـراف
الصحيــح ،الــذي ينتقــد “الطريقــة غــر الرأســالية” ألفيســوغلو ،هــو بالضبــط نفــس
الــيء.
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مــن الواضــح أنــه ال يوجــد فــرق بــن الفــارق الدقيــق الثــاين وبــن النظــرة الصحيحــة
للنظريــة األوىل ،أي النظريــة غــر الرأســالية .الفــرق بــن وجهــة نظــر آفجيوأوغلــو والفرق
بــن الفرقتــن الدقيقتــن يف األطروحــة األوىل هــو بنفــس القــدر .ويرتبــط فصــل بســيط
أيضً ــا بالطريقــة؛ عــى الرغــم مــن أن آفجيوأوغلــو ليــس ماركســيا وأنــه حريــص عــى
أال يســتخدم املصطلحــات املاركســية أكــر مــن الــازم ،فــإن الرؤيــة اليمينيــة تســتخدم
املصطلحــات املاركســية يف وفــرة مــع املاركســية .هــذا هــو صــدى الثــورة الربجوازيــة
الصغــرة التــي ذكرناهــا يف بدايــة كتاباتنــا.
وللتلخيــص بإيجــاز ،وفقــا للــرأي اليمينــي ،فــإن “الربنامــج الدميقراطــي العــام الــذي ســيتم
تنفيــذه تحــت قيــادة املفكريــن العســكريني واملدنيــن ســيوفر عمليــة تصنيــع معينــة يف
البــاد ،وســيتم إج ـراء إصالحــات األرايض واإلصــاح الزراعــي حتــى يتــم خلــق الظــروف
املوضوعيــة لقيــادة الطبقــة العاملــة واملهــام الحاليــة للثــوار الربوليتاريــن مــن أجــل
الســلطة الربجوازيــة الصغــرة.
هــو العمــل “ .تــويل تركيــا إىل الــدور الــذي يــأيت يف املرتبــة الثانيــة لهــذا الــرأي الطبقــة
العاملــة اليــوم ،الطبقــة العاملــة مــن دور تركيــا يف السياســة دورا ثانويــا ألنــه ال يوجــد
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 ،فضـاً عــن التحضــر
لالنتقــال إىل االش ـراكية.
إن الطبقــة التــي هــي مرشــحة للعــب دور قيــادي قبــل أي ثــورة ،يجــب أن يكــون لديهــا
إمكانيــة معينــة للقيــام بهــذا الــدور ،ليــس هنــاك رشط موضوعــي للطبقــة العاملــة
لقيادتهــا  yokيعنــي أنــه ال توجــد إمكانيــة للطبقــة العاملــة بالكشــف عــن هــذه القيــادة،
مــا يعنــي أنــه يف الفــرة الرأســالية االحتكاريــة ،فــإن الطبقــة العاملــة تعــرف بــدور
ثانــوي كــا هــو الحــال يف الثــورات الربجوازيــة قبــل االحتــكار .مــن الواضــح أن مثــل هــذا
الفكــر هــو فكــر ميينــي بخــاف فكــرة الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة.
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ما استخرج من البند  2حول االنتهازية الدولية وفترة
احتكار املاركسية
مــن أجــل جعــل األمــر أكــر وضوحــا ،ويجــب أن نذكــر ولــو باختصــار أن إيديولوجيــة
“التنويــر” ،وأيديولوجيــة “الســعي” واملاركســية االحتكاريــة.
ثاني ـاً إن فكــرة الطاقــات هــي األيديولوجيــة األكــر فعاليــة لفــرة طويلــة بــن ماركــس
وإنجلــز ولينــن ،ميكننــا أيضــا أن نطلــق عــى فكــرة أيديولوجيــة “املذهــب” أو “اإليقــاع”.
تقبــل املاركســية النظريــة االقتصاديــة باعتبارهــا بيانــات اجتامعيــة وتاريخيــة“ ،املوضوعية
“ هــو الفكــر الــذي يــرك 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 ميكانيكي ـاً .يف إيديولوجيــة الســعي ،تحولــت الــروح الثوريــة للامركســية إىل
نظريــة التطــور ،وكانــت الشــخصية الثوريــة للفلســفة املاركســية غــر مرئيــة يف ظــام الفكر
امليكانيــي( ،بالطبــع ،كل هــذا تــم بواســطة الطريقــة الديالكتيكيــة باســم علم املاركســية).
وينظــر املثــال األكــر وضوحــا للتفكــر امليكانيــي للميكانيــكا يف نظريــة كاوتســي الشــهرية
“القــوى املنتجــة”.
هــذه النظريــة فقــط تــويل اهتاممــا للشــخصية املحــددة للتناقــض .الطابــع العاملــي
للتناقــض وانعكاســه املحــدد هــو مشــكلة ال تأخذهــا هــذه النظريــة بعــن االعتبــار.
ويف مشــكلة نضــج الظــروف املوضوعيــة للثــورة الربوليتاريــة ،ال تأخــذ هــذه النظريــة يف
الحســبان التناقضــات العامليــة للرأســالية االحتكاريــة عــى نطــاق عاملــي من خــال تحليل
مســتويات التنميــة االقتصاديــة لألفــراد يف البلــدان فقــط وانعكاســاتها يف التناقضــات
الداخليــة الدوليــة لجميــع األطــراف “االنتهازيــة” وكأنهــا دفنــت يف القــر.
متديــد الدوليــة يف روســيا القيرصيــة هــو “ حــزب املنشــفيك “ (حــزب العمــل االجتامعــي
الدميقراطــي الــرويس) وهــذا الفصــل املغطــى بهــذه النظريــة خــاص “الظــروف املوضوعيــة
84

للربوليتاريــا الروســية غــر الناضجــة”“ ،لهــذا الســبب ال توجــد إمكانيــة للربوليتاريــا
الروســية للعــب دور قيــادي يف الظــرف الســيايس لروســيا القيرصيــة” .وانتقــد خــط لينــن
اللينينــي باســم املاركســية ،واتهــم لينــن بأنــه “بالنكيســت متآمــر”“ ،ســاحر برجــوازي
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
يف الربوليتاريــا الثوريــة الدوليــة ”،إنــه أمــر ال مفــر منــه ،وأن روســيا القيرصيــة تحمــل
كل تناقضــات الرأســالية العامليــة ،وأنــه مــن املمكــن رؤيــة ثــورة بروليتاريــة يف روســيا
القيرصيــة ،وهــي الحلقــة األضعــف يف النظــام الرأســايل العاملــي.
يف هــذه الســنوات تتــم جميــع االســتعدادات وفقــا لذلــك جنبــا إىل جنــب مــع الفــرة
اإلمربياليــة ،فــإن حكمــة قاطــرة التاريــخ ،وليــس الربجوازيــة ،ولكــن الربوليتاريــا ،هــي
جوهــر الثــورة اللينينيــة غــر املنقطعــة.
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 االســتعامرية 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 مناسـ ًبا أو ليــس للربوليتاريا
أن تلعــب دو ًرا رائــدً ا يف الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة ،لكــن الظــروف املوضوعيــة ليســت
ناضجــة متا ًمــا” فالســؤال واالقرتاحــات ال تعنــي أي يشء بالنســبة للامركســية يف الفــرة
االحتكاريــة .مثــل هــذه الحجــج ،بكلــات ســتالني ،هــي اآلن وراء.
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وضــع ســتالني القضايــا بطريقــة واضحــة للغايــة“ :كان تحليــل ظــروف فــرة اإلعــداد للثورة
الربوليتاريــة يتــم يف الغالــب مــن حيــث الوضــع االقتصــادي لهــذا البلــد أو ذاك ،والــذي
تــم التعامــل معــه بشــكلٍ عــام بشــكلٍ 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
الــرأي غــر كاف ،واآلن علينــا أن نتحــدث عــا إذا كانــت الظــروف املوضوعيــة للثــورة
قامئــة يف النظــام االقتصــادي العاملــي برمتــه( “ .مبــادئ اللينينيــة ،ص .)30-31
وبحــث ســتالني ،يف الفــرة اإلمربياليــة ،مــا إذا كانــت الربوليتاريــا يف البلــدان الفرديــة لديهــا
رشوط موضوعيــة للثــورة .يعتربهــا تعبـرا عــن الفكــر الــدويل.
“ولهــذا الســبب ،فــإن األهميــة اإلحصائيــة للربوليتاريــا لهــذا البلــد أو ذاك حــول نســبة
عــدد الســكان العــام ،والتــي يتــم التعامــل معهــا بشــكل منفصــل ،قــد تعــززت بشــكل
شــامل مــن خــال أهميــة توســيع الرتكيــز الخــاص الــذي قدمــه املعلقــون غــر الرســميني
“(ســتالني :مبــادئ اللينينيــة صفحــة .)233
والســؤال حــول أيــن ســتنكرس السلســلة اإلمربياليــة يف املســتقبل القريــب؟ فــكان جــواب
ســتالني“ :عنــد النقطــة التــي تكــون فيهــا السلســلة يف أضعــف حاالتهــا.
وهــذه الربوليتاريــا لهــا حليــف ال يقبــل اعرتاضــات مثــل حــركات التحــرر الوطنــي .أمــا
بالنســبة إىل هــذه البلــدان فــإن العدائيــة للثــورة هــي اإلمربياليــة األجنبيــة التــي يعــرف
بهــا الجميــع ،والتــي تحتقــر الكراهيــة لجميــع الجامهــر املضطهــدة واملســتغلة مــن
الروحيــن ،املحرومــن مــن جميــع النواحــي.
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 الفــرة،
يف املقدمــة ،ســيتم لعــب دور املفكريــن العســكريني واملدنيــن ،والنضــال الرئيــي اليــوم
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هــو بــن املتعاونــن وهــذا املجتمــع .تكمــن “أيديولوجيــة الســعي” يف العامليــة .هــذه
ليســت فكــرة رائــدة وثوريــة ،ولكنهــا فكــرة راكــدة وهــزة ارتداديــة وفكــرة تطوريــة إن
مثــل هــذه النظــرة ال ميكــن أن تكــون اشـراكية برملانيــة اشـراكية برمــز لثــورة دميقراطيــة
وطنيــة! ...
حرب ثورة القرى “ حرب ثورة الفالحين الديمقراطية
دعونــا ننظــر يف هــذا الــرأي ،الــذي ظهــر عــى أنــه :الحــق :بــكل وضــوح ،مــن منظــور
آخــر:
يجــب كــر روابــط الطبقــة العاملــة مــع الفالحــن مــن أجــل خلــق ظــروف موضوعيــة
“فكــرة الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة أو “ حــرب الفالحــن “ ،أو “ ثــورة الفالحــن “
تتعــارض مــع طبيعــة الحــق هــو.
فمــن ناحيــة ثانيــة ،النضــال مــن أجــل الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة هــو ثــورة فالحيــة
تقودهــا الطبقــة العاملــة “طبقــة الفالحــن هــي الجيــش الرئيــي للحركــة الوطنيــة،
وبــدون هــذا الجيــش ال ميكــن أن تكــون هنــاك حركــة وطنيــة قويــة ...
إن قضيــة القوميــة هــي يف الواقــع قضيــة فالحيــة” ويف الطبقــة االســتعامرية وشــبه
املســتعمرة ،فــإن الطبقــة العاملــة لهــا تاريــخ قصــر ،والغالبيــة العظمــى مــن العالقــات
مــع الفالحــن جديــدة .هــذا ليــس أم ـراً ســيئاً ،ولكنــه قــد يكــون ميــزة تســهل تحالــف
العــال الفالحــن ،الــروري للثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة.
باإلشــارة إىل كلــات ج .ســتالني ،اللجنــة التنفيذيــة للجنــة الدوليــة الثالثــة حــول
يوغوســافيا يف  30مــارس/آذار  ،1925الخطــاب املتعلــق مبســألة الجنســية يف يوغســافيا،
هــذا يعنــي أن الثــورة الصينيــة هــي يف الواقــع ثــورة الفالحــن“ .إن سياســة الدميقراطيــة
الجديــدة تعنــي يف الواقــع تعزيــز الفالحــن” ،كــا يقــول مــاو تــي تونــغ.
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
ضــد اإلمربياليــة واإلقطاعيــة كانــت يف الواقــع ثــورة فالحيــة وميثــل الفالحــون القــوة
الرئيســية للثــورة الدميقراطيــة ضــد اإلمربياليــن وأتباعهــم “.
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يف كلــات مــاو يف الصــن ،توقــع تشــن تــو هســيو ورفاقــه ،صــدى اإلصالحيــة الربجوازيــة
يف صفــوف الربوليتاريــا ،وبــأن ثــورة دميقراطيــة برجوازيــة والتــي هــي أبعــد مــن هــذه
الحقيقــة ،ال ميكــن أن تفهــم الثــورة اللينينيــة غــر املنقطعــة ،التــي تــؤدي إىل الربجوازيــة.
وكــا يُــرى ،فــإن االقــراح القائــل بــأن “حــدود الطبقــة العاملــة يجــب أن تنضــج يف
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 ال ـراع.
حقوق النشر واملمارسة الثورية
وأخـرا ،وهــذا الــرأي “مامرســة ثوريــة” الينابيــع الحيــة لبلــدي ســوكال “تركيــا الربوليتاريــا،
ليــس لديهــا الــروط املوضوعيــة لقيــادة الثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة” أو فهــم باعتـزاز
“واملســتوى الحــايل لرتكيــا يف التنميــة االقتصاديــة ،وقيــادة للثــورة وطنيــة دميقراطيــة
للطبقــة العاملــة يجعلهــا مســتحيلة “.
ولــي يحصــل الربوليتاريــون عــى هــذه الــروط املوضوعيــة ،يجــب أن تنكــر كلــات
الفالحــن وكل عالقاتهــم مــع امللكيــة الخاصــة “يعنــي إنــكار املامرســات الثوريــة للحركــة
الربوليتاريــة العامليــة وكــا هــو معــروف ،فقــد انتــرت الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة يف
الصــن ،مــع هيمنــة الربوليتاريــا .واجتــاز القيــادة األيديولوجيــة والتنظيميــة والسياســية
الربوليتاريــا االشـراكية وكان مــن املقبــول أن حــزب الكومينتانــغ اتبــع خطًــا ثوريًــا (حيــث
تــم انتخــاب مــاو تــي تونــغ ويل تشــوا ولــون بــو تشــو وتشــويو بــاي للجنــة املركزيــة)،
“التحالــف مــع روســيا”“ ،التعــاون مــع االش ـراكيني”“ ،مســاعدة الفالحــن للعــال” ،يف
الوقــت الــذي كان فيــه الحــزب الشــيوعي الصينــي نشــطا للغايــة يف النضــال مــن أجــل
الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة ،ويف مــارس/آذار  ،1926قــال مــاو تــي تونــغ عــن الطبقــة
العاملــة الصينيــة:
“الربوليتاريــا الحديثــة يف الصــن حــوايل مليونــن ،إن عــدد الربوليتاريــن املعارصيــن ال
يعــود إىل حــد كبــر ألنــه متخلــف اقتصاديــا ،فهنــاك القليــل مــن الزراعــة الرأســالية
الحديثــة يف الصــن يف الوقــت الراهــن.
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ســميت الربوليتاريــا الزراعيــة ألنهــا تتكــون مــن مــزارع الريــاح الزراعيــة الســنوية أو
الشــهرية أو اليوميــة ،حيــث تأسســت جبهــة وطنيــة قويــة موحــدة ضــد اليابــان تحــت
قيــادة الحــزب الشــيوعي الصينــي .يف املرحلــة التــي أقيمــت فيهــا الوحــدات ،ورصح مــاو
تــي تونــغ بجــودة الربوليتاريــا الصينيــة:
“الربوليتاريــا الصينيــة لهــا عالقــة طبيعيــة بالفالحــن ،ألنهــا تتألــف بشــكل كبــر مــن
الفالحــن املفلســن .هــذا يســهل تحالــف الربوليتاريــا والفالحــن الربوليتاريــا الصينيــة ،عىل
الرغــم مــن نقــاط ضعفهــا الحتميــة ،مثــل حجمهــا الصغــر مقارنــة بالفالحــن ،وعمرهــا
الصغــر مقارنــة مــع بروليتاريــا البلــدان الرأســالية ،ومســتوى الثقافــة املتــدين مقارنــة
بالربجوازيــة ،كان ميكــن أن تكــون أســاس الثــورة الصينيــة.
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.
كــا يقــدم “إعــان هافانــا” الثــاين لفيديــل كاســرو رش ًحــا واض ًحــا للســؤال“ :إذا كانــت
الطبقــة العاملــة منخفضــة نســب ًيا يف البلــدان املتخلفــة يف القــارة األمريكيــة ،فمــن الصحيح
أن الظــروف غــر اإلنســانية يف هنــاك طبقــة اجتامعيــة تلعــب دورا حاســا يف النضــال
مــن أجــل التحــرر الوطنــي ،والنقــاط املهيمنــة يف بلدنــا هــي تخلــف الصناعــة والطابــع
اإلقطاعــي للزراعــة.
يعمــل يف نحــو مليونــن عامــل يف قطــاع الصناعــة التحويليــة ،حيــث الربوليتاريــا تتكــون
مــا يقــارب مــن أربعــة ماليــن وتتألــف  70٪مــن الســكان الفالحــن ،الذيــن يعملــون
يف الزراعــة ،وبــن العالقــات اإلقطاعيــة يف هــذا البلــد الــذي أعطــى نهايــات العالقــات
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 متامـاً “ ،إن وجهــة النظــر ليســت ثوريــة ،كــا تظهــر بوضــوح القاعــدة
الوهميــة للمامرســة الثوريــة.
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ال تقبــل املامرســات الثوريــة الــروط املوضوعيــة الرضوريــة لقيــادة الربوليتاريــا للثــورة
الدميقراطيــة الوطنيــة ،وهــي تكهنــات ومضاربــة .يجــب أن تطبــق كل نظريــة بالــرورة،
ويجــب أن يكــون هــذا هــو الحــال لســببني ،األول هــو أن النظريــة قــد تــم إنشــاؤها بدقــة
مــن خــال املامرســة ،وليــس الفضــول املتح ّمــس الفــارغ للعــامل.
للمســاعدة يف تغيــر العــامل وثاني ـاً إذا كان هنــاك حركــة وتغيــر حقيقيــن ال ينقطعــان،
فــإن كل نظريــة تبــدو ذاتيــة االكتفــاء تصبــح عقيمــة ،فهــي مل تعــد والدة ميتــة ،إذا كان
اإلرصار ال يعــود إىل املامرســة دون إيقــاف عمليــة املعلومــات تتوقــف مؤق ًتــا “ ...
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.
مثــل هــذا التحليــل ،فــإن الطبقــة العاملــة يف تركيــا عــى مســتوى أدىن مــن الســلطة،
وأقــل مــن ذلــك هــو صفــوف املناهضــة لإلمربياليــة مــن قويــة ،اإلمربياليــة األمريكيــة +
املتعاونــة الربجوازيــة  +مــن ذلــك يف الجبهــة املتغلبــة عليهــا اإلقطاعيــة “ أقــل فقـرا” وهي
أقــل وســيلة للتقييــم وإن التقييــم األضعــف لقــوات العــدو أكــر مــا هــو عليــه ،والقــوى
الثوريــة األضعــف منــه ،هــو الطابــع الثابــت لـــ “االنتهازيــة الصحيحــة”.”PASSIFISM“ ،
يف بلــد مــا ،مــن املمكــن أن يُعطــي النــاس حربًــا ،ليحدثــوا ثــورة ،وقبــل كل يشء ،االعتــاد
عــى الــذات والنفــس ومــع ذلــك ،مــن خــال االعتــاد عــى تقريــر املصــر الخــاص بنــا،
ميكننــا أن نــأيت إىل واجهــة هــذا الكفــاح مــن املــوت( .بالطبــع ،هــذا ال يعنــي عــدم
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
محطــة رضوريــة ،فــإن مهمــة الثوريــن الربوليتاريــن ليســت وضــع الطبقــة العاملــة يف
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.
“ابتكــر يف منطقــة أولكــروز الربوليتاريــا يف الثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة ،بــأن تتوفــر
الظــروف املوضوعيــة الداخليــة” وســائل “ الوصــول لرتكيــا خــال مســتوى التنميــة
االقتصاديــة ووفقــا الســراتيجية وطنيــة للثــورة الدميقراطيــة ،يف تركيــا الربوليتاريــا مــن
حيــث القــوة هــي لديهــا القــدرة عــى االســتمرار يف هــذه املعركــة”.
يف تركيــا قيــادة الربوليتاريــا هــي مامرســة (بحكــم األمــر الواقــع القيــادة) ومــن رشوط
الربوليتاريــا الذاتيــة لـــــ (مســتوى عــال مــن الوعــي والتنظيــم) لذلــك يجــب أن تكــون قــد
نضجــت.
أي وجــود كتيبــة بروليتاريــة للربوليتاريــا ،مــزودة بســاح االشـراكية العلميــة ،وجــزء كبــر
مــن الجامهــر الربوليتاريــة لالســتامع إىل أوامــر حزبهــا ،وتحالــف الفالحــن العامليــن
تحتــاج إىل تغطيتهــا يف مســافة بعيــدة.
بطبيعــة الحــال ،فــإن غيــاب هذه الــروط وخاصــة يف املــدن والقــرى الربوليتاريــا والعامل
ال تـزال جــزءا هامــا مــن أهــم أعــداء متديــد اإلمربياليــة يف تركيــا إقامــة كاملــة إنهــا حجــة
االنتهازيــة والحديــث عــن قيــادة األمــر الواقــع للربوليتاريــا يف مرحلــة ال تــدرك فيهــا
الثــورة الذاتيــة لدوائــر املدينــة الكــرى وبروليتاريــا القريــة الثــورة االشـراكية ،وال تــدرك
حتــى أن بــاده تحــت االحتــال ،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 الســكاكني دون الكشــف عــن العالقــة بينهــا.
الــروط املوضوعيــة والذاتيــة مرتابطــة؛ وجــد أن الظــروف املوضوعيــة والذاتيــة فعالــة
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
لــكل بلــد والوجــود املــادي ومســتوى التنظيــم والوعــي للربوليتاريــا ،يف حــدود واســعة.
فــإن الظــروف املوضوعيــة ترســم يف النهايــة مصــر الربوليتاريــا يف تلــك العمليــة.
بالنســبة للبلــد الربوليتــاري واإلهــال ،والبلــد االســتعامري ،ال توجــد حركــة ثوريــة
بروليتاريــة قويــة ،وال ميكــن أن نذكــر عــدم وجــود حركــة ماركســية يف بلــد صناعــي.
البنــد هــو البيانــات األوىل والوعــي هــو البيانــات الثانيــة واملشــتقات الصناعيــة عنــد
مســتوى معــن أن تركيــا بوصفهــا شــبه مســتعمرة وبلــد شــبه اإلقطاعــي ،كيــف شــعار
الثوريــة اليــوم “مســتقل متامــا ودميقراطــي حقــا تركيــا” شــعار واملذهبــي الرجعــي يف
“االشــراكيني تركيــا” هــو الشــعار.
ميكــن تقديــم اق ـراح “وحيــث أن الظــروف املوضوعيــة للربوليتاريــا يف تركيــا هــو متــاح
بشــكل كامــل ،ثــم الربوليتاريــا” يف فئــة يف حــد ذاتــه وليــس ‘فئــة لنفســها’ يجــب أن
يكــون األمــر كذلــك “ هــذا لفهــم الجدليــة ،للتعامــل ميكانيكيـاً مــع العالقــة بــن القــوى
اإلنتاجيــة وعالقــات اإلنتــاج.
هــذا يعنــي أن الخــط األول مــن املاديــة املاركســية“ ،الشــكل يــأيت بعــد” ،هنــاك تأخــر
يف الوعــي واملعرفــة يف التاريــخ ،هــذا النــوع مــن الفكــر يف املوضوعيــة ،نــرى ذلــك يف
الحــكام االنتهازيــن للمنظمــة وهــذه الفكــرة التــي ميكــن تلخيصهــا عــى أنهــا تطــور
عــى املســتوى االقتصــادي ،ومســتوى تطــور قــوى اإلنتــاج ،والتحــول التلقــايئ للتحــوالت
السياســية واالجتامعيــة ،قــد “قضــت عــى املاركســيني” لســنوات يف ظــل ســلبية اإلميــان
انعكاســا ســلب ًيا للظــروف
بالقضــاء والقــدر .وبالطبــع فــإن الــروط الذاتيــة ليســت
ً
املوضوعيــة ،بــل هــي انعــكاس نشــط التفكــر يف شــكل انعكاســات ســلبية هــي خاصــة
باملاديــة امليكانيكيــة( .الخبــر االقتصــادي هــو الفكــر).
يف فــرة اإلمربياليــة يف تركيــا حيــث الربوليتاريــا أربعــة ماليــن شــخص وجــدت “الربوليتاريــا
هــي الظــروف املوضوعيــة غــر ناضجــة لقيــادة الثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة” وإىل أن
تنضــج و “يجــب قطــع العالقــات مــع الفالحــن بشــكل كامــل” مــا يوحــي أن الــرأي الــذي
يؤكــد الــرط هــو وجهــة نظــر اقتصاديــة.
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كــا أوضحنــا مــن قبــل أن االقتصــاد واإلمربياليــة يتــم تعميــق االكتئــاب يف الدائــرة.
وباملثــل ،بالنســبة لبلــد مثــل تركيــا“ ،كانــت الظــروف املوضوعيــة قــد حــان للربوليتاريــا،
فــإن الربوليتاريــا وكان يف التنظيــم الــذايت” الــرأي ال ي ـزال 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 العامليــة يف ايريغــى ،عــى الرغــم
مــن كل يبذلــه مــن جهــود بالوقايــة مــن الطبقــة األرســتقراطية للعــال ،ضــد مــدرب
األمريكيــن “تركيــا املســتقلة”“ ،تســقط أمريــكا” تــم االحتــال ملصنــع الحديــد مــع
العــال واملغنــي وكانــت الحــركات شــعار لعــال النقابــات الصف ـراء.
وعــى الرغــم مــن كل الجهــود املبذولــة مــن أجــل “انهيــار أمريــكا” بالقــول واحتــال
املصنــع ضــد املتعهــد وهبــي كــوج ،فالقــوة التعاونيــة للســلطة التعاونيــة هــي يف محاولــة
لكــر احتــال عــال حديــد الصــب التــي عكســت إىل احتاللهــا مــن قبــل الرشطــة
املجتمعيــة.
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
اشــراكية.
يجــب الكفــاح مــن أجــل الكفــاح االشـرايك 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 جانبـاً ،مــا هــي الفئــات واملجموعــات التــي
ندافــع عنهــا ونعمــل بوضــوح ضــد اإلمربياليــة وحلفائهــا مثــل الطبقــة العاملــة لدينــا؟
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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 االشـراكيني
العامليــن يف تلــك األماكــن .لكننــا نتجمــع حــول أجهــزة اإلعــام يف أنقــرة واســطنبول،
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 فــرة قصــرة مــن الزمــن،
حتــى لــو كانــت فعاليــة االنحـراف الصحيــح ميكــن أن تســتمر يف صفوفنــا ،و “ميكــن عمــل
نظريــة ســيئة وكذلــك ميكــن أن يتــم مامرســة ســيئة”.
“الظــروف املوضوعيــة للهيمنــة الطبقــة العاملــة تركيــا غــر ناضجــة” ،وقــال الظــرف
اليمينيــة مــن منطقــة غورشــون الرتكيــة ومثــرة لالهتــام للغايــة:
“التحــركات مــن التحليــل امللمــوس للظــروف امللموســة ونحــن ال نتعامــل مــع املثاليــة،
ســوف نــرى لفــرة مــن الوقــت أنهــا تلعــب دورا هامــا يف زمــرة الفكريــة املدنيــة
والعســكرية للحركــة الثوريــة يف تركيــا واليــوم النضــال الرئيــي يف جميــع أنحــاء البــاد
هــو بــن املتعاونــن وهــذه القــوة ،فالثــورة الربوليتاريــة ليســت ســوى جديــدة ،وتشــارك
بشــكل رئيــي يف النضــال عــى أســاس حــركات الشــباب.
إن الربجوازيــة الصغــرة ،يف ظروفهــا الطبقيــة ،هــي ضــد اإلمربياليــة ،وعــاوة عــى ذلــك،
املثقفــن العســكريني واملدنيــن يف تركيــا هــم فئــة منخفضــة ولكنهــم فئــة واعيــة ويقظــة
وكان هــو حاكــم حــرب التحريــر الوطنيــة األوىل يف العــامل وكان وريــث الفكــر الكــايل
والعمــل الــذي ميكننــا وصفــه بـــ “العلامنيــة والتحــرر الوطنــي”.
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بالطبــع ،يف بلــد الربجوازيــة الصغــرة 60٪ ،منهــم أميــون وتحــت ضغــط اإلقطــاع ،ســيلعب
“املفكــرون املدنيــون العســكريون يف الحركــة الثوريــة” دوراً هامــاً .لكــن الــراع عــى
املســتوى الوطنــي ال يعنــي أنــه يحــدث بــن املتعاونــن والكامليــن.
يف الواقــع ،مكانــة الكامليــن يف الكفــاح الثــوري اليــوم هــي يف غايــة األهميــة .لكنهــا
ليســت البديــل الثــوري الوحيــد للنضــال ضــد اإلمربياليــة وحلفائهــا .اليــوم ،الهــدف األول
ضــد اإلمربياليــة ليــس الكامليــن ،ولكــن الثوريــن الربوليتاريــن.
وقــال “إن التحــدي األكــر يف تركيــا مــع املتعاونــن يحــدث بــن الكامليــن”“ ،تركيــا ليــس
لديهــا الــروط املوضوعيــة للربوليتاريــا” نتيجــة طبيعيــة لوعــد نظريــة االشـراكية الثورية
وانعــكاس العمــي لالنحـراف مــؤرش واضــح.
نعــم ،الربوليتاريــا اليــوم ال متلــك منظمــة ذاتيــة ،لكــن الكامليــن ليــس لديهــم منظامتهــم
الخاصــة“ .إن الثــوار الربوليتاريــن هــم فقــط جديــدون يف النضــال ،بنــاء عــى حركــة
الشــباب( ”.شــاهني البــاي“ ،تخطيــط تركيــا عــى” برايــت ،العــدد  ،12ص )466 :غــر
صحيــح لســببني املذكــورة .مــرة واحــدة مثــل هــذا التقييــم ،تركيــا يعنــي ازدراء مــن
تاريــخ الحركــة الربوليتاريــة .فالصديــق ،الــذي يقــول هــذا ،ينــى أن مجلــة آيدينليــك،
التــي تحمــل اسـ ًـا تاريخ ًيــا ،هــي مؤلفــة هــذه املجلــة ،وهــو اســم عضــو الحركــة الثوريــة
الربوليتاريــة ،قبــل نصــف قــرن.
أكــر مــن تاريــخ نصــف قــرن مــن الحركــة االشـراكية يف تركيــا ،لديهــا تاريــخ وإىل أي مــدى
تركيــا لديهــا تقليــد طويــل مــن الحركــة الربوليتاريــة“ ،منصــة سياســية جديــدة يف تركيــا،
فإنــه يأخــذ أيضــا مــكان عــى أســاس حركــة الشــباب” تعنــي الكلــات الناعمــة ،ليــس
إجـراء تقييــم دقيــق.
حتــى اآلن ،مل يكــن هنــاك تراكــم اشــرايك للنضــال الثــوري الربوليتــاري؟ البــاد شــبه
اإلقطاعيــة مــع الهويــة االش ـراكية مــن نــوع ضــد شــعب تركيــا ،وإن مل يكــن اش ـراكيا،
عــى الرغــم مــن الظــروف الفلبــن الدميقراطيــة وإدارة االنتهازيــة ،مــع تنظيــم وإج ـراء
انتخابــات قصــرة مؤقتــة حملــة “قريبــة مــن  300ألــف” مــن األصــوات ،وهــو الســبب
الرئيــي للحصــول عليهــا ،ومــن  1919حتــى اليــوم تركيــا تتشــكل مــن تراكــم الحركــة
الثوريــة الربوليتاريــة .وجميــع العوامــل األخــرى ثانويــة.
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ثانيـاً :إن عــدم تنظيــم صفــوف الثوريــن الربوليتاريــن يف الدولــة ال يخدعنــا ،ان يف الواقــع
حركتنــا عــى وشــك تحقيــق قفــزة كبــرة فالحركــة الثوريــة الربوليتاريــة يف كســيمدير
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
الحديــد .تطــور األحــداث االجتامعيــة ال يتبــع خطًــا مســتقيامً ،اليــوم نحــن يف قفــزة
“ترينــت” ،وبعــد فــرة قصــرة جــدً ا مــن الوقــت ،ســنكون قــد مررنــا هــذه العمليــة،
كانهيــار جليــدي ،ال ميكــن لنمونــا أن مينــع رد الفعــل الســيايس .ســتكون حقائــق الحيــاة
دامئًــا منتــرة ،ضــد اله ـراء.
قبــل أن ننهــي هــذا الجــزء مــن مقالتنــا ،دعونــا نتوقــف لبعــض الوقــت عــن االنتهازيــة
الصحيحــة ،فصيــل حــزب العمــل ،الــذي يجعــل مــن استســام اإلمربياليــة ،تقييــم الظــروف
املوضوعيــة للربوليتاريــا ،ووفقــا لحــزب العــال“ ،الظــروف املوضوعيــة يف تركيــا هــي
مناســبة لثــورة اش ـراكية.
وعالقــات اإلنتــاج الرأســالية يف الزراعــة الســائدة ،بقايــا اإلقطاعيــة هــي تفاصيــل تافهــة
مثــل  .5٪ويبــدو الهيــكل العلــوي إىل أيديولوجيــة اإلقطاعيــة هــي بقايــا مــن الوضــع
الســابق اإلنتــاج .والدولــة” الرأســايل األقــل منــوا “ تــم تحشــد العالقــات “.
ودعونــا ننظــر يف البقايــا اإلقطاعيــة الداخليــة باعتبارهــا تافهــة مــن  .٪ 5بالنســبة إىل
املاديــة املاركســية ،ويســتمر الفكــر لبعــض الوقــت ،عــى الرغــم مــن اختفــاء الظــروف
املاديــة التــي تشــكل وجــود أيديولوجيــة.
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.
دعونــا نلقــي نظــرة عــى بلدنــا .لقــد منــت اإليديولوجيــات اإلقطاعيــة التــي تالشــت يف
عهــد أتاتــورك فجــأة وأصبحــت تتأرجــح مــع حركــة الحــزب الدميقراطــي لعــام .1950
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واليــوم ،فــإن حركــة التغذيــة  mekفعالــة للغايــة لدرجــة أنهــا ميكــن أن تضــع الــوزن
للبلــد يف اتجــاه الســلطة السياســية مــن خــال توجيــه أصــوات عــدة ماليــن مــن األصــوات
يف اتجاههــا ،ويف بعــض األحيــان تخيــف الربجوازيــة املتعاونــة معهــا.
واآلن نحــن بحاجــة إىل أن نطلــب مــن هــؤالء الســادة ،حســب الديالكتيــك املاركــي ،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 وف ّعلــت فعاليتهــا يف حيــاة
املجتمــع ،ليــس هنــاك حاجــة للمــي قد ًمــا ،مــن الجيــد إلقــاء نظــرة عــى قوائم املرشــحني
لألحـزاب يف االنتخابــات األخــرة ،مــن الواضــح كــم هــو مهــم يف ترشــيح القبيلــة ،الشــيخ،
رئيــس القبائــل.
بعــد االنتخابــات ،رأينــا جميع ـاً أن حزب ـاً معارض ـاً للناخبــن يعتمــد فقــط عــى الطائفيــة
ميكــن أن يجمــع عــدداً كبـراً مــن األصــوات .كــا رأينــا ،حتــى مــن دون إجـراء تحقيــق يف
العمــق حتــى عــى الســطح ،مــن الواضــح أن البقايــا اإلقطاعيــة ليســت اال بقايــا تش ـكّل
نســبة  .5٪وكــا تشــر إردوســت ،فــإن العالقــات الرأســالية تنتهــي يف العالقــات اإلقطاعية
يف الزراعــة.
يف هــذه الحالــة ،مــن الخطــأ إج ـراء الحســابات التــي “ترتفــع إىل االســتغالل اإلقطاعــي
يف الزراعــة والكثــر مــن االســتغالل الرأســايل” .إنهــا معالجــة القضايــا بطريقــة غــر
املاركســية .رد لينــن عــى االشــراكيني الثوريــن الذيــن قامــوا بتحليــل جــزء العــال يف
روســيا يف عــام  1905اليــوم واضــح“ :يف روســيا ،تجمــع مؤسســة األرض الحديثــة طابــع
اإلقطــاع والرأســالية.
نضــال الفالحــن ضــد كبــار املــاك هــو النضــال ضــد أنقــاض اإلقطاعيــن مــن حيــث
القيمــة املوضوعيــة والنطــاق .ولكــن بعــد الفصــل بــن كل الحــاالت الفرديــة ،مــن املمكــن
قيــاس كل موقــف وموازنتــه ومحاولــة إيجــاد نقطــة محــددة مــن الرياضيــات حيــث تبــدأ
الرأســالية البحتــة ،وتثبيــت حكمتهــا الخاصــة للامركســيني .دعونــا ننكــر نظريــة قيــم
حصــة الرسقــة وبــن نصيــب قيمــة العمــل املشـرات
العمــل ألننــا ال نســتطيع التمييــز بــن ّ
مــن متجــر البقالــة ،أي الســادة؟
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وعــاوة عــى ذلــك ،حتــى يف بقايــا اإلقطاعيــة لدينــا نســبة مــن  5٪إىل  ،0.5٪وإن مل يكــن
يف البــاد ،وفقــا لتحليــل جدليــة املاركســية ،شــعار الثوريــة “تركيــا االش ـراكية” اليــوم ال
ميكــن .الدفــاع عــن العكــس هــو الخلــط بــن “التناقــض النهــايئ املحــدد” وبــن “التناقــض
الرئيــي” .هيــكل املجتمــع هــو مجموعــة معقــدة مــن التناقضــات مــن بــن هــذه
التناقضــات ،التناقــض بــن قــوى اإلنتــاج وعالقــات اإلنتــاج هــو التناقــض األســايس .لكــن يف
هــذه اللحظــة قــد ال يكــون “التناقــض الرئيــي” هــذا التناقــض.
يف فرنســا وعــى ســبيل املثــال ،ويف حــرب إعــادة املشــاركة فــإن التناقــض الرئيــي يف
فرنســا الــذي لــه نظــام رأســايل متقــدم تحــت االحتــال األملــاين ،ليــس تناقضً ــا مــع
الربجوازيــة الربوليتاريــة ،بــل مــع كل الشــعب الفرنــي واإلمربياليــة األملانيــة ،باســتثناء
الجــزء التعــاوين مــن الربجوازيــة.
لنفــرض أن تتناقــض تناقضــا جوهريــا الهــوس الربوليتاريــا الربجوازيــة يف تركيــا ،عــى الرغــم
مــن هــذه الظــروف ،فإننــا ال طــرح شــعار الثــورة االش ـراكية .ألن اليــوم تعيــن وكيــل
للتناقــض ،وليــس ال ـراع بــن الربوليتاريــا والربجوازيــة ،بــن جميــع شــعوب تركيــا مــع
االمربياليــة األمريكيــة.
يف هــذه الحالــة ،فــإن مهمــة الحــزب الربوليتــاري ،مهمــة الثوريــن الربوليتاريــن ،ال تتمثــل
يف التخلــص مــن رصخــة “الثــورة االش ـراكية” ،بــل هــي اتخــاذ الثــورة الوطنيــة بصفتهــا
الناطــق األكــر وعيــاً باألمــة كلهــا ،برفــع علــم االســتقالل الوطنــي يف إطــار الرســائل
الربيديــة األمريكيــة.
وبــدون هــذا ال ـراع ،ال ميكــن صنــع “الثــورة االش ـراكية” يف البــاد وال ميكــن تأســيس
االش ـراكية .يف بلــد محتــل ،ال تتمثــل املهمــة األوىل للامركســيني يف جعــل “اش ـرايك” بــل
“ثــورة وطنيــة”.
ويشــمل “النضــال االش ـرايك” ،و “معــاداة االمربياليــة” أيضــا ،ميليــكان أخــذ دروس عــى
الرغــم مــن “الثــورة االشـراكية” ليحــدث تحــت شــعار اإلمربياليــة األمريكيــة مــن الخبــز
يف الزيــت ،قائــا تركيــا دولــة ،تركيــا الربوليتاريــا والتــي مــن شــأنها أن تجعــل أكــر مــن
خيانــة للحركــة الربوليتاريــة العامليــة!
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ومــن الواضــح ،أن حــرب التحريــر الوطنيــة لــن تتبــع خطــا مســتقيام ،كــا ســيحقق
النجــاح مــن خــال املــرور عــر املراحــل املختلفــة املخصصــة للمراحــل .خــال 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
الوطنيــة .وبوصفنــا الثــوري الربوليتــاري ،ســنقدم أكــر النضــال حسـ ًـا ضــد اإلمربياليــة
األمريكيــة  +الربجوازيــة التعاونيــة وتحالــف الحلفــاء .ســنحاول إعطــاء الربوليتاريــا وع ًيــا
اش ـراك ًيا مــن خــال الدخــول يف أعــال الربوليتاريــا نفســها ،مــن خــال محاولــة تحويــل
هــذه الرصاعــات االقتصاديــة إىل رصاعــات سياســية عــن طريــق تنظيــم هــذه الرصاعــات
االقتصاديــة.
وإنــه مــن خــال إظهــار جميــع أشــكال الربوليتاريــا ،ملعنــى ونوعيــة حــركات الشــباب،
وتاريــخ الكامليــة والتقاليــد التحرريــة الوطنيــة .يف حــرب التحريــر الوطنيــة ،ســنأخذ وع ًيــا
سياس ـ ًيا بالقــول إن جامهــر العــال والفالحــن هــم أقــرب األصدقــاء والحلفــاء .ولكــن
مــن خــال القيــام بذلــك ،ســنحافظ عــى االســتقالل الســيايس للحركــة الربوليتاريــة كطفــل
رضيــع.
اتفاقيات السياسة ومهمة االنحرافات املزدوجة
يف بلــد شــبه إقطــاع ي تحــت نــر االســتعامر ،مــن الواضــح أن الثــوار الربوليتاريــن يجــب
أن يكونــوا يف شــكل مــزدوج مــن النضــال .مــن جهــة ،أن نأخــذ جانــب كل الطبقــات
والطبقــات القوميــة يف النضــال ضــد اإلمربياليــة ،وبــذل أقــى جهــد إلنشــاء جبهــة
مناهضــة لإلمربياليــة ،مــن ناحيــة أخــرى ،لتنظيــم الربوليتاريــا بوعــي ســيايس وجعلهــا
رائــدة لــكل الشــعب.
ومــن أجــل جعــل الطبقــة العاملــة رائــدة الشــعب كلــه ،أعتقــد أنــه يجــب علينــا أوالً
أن نكتســب القــوة ثــم ندخــل يف تحالفــات مــع هــذه القــوة املنظّمــة ،وهــو نتــاج فكــر
ميتافيزيقــي خــارج املاركســية ،ألنــه يضــع املهــام بالرتتيــب.
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ومــن ناحيــة ،ســوف نعطــي وع ًيــا اشــراك ًيا للطبقــة العاملــة بتنظيــم حملــة حقائــق
سياســية واســعة ،وتنظيــم جامهــر العــال والفالحــن ،ومحاولــة إعطــاء وعــي دميقراطــي
وطنــي لجميــع الطبقــات الوطنيــة األخــرى ،ودعــم حركاتهــم املناهضــة لإلمربياليــة،
والكفــاح مــن أجــل تنظيــم أنفســهم .ســنحاول تأســيس .هــذا هــو كل الجدليــة .هــذا
النضــال املــزدوج ال ينفصــل وال ميكــن التعامــل مــع األول ،ويجــب التعامــل مــع اآلخــر.
هــذه هــي الحقائــق العامــة لالش ـراكية العلميــة التــي تتكــرر دامئــا ،إذا تركنــا املشــكلة
بهــذا الشــكل املجــرد ،ال ميكننــا أن نــرز أي يشء ،وعمل ًيــا ،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 متســا ٍو
يف إطــار متناقــض (يف هــذه املهمــة املزدوجــة).
تعنــي املعاملــة املتســاوية لــكل مــن هاتني املهمتــن املتناقضتــن أن “الثوريــن الربوليتاريني
ال يفعلــون شــي ًئا” .ألنــه مبــا أن هذيــن االتجاهــن املتعارضني يوازنــان بعضهــا البعض ،فإن
الحركــة ســتتخىل 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.
اآلن دعونــا نواجــه القضيــة األكــر أهميــة .أي مــن املهمتــن املتناقضتــن هــي املهمــة
الرئيســية ،وهــي املهمــة الثانيــة ،وهــي “جلــب الوعــي االشـرايك للربوليتاريــا مــن ناحيــة،
وتنظيــم الربوليتاريــا لحزبهــا ،مــن ناحيــة أخــرى ،لتكريــس الكفــاح املناهــض لإلمربياليــة
للطبقــات الوطنيــة ،ملنحهــم للتنظيــم الــذايت”.
مــا هــي املهمــة الرئيســية للثــورة الربوليتاريــة يف هــذه املرحلــة مــن كفاحنــا مــن أجــل
الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة؟ هــذا مهــم للغايــة مــن حيــث رســم األهــداف التكتيكيــة
اليــوم.
“يعتــر فحــص الجوانــب الرئيســية والثانويــة للتناقــض أحــد أهم طــرق تحديــد التوجيهات
السياســية والعســكرية واالس ـراتيجية والتكتيكيــة للحــزب الثــوري”( ،مــاو تــي تونــغ)
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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 متي ـ ًزا لهــذا الكــون
هــي انخفــاض مســتوى الوعــي لجميــع الطبقــات الوطنيــة ،مبــا يف ذلــك الطبقــة العاملــة.
ثانيـاً ،تفتقــر جميــع الطبقــات الوطنيــة إىل تنظيمهــا الــذايت .ال ميكــن للثــوار الربوليتاريــن
يف ويف حــزب الشــعب الجمهــوري والكــايل إال تشــكيل فصيــل.
يف هــذه املرحلــة مــن نضالنــا ،فــإن املهمــة الرئيســية للثــورة الربوليتاريــة (ولكــن ليــس
املهمــة كاملــة أو الوحيــدة) يف ظــل هــذه الظــروف ال تتمثــل يف دعــم النضــاالت الثوريــة
لــدى الكامليــن ،حتــى لــو كانــوا ضعفــاء ،ولكــن للعمــل مــن أجــل التنظيــم الــذايت لفئــات
أو مجموعــات قوميــة أخــرى خــارج كتلــة العــال وجلــب الوعــي االش ـرايك مــن خــال
حملــة توضيــح كل الحقائــق السياســية ،وتنظيــم الحــركات العفويــة للعــال ،وإحضــار
الربوليتاريــا إىل حزبهــا.
وبعبــارة أخــرى ،نحــن ،بوصفنــا ثوريــن بروليتاريــن ،ســنوظف جــز ًءا كب ـرًا مــن قوتنــا
وإمكانياتنــا يف هــذا االتجــاه الرئيــي والبقيــة يف االتجــاه الثانــوي ،وحقيقــة أننــا نقــوم
بتقليــص هــذه املهمــة املزدوجــة املتناقضــة بهــذه الطريقــة امللموســة ال تتمثــل يف املبالغــة
يف تبســيط هــذا الجانــب الثنــايئ بشــكل ســلبي ،ولكــن مــن الــروري أن نعتــر الطابــع
املميــز ملهمتــن متناقضتــن كطريقــة تحليــل للجدليــات املاركســية ،سونوتشــا إذا مل نقــم
بفحــص الجوانــب الرئيســية والثانويــة ألي تناقــض ،أي إذا مل نتعامــل مــع الخصائــص
املميــزة لهذيــن الرشطــن مــن التناقــض ،فســوف نكــون محارصيــن يف دراســة مجــردة،
(مــاو تــي تونــغ).
التحليــل املاركــي هــو تحليــل للخرســانة ،علينــا التعامــل مــع األحــداث والقضايــا والحلول
واألهــداف التكتيكيــة والعالمــات يف مــكان معــن ومرحلــة معينــة .ال ميكــن حــل املشــاكل
التكتيكيــة األساســية لــكل مرحلــة إال مــن خــال إجــراء تحليــات جديــة وتفصيليــة
للــروط.
يف هــذه املرحلــة مــن نضالنــا مــن أجــل ثــورة دميقراطيــة وطنيــة ،فــإن املهمــة الرئيســية
لنــا نحــن الثوريــن الربوليتاريــن هــو جلــب الوعــي االش ـرايك للطبقــة العاملــة ولجلــب
جامهــر العــال إىل منظامتهــم 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
أن يكــون ترســيخ مكانتنــا بــن الطبقــة العاملــة هــو مشــكلتنا الرئيســية .يتعــن عــى
االشـراكيني قيــادة الكفــاح الدميقراطــي الوطنــي لجميــع النــاس.
لكــن يف هــذه املرحلــة ،إذا اعتربنــا مكاننــا ونشــاطنا داخــل العــال وحــركات الفالحــن،
يصبــح مــن الواضــح ملــاذا يجــب أن تعطــي األولويــة للمهمــة الثانيــة .يصــوغ األســتاذ
الكبــر للجــدل الجــديل املاركــي ،لينــن ،الســؤال بوضــوح ال يقبــل الجــدل يف الفــرة األوىل،
كان لدينــا القليــل مــن الســلطة ،وعندئــذ فقــط متكنــا مــن تكريــس أنفســنا للعمــل فقــط
بــن العــال وملعارضــة االنحرافــات عــن هــذا الطريــق وكان لتوحيــد “.
وبطبيعــة الحــال ،لــن تكــون مهمتنــا الرئيســية هــي نفســها دامئــا يف جميــع مراحــل
كفاحنــا مــن أجــل الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة .بعــد تعزيــز مكانتنــا بــن جامهــر العــال
والفالحــن ،أي تأســيس منظمــة ثوريــة بروليتاريــة وتنســيق حــركات الفالحــن العامليــة،
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 الرصاعــان 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.
يف هــذه الفــرة ،حيــث تكــون جميــع الطبقــات الوطنيــة يف مســتوى منخفــض ويتــم
حرمانهــا مــن تنظيمهــا الــذايت ،فــإن الخطــوة األوىل لترسيــع النضــال ضــد اإلمربياليــة
األمريكيــة وتأســيس الجبهــة الوطنيــة هــي تأســيس الحــزب الســيايس للربوليتاريــا .بــدون
القيــام بذلــك ،بــدون تنظيــم جامهــر 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
تطويــر إجــراءات التوعيــة إىل حــد كبــر عــى إنشــاء جبهــة وطنيــة ضــد اإلمربياليــة
وحلفائهــا.
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مــن خــال إج ـراء تحليــل ملمــوس للمشــكلة ،دعونــا نوضــح املهــام الرئيســية يف هــذه
املرحلــة ،ثــم نــرك آراء االنح ـراف الصحيــح حــول هــذه املســألة“ ،املســألة األوىل هــي
السياســة الوطنيــة لسياســة الجبهــة ويف بلدنــا ال توجــد إمكانيــة إلنشــاء حــزب العمــل
الــذايت للشــعب العامــل.
دعونــا نفــرض أن وجهــة النظــر اليمينيــة ال ترتــب ميكانيكيـاً 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.
الخطــوة األوىل هــي تأســيس التنظيــم الــذايت للربوليتاريــا ”.وبطبيعــة الحــال إذا كان
املســتوى االقتصــادي للبلــد غــر ٍ
كاف 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 ،تُــرك الطبقــة إىل مرحلــة أكــر تقد ًمــا حيــث تنضــج الــروط االقتصاديــة ،مــن
خــال إعــان أنهــا محرومــة مــن رشوط موضوعيــة باإلضافــة إىل الــروط الذاتيــة التــي
تحكــم الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة .يتــم دفــع املهمــة إىل الخطــة الثانيــة يف هــذه الفــرة.
يف الدفــاع عــن الــروط االقتصاديــة للطبقــة العاملــة ،فــإن “الطريقــة الثوريــة الوطنيــة”،
“الطريقــة غــر الرأســالية” تتشــكل عــى أنهــا “طريــق الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة” يف
األفــواه التــي تعلــن نفســها “اش ـراكية بروليتاريــة” و “اقتصاديــة” يف صفوفنــا ،وبالتــايل
تتزعــزع.
ليــس هنــاك إمكانيــة إلنشــاء حــزب العمــل الــذايت للعــال يف بلدنــا اليــوم “وهــذا دليــل
آخــر عــى هــذا االنح ـراف 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 رصاعـاً إيجابيـاً
بــل ســلبي) هــو إنشــاء بيئــة دميقراطيــة تعطــي هــذه اإلمكانيــة للجامهــر العاملــة
هــذا التقييــم إذا اعتربنــاه نتــاج تقييــم فإنــه نتــاج مناهــض لللينينيــة و “االقتصاد”،عــى
شــفا ثــورة دميقراطيــة عــام  1905التــي تقــول إن البورجوازيــة هــي التــي تصنــع الثــورة
103

الربجوازيــة ،الربوليتاريــا هــي التــي تصنــع الثــورة الربوليتاريــة“ ،يجــب تطويــر الدميقراطية
الربجوازيــة لــي يكــون للطبقــة العاملــة دور أســايس يف املشــهد الســيايس للبــاد” ،وأنــه
“ســتكون هنــاك مســافة طويلــة بــن الثــورة االش ـراكية والثــورة الربجوازيــة”.
وقــال إن النضــال مــن أجــل القــوة السياســية لللينينيــة كان حلــا خاليــا ،وأن هنــاك
عقليــة أساســية بــن األهــداف السياســية العاجلــة والــرأي الــذي يقــول “اقتصــادي” ،مــع
التأكيــد بشــكل خــاص عــى “حريــة تكويــن األحـزاب” ،والــرأي القائــل “ال توجــد إمكانيــة
إلنشــاء مجتمــع العــال” كان مفتوحــا.
ومــع ذلــك ،ووفقًــا 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 االش ـراكية
ليســت طويلــة ولكنهــا قصــرة.
ووف ًقــا لللينينيــة ،فــإن التنظيــم الــذايت للربوليتاريــا يتــم تأسيســه يف كل فــرة مــن النضال،
والنضــال مــن أجــل الحقــوق الدميقراطيــة ليــس غايــة يف حــد ذاتــه“ .إن مســتوى التنميــة
االقتصاديــة يف البــاد يتصــور اســراتيجية الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة” ،أي “الــروط
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
الصحيــح والتنميــة االقتصاديــة للبــاد هــو جعــل الربوليتاريــا الثانويــة يف النضــال ضــد
االمربياليــة ،حاليــا النضــال الرئيــي يف جميــع أنحــاء البــاد بــن املتعاونــن والكامليــة
ونتيجــة طبيعيــة لهــذه املهمــة الرئيســية املقرتحــة هــو الجبهــة الوطنيــة.
مبــا أن الظــروف املوضوعيــة والذاتيــة للهيمنــة الربوليتاريــة غــر متوفــرة ،وال ميكــن
تنظيمهــا يف هــذه املرحلــة ،فمــن الواضــح أن مصطلــح الجبهــة الوطنيــة هــو جبهــة يف
هيمنــة البورجوازيــة الصغــرة( .تلخيــص موجــز ،تقــول وجهــة اليمــن) :يف هــذه املرحلــة،
الهــدف الثــوري هــو قــوة برجوازيــة صغــرة معاديــة لإلمربياليــة يف مــر وكــا يف ســوريا،
ودور تركيــا يف هــذه الحركــة مــن الطبقــة العاملــة ،توابــع “داعــم” الــدور.
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لدعــم الكامليــن .هــذه الســلطة الربجوازيــة الصغــرة ســتخلق ظروفــا موضوعيــة للقيــادة
الربوليتاريــة ،التــي لــن تكــون موجــودة يف الوقــت الحــارض ،ســتخلق بيئــة دميقراطيــة يف
البــاد (التــي ستؤســس املصانــع وتقــوم بإصــاح األرايض يف البــاد) ،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 العســكريني واملدنيــن ،يتــم تقريبهــا باســتمرار إىل نفــس
املثاليــة ،وتعــرض التمييــز امليتافيزيقــي للكامليــة إىل اليمــن ،مــع النظــرة الصحيحــة يف
صفوفنــا التــي تنتقــد اليمــن.
يفــر الــرأي اليمينــي املســألة عــى النحــو التــايل :وقــد تــم تقســيم املنظريــن اليوميــن
للخــط الثــوري الكــايل ،أ الجــزء األكــر يقظــة مــن الربجوازيــة الصغــرة ،إىل اثنــن مــن
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
الخــط الثــوري الكــايل بشــكل صحيــح.
ومــن املهــم للثــوار الربوليتاريــن أن يعرفــوا وضــع حلفائنــا وكذلــك األشــخاص املناســبني يف
هــذا الصــدد ومــن بينهــم بولنــت أجاويــد ،مبــا يف ذلــك حيــث الجنــاح األميــن الــذي هــو
تحــت قيــادة غريهــم مــن املوظفــن ،ميكــن الربملانيــة طبيعــة الــا رجعيــة يف تركيــا لقبــول
هــذا كدولــة.
وهــذه اللعبــة الدميقراطيــة الربجوازيــة تتطلــب هــذا املوقــف حتـ ًـا عليهــم أن يتبعــوا
سياســة التنــازالت واملصالحــة والتســوية والخضــوع لإلمربياليــة واملتعاونــن معهــا .لكننــا،
عــى األقــل يف الجــزء الرئيــي مــن الربجوازيــة الصغــرة الثوريــة طاملــا أننــا ال نعتقــد أنهــا
ميكــن االتصــال الخــر الربملانيــة رجعيــة “(شــاهني البــاي ،تخطيــط الــريك يــوم ،مــرق،
رقــم  12صفحــة .)-451 - 450
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لــي نكــون قادريــن عــى إج ـراء تحليــل ثابــت حــول هــذا املوضــوع ،يجــب علينــا أوال
وقــف طبيعــة الكامليــة ،والكامليــة هــي القوميــة الربجوازيــة الصغــرة التــي ترفــع أعــام
التحــرر الوطنــي للشــعوب الرشقيــة يف بلــد خاضــع لإلمربياليــة.
الربجوازيــة الصغــرة رســمها جذريــة الكامليــة يف تركيــا التــي متيــزت مــن قبــل املتحرريــن
و” الوطنيــة” ومــواد “علامنيــة” ،بســبب طبيعــة البضاعــة ،فــإن الكامليــة ال متتلــك سياســة
اقتصاديــة محــددة.
إن الطابــع العــام للربجوازيــة الصغــرة ،التــي تنتــر بــن العمــل ورأس املــال ،ينعكــس يف
السياســة االقتصاديــة الكامليــة وهنــاك سياســة اقتصاديــة تغــر االتجــاه وفقــا لظــروف
الكــون الحــايل وتهيمــن أحيانــا عــى جانــب الــركات الخاصــة وأحيانــا الدولــة.
إنهــا الطبيعــة املســتقلة وطني ـاً التــي تحافــظ عــى كــال الكامليــة باســتمرار وتعطيــه
روحــاً .بــرف النظــر عــن طابــع الكامليــة املناهــض لإلمربياليــة ،ال يوجــد يشء مثــل
الكامليــة .لهــذا الســبب ،ال ميكــن إال للذيــن هــم يف الصــف ضــد اإلمربياليــة أن يدّ عــوا
الكامليــة.
أولئــك الذيــن يدينــون الحــركات املناهضــة لإلمربياليــة عــن طريــق التضحيــة باإلمربياليــة،
أولئــك الذيــن ميارســون الدميوقراطيــة الفلبينيــة التــي هــي أداة اإلمربياليــة ،ال يحصلــون
يف صفــوف الكامليــة ،حتــى إىل اليمــن.
االســتقالل الوطنــي والكامليــن بــن عــام  1919و ،1976هــي 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
مــن الكامليــن .واألكــر ثوريــة هــؤالء الكامليــن هــم أكــر ثوريــة يف صفــوف الكامليــة.
لتقســيم الكامليــة بهــذه الطريقــة كحــق يســاري هــو تحليــل زائــف يحتــوي عــى أخطــاء
مختلفــة .الحــظ أن املشــاهدين اليمينيــن واملثقفــن املدنيــن ينظــرون إىل الكامليــة عــى
أنهــا واحــدة ،وهــذا ســخيف متامــا.
املجموعــة الفكريــة العســكرية واملدنيــة هــي طبقــة مــن الربجوازيــة الصغــرة ،الكامليــة،
املوقــف األكــر راديكاليــة يف هــذا القطــاع أو الربجوازيــة الصغــرة هــي نظرتهــا السياســية.
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وكــا هــو موضــح هنــا ،فــإن نفــس الحقائــق غــر العاديــة موجــودة يف نفــس الفئــة.
الحصــول عــى واحــد إىل اآلخــر هــو خطــأ ميتافيزيقــي ضــد املنطــق الجــديل الــذي يتطلــب
تحديــد املصطلحــات املســتخدمة.
االنحــراف الصحيــح ،وهنــا أتســاءل ملــاذا يجــب عــى املجموعــة الفكريــة العســكرية-
اليمني-املــدين أن تفصــل رؤيتــه السياســية عــن الكامليــة كــا يســار اليمــن إىل قســمني؟ يف
الواقــع ،كان عليــه أن ينحــرف عــن هــذا التحليــل ،الــذي انتهــك بشــكل صحيــح هــذا املبدأ
األســايس للامركســية .دعونــا نــديل ببيــان حــول هــذه القضيــة املهمــة إىل حــد مــا قبــل
االســتمرار يف رشح ســبب اضطرارهــا إىل ذلك،االســتخدام الصحيــح واملناســب للمفاهيــم
لــه أهميــة حيويــة يف املاركســية والفلســفة املاركســية.
دعونــا نــرك الكلمــة إىل لويــس ألثــر“ :متثل الفلســفة الـراع الطبقــي يف مجــال النظرية.
فلــاذا تحــارب الفلســفة بالكلــات؟ إن حقائــق ال ـراع الطبقــي مت َّثــل بالكلــات ،التــي
متثلهــا” األفــكار “ ،والكلــات يف النضــال الســيايس واأليديولوجــي والفلســفي هــي أيضــا
أســلحة أو متفج ـرات أو مخــدرات وســموم ،وأحيانــا ميكــن تلخيــص ال ـراع الطبقــي يف
رصاع كلمــة ضــد كلمــة أخــرى.
بعــض الكلــات تتقاتــل كعــدو فيــا بينهــا .هنــاك كلــات أخــرى تــؤدي إىل االرتبــاك
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 ألثــر يقــف مـراراً وتكـراراً،
فــإن الحــرب األيديولوجيــة ضــد االنتهازيــة تتــم بالكلــات.
إحــدى النقــاط املشــركة لــكل أنــواع االنتهازيــة والتحريفيــة هــي خلــق ارتبــاك معنــى
ووضــع الكلــات التــي ليســت مرادفــة لبعضهــا البعــض يف نفــس الفئــة باســتخدام
املرادفــات ،إن أكــر الخيانــة رعبــا هــي البحــث عــن الغطــاء األيديولوجــي حــول عقــل
هــذا الخطــأ األبريــاء البســيط.
عــى ســبيل املثــال ،وجــود “فئتــن يف النظــام اليــوم يواجــه مــع الطبقــة الرأســالية
العمــل” كــا تافهــة جــدا للوهلــة األوىل يبــدو أن االنتقــال مــن فئــة إىل الطبقــة العاملــة
وتشــويه واحــدة مــن أكــر خيانــة.
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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
يتبــن مــن ذلــك ،يتــم وضــع واقــع الفئــات املنفصلــة يف نفــس الفئــة مثــل املفهومــن
العســكريني واملدنيــن واملفكريــن الكامليــن ،يفعــل نفــس الــيء أذاً ليــس يف نفــس
الجرعــة وأيضــا االنح ـراف الصحيــح يف تنقيــة لدينــا.
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 الكامليــة القطاعــات األكــر وعيــا مــن الربجوازيــة الصغــرة.
كدليــل عــى ذلــك“ ،إن ال ـراع الرئيــي يف البــاد اليــوم هــو مــن بــن املتعاونــن مــع
الكامليــن” .اآلن دعونــا ننظــر إىل بلدنــا ،عــى حــد قــول االنحـراف الصحيــح“ ،يتــم جمــع
غالبيــة الكــوادر الكامليــة حــول أجاويــد “ .إذا مل يتــم تضمــن أجاويــد ،واينونــو وحــزب
الشــعب الجمهــوري يف نطــاق الكامليــة“ ،الكــوادر الكامليــة يف هــذا القســم ”،ســيفقد
الكامليــون فجــأة قــدرا كب ـرا مــن القيمــة.
و “النضــال الرئيــي يف جميــع أنحــاء البــاد يحــدث بــن املتعاونــن والكامليــن” دليــل
عــى أنــه يف وقــت ســيقع يف طريــق مســدود ،مــن أجــل أن تزعــم املطالبــة بـ “الـراع عىل
مســتوى األمــة بــن الكامليــن واملتعاونــن” ،ويجــب تحويلهــا إىل صفــوف الكامليــن الذيــن
يعارضــون الدميقراطيــة الفلبينيــة ،والذيــن يتفقــون مــع اإلمربياليــة التعاونيــة ،فــإن حــزب
العــال ثــاين أكــر حــزب ضــد الســلطة الكــايل وحــزب الشــعب الجمهــوري.
إن الكامليــن الذيــن عــززوا صفوفهــم جنبــا إىل جنــب مــع هــذا النقــل العمــاق ،أصبحــوا
مــن أهــم األتبــاع الثوريــن للمتعاونــن يف الــراع الرئيــي يف جميــع أنحــاء البــاد
(وبطبيعــة الحــال ،إال أن قــوة الحــزب الشــعب الجمهــوري كانــت ال تقــدر وال تحــى عــى
مجموعــة متنوعــة مــن املؤسســات يف حــزب الشــعب الجمهــوري ،مبــا يف ذلــك الجيــش
الــريك 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 الكامليــة.
االنح ـراف الصحيــح هــو “التحليــل امللمــوس للحــاالت امللموســة” ومــا إىل ذلــك ،تعامــل
الكامليــة تحــت زخــارف صغــرة مــع عمليــة التشــويه ،وخلــق مفهــوم االرتبــاك ومحاولــة
إضفــاء الرشعيــة عــى النظــرة الصحيحــة اليمينيــة.
ال يوجــد فــرق بــن الخطــأ ملفهــوم “جــول مــووش” وبــن الخطــأ املفهــوم يف وجهــة نظــر
الجنــاح اليمينــي ،والــذي يبــدو أنــه مرتبــط بالتفاصيــل للوهلــة األوىل .ومثلــا مــارس
مــوش هــذا اإلكـراه عــى التمييــز ،فــإن رؤيــة الجنــاح اليمينــي اليــوم كان عليهــا أن تفعــل
هــذا التدمــر إليجــاد أســاس ثابــت النحرافهــا ،وبعبــارة أخــرى ،فــإن فصــل الكامليــة عــن
اليمــن إىل اليســار هــو عمليــة رضوريــة لهــذه الهــزة االرتداديــة ،وهــي نظريــة مســاملة.
واليمــن الكامليــة هــي ميــن يســار لصياغــة املشــكلة عــن طريــق فصــل ،ويشــمل أيضــا،
هنــا شــيئني يف نفــس الوقــت“ ،مــن ناحيــة ،الـراع الرئيــي يف جميــع أنحــاء البــاد هــو
مــن بــن املتعاونــن مــع الكامليــن”.
الكامليــة مبالــغ فيهــا ومرتفعــة مــن خــال إعطــاء الكامليــن فاتــورة مفتوحــة للرائــد يف
هــذه املرحلــة ،وبعبــارة أخــرى ويف نفــس الوقــت فــإن اإلمكانيــة الثوريــة للكامليــة تتوســع
وتتقلــص .هــذا الخطــأ يف اتجاهــن ،وهــو زيــادة وتقليــل الكامليــة ،ليــس فقــط رؤيــة
ثوريــة بروليتاريــة للقضايــا ،ولكــن أيضــا التقليــل مــن تقديــر الطبقــة العاملــة .وتســتند
جميــع أنــواع االنتهازيــة ،يف التحليــل النهــايئ ،إىل اختــاس 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 الرصاعــات الداخليــة بــن مختلــف الطبقــات واملجموعــات
يف مجتمعنــا تخضــع لتأثــر هــذا العامــل الخارجــي ،وهــو التناقــض الرئيــي.
هــذا هــو التناقــض الرئيــي بــن هــذه الطبقــات أو املجموعــات ،والتناقضــات املوجــودة
يف حــد ذاتهــا .يجــب إيــاء عنايــة خاصــة لتجنــب املتــداول يف األهــوار والطبقــة مــن
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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وفقــا ألحــد الجوانــب املتناقضــة فقــط ،ال ميكــن اتخــاذ هــذا املوقــف ضــد الــكل دون
النظــر فيــا إذا كان هــذا الجانــب املتناقــض هــو الرئيــي أو املــرؤوس يف فــرة معينــة،
لهــذا الســبب ،عنــد تحليــل املفكريــن العســكريني املدنيــن ،مــن الــروري التعامــل مــع
التناقضــات الداخليــة التــي يتشــكل بهــا التناقــض الرئيــي يف البــاد.
والربجوازيــة الصغــرة تلــك البلــدان التــي لديهــا تقاليــد ثوريــة يف تركيــا هــذه العشــرة،
نحــن يف مرحلــة أيضــا يلعــب دورا فاعــا يف الحيــاة السياســية للبلــد التــي تجــري يف
مختلــف املؤسســات واملنظــات.
واليــوم تضــم هــذه املجموعــة عنــارص “تتصالــح مــع اإلمربياليــة” مــع عنــارص معاديــة
لإلمربياليــة العوامــل الخارجيــة التــي لهــا تأثــر أكــر يف هــذه الفئــة هــي مرحلــة أخــرى يف
اتجاهــات متناقضــة ،وحتــى اآلن مل يتوقــف املــرح الرئيــي يف االتجــاه الثانــوي ذبذبــة
ضبــط النفــس مــن قبــل الباحثــن.
عــى ســبيل املثــال ،يف حــزب الشــعب الجمهــوري حيــث شــاركت هــذه املجموعــة بنشــاط
يف عــام “ ،1924االتجــاه املعــادي لإلمربياليــة” الســائد والثــاين ويف نهايــة حــرب إعــادة
املشــاركة تحولــت نتيجــة فتــح أبــواب البــاد لإلمربياليــة إىل اتجــاه ثانــوي.
هــذه املجموعــات يف كل فــرة فقــط عــن طريــق اتخــاذ واحــد مــن هــذه الجوانــب
املتناقضــة “فقــط الكامليــة”“ ،محــض الثــوري والشــعبي” أو االستســام ،كــا فعــل
االنتهازيــة “ ،العــدو فقــط مضــادة للثــورة مــن الشــعب” هــو املثاليــة ليعلــن نفســه،
وبطبيعتهــا ،هــذه املجموعــة األكــر واعيــة مــن البورجوازيــة الصغــرة ،التــي ســتحل محــل
الرتتــب الثــاين ضــد اإلمربياليــة عاجـاً أم آجـاً ،واملــكان يف حــرب التحريــر الوطنيــة مهــم
جــدا.
ولكــن مــع الخــط الكــايل ،وهــو أكــر الخطــوط ثوريــة يف هــذه املجموعــة ،ال ينبغــي
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 التك ّيــف املناهــض للشــيوعية ،التــي هــي ســلعة التصديــر لإلمربياليــة ،غــر
مــدرك لظاهــرة اإلمربياليــة ،ويتبعــون الطريــق يف أعقــاب يس إتــش يب ،الذيــن فقــدوا
الصلــة بــن الكامليــة والجــذور الكامليــة.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن حــزب الشــعب الجمهــوري ال يُــرى بنفــس التــوازي مــع حــزب
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العــال ،عــى الرغــم مــن أنــه اليــوم يجــب أن يتعامــل مــع اإلمربياليــة واملغازلــة تحــت
“اليســار األوســط” مــع دوائــر العاصمــة واملؤامــرة اإلقليميــة يف هــذا الحــزب ،الــذي
يعتمــد بشــكل أســايس عــى العنــارص اإلصالحيــة البورجوازيــة الصغــرة ،هنــاك “عنــارص
معاديــة لإلمربياليــة والشــعبية” ،وإن كانــت يف حالــة ثانويــة اليــوم .لكننــا ال نســتطيع
إعــان الحــزب الكــايل بطريقــة ال تصــدق مــن خــال االتفــاق مــع اإلمربياليــة عــى وجــود
“عنــارص معاديــة لإلمربياليــة”.
سياسة الجبهة الوطنية
“الجبهــة الدميقراطيــة الوطنيــة هــي جبهــة تشــارك فيهــا جميــع الطبقــات القوميــة يف
التنظيــم الــذايت”“ ،إن تقويــة الحركــة الربوليتاريــة تعتمــد عــى تأســيس قــوي للجبهــة
الوطنيــة يف مــكان واحــد”“ ،إن تأســيس الجبهــة الوطنيــة القويــة يعتمــد عــى قــوة
الحركــة الربوليتاريــة الثوريــة” وهكــذا.
مــا يقــال هنــا ،كــا هــو الحــال يف املهمــة املزدوجــة الشــهرية ،هــو الحقيقــة العامــة
للامركســية ،وكــا أننــا ال منلــك أي قيمــة يف مامرســة املهمــة املزدوجــة بحالتهــا املجــردة،
فإننــا مل نواجــه أيــة مشــكلة مــن خــال حــر سياســة الواجهــة الوطنيــة يف هــذا التجريــد.
باســتثناء أولئــك الذيــن ينكــرون الحقائــق العامليــة للامركســية ،ال ميكــن تحديــد
“االنحرافــات” بصيــغ مجــردة ،تســتخدم جميــع أنــواع التباعــد مبــادئ عامليــة وفــرة
للامركســية اللينينيــة يف صيــغ مجــردة ،ومــع ذلــك ،عندمــا تــم اختــزال املســألة مــن
امللخــص إىل الخرســانة ،تغــر العمــل وتــم اســتبدال التجريــدات املاركســية اآلن بالتعريــف
بالتحريفيــة.
ولذلــك فــإن الطريقــة الوحيــدة ملعرفــة مــن هــو الشــخص املناســب ومــن هــو عــى
املنحنــى هــو اكتشــاف ملموســة يف ضــوء املبــادئ العامليــة لللينينيــة .وأهــم القضايــا
امللموســة يف “سياســة الواجهــة القوميــة” تــأيت يف البدايــة .الرتكيبــات املجــردة يف هــذا
املجــال ال معنــى لهــا.
يجــب أن نكــون متحرريــن مــن جميــع أنــواع املخططــات ،والتجريــد ،والدوغامتيــة،
واألمنــاط الجاهــزة يف سياســة الواجهــة الوطنيــة ،عــى ســبيل املثــال :مــن الخطــأ االعتقــاد
بــأن الشــكل األكــر كــاالً للجبهــة الوطنيــة ال ميكــن أن يتحقــق إال مبشــاركة املنظــات
الذاتيــة لــكل طبقــة.
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هــذا اعتقــاد خاطــئ بقــدر مــا هــو تأســيس الســلطة الثوريــة الربجوازيــة الصغــرة
كمرحلــة حتميــة لنجــاح الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة (مــن الخطــأ أيضً ــا االعتقــاد بــأن
الســلطة الثوريــة الربجوازيــة الصغــرة ســتكون ضــارة).
أننــا يف جــزء كبــر مــن تحليالتنــا حــول سياســة الواجهــة الوطنيــة .كــا نفعــل يف حلقــات
“الواجــب الثنــايئ الشــهري” ،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
هــي ثــورة فالحيــة ،لهــذا الســبب فــإن ســؤال الفالحــن مهــم جــدا يف عمليــة الثــورة،
وعــى ســبيل املثــال ن ـراه يف مــاو تــي تونــج ،املجتمــع الصينــي عنــد تحليــل الطبقــات،
تعتــر 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 العامليــن والعــال” ورائــد الطبقــة العاملــة ،أن
نجــاح الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة يعتمــد عــى مــا إذا كان التنظيــم الــذايت للربوليتاريــا
يتــم جمعــه وإدارتــه مــن قبــل الفالحــن.
لهــذا الســبب ،ليــس مــن املفيــد للغايــة للجبهــة الوطنيــة الدميقراطيــة أن تنضــم إىل
الفالحــن بالتنظيــم الــذايت .عــى ســبيل املثــال ،حتــى يف املرحلــة التــي تكــون فيهــا الواجهة
هــي الشــكل األمثــل ،مل يكــن الفالحــون منظمــن ذاتي ـاً يف الصــن.
إنــه حلــم فــارغ أن نفكــر أنــه ميكــن تأســيس الجبهــة الوطنيــة باملعنــى الحقيقــي دون
توفــر نقابــة العــال .يف هــذه الفــرة ،مــن الواضــح ملــاذا قضيــة تنظيــم الطبقــة العاملــة
وإحضارهــا إىل حزبهــا مــن مهمتنــا املزدوجــة هــي املهمــة الرئيســية .إن توفــر الربوليتاريــا
لحزبهــا هــو أكــر خطــوة يف تأســيس الجبهــة الوطنيــة.
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قضيــة أخــرى مهمــة هــي مخاطــر معالجــة سياســة الواجهــة الوطنيــة بطريقــة جامــدة
وغــر قابلــة للتغيــر ،ففــي كل مرحلــة ،يجــب توجيــه الخطــوط الثوريــة الربوليتاريــة نحــو
الفــوز بجميــع الحلفــاء املحتملــن لهــذا النضــال.
لكــن يف هــذه املرحلــة ،يجــب اتخــاذ موقــف واضــح ضــد املوقــف العــدايئ للحلفــاء
املحتملــن الذيــن عــروا صفــوف الثــورة املضــادة ،وبالطبــع هــذا ال يعنــي أن املنظــات
الربجوازيــة الصغــرة ،التــي تتقلــب بــن هــذه الثــورة والثــورة املضــادة ،توضــع يف نفــس
ســلة املتعاونــن.
يف أي مرحلــة ،إذا كانــت املنظــات القامئــة ال متثــل بالكامــل املصالــح الوطنيــة للربجوازيــة
الصغــرة ،فــإن أحــد أهــداف سياســة الوحــدة هــو محاولــة جعــل الكــوادر الوطنيــة يف
هــذه املنظــات ،التــي ال متثــل الربجوازيــة الصغــرة عــى الــدوام ،هــي املهيمنــة .إذا
مل يكــن ذلــك ممكنــا ،فإنــه يتعــارض مــع مثــل هــذه املنظــات والربجوازيــة الصغــرة
وكرسهــا بعيــدا عــن هــذه املنظــات.
نحــن نــرى يف املامرســة الثوريــة للصــن أجمــل األمثلــة عــى سياســة الواجهــة الوطنيــة
التــي ليســت جامــدة وال تتغــر ،ففــي عــام  ،1927أصبــح حــزب الكومينتانــغ العامــل
الرئيــي للحــزب الربوليتــاري الصينــي“ ،جمهوريــة العــال الفالحــن” ،يف عــام  ،1928بعــد
الربجوازيــة الوطنيــة واالنتقــال إىل الثــورة املضــادة مــن خــال مالحقــة أجـزاء مهمــة مــن
األشــخاص غــر العاملــن.
ويف هــذه املرحلــة ،الحلفــاء الرئيســيون هــم الفالحــون وعــال املدينــة ،وكذلــك الحلفــاء
املحتملــن والحــزب الثــوري الوحيــد ،الحــزب املاركــي الصينــي .خــال هــذه الفــرة،
كانــت الواجبــات الوطنيــة والدميقراطيــة إلزاميــة وكان الحــزب املاركــي الصينــي إلزامي ـاً.
غــر االحتــال اليابــاين عــام  1935العالقــات بــن الطبقــات يف الصــن ،وإىل جانــب هــذا
الوضــع املختلــف ،توجهــت الربجوازيــة الوطنيــة الصينيــة والقطاعــات غــر العاملــة مــن
الســكان إىل الجبهــة الوطنيــة مــرة أخــرى.
وعــى الجانــب اآلخــر ،حــول الحــزب املاركــي الصينــي شــعاره الرئيــي “جمهوريــة
العــال الفالحــن” إىل “جمهوريــة شــعبية” .يف هــذه املرحلــة ،يقــول مــاو“ ،إن الوضــع
الحــايل يتطلــب منــا تغيــر شــعارنا”.
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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 الـراع املناهــض لليابــان.
مشــكلة أخــرى مهمــة هــي :تواصــل اإلمربياليــة األمريكيــة اســتغاللها ليــس فقــط مــن
خــال املتعاونــن معهــا ،ولكــن أيضــا مــن خــال محاولــة الســيطرة عــى املنظــات التــي
توجــد فيهــا ،عــن طريــق التســلل بــن الطبقــات والجامعــات الثوريــة والوطنيــة ،وإدخــال
رجالهــا ،أو امتــاك 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
القــوة يشــر إىل املجموعــة بــن األجــزاء الرجعيــة واألجــزاء الثوريــة مــن البورجوازيــة
الصغــرة (جــزء منهــا ،مــن املفكريــن العســكريني املدنيــن).
وكلــا ازدادت حــدة القتــال ضــد املعســكرات الحاكمــة يف املعســكر الرجعــي عــى نفــس
الرتــب مــع املتعاونــن ،زادت فعاليــة االتحــاد مــع الدميقراطيــن االجتامعيــن الثوريــن،
وحتــى يتســنى للعنــارص املختلفــة للربجوازيــة الصغــرة أن تتــم برسعــة أكــر يف الجبهــة
اليــرى ،نحتــاج إىل أن نقاتــل املنظــات التــي تالحــق العنــارص الربجوازيــة الصغــرة
اإلصالحيــة ،ولكــن الذيــن يغازلــون اإلمربياليــة  ،يف حركــة الجبهــة الوطنيــة للحركــة
االشــراكية  ،إىل جانــب أولئــك الذيــن يتعاونــون مــع اإلمربياليــة.
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 خــال اقتناعهــم باالقـراح 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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إن حربنــا الوطنيــة للتحريــر وإنشــاء الجبهــة الوطنيــة ال ميكــن أن تنجــح بــدون قتــال
شــاق ضــد األعــداء الرسيــن واملفتوحــن ،وبالطبــع ،يســتحيل عــى العنــارص الربجوازيــة
الصغــرة أن تــأيت إىل صفــوف الثــورة يف الجامهــر.
أمــا اليــوم ،بــرف النظــر عــن الجنــاح الرجعــي ،ال ينبغــي أن نتصــور أنــه حتــى الكــايل،
الجــزء األكــر وعيــا مــن البورجوازيــة الصغــرة ،ســيدعم بشــكل مبــارش أي نــوع مــن
العمــل املناهــض لإلمربياليــة بــدون أي مرحلــة انتقاليــة يصبحــون فيهــا عــى الفــور محاربًا
معاديًــا لإلمربياليــة.
وميكنهــم حتــى الحــرص عــى عــدم املشــاركة يف نفــس الواجهــة معنــا لبعــض الوقــت حتــى
يف مرحلــة رصاعهــم النهــايئ مــع منظامتهــم الخاصــة ،أن يكــون كتفــا إىل كتــف ضــد العــدو
املشــرك عــى نفــس الجبهــة ،وليــس مــع النقــد املكتــوب الشــفهي أو رغبــات الصداقــة،
كــا يعتقــد ،ليــس فقــط ،ولكــن أيضــا بصــر 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.
ومــع ذلــك ،ميكــن فقــط للذيــن هــم اشــراكيون أن يكونــوا يف صفوفهــم ويف الطبقــة
املناهضــة لإلمربياليــة ،يف النضــال ضــد اإلمربياليــة ،كمجموعــة مو ّحــدة ومرشــدة ومنظمــة.
لنقــوم بتذكــر قصــر عنــد االنتهــاء مــن هــذا القســم مــن أجــل االســتقالل الوطنــي
والدميقراطيــة الحقيقيــة ،نحــن نكافــح ضــد اإلمربياليــة األمريكيــة يف أصعــب الســبل ،لكــن
ليــس كثوريــن كامليــن ،لكــن كثوريــن بروليتاريــن .نحــن ندافــع عــن تحريــر شــعبنا
ليــس كبطريــرك برجــوازي صغــر ،لكــن كثــوار بروليتاريــن .لذلــك.
ثانيــا ،يف حربنــا الوطنيــة للتحريــر ،بينــا ننتهــج سياســة حــدود وطنيــة مرنــة ،يجــب
أن نتحــرك مــع القــوى الوطنيــة ضــد اإلمربياليــة وحلفائهــا ،ويجــب أن نضــع يف اعتبارنــا
رضورة تاريــخ الطبقــة العاملــة وتحقيــق االش ـراكية.
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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 الجامهــر .إن أحــد املبــادئ الرئيســية
الثالثــة لنظريــة الثــورة املاركســية ،ورمبــا األهــم مــن ذلــك هــو أن الثــورة تقــوم عــى
الجامهــر.
إن الخــط الشــامل ،يف أي مرحلــة مــن مراحــل النضــال ،يحــدد شــكل وخصائــص الوعــي
وطبيعــة التكتيــكات والخطــوط التــي يجــب أن تُ نــح خارجيــاً للجامهــر التــي تكــون
مصالحهــا يف الثــورة يف ظــل ظــروف هــذا الكــون.
ووفق ـاً للــرأي األيديولوجــي لــكل فصيــل يقــول إنــه ماركــي (وفق ـاً للفكــر املاركــي أو
االنتهــازي) ،فــإن الخــط الشــامل يرســم مســارات مختلفــة ،وعــى ســبيل املثــال الخــط
الشــامل الــذي رســمه االقتصــاد وخــط الكتلــة الــذي رســمه اللينينيــة مختلــف وخــط
الكتلــة لالقتصــاد هــو خــط شــامل ،والعقيــدة اللينينيــة لــه هــو “يســاري”“ ،مغام ـرات
يســارية”.
ووفقــا لهــذا الفكــر فــإن لينــن والبالشــفة“ ،بالنكيســت”“ ،أناركيــون” ومغامــرون.
وباملثــل ،يف الصــن ،وفقــا لســجادة تشــن تــو هيزيــو ،فــإن مــاو تــي تونــغ وزمــاؤه هــم
مــن الطائفيــن الذيــن ســقطوا خــارج نطــاق الجامهــر ،ألنــه يف تلــك املرحلــة ينبغــي
االعــراف بالربجوازيــة الوطنيــة الصينيــة كرائــد ،وليــس الربوليتاريــا ،ووفقــاً لألحــزاب
الشــيوعية االنتهازيــة يف أمريــكا الجنوبيــة ،فــإن فيــدل وجيفــارا وأصدقائــه هــم خونــة
“يقوضــون” الحركــة الثوريــة املاركســية يف كوبــا و “املغامريــن”.
يف تركيــا ووفقــا لالنح ـراف الصحيــح الــذي يعمــق “إيديولوجيــة الســعي” الــدويل ،فــإن
الخــط الربوليتــاري الثــوري هــو “االنتهازيــة اليســارية” و “املغامــرة “ومــن الواضــح أن
الشــخص الــذي ال يقبــل وجهــات نظــره وخطوطــه والــذي ال يواكــب ســامه هــو “املغامــر
األيــر” و “الطائفــي” وفقــا لجميــع أنــواع االنحرافــات الصحيحــة.)38( .
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ويف لغــة الثوريــن الربوليتاريــن يف قطــاع الشــباب ،كلمــة بــور غوشيســت ،يف لغــة
الخنــوع االنتهــازي تتشــكل كمغامريــن متدربــن مــن الطبقــة الربجوازيــة الصغــرة عنــد
مدخــل االنح ـراف الصحيــح .وكــا أشــار لينــن ،فــإن جميــع اآلراء ،ســواء مــن اليمــن أو
مــن اليســار ،اســتناداً إىل التحليــل الخاطــئ للمؤسســة ،تتطابــق يف نهايــة املطــاف.
بــن عامــي 1903-1905يف روســيا ،يف “حــزب العمــل الدميقراطــي االجتامعــي كان العــال
مل يشــاركوا بعــد ،والحــزب مبنــي فقــط عــى املثقفــن” ،وجــادل بــأن الربجوازيــة الليرباليــة
يف النضــال ضــد القيرصيــة يف هــذه املرحلــة للعــب دور قيــادي ،بحجــة الخــط املعاكــس
اللينينــي الــذي يتهــم جامعــة أكســلرودن باملغامــرة إذا كان الثــوري حتــى عــام  1970يف
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 االنحـراف الصحيــح يف صفوفنــا هــو أمــر ســيئ بالطبــع ،ولكــن مبــا أن هــذا أمــر
ال مفــر منــه والوجــود حقيقــة موضوعيــة ،فمــن الحتمــي أن نوضــح أن هــذا االنح ـراف
قــد تــم الكشــف عنــه مــن حيــث رفاهيــة النضــال االش ـرايك .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 االنحـراف الصحيــح يف صفوفنــا خلــف كلــات املاركســية وسيســتمر لبعــض
الوقــت ومــع ذلــك فرتكيــا يف عــام  1960وعــام  1970هــي 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 لالنحـراف هــي عبثــا ،املامرســة 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
املاركــي الثــوري ومســاره يف كل مرحلــة مــن مراحــل كفاحنــا ســوف يتذبــذب العلــم
األعــى للامركســية يف عــر االحتــكار أمــام املامرســة امللموســة لبلدنــا.
املراجع :

الدكتــور حكمــت رشارة “الرأســالية يف تركيــا” ،املجلــد  ،1صفحــات  18و ،20نــر املاديــة
التاريخية.
هــل كان تأثــر انتهازيــة أيبــار هــو أحــد هــذه العوامــل فقــط ،أم أنهــا كانــت فعالــة؟
مــا هــو العامــل الرئيــي ومــا هــو العامــل الثانــوي؟ يتــم اســتبعاد األســئلة مــن تقييــم
املوضوعيــة.
حجر ألقيت يف البرئ( ،العمل -العدد ،5 :ص )4
يشكو هري وماكومرب من “املدراء التقليديني” أمام الكونغرس األمرييك
“ألن جــزء مــن البريوقراطيــة ،وأشــك فيــا إذا كانــت الســندات مــع كل التعاطــف مــع
املســاعدات الخارجيــة  ...نحــن بفــارغ الصــر ملعرفــة مــا إذا كان إعطــاء املزيــد مــن دور
للقطــاع الخــاص يف تركيــا ،والطاقــة الجديــدة مــن املســؤولني املنتخبــن يعــاين أيضــا مــن
نفــس الــيء” الدكتــور آفجــي أوغلــو – االتجــاه  14ترشيــن األول  1977صفحــات 8-9-
 )10ورصاعــه ضــد انتهازيــة أيبــار آريــن وإدريــس وديفيتجــي اوغلــو قــدم صحــوة رسيعــة
يف صفــوف االش ـراكية ،خاصــة كتابــات إ .توفيكجــي ووهــاب أوردوغــدو.
شاهني ألباي ،تخطيط الرتيك -يوم مرشق العدد 12صفحة 464
شاهني ألباي ،تخطيط الرتيك -يوم مرشق العدد 12صفحة 464
لينني “ مصدر املاركسية “ ،منشورات غون صفحة 48
وكــا ميكــن رؤيتــه ،فليــس فقــط اشـراك ًيا هــو تقديــم ثــورة اشـراكية ،ويف بعــض األحيــان
ميكــن لهــذا اإلجـراء أن يضــع الشــخص يف موقــع الدونيــة.
ومــن الــروري عــدم الخلــط بــن “الثــورة اللينينيــة غــر املنقطعــة” ونظريــات “الثــورة
املســتمرة” الرتوتســكية عــى وجــه الخصــوص .عــى الرغــم مــن أن التحليــل اللينينــي
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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الثــورة الدميقراطيــة عــام  ،1905كانــت الصيغــة الرتوتســكية هــي التاليــة“ :إن املرحلــة
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 االشـراكية) مندمجــة بشــكل متزايــد” .ستنشــأ حكومــة
العــال ،وبالتــايل ســتكون الثــورة الربجوازيــة ثــورة بروليتاريــة ،وســتقوم الطبقــة العاملــة،
التــي اســتولت عــى الســلطة السياســية  ،بتنفيــذ الزراعــة الجامعيــة  ،التــي حتــى ذلــك
الحــن ســتقاوم الفالحــن املحبــن للملكيــة الذيــن يدعمــون الطبقــة العاملــة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن الربجوازيــة األوروبيــة ،بغــض النظــر عــن البورجوازيــة الروســية،
ســوف تتحــرك ضــد قــوة الطبقــة العاملــة الروســية .ومــع ذلــك ،ميكــن منــع تدخــات
الــدول الربجوازيــة الغربيــة؛ ألن الثــورة االش ـراكية يف روســيا ســوف تنتــر برسعــة إىل
الغــرب ،وتعبئــة الربوليتاريــا األوروبيــة .وبالتــايل ،ســتكون الثــورة ثــورة مســتمرة.
ملزيــد مــن املعلومــات حــول هــذا املوضــوع ،راجــع منشــورات العلــم والســاموية “Unite
 “ .”Workers of All Countriesالبلــدان املتخلفــة والرضبــات العســكرية”“ ،الحــركات
الوطنيــة للتحريــر واالشـراكية يف إفريقيــا”.
املائل ينتمي إلينا
أفجــي أوغلــو يجــادل يف كتابــه أن الربجوازيــة الوطنيــة غــر موجــودة ،يف الواقــع يجــب أن
يقــرح أفجــي أوغلــو ذلــك ،ألنــه يف أطروحتــه البنويــة غــر الرأســالية ،هنــاك مجموعتــان
متثــان القــوة االجتامعيــة 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 البريوقراطيــة ،بينــا
يريــد اآلخــر إتبــاع الطريــق غــر الرأســايل “كقــوى ثوريــة دميقراطيــة” .يتناقــض مــع هــذا
الــرأي ،ألنــه ال يوجــد تصنيــف حديــث يف البــاد.
إن وظيفــة الثوريــن الربوليتاريــن ،حتــى لــو كانــت إحــدى الطبقــات والطبقــات الثوريــة
يف البــاد 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
التنميــة االقتصاديــة يف البــاد غــر متوفــر ،و هــذه الطبقــة ،أو جنبــا إىل جنــب مــع
املجموعــة يف املعركــة ضــد العــدو املشــرك إلعطــاء هــذا الصديــق كتــف ،مــن ناحيــة
أخــرى يف محاولــة للحصــول عــى القيــادة.
املائل ينتمي إلينا
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“مبــادئ اللينينيــة” ،ص  ، 32املنشــورات اليــرى .ســيكون مــن املفيــد توضيــح هــذا
لتجنــب أي تــردد  ,و يجــب أن تؤخــذ ظــروف ســتالني املوضوعيــة لربوليتاريــا الربوليتاريــا
يف الثــورات الربوليتاريــة يف الفــرة اإلمربياليــة بعــن االعتبــار يف الثــورة اللينينيــة.
أي أن وجــود الظــروف املوضوعيــة للهيمنــة الربوليتاريــة يف بلــد شــبه اســتعامري وشــبه
إقطاعــي “يعنــي مســتوى تنميــة البــاد بحيــث تتمكــن الربوليتاريــا مــن تحقيــق النجــاح
عــن طريــق تحمــل الحلقــة األوىل مــن السلســلة ومتريــر الحلقــة الثانيــة” االشــراكية
“ضمــن مفهــوم الثــورة املســتمرة .أو ال يعنــي ذلــك أن الثــورة الربوليتاريــة يف مرحلــة
واحــدة .هــذه الفكــرة هــي معاديــة لللينينيــة ،ومبعنــى مــا تروتســكية .
النقطــة الثانيــة املهمــة هــي أنــه ال ينبغــي الخلــط بــن وجــود ظــروف موضوعيــة للهيمنــة
الربوليتاريــة والحالــة املوضوعيــة للثــورة (القانــون األســايس للثــورة) .وفقــا لنظريــة لينــن
عــن األزمــة الثوريــة ،فــإن القانــون األســايس للثــورة هــو أنــه “لــي تكــون الثــورة  ،ال
يكفــي أن تكــون الجامهــر 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 - 44املنشورات االجتامعية.
لــن بــاو “ عاشــت انتصــار الحــرب الشــعبية “ صفحــة  26و54-منشــورات العلــوم
واالشــراكية.
النظرية -املامرسة ،صفحات 235و - 137ماو تيس تونغ -املنشورات اليرسى.
الدميقراطية الجديدة صفحة - 97ماو تيس تونغ -املنشورات اليرسى.
“الثورة االشرتاكية” ،صفحة - 31فيدل كاسرتو.
املبادئ األساسية للفلسفة ،ص  ،194جورج بوليتزر ،املنشورات اليرسى.
استخدم لينني كلمة نابليون هذه ألولئك الذين ال يثقون بالطبقة العاملة.
شاهني ألباي-تخطيط الرتيك -يوم مرشق العدد ،12 :صفحة .446
يف تركيــا مســموح بأنشــطة الحركــة االشـراكية يف حــزب ثقافــة الفكــر الفيــدرايل والظــرف
الســيايس الــريك يف هــذا الحــدث (بالحــزب الدميقراطــي ونســعى لالشــراكية العلميــة
والتعلــم يف هــذه الطريقــة التــي يتــم بهــا تنظيــم املامرســة الثوريــة املشــاركة يف الشــباب
االشـرايك) ألن االحتــال يوجــد بــن الفالحــن والحركــة العامليــة ،والثوريــن الربوليتاريــن
يف تلــك املنطقــة.
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األحــداث التــي تؤثــر عليهــم يف تنظيــم وتوجيــه الحركــة واملنشــورات الثوريــة يف اليســار
الــريك ،يف تركيــا الحيــاة السياســية مرشقــة األحــداث (عــى الرغــم مــن االنتهازيــة إىل
جميــع الضوابــط ولــن يكــون لهــا طبيعــة االشـراكية) مبــا دفــع بهــم مــن العنــارص الثوريــة
الربوليتاريــة يف الداخــل ،عــى الرغــم مــن فعاليــة تركيــا السياســة( .ميكننــا إعطــاء الكثــر).
ال ميكــن التغــايض بســهولة عــن النضــال الثــوري الربوليتــاري مــن كفاحنــا يف التحــرر
الوطنــي حتــى الوقــت الحــارض 20 ،ســبتمرب  1919بشــأن إنشــاء تركيــا العــال واملزارعــن
الحــزب االشــرايك ،التــي أنشــئت بعــد  3أشــهر بعــد أن قــدم مؤمتــره األول مــع 2000
مندوبــا العــال ،وإزالــة الضــوء هــي منشــور املاركــي ،عــى الرغــم مــن أن الرقابــة
الربيطانيــة ،حــزب  1946تركيــا العــال االشـرايك الفالحــن إن تأســيس حــزب الوطــن األم
ليــس هــو الحالــة التــي ســتفقد يف مثــل هــذا القلــم.
بالطبع “آلية التصويت” ليست تدبريًا محد ًدا .لكن تعبريا عن تراكم.
لينــن واالشــراكية البورجوازيــة الصغــرة ،واالشــراكية الربوليتاريــة“ ،كتابــات مختــارة”
ص .69
لينني“ ،ماذا تفعل” ،ص  ،10 1املنشورات 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.
بعبــارة أخــرى ،وفقــاً للتحليــل الديالكتيــي املاركــي ،يجــب أن تفــوق إحــدى املهــام
املزدوجــة يف كل مرحلــة مــن مراحــل النضــال.
خطابات اردوغان غوتشبيامز وأومري أوزيرتورغوت يف مؤمتر الحزب الدميقراطي
من مقابلة مع أوزيرتورغوت ،الثورة العدد5 :
(ويف العــدد الرابــع عــر مــن صحيفــة آيدينليــك (تــم كتابــة هــذا املقــال قبــل العــدد
الرابــع عــر مــن) مقالــة خليــل بركتــاي) بعنــوان “تفاهــم الثــورة االش ـراكية العلميــة،
“النظــام يف تركيــا” البــاي وبعــد الكتابــة ،واآلخــر هــو وثيقــة مكتوبــة عــى حــق الفكــر
بالوكالــة الدوليــة للطاقــة.
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 طابــو ًرا ،فهــذه السياســة هــي سياســية ميينيــة.
هــذه السياســة ليســت ســوى صــدى الراديكاليــة الربجوازيــة الصغــرة يف صفوفنــا .إن
النضــال مــن أجــل الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة ســوف ميــر أيضــا باملراحــل املختلفــة
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املكرســة للمراحــل .يف أي مرحلــة ،قــد تكــون الحركــة الثوريــة الربوليتاريــة أقــل قــوة
مــن الحركــة الراديكاليــة الربجوازيــة الصغــرة ألســباب متعــددة ،لكــن مهمــة الثوريــن
الربوليتاريــن يف هــذه املرحلــة“ ،دعــم الصداقــة والنقــد” ملبــدأ الحركــة الثوريــة
الربوليتاريــة ،والربجوازيــة الصغــرة لوضــع التعهــد ،والثــوار البورجوازيــن الصغــار إلعطــاء
الجبهــة ليــس إلعطــاء روابــط مفتوحــة ،يف كل مرحلــة مــن مراحــل النضــال مــن أجــل
الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة ،فــإن سياســة التعــاون الثــوري الربوليتــاري هــي سياســة
“النضــال والصداقــة” الصداقــة يف الحــرب ضــد العــدو املشــرك هــي النضــال مــن أجــل
قيــادة الجبهــة الوطنيــة ،وإن سياســة “دعــم الصداقــة والنقــد” ليســت ســوى تعبــر
مختلــف عــن سياســة االنتهازيــة اليمينيــة الخاصــة بشــن تــو هســيو يف شــكل “الصداقــة
ال النضــال”.
مائــل تنتمــي إلينــا ،كــا يُــرى ،يتــم اســتخدام املفكريــن العســكريني املدنيــن والكامليــة
باملعنــى نفســه ،إن تقســيم الكامليــة إىل ميــن ويســار وإىل إتبــاع أولئــك الذيــن يتبعــون
مســار اإلمربياليــة يف صفــوف الكامليــة هــو خطــأ مــن حيــث التكتيــكات الثوريــة
الربوليتاريــة .إذا قلنــا كــال ســاتري أو بولنــت أجاويــد كمتــايل ،مــاذا ســنقول لســليامن
دميرييــل أو ميتــن توكــر؟ ألنهــم يدعــون أيضــا الكامليــة( .وصفــت وســائل اإلعــام
األجنبيــة“ ،لــو مونــد” الحكومــة الجديــدة بأنهــا أســاليب رأســالية وفريــق محافــظ قــال
إنــه متصــل للغايــة بالغــرب ويقــال إنــه مــن رجــال الديــن).
مائل تنتمي إلينا “ فلسفة السالح الثوري” اإلنارة العدد 6-صفحات 482-483
أعتقــد أن فكــرة االنحـراف الصائــب عــن حــزب الشــعب الجمهــوري تقــع يف صميــم هــذه
الفكــرة مــع االنحـراف الصحيــح الــذي يدعــو إىل الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة يف الخطــة
االسـراتيجية ،مــن الــروري عــدم الخلــط بــن املســاواة االنتهازيــة األخــرى التــي تنــادي
باالستســام لإلمربياليــة يف التحليــل النهــايئ .ألن أحــد األط ـراف عــى األقــل يدافــع عــن
الكفــاح مــن أجــل االســتقالل الوطنــي.
ماهر تشايان ،يناير/كانون الثاين - 1970مجلة االشرتاكية املضيئة ،ص .15
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-5االنتهازية الطبيعية الجديدة
كــا هــو معــروف ،مــن مجلــة االشـرايك مــرق الــذي صــدر يف العــدد “ 12تخطيــط تركيــا
عــى” وجهــات النظــر املعروضــة ويف املقــال يقــول ذكرنــا أن انتهــازي الصحيــح الــرأي،
وعمومــا هــذا املقــال إشــارة إىل الحركــة الوطنيــة الدميقراطيــة ،التــي تنتهــي تحــت تســمية
هــذه االنتهازيــة الصحيحــة.
انتقــد مقــال “االنح ـراف الصحيــح ،واملامرســة الثوريــة والنظريــة” يف الطبعــة الخامســة
عــر مــن مجلــة االشـراكية املضيئــة ،هــذا النــص لدينــا “الربوليتــاري الثــوري الخفيفــة”
يف عــدد “ 16ضــوء العــامل وتركيــا ”،وقعــت شــاهني ألبــاي يف عــدد “ 17الطبقــة العاملــة
والثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة.
“يف كتاباتــه ،كان موضــوع انتقــاد االنتهازيــة الجديــدة( ”.عــى الرغــم مــن أن مؤلــف
“الثــورة الربوليتاريــة “ آيدينليــك “ مل يذكــر اســمنا ،فقــد فهــم حتــى القــارئ األكــر
إهــاال الــذي كتبــه حــول نقــد ورقتنــا).
وكقــارئ يعــرف القضايــا ،فــإن هــذه الكتابــات مليئــة بالتناقضــات ،وارتبــاك املفاهيــم
والتحويــات العشــوائية ،التــي ال ميكــن حتــى أن تكــون موضــوع نقــد .وقــد يُقــال حتى أن
هنــاك فــرة زمنيــة غــر رضوريــة التخــاذ مثــل هــذه الكتابــة كموضــوع للنقــد.
لكننــا مل منتلــك بالفعــل اإليقــاع األيديولوجــي لهــذه الكتابــات ،لــذا قررنــا القيــام بهــذا
العمــل الــذي كان ممـ ًـا ح ًقــا ،ألننــا اعتقدنــا أن هــذا ســيجعل رؤوس األصدقــاء القالئــل
يف صفــوف االنتهازيــة الجديــدة.
العامــل اآلخــر الــذي يجربنــا عــى فعــل ذلــك هــو أن ســادة االشـراكية 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 احتــال 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
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بعــن االعتبــار يف جعــل نقــد االنتهازيــة الجديــدة بشــكل عــام ســيكون عــى األســاس.
كــا يف املقالــة الســابقة ،وســنأخذ يف االعتبــار أخطــاء “الدخــول يف مجــال علــم اإلجـرام”
ولــن نرجــع إىل أخطــاء مــن الدرجــة الثانيــة .خــاف 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 اشـراكية بأزياء مختلفــة فســتان االنتهازية
إنهــا الهيــكل االقتصــادي واالجتامعــي للبلــد ،ومســتوى الوعــي الســيايس وتنظيــم الطبقــة
العاملــة ،ويحــدد طبيعــة العمليــة الثوريــة التــي البــاد لفــرة 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
ســامته مــن خــال كونــه عبــدا يف كلــات ســتالني.
وبعبــارة أخــرى فــإن الســام هــو أيضــا عقائــدي “إن انتهازيــة األمميــة الثانيــة ،خوفــا مــن
الثــورة كــا يخــى الوبــاء ،هــي أكــر األمثلــة امللموســة عــى ذلــك” .فهــم ال يفهمــون
عــى اإلطــاق مــا هــو مؤكــد يف املاركســية ،أو الجدليــة ،وهــي العمــود الفقــري للامركســية.
وكل منهــم مــا يصــل للجمهــور وبليخانــوف وكاوتســي هــي األكــر املزخرفــة وأظهــروا
جبنهــم يف جعــل العقائــد فارغــة مــن اق ـراح املاركــي مــن إخفــاء ثوريــة متحذلقــة.
وال يوجــد يشء مثــل االســتقرار يف االنتهازيــة .عندمــا تصبــح نوعيــة املبــادئ التــي دافــع
عنهــا حتــى أمــس واضحــة يف نظــر الجامهــر ،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.
“ نحــن نعــرض لهــم يف هــذه املقالــة وســنوضح كيــف أن هــذا الفصيــل هــو “مبــدأ
الوحــدة “
* نُــر هــذا املقــال ألول مــرة يف يونيــو عــام  1970يف العــدد العرشيــن مــن مجلــة
أيدينليــك االشــراكية.
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ىلع الطريقة املاركسية
كل نوع من التحليل االنتهازي يرتك األسلوب املاركيس جانبا .دعونا نوضح ما ييل:
يف مقــال بعنــوان االنحـراف الرصيــح واملامرســة الثوريــة والنظريــة ،قمنــا بتلخيــص هــذه
اآلراء بإيجــاز عــن طريــق اإلشــارة إىل وجــود نقــاش يف الدوائــر املاركســية حــول انتقــال
الــدول االســتعامرية وشــبه املســتعمرة إىل االش ـراكية.
قــال تركيــا “ تبــذل دورا ثانويــا يف مســتوى التنميــة االقتصاديــة للسياســات الطبقــة
العاملــة”  ،قائــا الدفــاع عــن الســلطة الثوريــة الربجوازيــة الصغــرة مــن الطبقــة العاملــة
حتــى تصــل إىل قــوة معينــة مــن االنتهازيــة الجديــدة ليســت يف الواقــع ذكــر نظريــة
الثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة أيضــا أن الطريــق غــر الرأســالية األطروحــة التحريفيــة أن
يدافــع عــن الــرأي األول “للطبقــة العاملــة إنــه حلــم فــارغ أن نــرى االنتقــال إىل االشـراكية
بــدون قيادتهــا  ،لكــن هــذه النظــرة (رأي انتهازيــة جديــدة) يف ظــل ظــروف خاصــة جــدا
 ،رشيطــة أن يكــون االنتقــال إىل االش ـراكية غــر ممكــن  ،والطبقــة العاملــة يف البلــدان
األفريقيــة مثــل الكامــرون  ،والربونــدي  ،والبســوالن  ،وهــي ضعيفــة جــدا وأضعــف مــن
أن تســمح للطبقــة العاملــة.
مــن هــذه الكلــات ،يقــول الناطــق باســم االنتهازيــة الجديــدة ،الــذي يبــن حكمــة
هــذه الــدول مــن أجــل الدفــاع عــن طريقنــا غــر الرأســايل ،إننــا نعتــر كل مــن الثــورة
الدميقراطيــة الوطنيــة الخــط الثــوري الوحيــد ،وهــذا ســخيف ،مدعــن أننــا ندعــم الطريقة
غــر الرأســالية.
انظــر شــاهني ألبــاي “ الطبقــة العاملــة والوطنيــة” – “الثــورة الدميقراطيــة “ – حــزب
العمــل العــدد  – 7صفحــة .)366
هــذا االنتقــاد لهــذا املؤلــف الــذي يؤيــد النظريــة التحريريــة للحركــة غــر الرأســالية،
والتــي يُفهــم أنهــا غــر مدركــة للطريقــة املاركســية ،هــو مســي حقــا .معنــى عبــارة
“ميكــن” التــي كتبناهــا بخــط مائــل واضــح هنــا.
وانتهازيــة جديــدة مــن أطروحــة الحركــة الدميقراطيــة الوطنيــة ،وليــس يف بلــد حيــث
ميكــن القــول عــال قريــب مــن أربعــة ماليــن مثــل تركيــا ،عــى الرغــم مــن ذلــك تحمــل
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جـراح العالقــات القبليــة ميكــن اعتبــار أي الطبقــة العاملــة هــو املقصــود وليــس ملناقشــة
يف بعــض البلــدان األفريقيــة.
مــن اآلن فصاعــدا ،وميكــن إزالتهــا نتيجــة ملســار غــر الرأســايل غــر صالحــة يف هــذا
البلــد؟ قطعــا ال ،ذكرنــا م ـرارا وتك ـرارا أن خــط الثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة مــن خــط
واحــد للثــورة لجميــع البلــدان املســتعمرة وشــبه املســتعمرة والتــي مقالنــا يف الطريــق
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
القبليــة يف بعــض البلــدان ميكــن اعتبــار أي الطبقــة العاملــة ،وليــس حــزب ماركــي،
ونحــن نأخــذ يف االعتبــار أنــه حتــى جــزء مــن ماركــي حقيقــي خــارج مــن عــدد قليــل
مــن املثقفــن.
ومــن الــرورة للتحليــل امللمــوس ألســلوب التحليــل املاركــي ،أي الوضــع امللمــوس ،أن
األطروحــة التــي تعتــر 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 للامركســية ،نــرى
هــذا االحتــال عــى ســبيل املثــال ،يف تحليــل ماركــس ،إنجلــز ،لينــن.
إن أكــر االنتقــادات عنفـاً مــن الســيل وبــرودون ،الــذي جــادل بأنــه ميكــن أن تكــون هنــاك
ثــورة اجتامعيــة ســلمية ،جــادل بــأن الطريقــة الوحيــدة للثــورة االجتامعيــة هــي العنــف،
وهــي أن الطريــق الســلمي ينتمــي إىل اإلصالحيــن .قالــوا بأنهــم يســتطيعون املشــاهدة.
يقــول لينــن ،الــذي ألقــى بالالمئــة عــى أطـراف األمميــة الثانيــة التــي اقرتحــت أن اإلدانــة
الســلمية لالشـراكية يف الفــرة الرأســالية االحتكاريــة مل تعــد صالحــة ،وقــال إنــه يف مايــو/
أيــار  1917نشــأت ظــروف خاصــة اســتثنائية جدا يف روســيا.
وفقــا ملؤلــف “الثــورة الربوليتاريــة” لومينانــس ،ماركــس ،انجلــز ولينــن ،الــذي وصــف
االنتقــال الســلمي عــى أنــه خيانــة ،يناقــض نفســه ألنهــم قالــوا “ممكــن” يف قيــود
مرشوطــة! أولئــك الذيــن هــم يف حالــة مرحــة حقــا هــم الذيــن يرفضــون القــول بــأن
األطروحــة التــي طرحوهــا يف التقييــد املــروط ميكــن مناقشــتها .خاصــة يف الثــورة (الثــورة
الدميقراطيــة الوطنيــة).
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تعتــر الربجوازيــة الصغــرة رائــدة ،فالربوليتاريــا هــي هــدف رائــد للبــاد االســتعامرية.
انظــر ألبــاي ،آيدينليك-االســتعامرية العــدد  12صفحــة .471
يلخــص بالقــول “ ميــل بيلــي” إن الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة ميكــن أن تقودهــا
الربجوازيــة الصغــرة ،ثــم “ الــرواد ليــس موضــوع مســاومة لالحتجــاج عــى االنتهازيــة
الصحيحــة وال يوجــد انتقــاد للكاتــب غــر واضحــة ولكــن مل يؤخــذ عــى محمــل الجــد.
“االنحـراف حــق املامرســة الثوريــة ونظريــة” املــادة ،مدعيــا أن  5٪مــن بقايــا اإلقطاعيــة
مــن هنــا العمــل خلــص إىل أن يوجــد بــن الربجوازيــة والتناقــض الرئيــي الربوليتاريــا يف
تركيــا االنتهازيــة ،مشــرا إىل أن هــذه هــي اســتنتاجات خاطئــة ،٪ ،ال  5٪مــن اإلقطــاع
باعتبارهــا عالقــات اإلنتــاج حتــى لــو كان  ،05لقــد قلنــا أن الهــدف األول هــو بالــرورة
الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة يف بلــد تحتلــه اإلمربياليــة.
وحقيقــة أن التناقــض الرئيــي ال ميكــن حســمه مــن عالقــات اإلنتــاج وال يقتــر فقــط
عــى الربجوازيــة الربوليتاريــة يف فرنســا الرأســالية اإلمربياليــة عــام  ،1941-44بــل
الربجوازيــة الربوليتاريــة ،مبــا يف ذلــك اإلمربياليــة األملانيــة الغازيــة والربجوازيــة فيــي
الرجعيــة ،باإلضافــة إىل الفصيــل الوطنــي للربجوازيــة .لقــد أظهرنــا مثــال األمــة الفرنســية.
(انظر مجلة االشرتاكية املضيئة ،العدد ،15 :ص)208 :
اســتنتج مؤلــف هــذه “الثــورة الربوليتاريــة” لومينــوس أن منطــق أرســطو ادعــى أن
الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة كانــت يف فرنســا اإلمربياليــة عــام  , 1944هــذا هــو القافلــة!
يف فرنســا ،حيــث تــم عقــد أول ثــورة برجوازيــة دميقراطيــة يف العــامل ،مل يؤكــد أحــد أن
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
هــي الخطــوة الثوريــة اإللزاميــة أمــام الــدول التــي توجــد فيهــا البقايــا االســتعامرية
وشــبه االســتعامرية واإلقطاعيــة .ألن التزييــف واألكاذيــب هــي األدوات السياســية لهــذا
الكاتــب العينــي انظــر مــا يقولــه الكاتــب نفســه بعــد القيــام بهــذا التدمــر“ ،ســواء كان
أو مل يكــن محتــا يف دولــة إمربياليــة رأســالية مثــل فرنســا ،فــإن القصيــدة الثوريــة هــي
الثــورة االشــراكية” (راجــع :شــاهني ألبــاي ،حــزب العــال ال عــدد17ص  )366ومــن
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وجهــة النظــر هــذه ،ال يوجــد فــرق بــن رأي انتهازيــة أرن-بــوران ،الــذي يدعــي أن شــعار
الثــورة االش ـراكية يتعامــل مــع القــوى الوطنيــة خــارج االش ـراكيني ،بقولــه إنــه يشــمل
أيضً ــا معــاداة اإلمربياليــة.
ومــع ذلــك ،ال ميكــن دامئــا تحديــد املــرح والشــعار الثــوري وفقــا لعالقــات اإلنتــاج ،يف
الدولــة الرأســالية يكــون التناقــض الرئيــي بــن الربوليتاريــا والربجوازيــة .لكــن تدخـ ًـا
أجنب ًيــا يدفــع هــذا التناقــض مؤق ًتــا إىل الخطــة الثانيــة ،ويتشــكل التناقــض الرئيــي يف
هــذه اللحظــة وف ًقــا لهــذا التدخــل الخارجــي والغــزو ،ووفق ـاً لهــذا التناقــض الجديــد،
يقــوم حــزب الربوليتاريــا بتعديــل تكتيكاتــه وشــعاره الثــوري.
إن حــرب إعــادة املشــاركة يف فرنســا الرأســالية ،تناقــض رئيــس الربجوازيــة الربوليتاريــة،
هــي ثانويــة مؤقتــة للغــزو األملــاين ،والتناقــض بــن اإلمربياليــة األملانيــة  +الربجوازيــة
الرجعيــة الفيشــيية واألمــة الفرنســية كلهــا ،مبــا يف ذلــك الجــزء الوطنــي للربجوازيــة التــي
تعــارض اإلمربياليــة األملانيــة ،هــو التناقــض الرئيــي لبعــض الوقــت .يف هــذه املرحلــة،
تتمثــل املهمــة الرئيســية للامركســيني الفرنســيني يف حــل هــذا التناقــض ،إن حــل التناقضات
املختلفــة بطــرق مختلفــة هــو رضورة للجدليــة املاركســية والتناقــض بــن العــدو املحتــل
واألمــة ال يحــل بالثــورة االش ـراكية ،لكــن بالحــرب الثوريــة القوميــة.
لهــذا الســبب ،ال توجــد فرنســا االشـراكية ،بــل “فرنســا املســتقلة” عــى جــدول أعاملهــا،
ألن طريــق فرنســا االش ـرايك ميــر عــر فرنســا املســتقلة ،وجمــع حــزب الحريــة والعدالــة
كل الوطنيــن الفرنســيني حــول الشــعار الثــوري لـــ فرنســا املســتقلة “وأنشــأ جبهــة وطنيــة
واســعة وحــل هــذا التناقــض.
وانتقــد بعــض الفرنســيني اليســاريني فرانســيز الحــزب الشــيوعي الفرنــي كقــوة إيــدار
االشـراكية ،مثلــا هــو الحــال مــع الكاتــب االنتهــازي ،بغــض النظــر عــن الظــروف]* 7[ ،
هنــا ،دعونــا نــرك الكلمــة ألعضــاء الحــزب الشــيوعي الفرنــي :بعــض النــاس يؤمنــون
بإخــاص بــأن الربوليتاريــا الفرنســية التــي تحكمهــا “حــزب العــال الكــوري “ ويف عــام
 1944كانــت قويــة مبــا يكفــي لتــويل الســلطة وأخطــأت الحافلــة.
للوهلــة األوىل هــذا تقييــم جــذاب ،لكنــه زائــف ،أوال ،هنــاك خطــأ حــول الغــرض مــن
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القــوة وشــخصيتها ،مل يكــن هــدف القــوة هــو الثــورة الربوليتاريــة ،بــل تحريــر البــاد
وتدمــر الفاشــية وجمــع مثــل هــذا الهــدف جميــع أنــواع املواطنــن الفرنســيني معــا،
كانــت القــوة ســلوكًا قوم ًيــا عظيـ ًـا .هــذا هــو خطهــا املهيمــن.
كانــت قيمــة الشــيوعيني الفرنســيني 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 جامهــر شــعبنا العميقــة .وقــد تــم تحقيــق االنتفاضــة
الوطنيــة عــام  1944ضــد هــذا العــدو املعــزول بشــكل متزايــد ،ومــاذا ســيحدث لــو
حاولــت الطبقــة العاملــة إقامــة اش ـراكية إلحــداث ثــورة فيهــا؟
ســرون أن الطبقــة العاملــة كانــت مرتبطــة باملواطــن الفرنــي مــن أي طبقــة كانــت
مصممــة لتحريــر البــاد ،ولكــن مل تكــن مســتعدة لدعــم حركــة ثوريــة.
وســوف يحتفــل هتلريــون ورشكاؤهــم والرجعيــة والبورجوازيــة بهــذا الشــعار الثــوري يف
بلــد مــا ليــس دامئــا قــوة اشـراكية؟
“املاركســية هــي عقيــدة بالغــة التعقيــد مــع عميــق جــدا” ،يف املاركســية أولئــك الذيــن
يبحثــون عــن وصفــات جاهــزة تحــل جميــع املشــاكل من خــال بعــض الحلــول النموذجية،
هــم متشــامئون وضيقــون األفــق ،بالنســبة إىل منــوذج فكــري غــر متجانــس ميكانيك ًيــا
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 “.

129

املوقف من تجربة استقالل كوبا (فيديل – غيفارا)
إسهام الخزينة التعاونية اللينينية
االنتهازية الجديدة
تشــبه البــط يف مواجهــة الثــورة الكوبيــة بالنســبة للبعــض ،كوبــا ليســت دولة اشـراكية 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 .بريقداي-العــدد 16:صفحــة  327وإذا كانــت
اإلمربياليــة األمريكيــة مســتيقظة ،ملــا كانــت هــذه الثــورة ســتحدث! “لقــد كانــت
التجربــة الكوبيــة ناجحــة ،ســواء مــن حيــث كــون الطبقــات الحاكمــة الكوبيــة واإلمربياليــة
األمريكيــة نامئــة” .أنظــر آيدينليــك الثــوري-ح .بريقداي-العــدد 16:صفحــة .326
إذن ،وفقــا لهــذه ،الثــورة الكوبيــة هــي ظاهــرة خارقــة .هنــا هــو الفكــر االشـرايك العلمــي
املعــروض ،بــل جدليــة املاركســية!
يــرح امليتافيزيــق الثــورات بالصدفــة واملعجـزات ،عــى ســبيل املثــال ،الثــورة الربجوازيــة
الفرنســية هــي مصادفــة ،وقــد قوبــل بالثــورة الفرنســية بامليتافيزيقــي الســادس عــر،
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
وجبتــه ،فإنــه لــن يتــم القبــض عليــه وســوف تتغــر مجــرى التاريــخ” .ومــع ذلــك ال
يوجــد مجــال للمعجــزة والصدفــة يف الفهــم االش ـرايك العلمــي.
معجــزة وصدفــة ،كــا قــال لينــن“ ،ال يوجــد يف الطبيعــة وال يف التاريــخ” .هنــا نهايــة
النظريــة ،التــي تربــك الجوهــر مــع الجوهــر ،وتحــاول أن تجعــل رشطــة الرشطــة يف الحركــة
الثوريــة العامليــة ،مــن خــال البحــث عــن مبــادئ معينــة بــدالً مــن الــذات ،هــي نهايــة
النظريــة.
النظــرة االشـراكية العلميــة العامليــة ال تــرح الثــورة الكوبيــة برضبــة مؤقتــة لإلمربياليــة
األمريكيــة والطبقــات الحاكمــة الكوبيــة ،إن نجــاح التجربــة الكوبيــة يــدور حــول الوضــع
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الحــايل للرأســالية العامليــة يقــرح لينــن أنــه يجــب أن يكــون هنــاك ثالثــة رشوط للفــوز
بالحــرب املناهضــة لإلمربياليــة ،وهــي املرحلــة األوىل مــن بلــد اســتعامري مثــل كوبــا،
لتمريــر االشـراكية بسلســلة مــن الثــورات الداخليــة :إضعــاف تدخــل اإلمربياليــن ،شــللهم
بســبب تناقضاتهــم ،إلــخ ،والربوليتاريــا إلحــدى الــدول الكــرى يجــب أن تقــاوم الربجوازيــة
يف وقــت واحــد.
الســمة املميــزة لألزمــة العامــة الحاليــة لإلمربياليــة هــي أن تكــون كل هــذه العوامــل
مجتمعــة ،ثلــث العــامل اشـرايك ،تقتــل الــدول املضطهــدة كل يــوم بقبضــة مميتــة ،العــامل
مســتاء باســتمرار ،اآلن الرأســالية العامليــة تعطــي أنفاســها األخــرة ،والثــورة الكوبيــة
ليســت مصادفــة نتيجــة لتجربــة ضيقــة ،وال حــدث معجــزة .الثــورة الكوبيــة هــي نتيجــة
حتميــة لالضطهــاد.
مــن املراجعــة أن ننظــر يف إمكانيــة أن اإلمربياليــة األمريكيــة ميكــن أن متنــع الثــورة
الكوبيــة وأن تعلــن أن “اإلمربياليــة األمريكيــة ســتكون متيقظــة ،فــإن هــذه الثــورة مل
تكــن موجــودة “ ،هــذا يعنــي أن اإلمربياليــة “قاهــرة كل ًيــا” وبالتــايل ال تؤمــن بانتصــار
شــعوب العــامل ،خاصــة النضــاالت الثوريــة لشــعوب أمريــكا الالتينيــة مــن خــال توســيعها
(اإلمربياليــة) يف الخطــة االسـراتيجية ،هــذه هــي أيديولوجيــة املســاملة والنزعــة الســلمية
وإن الصــدف واملعج ـزات واالنتهازيــن اليســاريني ال يعمقــون كنــز املاركســية اللينينيــة.
إال أن التجربــة الكوبيــة وقادتهــا قــد عمقــت ومثــن كنــز املاركســية اللينينيــة! وفقــا
النتهازيــة جديــدة ،والتــي خلقــت معضلــة ال معنــى لهــا بالقــول :هــل تؤيــد حــرب
الشــعب أو حــرب العصابــات اليوكســا ،مل تكــن هنــاك حــرب شــعبية يف كوبــا ،ومــع ذلــك،
حــرب العصابــات هــي الشــكل الرئيــي للنضــال يف املراحــل األوىل والثانيــة مــن الحــرب
الشــعبية نحــن نســميها الشــعب الكــويب البطــويل ،الــذي يعطــي حربــا شــعبية ويصنــع
الثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة محاولــة جهــات نظرنــا حــول كوبــا وفيــدل كاســرو وتــي
غيفــارا واضحــة :اآلن ،باإلضافــة إىل تجربــة ثــورة أكتوبــر يف الصــن ،هــي الــدول االشـراكية
يف أوروبــا الرشقيــة 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 خــال الكفــاح املســلح ومكافحــة ضــد
العــدوان اإلمربيــايل املســلح والتدخــل.
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بــدأت االنتفاضــة املســلحة للشــعب الكــويب يف عــام  .1953لقــد قدمــت اإلمربياليــة
األمريكيــة والدميــة الكوبيــة ،باتيســتا ،حربــا ثوريــة اســتمرت ألكــر مــن عامــن قبــل
اإلطاحــة بهــا( .الصــن والثــورة والتاريــخ والوثائــق لحــزب العــال الكــوري والتحليــل
الــذي حــرره ،تعليــق الصــن عــى الرســالة املفتوحــة للجنــة املركزيــة للحــزب الشــيوعي
نــر يــوم  31مــارس/آذار )1964ص .404-5
الثــورة الكوبيــة مســاهمة جــداً يف كنــز املاركســية اللينينيــة ولــدى فيــدل كاســرو،
والثوريــن الربوليتاريــن املنترصيــن للثــورة الكوبيــة ،تــي غيفــارا وأصدقــاؤه الكثــر مــن
األشــياء ليتعلمــوا مــن البلــد شــبه املســتعمر املاركســيني مثلنــا ،ألننــا ال نقــرأ ونتعلــم
املاركســية ألحاديــث املثقفــن وحركــة املــرور لحركــة الثــورة العامليــة ،لدينــا لتغيــر العــامل،
ونحــن نعلــم املاركســية لجعــل الثــورة يف العــامل يف تركيــا.
القــول بــأن الثــوار الربوليتاريــن املنترصيــن للثــورة االش ـراكية الكوبيــة ،فــإن “الثوريــن
الربجوازيــن الصغــار” و “االنتهازيــن اليســاريني” هــو خيانــة وانتهازيــة .وهــذا يجــب
أن يشــتبه رأي جميــع النــاس مــن تركيــا تعمــل عــى توســيع صفوفنــا مــن الثوريــن
الربوليتاريــن.
ينتقــد كاتــب الشــاهد مــن “الثــوري الربوليتــاري” لومينــاري إشــارتنا إىل فيــدل كاســرو
يف مقالنــا “االنحـراف الصحيــح ،واملامرســة الثوريــة والنظريــة”( .راجــع :ألبــاي آيدينليــك،
العــدد الســابع عــر )366 :لقــد أرشنــا دو ًمــا إىل الثوريــن الربوليتاريــن املنترصيــن الذيــن
ســاهموا دو ًمــا يف خزانــة املاركســية اللينينيــة .الفــرق الصغــر بيننــا وبــن االنتهازيــة
الجديــدة هنــا أيضً ــا! إنهــم يشــرون إىل مــا يطلــق عليــه ثوريــو مــا يســمى بالثوريــن
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:
مــع مالحظــة أن جميــع بلــدان أمريــكا الالتينيــة لديهــا الســات املشــركة ل “تخلــف
الصناعــة والطابــع اإلقطاعــي للزراعــة” ،فــإن برنامــج الخــاص ملصالــح الطبقــة العاملــة
والفالحــن واملثقفــن والربجوازيــة الصغــرة وأكــر الرشائــح تقدميــة يف الربجوازيــة الوطنيــة
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هــو الكفــاح املناهــض لإلمربياليــة .نحــن بحاجــة إىل التوحــد “ (إعــان هافانــا الثــاين) قــال
فيــدل كاســرو وزمــاؤه إن الخطــوة الثوريــة أمــام جميــع بلــدان أمريــكا الالتينيــة هــي
الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة.
مــن خــال ربــط وجــود اإلقطاعيــة كعالقــة اإلنتــاج ،ودول أمريــكا الالتينيــة” يف الزراعــة
فرانــك أ .شــاه يقــرح اقـراح اسـراتيجية ثوريــة اشـراكية لهــذه الــدول فمــن الــروري
التمييــز بــن الفريــق الــذي يســتقطب املؤلــف.
فيــدل كاســرو ال ينبغــي أن يخلــط بــن آراء تــي جيفــارا ،وال ســيام االقرتاحــات العقائديــة
لـــ “ديـراي” 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
ترصيحــات الزعــاء الكوبيــن الذيــن غالبـاً مــا يعتقــدون أنهــم يتحدثــون نيابــة عنهــم”.
والرؤيــة الرســمية لثــورة ديــراي يف الثــورة هــي النظــرة الرســمية للـــ حــزب الشــباب
الدميقراطــي.
هــذا الكتــاب ليــس أكــر مــن تدمــر غــر أخالقــي ألن الكتــاب مطبــوع “ 2.5مليــون
ومــوزع يف كوبــا” ،هــذا الكتــاب تــم مــن قبــل ســيمون توريــس وجولــو أرنــده.
انتقد بشدة يف يونيو  1968الخطوط الرئيسية لهذا النقد وهي:
1اقـراح ديـراي بــأن “القيــادة العســكرية يجــب أن تكــون العنــر األســايس” هــو خطــأ.عــى العكــس ،العمــل الســيايس رضوري .ويجــب أن يخضــع الجانــب العســكري للقيــادة
السياسية.
2ليــس مــن التحليــل اللينينــي أن ديــراي يجعــل متييــزه عــن “الريــف الربوليتــاريللمدينــة الربجوازيــة” و “ليانــا ســيريا” رصاعــا طبيــا.
ويقــال إن الحــزب رضوري للثــورة ،مشـرا إىل أن ادعــاء ديـراي بــأن “فوكــو خلــق الحــزب”
يف قســم “مــن خلــق كيمــي” مــن املخطوطــة غــر صحيــح .يســتنتجون أن ديـراي كان لــه
رأي اقتصادي.
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لكــن دعــاة الســام مــن جميــع البلــدان ،وتجاهــل هــذه االختالفــات الخــط الثــوري
الربوليتــاري دوبريــه يف أمريــكا الالتينيــة تعمــل للحفــاظ متطابقــة مــع الصياغــات
العقائديــة .عــى ســبيل املثــال ،وعــد خمســة التقدمــي العمــل األمريكيــة لــه “مــاو” عــى
جمــع كل هــذه األيديولوجيــات املختلفــة تحــت عنــوان .Debrayizm
كاســرو ،تــي غيفــارا ورفاقــه يقــم االنتهازيــة ،هــل يــام الحــزب يف بلدنــا؟“ ،مــاو”
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،
يف إشــارة إىل كتــاب دوبريــه ،واألمــر مــروك لالنتقــاد مــن فيــدل كاســرو وتــي غيفــارا.
انتهازيــة جديــدة تقــرح متحدثــون لالســتيالء عــى املــدن مــن الريــف وعمــاء أمريــكا
الالتينيــة دوبريــه الثوريــن الربوليتاريــن املنتــرة إلدانــة الصياغــات العقائديــة ،قائــا
إنهــا مــن الخــط اللينينــي ،وثوريــا بروليتاريــا كبــرة مــاو تــي تونــغ أيضــا يفــر بعــض
أمريكيــة أتصــور أنهــا تجــد غطــاء أيديولوجــي الجــن والخيانــة.
اقرتبــت ســاعات وفــاة اإلمربياليــة مــن هــذا الثالــث .يف فــرة األزمــة العامــة ،مل تكــن
الحركــة املاركســية-اللينينية ،كــا ادعــت أنهــا انتهازيــة جديــدة ،تــدور حــول الكفــاح ضــد
خــط كاســرو 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”.
وســوف يتــم تقويتهــا مــن خــال النضــال ضــد املتعصبــن الجــدد ،املتعصبــن الجــدد،
باختصــار ،جميــع أنــواع االنحرافــات اليســارية والكرزيــة اليســارية ضــد الخطــوط
الصحيحــة للتعايــش الســلمي ،إن كاســرو غيفــارا وكل الثوريــن الربوليتاريــن يف أمريــكا
الالتينيــة هــم مــن دعــاة الســام يف كل البلــدان الذيــن يعلنــون “االنتهازيــة اليســارية”.
مســاهامت مــاو واالنتهازيــة الجديــدة إن مســألة إســهامات مــاو تــي تونــغ إىل كنــز
املاركســية اللينينيــة هــي مشــكلة بالغــة األهميــة نوقشــت اليــوم يف األوســاط املاركســية.
النقــاط الرئيســية ملســاهمة مــاو تــي تونــغ يف خزانــة اللينينيــة هــي:
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 1نظرية الثورة الديمقراطية الوطنية.
-2الثورة الثقافية البروليتارية.
نحــن نــرى الجوهــر والعنــارص األساســية ملســاهم َتي مــاو يف لينــن .لكــن هذيــن املبدأيــن
املهمــن للغايــة مــن املاركســية-اللينينية قــد اتخــذوا شــكلهم األكــر كــاالً يف املامرســة
السياســية ملــاو .لهــذا الســبب ،عنــد رشح هذيــن املبدأيــن املهمــن لللينينيــة ،علينــا أن
نتعامــل مــع املامرســة السياســية ملــاو مــع األخــذ بعــن االعتبــار املامرســة امللموســة للصــن.
نظرية الثورة الدميقراطية الوطنية:يف مقالنــا األخــر ،ذكرنــا أن نظريــة الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة هــي تطبيــق نظريــة
الثــورة املاركســية اللينينيــة غــر املنقطعــة عــى الــدول املســتعمرة وشــبه املســتعمرة.
دعونــا نقــول كذلــك أن مــاو تــي تونــغ ،األول والثــاين يف الصــن شــبه املســتعمرة وشــبه
اإلقطاعيــة ،التــي لهــا طبقــة عاملــة ذات عالقــات ضعيفــة قابلــة للقيــاس الكمــي مــع
الفالحــن ،عملــت عــى تعميــق وإث ـراء نظريــة الثــورة اللينينيــة غــر املنقطعــة.
وهكــذا ،أظهــر مــاو الطريــق إىل ثــوار جميــع البلــدان االســتعامرية وشــبه االســتعامرية
بخــرق نــر اإلمربياليــة والتحــول إىل االشـراكية .مــع هــذه املســاهمة مــن مــاو تــي تونــغ
(نظريــة قهــر جيــش الثــورة مــن الريــف ،والتــي كانــت القــوة الرئيســية لجامهــر الفالحــن
يف هيمنــة الطبقــة العاملــة) تــم تطويــر نظريــة اللينــن الثوريــة املتواصلــة وإثرائهــا ضــد
الحقائــق الجديــدة للحيــاة.
وقــد تــم فتــح مــع مــاو ،الحــروب الشــعبية ،التــي هــي محطــة رضوريــة يف انتقــال
البلــدان شــبه االســتعامرية واالســتعامرية إىل االشـراكية .بهــذه الطريقــة ،فيتنامــي ،كــويب،
واثــق يف املجتمــع الطبقــي عــن طريــق كــر نــر االســتعامر.
العنارص الرئيسية لنظرية ماو تيس تونغ للثورة الدميقراطية الجديدة هي:
 .1الثورة الدميقراطية الوطنية هي يف جوهرها ثورة فالح.
 .2حرب الشعب يف الثورة الدميقراطية الوطنية أمر ال بد منه.
3الريادة اإليديولوجية أمر رضوري. .4نظرية الثورة الدميقراطية الوطنية تحمل هيمنة الربوليتاريا.
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ثورة الديموقراطية الوطنية هي ثورة الفالحين
برنامــج الثــورة الدميقراطيــة هــو الربنامــج األكــر تطرفــا والــذي يســتجيب للمطالــب
املوضوعيــة للقرويــن .وكــا يقــول لينــن“ ،ال ميكنــه أن يقــوم إال بثــورة تفوتــه جميــع
اإلصالحــات الزراعيــة التــي فاتتــه ،ليحقــق أحالمــه .ليــس كلهــم .الفالحــون ليســوا ملتزمني
فقــط بإصــاح األرايض األكــر عمقـاً ،ولكــن أيضـاً مــن حيــث مصالحهــم العامــة والدامئــة.
“ (تكتيــكات ،ص )104 :وخاصــة الفالحــن.
يف بلــد شــبه إقطاعــي يشــكل فيــه األغلبيــة ،فــإن الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة هــي يف
جوهرهــا ثــورة فالحيــة“ .ولهــذا الســبب ،فــإن تعبئــة الشــعب كلــه هــي نفــس تعبئــة
جامهــر الفالحــن) “  “ Giapجيــش الشــعب الشــعبي للحــرب).
هــل ميكــن لهــذه الثــورة التــي هــي ثــورة الفالحــن ،أن تصــل إىل نــر تحــت قيــادة
طبقــة أو مجموعــة أخــرى خــارج الربوليتاريــا؟ ال ،ال يســتطيع .ألنــه يف عــر الثــورات
الربوليتاريــة ،حيــث اســتهلكت الربجوازيــة املســحوق الثــوري ،فإنهــا الطبقــة الثوريــة
الوحيــدة التــي تســتطيع أن تقــود أي ثــورة حتــى النهايــة ،حتــى لــو كانــت دميوقراطيــة
برجوازيــة.
مــاو تــي تونــغ ،لــن بيــاو ،و Giapهــي إشــارة خاصــة إىل حقيقــة أن الثــورة الدميقراطيــة
الوطنيــة هــي يف الواقــع ثــورة الفالحــن .ألن حقيقــة وجــود ثــورة الفالحــن يف قلــب الثورة
الدميقراطيــة الوطنيــة هــو عنــر مهــم للغايــة يحــدد خطنــا االســراتيجي والســيايس
والتكتيــي.
(ســركز مــرة أخــرى عــى الصفحــات التاليــة) النتيجــة الطبيعيــة لثــورة الفالحــن يف
جوهــر الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة هــي أن الفالحــن يشــكلون القــوة األساســية للثــورة.
الربوليتاريــا ،قاطــرة التاريــخ يف العــر اإلمربيــايل ،هــي قائــد الثــورة 1905-17 .الربوليتاريا
كانــت القــوة األساســية والرائــدة للثــورة يف الثــورة الدميقراطيــة الروســية( .فالحــون بــا
قطــع).
ملــاذا يف روســيا القــوة الرئيســية للثــورة الدميقراطيــة هــي الربوليتاريــا ،لكــن القــوة
الرئيســية للثــورات الدميقراطيــة يف الصــن وفيتنــام هــي الفالحــن ،وليــس الربوليتاريــا؟
وترتبــط اإلجابــة عــى هــذا الســؤال يف التحليــل امللمــوس لألوضــاع امللموســة .يف روســيا،
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كانــت القــوة الرئيســية لجيــش الثــورة تعيــش عــادة يف املــدن الكــرى.
كانــت هنــاك بروليتاريــا صناعيــة روســية (مــن حيــث الكميــة والنوعيــة) ال تضاهــى
لبلــدان مثــل الصــن وفيتنــام .ولهــذا الســبب ،أعقــب الثــورة غــزو للريــف مــن املــدن.
ومــع ذلــك يف البلــدان شــبه االســتعامرية واالســتعامرية:
”1ضعف الطبقة العاملة مقارنة مع الدول الرأساملية املتقدمة يف الكمية والنوعية.
”2مبــا أن الســيطرة عــى اإلمربياليــة يف املــدن قويــة للغايــة ،فــإن الطريــق الــذي ســتتبعه
الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة لســببني رئيســيني 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
مســألة الفالحــن” (ســتالني) وبالتــايل فــإن الحــرب الشــعبية ضــد اإلمربياليــة العدوانيــة
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.
باإلضافــة إىل ذلــك ،حــرب التحريــر الوطنيــة هــذه رضورة عســكرية لتحقيــق النجــاح،
(ألن “اإلمربياليــن يبــدؤون مــن خــال االســتيالء عــى املــدن الرئيســية وخطــوط االتصــال
الرئيســية ،يف حــن أنهــم يهاجمــون البلــدان (البلــدان املســتعمرة وشــبه املســتعمرة -م.
ج ).واملناطــق كبــرة ،ولكــن فقــط املناطــق الريفيــة ،ميكــن للثوريــن الثوريــن التحــرك
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 الحامية.
ب) إقامة قواعد حرب العصابات ،مرحلة الحامية.
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
ثانــوي ،بالطبــع الــراع يف هــذه املــدن ليــس جمعيــة .اإلرضابــات العامــة للعاملــن
والحــركات الطالبيــة والجامهرييــة ،إلــخ ومــا ال شــك فيــه أنهــا عوامــل مهمــة للغايــة يف
نجــاح حــرب االســتقالل الوطنــي.
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ميكــن أن تكــون الهيمنــة أيضً ــا يف الثــوار الربوليتاريــن يف حــرب الشــعب ،وهــي حــرب
الفالحــن ،ويف الثــوار الربجوازيــن الصغــار ،بعبــارة أخــرى ،القيــادة يف حــرب الشــعب
ليســت موضوعــا للمســاومة .هــذا يعتمــد عــى تــوازن القــوى ،ودرجــة تنظيــم األحـزاب،
إلــخ.
مــن أقــام عالقــات عضويــة أفضــل مــع الجامهــر ،مــن هــو قائــد حــرب الشــعب ،إذا
كان يقاتــل بطوليــة وباســتمرار يف حــرب التحريــر الوطنيــة عــن طريــق تعريــف نفســه
للجامهــر.
ومــع ذلــك ،فــإن نجاحــات حــروب الطبقــة العاملــة ،أو الحــروب الشــعبية يف هيمنــة
الطبقــة العاملــة للطبقــة العاملــة ،محــدودة ال ميكــن تنفيــذ الســلطة الربجوازيــة الصغــرة
التــي ســتقام بعــد االنتصــار حتــى نهايــة الربنامــج الوطنــي للثــورة الدميقراطيــة ،عــى
ســبيل املثــال ،الجزائــر.
يقول لني بياو ما ييل حول قيادة حرب الشعب:
مبــا أن الطبقــات التــي ميكــن أن تقــود هــذه الحــروب الشــعبية ميكــن أن تتغــر ،فــإن
اتســاع الحــركات الجامهرييــة وعمقهــا ودرجــة النــر ميكــن أن تتنــوع” (انتصــار طويــل
لحــرب الشــعب ،ص .)60
دعونــا نشــر إىل أن دفــع جميــع األحـزاب العامليــة ،التــي يزعــم أنهــا دافعــت عــن الثــورة
الدميقراطيــة الوطنيــة يف أمريــكا الالتينيــة ،إىل مســتنقع االنتهازيــة ،هــو أن كفــاح الشــعب
يف هــذه الثــورة هــو وقــف رضوري ،يدفــع املمــر جانبــاً ويقبــل الســلطة األساســية
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 الفقـراء ،هــو قائــد ثــورة الفالحــن .يف هــذه البلــدان ،حقيقــة أن
الطبقــة العاملــة ضعيفــة ولهــا صــات بالفالحــن ،وأن النقطــة املركزيــة للنضــال الثــوري
هــي الريفيــة ،تــؤدي إىل حقيقــة أن الحــزب االش ـرايك يتكــون مــن فالحــن فق ـراء.
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حتــى يف املراحــل العليــا مــن الـراع الثــوري يف الصــن ،مل تقــل نســبة الفالحــن الفقـراء
يف التنظيــم الــذايت للربوليتاريــا عــن  .65٪يتــم تفســرها وانتقادهــا مــن قبــل اإلصالحيــن
الحديثــن وكذلــك مــن قبــل البعــض عــى أنهــا انتهــاك ملبــدأ املنظمــة اللينينيــة.
يقــول ســتالني يف مبــادئ اللينينيــة :إن التنظيــم الــذايت للربوليتاريــا يــأيت مــن الطبقــة
العاملــة ويجمــع أفضــل عنــارص الطبقــة العاملــة .وبكلــات لينــن ،يجــب أن يحصــل
العــال يف هــذه املنظمــة عــى أغلبيــة ،مبــا يف ذلــك مســتويات اإلدارة وخــال ثــورة 1905
يقــول لينــن ...“ :اآلن يف املنظــات الحزبيــة ،مــن املرغــوب فيــه أن يكــون هنــاك بضــع
مئــات مــن العــال االش ـراكيني-الدميوقراطيني لــكل شــهر مــن االش ـراكية الدميقراطيــة”.
هــل يشــكل هــذا التنظيــم الــذايت للربوليتاريــا يف الصــن حقــا انتهــاكا ملبــدأ املنظمــة
اللينينيــة؟ بالتأكيــد ال هــذه رضورة للظــروف امللموســة لهــذه الــدول.
هــذا هــو تطــور فهــم الحــزب اللينينــي مبــا يتــاىش مــع اللينينيــة وبطبيعــة الحــال ،إذا مل
تؤخــذ يف الحســبان مفاهيــم الزمــان واملــكان ،وهــا أهــم عنرصيــن أساســيني يف الجدليــة،
فقــد تــم اســتنتاج أن مبــدأ الحــزب اللينينــي مشــوه.
-3اطروحة استراتيجية ثورة الشعب البروليتارية
الثورية االسرتاتيجية الوطنية للدميقراطية ،يف هيمنة الربوليتارية
إن الــروط املوضوعيــة لقيــادة الربوليتاريــا موجــودة بــا منــازع يف اس ـراتيجية الثــورة
الدميقراطيــة الوطنيــة ،وتطبيــق نظريــة الثــورة اللينينيــة غــر املنقطعــة عــى الــدول شــبه
املســتعمرة وشــبه اإلقطاعيــة.
هــذا مــع الخطــوط العريضــة لنظريــة الثــورة الدميقراطيــة الجديــدة ملــاو تــي تونــغ
يف نظريــة الثــورة الدميقراطيــة الجديــدة ،القــوة الحقيقيــة للثــورة ليســت العــال لكــن
الفالحــن ،حقيقــة أن املناطــق الريفيــة هــي محــور حــرب الشــعب وقيــادة الطبقــة
العاملــة هــي القيــادة األيديولوجيــة .وكل واحــدة هــي النتيجــة اإلجباريــة آلخــر.
العنــارص األربعــة الرئيســية التــي ذكرناهــا أعــاه مهمــة للغايــة ،هــذا ألن العنــارص
األربعــة الرئيســية تحــدد الثــورة الصينيــة بــن التحريفيــة الحديثــة والخــط املاركــي-
اللينينــي .دعونــا نــرح:
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هــل ســيتم تحديــد انتصــار الحركــة الربوليتاريــة العامليــة يف املــدن أم يف الريــف؟ مبعنــى
آخــر ،هــل هــم أو مــدن أساســية؟ وفقــا ملــاو تــي تونــغ ،فــإن التناقــض الرئيــي يف
عرصنــا هــو بــن األمــم املضطهــدة واإلمربياليــة .لهــذا الســبب ،األرض رضوريــة ،ووفقــا
ملــاو تــي تونــغ ونظريــة لــن بيــاو للحــرب الشــعبية ،فــإن النــر ســيتحقق مــن خــال
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 مظهـ ًرا للمدينــة تحيــط بهــا املناطــق الريفيــة” ،وســتكون
النتيجــة النضــاالت الثوريــة للــدول املضطهــدة التــي تنفــذ يف املناطــق الريفيــة مــن العــامل،
إن النضــال يف مــدن العــامل لــه أهميــة ثانويــة مــن حيــث تحديــد النتيجــة ،ألن الغــرب
محجــر ثــوري منقــرض.
الكتلــة االشــراكية لشــعوب “الفالحــن” ضــد اإلمربياليــة اليانكيــة وحلفائهــا ،الذيــن
قامــوا بالــدرك مــن الكتلــة اإلمربياليــة والطبقــات العاملــة يف البلــدان الرأســالية ووفق ـاً
للتحريفيــة الحديثــة ،فــإن الرصاعــات يف الريــف تخفــض اللكــات الفتاكــة لإلمربياليــة.
لكــن املحــدد الحقيقــي ليــس مــدن العــامل بــل املــدن ،وبعبــارة أخــرى فــإن الكتلــة
االش ـراكية هــي الطبقــة العاملــة يف البلــدان الرأســالية الغربيــة .التناقــض الحاســم هــو
مــن بــن قــوى االش ـراكية والرأســالية.
متثــل حركــة الطبقــة العاملــة الدوليــة بالنظــام االش ـرايك العاملــي والطبقــات العاملــة يف
البلــدان الرأســالية ،نتيجــة إليقاعــات التنميــة االقتصاديــة العاليــة للبلــدان االش ـراكية،
ســتفرض االشـراكية تفوقهــا االقتصــادي عــى الــدول الرأســالية ،وهــذا التفــوق االقتصادي
واالجتامعــي ســيؤثر عــى الطبقــة العاملــة الغربيــة وحشــدها.
هــذا التفــوق االقتصــادي واالجتامعــي 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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كــا يبــدو ،خــط التحديــث الحديــث يقــرح غــزو الريــف مــن املــدن ،وبعبــارة أخــرى
 ،فــإن هــذا الخــط (بغــض النظــر عــن الفــروق الدقيقــة بينهــا) يقلــل مــن النضــاالت
الثوريــة لشــعوب الفالحــن بســبب نضالهــم يف املناطــق الريفيــة يف العــامل .ومــع ذلــك،
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 العاملية
يف الحــزب الشــيوعي الصينــي عــى أنهــا انتهــاك للفهــم اللينينــي للحــزب بهــذا الــرأي.
تكويــن الحــزب الشــيوعي الصينــي 65٪“ .مــن القرويــن الحزبيــن 15٪ ،مــن الفنيــن يف
املناطــق الحرضيــة 10٪ ،مــن املثقفــن 10٪ ،مــن الجيــش) “.
بطبيعــة الحــال ،بالنســبة للخــط االنتقيقــي الحديــث ،الــذي يقبــل حتــى الثــورات
الربوليتاريــة يف الثــورات االســتعامرية ،فــإن حــروب التحــرر الوطنــي يف الدول االســتعامرية
وشــبه االســتعامرية ليســت تحــت قيــادة األح ـزاب االش ـراكية أو املنظــات الربجوازيــة
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
الدقيقــة يف التحليــل األخــر عــى أنهــا “تفــوق املــدن عــى املناطــق الريفيــة”.
يف كل مــا يســمى باألحــزاب “املاركســية” يف البلــدان االســتعامرية وشــبه املســتعمرة
التــي تبنــت وجهــة النظــر هــذه ،فهــي مركــز الثقــل يف النضــال الثــوري .يف صنــع الثــورة
املناهضــة لإلمربياليــة واملضــادة لإلقطاعيــة ،فــإن القــوة األساســية هــي الربوليتاريــا ألن
املــدن أساســية هــذا هــو األســاس لحقيقــة أن مثــل هــذه األحـزاب “العاملــة” يف أمريــكا
الالتينيــة تذهــب إىل اتحــادات القــوى الربملانيــة مــع األح ـزاب الدميقراطيــة االجتامعيــة
مــع مطالــب اإلصــاح التــي تهــدف إىل تصنيــع البلــد ،وبالتــايل الطبقــة العاملــة مــن أجــل
اكتســاب القــوة.
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عــى الرغــم مــن أن الربامــج تقــوم عــى اســتخدام جميــع أســاليب النضــال الســلمي
واملســلح ،إال أن الظــروف املوضوعيــة والذاتيــة للطبقــة العاملــة ال ميكــن أن تنضــج ألن
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 االسـراتيجية اإلمربياليــة تنمــو يف أعــن هــذه األحـزاب
“املاركســية” كنتيجــة طبيعيــة للســيطرة الصارمــة لإلمربياليــة يف املــدن .هــذا يــؤدي إىل
حقيقــة أن هــذه األح ـزاب تــم تقريبهــا إىل قلــب النزعــة الربملانيــة الســلمية مــن نــوع
الدميقراطيــة الفلبينيــة.
هــذا الــرأي ،القائــم عــى املــدن ،يــيء فهــم املبــدأ اللينينــي املتمثــل يف “العمــل
العســكري يجــب أن يرتبــط بالقيــادة السياســية” ،وفقــا لهــم ،فــإن الحــزب ســركز عمومــا
عــى الحــركات واألفعــال القانونيــة للطبقــة العاملــة يف املــدن ،فضــا عــن رصاع حــرب
العصابــات يف الريــف يف املدينــة (معظــم املــدراء سيجلســون أيضً ــا يف املــدن).
ومــع ذلــك ،وكــا قــال مــاو تــي تونــغ ،إذا كان حــزب الطبقــة العاملــة يريــد أن يكــون
قائــد حــرب الشــعب ،يجــب أن يتــم النضــال( ،أكــر مــن  90٪من أعضــاء الحزب الشــيوعي
يف حــرب الشــعب الصينــي يأتــون مــن الجيــش األحمــر) ال ميكــن قيــادة الســفينة مــن
الشــاطئ.
وكــا رأينــا ،فــإن أهــم ســبب دفــع جميــع هــذه األحــزاب “املاركســية” إىل مســتنقع
االنتهازيــة هــو أن هــذه األحــزاب تقلــل مــن شــأن اإلمكانيــات الثوريــة للفالحــن.
بعبــارة أخــرى ،اإلمربياليــة ،خــال األزمــة ،يف البلــدان االســتعامرية وشــبه املســتعمرة،
فــإن الطريــق إىل انتصــار الثــورة الدميقراطيــة ال يتمثــل يف رؤيــة أن جيــش الفالحــن قــد
مــر حربــا فالحيــا ضــد اإلمربياليــة.
يبــن لنــا تاريــخ االشـراكية أن جميــع أنــواع االنتهازيــة تقــوم عــى التقليــل مــن اإلمكانــات
الثوريــة للفالحــن يف آخــر تحليــل ألســأل هــذا هــو أســاس انتهازيــة التــي اعتــرت جميــع
الطبقــات خــارج الطبقــة العاملــة رجعيــة يف فــرة مــا قبــل االحتــكار؟ يف الفــرة 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
مــاو مبنيــة عــى التقليــل مــن اإلمكانــات الثوريــة للفالحــن .منــط اإلنتــاج اآلســيوي،
“اإلقطاعيــة ليســت يف الصــن ،لذلــك فــإن الــراع ضــد اإلقطــاع غــر رضوري” ،يقــول
الرتوتســكيون الذيــن اقرتحــوا الكفــاح املناهــض للرأســالية ،القائــم عــى التمرد الســوفيتي
يف املــدن ،أن االحتــال اليابــاين للصــن ســيطور الرأســالية ،ويدافــع عــن االستســام.
عــى الرغــم مــن الحاجــة إىل ثــورة مناهضــة لإلمربياليــة ومناهضــة لإلقطــاع والناطقــة،
مثــل انــدالع النضــال الــذي ســيؤدي إىل النــر ،جــادل بــأن املدينــة ميكــن أن تــرى املــدن
كنتيجــة لإلرضابــات والهجــات املتواصلــة للعــال( .مــن عــام  1927إىل عــام  ،1935كان
أحــد املديريــن التنفيذيــن األكــر تأث ـراً 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
الـراع املناهــض لليابــان إىل الكومينتانــغ .وكــا يُــرى ،فــإن هــذه االنتهازيــة الثــاث ،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 نو ًعــا مــا مــن خــال النضــال ضــد هــذه االنتهازيــة الثــاث.
نتيجة لذلك ،ماو تيس تونغ ،من املبدأين األساسيني لللينينية:
 ”1يف الفــرة اإلمربياليــة ،وبغــض النظــر عــن درجــة التطــور ،فــإن جميــع الــدولاالســتعامرية وشــبه االســتعامرية لديهــا رشوط موضوعيــة للثــورة الدميقراطيــة.
2الربوليتاريــا هــي قاطــرة كل الثــورات يف الفــرة اإلمربياليــة .إنهــا الربوليتاريــا الطبقيــةالوحيــدة التــي ســتجلب الثــورة الدميقراطيــة الربجوازيــة إىل النــر الدائــم.
3إن مســتوى التنميــة االقتصاديــة منخفــض للغايــة ،لــذا فقــد صاغــت الربوليتاريــا نظريــةالثــورة الدميقراطيــة الجديــدة بتطبيقهــا عــى مامرســة الصــن شــبه املســتعمرة وشــبه
اإلقطاعيــة ،وهــي ضعيفــة ونحيلــة.
بعــد تلخيــص الخصائــص الرئيســية لنظريــة مــاو للثــورة الثوريــة الجديــدة ،دعونــا نــأيت
إىل مطالــب حرمنــا “مــاو” ،والتحريفيــة املعــارصة ،تركيــا فــرع مــن الحركــة الوطنيــة
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 برينشــاك – تركيــا اليســارية ال عــدد 91صفحــات  )12-13وفق ـاً لهــذا الفهــم ،فــإن
القــوة الرئيســية للثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة ليســت هــي الفالحــن ،ولكــن الطبقــة
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
تقــرح الطبقــة العاملــة يف التصنيــع مــن تركيــا لهــذه الــروط( ،انظــر شــاهني البــاي،
تخطيــط الــريك – 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،
وهــذا الــرأي ،الــذي يتصــور تصنيــع البلــد لقيــادة الطبقــة العاملــة ،يقــوم عــى املــدن
والربوليتاريــا أكــر مــن الريــف والفالحــن.
ليــس مــن املمكــن لهــذا الــرأي ،الــذي يفهــم نظريــة الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة ،أن
يفهــم القيــادة اإليديولوجيــة ،الرائــد األيديولوجــي هــو ،يف بلــد شــبه اســتعامري وشــبه
إقطاعــي حيــث الطبقــة العاملــة ضعيفــة جــدا ،فــإن الفالحــن املســاكني 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 تعبـرا خصــا؟ (انظــر ألبــاي ،الطبقــة العاملــة والثــورة
الدميقراطيــة الوطنيــة ”-الثــورة الربوليتاريــة” ،العــدد )17 :ســتطرح معضلــة زائفــة.
ومــن الواضــح أنــه يف هــذه املعضلــة التــي بتأمني 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  1902روســيا .كــا رأينــا،
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يتــم طــرح هــذا االقـراح الكالســييك مــن الســام مــن قبــل انتهازيــة جديــدة اليــوم.
إن االنتهازيــة الجديــدة املســتندة إىل املــدن مــن خــال قبــول الطبقــة العاملــة باعتبارهــا
القــوة الرئيســية يف جيــش الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة ،تقــول إنــه مــن الــروري أن
يكــون العــال يف التنظيــم الــذايت للطبقــة العاملــة مــن الكميــن يف األغلبيــة ،الحكيــم
ضمــن أعضــاء أح ـزاب العــال االش ـراكية التــي احتضنــت أيديولوجيــة الطبقــة العاملــة،
مــن املهــم التأكــد مــن أن الطبقــة العاملــة لديهــا أغلبيــة قويــة وأن الثوريــن الواعــن
املدربــن مــن قبــل الربوليتاريــن يشــكلون العنــر املهيمــن يف الحــزب (رشق برينشــاك –
اإلضــاءة الـــــ عــدد 3صفحــة .)255
والنتيجــة الطبيعيــة لهــذا الــرأي هــي أنــه ال ميكــن تأســيس حــزب بهــذه الــروط ألن
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
رشق برينشــاك!” ( ،خطــاب املقاطعــة يف منطقــة شــنكايا-آليدين ومجلــة االش ـراكيني الـــ
عــدد 16صفحــة.)242
دعنــا نقــول إن الناطــق باســم االنتهازيــة الجديــد لذلــك متــت كتابــة بيــان أوزرتورغــوت
بشــكل غــر صحيــح يف صحيفــة ديفريــم ،ومــرة أخــرى لنفــرض أن لغــة برينشــاك الرشقيــة
ســمعت أثنــاء الخطــاب ،لكــن نفــس النظــرة كالثــورة الربوليتاريــة ،يف هــذه الفــرة،
أي ،بكلــات انتهازيــة جديــدة ،يف هــذه الفــرة مــن “الحركــة الدميقراطيــة الوطنيــة”،
كمنظمــة لجامهــر العــال والفالحــن ،هــو مــا يفــرض:
“حزبنــا هــو جبهــة اإلجــازة الوطنيــة ،أعضــاء حزبنــا هــم وطنيــون ال ينتمــون إىل
املســتغلني األمريكيــن “ برينشــاك الرشقيــة (أخبــار العمــل القــروي) -العــدد7- :صفحــة.4
وكــا ميكــن رؤيتــه عــى الفــور ،فــإن حــزب الجبهــة الوطنــي هــو “الحــزب الثــوري”
لـــ “الكامليســت دوجــان آفجيوغلــو” الــذي يشــكل الجبهــة الوطنيــة داخــل الجمهــور
ويحمــل نبــض الشــعب( .انظــر دآفجيوأغلــو -بالدفــع تركيــا ،ص )523 :ال فــرق بينــه
145

وبــن املتطرفــن الربجوازيــة الصغــرة الذيــن ال بــن “أنــا دامئــا الصداقــة ،ال رصاع” ،كــا
هــو االنتهازيــة حــق ،حزبنــا ليــس حــزب جبهــة وطنيــة وال قيــادة حزبنــا تنتمــي إىل
الراديكاليــن الربجوازيــن الصغــار.
نحــن حــزب االش ـراكيني ،الحــزب املاركــي ،ودليــل حزبنــا يف العمــل ليــس االش ـراكية،
بــل االشـراكية العلميــة ،وعندمــا يكــون هــذا الحــزب هــو قائــد الجبهــة الوطنيــة وجيــش
الشــعب ،فــإن هيمنــة الطبقــة العاملــة ســتتحقق بالفعــل وهــذا هــو األيديولوجــي-
الســيايس-التنظيمي والعســكري للطبقــة العاملــة (لهــذا الســبب يقــول مــاو إنــه ال يحــب
الكثــر مــن االنتهازيــة الجديــدة) .الهيمنــة؟
وأن هــذه النظــرة االنتهازيــة املســتندة إىل املــدن ،تعتــر الحــركات العســكرية التقدميــة
للضبــاط الوطنيــن يف دول مثــل ليبيــا حــرب الشــعب( ،انظــر شــاهني ألبــاي“ ،الثــورة
الربوليتاريــة” أيدينليــك ،العــدد ،17 :ص ،)368 :ونحــن ال منيــز تحــركات الجنــود الوطنيــن
التقدميــن ،مثــل انتهازيــة أريــن بــوران ،كحــركات فاشــية .لكننــا ال نعلــن عــن ترصفــات
الطبقــات الحاكمــة مثــل حــرب الشــعب باســتخدام اآلليــة التــي هــي القــوة املنضبطــة
للطبقــات الحاكمــة وحــرب الشــعب عــى هــذه الحــركات هــي ضــد نظريــة الحــرب
الشــعبية التــي طورهــا مــاو ولــن بيــاو ،حــرب الشــعب هــي معركــة غــزو املــدن مــع
جيــش الفالحــن.
واملتحدثــون باســم االنتهازيــة الجديــدة “هــل تدافعــون عــن حــرب الشــعب أم حــرب
العصابــات” طبيعــة املســتندة الغريبــة هــي بالتــايل مســتنرية ،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 الفالحني.2القوة الرئيسية لجيش الثورة هي الفالحون.3املنطقة املحددة هي الريف.4الحرب الشعبية هي معركة جيش الفالحني من الريف لغزو املدن.5إن الظــروف املوضوعيــة لقيــادة الطبقــة العاملــة موجــودة ككل غــر قابــل للتجزئــة يفالثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة.
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6يف البلــدان شــبه املســتعمرة وشــبه اإلقطاعيــة ،ليــس مــن الــروري والــروري أنيكــون العــال أغلبيــة يف التنظيــم الــذايت للربوليتاريــا .حتــى الفالحــن املســاكني غالبــا مــا
يكونــون غارقــن.
ووفقاً لنظرية “الثورة االشرتاكية الجديدة” من االنتهازية الجديدة:
1الثورة الدميقراطية الوطنية ليست ثورة الفالحني.2القوة الرئيسية للثورة ليست الفالحني بل العامل.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 العامل يف التنظيم الذايت للربوليتاريا باألغلبية املطلقة.فيــا يــي مطالبنــا املســاة مــاو؟ ،والتــي تدافــع عــن املاركســية-اللينينية وخــط مــاو تــي
تونــغ والطريــق غــر الرأســايل ،تحــت شــعار الحركــة الدميقراطيــة الوطنيــة.
وكــا ميكــن أن نــرى فــإن املاويــة الجديــدة مــن االنتهازيــة الجديــدة هــي فقــط عــى
أساســها ،يف الواقــع أن املاويــة وهــذه االنتهازيــة ليــس لديهــا مــا تفعلــه.
إذا كان هنــاك ضمــر “مــاو” ،فهــو يكمــن أيضً ــا يف التقييــم الصحيــح إلمكانــات الفالحــن
الثوريــة ،ومــع ذلــك ،فــإن هــذه االنتهازيــة ليســت يف األســاس ســوى تعميــق خــط
االنتهازيــة املناســب ،تشــن تــو هســيو ،الــذي يحتقــر اإلمكانيــات الثوريــة للفالحــن!
هــا هــي املاركســية-اللينينية ومــاو تــي تونــغ الفكــر ،وحــرم حــرم االنتهازيــة الجديــد
“مــاو” ،كلــا كانــت األح ـزاب “املاركســية” األكــر انتهازيــة وســاماً وخائنــة هــي التــي
تدعــو إىل أطروحــة اس ـراتيجية للثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة يف أمريــكا الالتينيــة ،كلــا
زاد “مــاو” ،الفصيــل االنتهــازي الجديــد باإلضافــة إىل “مــاو”!
مثــل هــذا الفصيــل الســلمي ال ميكنــه إهانــة الثــوري الربوليتــاري العظيــم مــاو تــي تونــغ
وأفــكاره تجــاه اللينينيــة باإلضافــة إىل محاولتــه لجعــل شــارة أفــكار مــاو! ومــع ذلــك،
هــذه هــي طريقــة كالســيكية جــدا مــن التحريفيــة ومــن الواضــح أن التحريفيــة هــي
الخــط الربوليتــاري الثــوري.
ويبــدو أن آراءهــم الرجعيــة تنتقــد جميــع التحريفــات وخطوطهــا التــي تــم تســجيلها.
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لكــن يف األســاس ،يســتمر نفــس الخــط التنقيحــي بحافــز ثــوري أكــر حكمــة ،وعــى ســبيل
املثــال ،كاوتســي .كاوتســي ،الــذي وجــه أقــى االنتقــادات إىل تحريــف برنشــتاين ،مل
يفعــل شــيئاً ســوى دفــاع ذيك عــن التحريفيــة.
لــذا مــن واجــب االنتهازيــة الجديــدة أن تنتقــد وتنقــح النظريــة التحريريــة الحديثــة
وبطريقــة غــر الرأســالية.
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الثورة الثقافية البروليتارية
“ ســواء كانــت الرأســالية أو االشـراكية ســتفوز وســتكون نتيجــة لـراع طويــل ومتعــرج
ســيأخذ عمـراً تاريخيـاً كامـاً “.
نحــن نــرى هــذا االقـراح 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 يـزال اإلنتــاج الصغــر منتـرا 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 تــي تونــغ الــذي عمــل عــى هــذه املقرتحــات مــن
ماركــس وخصوصــا لينــن.
1طاملا أن اإلمربيالية موجودة يف العامل.2طاملــا أن هنــاك خاصيــة جامعيــة حيــث اإلنتــاج الصغــر ،الــذي ميكــن اعتبــاره “ملكيــةفالحــن” يف جوهــره ،يســتمر يف بقائــه (امللكيــة االش ـراكية يف املجتمــع االش ـرايك تعــرف
بامللكيــة الجامعيــة والعامــة).
3قــال إنــه مــع تأثــر اآلثــار والعــادات األلفيــة للمجتمعــات الطبقيــة ،مــن املمكــندامئــا إعــادة الرأســالية بعــد الثــورة االش ـراكية ،وأن ال ـراع الطبقــي سيســتمر يف ظــل
دكتاتوريــة الربوليتاريــا .الثــورة الثقافيــة الربوليتاريــة طرحــت إن مســألة مــا إذا كانــت
رأســالية ليــو شــاويش أو “االشــراكية” ســتحل اآلن.
ويف مواجهــة النظريــة التحريفيــة لالقتصــاد االشــرايك الــذي يتطــور مــع تطــور القــوى
املنتجــة ،ال ميكــن التنبــؤ مبــن ســيحقق الفــوز يف مجتمــع اشـرايك يف املجــال األيديولوجــي
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والثقــايف حتــى النــر النهــايئ للثــورة فــوق السياســية .كــا صــاغ أطروحتــه الشــهرية،
هــذه النظريــة ال تنتقــد ليــو شــاويش فحســب ،بــل تنتقــد أيضــا تحريــف خروتشــوف،
الــذي قــال إن ال ـراع الطبقــي يف الســوفييت انتهــى اآلن وأن حــزب الشــعب املســيحي
أصبــح حزبــا ليــس فقــط للربوليتاريــا ،بــل للشــعب بأكملــه.
هذه هي املساهمة الرئيسية الثانية ملاو يف كنز املاركسية اللينينية.
كــا هــو معــروف ،يف الثــورات الربجوازيــة جعلــت الربجوازيــة أيديولوجيتهــا مهيمنــة
مبجــرد أنهــا ثــورة“ ،لقــد سـ ّجلت الربجوازيــة املنتــرة حــق امللكيــة الربجوازيــة يف إعــان
حقــوق اإلنســان ،وأقامــت املجالــس الربملانيــة الربجوازيــة ،ووضعــت أخالقهــا الخاصــة،
وخلقــت تعاليــم جديــدة ،ومعهــا فلســفة القــرون الوســطى املطــروزة” ،يف البدايــة
قاومــت اإليديولوجيــات اإلقطاعيــة لبعــض الوقــت ومل تفقــد نفوذهــا عــى الفــور.
ولكــن مــع تطــور تناقضــات العدســة ،مــع تطــور القــوى اإلنتاجيــة الجديــدة ،فقــدوا
نشــاطهم وأصبحــت العــودة إىل املــايض مســتحيلة بشــكل متزايــد ،وال يوجــد تناقــض
موضوعــي بــن القــوى اإلنتاجيــة وعالقــات اإلنتــاج يف املجتمــع االشــرايك ألن الطبيعــة
االجتامعيــة لإلنتــاج وامللكيــة االشـراكية متوافقــة متامـاً فهــي ال تشــكل عقبــة أمــام تطويــر
القــوى املنتجــة ،بــل عــى العكــس فهــي تتطــور.
أذاً ملــاذا ال ميكــن اســتعادة الرأســالية ،حتــى لــو مل يكــن هنــاك تعــارض موضوعــي يف
املجتمــع االشـرايك الــذي مينــع تطــور القــوى املنتجــة ،عــى ســبيل املثــال يف اإلقطاعيــة يف
املجتمــع الرأســايل؟ دعونــا نــرح:
1مبجــرد أن ظهــرت الرأســالية (الرأســالية الصناعيــة) واالشـراكية بعــد الثــورة الصناعية،كانتــا نتــاج التكنولوجيــا املتقدمــة ،الجهــاز هــو النظــام االجتامعــي للعــر ،وبهــذا املعنــى،
مــع تطــور القــوى املنتجــة ،فــإن اآلثــار واإليديولوجيــات اإلقطاعيــة التــي تهيمــن عــى
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 االشـرايك ،أدى الـراعالطبقــي إىل وصــول طبقــة أخــرى مســتغلة بــدالً مــن طبقــة مســتغلة ،ويف األســاس ،مل
تتغــر امللكيــة الخاصــة يف وســائل اإلنتــاج ،تغــر الشــكل واليــد فقــط .ثانيـاً ،كان االســتيالء
عــى الســلطة مــن قبــل جميــع الثــورات حتــى الثــورة االشـراكية هــو املشــكلة الوحيــدة.
عــى ســبيل املثــال ،تطــور االقتصــاد البورجــوازي وتطــور يف قلــب اإلقطــاع.
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لقــد أحــدث النظــام االقتصــادي الربجــوازي ثــورة عندمــا أصبــح ناض ًجــا للغايــة .ولهــذا
الســبب ،كانــت املهمــة الرئيســية للثــورة الربجوازيــة هــي االســتيالء عــى الســلطة
وتوحيدهــا باالقتصــاد الربجــوازي القائــم .ومــع ذلــك ،فــإن االســتيالء عــى الســلطة يف
الثــورة االشــراكية هــو مجــرد البدايــة.
وهنــاك مهــام مثــل تغيــر “طبيعــة” األشــخاص الذيــن تعرضــوا “لالغـراب” للمجتمعــات
الطبقيــة حتــى ويومنــا هــذا ،إلنتــاج إنتــاج واســع النطــاق ،لخلــق االقتصــاد االشـرايك.
ولهــذا الســبب ،فــإن الثــورة االش ـراكية ال تنتهــي فقــط يف خلــق اقتصــاد اش ـرايك ،حتــى
اختفــاء الربوليتاريــا كطبقــة ،يجــب أن تســتمر كثــورة سياســية يف البنيــة الفوقيــة ،إذا مــا
تــم إهــال هــذا أو تجاهلــه ،أي أن النضــال اإليديولوجــي والثقــايف ال يتــم مــع تطــور
القــوى اإلنتاجيــة ،فيبــدو أن الرأســالية قــد اســتعادت.
كــا رأينــا ،فــإن التحليــل الجــديل املاركــي الصحيــح للمجتمــع االشـرايك مــا قبل االشـرايك،
والــذي هــو “مــكان األيديولوجيــة القدميــة كقــوة إنتاجيــة تتطــور ،ســيحل محلــه الجديــد
ولــن يكــون ممكنــا بعــد اآلن” بســبب االختــاف هــو أطروحــة الرجعيــة؟
قــال أحــد املتحدثــن عــن االنتهازيــة الجديــدة“ ،االنح ـراف الرصيــح ،املامرســة الثوريــة
والنظريــة” ،يقــال “نتــاج النظــام الســابق لإلنتــاج يجــب أن ينخفــض مــع تناقضــات
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 االشـراكية 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!
وكــا يشــر لينــن أنــه مــن املســتحيل العثــور عــى مثــل هــؤالء املطلعــن واملتعجرفــن
والجاهلــن عــى وجــه األرض ،مثــل هــؤالء املتحللــن الفكريــن البورجوازيــن الصغــار.
وفقــا لــرأي هــذا خليــج انتهــازي.
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1يف املجتمــع االشــرايك ،هنــاك تناقــض موضوعــي بــن القــوى اإلنتاجيــة وعالقــاتاإلنتــاج (يوجــد هــذا التناقــض املوضوعــي يف أذهــان هــذا االنتهــازي( ،وليــس يف املجتمــع
االشــرايك).
2أو ،فكــرة العــودة إىل العــامل مــن املمكــن أن تنطبــق ليــس فقــط عــى النظــام االشـرايك،ولكــن أيضــا عــى مجتمعــات مــا قبــل االش ـراكية .لذلــك هنــاك مــاو تــي تونــغ الــذي
يــذرف املاديــة التاريخيــة يف عقــول هــذا الرجــل؟
العوامل األساسية لشروط املوضوعية:
معنى وأهمية الشروط املوضوعية:
ونحــن“ ،االنح ـراف الحــق ،واملامرســة الثوريــة ونظريــة” املــادة “تركيــا ليســت الظــروف
املوضوعيــة الهيمنــة يف ثــورة الربوليتاريــا” ففــي أربعــة أقســام مختلفــة ،توقفنــا بطريقــة
مفصلــة جــداً (ألن املســألة يف غايــة األهميــة).
عــى النقيــض مــن ادعــاء االنتهازيــة الجديــدة ،فــإن هــذه املشــكلة مهمــة للغايــة .ال
ترتبــط املشــكلة مبشــكلة تكتيكيــة مــن الدرجــة الثانيــة ،ولكنهــا تتعلــق بقــوة وإمكانــات
حركتنــا الثوريــة الربوليتاريــة.
وهــو العامــل الرئيــي يف تحديــد خــط العمــل األيديولوجــي والســيايس .الجبهــة الوطنيــة
هــي العامــل الرئيــي الــذي يحــدد شــكل سياســتنا وطبيعــة دوافعنــا التكتيكيــة.
ال ينبغــي أن يؤخــذ عــى محمــل الجــد أن نناقــش أن مناقشــة هــذا الســؤال املهــم جــداً،
وهــو الخــط الرئيــي 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 خــال جلــب مشــاكل البلــدان التــي لهــا الدرجــة الثانيــة مــن األهمية بالنســبة
للامركســيني يف الثــورة االشـراكية؟
ومــن الطبيعــي أن يريــد هــؤالء االنتهازيــن الربجوازيــون الصغــار تغطيــة هــذه املناقشــة
حــول الجوهــر ،ألن وجــود أو عــدم وجــود الــروط املوضوعيــة للقيــادة هــو املقيــاس
األكــر صالبــة للثــورة الربوليتاريــة لهــذا اليــوم وهــذه املناقشــة هــي بعــض هــؤالء الســادة
االنتهازيــن الذيــن يحاولــون إخفــاء أنفســهم تحــت صيغــة ماركســية.
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مثلــا يظهــر اللــون الحقيقــي للقــرن يف القاعــدة ،فــإن األلــوان الورديــة منهــا واضحــة
يف مناقشــة الظــروف املوضوعيــة فهــؤالء الســادة بغــض النظــر عــن مــدى انحســارهم،
فإنهــم يكرهــون يف حالــة االعرتاضــات!
أكــر واحــد “تركيــا ليــس لديــه الــروط املوضوعيــة للهيمنــة يف ثــورة الربوليتاريــا” دعونــا
إلخــاد معنــى الكلــات ،فاملعنــى واضــح “مســتوى التنميــة االقتصاديــة الرتكيــة الحاليــة
مــن النضــال مــن أجــل التحــرر الوطنــي ،فــإن الربوليتاريــا ال تســمح لتكــون رائــدة” يف
هــذه الفــرة ،إذ ال تســتطيع الربوليتاريــا أن تصــارع مــن أجــل الســلطة لذلــك فــإن القــوة
االحتياطيــة للربجوازيــة الصغــرة أي “الفــرة التــي نحــن فيهــا ليســت مرحلــة الثــورة
الدميقراطيــة الوطنيــة ،بــل فــرة نضــال قــوة الربجوازيــة الصغــرة ضــد اإلمربياليــة ،فــرة
الحركــة الدميقراطيــة الوطنيــة”.
“يف هــذه الفــرة ،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
الجبهــة الوطنيــة” الآللــئ مــن أن “تركيــا ال يوجــد لديــه الــروط املوضوعيــة للهيمنــة
ثــورة الربوليتاريــا” تــرز مــن املحــور الرئيــي.
وينعكــس ذلــك يف خطوطنــا السياســية والعمليــة والقرائــن التكتيكيــة ،ويعــر رئيــس
االتحــاد الوطنــي الكردســتاين الســابق يوســف كوبــي عــن أصدقائــه بــكل وضــوح:
“ إن غالبيــة األعــال املشــركة 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 كابــان وأيــدت املتشــددين يف الوقــت الراهــن ال نلحــق الــرر ،ســنذهب
خطــوة بخطــوة ،وقــد حــاول الشــعار ضــد أمريــكا يف املســتقبل العثــور عــى توصيــة،
وقــد نصحــت مســرة املحكمــة العليــا التــي أعقبــت املمثلــن الربجوازيــن الصغــار املــي
بهــدوء( .إىل األمــام - M. Ç-ص.)11 :
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وكــا رأينــا ركزنــا ،ألن الطريقــة التــي يظهــر بهــا هــذا الســؤال هــي الصينيــة بــن االنتهازية
الجديــدة والخــط الربوليتــاري الثــوري ،وهــو صــدى لإلصــاح البورجــوازي الصغــر يف
صفوفنــا وبطبيعــة الحــال ،ينبغــي التفكــر مل ًيــا 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 اقـراح انتهــازي قــادرة دحضت
وأنــه ســيتم عــرض هــذا هــو املوقف الثــوري!
الشروط املوضوعية للهيمنة التي ال يمكن مناقشتها
الوعي السياسي االشتراكي والبوليتاري
يف العــر اإلمربيــايل ،ال ميكــن مناقشــة الــروط املوضوعيــة لهيمنــة الربوليتاريــا ،ولقــد
طــرح اللينينيــة هــذه املناقشــة يف ســلة املهمــات يف التاريــخ مــع نظريــة كاوتســي للقــوى
املنتجــة حتــى التحريفيــة الحديثــة ،التــي تقــرح 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،
ومــع ذلــك فــإن أســاليب التحريفيــة أكــر دقــة وحكمــة (ليــس مــن املهــم أن يتــم
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،
قائـاً إنــه مــن املســتحيل أن تكافــح الطبقــة العاملــة مــن أجــل الســلطة يف هــذه املرحلــة
ألن مســتوى تطــور القــوى املنتجــة غــر ٍ
كاف .وهكــذا ،ظهــرت الطبيعــة منــذ البدايــة.
وكــا هــو معــروف ،فــإن الرأســالية املحتــرة حولــت الحكــم الــذايت االقتصــادي
واالجتامعــي للبــاد وحولــت االقتصــادات الوطنيــة الخاصــة إىل حلقــات مــن سلســلة
تســمى االقتصــاد العاملــي.
ولذلــك ،فــإن وجــود ظــروف موضوعيــة للهيمنــة الربوليتاريــة ،والثــورات الربوليتاريــة
للبلــدان الرأســالية ،والثــورات الدميقراطيــة يف البلــدان شــبه االســتعامرية واالســتعامرية
154

هــو مبــدأ ال جــدال فيــه .لقــد انتهــى اآلن مســتوى القــوى اإلنتاجيــة للبلــدان الفرديــة
التــي تعــر عــن نظريــة كاوتســي لقــوى اإلنتــاج .بغــض النظــر عــن مســتوى القــوى
املنتجــة ،يف كل بلــد توجــد رشوط موضوعيــة للهيمنــة الربوليتاريــة يف الثــورة.
نحــن يف ضــوء هــذه املبــادئ األساســية لللينينيــة “ الظــروف املوضوعيــة يف الهيمنــة
ناضجــة للثــورة الربوليتاريــة يف تركيــا “ قلنــا ونقــول ويكشــف ســتالني بوضــوح أن الهيمنــة
الربوليتاريــة يف البلــدان املســتعمرة وشــبه املســتعمرة ال ميكــن مناقشــتها بشــكل موضوعي
يف قضايــا بطريقــة ال تــرك مجــاال للمجــادالت و “القضيــة الوطنيــة هــي جــزء مــن
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 تعــرف بهــا الجامهــر الثوريــة
برسعــة كبــرة ،أن تنقــذ الوحشــية بإثــارة االرتبــاك .دعونــا رشح .يدعــي متحــدث
باســم االنتهازيــة الجديــدة أن “الظــروف املوضوعيــة للثــورة واملصطلحــات املوضوعيــة
للربوليتاريــا” هــي مفاهيــم مختلفــة ،وأن “الظــروف املوضوعيــة للثــورة والثــورة” هــي
نفــس املفاهيــم (انظــر منشــورات شــاهني ألبــاي مــن PDAالعــدد 17صفحــة .)377
ليســت الــروط املوضوعيــة للثــورة والظــروف املوضوعيــة لهيمنــة الربوليتاريــا هــي
املفاهيــم املنفصلــة ،بــل هــي تعابــر نفــس الحقيقــة املســتخدمة باملعنــى نفســه .ألن
الربوليتاريــا هــي القــوة الرئيســية للتاريــخ يف الفــرة اإلمربياليــة ،فإنهــا ال ميكــن إال أن
تــؤدي إىل كل االنتصــارات يف هــذه الفــرة بغــض النظــر عــن طبيعتهــا .ولذلــك ،فــإن
الــروط املوضوعيــة للثــورة (الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة) وهيمنــة الربوليتاريــا ليســت
هــي نفســها.
تعنــي هــذه املعــاين املختلفــة أنهــا ميكــن أن تحــدث أي ثــورة خــارج الربوليتاريــا يف الفــرة
اإلمربياليــة ،مــا يعنــي أنهــا ضــد اللينينيــة! إن الظــروف املوضوعيــة للثــورة والوضــع
الثــوري (األزمــة الثوريــة) هــي مفاهيــم لهــا معــاين مختلفــة .األزمــة الثوريــة هــي رشارة،
كــا أوضحنــا يف مقــال “االنحــراف الصحيــح ،املامرســة الثوريــة والنظريــة”؛ لينــن ،يف
ال ـراع 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 “االنحـراف الصحيــح ،املامرســة الثوريــة
والنظريــة” ،ذكرنــا الــرط املوضوعــي للثــورة حتــى ال تتدخــل يف الــروط املوضوعيــة
لهيمنــة الربوليتاريــا ،ومبعنــى مــا ،أوضحنــا باســتخدام قــوس).
إن مفهــوم األزمــة الثوريــة ،كــا يشــر لينــن ،هو مجــرد ثــورات بروليتاريــة أو  XXلجميع
الثــورات يف التاريــخ (عــى ســبيل املثــال ،بالنســبة للثــورة الفرنســية) ،وليــس لثــورات
القــرن ،واألزمــة الثوريــة ال تعتمــد يف املقــام األول عــى مســتوى التنميــة االقتصاديــة
للبــاد .باإلضافــة إىل ذلــك ،ال تــؤدي كل أزمــة ثوريــة إىل ثــورة .يف نفــس الوقــت ،يجــب
أن تكــون الــروط الذاتيــة ناضجــة .للتلخيــص لفــرة وجيــزة ،مــن أجــل إحــداث ثــورة يف
أي بلــد يف العــامل:
1يجــب أن يكــون مســتوى التنميــة االقتصاديــة للبلــد كافيــا( .يجــب أن تكــون املتطلباتاملوضوعيــة 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 الفــرة اإلمربياليــة .ولهــذا الســبب
فــإن العامــل الثــاين والثالــث هــو الــذي يحــدد مــا إذا كانــت الطبقــة العاملــة يف بلــد مــا
ســتصل إىل الســلطة.
تســمى املرحلــة التــي يوجــد فيهــا هــذان العن ـران “املرحلــة الثوريــة” .H .يشــر إىل
هــذه املرحلــة باســم “قــر الثــورة” :و”التنميــة االجتامعيــة تجــري يف قرصيــن:
مرحلة تطورية ( .مرحلة ثورية.
قــوة الطبقــة االجتامعيــة 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.
هــذه هــي امليــزة املميــزة للفــرة التــي نحــن فيهــا لغــة الثــورة الربوليتاريــة يف هــذه
املرحلــة هــي األملانيــة .لــن يتغــر الخطــاب األملــاين حتــى لــو كان وض ًعــا ثوريًــا .ومــع ذلك،
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مــا أن يتــم تأســيس منظمــة ذاتيــة للربوليتاريــا ،وقــد تــم اتخــاذ مســافة معينــة لرفــع وعي
الجامهــر ،فــإن لغــة الثوريــن الربوليتاريــن يف أي أزمــة ثوريــة ميكــن أن تكــون فرنســية،
(كــا هــو معــروف ،يف األدب املاركــي ،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،
ال ميكــن التحــدث باللغــة الفرنســية وال ميكــن أن يكــون يف قــر الثــورة.
يســعى هــذا املتحــدث باســم االنتهازيــة الجديــدة إلثبــات اقرتاحــه االنتهــازي باإلشــارة إىل
لينــن ،الطريقــة الكالســيكية التــي يلجــأ إليهــا جميــع االنتهازيــن يف عرصنــا.
لينــن يف اثنــن مــن التكتيــكات (ص“ )20-21 :وصلــت إىل مســتوى التنميــة االقتصاديــة
الروســية وأنهــا وصلــت اىل اســع الجامهــر الربوليتاريــة الوعــي ودرجــة مــن التنظيــم
للطبقــة العاملــة يجعــل يف الوقــت الحــايل والتــي مــن املســتحيل متامــا للخــاص” بعبــارة “
الظــروف املوضوعيــة والذاتيــة لريــادة الربوليتاريــا يف الثــورة ليســت ناضجــة متام ـاً.
(انظــر شــاهني ألبــاي  ،PDAالعــدد  ،17ص )373 :وكــا نعلــم ،لينــن “غري كاف ملســتوى
التنميــة االقتصاديــة الروســية الثــورة” تعنــي الثــورة الدميقراطيــة ليســت ثورة اشـراكية.
يف الفــرة مــن الرأســالية االحتكاريــة “الظــروف املوضوعيــة للثــورة موجــودة يف كل
العــامل” يف املبــدأ اللينينــي “الظــروف املوضوعيــة موجــودة” كلمــة يف عــام  1905يف
البلــدان التــي ال تنطبــق عــى الثــورة الربجوازيــة يف روســيا هــي الثــورة الدميقراطيــة إىل
ثــورة اش ـراكية.
يتحــدث لينــن ضــد بارفــوس وتروتســي ،الــذي يقــرح إنشــاء حكومــة عامليــة يف املرحلــة
الربجوازيــة الدميقراطيــة كــا رأينــا“ ،الثــورة الربوليتاريــة” أســلوب مــرق املعروفــة باســم
مؤلــف مــن جميــع أنــواع املتقدمــن االنتهازيــة ،وهــي مســاحة ويحــاول إنقــاذ مبــاراة
نقلــه عــن طريــق مراعــاة مفهــوم الزمــن.
مــا هــو العجيــب ومــا هــو مضحــك ،هــذه االنتهازيــة عشــوائية مــن التحويــات التــي
متــت عــن طريــق وســائل معروفــة“ ،املنتجــن يف تركيــا يجــب تطويــر القــوات لنضــوج
الظــروف املوضوعيــة للقيــادة يف ثــورة الربوليتاريــا” ،وقــال كاتــب املقــال بعــد تقديــم
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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.
ســواء كانــت موضوعيــة أو حالــة ثوريــة وموضوعيــة ،فهــي ثوريــة مجهــزة باالش ـراكية
العلميــة التــي تحكــم الجامهــر الثوريــة العريضة يف رصاع شــجاع ضد الســلطة السياســية”
مــا إذا كان الطــرف موجــو ًدا “ (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 الفــرة اإلمربياليــة العوامــل التــي تحــدد مســتوى
الوعــي وتنظيــم جامهــر العــال والفالحــن الفقـراء ووجــود أزمــة
بهــذه الطريقــة ،تفكــر االنتهازيــة يف أنهــا تســتطيع أن تنحنــي عــن نفســها مــن خــال
خلــق دحــض ذايت ،ومعنــى وارتبــاك مفهــوم .فقــط يعتقــد أنــه هــو؟
انظــر مــا يقولــه الكاتــب نفســه أكرث :نحــن مل نطــرح أي رشوط مثــل وصــول الربوليتاريا إىل
مســتوى متقــدم مــن التطــور ،الربوليتاريــا التــي تشــكل األغلبيــة ،وحقيقــة أن الرأســالية
قــد وصلــت إىل مســتوى متقــدم مــن التطــور كــرط موضوعــي لقيــادة الربوليتاريــا يف
أي مــكان .املوظفــون مثــرون للســخرية حقــا” أنظــر (شــاهني ألبــاي  ،PDA-العــدد ،17
صفحــة.)379
النــور اإللهــي الكاتــب الثــوري الربوليتــاري كاوتســي ،حتــى مــن العــامل لــو خط ـرا شــبه
االســتعامري يف هــذا العــر منهــم أن يقــول لبلــد مثــل تركيــا( .كان كاوتســي واملناشــفة
يقولــون إن الثــورة االشـراكية واالشـراكية يف املرحلــة األوىل مــن اإلمربياليــة كانــت ناجحــة
يف ذلــك البلــد) ،أزمــة عامــة يف تركيــا وتقــول الدائــرة كدولــة شــبه مســتعمر وشــبه
إقطاعــي هــو انتحــار ســيايس.
حتــى أكــر البلهــاء ال يجادلــون بهــذا الشــكل؟ نعــم ،يــا رفــاق ال يقولــون ذلــك لكــم،
وفقــط “درجــة التنميــة االقتصاديــة يف تركيــا ليســت كافيــة لهيمنــة الربوليتاريــا يف الثــورة
الوطنيــة الدميقراطيــة.
“ “هــذه الفــرة هــي الرائــدة يف الجــذور الربجوازيــة الصغــرة بســبب عــدم مالمئــة
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املســتوى الحــايل للقــوى اإلنتاجيــة ”،أقــول لكــم .أنــت ال تقــرح نفــس نظريــة القــوى
املنتجــة مثــل كاوتســي .أنــت فقــط تطبــق هــذه النظريــة عــى املامرســة امللموســة لدولــة
شــبه اســتعامرية وشــبه إقطاعيــة هــذا كل يشء.
إليكم ما نعنيه يف مقالنا األخري 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 خــال انتقــاد مقــال “االنحـراف الصحيــح ،واملامرســة
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  PDAالعــدد ،17 :صفحــة 374
تنتمــي إلينــا).
كــا رأينــا“ ،الظــروف املوضوعيــة للقيــادة يف ثــورة الطبقــة العاملــة ناضجــة “ هــؤالء
الســادة مــن عبــارة مســتوى القــوى املنتجــة يف تركيــا عاليــة جــدا ،ويهيمــن عــى تركيــا
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.
“ قائــا 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 -PDAالعــدد
 17ص  ،)373األســود ملــك لنــا .ومــع ذلــك ،فــإن املؤلــف نفســه يقــول مــا يجــب رؤيتــه
يف ضــوء الطبعــة الثانيــة عــر.
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“القيــادة الربوليتاريــة ليســت شــيئا يعتمــد عــى نوايــا ورغبــات ذاتيــة النــاس .نوايــا
الخاصــة والرغبــات إىل ملمــوس ،يضــع النــاس بــدال مــن املثــايل الحقيقــي ،ليســت ثوريــة.
التحــركات مــن الظــروف الخرســانة الثوريــة تحليــل ملمــوس  ...الربوليتاريــا يف تركيــا
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 بخــاف قــوة العمــل .يجــب جمعهــا بشــكل رئيــي يف مجــال الصناعــة حيــث
يتــم اإلنتــاج الرأســايل عــى نطــاق واســع .بهــذه الطريقــة فقــط ســيكونون قادريــن عــى
الحصــول عــى الــروط الالزمــة للتنظيــم واالنضبــاط يجــب كــر االتصــال الكامــل مــع
الفالحــن واملمتلــكات الخاصــة بالكامــل.
ومــع ذلــك ،تركيــا الربوليتاريــا ،اليــوم ،هــو الطابــع الغالــب شــبه الربوليتاريــة “(تركيــا
املــرق عــى التخطيــط آليدينليــك ،العــدد  ،12ص.)464 :
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  ،12ويقــول 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  4-5أشــهر.
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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هــذه هــي انتهازيــة األطروحــات املتناقضــة التــي تتعــارض مــع بعضهــا البعــض بينــا
تنزلــق األفعــى مــن اليمــن إىل اليمــن عىل يســار االنجـراف؟ “مســتوى التنميــة االقتصادية
يف تركيــا قــد حــان لثــورة اشــراكية” ،االنتهازيــة العمــل ،حتــى أنــه ال يقيــم يف هــذه
الطريقــة تركيــا.
ويعتــر هــذا التقييــم مفهومـاً خاطئـاً مبالغـاً فيــه يتجــاوز املبالغــة واملغــاالة يف انتهازيــة
العمــل( ،يف الواقــع ،يكمــن التغيــر يف األشــهر الخمســة مــن هــذا التغيــر يف “عالقــات
اإلنتــاج” الخاصــة بانتهازيــة العمــل االنتهــازي ك .بوراتــاف الــذي أصبــح إيديولوج ًيــا
لالنتهازيــة الجديــدة يف األشــهر الخمســة األخــرة).
نحــن يف تركيــا الربوليتاريــا يف البلــدان الرأســالية ضعيــف وضئيــل باملقارنــة مــع الطبقــة
العاملــة والطبقــة العاملــة مــن الســندات الفالحــن لدينــا هــي موجــودة ،ونحــن نقــول
ونعــارض جميــع اآلراء االنتهازيــة التــي تحــاول إظهــار قــوة الطبقــة العاملــة أكــر مــا
هــي.
 )1مفهوم االرتباك
 )2الدرع لتشويه لينيني
 )3محاولــة إنقــاذ املوقــف عــن طريــق عمــل أطروحــات دحــض بعضهــا البعــض وعمــل
تجمعــات مزيفــة.
 )4حــول طبيعــة هــذا الرجــل املحــرم وغــره مــن أمثالــه ،الذيــن يعارضــون بعضهــم بعضــا
بطريقــة انتقائيــة ،وكالهــا ،لرؤيــة مــا يقولــه لينــن :ســوف يبحــث الزمــن عــن الطريــق
الوســط ،بــن وجهتــي النظــر املتبادلتــن ،فهــو دامئًــا مــا يكــون كأنــه ثعبــان ،ويحــاول
أن يتوحــد مــع كل مــن وجهــات النظــر ،مــع تغي ـرات طفيفــة ،شــكوك ،نصيحــة ب ّريــة
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 جامهريهــم
بغــض النظــر عــن املرحلــة التــي نحــن عليهــا ،فــإن مهمتنــا الرئيســية هــي رفــع هــذا
الوعــي التلقــايئ للطبقــة العاملــة إىل الوعــي الســيايس االشـرايك ،والــذي قــد يكــون لديــه
أكــر وعــي نقــايب.
إن مجــال عمــل الثوريــن الربوليتاريــن مــن أجــل جلــب الوعي الســيايس االشـرايك 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
االشـرايك مــن خــال تنظيــم جامهــر العــال حــول إطــار هــذا النضــال مــن أجــل الحقــوق
واملطالــب االقتصاديــة ،ومحاولــة تنظيــم هــذه الرصاعــات االقتصاديــة بكلــات الــر
السياســية ومعالجــة مجموعــة واســعة مــن الحقائــق السياســية التــي تجــذب جميــع
الطبقــات الوطنيــة.
ســوف نجلــب وع ًيــا سياســ ًيا اشــراك ًيا للطبقــة العاملــة مــن خــال إظهــار أصدقائهــا
وأعدائهــا يف هــذه املرحلــة ،قائلــن إن التحريــر الكامــل لهــا ســيكون ممك ًنــا بالثــورة
االشــراكية ،لكــن الطريــق إىل الثــورة االشــراكية هــو الدميقراطيــة الوطنيــة .هــذا هــو
جلــب الوعــي الســيايس االشــرايك للطبقــة العاملــة.
بعــض يف هــذه املرحلــة مــن الطبقــة العاملــة وعيــه الســيايس االشــرايك مــن الدرجــة
الوطنيــة األخــرى إىل الوعــي الوطنــي (بحــد أقــى الوعــي الطبقــي) يتوخــى اتخاذهــا
مبــدأ اللينينــي ،التخــاذ الوعــي الســيايس االشـرايك “االشـرايك تركيــا” هــي أخــف ضــد ملــن
املفــرض أن يــرخ.
رؤيــة انتهازيــة جديــدة تقــول اثنــن املتحدثــة عــن ذلــك ...“ :إن الوعــي االشـرايك الطبقــة
العاملــة مــع األخــذ ،فعليــك أن تأخــذ الوعــي الوطنــي لفئــة وطنيــة أخــرى  ...نهــج القاطع
لنــا ال تقاتلــوا للعمــل االســتقالل مــن الدرجــة ،مصانــع االشـرايك تركيــا ،والطــاب 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.
يف هــذا الصــدد ،ال يتــم أخــذ الوعــي املنفصــل للطبقــة العاملــة بفصــل الوعــي عــن
الطبقــات الوطنيــة األخــرى.
لســوء الحــظ ،أيهــا الســادة ســنجلب وع ًيــا منفصـاً للطبقــة العاملــة (مبــا يف ذلــك الفالحني
الفقــراء) بعيــدً ا عــن الوعــي الســيايس االشــرايك ،والطبقــات القوميــة األخــرى (وليــس
الوعــي الســيايس االشـرايك) ،ويف أي مرحلــة نحــن يف االشـراكية العلميــة ،يأمرنــا أن نجلــب
الوعــي الســيايس االشـرايك للطبقــة العاملــة بــدال مــن الوعــي التدريجــي.
لهــذا الســبب ،نحــن االش ـراكيون ،نجلــب الوعــي الســيايس االش ـرايك بالقــول إن حزبنــا
يجــب أن يكــون حزبــا اش ـراكيا بالقــول إن الهــدف الرئيــي هــو الطبقــة العاملــة وأن
الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة هــي نقطــة توقــف رضوريــة.
يف هــذه املرحلــة ،الربجوازيــة الوطنيــة والربجوازيــة الصغــرة (وخاصــة املفكريــن
العســكريني واملدنيــن) والربوليتاريــا ال تــرى أي اختــاف بــن االثنــن اللذيــن يدافعــان
عــن نفــس الوعــي ،ســواء الطبقــة العاملــة أو الربجوازيــة الوطنيــة والربجوازيــة “حزبنــا
الوطنــي” ،املنظمــة هــي الهــدف.
هنــا هــو الفصــل الصغــر بيننــا والفــرق الصغــر بــن االنتهازيــن الحقيقيــن واالنتهازيــن
الربجوازيــن الصغــار هــذا هــو معنــى املرحلــة الداخليــة للحركــة الدميقراطيــة الوطنيــة.
هــذا هــو املناشــفة ،التــي تريــد أن تجعــل الربوليتاريــا الثوريــة قــوة احتياطيــة مــن
املتطرفــن الربجوازيــن الصغــار!
متامــا كــا ســيتبني ،وهــذا هــو الفهــم الصحيــح انتهــازي مــن الوعــي الســيايس االش ـرايك
للطبقــة العاملــة التخــاذ “تركيــا االش ـراكية ”،انــه يتفهــم شــكل مــن ال ـراخ.
يف هــذه املرحلــة“ ،االشـرايك تركيــا” ال يعنــي رمــي شــعار الطبقــة العاملــة التخــاذ الوعــي
الســيايس االشـرايك .عــى العكــس ،فــإن الخلــط بــن صديــق وعــدو الطبقــة العاملــة هــو
تشــويه الهــدف.
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وباختصــار ،ال يوجــد فــرق جوهــري بــن فهــم الوعــي املضلــل وفهــم وعــي االنتهازيــة
القدميــة وكال الفصائــل االنتهازيــة “االش ـرايك تركيــا” شــعار الوعــي االش ـرايك “املســتقلة
تركيــا” ،وصــاح يف جانــب الوعــي الوطنــي مــن املفــرض أن أعتــر إن نضــال الطبقــة العاملة
الــذي يســتهدف الحقــوق واملطالــب االقتصاديــة والدميقراطيــة ليــس بالطبــع نضــاال
سياســيا ثوريــا بروليتاريــا.
والكفــاح مــن أجــل النضــال الســيايس الثــوري الربوليتــاري يجــب أن يتوقــف عــن الكفــاح
ضــد الرؤســاء( ،وهــذا ممكــن مــن خــال كفــاح جامهــر العــال التــي تقودهــا الكــوادر
املســلحة الذيــن لديهــم وعــي ســيايس اش ـرايك يف إدارة وإدارة الحــزب االش ـرايك) ومــع
ذلــك ،فــإن هــذا الـراع معــاد لإلمربياليــة ومناهضــة لإلقطــاع خــال الثــورة الدميقراطيــة
الوطنيــة.
ومبــا أن النضــال مــن أجــل الحقــوق االقتصاديــة ومطالــب الطبقــة العاملــة هــو رصاع
دميقراطــي ،فهــو معــاد لإلمربياليــة ومناهــض لإلقطــاع مــن حيــث قيمتــه ونطاقــه
املوضوعــي.
لكــن هــذا الكفــاح ضــد اإلمربياليــة واملناهــض اإلقطاعــي ليــس هــو النضــال الســيايس
الثــوري الربوليتــاري للعــال الذيــن لديهــم وعــي ســيايس اشــرايك لتأســيس قوتهــم
الخاصــة ضــد اإلمربياليــة األمريكيــة واملتعاونــن معهــا ،ألنهــا تنفــذ بالوعــي النقــايب ضــد
الرؤســاء األفــراد ،ســواء ضــد املتعــاون أو البورجوازيــة الوطنيــة.
لتلخيــص ،النضــال االقتصــادي والدميقراطــي يف الوقــت الحــارض للطبقــة العاملــة،
والنضــال الســيايس الثــوري الربوليتــاري عــى الرغــم مــن الطابــع املناهــض لإلمربياليــة
واملعــادي للطبقــة العاملــة وغــزوات املصانــع العرضيــة ،وتحويــل اإلمربياليــة األمريكيــة +
الربجوازيــة التعاونيــة  +الســلطة اإلقطاعيــة إىل رصاعــات فعليــة مــع األحـزاب السياســية
وإن النضــال الســيايس الثــوري الربوليتــاري للطبقــة العاملــة يقــوم بــه االنفصــال الرائــد
للطبقــة العاملــة.
والهــدف النهــايئ لنضــال العــال ذوي الوعــي االجتامعــي هــو قــوة الطبقــة العاملــة ،تركيــا
مســتقلة ودميقراطيــة متامــا الــذي يقاتــل ليكــون حقــا توقــف إجبــاري لهــذا الغــرض ،ال
ننــى الهــدف النهــايئ للعمــل مــع الوعــي الســيايس االشـرايك أو ال يعنــي أن يــرك لجانــب
واحد.
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وبشــكل عــام ،جميــع االشــراكيني ،وخاصــة ،كــا يقــول لينــن“ ،يكافحــون مــن أجــل
الثــورة الدميقراطيــة والثــورة االشــراكية” دون “تنامــي ومتجيــد الثــورة الدميقراطيــة”.
كذلــك يف مقــال “االنح ـراف الصحيــح ،املامرســة الثوريــة والنظريــة” ،نقــدم أمثلــة عــن
أهــم حــركات الطبقــة العاملــة يف األشــهر الســتة إىل الســبعة األخــرة ويرجــع ذلــك إىل
حقيقــة أنهــا األكــر أهميــة مــن حيــث تغطيتهــا واللعــب العــام.
ولــن نقــوم بــإدراج جميــع الحــركات العامليــة كتقاريــر صحفيــة يف مقالنــا ،قائلــن إن
هنــاك مواقــف كينــدي موجهــة إىل اإلمربياليــة األمريكيــة ،قائلــة إن الحــركات العامليــة
التــي ظلــت مســتمرة منــذ شــهور كانــت عالمــات عــى تحــول الطبقــة العاملــة لدينــا مــن
الطبقــة إىل نفســها ،حتــى إىل حــد محــدود ،لقــد كتبنــا أن دور االش ـراكيني العامليــن يف
تلــك املناطــق ال ميكــن االســتهانة بــه( ،انظــر مجلــة االشـراكية املضيئــة ،العــدد ،15 :ص:
.)205
هــذا هــو مؤلــف “الثــوري الربوليتــاري” أيدينليــك ،مــع التشــوهات التــي يطلــق عليهــا
الربيطانيــون الخــط الــذي يقــرأه ،مــن خــال تجريــد جملــة مــن األطروحــة الرئيســية،
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.
أيضــا ،فإنهــا تحتــاج ســتني عامــا مــن الحركــة االش ـراكية يف تركيــا أيضــا كل مــن تراكــم
نتيجــة لتأثــر الحركــة الثوريــة الربوليتاريــة لدينــا ،عــى الرغــم مــن الفــوىض والعــال
بــن االش ـراكيني أن هنــاك الزمــاء مــع الوعــي الســيايس وهــؤالء األصدقــاء مــن النضــال
االقتصــادي والدميقراطــي للطبقــة العاملــة “تســقط أمريــكا”“ ،تركيــا املســتقلة” ،الــخ.
لقــد ذكرنــا أنهــم نشــطون يف تقديــم قصائــد سياســية.
يف الواقــع ،يف النضــال مــن أجــل الحقــوق واملطالــب االقتصاديــة للعــال ،بعــض العالمــات
السياســية ليســت “عشــوائية” أو “خاطئــة” كــا يعتقــد البعــض.
عــى ســبيل املثــال عــى الرغــم مــن عــال املعــادن مــن جميــع ينــام الجهــود ،تســعة
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 االش ـرايك يف ايريغــى اتخــذت
نتيجــة لعمــل متواصــل وشــجاع مبســتوى وعــي هــؤالء األصدقــاء هــو أعــى بكثــر مــن
املنشــقني االنتهازيــن الذيــن يحاولــون قطــع وســائل اإلعــام حــول أنقــرة واســطنبول.
هــذا ،عــى عكــس ادعــاء االنتهازيــة الجديــدة ،هــو املثــال األكــر واقعيــة عــى خــط
الثــورة الربوليتاريــة الــذي ال يتــم متثيلــه إال مــن قبــل حــركات الشــباب.
بالقــول إن الحركــة االشـراكية الجديــدة ممثلــة فقــط مــن قبــل الشــباب الثــوري ،بــإدارة
ظهرهــا لهــذه الحقيقــة ،متناســن أن هنــاك نغــات مختلفــة بــن األلــوان البيضــاء
والســوداء يســتنتج أن الربجوازيــة الصغــرة “رائــدة”.
بطبيعــة الحــال ،اليــوم ،ليســت الجامهــر األوســع لطبقتنــا العاملــة مدركــة متا ًمــا للوعــي
النقــايب .ولكــن دعونــا نتذكــر ،أن الفهــم االشــرايك العلمــي يذكــر أن هنــاك درجــات
مختلفــة مــن الرمــادي باللونــن األســود واألبيــض .ولهــذا الســبب ،فــإن عالمــات التحــول،
أيــا مــن الطبقــة إىل نفســها ،إىل حالــة الطبقــة فيهــا واضحــة مبــا يكفــي لعــدم تــرك أي
مــكان لالش ـراكيني (لالش ـراكيني ،بالطبــع).
يف مقــال “االنحـراف الصحيــح ،املامرســة الثوريــة والنظريــة” ،بعــد أن أوضــح أن الجامهــر
األوســع لطبقتنــا العاملــة هــي مــن الطبقــة الذاتيــة ،يف هــذه املرحلــة ،حــركات العــال
التــي يقودهــا الثــوار الربوليتاريــون واملهــن الربيــة للفالحــن املســاكني ،بصفتهــم الطبقــة
العاملــة وطبقــة عاملنــا ،اتخــاذ موقــف صــارم وعمــل؟ “ هــذا املؤلــف الــذي يعمــل مــن
وعدنــا.
ومــن الحكمــة أن نؤكــد أننــا خلطنــا بــن النضــال الثــوري الربوليتــاري للطبقــة العاملــة
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 الرصاعــات االقتصاديــة
والدميقراطيــة للعــال املناهضــن لإلمربياليــة ومناهضــة اإلقطــاع مــن حيــث قيمتهــا
ونطاقهــا املوضوعــي تتحــول يف بعــض األحيــان إىل احتــال املصانــع وتضــارب القــوة
التعاونيــة مــع الرشطــة املجتمعيــة؟
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وبــرف النظــر عــن الفــاح الفقــر والشــباب الثــوري ،مــا هــي الطبقــة أو العشــرة
األخــرى التــي يوجــد فيهــا مثــل هــذا العمــل الــذي قــد يتعــارض مــع القــوى الفاش ـ ّية
للقــوة التعاونيــة؟
هــذا الســؤال يف مقالنــا “اليــوم النضــال الوطنــي عــى مســتوى األمــة هــو بــن املتعاونــن
الكامليــن .الثوريــون الربوليتاريــون هــم جــدد ،وهــم عــى املنــر الســيايس القائــم عــى
حــركات الشــباب” ،قــال ،مش ـرا إىل هــذا الكاتــب االنتهــازي ،الــذي قــال إن الراديكاليــن
الربجوازيــن الصغــار هــم رواد يف هــذه املرحلــة .وقــد اختــار هــذا خليــج  eyyamcıأيضــا
لتجعيــد هــذا الســؤال مــن خــال جعــل الجدليــة عــى مشــاكل مــن الدرجــة الثانيــة؟
أمــا يف هــذه املقالــة ،يجــب أن نذكــر أيضً ــا املشــكلة التحــدي الرئيــي يف البــاد ليــس بــن
الكامليــن واملتعاونــن ،بــل بــن الثوريــن الربوليتاريــن واإلمربياليــة األمريكيــة( .يف حــرب
التحريــر الوطنيــة الثانيــة ،مــن الخطــأ أن نشــر إىل أن اإلمربياليــة األمريكيــة هــي البديــل
الوحيــد املضــاد للثــورة للمتعاونــن ،لكــن هــذا الكاتــب الــذي أعلــن حــزب الشــعب
الجمهــوري لـــ “الكــايل الصحيــح” ،هنــا يلغــي عمــدا اإلمربياليــة) ال أجاويــد وحــزب
الشــعب الجمهــوري ،لكــن الثــوار الربوليتاريــن.
يف هــذه املرحلــة مــن حــرب التحريــر الوطنيــة الثانيــة ،أولئــك الذيــن كانــوا يف الســجن،
أولئــك الذيــن ماتــوا مل يكونــوا الكامليــن الذيــن كانوا “ميينــون” ،لكــن الثــوار الربوليتاريني.
لكــن هــذا الخليــج مناســب لنفســه .ألنهــم ،وفقــا لهــم ،أولئــك املســجونون ،الذيــن ال
يستشــهدون ،ليســوا ثوريــن بروليتاريــن ،بــل هــم “أناركيــون”“ ،مغامــرون”“ ،حفنــة مــن
أعــر”.
إن الثــوار الربوليتاريــن “الحقيقيــن” ال يصبحــون شــهداء ،وال يســقطون يف الســجون،
فهــم يعرفــون أن الطريقــة الثوريــة لزيــادة الوعــي بهــذه الكتلــة باعتبارهــا جــز ًءا مــن
“مــاو” هــي الصحافــة ،وبهــذه الطريقــة يحاولــون إيقــاظ جامهــر العــال والفالحــن!
وبالتــايل ،وفقــا لهــؤالء الســادة ،يف هــذه الفــرة ،ال يوجــد رشط موضوعــي لتأســيس قيــادة
الربوليتاريــا أو تنظيمهــا.
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هــذه الفــرة ليســت ســوى فــرة الصحافــة والوعــي الوطنــي للربوليتاريــا! مــا هــو غريــب
ومضحــك ومــؤمل أن مــا نقولــه عــن هــذا املؤلــف االنتهــازي ،الــذي يدعــي أنــه يقــول
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 شــاهني آلبــاي – آيدينليــك
العــدد  12صفحــة.)409
“عــامل مــرق ويف تركيــا” مجلــة مــرق االشـرايك تصــل إىل عــدد الخامــس عــر مــن هــذه
املــادة يحــق لهــا تعيــن أنفســهم بالخــط الســيايس الــذي يقــول أكــر مــن ذلــك ،تــرى مــا
هــو انتهازيــة جديــدة؛ “العــال املغنــي ،ســيارة مــن الطــاب  METUتحــرق مبــارشة
بعــد دخــول هــذا العمــل يف طبيعــة قــوة معاديــة للواليــات املتحــدة ،وأضــاف الثــاين
التحريــر الوطنــي لحربنــا.
“ يف تركيــا الطبقــة العاملــة هــي بدايــة للتحــول إىل النضــال الســيايس والنضــال االقتصادي”
(انتبــاه للقــارئ ،قلنــا فقــط عالمات االتجــاه).M. Ç .
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 الجامهــر وتنتمــي آليــة النقــد
الــذايت إىل الثوريــن الربوليتاريــن الذيــن ارتكبــوا األخطــاء! اســتقرار السياســات ،وليــس
لديهــا وحــدة املبــادئ الفكريــة واألخالقيــة يف رأيهــم مــن هــذه “الوحــدة املبدئيــة” نظـرا
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 برينشــاك الــرق :آيدينليــك الـــ عــدد 7الصفحــة .)21
هــذه طريقــة مختلفــة للتعبــر عــن اشـراكية بيهيــس بــوران التــي ال تقــدر بثمــن ووفقـاً
لهــذا الفهــم فــإن الحــركات خــارج حــدود رشعيــة دســتور ( 27مايو/أيــار هــي 1-إمــا
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إرهابيــة أو 2-حــركات فوضويــة) أو اســتفزازات الرشطــة ،هــل كان األناركيــن أو وكالء
الصحافــة واملركــز األمريــي لألنبــاء يف أنقــرة والذيــن دمــروا عمــوم أمريــكا يف اســطنبول؟
مــاذا تقــول ،التشــوهات الفكريــة الربجوازيــة الصغــرة التــي تحــاول لعــب االش ـراكية يف
حــدود الرشعيــة؟
ماهر تشايان حزيران 1970
مراجع :

[*] نُــر املقــال ألول مــرة يف يونيــو عــام  ،1970يف العــدد العرشيــن مــن مجلــة أيدينليــك
االشرتاكية.
[ ]*1الربوليتاريــة الثوريــة يف الــــ عــدد 16الســيد مــرق يف “عــامل مــرق ويف تركيــا “،
والعــدد  .17يف “الطبقــة العاملــة والثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة” عــرض موجــز لهــذه
املــادة ولهــذا الســبب ســوف نشــر فقــط إىل حــرف مــن هاتــن املادتــن ،والتــي تكــون
واضحــة مــن مؤلــف نفــس املؤلــف (شــاهني ألبــاي).
[ ]*2كان عــدد أخطــاء الطباعــة الهامــة ( .15عــى ســبيل املثــال“ ،تركيــا ســيجعل فيتنام”،
“ســيجلب” ،وقــد شــكل  ”j.moach “j.moachو “الـراع الســيايس االشـرايك”“ ،النضــال
االشـترايك”) ويف الوقـ�ت نفسـ�ه يتـ�م ترتيـ�ب  Bassutolanيف شــكل �Bassertulon. Bassu
 )tolanهــي 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 بخــاف املفارقــة .الحــد مــن النقــاش األيديولوجــي لهــذا املســتوى هــو البيزنطــي.
يف مقالتنــا ،ذكرنــا  .B.A.Cيف الواقــع ،فوجئنــا أن الشــخص الــذي قــال الكلــات املذكــورة
أعــاه مل يقــل“ :ال توجــد دولــة يف العــامل”.
[ ]*3نحــن ،كــا ادعتنــا االنتهازيــة الجديــدة ،مل نجــادل بــأن االســراتيجيات يجــب أن
تحــدد وفقــا ملســتوى التنميــة االقتصاديــة يف البلــدان .بالنســبة لجميــع البلــدان التــي
توجــد فيهــا بقايــا اســتعامرية وشــبه اســتعامرية وإقطاعيــة ،اقرتحنــا واقرتحنــا اسـراتيجية
الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة باعتبارهــا الطريقــة الثوريــة الصالحــة الوحيــدة.
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أردنــا فقــط أن نظهــر حقيقــة أن مســتويات التنميــة االقتصاديــة لديهــا ميــل كبــر لالعتامد
عــى الراديكاليــن الربجوازيــن الصغــار يف الحركــة املاركســية يف املناطــق ذات التنميــة
االقتصاديــة املنخفضــة جــدا ،مشـرا إىل اآلثــار اإليجابيــة والســلبية عــى حــركات البلــدان
املاركســية وهــذا ليــس أكــر مــن حقيقــة موضوعيــة علميــة.
عندمــا نــدرس الحركــة االشـراكية 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  ،Uvaالتــي توفــر
الريــادة املؤقتــة أو الدامئــة للراديكاليــن الربجوازيــن الصغــار ،هــي الخــط االس ـراتيجي
لهــذه املنظــات.
وهنــاك عــدد قليــل جــدا مــن األحــزاب العاملــة يف أفريقيــا تدافــع عــن أطروحــة
االسـراتيجية للثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة( .انظــر نكرومــا ،االســتعامر الجديــد ،األحـزاب
السياســية يف البلــدان األفريقيــة).
ومبــا أننــا رأينــا أن رأي م .بيــي يف العــدد الخامــس مــن اليســار الــريك هــو التحديــد
الصحيــح لهــذه الحقيقــة املوضوعيــة ،فقــد أخذناهــا إىل مقالتنــا .م بيــي ،كــا وعــدت يف
تلــك املقالــة ،يف دول مثــل غانــا والصومــال (ال يوجــد حــزب اشـرايك يف هــذه البلــدان ،ألن
الطبقــة العاملــة قــد تكــون يف مســتوى ميكــن تجاهلــه) بعــد االســتقالل ،فــإن الوطنيــن
يف البــاد (الذيــن يُقصــد بهــم الراديكاليــن الربجوازيــن الصغــار) ال يســقطون يف حضــن
اإلمربياليــة.
والطريقــة الوحيــدة التــي ميكنهــم إتباعهــا ســتكون تنميــة غــر رأســالية ،وبهــذه الطريقة،
ميكــن متريــر االشـراكية عــر سلســلة مــن الثــورات التــي ســتعززها الطبقــة العاملــة وميكــن
إنقــاذ البالد.
خــاف ذلــك ،كان مــن املحتــوم أن نذهــب تحــت نــر االســتعامر مــرة أخــرى( .م.بــي:
“االشـراكية هــي ســبب الطبقــة العاملــة” ،يقــول برصاحــة أنــه يف ظــل قيــادة الربجوازيــة
الصغــرة ال ميكــن متريــر االش ـراكية) ،فبعــد اســتقالل دول مثــل غانــا والصومــال ،مل يتــم
طــرح املنظمــة االشـراكية يف الربنامــج الدميقراطــي العــام أمنــا تــم طــرح اقـراح املنظمــة
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االشــراكية يف االقتصــاد الوطنــي بالجزائــر ،والــذي لــه مســتوى معــن مــن الصناعــة
والطبقــة العاملــة والحــزب االشـرايك ،مــن قبــل ( PAGS-ORPالحــزب االشـرايك املتقــدم)
يف بيانـ�ه املكـ�ون مـ�ن  5بنــود وليــس املقصــود باإلشــارة إىل أنظمــة بــن بيــا أو �Bume
 dyenاالشــراكية.
الحــزب االشـرايك املتقــدم هــو حــزب تجمــع عــام  1968ضــد العــال االشـراكيني ،الفالحني
واملثقفني.
هــذا الحــزب طــرف يف الجزائــر التــي اقرتحــت عــام  1968تأســيس جبهــة وطنيــة واســعة
ضــد الرجعيــة واإلمربياليــة ،ومــا زالــت تقــول إن الخطــوة الثوريــة التــي تنتظــر الجزائــر
هــي الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة( .اقــرح اقـراح التنظيــم االشـرايك ليــس فقــط مــن قبــل
الحــزب االش ـرايك الرائــد ،ولكــن أيضــا مــن قبــل أعضــاء  CKPالســابق (حــزب الكــايل
الدميقراطــي).
الحــزب االشــرايك املتقــدم هــو حــزب اشــرايك يف الواقــع ،فــإن طبيعــة حــزب الــرواد
االش ـرايك ليســت مهمــة ،ألن هدفنــا هنــا واضــح :ال ميكــن أبــدا ذكــر التنظيــم االش ـرايك
يف دول مثــل غانــا والصومــال ،حيــث ميكــن تجاهــل الطبقــة العاملــة ومســتوى التنميــة
االقتصاديــة إىل حــد كبــر ،وتجــدر اإلشــارة إىل انتهازيــة جديــدة يف معظــم بطريقــة مثــرة
لالشــمئزاز مــن خــال تزويــر هــذه القضايــا ،والثــورة الوطنيــة الدميقراطيــة هــي أول مــن
يقــول أنــه هــو خطــوة رضوريــة يف تركيــا ،م .بيــي مدعيــا للدفــاع عــن الثــورة االشـراكية
يف تركيــا الفكاهــة الســقوط لغــرض االنتهازيــة ،هــو املثــال األكــر واقعيــة عــى الكيفيــة
التــي ميكــن بهــا تدمريهــا بســهولة  ،بــأي مثــن عــى عكــس االدعــاء بانتهازيــة جديــدة
،ســتكون املنظمــة االش ـراكية يف اقتصــاد الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة .وهــذا ســيجعل
أثــره عــى االقتصــاد.
[ ]*4هــذه هــي اإلمربياليــة الثالثــة .يف عــام  ،1917جــادل بــأن مقاطــع لينــن إلعــداد
الظــروف الفرعيــة للتأديــب هــي “أرص لينــن عــى املــرور عــر املســار ،ولكــن عندمــا تــم
إغــاق هــذا الطريــق ،لجــأ إىل الثــورة” ،ال يعنــي االنضــام.
[ ]*5نفــس املؤلفــن م .بيــي يف “أنــت ،وأنــا يل ومنهــا ميكنــك أن متثــل قــوة ثوريــة يف
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
ينتقــد املتطرفــن الربجوازيــن الصغــار الذيــن زعــم أنهــم قــادة “البورجوازيــة”( ،انظــر
أيامجــي  PDAالعــدد  17صفحــة 391للكاتــب نفســه مــاذا يفعــل مــا يقــول.
إن أعــداء وأهــداف الكامليــة اليســارية ،وهــي الخــط الســيايس للجيــش ،واملثقفــن
املدنيــن ،والربجوازيــة الصغــرة ،هــي يف األســاس نفســها (مــع الثوريــن الربوليتاريــن)،
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.
[ ]*6إن الرأفــة املناهضــة للرأســالية عــى جــدول أعــال الحــزب املاركــي منفصلــة يف
تلــك املرحلــة ،والشــعار الثــوري هــو القــوة االشـراكية.
[ ]*7انتقــد األناركيــون النقابيــون (حركــة األشــخاص الطبيعيــن) ملوقفهــا يف ،1941-1944
قائلــن“ :مــا هــي مهمتــك ،مــا هــي بلــدك؟”
[ ]*8جورج بوليتزر ،املبادئ األساسية للفلسفة ،ص 53 ،52 :تنتمي إلينا.
[ ]*9ماو تشونغ تونغ ،نظرية املامرسة صفحة .14
[ ]*10جورج بوليتزر ،مبادئ الفلسفة ،ص.179 :
[ ]*11كتيــب الــروط (لــــ جينيــوس) العــدد األول ص  336وكتــاب أزمــة اليــوم يف
الرأســالية العامليــة ل أرزومانيــان صفحــة .2
[ ]*12لجــذب انتبــاه الثــوار املناهضــن ،يتــم نــر كتــاب هــذه الكتيبــات املعاديــة
للشــيوعية مــن قبــل الغــرف التجاريــة.
[ ]*13ينتقدنــا متحــدث باســم االنتهازيــة الجديــدة لإلشــارة إىل أن فيديــل كاســرو ،يقــول
“االنتهازيــة املناســبة “هــل االنتقــال مــن “انتهــازي يســار” خطــأ فــادح أن يكــون موضــوع
نقد ؟
ال يشــر لينــن إىل الســالية املاركســية ،التــي اتهــم ماركــس وإنجلــز بالخيانــة ووفقــاً
ملنطــق هــذا الرجــل ،فقــد شــارك الســال نفــس الخــط االنتهــازي يف لينــن ألنــه أشــار إىل
الســال الــذي اتهمــه ماركــس بالخيانــة.
[ ]*14يف العمــل التقدمــي ،فــإن نقــد ديـراي هــو قصــة طويلــة حتــى “تــي” غيفــارا قــد
اتهــم بالزيــف يف مخطوطــة جــون كيــي.
[ ]*15نــرى مــاو تــي تونــغ “لقــد ســارعت قيــادة الربوليتاريــا  ...ثــورة الفالحــن (نظريــة
ومامرســة ،ص ،47 :مائــل تنتمــي إلينــا) .انظــر أيضــا (أخبــار النــاس) ،الجيــش الشــعبي
172

ويــن لــن بيــاو طويــل انتصــار الحــرب الشــعبية صفحــة .44
[ ]*16لني بياو :يعيش انتصار حرب الشعب ،ص54 :
[ ]*17توين كليف ،روزا لوكسمبورغ ،ص58 :
[ ]*18وعــى الفــور مالحظــة أن لدينــا أخــوي “مــاو” كــا تدعــي “الحركــة الوطنيــة
الدميقراطيــة ثــورة الدميقراطــي الوطنــي “ متييــز بأنهــا ال تنتمــي إىل مــاو تــي تونــغ! مــاو
يقــول ذلــك فقــط “إذا مل تكــن الطبقــة العاملــة هــي القائــدة ،فــإن الثــورة ســتهزم”.
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
املفتوحــة للجنــة املركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي يف عــام  :1964يف هــذا الصــدد
أعطــت حربــه بيانــا جميــا “ (الثــورة الربوليتاريــة وخروتشــوف التحريفيــة).
هــذا التمييــز هــو “املســاهمة الرســمية” ملطالبنــا “مــاو” للامركســية يف حــن مييــز البعــض
منهــم “حركــة ميــي الدميقراطيــة -الثــورة” ،يدعــي البعــض أنهــا نفــس املفاهيــم مثــل
الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة والحركــة الوطنيــة الثوريــة .عــى ســبيل املثــال“ ،يطلــق
لينــن عــى هــذه االس ـراتيجية (اس ـراتيجية الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة) حركــة وطنيــة
ثوريــة”( .يــوم مضيــئ -آيدينليــك ،عــدد ،8 :ص .149 :تنتمــي إلينــا) هــذا هــو مجــرد
مثــال صغــر عــى كيــف أنهــا “املبــدأ املوحــد”.
[ ]*19لني بياو ،يعيش انتصار حرب الشعب ،ص.54-55 :
[ ]*20كان مــن األفضــل التعبــر عــن وجهــة نظــر أوتــو كوســينني ،أنظــر (الشــخصية
الديكتاتوريــة الصينيــة – الفرنســية العــدد  974صفحــة .)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
الشــيوعي الصينــي مل يعطــوا األهميــة الرضوريــة للعنــارص الربوليتاريــة داخــل الحــزب،
ومل تعمــل الربوليتاريــا يف املــدن بشــكل جيــد ،ثــم حــكام الصــن مثــل تشــانجاي يف مركــز
عمــل مهــم ،اشــتكوا مــن أن حــزب الكومينتانــغ كان لــه تأثــر أكــر مــن الحــزب الشــيوعي،
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وكانــوا مســؤولني عــن العــال.
[ ]*21ماو يقول يك (محادثة بني إدغار سنو وماو) اشرتايك ،العدد  ،4ص.4 :
[ ]*22الســبب الرئيــي لنجــاح الحــرب الشــعبية يف الجزائــر بقيــادة املتطرفــن الربجوازيني
الصغــار كان مــن الفهــم االســراتيجي الخاطــئ للحــزب الشــيوعي الجزائــري .توجــه
اقرتاحــات جيفــارا وكاســرو نحــو التفاهــم االنتهــازي .وبخــاف ذلــك ،ال يدافــع كاســرو
وجيفــارا عــن إعطــاء األولويــة للقيــادة العســكرية ،كــا تدعــي االنتهازيــة الجديــدة التــي
تريــد التشــهري بالصيــغ العقائديــة لـــ ديـراي والثوريــن الربوليتاريــن يف أمريــكا الالتينيــة
انظــر إىل مــا يقولــه فيــدل كاســرو“ :تنظيــم الفدائيــن منظمــة سياســية ،مــا نعتقــد أنــه
لــن يكــون متواف ًقــا مــع الفهــم الصحيــح لنضــال املغاويــر هــو فكــرة أن رجــال حــرب
يحكمــون املــدن”( .أوالس كونغــرس).
[ ]*23وألن تشــن تــو هســيو قــد قبــل الطبقــة العاملــة باعتبارهــا القــوة الرئيســية للثــورة،
فإنــه تصــور إقامــة حــزب فــاح برعايــة لجنــة مشــكالت الســلع.
[ ]*24يف الجلســة املفتوحــة حــول “االختالفــات اإليديولوجيــة” يف كليــة العلــوم السياســية
يف يناير/كانــون الثــاين  1970مــن خطــاب ألبــاي و د .برينشــاك.
[ ]*25جورج بوليتزر ،املبادئ األساسية للفلسفة ،ص.430 :
[ ]*26يف األوســاط املاركســية كانــت نظريــة لينــن عــن “الحالــة الثورية” مســألة نقاش يف
البلــدان شــبه املســتع َمرة اليــوم ويزعــم البعــض أن هــذا ينطبــق عــى الــدول الرأســالية،
وليــس عــى الــدول التــي يتعــن عليهــا شــن حــرب عامــة وعــى ســبيل املثــال ،األمــن
العــام بشــر حاجــي (للحــزب الكــايل الدميقراطــي) ويقــول“ :إن أحــد األســباب املبــارشة
التــي تجعلنــا نق ّيــم الوضــع عــن حــق هــو أنــه يظــل عــى الســطح للتقييــات التــي
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
[ ]*27قــال املناشــفة إنــه ،كــا تقــرح االنتهازيــة الجديــدة ،يجــب أن يتــم النضــال مــن
أجــل جمــع وتنظيــم العــال (كــا اقرتحتــه االنتهازيــة الجديــدة) يف كل فــرة .بعبــارة
أخــرى ،مل يؤجــل املناشــفة هــذا النضــال .يقولــون إنهــم فقــط ال تســتطيع أن تفعــل
قــوة مكافحــة الربوليتاريــا الروســية يف روســيا بــن عامــي ( .1900-1917يقــرح انتهازيــة
جديــدة أيضــا أن لهــذه الفــرة يف تركيــا.
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[ ]*28أنظر رؤية اإلضاءة الثورية للربوليتاريا العدد – 17صفحة.376
[ ]*29يف عــام  ،1905اقــرح لينــن ليــس فقــط الربوليتاريــا يف املدينــة ولكــن الربوليتاريــا
الريفيــة وحتــى الفالحــن الفق ـراء عــى رضورة الثــورة االش ـراكية “ .والتــي تســعى بــا
كلــل إىل تنظيــم الربوليتاريــا الربوليتاريــة كطبقــة مســتقلة مــن الربوليتاريــا القرويــة ،دون
أن تنــى للحظــة أن الربوليتاريــا الزراعيــة قــادرة عــى تفســر التناقــض بــن مصالحهــا
ومصالــح البورجوازيــة القرويــة .مــن واجبــه أن يــرح أنــه قــادر عــى تحقيــق انتصــار
الثــورة االش ـراكية ،الثــورة الوحيــدة التــي ميكنهــا حقــا إنقــاذ جميــع ســكانها مــن الفقــر
واالســتغالل.
[ ]*30ســوف تقــول إن التنظيــم الــذايت للطبقــة العاملــة ،وهــي الخطــوة األوىل للجبهــة
الوطنيــة ،ال ميكــن إقامتــه خــال هــذه الفــرة وســوف تقــول إن نضالنــا األول هــو تأســيس
الجبهــة الوطنيــة ال ،لــن يتــم تأســيس الجبهــة الوطنيــة بــدون تأســيس التنظيــم الــذايت
للربوليتاريــا.
[ ]*31ليــس ترصي ًحــا واض ًحــا أن نضــال الطبقــة العاملــة ،الــذي لديــه وعــي ســيايس
اشــرايك ،هــو فقــط رصاع ســيايس ،ألن طبيعــة مهــن العــال يف العــال الذيــن ليــس
لديهــم وعــي ســيايس اش ـرايك ليســت اقتصاديــة ولكــن سياســية .يدعــو لينــن النضــال
الســيايس الدميقراطــي االجتامعــي عــى نضــال العــال ذوي الوعــي الســيايس االش ـرايك.
نســتخدم مفهــوم النضــال الســيايس الثــوري الربوليتــاري بهــذا املعنــى.
[ ]*32وقــد ُرفــض بعــض هــؤالء األصدقــاء عــى أنهــم اســتفزازيون بســبب عملهــم يف
هــذا اإلرضاب الــذي دام  9أشــهر“ .هــل ســبق لــك أن رأيــت عــاالً ذوي وعــي اشـرايك؟”
ننصحــك بإعطــاء زيــارة إىل ايرغــي.
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الفصل الثاني

-1الرسالة االشتراكية الصريحة يف آيدينليك
اوالً :

نحــن ملزمــون بتقديــم هــذا التفســر الكتــايب يف األيــام التــي تــزداد فيهــا الشــائعات
والتكهنــات عنــد مغادرتنــا ملجلــة برايــت االشـراكية .قضايــا مختلفــة مــن الحركــة الثوريــة
يف تركيــا (مســار الثــورة بشــكل عــام ،والتناقضــات يف تركيــا والعالقــات الطبقيــة ،بطــرق
محــددة إىل اليســار مــن تاريــخ تقييــم وتركيــا وغريهــا) وطــرح وجهــات نظرنــا بشــأن
دقيــق.
مــن النظــرة األوىل ،ال يعتــر هــذا التقســيم يف صفوفنــا شــي ًئا ممت ًعــا حيــث تســتعد
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
وقل ًقــا عميقــن.
نحــن لــن نقــول حقــا أن االنقســامات واالنقســامات لطيفــة .ومــع ذلــك ،وعــى الرغــم
مــن كل جهــودي ،باســتخدام آليــة الوحــدة للنقــد والوحــدة بهــدف الوحــدة ،كان مــن
الــروري فصــل إيديولوجيــة الجنــاح اليمينــي يف مجلــة االشـراكية املضيئــة مــع املناقشــة
وغيــاب البيئــة وغيــاب اإليديولوجيتــن.
ألنــه باملعنــى الحقيقــي ،ميكــن تأســيس الوحــدة عــى أســاس االشـراكية العلميــة ،والوحدة
ليســت مجموعــة حــول هــذا الشــخص أو ذاك ،وحــدة الحركــة هــي الوحــدة عــى مبــادئ
اللينينيــة ،وبســبب هــذا الوضــع املتشــدد ،غادرنــا مجلــة االشـراكية املضيئــة.
دعونــا ال ننــى أن مــا هــو ســيئ لهــذا اليــوم ميكــن أن يكــون أمـراً 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.
يف ظــل هــذه الظــروف ،فــإن وجــود “اختالفــات طفيفــة يف الــرأي” ،لوجــود الجناحــن
األميــن واأليــر هــو أمــر ال مفــر منــه ،بســبب االضطرابــات يف وضــع البوصلــة االجتامعيــة،
يف حركــة ثوريــة ،تفســر مبــادئ الحركــة بشــكل مختلــف .املهــم يف هــذه الحقيقــة
الحتميــة هــو االنطــاق برغبــة الوحــدة وتحقيــق الوحــدة مــن خــال القضــاء عــى هــذه
االختالفــات املوجــودة عــى املبــادئ الثوريــة لالش ـراكية العلميــة.
هــذا هــو املوقــف الثــوري لــذا فــإن املوقــف الثــوري تجــاه االختالفــات يف الــرأي هــو
الذهــاب إىل القمــة وليــس لتغطيــة هــذه االنفصــال كــا يفعــل بعــض األصدقــاء
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
عــن آرائنــا يف كل مــكان .لقــد كتبنــا ،وقلنــا ألن املوقــف الوحــدوي ال يعنــي املســاومة
عــى املبــادئ.
ما الذي فعله ميهري بليل واألصدقاء من حوله؟
صديــق بيــي ،قــال إن هنــاك اختــاف 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 خــال آليــة
وديــة للنقــد .ومــع ذلــك ،تطــورت األحــداث يف االتجــاه الــذي فشــل آمالنــا.
واجتمــع بيــي يف  29-30أكتوبــر 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 “ ،وكــر مبــدأ وحــدة الوحــدة والنقــد.
وال يتــم تصحيــح األخطــاء عــن طريــق تجــاوز العصابــة ،ال ســيام عــن طريــق تغطيــة
وجهــات النظــر الخاطئــة ال ميكــن القضــاء عليهــا .إن عــدم التســامح يف النقــد بــن النــاس
الذيــن يعتــرون كل نقــد كمقــ ّوم للكينــن يحــدد أن هنــاك فجــوة هائلــة يف التباعــد
اإليديولوجــي يف ظــل “االختالفــات الطفيفــة يف الــرأي”.
مــن التحذي ـرات الخطــرة عــى تصحيــح هــذه األخطــاء واآلراء اليمينيــة أنــه قــد حــان
الوقــت لهــؤالء النــاس لتفكيــك كل يشء وإيقــاظ مشــاعرهم .وتنتــر القضيــة يف لحظــة
غــر متوقعــة متا ًمــا مثــل االجتــاع يف  29-30أكتوبر/ترشيــن األول.
يف هــذا اإلجــاع ،أعلــن الجنــاح اليمينــي يف مجلــة االشــراكية املضيئــة آراءه كعــروس
عروســا للمجلــة االشــراكية املضيئــة.
ليكــون ً
ويف هــذه الحالــة ،هــل ســنرتك حركــة اللينينيــة يف مســتنقع االنتهازيــة لكــر املبــادئ
الثوريــة للربوليتاريــا حتــى ال تنقســم الحركــة؟ ال ،ألــف مــرة ال!
“نحــن لســنا بالــرورة أداة للســام والوحــدة ،وال نضطــر أبــدً ا إلخفــاء خالفــات الــرأي
والكشــف عنهــا بــكل صورهــا العاريــة .عندمــا تبــدأ املضايقــة تعــوق التقــدم النظــري
والعمــي أنظــر (لينــن ،الشــيوعية اليســارية ،تنتمــي إلينــا).
اآلن ،بســبب وجهــات النظــر اليمينيــة مــن ميهــري بلــي ،كانــت هنــاك فــوىض كاملــة يف
الحركــة .لقــد بــدأ هــذا االضطـراب يعيــق كل مــن التقــدم النظــري والعمــي للحركــة ،إنهــا
اآلن كلمــة مــرور الفصــل لدينــا وكــا هــو الحــال مــع أي ثــوري يتمتــع باملجــد الثــوري
واملجــد الثــوري للمبــادئ الثوريــة للربوليتاريــا التــي جعلتــه فــوق كل يشء آخــر ،فقــد
قطعنــا جميــع عالقاتنــا العضويــة مــع ميهــري بلــي والحــارض الــذي كان ميثلــه!
ثالثًا:
بعــض األصدقــاء الذيــن لديهــم رأي حــول املبــادئ حتــى يــوم أمــس قــد شــاركوا جنبـاً إىل
جنــب مــع هــذه اآلراء اليمينيــة.
إن مســار الثــورة يتســم بالوضــوح والتلطيــخ وعــدم النجاســة .بعــض الســقوط ،يظلــون
يف الخلــف .مل نعــد معـاً حتــى أمــس باألمــس مــع بعــض األصدقــاء الذيــن نســر جنبــا إىل
جنــب.
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ال ميكننــا البقــاء لفــرة أطــول لهــم ألنهــم جعلــوا خياراتهــم إىل الــوراء ،لقــد فضلــوا
املســتنقع ولســوء الحــظ حولــوا براميلهــم إلينــا.
هــذا هــو نضــال فصــول النضــال ال يوجــد مجــال لرجفــة اليــد والــردد ،ليــس هنــاك
مجــال للعالقــات اإلقطاعيــة األبويــة يف النضــال مــن أجــل الطبقــات باســتثناء أصحــاب
الربوليتاريــا.
والجانــب املريــر مــن هــذا هــو أن هــؤالء األصدقــاء ،حتــى األمــس هــم أصدقــاء مــع
أصدقائهــم وســيكونون غاضبــن ســوف يفعلــون وســيقولون إنهــم يترصفــون بصــدق
عندمــا يفعلــون ذلــك.
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
االختالفــات القامئــة هــي الفــروق الصغــرة يف الــرأي.
يف هــذه الفــرة 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 هـراء .وبالنظــر إىل أن الدمياغوجيــة والهـراء ســيخلطان بــن بعــض
أصدقائنــا ،دعنــا نجيبهــم واحــدا تلــو اآلخــر.
لــيء واحــد أنــت تعــرف أن الفــرق بيننــا وبــن وجهــة النظــر التــي ميثلهــا ليــس اختــاف
بســيط لــآراء يف رأي ميهــري بيليل.
أمل تكــن أنــت مــن يقــول مـرات عديــدة أن مجلــة آيدينليــك االشـراكية 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؟
الفــرق بــن إيديولوجيــة الجنــاح واإليديولوجيــة الثوريــة التــي تعــوق التقــدم النظــري
والعمــي يف صفوفنــا هــو الخالفــات الصغــرى والكــرى.
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ودعونــا نذكــر هــؤالء األصدقــاء بــأن إحــدى طــرق اإلبقــاء عــى االنتهازيــة حيــة هــي
تقليــل أهميتهــا للحظــة ونفــرض أن االختالفــات اإليديولوجيــة بيننــا وبــن ميهــري بلــي
“اختالفــات صغــرة يف الــرأي “حتــى يف هــذه الحالــة ،بعــد املوقــف الفــردي للصديــق
ميهــري بلــي يف اجتــاع  29-30أكتوبر/ترشيــن األول وإرصاره عــى وجهــات النظــر
اليمينيــة ،هــو موقــف غــر ثــوري أن هــؤالء األصدقــاء مــا زالــوا يقولــون إن االختالفــات
يف الــرأي غــر ذات أهميــة.
دعونــا ال ننــى أنــه يف الفــوارق الدقيقــة املوجــودة داخــل الحركــة إذا مل يكــن مــن املمكــن
حــل تناقضــات تنــازالت يف اختالفــات صغــرة يف الــرأي يف ضــوء مبــدأ وحــدة الوحــدة
النقديــة ،فــإن التناقضــات تصبــح تناقضــات ال ميكــن التوفيــق بينهــا إذا أرصت عــى آراء
أصحــاب اآلراء الخاطئــة يف إن تحــول “الرصاعــات الصغــرة” يف هــذا الشــكل يــدل عــى أن
الفــروق الدقيقــة هــي تقســيامت إيديولوجيــة ال تقبــل املســاومة.
يف هذا يقول إن لينني:
“كل فصــل صغــر إذا كان دامئــا يف املقدمــة ،إذا كان الجميــع مصمــم عــى التحقيــق يف
جــذور وأقســام االنفصــال ميكــن أن يصبــح فصــل كبــر .إذا تــم دمــج الخالفــات مــع
الحــركات األناركيــة التــي تجلــب الحــزب (صفوفنــا) إىل نقطــة التفــكك ،عندهــا تصبــح
هــذه االختالفــات الصغــرة مــن األمــور الفظيعــة و (يقــول لينــن :خطــوة واحــدة لألمــام،
خطوتــان إىل الــوراء ،صفحــة .)66
وكــا رأينــا ،فــإن القضيــة واضحــة وبســيطة بقــدر مــا يريــدون هــؤالء األصدقــاء،
“العواصــف حــول االختالفــات الصغــرة يف الــرأي ،ال توجــد اختالفــات كبــرة يف الــرأي
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
ال يوجــد موقــف ثــوري ال ســيام يف منتصــف هــذه األســباب هــي قاســية وغوغائيــة.
دعونــا  ciaنجــد يف بعــض األحـزاب مثــل MIT، TYPE :و PDAانتهازيــة نفــس الســلطة
مــع كلــات تقــول الدمياغوجيــة  ...وفقــا لهــؤالء األصدقــاء يجــب أن يكــون نقدنــا
محــدو ًدا .خصوصــا صديــق ميهــري بيــي هــو الخطــأ يف الهــدف يف الفــرة الحاليــة .ألن،
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اليــوم وكالــة املخاب ـرات املركزيــة ،ومعهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا لدينــا القــدرة
واملســاعدة الشــخصية ،و ،TYPEوميهــري بيــي يهاجــم صديقــه ،ويف هــذه البيئــة انتقــد
مهــري بلــي صديقــه ليقــول نفــس الرئاســة معهــم؛ للعــب دور اإلمربياليــة واالنتهازيــة.
هــذا االدعــاء هــو أيضــا دمياغوجيــة رهيبــة ،ألنــه ادعــاء ال أســاس لــه مــن الصحــة .مبجــرد
أن أحــب أن أســأل هــؤالء األصدقــاء .هــل هــذا هــو ممثــل “االش ـراكية األقــدم” ،الــذي
كتــب سلســلة مــن الكتــب التــي تنتقــد آراء الجنــاح اليمينــي لبيــي ،هــو مندهــش “أقــدم
اشـرايك” ،هــو مندهــش مــن أن صديقــه قــد فاجــأ مــن الســبعينيات ،ويــأيت اآلن مرسحيــة
وكالــة املخابـرات املركزيــة؟
ثانياً ،ملاذا أصبح مهري بييل 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
فــرة  ،1951-1960كل فــرة ،والــذي أعطــى بــا كلــل ضــوء ال ـراع تســلط علينــا بشــأن
العالقــات الطبقيــة تركيــا والتناقضــات أمل يســتهدف أصدقــاء حكمــت كجفيــل جميــي
ومهــري بيلــي الذيــن قامــوا بدراســات نظريــة قيمــة ،ون ـرات  CIAو MITوهجــات
انضبــاط  PDAوTYPE؟ هــل تعتقــد أن أي نــوع مــن  CIAأو  MITأو االنتهازيــة أقــل
خطــورة مــن األصدقــاء الثوريــن الربوليتاريــن اآلخريــن؟ وبالطبــع ال تســتند حقيقــة أن
مهــري بلــي هــو هــدف العديــد مــن الهجــات عــى ســببني رئيســيني.
صديــق مهــري بيلــي مــن أهــم ســبب لهــذا الهجــوم هــو حقيقــة أن هــذا الصديــق
باعتبــاره املتحــدث باســم حركتنــا يــأيت ليتــم مشــاهدته حتــى اآلن .صديــق مهــري بيلــي
املســتهدف هنــا ليــس هــذا أو تلــك الخاصيــة االســتثنائية ،تلقــى أعطــت األهــداف 30
ونيــف الشــهداء والعــال والحــركات الفالحيــة ضمــن جهــود التوجيــه النقــاط املهمــة
يف تركيــا ،لدينــا الحركــة الربوليتاريــة الثوريــة التــي جذبت-رئيــس العمــاق للعديــد مــن
حركــة الشــباب املناهــض لإلمربياليــة الشــباب مــن خــال.
يف هــذه الحالــة ،ميهــري بلــي ،إن مل يكــن أحمــد أو محمــد ســيكون هدفــا لنفــس
الهجــات مهــري بلــي ســيكون الهــدف.
ثانيـاً ،صديــق ميهــري بلــي يدّ عــي أنــه األكــر دقــة يف املامرســة االجتامعيــة والــذي يحــاول
حســا وعصا ًمــا ضــد اإلمربياليــة وحلفائــه األصليــن ،وعمو ًمــا
أن يقــدم أكــر النضــال
ً
يتــرف كمتحــدث رســمي عــى الرغــم مــن كل وجهــات النظــر اليمينيــة ،املضــاف ،خــط
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التعــرج ،بقيــادة الكــوادر الثوريــة الربوليتاريــة الشــابة.
وينبغــي أيضــا أن يؤخــذ يف االعتبــار أن صديــق ميهــري لديــه وجهــات نظــر متناقضــة
متضاربــة يف حقيقــة أن االنتهازيــة هــي الهــدف مــن هــذا النقــد .االنتهازيــة تظهــر منحنى
الجانــب املقابــل وعندمــا تــرى منحنيــات م ًعــا كثـرًا ،فــا الــذي ال؟
اآلن نطلــب مــن جميــع األصدقــاء هــل ميكــن أن يــؤدي التحــرك بهــذه الخطــوة إىل اتخــاذ
خطــوات؟ وبغــض النظــر عــن مــدى متاســك العنــارص ،هــل ميكــن للموصــل أن يكــون
ناج ًحــا إىل درجــة أن األوركس ـرا غــر متناســقة؟
أال يجــب أن يكــون للشــخص الــذي يظهــر يف مثــل هــذا املوقــف الحــرج خطًــا ثاب ًتــا
ومتســقًا؟
هــل صحيــح أنــه يف ظــل هــذه الظــروف ،فــإن وكالــة املخابــرات املركزيــة ومعهــد
ماساتشوســتس للتكنولوجيــا ،واالنتهازيــة يهاجمــون صديــق مهــري بيــي وتــرك حقيقــة
أن مهــري بيــي يوجــه أيديولوجيــة خاطئــة وميينيــة مــن صديقــه؟ أم هــل مــن الصحيــح
انتقــاد هــذه األيديولوجيــة؟
هــل صحيــح مــا إذا كان الجيــش املحــارص مــن قبــل العــدو ،الــذي يتعــرض للهجــوم مــن
األطــراف األربعــة ،يتبــع مســار خاطــئ ،أم أنــه مــن الصــواب مقاومــة نهايــة املســار
لتصحيــح ذلــك؟
يف رأينــا والثــاين هــو الصحيــح .ألن االش ـراكية العلميــة تعلمنــا هــذا ،ودعونــا نصــل إىل
النقطــة التــي قمنــا فيهــا بتغيــر وجهــات نظرنــا.
مــن أجــل إيجــاد مــرر رشعــي لتوافقهــم مــع وجهــات النظــر اليمينيــة مــع ميهــري بيــي،
يدعــي هــؤالء األصدقــاء أننــا قلنــا أشــياء مختلفــة باألمــس واليــوم نقــول أشــياء منفصلــة.
هــذا مثــل االدعــاءات األخــرى هــو ادعــاء فــارغ ال أســاس لــه مــن الصحــة ،لــذا فهــو
دمياغوجيــة ســيئة ،محادثاتنــا يف اجتامعاتنــا واجتامعاتنــا واضحــة .ومــن الواضــح أن مــا
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 املامرســة؟
أال يجــب أن نخــدع متشــددي حركتنــا بقبــول عــدم دقــة وجهــات النظــر اليمينيــة يف
ميهــري بلــي ،وحجــج مجلــة االشــراكية املضيئــة ،التــي أصبحــت اآلن كاذبــة؟
مــن الواضــح أننــا ،إذا ســلكنا الطريــق الــذي قالــه هــؤالء األصدقــاء ،فــإن العديــد مــن
أصدقائنــا املتشــددين الذيــن لــن يتمتعــوا بكفــاءة نظريــة ستدهشــهم وجهــات نظرهــم،
ألــن يــؤدي هــذا إىل انتشــار حركتنــا الثوريــة الربوليتاريــة وضعفهــا وإدانــة االنتهازيــة؟
أال يتخــذ موق ًفــا ســلب ًيا وقول ًيــا تجــاه أيديولوجيــة ميينيــة ،مــع أولئــك الذيــن يدافعــون
عــن هــذه األيديولوجيــة؟
أليــس هــذا العلــم الثــوري إىل النصــف؟ أليســت هــذه نقطــة مرجعيــة لقضيــة الطبقــة
العاملــة؟ إن املوقــف الثــوري تجــاه اآلراء االنتهازيــة ليــس موقــف تنازعــي ،بــل هــو
موقــف ال يقبــل املســاومة.
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 برضبــات قويــة نحــن ال نتنــازل مــع األيديولوجيــة اليمينيــة ونحــاول إبقــاء الرايــة
اإليديولوجيــة الثوريــة عاليــة .هــذا هــو املوقــف الصحيــح ،نحــن نقــاوم ونتحمــل هــذا
املوقــف الصحيــح.
هــذا ألننــا نؤمــن بــأن صفوفنــا ســتصنع للصلــب فقــط مــع هــذا املوقــف ،وأن الحركــة
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.
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هــذا موقــف ال أســاس لــه وســخيف وغــر ثــوري ،هــذه العالقــات ليســت عالقــات
اشــراكية هــذه عالقــات غــر طبيعيــة وغــر ثوريــة بالنســبة ألولئــك الذيــن يفهمــون
العالقــة بــن املاركســية واألرسة اإلقطاعيــة كعالقــات األرسة اإلقطاعيــة والحركــة التاريخيــة
للحركــة الثوريــة لكــن هــل هــذه العالقــة االشــراكية؟ ال ،ال ميكــن أن يكــون.
الحركــة املاركســية يف تركيــا لديهــا تاريــخ مــرف مــن النضــال .حــزب الشــعب الجمهــوري
والســنوات والحــزب الدميقراطــي يف الســنوات املظلمــة لــإدارة 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
الربوليتاريــن الشــباب.
لكــن هــذا ال يعنــي أننــا لــن ننتقــد أخطــاء الرصاعــات املاضيــة ،إن السياســة املناســبة لهــذا
اليــوم والغــد تــأيت مــن نقــد األمس.
نحــن نحــرم حتــى نهايــة تاريــخ الحركــة املاركســية يف تركيــا .ونحــن نعترب أنفســنا اســتمرا ًرا
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 هـراء أنــت تعــرف مــاذا؟ إذا كنــا حقــا
ثوريــن ،نعــرف الحقيقــة .العالقــات االشـراكية ليســت عالقــات ثكنــات عســكرية ،رئيــس
الشــخص الــذي يعتقــد أن األقدميــة تتزايــد كل عــام وأن طاعــة اآلخريــن ليســت اشـراكية.
بالطبــع يف الحركــة االشــراكية يتــم منــح االحــرام ألولئــك الذيــن ناضلــوا يف املــايض
ويعطــون األولويــة .هنــاك بالطبــع تسلســل هرمــي يف الحركــة االش ـراكية ،لكــن ،كيــف
التسلســل الهرمــي؟ التسلســل الهرمــي عــى أســاس اإليديولوجيــة الصحيحــة .تعــرف
بــك الجامهــر مــا دمــت تتكلــم الناطقــن بإســميك إذا كنــت تــر عــى وجهــات النظــر
الخاطئــة ،ال مزيــد مــن التسلســل الهرمــي!
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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إن وريــث املــايض ،الــذي يريــد أن يكــون وريــث النضــاالت املســتقرة واملســتعصية يف
املــايض ،يجــب أن يحافــظ عــى رايــة ثــورة الربوليتاريــا يف الخــط الثــوري الصحيــح.
مــن يحمــل هــذا العلــم عــى أعــى مســتوى ،فمــن يتســبب يف أن تكــون الحركــة الثوريــة
هدفــا للســهام االنتهازيــة ،إذا كانــت الحركــة ضعيفــة ،ال ميكــن لهــذا الشــخص ،بغــض
النظــر عــن الوضــع يف املــايض ،أن يظهــر كممثــل للــايض.
اليــوم ،مــن هــو العلــم األعــى لللينينيــة ،مــن الناحيــة النظريــة وكــا لــو عقــد عاليــا
مــن خــال املامرســة االجتامعيــة لإلمربياليــة والهجــات االنتهازيــة الثــدي ،فــإن دولــة
ماركســية عصابــة سلســلة تاريخيــة مــن الحركــة يف تركيــا .ســوف تســتمر!
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!
ر عــى إيديولوجية
نحــن متهمــون بالطائفيــة ،ورعايــة مغلقــة واالنفصاليــة ملــاذا؟ ألننــا نـ ّ
الجنــاح اليمنــي وال نتفــق معــه ألننــا أرصرنــا عىل عــدم االنضــام إىل نقابــة الرقباء! ســوف
منــي إىل نهايــة هــذا الطريــق الــذي ن ـراه بشــكل صحيــح .وبهــذه الطريقــة ،ســنكون
مســتهدفني ملختلــف االتهامــات والخطــأ واالفـراء 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
املاركســية ،عــى الرغــم مــن االتهامــات واالفــراء ،وحتــى اســتفزازات االنتهازيــة تــم
تعزيزهــا بشــكل متزايــد وتــم انتزاعهــا وانتصارهــا ،عــى الرغــم مــن كل الجــر الالإنســاين
وقمــع اإلمربياليــة والطبقــات الحاكمــة! ألن االلت ـزام باملبــادئ الثوريــة للربوليتاريــا هــو
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.
رابعـاً :تعــال إىل مهــري بيــي وهويتنــا األيديولوجيــة مــع األصدقــاء ،ميكننا جمــع االختالفات
اإليديولوجيــة املتعلقــة مبختلــف القضايــا بــن أصدقائنــا تحــت ثالثة عناوين رئيســية:
-1مفهوم الثورة
-2نمط ومفهوم العمل
-3مفهوم املنظمة
القوميــة والتحريفيــة ،إلــخ .االختالفــات حــول قضايــا أخــرى مثــل انعــكاس االختالفــات يف
هــذه القضايــا الرئيســية الثــاث حــول مختلــف القضايــا.
مفهوم الثورة
يظهــر تاريــخ الثــورة أن الخالفــات بــن املاركســية الثوريــة واالنتهازيــة واإلصــاح املعــارص
تســتند إىل مســألة مــا إذا كان “يجــرؤ عــى االنطــاق نحــو الثــورة باالعتــاد عــى الــذات”،
وهــذه الحقيقــة تكمــن يف أســاس اختالفــات الثــورة يف نظريــة الثــورة وأســلوب العمــل
والتنظيــم.
واليــوم فــإن النضــال اإليديولوجــي يف يســار البلــدان املســتعمرة وشــبه االســتعامرية يف
أحــدث تحليــل هــو أنــه يف شــكل حصــار املــدن مــن الريــف وميكــن لجيــش الفالحــن أن
يصــل إىل النــر بحــرب الشــعب الطويلــة واملضللــة يف الديكتاتوريــة الطبقيــة القــوات
خــارج القــوة تحــدث بــن القيــود.
نظريــة اللينينيــة للثــورة بالنســبة للبلــدان شــبه املســتعمرة واالســتعامرية يف العــامل ،إنهــا
نظريــة جيــش الفالحــن ،الــذي قادتــه الطبقــة العاملــة ،لتطويــق املــدن مــن الريــف
بالحــرب الشــعبية.
نحــن ال نقبــل أال يوجــد بلــد اســتعامري وشــبه اســتعامري ،أي القــارة أو املنطقــة ،لديهــا
ظــروف فريــدة ميكــن أن تبطــل هــذا املبــدأ العاملــي لللينينيــة ،وإن مســتوى تطــور القــوى
املحليــة والتاريخيــة والتقليديــة والعرفيــة أو اإلنتاجيــة ليــس ســوى اتجــاه تكتيــكات
نظريــة الثــورة العامليــة ،ومتيــز هــذه االختالفــات املراحــل املميــزة لالس ـراتيجية الثوريــة
لــكل بلــد.
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هــذا هــو أســاس الفصــل األيديولوجــي إىل يســار البلــدان املســتعمرة وشــبه املســتعمرة.
“ ”Kastristو “ ”Maoistو “ ”Guevaristومــا إىل ذلــك ،إن متييزهــم يف جوهــره ليــس
إال متيي ـزات زائفــة ومصطنعــة ال تعكــس الوضــع الحقيقــي .بغــض النظــر عــن القصائــد
وميكــن أن تكــون الحركــة أو الطــرف الــذي يعلــق شــارة “ ”Kastristأو “املــاوي” عــى
الطــوق يف رصاع مثــر للجــدل للغايــة مــع كل الرثثــرة اليســارية وهنــاك أمثلــة يف هــذا
العــامل ويف بلدنــا.
نقــول إن الثــورة ســتنترص بحــرب شــعبية عــى أســاس تحالــف العــال الفالحــن ،الــذي
يتبــع طريــق غــزو املــدن مــن أضعــف النــر اإلمربيــايل .يف هــذا املفهــوم للثــورة ،الفالحــون
هــم القــوة الرئيســية ،الربوليتاريــا هــي القــوة القائــدة وقيــادة الربوليتاريــا هــي زعيــم
أيديولوجــي.
مــن جانــب آخــر ،ينكــر ميهــري بِيـ ّـي قيــادة الطبقــة العاملــة ويزعــم أن القيــادة الفعليــة
للطبقــة العاملــة صالحــة ،وليــس الفالحــن ،ولكــن الطبقــة العاملــة ومــن الواضــح أن
قيــادة الطبقــات وطبيعــة القيــادة تــأيت مــن فكــرة أخــذ املــدن أو املناطــق الريفيــة
كمنطقــة حاســمة للنضــال .يرتكــز الــرأي الــذي يرفــض القيــادة األيديولوجيــة بقبــول
القــوة األساســية للطبقــة العاملــة عــى املــدن ،بغــض النظــر عــا تقولــه ووف ًقــا لهــذا
الفهــم ،ســتتبع الثــورة طريقًــا مــن املــدن إىل الريــف.
هــذا الفهــم معطــل بشــكل أســايس .يف بلــد تشــغله اإلمربياليــة ،فــإن االعتقــاد بــأن
الثــورة ســتكون بــدون حــرب طويلــة األمــد مــن جيــش الفالحــن هــو حلــم فــارغ .تقــول
االشـراكية العلميــة واملامرســة الثوريــة للعــامل إن هــذه الفكــرة هــي حلــم ،وال ميكــن كــر
نــر االمربياليــة بهــذه الطريقــة ومــن الــروري تفكيــك السلســلة اإلمربياليــة مــن أضعــف
حلقاتهــا.
إن اإلصالحيــة املعــارصة وباعتبارهــا القــوة األساســية للثــورات تــرى الطبقــة العاملــة
ونظريــة غــزو املــدن مــن املناطــق الريفيــة “عصابــات الفالحــن” .إلــخ ،التناقــض بــن هــذا
الــرأي وصديــق ميهــري بلــي ليــس أكــر مــن انقســام إيديولوجــي بــن األحـزاب اليســارية
الكالســيكية واألح ـزاب اللينينيــة.
صديــق ميهــري بيــي وفكــرة الثــورة ،بغــض النظــر عــن مــدى النيــة الثوريــة ،يســتند
التحليــل األخــر يقــوم عــى أســاس اإلصــاح االجتامعــي.
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منط ومفهوم العمل
هنــاك اتفــاق كامــل بــن نظريــة الثــورة وشــكل العمــل الــذي ينبغــي القيــام بــه عــى
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 بخــاف القــوى األخــرى.
بعبــارة أخــرى ،يف مفهــوم الثــورة هــذا وبغــض النظــر عــن مــدى ثقــل النيــة الذاتيــة
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 الــريك تحــت
إرشاف صديــق.
وجهــات نظــر ميهــري بيــي النظريــة واضحــة وصديــق مهــري بلــي ،حتــى اآلن يف تحليلــه
للســلطات إىل اليمــن مل يتضمــن املزيــد مــن الصالحيــات كــا ميكــن رؤيتــه بوضــوح
يف كتابــه “املقــاالت” ،الــذي يجمــع فيــه كتاباتــه النظريــة ،هنــاك رؤيــة ميينيــة تدفــع
األســبقية للربجوازيــة الصغــرة وحتــى عــى املــدى القصــر .هــذا الــرأي هــو نظــرة إصالحية
ملــا تســميه اإلصالحيــة الحديثــة “طريقــة الثــورة الوطنيــة” ،مــع هــذه االســراتيجية
اإلصالحيــة وبطبيعــة الحــال ال ميكــن تعبئــة روح ثوريــة بتنظيــم نفســها.
هــذا هــو ميهــري بلــي عــن الطريقــة التــي يعمــل بهــا صديقــك ويف اجتــاع 29-30
أكتوبــر ،كان مديــر  “ Tiirk Soluوكان غرضنــا كلــه إعطــاء الرشعيــة للشــعب الــذي
كان يســمى بنــادق قدميــة” ،أوضــح العمــل كلــه مــن اليســار الــريك بشــكل جيــد للغايــة
وبعبــارة أخــرى ،كان الهــدف الرئيــي مــن اليســار الــريك يف ظــل مهــري بيــي هــو إحضــار
العديــد مــن البنــادق القدميــة! ومــا زال اليــوم هــذا “النضــال القانــوين مــن أجــل” يســتمر!
وال يوجــد أي تشــابه بــن طريقــة العمــل مــع الهــدف األســايس للترشيــع والطريقــة
الربوليتاريــة الثوريــة يف العمــل مــن خــال إجبــار اســم يوكيــم القومــي الثــوري عــى حظــر
االش ـراكية وإخفــاء هويتــه.
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مفهوم املنظمة
مــن الطبيعــي جــداً أن ينعكــس تفكــر املــرء يف نظريــة الثــورة وكل املفاهيــم الخاطئــة
يف طريقــة العمــل يف فهــم التنظيــم .إذا تــم اختيــار ســاحة املعركــة عــى نحــو خاطــئ،
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.
هــل مــن املمكــن أن يكــون الجيــش الــذي يكــون مســاره خاط ًئــا متس ـقًا مــع الجمعيــة
العامــة التــي ترســم الطريــق؟ إن فهــم حــزب الشــخص القائــم عــى املــدن ،واملنــاورة لـــ
“القانــوين” داخــل الحــدود التــي رســمها العــدو هــو أيضً ــا فهــم غــر ثــوري للمنظمــة.
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 األكرث دميقراطية للتنظيم من القاعدة إىل القمة.2يف املرحلة األوىل من تأسيس الحزب ،تكون األغلبية املطلقة للعامل.تظهــر االنتهازيــة واملناشــفة حــول التنظيــم يف هاتــن النقطتــن الرئيســيتني تحــدد هاتــان
النقطتــان الرئيســيتان مــا إذا كان الطــرف الــذي تــم تأسيســه حديثًــا أو الــذي يجــري
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”.
إنــه واضــح مثــل اليــوم الــذي لــن يخلــق فيــه الحــزب الــذي ســيخلقه مهــري بيــي
واألشــخاص مــن حولــه حزبـاً ثوريـاً ،منظمــة حــرب ضــد اإلمربياليــة ،وأن التنظيــم ســوف
يتــم إنشــاؤه مــن األســفل إىل األعــى ،بأكــر الطــرق دميقراطيــة ،وأن العــال والفالحــن
ســيتفوقون عــى الفــرة األوىل.
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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  65عامــا.
ميهــري بيــي هــو صديــق عظيــم لينــن يعــارض املناشــفة مارتــوف ،أكســلرود ،الــذي
يدافــع عــن أكــر أشــكال التنظيــم دميقراطيــة مــن األســفل.
“إن املبــادئ املنظمــة للدميقراطيــة االجتامعيــة االنتهازيــة تتبــع طريقــة التنظيــم مــن
القاعــدة إىل القمــة ،وبقــدر اإلمــكان مــع الحــاس الشــديد ،فإنــه يختــار الحكــم الــذايت
والدميقراطيــة إىل حــد األناركيــة .مبــادئ تنظيــم الدميقراطيــة االجتامعيــة الثوريــة تتبــع
عمليــة التنظيــم مــن األعــى إىل األســفل (أنظــر :خطــوة إىل األمــام خطوتــن إىل الخلــف
صفحــة ل دانــارو دان .)233 – 232
وبطبيعــة الحــال ،فــإن املنظمــة التــي يتــم إنشــاؤها بهــذه الطريقــة تتميــز بتنظيــم
التنظيــم مــن قبــل الثــوار الربوليتاريــن ،وبالفعــل ال توجــد فرصــة ألن تكــون منظمــة
ملنظمــة كهــذه كمنظمــة حــرب.
ثاني ـاً ،تســعى االنتهازيــة للمرحلــة األوىل مــن الحــزب يف املرحلــة الثانيــة مــن اللينينيــةـ
يف الفــرة األوىل ،كــا يف وقــت التأســيس ،كــا يقــول ميهــري بِلـ ّـي ،يجــادل بــأن العــال
والفالحــن ،أي العــال ،يجــب أن يكونــوا األكرثيــة (هــذا االق ـراح هــو نتيجــة طبيعيــة
الق ـراح املنظمــة مــن أســفل إىل أعــى).
ومــع ذلــك ،وفقــا لللينينيــة ال متيــز املرحلــة األوىل مــن الحــزب مــن أصــل العمــل ،و
لجعــل هــذا التمييــز يف الفــرة األوىل هــو االنتهازيــة نفســها .يف املقــام األول ،ليــس مــن
املهــم أن يــأيت مــن العــال أو املثقفــن ،مــن املهــم أن الثوريــن املحرتفــن ،الذيــن عرفــوا
أنفســهم بالطبقــة العاملــة ،قــد مــ ّروا بحــد أدىن مــن التكويــن املاركــي ،ليــس فقــط
لياليهــم الفارغــة ،ولكــن حياتهــم كلهــا مكرســة للثــورة ،وأن الثوريــن املحرتفــن يف طريقهم
للتخصــص يف مجــاالت معينــة يشــكلون أســاس املنظمــة.
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 عــر املراحــل املختلفــة وميــر خــال املرحلــة الثانيــة،
ويف هــذه املرحلــة الثانيــة حيــث تبــدأ الجامهــر العاملــة يف احتضــان واحتضــان نضالهــم،
يتــم إيــاء االهتــام ألولئــك الذيــن يأتــون مــن خلفيــات عامليــة يف الفــرة األوىل ،قــال
لينــن إنــه مــن االنتهازيــة التمييــز بــن املثقفــن والعــال يف الفــرة الثانيــة.
يف الفــرة 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 الفــرة األوىل،
أصبحــت االنتهازيــة ،التــي بــدأت مــع القــادم مــن العــال ،املتحــدث الرســمي للمثقفــن
الربجوازيــن الصغــار يف الفرتتــن الثانيــة والثالثــة.
ويف الواقــع ،إنــه يعــر عــن تطلعــات املثقفــن الربجوازيــن الصغــار ،أي تنظيــم النظــام،
الــذي ال ميثــل الربوليتاريــا يف البدايــة ،ولكــن ال يســتطيع تحمــل نفقــات الطبقــات
املســيطرة .إنهــا تفعــل ذلــك يف إطــار مــا يُطلــق عليــه النظــرة الثوريــة ،ويف جوهرهــا
بالدفــاع عــن منظمتهــا ،ويف املرحلــة الثانيــة والثالثــة ،يتخــى عــن قناعــه الثــوري ويواصــل
عملــه بــكل عريــه.
واإلمربياليــة يف فــرة األزمــة العامــة ،هــي اإلصالحيــة الحديثــة التــي تقــرح هــذا الفهــم
التنظيمــي للمناشــفة .هــذا املفهــوم مــن التنظيــم يتــاىش متامــا مــع فهــم اإلصالحيــة
املعــارصة مــن حيــث الثــورة وأســلوب العمــل.
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
أن يكــون التنظيــم الــذي س ُينشــئه أصحــاب هــذه اآلراء ســوى  TYPEجديــد ،وتتمثــل
اس ـراتيجيته 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
الثالثــة .وكــا رأينــا ،فــإن وجهــات نظرنــا مختلفــة متا ًمــا .وينعكــس هــذا االختــاف يف
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منظــور مختلــف املوضوعــات القوميــة الحاليــة ليســت ســوى انعــكاس لــآراء اليمينيــة
للصديــق ميهــري بلــي يف الشــؤون الوطنيــة والتحريفيــة ،ووجهــات النظــر اليمينيــة يف
هــذه القضايــا وباختصــار ،دعونــا نتحــدث عــن هــذه القضايــا األخــرة.
وفقــا مليهــري بلــي اليــوم ال توجــد تحريفيــة ،والتحريفيــة الحديثــة كخــط إصــاح
اجتامعــي يف حركــة الطبقــة العاملــة العامليــة .ظهــرت التحريفيــة مــع برنشــتاين ودمــرت
بســبب وفاتــه .خاصــة يف بعــض الــدول االشــراكية يف العــامل ،مــن الهــراء القــول بــأن
التحريفيــة فعالــة ومديــرة ،ألن تعريــف التحريفيــة واضــح ،التحريفيــة هــي اإلنــكار
الرســمي للامركســية.
وهــذا الــرأي خاطــئ يف األســاس ،لســبب واحــد ،فــإن التحريفيــة ليســت إنــكا ًرا رســم ًيا
للامركســية ،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 خــال تعريــف التحريفيــة بهــذه
الطريقــة ،قائــا إن التحريفيــة غــر موجــودة اليــوم يرجــع بالكامــل إىل الثــورة وأســلوب
العمــل واآلراء اإلصالحيــة االجتامعيــة عــى املنظمــة.
إن مفهــوم ميهــري بلــي عــن التنظيــم ونظريــة الثــورة وطريقتــه يف العمــل ليســت أكــر
مــن آراء ممثــي الحركــة التنقيحيــة التــي يفــرض بهــا لحركــة الطبقــة العاملــة العامليــة.
ميهــري بلــي ،ألنــه يعتــر هــذه اآلراء ثوريــة ،ال يعتــر أصحــاب هــذه اآلراء أن يكونــوا
مراجعــن ،ومــن الطبيعــي أن هــذا الفهــم ال يقبــل بوجــود حركــة إصالحيــة اجتامعيــة
داخــل حركــة الطبقــة العاملــة العامليــة باعتبارهــا تحريضيــة.
عندما يتعلق األمر بالقومية ...
وفقــا مليهــري بلــي ،فــإن “القوميــة الثوريــة” واألمميــة الربوليتاريــة ال تتعارضــان .وفقــا
مليهــري بلــي ،الــذي هــو “وطنــي ثــوري” ،االشـراكيون هــم مــن القوميــن القدامــى ،ألن
“األقليــة القوميــة تقــي عــى األمميــة”.
أال يعــرف مهــري بلــي أن االش ـراكيني ليســوا قوميــن ،بــل هــم وطنيــون ،وأن القوميــة
واألمميــة مفهومــان متعاكســان متامــا؟ إنــه يعلــم بالطبــع ،ومــع ذلك ،فــإن موقــف ميهري
بيلــي حــول التطــرف الربجــوازي الصغــر يعــود إىل التســوية مــن الثــورة الربوليتاريــة
واألدب مــع مســاهمة “القوميــة الربوليتاريــة”.
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عــى أســاس كل هــذا ،فــإن الثوريــن البســطوازيني الوطنيــن ال يختلفــون كثـراً 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 لالشـراكية ،كــا هــو معروف،
يعامــل الربوليتاريــا الثــوري القضيــة القوميــة يف ضــوء حــق الــدول يف تقريــر املصــر ،ويف
ضــوء حــق الشــعوب يف تقريــر املصــر ،نقــول“ :يف كل األحــوال ،مــن الــروري دامئــاً
التعامــل مــع املســألة داخــل الحــدود الوطنيــة ،أو أن الحــل الوحيــد ملصالــح الشــعب
الكــردي هــو اســتخدام حــق املغــادرة”.
أصحــاب هــذه اآلراء هــم العنــارص الربجوازيــة الوطنيــة البورجوازيــة الصغــرة مــن كال
الجانبــن ،ومــع ذلــك ،فــإن الربوليتاريــا الثوريــة تتعامــل مــع القضيــة بطريقــة جدليــة،
وهــذا هــو ،الفصــل ،الحكــم الــذايت ،الفدراليــة ،ومــا إىل ذلــك ،الــذي يتوخــاه حــق الــدول
يف تقريــر املصــر ،والظــروف التــي ميكــن أن تكــون فيهــا العالجــات الصالحــة (ســوف
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 أعــاه  ،تســتند
هــذه اآلراء القوميــة مليهــري بلــي  ،التــي قوضــت األمميــة الربوليتاريــة  ،إىل ميلهــا إىل
االعتــاد عــى “الثوريــن القوميــن” والثــوار البورجوازيــن الصغــار لتقديــم تنــازالت
بســبب وجهــات نظرهــم اإلصالحيــة والعمليــة اإلصالحيــة.
خامسًا:

ملخصــا.
فيــا يــي ملخــص موجــز الختالفاتنــا مــع األصدقــاء مليهــري بيلــي ،لقــد وضعنــا
ً
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 واإلصــاح
االجتامعــي.
هــذه ليســت مســألة انتقــاد املفاهيــم الخاطئــة العاديــة .إنهــا مســألة تصفيــة وجهــات
النظــر اليمينيــة التــي ســتحرف الحركــة عــن األســاس.
واملوقــف الــذي يجــب ارتــداؤه هــو املوقــف بــن الثــورة واالنتهازيــة  ,مــن قــال إن
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وجهــات نظــر مهــري بلــي هــي وجهــات نظــر خاطئــة  ،وإذا بقــي يف الصــف مــع هــذا أو
ذاك  ،فعندئــذ يعــرف أن املــكان الــذي يعيــش فيــه هــو املســتنقع  ،مســتنقع االنتهازيــة.
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
نتطــرق إىل مثــل هــذه املفاوضــات حتــى اليــوم ولــن نقــرب اليــوم.
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
الثــورة .لكــن يف املبــادئ الثوريــة للربوليتاريــا مل يتفــاوض أبــداً.
واملوقــف الثــوري تجــاه أولئــك الذيــن يجلبــون هــذه املبــادئ إىل الســوق هــو أكــر
مواقــف الربوليتاريــا رسيــة ،وأكرثهــا رسيــة.
نحــن نعطــي أصدقــاء ،يتهموننــا بالطائفيــة ،بالتخــي عــن مواقفهــم الكاذبــة والتصالحيــة،
وصديــق مهــري بلــي ،عــن طريــق النقــد الــذايت ،يــأيت إىل الخــط الصحيــح ،تــاركا هــؤالء
األصدقــاء جانبــا ،يأخــذون كل أنــواع الرباغامتيــة ،ويثقــون يف االشــراكية االجتامعيــة،
ويجمعــون أفكارهــم قبــل أن ميــر الوقــت ،ودوديــن وودوديــن.
الحاشية:
(- )1مل نتمكــن مــن تــرك مجلــة االشــرايك املــرق ،ميكننــا أن نقــرح الفصــل بــن
األيديولوجيــة األخــرى والفريــق ،ومــع ذلــك ،فقــد كانــت مجلــة االشــراكية التنويريــة
عبــارة عــن جهــاز ميثــل األيديولوجيــة الثانيــة حتــى اآلن بســبب كتابهــا الرئيســيني .يف
رأينــا ،مجلــة أيدينليــك االشـراكية هــي مطبوعــة أغلقــت فــرة مثــل اليســار الــريك لهــذه
األســباب ،تركنــا مجلــة االشــراكية املضيئــة للفريــق اآلخــر.
(- )2إن املاويــن يف الحــرم الجامعــي يف أمريــكا و PDASيف بالدنــا أمثلــة ملموســة لهــذه
الحقيقــة .حقيقــة هــذا الجــزء مــن االشــراكية ال تقــدر بثمــن يف بالدنــا واضحــة حقــا
( )PDASمســتوى التنميــة للبلــد ،وامليــزات املحليــة ،واملوقــع الجغــرايف ،واإلمربياليــة
مــن فــرة األزمــة مــن الفــرة 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
لكتابــة يف تركيــا وتهــدف إىل هــذه املقالــة القصــرة ،فإنــه ال! فهــي مــن ناحيــة وســط
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الحــرم الجامعــي قاعــة التدفئــة يف رمــي حــرب الشــعب يبــي ومــن ناحيــة أخــرى مــع
غمــزة لحركــة ثوريــة الطبقــة الحاكمــة يف  27مايو/أيــار الفوضويــن الذيــن يريــدون تجــاوز
حــدود الدســتور ويقولــون ذلــك.
(- )3كــا يظــن البعــض ،حقيقــة أن الربوليتاريــا هــي القــوة القياديــة ال تعنــي أنهــا ليســت
مــن بــن القــوى املحركــة للثــورة ،العــال والفالحــون هــم القــوى املحركــة للثورة.
(- )4ســتتبع الثــورة مســار غــزو املــدن مــن الريــف .هــذه هــي أطروحــة عامليــة للبلــدان
االســتعامرية وشــبه االســتعامرية .ألنــه مــن البلــدان شــبه املســتعمرة ،يف تركيــا ،فــإن
الثــورة يف تركيــا يتبــع هــذا الخــط العاملــي العــام لــذا ســتجري املحاكمــة األخــرة يف الريــف
ومــع ذلــك.
ألن مــن خصائــص اإلمربياليــة :عــر الكســاد ومســتوى تطــور القــوى املنتجــة بالثــورة
يف تركيــا وفيتنــام ،والصــن وتحقيــق انتصــار الثــورة الكوبيــة مــن خــال مراحــل وســيطة
ومختلفــة ،ســوف تكــون العالقــات الحرضيــة والريفيــة ومراحــل الحــرب الشــعبية فريــدة
مــن نوعهــا .يف الفــرة األوىل ،فهــي ســاعدت املــدن يف املــروج األساســية ،ويف الفــرة الثانيــة
ســاعد الريــف املــدن والبلــدات“ .الحــرب الثوريــة املتحــدة” (عــن أن “تركيــا طريــق
محــددة” املــادة ،فإننــا ســوف وضعهــا يف التفاصيــل).
(- )5عــاوة 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
االش ـرايك حتــى اآلن بقولــه ،إن النضــال مــن أجــل الدميقراطيــة هــو رصاع للمنظمــة مــن
أجــل الدميقراطيــة.
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-2سياسة النشر
يف  27مايــو /أيــار جنبــا إىل جنــب مــع الحركة ،وقــد خلق التوازن النســبي بني األوليغارشــية
والربجوازيــة اإلصالحيــن املــايل وإن كانت محدودة يف تركيــا بيئة دميقراطية.
يف إطــار هــذه الحقــوق الدميقراطيــة املحــدودة ،تــم فتــح اليســار وتطويــره مــن خــال
اكتســاب وضــع قانــوين .هــذه البيئــة الدميقراطيــة املحــدودة ،مــن ناحيــة ،وفــرت تطــور
التحريفيــة واالش ـراكية البورجوازيــة الصغــرة يف اليســار ،فض ـاً عــن تطــور اليســار.
هنــا ،لــدى  PIPســلبية عــى هــذا األســاس ،لديــه الفرصــة لالنتشــار .ضــد هــذا النــوع
مــن الســلبية ،فــإن الســبب األهــم لتعديــل ميهــري بيــي كبديــل ثــوري عــى اليســار هــو
البيئــة.
بعــد عــام  ،1966وبالتــوازي مــع تكثيــف ال ـراع الطبقــي يف تركيــا ،وترجــم برسعــة إىل
األســاس الكالســييك الــريك االش ـراكية العلميــة ،وبــدأ الضبــاب غــادر لتفريــق.
إن ترجمــة األعــال األساســية لالش ـراكية العلميــة إىل اللغــة الرتكيــة قــد أزالــت النظريــة
االشـراكية مــن كونهــا متريــن فكــري ملفكــر حفنــة مــن اليســار يف بالدنــا وهكــذا أصبحــت
النظريــة االشـراكية يف بالدنــا قــوة ماديــة كدليــل لعمــل املقاتلــن الحقيقيــن للنضــال .هذا
الوضــع ،وحقيقــة أن الثــورة الربوليتاريــة ،مــع رصاعهــا الطبقــي املتســارع والشــديد عــى
مــدى الســنوات الثــاث املاضيــة ،أصبحــت مهنــة تتطلــب الشــجاعة والجــزم والحــاس،
بــدأت يف الكشــف رسيعـاً عــن نوعيــة الدعــاة الســلميني واملراجعــن الثوريــن عــى اليســار.
لقــد أدى تشــديد الحــرب الطبقيــة إىل تكثيــف األزمــة االقتصاديــة والسياســية واالجتامعية
يف بلدنــا .لدرجــة أن جميــع رشائــح املجتمــع اليــوم تريــد رشارة مثــل الــركان جاهــزة
لالنفجــار.
هــذا اإلعصــار الثــوري الــذي بــدأ يف زعزعــة كل قطاعــات املجتمــع ،أظهــر أن املســلحني
الشــباب مل يرتكــوا إال يف ســاحة الثــورة ،ولقــد أحــدث هــذا اإلعصــار الضــار تغيــرات
عميقــة يف الــذات ،والوعــي ،والقلــب مــن املقاتلــن الشــباب الذيــن يقاتلــون بكراهيــة
يف أجــزاء مختلفــة مــن النضــال الثــوري ،تــم كــر جميــع أنــواع العالقــات اإلقطاعيــة
واملمزقــة.
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جمعــت الحيــاة بــن العــال والفالحني واملســلحني الطــاب يف املامرســات 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 القــري ،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
البيئــة والعكــس هــو املثاليــة وهــذه أنقــاض الحــرب ،ألن الحــرب س ـ ُتطرح يف الحــرب
واليــوم ،يف بلدنــا ،مــن املمكــن أن نــرى فعاليــة التحريفيــة يف مختلــف املجــاالت.
عــى ســبيل املثــال ،هنــاك مجلــة شــهرية منفصلــة مكونــة مــن مثانــن صفحــة للمفكريــن
االشـراكيني ،ومجلــة أســبوعية مــن ســت صفحــات ال يزيــدون وســيطة ،وصحيفــة ضخمــة
للعــال وجامهــر الفالحــن ،ال تعــدو كونهــا مجــرد سياســة نــر.
إن الطــرق الرئيســية لنضــال االشـراكيني يف البلــدان التــي هــي تحــت احتــال اإلمربياليــة،
وبالتــايل حــرب الشــعب هــي محطــة رضوريــة هــي طريقــة الحــرب العســكرية السياســية
وال ميكــن أن تكــون هــذه الطريقــة هــي الطريقــة الثوريــة لنــر الحقــول كطريقــة
أساســية.
سياســة النــر هــذه هــي سياســة التحريفيــة ،التــي متهــد الطريــق للحــرب الشــعبية،
القامئــة عــى الصحافــة والصحافــة .يســتند أســاس سياســة النــر هــذه إىل فكــرة التنظيــم
حــول املجلــة.
إن التنظيــم حــول مجلــة تُنــر يف املــدن الكــرى واالنتقــال إىل تنظيــم األحــزاب مــن
خاللهــا هــو منظمــة تنقيحيــه ،يف البلــدان التــي تتوقــف فيهــا حــرب الشــعب ،مــن الريــف
إىل املــدن ،ال ميكــن تنظيــم الثــوار بهــذه الطريقــة ،وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن سياســة
النــر هــذه خاطئــة مــن عــدة جوانــب.
ملــرة واحــدة ،الجامهــر ،العضــو الجامعــي ،إلــخ .هــم ليســوا واعــن .يف الحــرب ،تصبــح
الجامهــر واعيــة وتنظــم بالـرارة التــي ســيحرقها ســلفها ،وال يوجــد مثــل هــذا املفهــوم
لألعضــاء الجامعيــة يف سياســة النــر الثوريــة.
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ثانيــاً :إن املجــات املنفصلــة للمثقفــن ،واملجــات املنفصلــة للفالحــن ،ليســت نتــاج
تفاهــم ثــوري هــذا ،عــى أيــة حــال ،قــد يكــون نتــاج فكــرة املثقفــن الذيــن ينظــرون إىل
الجامهــر العاملــة مــن فــوق .عــى ســبيل املثــال ،متــت مناقشــة القضايــا األكــر تعقيــدً ا
لالش ـراكية يف اإليســكرا ،والتــي تناولــت العــال بســهولة.
يف املــايض ارتكبنــا نفــس الخطــأ .نحــن ننتقــد أنفســنا حــول هــذا مــن اآلن فصاعــداً،
ســتنقل جريــدة النــر وجهــات نظرنــا اإليديولوجيــة والسياســية للجامهــر.
مــع هــذه الجــودة مــن النــر أي مــن اآلن فصاعــدا هــو جهــاز النــر مــن) ديــف كينتش)
ولــن تظهــر كجهــاز إيديولوجــي وســيايس .ألن ديــف كينتــش ليــس منظمــة منفصلــة
مســتقلة عــن حركتنــا ،هــي منظمــة الشــباب الجامهرييــة لحركتنــا.
ولذلــك ،فــإن الجهــاز اإليديولوجــي والســيايس لحركتنــا ،جريــدة النــر تعــر أيضً ــا عــن
وجهــات نظــر ديــف كينتــش وســتقوم مؤسســته وهــي منظمــة للعمــل ،اآلن بتنفيــذ
اتصالهــا العضــوي بقاعدتهــا (كتابــة) مــن خــال نــرة اللجنــة التنفيذيــة املركزيــة.
نحــن ندافــع عــن كفــاح نشــط ضــد اإلمربياليــة ،نحــن الذيــن يقبلــون أســلوب الحــرب
السياســية كشــكل أســايس مــن أشــكال النضــال ،ســينفذون هــذه الحــرب بالحــد األدىن
مــن البريوقراطيــة .لــن نتدحــرج أبــداً إىل مســتنقع القرطاســية وســوف ننقــل وجهــات
نظرنــا للجامهــر مــن خــال جهــاز واحــد إيديولوجــي وســيايس .باإلضافــة إىل النضــاالت
االقتصاديــة والدميقراطيــة للجامهــر والقضايــا اإلقليميــة ،ســتصدر أعــداد خاصــة مــن
الكورتولــوت التــي تقــدم لهــم املعلومــات وتســليط الضــوء عــى قضاياهــم امللموســة.
ســيتم إج ـراء أبحــاث طويلــة وجــدل نظــري وأيديولوجــي وترجــات تلقــي الضــوء عــى
املامرســة الثوريــة مــن خــال منشــورات مــن دار النــر (النــر) .النــر 15 ،مــارس/آذار
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-3تصنيف الفئات الثورية
تتعمــق األزمــة االقتصاديــة والسياســية برسعــة وتنقســم الطبقــات الحاكمــة فيــا بينهــا
إىل أج ـزاء مختلفــة ،وال ميكنهــا حاميــة النظــام مبوجــب قوانينهــا الرســمية.
وهكــذا ،عــى الثوريــن ،ازداد القمــع والعنــف والجــر لجبهــة الثــورة املضــادة إىل درجــة
غــر مســبوقة ،يتــم التخــي عــن الدميقراطيــة التمثيليــة برسعــة ،وقــد أصبــح اآلن دولــة
مــن السياســات االش ـراكية الثوريــة ميكــن الحفــاظ بجــرأة تركيــا.
بــدأت هــذه األزمــة ،التــي بــدأت تتوســع وبــدأت بالفعــل يف زعزعــة كل جــزء مــن
املجتمــع ،تكشــف عــن صفــات جميــع املجموعــات الرجعيــة ،أي النظــراء الثوريــن يف
اليســار.
ومــن الواضــح أن كل املجموعــات التحريفيــة ذات الظــال املختلفــة بــدأت يف متريــر
أنبــوب املســاملة والتقديــم لقــد أســس هــؤالء الدعــاة الســلميون املتقدمــون جبهــة واحدة
يف مهاجمتنــا ،الذيــن دعــوا يف البدايــة إىل النضــال الفعــال ضــد جبهــة الثــورة املضــادة،
بهــدف تعميــق هــذه األزمــة بقوتنــا املنظمــة الخاصــة .وحولــوا براميلهــم إلينــا بالواجــب
خــال الشــهرين أو الثالثــة أشــهر املاضيــة ،تعرضــت حركتنــا للتشــويه بــا خجــل مــن قبــل
هــذه الجبهــة االنتهازيــة ،ولقــد تعــرض لالفـراءات 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
جانــب منحنــي ،وجانــب انتهــازي.
ومــع تعمــق األزمــة يف بلدنــا ،تظهــر مســاملة جميــع الفصائــل االنتهازيــة يف عيــون
الجامهــر ،وال توجــد طريقــة لخــداع املناضلــن الثوريــن بطريقــة أو بأخــرى ،ومل يعــد
مــدى الثــورة مبثابــة األســاطري البطوليــة املاضيــة ،ولكــن املامرســة الثوريــة.
الحــرب واضحــة ،املحاربــون واضحــون وواضحــون .وأولئــك الذيــن كانــوا عازمــن عــى
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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وقررنــا طــرح جميــع وجهــات نظرنــا حــول الحركــة الثوريــة يف بالدنــا بكتيــب طويــل.
(الجــزء األول مــن هــذا الكتيــب ســيكون خــال بضعــة أيــام).
يف هــذا الكت ّيــب ،بينــا طرحنــا وجهــات نظرنــا الخاصــة ،انتقدنــا كذلــك آراء الفصائــل
االنتهازيــة يف بالدنــا .قررنــا الــرد عــى االنتقــادات النظريــة لهــذه الجبهــة بطريقــة قصــرة
يف املدخــرات ،ألن كل هــذا الكتيــب سيســتغرق بعــض الوقــت للخــروج ،وأرص بعــض
األصدقــاء عــى اســتجابة رسيعــة.
يف هــذه املقالــة ،متــت مناقشــة االدعــاءات االنتهازيــة حــول تنظيــم دروس يف الثــورة
والحــرب الشــعبية ،وإن موضــوع تأســيس الطبقــات يف الثــورة هــو مقدمــة هــذه
االســراتيجيات التحريريــة واالنتهازيــة مثلــا تكشــف األلــوان الحقيقيــة للقواعــد
واألحــاض عــن قضيــة تصنيــف الطبقــات يف الثــورة وطبيعــة القيــادة.
إنــه املعيــار األســايس الذي يكشــف عــن طبيعة جميــع االنتهازيــن والسياســيني واملصالحة،
الذيــن يقولــون إن تنظيــم القــوى الطبقيــة ،وتنظيــم القــوى الطبقيــة ،وطبيعــة القيــادة
يف الثــورة والطريقــة التــي تعمــل بهــا الجامهــر ،هــو اســتخدام جميــع أســاليب الكفــاح
املســلح والســلمي بــدالً مــن ذلــك ،وحتــى حــرب الشــعب.
هــذه القضيــة تكمــن يف اختــاف اآلراء حــول مختلــف قضايــا الثــورة .هــذه القضيــة هــي
القضيــة األساســية لالنقســامات اإليديولوجيــة يف يســار كل البلــدان االســتعامرية وشــبه
االســتعامرية يف العــامل.
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مرتكزات الفكر الثوريدور الفالحين يف تشكيل الثورةالفالحــون هــم القــوة الرئيســية يف النضــال الثــوري للبلــدان التــي تكــون فيهــا الحــرب
الشــعبية محطــة رضوريــة ،والربوليتاريــا هــي القــوة الرئيســية ،وطبيعــة قيــادة الربوليتاريا
هــي أيديولوجيــة.
إنهــا صيغــة ماركســية تقــدم رؤيــة واضحــة عــن تأســيس فصــول يف الثــورة الشــعبية
الدميقراطيــة .وكــا هــو معــروف ،فــإن النتائــج التــي يتــم الحصــول عليهــا يف التحليــات
الطبقيــة املاركســية يتــم التعبــر عنهــا دامئًــا بصيــغ قصــرة .إن جميــع األســاتذة مثــل
ماركــس وإنجلــز ولينــن وســتالني ومــاو  ...قــد صاغــوا بشــكل دائــم النتائــج التــي حصلــوا
عليهــا مــن تحليــل الخرســانة.
ألن هــذه الصيــغ تجريديــة علميــة ،فهــي ال تخضــع لتفســر الكلــات .ألن هــذه الصيــغ
هــي محــددات نوعيــة .بعبــارة أخــرى ،الصيــغ املاركســية هــي عزلــة اختبــار معـ ّـن بكلامت
قليلــة ،وهــذه الكلــات القليلــة مــن التجريــد متثــل رؤيــة اسـراتيجية كاملــة.
عــى ســبيل املثــال“ ،الربوليتاريــا هــي القــوة األساســية ،والفالحون هــم القــوة االحتياطية”
هــي الصيغــة ،وتنظيــم الطبقــات والقيــادة يف الثــورة ،وأســلوب العمــل الثــوري وفهــم
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 ،يفــرون الكلــات (كلــات الكلــات) يف أمنــاط ضيقــة.
بعــد هــذا البيــان املوجــز واالتهامــات مختلفــة ضدنــا مــن قبــل مختلــف الفصائــل
االنتهازيــة ووفقـاً ملجلــة برايــت االشـراكية “الربوليتاريــا هــي القــوة الرائــدة ،والفالحــون
هــم القــوة األساســية،
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إن نظرتنــا إىل تنظيــم فصــول يف ثورتنــا خاطئــة ،خالفــا لالس ـراتيجية اللينينيــة ،لصياغــة
القضيــة ،إلحــداث ثــورة يف الفالحــن الذيــن يتبنــون أيديولوجيــة الربوليتاريــا.
إن رائــدة الربوليتاريــا ليســت أيديولوجيــة ،ولكــن الفعــل ( ...ملزيــد مــن املعلومــات،
انظــر ،بالنســبة للمنظمــة ،ASD ،ص .)27
ســوف يفكــر القــارئ عــى الفــور يف أي مــن الفئــات املذكــورة أعــاه ملؤلــف هــذه
املخطوطــة ســيتم تفســرها بهــذه الطريقــة يف تنقيحنــا لصياغــة الطبقــات يف ثورتنــا.
هــل هــذا مســاعد جامعــي للعــب ،غــر مــدرك للامركســية ،غــر مــدرك لهــذه الصياغــة
املاركســية ،بطريقــة ال يعــرف صاحــب املفــردات كلمــة املاركســية؟
ال واحــد وال اآلخــر ،مؤلــف هــذا املقــال هــو بندقيــة قدميــة مــن االشــراكية ،املاكــرة
والثعلــب ،الــذي يعــرف جيــدا كيفيــة تفســر هــذه املســألة .عــى الرغــم مــن أنــه كان
يعلــم جيــدا أنــه ال يســتطيع اســتنتاج هــذا االســتنتاج خطيــا ،إال أنــه فعــل ذلــك .هــذا
املتحــرر ،الــذي بــات بــه البهــو اآلن ،وقــد تــم تجديــده إلخفــاء تحريفــه وشــد الحبــل،
تبنــى هــذا التدمــر الحمقــى باليــد ،مثــل التفــاف ثعبــان البحــر ،عــى أمــل العثــور عــى
عــدد قليــل مــن املشــجعني.
أوالً“ ،ميكــن للقــوى عــى يســار الربجوازيــة الوطنيــة أن تكــون رائــدة يف الثــورة ،ومــن
الخطــأ رؤيــة قيــادة الطبقــة العاملــة كحقيقــة مطلقــة ،وميكــن أن تكــون ثــورة بــدون
الطبقــة العاملــة” .قصدنــا قيــادة العــال والفالحــن الفق ـراء وأنــه انحنــى وبــدأ يظهــر
للدفــاع عــن قيــادة الفالحــن الفق ـراء مــع الربوليتاريــا.
انظــر إىل مؤامــرة الحيــاة اليــوم ،هــذا الشــخص يتهمنــا بشــعبية نارودنيــك! حتــى يــوم
أمــس ،ال ميكــن تأســيس “الحــزب الربوليتــاري يف الدمقرطــة الفلبينيــة” مــرة أخــرى ،هــذا
الشــخص اليــوم ،يتــم تأســيس الحــزب االش ـرايك 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
الرباغامتيــة الربجوازيــة الصغــرة ،مــا يجعــل السياســة قامئــة عــى مــا يُقــال إنــه غــر
واضــح.
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إنــه ألمــر خطــر ومفــرح للغايــة أن تتهمنــا هــذه الحركــة مبطالبــة الثــورة الخاليــة مــن
الربوليتاريــا باســم الربوليتاريــا (وال ســيام أولئــك الذيــن يقولــون إن “االشــراكية هــي
أيديولوجيــة الفالحــن الفقــراء”) يف الدفــاع عــن شــعب نارودنيــك!
لكــن عــى الرغــم مــن كل هــذا ،دعونــا نجيــب عــى هــذا النقــد “النظــري” .بالنظــر إىل
كتابــات مــاو تــي تونــغ ،ســيتبني أنــه يف بعــض الكتابــات“ ،الربوليتاريــا هــي قــوة الزعيــم،
والفالحــون هــم القــوة األساســية” ،يف بعــض منهــم “الربوليتاريــا ،الفالحــون واملدينــة
الربجوازيــة الصغــرة هــي القــوى الرئيســية ،هــم القــوى الدافعــة” ،ووفق ـاً لخليفــة مــاو
تــي تونــغ ،لــن بيــاو“ ،الفالحــون هــم القــوة األساســية للثــورة” ،هــل لــن بيــاو ومــاو يف
أول ترصيــح لــه يهمــل الربوليتاريــا واملدينــة الربجوازيــة الصغــرة؟
وصادفنــا نفــس الوضــع يف كتابــات ســتالني ولينــن اللذيــن صاغــا الثــورة الشــعبية الروســية
والثانية األوىل.
يف الصفحــة الثامنــة والخمســن للتكتيكتــن ،يعــد لينــن العــال والفالحــن واملدينــة
الربجوازيــة الصغــرة بــن القــوى األساســية للثــورة .والكتــاب كلــه يتحــدث عــن الربوليتاريا
فقــط كقــوة أساســية.
يتحــدث ســتالني ،يف كتاباتــه عــن الربوليتاريــا فقــط باعتبارهــا القــوة الرئيســية يف الثــورة
الشــعبية الدميقراطيــة.
هــل نظــر لينــن عــى نحــو خاطــئ إىل الفالحــن والبورجوازيــة الصغــرة الحرضيــة يف
التكتيكــن بــن القــوى األساســية للثــورة؟ هــل هــذه عربــة قلــم رصــاص؟ أليــس ذكــر
ســتالني للربوليتاريــا باعتبارهــا القــوة الرئيســية للثــورة يتناقــض مــع تعبــر لينــن؟
إن تقديــم صيــغ االش ـراكية العلميــة إىل تفســر الكلــات ،كــا تفعــل مجلــة االش ـراكية
املضيئــة ،يــؤدي إىل اســتنتاجات ســخيفة ال ميكــن حرصهــا.
ومــع ذلــك ،هنــاك هــذا التناقــض والتناقــض بــن كتابــات لــن بيــاو ومــاو ،أو بــن كتابــات
ســتالني ولينــن .عــى العكــس مــن ذلــك ،لديهــا براعــة كاملــة والراحــة.
وكــا هــو معــروف فــإن هــذه الصياغــات ملــاو ولينــن ،والتــي تختلــف عــن بعضهــا
البعــض ،ترتبــط بإنشــاء طبقــات يف الثــورة الشــعبية الدميقراطيــة .يفــرض كال الصيغتــن
فئــات مختلفــة يف الثــورة الشــعبية الدميقراطيــة ويرجــع هــذا االختــاف إىل حقيقــة أن
املواقــف املحــددة مختلفــة.
وتســتند صياغــة لينــن وســتالني إىل الثــورة الشــعبية الدميقراطيــة يف بلــد ال يقــع تحــت
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احتــال اإلمربياليــة وحيــث حــرب الشــعب ليســت محطــة رضوريــة ،وتســتند صياغــة
مــاو ولــن بيــاو عــى الثــورة الشــعبية الدميقراطيــة لبلــد تحــت احتــال اإلمربياليــة ،حيــث
نضــال الشــعب مــن أجــل الثــورة إلزامــي.
الثــورة الشــعبية الدميقراطيــة هــي الثــورة باســم الشــعب كلــه ويف هــذه املرحلــة ،النــاس
هــم الربوليتاريــا والفالحــون واملدينــة البورجوازيــة الصغــرة .تشــكل هــذه الطبقــات
القــوى األساســية لثــورة الشــعب.
يف صياغــة لينــن وســتالني ،فــإن الســبب وراء الربوليتاريــا كقــوة أساســية هــو دور
الربوليتاريــا األكــر نشــاطًا ونشــاطًا كقــوة جامهرييــة كمشــاركة طبقيــة يف الثــورة.
وفقــا للينــن وســتالني ،ســيتم إســقاط القيرصيــة نتيجــة النتفاضــة النــاس يف املــدن الكــرى.
نتيجــة لالنتفاضــة العامــة يف املــدن ،ســيتم احتــال الســلطة وســيتم أخــذ الثــورة مــن
األعــى إىل األســفل ،مــن املــدن إىل الريــف.
يف املــدن الكبــرة ،فــإن القــوة الثوريــة األساســية هــي الربوليتاريــا ،ويف جيــش هــذه الثورة،
التــي ســتتبع مســا ًرا 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 أيديولوجيـاً وسياســياً ولكــن أيضـاً 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.
لكــن يف البلــدان التــي تعتــر فيهــا حــرب التحريــر (حــرب الشــعب) محطــة رضوريــة
للثــورة ،التــي هــي تحــت احتــال اإلمربياليــة ،فــإن مواقــف الطبقــات يف الثــورة الشــعبية
الدميقراطيــة ليســت بهــذه الطريقــة.
البلــد تحــت االحتــال( .مفتــوح أو مخفــي) واإلدارة يف يــد تحالــف رجعــي ،مبــا يف ذلــك
العــدو الغــازي ،يقــف عــى أســاس البريوقراطيــة والنزعــة العســكرية يف املــدن الكــرى.
مــن أجــل إحــداث ثــورة يف هــذه الــدول ،يجــب أوالً أن تُعطــى حــرب تحريــر .ولهــذا
الســبب ،ألن حــرب الشــعب هــي محطــة رضوريــة ،فــإن االحتــال الطبقــي لهــذه البلــدان
يف الثــورة الشــعبية الدميقراطيــة مختلــف.
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لقــد جمعــت جبهــة الثــورة املضــادة ،التــي اســتندت إىل اإلمربياليــة ،القــوى الكــرى
للربوليتاريــا واملــدن الكــرى واملناطــق الرئيســية ،وأقامــت رقابــة صارمــة ،والبطــن الناعــم
لهــذه اإلدارة الغــادرة هــو الريــف.
تخربنــا مامرســة جميــع حــروب الحــرب يف العــامل (الحــروب الشــعبية) وميكــن الوصــول
إىل االنتصــار مــن خــال الحــرب املنظمــة لألشــخاص الذيــن ميــرون عــر مراحــل متوســطة
مختلفــة ،بعــد دورة مــن الريــف إىل املــدن.
لذلــك ،لــن يلعــب الفالحــون الــدور األســايس كمشــاركة طبقيــة يف الثــورات الشــعبية
الدميقراطيــة حيــث حــرب الشــعب هــي نقطــة توقــف رضوريــة ،بعبــارة أخــرى القــوة
الجامهرييــة األساســية للثــورة ليســت العــال ولكــن الفالحــن.
وال ينبغــي أن تفــر قضيــة هــذه املســألة مــن حيــث التقليــل مــن أهميــة ال ـراع يف
املــدن عــى العكــس ،ســيتم تنفيــذ الــراع يف املــدن يف ظــروف أكــر صعوبــة ،حيــث
سيســتمر العــدو يف منطقــة يكــون فيهــا العــدو قويـاً جــداً .جميــع أشــكال النضــال ،مــن
حركــة اإلرهــاب إىل الحــركات الجامهرييــة الدميقراطيــة ،ســتكون عــى أجنــدة الحــرب
الثوريــة يف املــدن.
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
عــى قيــادة املدينــة إىل الكامنــة .عــى أســاس مناطــق ال ـراري حيــث تقاتــل kurtuıuş
الحــرب ،القــوة الضاربــة (الجيــش الشــعبي) أمــر طبيعــي للغايــة أن تكــون مؤلفــة
مــن الفالحــن ،وإذا كانــت املنظمــة هــي لتأســيس الجيــش ،أي الجامهــر الربوليتاريــة
الربوليتاريــا كــا األح ـزاب السياســية يف كميــة ،فمــن كــرة ال مفــر منــه مــن الفالحــن.
ولهــذا الســبب ،فــإن الحــزب الســيايس الربوليتــاري يف هــذه الــدول ليــس هــو انفصــال
الجبهــة الربوليتاريــة يف نفــس الوقــت مــع األحـزاب الربوليتاريــة يف البلــدان التــي توجــد
بهــا املــدن ،والثــورة الســوفيتية وانتصــار الثــورة .األحــزاب الجامهرييــة السياســية
الربوليتاريــة يف هــذه الــدول هــي منظــات فكريــة وسياســية.
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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.
هــذا مــا نعنيــه بالقيــادة األيديولوجيــة .الرائــد األيديولوجــي هــو أن الفالحــن الفق ـراء
يفوقــون عــدد أعضــاء الحــزب الربوليتاريــا ،وأن الحــزب يديــر حــرب الشــعب كطليعــة
للربوليتاريــا.
مــن خــال إلحــاق الهزميــة باإلمربياليــة ،تكشــف مامرســة جميــع الــدول االســتعامرية
وشــبه االســتعامرية يف العــامل الثــوري أن قيــادة الربوليتاريــا يف الثــورة هــي الرائــدة
األيديولوجيــة.
االنقســامات االنتهازيــة التــي يف مواجهــة كل حــرب الشــعب تعتمــد عــى قــوى أخــرى
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 خــال االعتقــاد بــأن مكانتهــم ســتقع يف أعــن
املقاتلني.
الحركــة الطبقيــة التــي انبثقــت عــن رضورة الحــرب الشــعبية يف الثــورة ،كانــت معارضــة
مــن قبــل مــا يســمى بالنضــال الثــوري الربوليتــاري ،املزعــوم مــن قبــل الشــعبوية
الربوليتاريــة ،إلــخ .مثــل النقــد “اليســار” يف محاولــة إلنقــاذ الــذوق.
ونظـراً لوجــود احتــال 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 الخــاص 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 الجامهــر العاملــة بتهديدات “يســارية”
حــادة تحــت رئاســة الربجوازيــة اإلصالحيــة.
كــا هــو مذكــور ،فــإن هــذه النزعــة املناشــفية مليهريجــي أيدينليــك تشــكل بالــرورة
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تحري ًفــا وتعاونًــا بــن الطبقــات ،وهــذه الحالــة ليســت خاصــة مبيهــري أيدينليــك.
القيــادة األيديولوجيــة للطبقــة العاملــة ،أو معضلــة زائفــة وقيــادة فكريــة ،سياســية ،أو
تنظيميــة ،ومعارضــة للقيــادة األيديولوجيــة ،ومــز ِّوري مــاو يف الدفــاع عــن قيــادة األمــر
الواقــع ،واألشــكال املختلفــة لنفــس اليســوعية املناشــفة يف صحيفــة ســباركلر االش ـراكية.
داعيــة.
كــا يتبــن مــن ذلــك ،فــإن املذهــب التحريفــي (ميهريجــي ايشــكيليك) ينتقــد الــذات،
عــى مــا يبــدو ،عــى مزيفــي الحــزب الدميقراطــي ،رافضً ــا مقــال “حــول طبيعــة االنتهازيــة
الجديــدة” ،والــذي يســتهدف كل التنقيحيــن (يف العــدد العرشيــن مــن آيدينليــك) ،بعــد
مــي الســبعة أشــهر ويحــاول املســاعد الرقمــي الشــخيص االســتجابة إىل مــا يســمى
بالنقــد الــذايت الــذي ال يســتطيع مقلدوهــم اإلجابــة عليــه ووضعــه عــى شــواطئ وزوايــا
مجالتهــم ،عــى مــا يبــدو اتهامــات مقبولــة للتدقيــق.
ليــس يف عــداد املفقوديــن ،جعلــت حــزب الدميقراطــي مــن أعاملنــا أســهل بكثــر مــع
هــذه املحاولــة األخــرة وبهــذه الطريقــة تكشــف عائلــة مجلــة أيدينليــك االشـراكية التــي
تنتقــد الــذات وتقــول النقــد الــذايت ،النقــد الــذايت بالقــول إن املقــاالت ضــد التحريفيــة يف
مجالتهــا تعــارض سياســة املجــات.
نحــن أيضــا نهنــئ عائلــة الحــزب الدميقراطــي ملوقفهــم املفتــوح والشــجاع عــى الطريــق
إىل التحريفيــة .طريقــك يــا ســادة لحســن الحــظ ،لقــد وفرنــا أيدينــا منــك ،وســوف تكــون
ممت ًنــا لــك! هنــا اإلخــوة التــوأم  ASDو PDAمــع الســيور الســيامية يف نفــس املســتنقع.

208

الحقيقة األساسية للحرب يف الريف
يف الجانــب اإليدلوجــي والســيايس والعســكري االنحــدار االنتهــازي آخــر مــن تأســيس
الطبقــات يف الثــورة الدميقراطيــة هــو املســاملة الســلمية  PDAوالســبب يف هــذا “مــاو”
املزيــف هــو أن الفالحــن كانــوا القــوة الرئيســية يف الثــورة ،ليــس ألن الحــرب الشــعبية
كانــت وقفًــا قرسيًــا يف الثــورة ،بــل ألن جامهــر الفالحــن كانــت يف عالقــات إقطاعيــة
وشــبه إقطاعيــة!
“القــوة األساســية للثــورة هــي البنيــة االجتامعيــة 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  PDAأنظــر فيهــا بالرقــم  29و 108صفحــة )3
وكــا رأينــا ،فــإن مزيفــي  PDAينســبون الطابــع األســايس للفالحــن إىل الطابــع الطبقــي
للثــورة يف الثــورة الشــعبية الدميقراطيــة للبلــدان التــي تحتلهــا اإلمربياليــة.
هــذه طريقــة عــرض “منطقيــة” و “مناســبة للكتــاب “ ،لكنهــا ،كــا كانــت يف تقييــم
املناشــفة للثــورة الربجوازيــة ،وجهــة نظــر “منطقيــة” و “كاملــة” ،وإن منطــق مزيفــي
 PDAهــو منطــق املناشــفة ،الــذي يســعى إىل إجــاع بــن الطبيعــة الطبقيــة للثــورة
واملســار الفعــي للطبقــات.
وفقــا ملنطــق هــذا التزويــر ،يجــب عــى الفالحــن ،وليــس الربوليتاريــا ،أن يشــكلوا القــوة
األساســية يف الثــورة الشــعبية الدميقراطيــة يف روســيا القيرصيــة ،حيــث توجــد جامهــر
فالحيــة كبــرة يف عالقــات إقطاعيــة .ولينــن وســتالني ،اللــذان صاغــوا القضيــة “الربوليتاريــا
هــي القــوة األساســية ،والفالحــون هــم القــوة االحتياطيــة” ،وقــد ارتكبــوا أخطــاء .هــذه
الصيغــة مــن لينــن وســتالني خاطئــة (!).
هــذا هــو األســاس املنطقــي لتحليــل “القــوة األساســية” ملــزوري  .PDAبــادئ ذي بــدء،
هــؤالء املزيفــون ،الذيــن يقولــون إن الطبقــة العاملــة هــي القــوة األساســية والقــوة
الرائــدة ،قامــوا بتصحيــح هــذه األخطــاء عــى صفحــات املجلــة ،يف انتقاداتنــا.
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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 مكانـاً 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 االســتعامرية مثــل تركيــا ،والعمــل بــؤس
النــاس ،وصعوبــات ظــروف املعيشــة واالســتغالل هــو مســتوى مــروع.
ال يوجــد أي جــزء مــن الســكان مســتاء مــن الدولــة وهــو يشــبه الــركان املســتعد لالنفجــار
يف أي لحظــة .الظــروف املوضوعيــة جاهــزة للثــورة ،لكــن مبــا أن البلــد تحــت االحتــال،
فمــن الــروري أن تحــارب الثــورة اإلمربياليــة ،هــذه اإلدارة القاســية لديهــا معــدة ناعمــة.
الرابــط الضعيــف لهــذه السلســلة اإلداريــة الرجعيــة والخاطئــة هــو الريــف .ميكــن
الوصــول إىل النــر مــن خــال حــرب شــعبية تحــدث يف املناطــق األساســية واإلضافيــة ،يف
الريــف واملــدن ،مــن خــال مراحــل وســيطة طويلــة ومتنوعــة .الحــرب الشــعبية ليســت
حــرب حفنــة مــن الــرواد ،بــل حــرب الشــعب العامــل .الفالحــون هــم القــوة الرئيســية
للحــرب ،حيــث أن منطقــة ال ـراع الرئيســية يف حــرب الشــعب ريفيــة.
يشــر ماركــس وإنجلــز ولينــن وســتالني 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 املاركســيني ،يســمي هــذه الثــورة (بغــض النظــر عــن مفهــوم
الثــورة الزراعيــة) ثــورة الفالحــن .الســبب يف تســمية مــاو لهــذه الثــورة بهــذه الطريقــة
ليــس ألن الثــورة هــي مجــرد ثــورة زراعيــة .الســبب الرئيــي هــو أن القــوة الرئيســية
للثــورة هــي الفالحــون بســبب املناطــق الريفيــة.
باختصــار ،فــإن الســبب الرئيــي 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 كام رأينا وال ميكن فصلهام عن بعض:
الحــرب هــي الســعي وراء السياســة باألســلحة .كل اسـراتيجية عســكرية وتكتيــك مختلــف
هــو تعبــر عــن األيديولوجيــة والسياســة املختلفــة .عــى ســبيل املثــال ،الخــط اإليديولوجي
والســيايس للــرأي الــذي يقــرح اس ـراتيجية عســكرية مــن الريــف إىل املــدن مــن أجــل
انتصــار الثــورة يف بــاد اإلمربياليــة املحتلــة هــو أمــر متميــز ،فالخــط األيديولوجــي
والســيايس للــرأي الــذي يقــرح اس ـراتيجية مــن املــدن إىل الريــف منفصــل.
الخــط األيديولوجــي والســيايس األول :هــو خــط ثــوري بروليتــاري والثــاين :هــو الخــط
االنتهــازي .ال ميكــن أبــداً فصــل الجانــب العســكري عــن الجانــب األيديولوجــي والســيايس.
جميــع االنتهازيــن مييــزون دامئــا هذيــن الجانبــن ال ينفصــان .املثــال األكــر واقعيــة لهــذا
هــو تحليــل مختلــف الكســور االنتهازيــة يف بالدنــا.
وفقــا ملــزوري “ ،PDAاملنطقــة 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
التـزام عســكري (انظــر املســاعد الشــخيص الرقمــي يف العــدد ،29 :ص.)3
نفــس النظــرة األساســية ،وبعبــارة أخــرى ،يدافــع أيضــا ميهريجــي آيدينليــك وفقــا لــه عــى
أســاس املناطــق الريفيــة أو املــدن أمــر عســكري متامــا.
ومبــا أنهــا قضيــة عســكرية ،فليــس لهــا دور يف قضيــة فكريــة وسياســية مثــل إنشــاء
طبقــات اجتامعيــة يف الثــورة (انظــر  ASDالعــدد  ،27ص.)209 :
وهــذه الجوقــة مــع الحــرف بجريــدة أونــوغ والجريــدة االشـراكية املتألقــة) (انظــر أيضـاً
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
والســيايس منفصــان ،إن نظريــة الثــورة اللينينيــة وموقــف الطبقــات يف هــذه النظريــة
قضيــة أيديولوجيــة وسياســية ،ومــن الخطــأ ربــط هــذا األمــر مبســألة عســكرية ،فالقضيــة
اإليديولوجيــة والسياســية والقضيــة العســكرية منفصلــة.
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هنــا ثالثــة مــن االنتهازيــة يف وجــه تركيــا) الخونــة وبطبيعــة الحــال ومــن املعــروف أن
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 ثــاث 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
االش ـراكيني يف حــرب الشــعب هــي طريقــة الحــرب العســكرية ،وهــذه الحــرب ال تنفــذ
بالطريقــة التقليديــة للحــرب ،ولكــن بأســلوب الحــرب العســكرية السياســية .يف هــذه
الحــرب ،كل الحــركات الدميقراطيــة واالقتصاديــة ،املظاه ـرات الجامهرييــة ،إلــخ.
إنهــا خاضعــة للنضــال العســكري املسـ ّيس .هــذا هــو املعيــار األســايس الــذي يفصــل بــن
الثوريــن مــن التنقيحيــن واالنتهازيــن.
إن وجــود احتــال 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 بــاد اإلمربياليــة املحتلــة ،فــإن الحــرب
املســلحة مســألة تقنيــة .هــي مســألة تكتيكيــة ،وإن وعــي الجامهــر وإعــداد وإيجــاد
الظــروف االجتامعيــة والنفســية للحــرب املســلحة ،ومــع ذلــك ،فــإن الظــروف املوضوعيــة
للنضــال املســلح موجــودة يف كل فــرة بســبب احتــال اإلمربياليــة.
يف الحــاالت التــي توجــد فيهــا ظــروف موضوعيــة للنضــال املســلح ،فــإن الطابــع العاملــي
والســامية هــو الفصــل بــن الجامهــر وتنظيــم الحــرب املســلحة
لــكل أنــواع االنتهازيــة ّ
بهــذه الطريقــة ،وعــى ســبيل املثــال ،يقــول ســروف وهــو متحــدث باســم املاركســية
القانونيــة يف روســيا عشــية انتفاضــة عــام  :1905إن التمــرد املســلح هــو يف النهايــة مســألة
التقنيــة (أنظــر لينــن :التكتيــك الثــاين صفحــة .)81
إن النظــرة األساســية لهــذه الفصائــل االنتهازيــة الثالثــة يف بالدنــا ليســت ســوى هــذا أو
ذاك الشــكل مــن هــذه الصيغــة ،مبعنــى آخــر ،هــو تعميــق منطــق  Struveبطريقــة 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 الرئيــي يف العــامل بــن
الشــعوب الفالحيــة واإلمربياليــة” ألن هــذا التصميــم يســتند إىل قضيــة تكتيكيــة مثــل
الــرورة العســكرية ،وهــذا هــو االســتنتاج بــأن هــذه الفصائــل الثالثــة قــد نظــرت يف
املســألة مــن فــوق.
يف بلــدان مثلنــا وال يبــدو أن الجامعــات الســلمية “نحــن ضــد الحــرب الشــعبية” باســتثناء
الخونــة الذيــن لديهــم .))TYPE
يبــدو أن الجميــع يدافــع عــن حــرب الشــعب .النيــة واحــدة ،لكــن الروايــات محــددة
جــدا .مــن الواضــح أن بعــض هــذه الشــائعات تركــز عــى الهــدف وليســت واحــدة النيــة
الرئيســية مــن االســتالب هــو الخضــوع للقتــال ومــا يدافعــون عنــه ليــس أكرث من استســام
مذهبــي للمصطلحــات املاركســية ،ويقــول البعــض أن “الربوليتاريــا هــي القــوة األساســية”،
يقــول البعــض “الربوليتاريــا والفالحــون الفق ـراء هــم القــوة األساســية” والبعــض يقــول
“الفالحــون هــم القــوة األساســية”.
لذلــك ،فــإن متييــز “كاسرتيســت” أو “غيفاريســت” أو “ماركــي” هــي يف األســاس متييزات
مصطنعــة ال تعــر عــن أي يشء عــى اإلطــاق .يقــوم مزورونــا بشــكل أســايس بإجـراء نفس
التحليــل مــع املجموعــات األخــرى التــي يتهمونهــا بالتحريفية.
ومــن الناحيــة العمليــة ،وف ًقــا لفهــم هــؤالء املزيفــن الذيــن ال يفعلــون شــي ًئا ســوى الخلــط
بــن الهــدف ،فــإن حــرب الشــعب هــي حــرب القرويــن ،الفــوكارا للقتــال هــم الفالحــون
مهمتهــم ليســت القتــال ،ولكــن لنــر فكــرة مــاو تــي بــن الفالحــن “مــا هــو واجــب
املثقفــن البورجوازيــن الصغــار يف حــرب العصابــات؟ مهمتهــم هــي نــر فكــرة مــاو تــي
تونــغ بــن الجامهــر الفالحيــة بالذهــاب إىل الريــف) “ انظــر  PDAالعــدد  25صفحــة
.)40
ســبب تفرقهــم مثــل “األســلحة ،االنتفاضــة  ”...مفهومــة جيــدا بعــد هــذا البيــان .إنهــم
ليســوا هــم الذيــن سيتســلحون ويقاتلــون ،ولكــن القرويــن الذيــن ســيقاتلون! ألن حــرب
النــاس هــي حــرب فــاح الفــوكارا ،وليــس الفكــر الربجــوازي الصغــر! إن مهمــة هــؤالء
املثقفــن الربجوازيــن الصغــار هــي جلــب االش ـراكية إىل الفالحــن.
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وباعتبــاره أحــد الكــوادر الفكريــة الربجوازيــة الصغــرة ،يقــوم موظفــو املســاعد الرقمــي
الشـ�خيص بهـ�ذا الواجـ�ب (مهـ�ام نـشر االشـتراكية) مـ�ع مجلـ�ة  PDAوصحيفــة �Work
 er-Peasantالتــي يرســلونها إىل األناضــول ،وعندمــا تبــدأ فــرة الحــرب املســلحة وينتهــي
واجبهــم اآلن ســيواصل الفالحــون حربهــم الخاصــة.
هــذا مــا يريــده الحــرم الجامعــي “مــاو” ،لذلــك يبــدؤون يف نــر املجــات مــن ثــاث
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 كاســرو مــن
أصــل بورجــوازي صغــر ،لكنهــم ليســوا مثقفــن برجوازيــن .إنهــا ثوريــة بروليتاريــة تصــل
إىل أقــى الحــدود.
إن الثــوري املحــرف ســواء جــاء مــن القريــة الربجوازيــة الصغــرة أو الربجوازيــة الصغــرة
يف املدينــة ،هــو ثــورة الربوليتاريــا.
إذا كان ثوريًــا محرت ًفــا ح ًقــا فقــد قطــع كل العالقــات مــع الطبقــة التــي جــاء إليهــا ،مل يعــد
فال ًحــا وال فكريًــا ،إنــه ثــوري بروليتــاري ،مهمتهــا ليســت فقــط أن تأخــذ الوعــي ،ولكــن
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 االشـرايك عــادة مــا تكــون ثــورة) لهــذا الســبب ال نســميها
اشـراكية.
افصاحات:
( )1يف هــذه االنتقــادات ،لــن يكــون هنــاك ســوى اتهامــات يف النظريــة واألكاذيــب،
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 العرشيــن مــن آيدينليــك وال يوجــد يشء مــن هــذا
القبيــل يف هــذا املقــال ،هــذا ليــس أكــر مــن تشــويه مقــرف.
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ومــا أدهشــنا ح ًقــا هــو حقيقــة أن بعــض أصدقائــك ،الذيــن كانــوا إيجابيــن متا ًمــا 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 مســتغلني 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!
( )2وكــا هــو معــروف ،فقــد اســتندنا إىل مدننــا كمســألة تكتيكيــة للفــرة األوىل ولفــرة
قصــرة دعاهــا مــزورو  PDAإىل التحريفيــة“ :النضــال الثــوري ليــس زهــرة مزروعــة
بوعــاء تنمــو ألول مــرة يف املــدن ثــم تأخذهــم إىل الريــف ولــن نخــر أحــد” (أنظــر PDA
العــدد  ،29ص )3
وســيتم عــرض القســمني الثــاين والثالــث مــن نــرة  REVOLUTIONبطريقــة شــاملة،
وبعــد بضعــة أشــهر ســوف يُفهــم أن الحــرب الثوريــة سـ ُتط َّور يف األواين كــا هــو الحــال
يف معســكرات الحــرم الجامعــي “مــاو” التشــييك التــي تُثــار يف الجــرة ،أو ســيتم تطويرهــا
بــروح ،يف القلــب ،يف وعــي النــاس العاملــن بالـرارة املشــتعلة يف املامرســة الثوريــة.
( )3بعــد هــذه املقالــة ،أقــر مــزورو  PDAبأنهــم عارضــوا النقــد الــذايت ،لكنهــم مل يتخلــوا
عــن الخــط الســلمي نفســه .هــذا الفصيــل ،الــذي يفــرض أنــه قــال األشــياء الصحيحــة
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.
( )4مــن بينهــا حكمــت كيفيلجيمــي ،ولديهــا مــكان خــاص وســبارك هــو الشــخص الــذي
كان يف الســجن ملــا يقــرب مــن  20عامــا ،وكان يحــارب الصــواب أو الخطــأ يف جميــع
األوقــات ضــد رد فعــل ســيايس .لكــن الخــط الــذي يقرتحــه هــو خــط صحيــح ،وليــس
خــط لينينــي .ومــع ذلــك ،تركيــا لهــا مــكان عــى رشارة طبيــب نقــاط ،نحــن نحــرم ماضيــه.
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كيــف أن روزا لوكســمبورغ املناهضــة لليلــن لهــا مــكان يف تاريــخ الثــورة.
( )5ومــع ذلــك ،هــذه ليســت وجهــة نظــر ديـراي وأن تبويــب القيــادة السياســية يخضــع
للقيــادة العســكرية وعــى العكــس فــأن القيــادة السياســية رضوريــة .القيــادة السياســية
هــي الحــزب املاركيس-اللينينــي ،وال يســتطيع النــاس محاربــة هــذا أو هــذه املنظمــة،
ولكــن إذا متكــن هــذا الحــزب مــن االنتصــار ،ميكــن للثــورة أن تنتــر.
أنظر( :جريدة النرص :العدد األول يف  15آذار )1971
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الفصل الثالث

الثورة الغير منقطعة -البند 1
1-املقدمة :

يف يــد بلدنــا هــو اكتشــاف نظــري كامــل ويف الواقــع ،فــإن العديــد مــن الفصائــل االنتهازيــة
املســتندة إىل نفــس األطروحــات التنقيحيــة وطرحهــا يف الســوق مــع عبــوات مختلفــة،
معتمــدة عــى قــوى أخــرى خــارج قوتهــا ،هــي ضــد بعضهــا بعض ـاً انتهاز ًيــا ،انتهازيــة،
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 املــردي 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
جوهــر النظريــة املاركســية اللينينيــة للثــورة ،النظريــات األصليــة ل “الثــورة” ملختلــف
أشــكال االنتهازيــة ،بالنيابــة عــن ماركــس ،إنجلــز ،لينــن ،ســتالني ،مــاو تــي تونــغ ،هــويش
منــه  ...يتــم تقدميهــا مــع إشــارات إىل كتاباتهــم.
أحــد أنــواع االنتهازيــة يتهــم لينــن بكتابــة كتاباتــه ،متهــاً الجانــب اآلخــر بالخيانــة،
واآلخــر يتهمــه بالتعديــل مــع اإلشــارة إىل كتابــات مــاو ولــن بيــاو.
“املاركســية هــي عقيــدة معقــدة للغايــة ذات عمــق عميــق” ،إن املاركســية هــي باســتمرار
عقيــدة ذاتيــة التعميــش تتعمــق وتتغــذى يف وجــه حقائــق الحيــاة الجديــدة.
يف املاركســية األســاس ليــس محتــوى ،بــل محتــوى الــيء الوحيــد الــذي ال يتغــر يف
املاركســية هــو الطريقــة الجدليــة التــي ،يف كلــات لينــن ،هــي روحــه الحيــة.
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 دامئـاً يف طريقتــن تشــوهان االشـراكية العلميــة :فهــي تأخــذ أربــع
أطروحــات يف األطروحــات التــي يتقنهــا أســياد املاركســية والتــي كانــت باليــة يف املــايض،
بغــض النظــر عــن مفاهيــم الزمــان واملــكان -اللينينيــة تنقــح املاركســية يف ظــل جميــع
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
املســلحني الثوريــن عــن طريــق فــرض املاركســية اللينينيــة مــن خــال تطبيــق كلتــا
الطريقتــن.
أخذنــا هــذه الحقيقــة يف االعتبــار عنــد كتابــة هــذا الكتيــب حاولنــا طــرح فهمنــا للثــورة،
وبالتــايل فهمنــا للتنظيــم وأســلوب العمــل مــن خــال رشح كيــف تــم إتبــاع نظريــة
الثــورة املاركســية يف ســياق الزمــن يف الواقــع ،يف تحليــل االشـراكية العلميــة ،ينتقلــون مــن
امللخصــات إىل امللخصــات ،وليــس مــن الخرســانة إىل الخرســانة.
لكــن يســار بلدنــا لديــه وضــع خــاص كام ذكــر أعــاه ،اختفى جوهــر املذهب يف االكتشــاف
النظــري عــى اليســار .لذلــك ،بــد ًءا مــن امللخــص ،قررنــا النــزول إىل الخرســانة مــن خــال
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
وأصدقائنــا املســلحني (بطبيعــة الحــال ،ال توجــد إمكانيــة ملنــع تشــويه االنتهازيــة ومــع
ذلــك ،فمــن املمكــن الكشــف عــن هــذه املســألة بــكل وضــوح ،مــا يجعــل تزويــر
االنتهازيــة غــر فعــال عــى نطــاق واســع) لهــذه األســباب ،اتبعنــا طريقــة مــن املجــرد إىل
الخرســانة يف اختباراتنــا.
درســنا هــذه املســألة يف ثالثــة أجـزاء ،يحتــوي الجــزء األول عــى نظريــة الثــورة املاركســية
لفـرات ماركــس وإنجلــز ولينــن ،الجــزء الثــاين هــو تعميــق النظريــة اللينينيــة للثــورة غــر
املنقطعــة التــي صيغــت يف التكتيكــن مــن قبــل لينــن نفســه ،تطبيــق هــذه النظريــة عــى
مامرســات الــدول املســتعمرة وشــبه املســتعمرة؛ تحــت ســتالني.
التفســر املنفصــل لهــذا االقـراح من قبــل الكومنرتن ومــاو :جوهــر النظرية غري الرأســالية
ونظريــة الثــورة الدميقراطيــة بشــكل عــام .الجــزء الثالــث ،والســات املميــزة لإلمربياليــة،
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مــا أثــرى تعميــق مواجهــة املتطلبــات الجديــدة لالقرتاحــات اسـراتيجية اللينينيــة ودول
شــبه االســتعامرية للثــورة ،والتفســرات الثوريــة والرجعيــة للثــورة الكوبيــة ،وتغطــي
أجـزاء 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
إن النظريــة املاركســية للثــورة حتميــة ومتذبذبــة .هــذا االتجــاه املــزدوج يشــكل كل
الجدليــة إن وجــود أســاس مــادي أمــر رضوري لــي تحــدث الثــورة ميكــن أن تحــدث ثــورة
يف القــوى الثوريــة إذا كانــت القــوى اإلنتاجيــة يف مســتوى معــن.
بهــذا املعنــى ،فــإن النظريــة املاركســية للثــورة حتميــة .ولكــن فقــط مــن أجــل انتصــار
الثــورة ،تكــون القــوى اإلنتاجيــة عنــد مســتوى معــن ،والظــروف املوضوعيــة ليســت
كافيــة للنضــوج املبــادرة الثوريــة رضوريــة لنــر الثــورة .وبهــذا املعنــى ،فــإن نظريــة
الثــورة املاركســية هــي مجازيــة.
مــن أجــل أن تتــوىل الربوليتاريــا ،فــإن التناقــض بــن عالقــات اإلنتــاج والقــوى اإلنتاجيــة
يجــب أن يكتســب العــداء ويصــل إىل النقطــة النهائيــة.
إن الربوليتاريــا ،أو فصيلــة الســائف ،تســحب الطبقــات الثوريــة مــن جانبهــا لحــل هــذا
التناقــض ،مــن أجــل املــي قدمـاً يف ترتيبــات البنيــة التحتيــة الرضوريــة من خالل تأســيس
الهيمنــة السياســية الخاصــة بهــا ويجعــل الثــورة مســتمرة حتــى املجتمــع الطبقــي.
هــذان التعريفــان ،اللــذان حــاوال مواجهــة “الثــورة” هــو االســتيالء عىل الســلطة السياســية
أو تحــول الثــورة مــن طريقــة اإلنتــاج إىل منــط إنتــاج متقــدم“ ،كالهــا صحيــح وغــر
مكتمــل بنفســهام؛ وألنهــا غــر كاملــة ال توجــد مثــل هــذه املعضلــة يف نظريــة الثــورة
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 االجتامعــي عــى الرغــم مــن االســتيالء
عــى الســلطة وفقــا لهــذا التعريــف ،ســوف تعتــر 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
مــن اإلقطــاع إىل الرأســالية مــع “الثــورة مــن فــوق “ ،يــرى املفهــوم املاركــي للثــورة
عمليــة ثــورة مســتمرة دون انقطــاع ،الثــورة هــي تنظيــم نظــام إنتــاج أكــر تقد ًمــا مــن
خــال املبــادرة الثوريــة للشــعب -مــن أعــى إىل أســفل جهــاز الدولــة القائــم ،واالســتيالء
عــى الســلطة السياســية ،ومــن خــال هــذه القــوة -مــن فــوق.
منــذ ظهــور الطبقــة العاملــة كقــوة مســتقلة عــى مــرح التاريــخ ،ظهــرت دامئــا انحرافات
الحركــة االش ـراكية عــى أنهــا مبالغــة أو إهــال لواحــد مــن هــذه الطبيعــة املزدوجــة
لنظريــة الثــورة.
القسم 1
النظرية الثورية قبل الثورة املاركسية
أوالً :مفاهيم الثورات ملاركس وإنجلز

يف ماركــس وإنجلــز ،نــرى مفهــوم ثالثــة أنــواع مــن الثــورة وهــي الثــورة السياســية
والثــورة االجتامعيــة والثــورة املســتمرة (ســراجع الثــورة املســتمرة يف الفصــل الثالــث)
وفق ـاً 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 جامهــر الشــعب عــى األقــل جــزء
كبــر منهــم يف رصاع ضــد الســلطة ومــع ذلــك ،إذا متــردت ســلطة الجامهــر مــن خــال
األيــدي الثوريــة ،ميكــن ذكــر الثــورة السياســية.
ثانيـاً ،وفقـاً ملاركــس وإنجلــز ،لــي تعتــر الحركــة ثــورة سياســية ،يجــب أن تكــون الطبيعــة
التقدميــة والدميقراطيــة لــإدارة نتيجــة لهــذه الحركــة .هــذا التعريــف ملاركــس يتعلــق
باملجتمــع الربجــوازي يف فــرة مــا قبــل االحتــكار ومــدى التقدميــة يف ماركــس وإنجلــز مثــر
لالهتــام .كمقيــاس لتقدميــة الحركــة ،يقــول ماركــس:
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“االئتــان العــام واالئتــان الخــاص هــا مقياســان اقتصاديــان لقيــاس شــدة الثــورة،
فالقــوة املدمــرة والخالقــة للثــورة ترتفــع عندمــا تســقط (رصاع الطبقــات يف فرنســا ،ص:
.)53
إدارة واحــدة فقــط لالئتــان العــام والقــروض الخاصــة ميكــن أن تســقط الرضبــة القاتلــة،
إنهــا اإلدارة الربوليتاريــة ،يف هــذا الصــدد ،يتمتــع املجتمــع الربجــوازي بأكــر القــوة تدمـراً
والقــوة الخالقــة عــى أرضــه.
الثــورة السياســية هــي الثــورة الربوليتاريــة وهــذه الثــورة أيضــا توفــر التحــول االجتامعــي
(الثــورة االجتامعيــة) ألن هــذه الثــورة ســتقيض عــى القــروض الربجوازيــة والبورصــات
هــذا هــو اختفــاء اإلنتــاج الربجــوازي والنظــام إنــه نظــام اجتامعــي واقتصــادي جديــد.
ثــورة  18فرباير/شــباط هــي ثورة سياســية مل تســتطع الثورة التي اســتهدفت األرســتقراطية
املاليــة الحــد مــن الرضبــة 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.
ثــورة فرباير/شــباط مل تكــن ثــورة اجتامعيــة ألنهــا مل تقــم بإنهــاء النظــام الربجــوازي
ولكنهــا ثــورة سياســية ،ألنــه نتيجــة النتفاضــة الجامهــر ،أطيــح بالحكــم األكــر رجعيــة
لألرســتقراطية املاليــة وأصبحــت إدارة أكــر تقدميــة يف املقدمــة ،والتــي تجــد تعبريهــا يف
الجمهوريــة االجتامعيــة.
يعتمــد تعريــف ماركــس للثــورة االجتامعيــة عــى االنتقــال مــن منــط اإلنتــاج إىل منــط
إنتــاج أكــر تقد ًمــا حــول هــذا املوضــوع ،يقــول ماركــس:
“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 تعبريهــا القانــوين.
مل تعــد هــذه العالقــات نتيجــة لتطــور القــوى املنتجــة ،ولكنهــا أصبحــت عقبــات أمــام
هــذا التطــور .ثــم يبــدأ عــر الثــورة االجتامعيــة ،التغــر يف القاعــدة االقتصاديــة يضاعــف
البنيــة الفوقيــة الضخمــة ،بشــكل كبــر أو قليــل الرسعــة.
ويف دراســة هــذه الهيــاكل الفوقيــة الفرعيــة ،دامئًــا مــا تكــون األشــكال اإليديولوجيــة
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
االجتامعــي لــن يختفــي أبــداً دون تطويــر جميــع القــوى اإلنتاجية التــي ميكــن أن تحتويها؛
عالقــات اإلنتــاج الجديــدة والعلويــة ،فــإن ظــروف الوجــود املــادي لهــذه العالقــات ال تــأيت
أبــداً إىل مــكان املجتمــع القديــم دون ازدهــار يف الحضــن “(مســاهمة يف نقــد االقتصــاد
الســيايس ،ص.)23-24 :
وكــا ميكــن مالحظتــه عــى الفــور فــإن االتجــاه املســيطر يف نظريــات ماركــس وإنجلــز
للثــورة هــو الحتميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة .دور يف إطــار حاســا للظــروف املاديــة،
وفقــا لهــذا الفهــم ،فــإن الثــورة السياســية هــي مكملــة للثــورة االجتامعيــة الثــورة
السياســية هــي نتــاج املبــادرة الثوريــة يف اإلطــار الحاســم للظــروف املاديــة( ،بالنســبة
للثــورة الربوليتاريــة ،فهــي تعنــي ثــورة سياســية واجتامعيــة).
ثانيًا  :خطوات مرحلة الثورة والتطور والنظرية الفيزيائية
 )1الثورة السياسية هي مرحلة رضورية من الثورة االجتامعية:
الثــورة السياســية :هــي عمــل اخـراق ثــوري والثــورة هــي عمــل منظمــة تالحــق الجامهري،
وهــي واعيــة وتعــرف مــاذا تفعــل هــذا هــو الحــال خاصــة بالنســبة للثــورة السياســية
التــي ســتؤدي إىل تحــول اش ـرايك ،إن تنظيــم األقليــة ،الــذي لــه انضبــاط مثــل الحديــد،
ً
تحــول اشــراك ًيا عــن طريــق رفــع الوعــي بالجامهــر،
يقــوم بثــورة سياســية ويحــدث
ورفــع مســتوى وعــي الجامهــر ومســتوى حركتهــا ،واســتخدام الثــورة الثوريــة يف الوقــت
املناســب ويف الوقــت املناســب.
الثــورة هــي نتيجــة لعمــل الجامهــر الواعيــة وتســتند إىل الجامهــر .لكــن االخــراق
الثــوري يف تنظيــم الثوريــن ،الــذي تعتــر مهنتــه الضيقــة ثوريــة ،لــه أهميــة حيويــة هنــا،
(دامئ ـاً مــا يقلــل املصلــون مــن دور املبــادرة الثوريــة).
 )2مــن أجــل أن تكــون الثــورة السياســية قــادرة عــى توفــر التحــول االجتامعــي (لفــرة
مــا قبــل االحتــكار ،مــن أجــل أن تكــون ثــورة) ،مــن أجــل أن تصبــح ثــورة اجتامعيــة ،مــن
ناحيــة ،تكــون الظــروف التاريخيــة والبنيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة كافيــة ومــن ناحيــة
أخــرى ،الوعــي والتنظيــم للجامهــر يجــب أن تكــون عاليــة.
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إن الــدور الثــوري يف الثــورة االجتامعيــة ال يلعــب فقــط مبــادرة ثوريــة .التاريــخ ليــس
أبطــاالً ،األبطــال يخلقــون التاريــخ .عــى الرغــم مــن أن تاريــخ الثــورات اســتوىل عــى
الســلطة ،إال أنــه كان ملي ًئــا 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.
اخـراق ثــوري يف فــرة معينــة ،مهــا كانــت قويــة ،إذا كانــت الفــرة التاريخيــة تجعــل مــن
املســتحيل لتحقيــق هــذا االخـراق 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
االجتامعيــة ،يكشــف إنجلــز نفســه مبهــارة شــديدة“ :اإلف ـراط (املســتخدم مبعنــى أنــه ال
يتوافــق مــع تلــك الفــرة التاريخيــة) هــو أكــر مشــكلة قــد يكــون رئيــس الحــزب قــد عــاىن
منهــا .الطبقــة التــي تســيطر عليهــا الحركــة وقــوة هــذه الفئــة ليســت ناضجــة مبــا يكفــي
لتنفيــذ اإلجـراءات املطلوبــة للتعامــل مــع القــوة التــي يتعــن عليهــا معالجتهــا.
مــا فعلــه هــذا الرئيــس غــر مرتبــط بإرادتــه .لكــن هــذا يعتمــد عــى املرحلــة التــي بلغهــا
التبايــن بــن الطبقــات املختلفــة ودرجــة تطــور ال ـراع بــن الطبقــات ،ودرجــة تطــور
التناقضــات املاديــة التــي تحــدد درجــة تطــور التناقضــات الطبقيــة ،ودرجــة تطــور عالقات
التبــادل والعالقــات التبادليــة.
مــا يفعلــه هــو عكــس جميــع ترصفاتــه الســابقة ،ومبادئــه الخاصــة ،واملصالــح اليوميــة
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 واالجتامعيــة:
“إن النــاس يصنعــون تاريخهــم الخــاص ،ولكــن وفقــا ألفراحهــم فإنهــم يعيشــون يف ظروف
أعطيــت فيهــا املــايض ورثــت مــن املــايض ،وليــس بالــروط التــي اختاروها”(انقــاب لــوي
بونابــرت ،صفحة )21
ويــرح ماركــس أســباب الثــورة ضــد الرجعيــن الذيــن يدعــون أن الثــورة هــي عمــل
حفنــة مــن االســتفزاز :لقــد انتهــى اآلن تقــارب الخــارق الــذي أظهــر الثــورة عــى أنهــا
نتــاج إلرادة املحرضــن الخبيثــن.
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أينــا نشــأ نــزاع ثــوري ،يعلــم الجميــع أن هــذا الزلــزال قــد ولِــد مــن االحتياجــات
االجتامعيــة التــي ال ميكــن تلبيتهــا مــن قبــل املؤسســات املتقادمــة.
هــري ليفبفــر ،نقـاً عــن ماركــس يف بيــان أمــام مجلــس القضــاء املاركــي 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:
“يف حالــة التطــورات التاريخيــة العظيمــة” كتــب إىل ماركــس إنجلــز“ ،عــرون ســنة
ليســت حتــى يــوم واحــد ،لكــن بعــد أيــام تجمعــت يف العرشيــن ســنة” (لينــن ،تكتيــكات
النضــال الطبقيــة الربوليتاريــا ،أصــل املاركســية ،ص .)44
يصــوغ ماركــس وإنجلــز النضــال الثــوري للربوليتاريــا عــى مرحلتــن :التطــور والثــورة .يف
كلتــا املرحلتــن ،تختلــف التكتيــكات الثوريــة للربوليتاريــا مرحلــة الثــورة هــي فــرة قصــرة.
هــذه املرحلــة هــي مرحلــة النظــام االجتامعــي املعطــى لتكــون يف االتجــاه الصاعــد يف هذه
املرحلــة القصــرة يعتــر تكتيــك الربوليتاريــا وقائدهــا جرميــة؛ مقالــة واحــدة مكتوبــة عــى
جــدول األعــال وكانــت تكتيــكات الربوليتاريــا يف هــذه الفــرة هــي كــر آليــة الدولــة
املعينــة وإرســاء القــوة الثوريــة للربوليتاريــا.
ماركس وإنجلز
هــذا التكتيــك املســتوحى مــن االخرتاقــات والتقاليــد الثوريــة للفرنســيني ،أطلــق عليــه
اللغــة الفرنســية وفقــا ملاركــس وإنجلــز ،فــإن االنتفاضــة فــن.
“اليــوم االنتفاضــة هــي يف الواقــع شــكل مــن أشــكال الحــرب ،وعندمــا يتــم إبادتهــا ،فإنهــا
تعتمــد عــى القواعــد التــي ســتؤدي إىل تدمــر الطــرف املهملــة .العمــل الدفاعــي هــو
مــوت كل متــرد مســلح ...
وكــا قــال دانتــون أعظــم أســتاذ يف السياســة الثوريــة عــى اإلطــاق وقــال“ :الحــزم
والجــزم”.
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وكــا هــو واضــح ،ال ينبغــي أن تلعــب الظــروف بــدون ثــورة لكــن االخ ـراق هــو فتــح
االنطالقــة مــرة واحــدة أو عــدم االســتمرار يف الهجــوم ،مهــا كان صغـرا كل يــوم ،الفــوز
االنتصــارات عــن طريــق أخــذ الفائزيــن إىل جانــب العــدو للهجــوم ومهاجمــة العــدو أمــر
رضوري .هــذا هــو تكتيــك الربوليتاريــا خــال الثــورة.
مــا هــي مهمــة الطاقــم الرائــد يف الربوليتاريــا حتــى نهايــة هــذه الفــرة القصــرة مــن
الثــورة؟ بالطبــع ،ينقــل لينــن ،عــى مهــام الحــزب الربوليتــاري ،آراء ماركــس وإنجلــز يف
هــذه الفــرة الطويلــة جــداً ،وفق ـاً ملســار الثــورة.
لزيــادة الوعــي والقــوة والقــدرة عــى القتــال مــن الطبقــة الرائــدة والذهــاب مــن خــال
خطــوات الســلحفاة مــن ناحيــة أخــرى ،مــن خــال ترتيــب كل هــذا العمــل مــن خــال
توجيهــه إىل الهــدف األخــر للطبقــة الرائــدة ،لجعــل الطبقــة العاملــة كافيــة إلنجــاز أشــياء
عظيمــة يف األعــال الكبــرة عــن طريــق جمعهــا يف غضــون عرشيــن عامــا.
إن النضــال الثــوري لهــذه الفــرة الطويلــة هــو إعطــاء النضــال األيديولوجي ضــد االنتهازية
عــى املــدى الطويــل ،لرفــع وعــي وقــوة الطبقــة القياديــة ،والتعليــم ،وتنظيــم الكفــاح
اليومــي للجامهــر مــن نضــال الربوليتاريــا النقــايب إىل النضــال االقتصــادي والدميقراطــي
للمجموعــات الشــعبية ،إىل يســار الجيــش الدميقراطــي ،ويغطــي جميــع أشــكال العمــل،
مــن توجيــه املعارضــة السياســية إىل التوجيــه.
تحــدث ماركــس وإنجلــز عــن اللغــة الثوريــة للربوليتاريــا يف هــذه املرحلــة ،بســبب
املســتوى العــايل مــن املســتوى النظــري األيديولوجــي للربوليتاريــا األملانيــة وقدرتهــا عــى
جــذب الجامهــر الشــعبية إىل صفوفهــا.
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 الفرنــي ورأســه األملــاين .حــزب الربوليتاريــا هــو منظمــة مقاتلــة تأسســت
عــى أســاس املاديــة الجدليــة والتاريخيــة ،مــا يجعــل جميــع أنــواع العمــل مــن أصغــر
اإلصالحيــن إىل املامطلــة 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
يف مرحلــة التطــور أو اإلرصار عــى اللغــة األملانيــة يف مرحلــة الثــورة ،أو التحــدث بلغــة
تلــك املراحــل يف املرحلتــن.
(وبعبــارة أخــرى ،ميكــن تلخيــص ســبب جميــع االنحرافــات يف شــكل إهــال أو تضخيــم
أي جانــب مــن جوانــب االزدواجيــة يف نظريــة الثــورة).
وبطريقــة مــا كانــت االش ـراكية العلميــة مــن جهــة تحــاول أن تتحــدث الفرنســية دون
متــوج لظــروف موضوعيــة ،الجامهــر ،املؤامــرة ،ملصــادرة منــاورة الســلطة إىل بالنكوســت
ماركــس وإنجلــز ،ماركــس دعــا األملانيــة الشــيوعية الخــام مــن ناحيــة أخــرى برودونكــو
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.
مــا هــي العوامــل التــي تحــدد مراحــل التطــور والثــورة؟ هــل ترتبــط قصــور الثــورة
باملصادفــة؟ ليــس بالطبــع الثــورات لديهــا قانــون ،ويربــط ماركــس وإنجلــز املرحلــة
الثوريــة باألزمــة الثوريــة( ،يجــب أن يكــون مســتوى وعــي الربوليتاريــا وتنظيمهــا كافي ـاً
للثــورة).
مل يكــن مفهــوم األزمــة الثوريــة مفهومــا واضحــا يف ماركــس وإنجلــز لفــرة طويلــة كان
ماركــس وإنجلــز مخطئــن يف ثــورة عــام  1848بســبب هــذه الحالــة الباهتــة لألزمــة
الثوريــة ،ويحتــوي برنامــج األزمــة الثوريــة يف االش ـراكية العلميــة عــى عنــارص مختلفــة
مثــل األزمــة االقتصاديــة ،واألزمــة االجتامعيــة ،واألزمــة السياســية ،واالكتئــاب املســتمر.
كــا ذكرنــا أعــاه ،يف نظريــة االش ـراكية العلميــة ،فــإن نظريــة هــذه املنخفضــات تكــون
غامضــة للغايــة حتــى رأس املــال .يقــول ماركــس وإنجلــز يف البيــان:
يكفــي اإلشــارة إىل املنخفضــات التجاريــة التــي جلبــت وجــود املجتمــع الربجــوازي إىل
خطــر أكــر 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 اجتامعيــة.
لكــن وجــود هاتــن األزمتــن ليــس كافي ـاً لحــدوث ثــورة؛ مــن أجــل أن تكــون الظــروف
املوضوعيــة للثــورة ناضجــة ،باإلضافــة إىل األزمــة االقتصاديــة ،تعميــق األزمــة االجتامعيــة
ووجــود أزمــة سياســية مــن شــأنها أن متكّــن مــن اإلطاحــة بالحكــم الربجــوازي (إن وجــود
مثــل هــذه األزمــة السياســية يعتمــد أيضــا عــى تعميــق األزمــة االجتامعيــة ووجــود
األزمــة االقتصاديــة).
إذا مل تصــل هــذه األزمــات الثالثــة إىل حدودهــا النهائيــة بهــذه الطريقــة ،فلــن تكــون
هنــاك ثــورة( .بالنســبة للثــورة ،يجــب أن تنضــج الظــروف املوضوعيــة للثــورة).
ويشــمل مفهــوم األزمــة الثوريــة التــي اســتخدمها ماركــس وإنجلــز خــال رصاع عــام 1848
األزمــة االجتامعيــة االقتصاديــة غــر املتعمقــة ،فعندمــا اندلــع ماركــس وإنجلــز يف عــام
 ،1848ظنــوا أن الوقــت قــد حــان ،وفكــروا يف انــدالع الثــوران كأزمــة الرأســالية املســتمرة
واألخــرة.
ويف أيامنــا هــذه ،يأمــل ماركــس وإنجلــز أن يحــدث التحــول الســيايس بــدون تباطــؤ
وتوقــف ،وأن هــذا التحــول االجتامعــي ميكــن تحقيقــه.
وحــول هــذا املوضــوع ،يقــول إنجلــز ...“ :ال ميكــن أن يكــون هنــاك شــك يف أن النضــال
الكبــر بالنســبة لنــا قــد بــدأ أخـرًا يف ظــل الظــروف الحاليــة وأنــه ســيتعني االنتهــاء منــه
يف ســياق ثــورة واحــدة طويلــة ومختلطــة (التــي مــن املفــرض أن تكــون ثــورة مســتمرة)،
ولكــن يف النهايــة لــن ينتهــي إال بالنــر النهــايئ للربوليتاريــا “ (مقدمــة إىل رصاع الطبقــات
يف فرنســا ،ص  )12ومــع ذلــك يقــول إنجلــز رصاحــة أن أولئــك الذيــن يفكــرون مثــل
أنفســهم يف ســنوات 1848-1850هــم عــى خطــأ.
لقــد جعلنــي التاريــخ خاطئ ـاً ،وجميــع مــن يفكــرون مثلنــا) أظهــروا أن وضــع التنميــة
االقتصاديــة يف القــارة األوروبيــة بعيــد كل البعــد عــن النضــج للســاح بإلغــاء اإلنتــاج
الرأســايل ،ثبــت مــرة أخــرى مــدى اســتحالة قوتهــا “(املرجــع نفســه ،الصفحتــان  16و،18
انظــر أيض ـاً ،مقدمــة البيــان يف الطبعــة اإلنجليزيــة لعــام .)1888
يف عــام  1850قــال ماركــس إنــه مــن الخطــأ توقــع ثــورة بروليتاريــة بســبب عــدم وجــود
رشوط موضوعيــة:
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“وال ميكــن أن تكــون هنــاك ثــورة حقيقيــة يف هــذا االزدهــار حيــث تطــورت األوضــاع
الربجوازيــة للمجتمــع الربجــوازي ،بحيــث ميكــن تحقيــق رفاهيــة عامــة للمجتمــع
الربجــوازي ،وهــذه الثــورة ال ميكــن أن تحــدث إال عندمــا يتعــارض هــذان العامــان ،وهــا
القــوى اإلنتاجيــة القامئــة وأشــكال اإلنتــاج الربجــوازي ،مــع بعضهــا البعــض.
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 اخـراق ثــوري للربوليتاريــا يتضــاءل ويختفــي بســبب عــدم كفايــة
الــروط املوضوعيــة بــن  1848و :50كان أكــر نحافــة “(انقــاب لــوي بونابــرت ،ص.)28 :
وبعد كل هذه التعبريات ،يصبح مفهوم األزمة الثورية أوضح من مفهوم البيان.
وكــا قــال ماركــس يف حــن أن التناقــض بــن الطبيعــة االجتامعيــة 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 بني قــوى اإلنتاج وعالقــات اإلنتــاج .هذه
الرصاعــات .بــن االقتصــاد واالســتهالك ،بــن الطبقــات ،الربوليتاريــا والعــال والربجوازيــة
سياســية يف شــكل رصاع بــن الربوليتاريــا االجتامعيــة والربجوازيــة لتدمــر أو حاميــة الدولــة
الربجوازيــة ونظامها.
لحظــة الثــورة هــي حقيقــة أن األزمــات الثــاث تندمــج وتتعمــق يف كســاد واحــد ،أي
وجــود األزمــة الثوريــة ،حيــث تنتهــي التناقضــات األساســية وال ميكــن أن تحــدث االنتفاضة
إال بوجــود مثــل هــذا املوقــف.
ماركــس يــر عــى وجــود حــرب عامليــة يف فرنســا ( ،)1848-1850والتــي ســتجمع كل
الــدول األوروبيــة معــا بحيــث ميكــن للنضــال الطبقــي أن يتوســع ويصــل إىل الثــورة
األوروبيــة (مبعنــى الثــورة العامليــة).
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بالنظــر إىل حقيقــة أن الحــرب العامليــة األوىل أدت إىل أول ثــورة بروليتاريــة عظيمــة يف
العــامل ،مــن املســتحيل أن نقــول إن فكــر ماركــس مل يكــن يف الحقيقــة نبــوءة ،بــل نبــوءة
علميــة (مــن املعــروف أن نبــوءة ماركــس مل تحــدث قبــل الثــورة يف إنجل ـرا وأن الثــورة
الربوليتاريــة ســتنترش إىل كل دول أوروبــا ولكــن املهــم هنــا هــو حقيقــة أن الحــرب
العامليــة الرأســالية ســتؤدي إىل الثــورة الربوليتاريــة).
يقــال إن ماركــس“ :إن رصاع الطبقــات داخــل املجتمــع الفرنــي يتوســع يف حالــة نشــوب
حــرب عامليــة تواجــه فيهــا جميــع األمــم .الثــورة يف بدايــة تنظيمهــا ،وليــس يف النهايــة،
ليســت قصــرة األجــل”.
جيــل اليــوم يشــبه اليهــود الذيــن أخذهــم مــوىس إىل الصح ـراء .إنــه ليــس مجــرد عــامل
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  30ســنة 15 ،ديســمرب .1887
مزيــد مــن الكامليــن والثوريــن الربوليتاريــن مــن بعدهــم والثــورة هــي قــول الوقــت،
(فقــط يف روســيا ،طبــع لينــن والبالشــفة تحذيــر إنجلــز).
ويقــول إنجلــز ...“ :ال توجــد حــرب أخــرى مــن أجــل بروسيا-فرنســا باســتثناء حــرب
عامليــة ،وهــذه الحــرب ســوف يكــون لهــا درجــة وكثافــة مل يتــم تخيلهــا حتــى اليــوم
وســوف يبتلعــون بالطمــع حتــى ينقضــوا ويزرعــون حتــى ال تســتطيع حتــى قطيــع الجـراد
أن تفعــل ذلــك.
أن تدمــر حــروب ثالثــن ســنة ســوف يتناســب مــع  3-4ســنوات وينتــر يف جميــع أنحــاء
القــارة ،واالكتئــاب الناجــم عــن املعانــاة والخطــر الــذي بلــغ دافعــه األخــر يف الجــوع
والطاعــون والجيــوش والجامهــر الشــعبية؛ االرتبــاك اليائــس الناجــم عــن اإلفــاس العــام
لآلليــة االصطناعيــة التــي أنشــأناها يف التجــارة والصناعــة واملصــارف؛ ســيكون انهيــار
الــدول القدميــة وفلســفتهم التقليديــة للدولــة ذا قيمــة كبــرة جــدا بحيــث تتدحــرج
بالع ـرات مــن التيجــان واســتحالة التنبــؤ مبــن ســيفوز يف املعركــة.
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وهنــاك نتيجــة واحــدة مؤكــدة متامــا وهــي :اســتنفاد عــام وإعــداد رشوط للنــر النهــايئ
للطبقــة العاملــة ،هــذه هــي الحالــة التــي يبــدأ فيهــا نظــام الســباق التبــاديل ،الــذي
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 دامئـاً أن تتــرف
كــا تعــرف :يف نهايــة الدرامــا ،ســوف يتــم تدمــرك وســوف يتــم الحصــول عــى انتصــار
الربوليتاريــا أو ال مفــر منــه( ،لينــن ،االشـراكية والحــرب ،الصفحــات .)172-173
ثالثًا :نظرية الكآبة املستمرة والثورة الدائمة
يف الفــرة مــن  1848إىل  ،1850كانــت وجهــات نظــر ماركــس وإنجلــز للثــورة ثــورة ثابتــة.
هــذه النظــرة االسـراتيجية هــي نتيجــة لســوء تفســر تلــك الفــرة .اعتقــد ماركــس وإنجلز،
وهــا ينظـران إىل األزمتــن الرئيســيتني يف عــام ( 1847أزمــة التجــارة العامليــة والصناعيــة
عــام  1847واألزمــة الزراعيــة) ،أن الســاعات األخــرة مــن الرأســالية قادمــة ،وأن النضــال
العظيــم قــد بــدأ أخـراً ،وأن عــر الثــورات االشـراكية قــد فتــح.
بعبــارة أخــرى ،اعتقــد ماركــس وإنجلــز أن األزمــة االقتصاديــة للرأســالية التــي انفجــرت
عــام  1847كانــت األزمــة األخــرة واألخــرة للنظــام ودافعــوا عــن هــذه النظريــة املتواصلــة
للثــورة هــي نتــاج نظريــة األزمــة املســتمرة ،ففــي الفــرة مــن  1847إىل  1850واعتقــد
ماركــس وإنجلــز أن الثــورة الربوليتاريــة يف فرنســا وأوروبــا ســوف تكــون يف الصــدارة قريبـاً.
يف هــذه الفــرة ،ركــز ماركــس وإنجلــز عــى معظــم أعاملهــا النظريــة والعمليــة عــى
أملانيــا :يحــول الشــيوعيون انتباههــم إىل معظــم األملــان ،ألنــه يف الظــروف األكــر تقد ًمــا
للحضــارة األوروبيــة ،يف الســابع عــر ،والثــورة الربجوازيــة يف أملانيــا ســتكون الخطــوة
األوىل يف الثــورة الربوليتاريــة التــي تليهــا “ (ماركــس ،إنجلــز ،البيــان ،صفحــة .)9
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 الفــرة اإلمربياليــة
مــن النظريــة الرتوتســكية للثــورة املســتمرة.
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بالنســبة للقســطنطينية عــام  ،1849مل 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
الربوليتاريــا) وانتهــاك عــرض ماركــس بالثــورة التدريجيــة [قبــل الثــورة الربجوازيــة ،ثــم
الثــورة الربوليتاريــة]:
“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 عىل تأســيس
الســلطة الشــيوعية مــن خــال الثــورة الثوريــة ،يجــرف ماركــس وإنجلــز البقايــا اإلقطاعيــة
ملهمــة “الثــورة القادمــة” يف أملانيــا.
قالــوا إن مــن املســتحيل اإلطاحــة مبهمــة تاريخيــة وكــا قالــوا لتعميــق الدميقراطيــة
الربجوازيــة عــى أســاس نظريــة ماركــس وإنجلــز للثــورة املرحليــة ،فــإن فكــرة أن
الربوليتاريــا نفســها ،مــن خــال اتخــاذ الربجوازيــة الليرباليــة ،والثــورة الربجوازيــة املتأخــرة
يف أملانيــا مــن خــال إقامــة تحالفــات مــع الدميقراطيــن الربجوازيــن الصغــار ،ولربوليتاريــا،
دون توقــف ،تجعــل الثــورة دامئــة ومجتمعيــة.
ووفق ـاً لهــذه النظريــة ،يجــب مواجهــة البورجوازيــة الليرباليــة ألن الربجوازيــة الليرباليــة
خائفــة وضعيفــة ،بعــد مــا حــدث يف فرنســا ،فقــد خانــت الثــورة باالتفــاق مــع اإلقطاعــات،
وهــذا هــو الســبب يف أن الثــورة الربجوازيــة يف أملانيــا ال ميكــن أن تتــم إال يف مواجهــة
الربجوازيــة الليرباليــة ومــع ذلــك ،فــإن هــذه الثــورة لــن تكــون ثــورة اش ـراكية ،ثــورة
“جامعيــة واجتامعيــة”.
ســوف يتــم إســقاط األرســتقراطية اإلقطاعيــة واملحليــة ،وســيحصل الجميــع عــى حــق
التصويــت ،وســيتم تحريــر الفالحــن مــن وضــع العصــاة ،وجعلهــم أحـرا ًرا ،وســيتم تعميــق
الدميقراطيــة الربجوازيــة .لكــن امللكيــة الخاصــة واالســتغالل الرأســايل والــراع بــن
الطبقــات سيســتمران لكــن امللكيــة الخاصــة ،وكذلــك امللكيــة العامــة ،ســتدرج يف مــدى
انضــام الربوليتاريــا إىل اإلدارة.
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وبعبــارة أخــرى ،ســيكون للربوليتاريــا الكلمــة يف تنظيــم االقتصــاد واإلنتــاج .الطبيعــة
الطبقيــة للدولــة كانــت مختلطــة .ســيكون الحكــم هــو القــوة املشــركة للعــال والفالحــن
والربجوازيــة الصغــرة ،وهكــذا ،فــإن ظــروف التحــرك الجديــد نحــو “الدميقراطيــة
االشــراكية” كان مــن املمكــن أن تنشــأ.
ومــع ذلــك ،ال ينبغــي أن ننــى أن الربجوازيــة الصغــرة الدميقراطيــة ســريد ضــان
هيمنتهــا بعــد تصفيــة امللكيــة اإلقطاعيــة يف الريــف ،بــدالً مــن نــر اإلنتــاج الرأســايل
الصغــر (وامللكيــة) ،بكلــات أخــرى ،ســيحاول إيقــاف الثــورة بــأرسع وقــت ممكــن .ال
ينبغــي أن تعطيــه الربوليتاريــا تلــك الفرصــة ،ويجــب تنظيمــه كطــرف مســتقل وجعــل
الثــورة دامئــة.
“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 الكــرى يف العــامل بطريقــة توقــف
املنافســة بــن الربوليتاريــن ،مــا مل تســتويل الربوليتاريــا عــى الســلطة”.
والقــوى اإلنتاجيــة ،عــى األقــل قــوة القــوى الحاكمــة ،مــا مل يتــم جمــع الربوليتاريــن،
مهمتنــا هــي الحفــاظ عــى الثورة(،مــن خــال اللجنــة املركزيــة للعالمــات واإلنجلــس ،مــن
الرابطــة الشــيوعية نقــا عــن ســتالني ،مبــادئ اللينينيــة ،ص .)38
هــذه هــي نظريــة الثــورة املســتمرة ملاركــس وإنجلــز ،اللتــن أصبحتــا فيــا بعــد النظريــة
الثوريــة للامركســية يف العــر اإلمربيــايل .الحــظ أن نظريــة ماركــس وإنجلــز للثــورة
املســتمرة تحتــوي عــى أربعــة عنــارص رئيســية:
 )1نظريــة الثــورة املســتمرة هــي نتيجــة نظريــة املنخفضــات املســتمرة( .األزمــة املســتمرة
ليســت أزمــة غــر منقطعــة .هــذا يعنــي أن الرأســالية تنقطــع يف بعــض األحيــان ولكنهــا
ال تختفــي مــن األزمــة القاتلــة .وبعبــارة أخــرى ،تدخــل الرأســالية ف ـراش املــوت ،مــن
وقــت آلخــر للخــروج مــن الغيبوبــة ،ولكــن ال ميكــن اســردادها).
 )2تســتند نظريــة الثــورة املســتمرة عــى فكــرة أن الثــورة األوروبيــة يجــب أن تكــون
وثيقــة.
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 )3تقــوم نظريــة الثــورة املســتمرة عــى فكــرة أن الفالحــن ،الذيــن كانــوا يعتــرون جيــش
البورجوازيــة حتــى ذلــك الوقــت ،شــكلوا جيــش الربوليتاريــا تتوخــى هــذه النظريــة
تســيري مجموعــات كبــرة مــن الفالحــن ضــد اإلقطــاع ،وليــس مــن قبــل الربجوازيــة ،ولكــن
مــن قبــل الربوليتاريــا .بعبــارة أخــرى ،نظريــة الثــورة املســتمرة هــي التحليــل املاركــي
لإلمكانــات الثوريــة للفالحــن.
 )4تســتند نظريــة ماركــس وإنجلــز للثــورة املســتمرة إىل فكــرة أن الربوليتاريــا تقودهــا
الربوليتاريــا إىل الثــورة الربجوازيــة املتأخــرة يف أملانيــا ،وأن الربوليتاريــا يف الربوليتاريــا،
وخاصــة مبســاعدة الربوليتاريــا الفرنســية ،تقــود دون توقــف إىل الثورة االشـراكية ويســتند
تقييمهــا الصحيــح عــى توجيــه الثــورة تحــت قيــادة الربوليتاريــا.
يف الثــورة املســتمرة يف جوتســكالك والشــيوعيني الخشــنني املحيطــن ،مــن الــروري
التقليــل مــن شــأن اإلمكانيــات الثوريــة لجامهــر الفالحــن ،لتقليــل حتميــة الحتميــة
االقتصاديــة واالجتامعيــة (جادلــوا بأنــه ميكــن إغفــال فــرة تاريخيــة)( .االنحـراف األيــر).
هــذه الفكــرة هــي يف أســاس نظريــة  Trotskyعــن الثــورة املســتمرة.
وكــا ســرى يف األقســام التاليــة ،فــإن جميــع االنتهازيــن اليمينيــن والسياســيني ،الذيــن
يخلــو مــن املبــادرة الثوريــة ،قــد اســتولوا عــى الربوليتاريــا عــى الــدوام واســتهانوا
باإلمكانيــات الثوريــة لجامهــر الفالحــن وســعوا إىل إيجــاد غطــاء أيديولوجــي ملذهبهــم
الســلمي.
كــا ميكــن رؤيتــه ،فــإن جميــع االنحرافــات “الصحيحــة” و “اليــرى” متحــدة مــع
الربوليتاريــا بطريقــة ال ميكــن أن تتحملهــا وحدهــا ،والتقليــل مــن شــأن الثــورة الفالحيــة.
هــذا هــو الجانــب الشــائع لالنحرافــات اليمنــى و “اليــرى”( .هــذا هــو أســاس حقيقــة أن
 ،Trotskyالــذي ظهــر يف “اليســار” األكــر خــال 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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(كــا هــو معــروف ،دخلــت الرأســالية يف أزمــة مســتمرة يف الفــرة اإلمربياليــة) ،ومــا
فكــر ماركــس وإنجلــز يف الرأســالية عــى أنــه “الكســاد الدائــم واألخــر” مل يكــن األزمــة
املســتمرة لألزمــة االقتصاديــة عــام  ،1847وال األزمــة األخــرة للرأســالية.
يف خريــف عــام  ،1850فهــم ماركــس وإنجلــز خطأهــم( .انظــر القســم الثــاين) .وقالــوا إن
هــذه األزمــة كانــت أزمــة ضخمــة .املزيــد مــن الرأســالية مل تدخــل يف فــرة مــن األزمــات
املســتمرة وغــر املنقطعــة ،يف الســنوات التاليــة ،ركــز ماركــس عــى أزمــة الرأســالية.
ودرس عــى نطــاق واســع أزمــات رأس املــال واألزمــة العامــة للنظــام يف العاصمــة.
يجــادل ماركــس بــأن جوهــر هــذه العاملقــة مــن الرأســالية يقــوم عــى حقيقــة أن “الربح
يقــل عــن املعــدل الطبيعــي” ،وأن هــذه األزمــات االقتصاديــة تســتوعب تجــاوزات اإلنتــاج
املفــرط ،وتنظــم االقتصــاد بشــكل أســايس ،وتعالــج البنيــة ،وأيضً ــا فــرة ازدهــار نســبي
بعــد كل فــرة أزمــة ،مســرخي( .انظــر العاصمــة ،املجلــد  ،5الصفحــات .)694-95
وكنتيجــة لهــذه التحليــات ،تخــى ماركــس عــن هــذه النظريــة عــن الثــورة املســتمرة،
مــدركاً أنــه مــن املســتحيل أن تحــدث أزمــة مســتمرة (يف ذلــك الوقــت) بســبب تطــور
كابيليــكا يف تلــك الحقبــة .وظلــت هــذه النظريــة عــى الهامــش كنظريــة مهجــورة ومنســية
لســنوات عديــدة إىل أن تتقــدم الرأســالية إىل فــرة األزمــة (العامــة) ،أي إىل املرحلــة
اإلمربياليــة.
يف هــذه الفــرة ،كانــت النظريــة املاركســية للثــورة تهيمــن دومــا عــى الحتميــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة يف القــرن العرشيــن ،وجــد لينــن أن قانــون الفــرد يف املجالــن االقتصــادي
والســيايس مل يتطــور بشــكل متســاو ،ألن األدلــة األوىل لهــذا القانــون موجــودة يف أفــكاره
التجريديــة يف انتقــاد االقتصــاد الســيايس ،وأعلــن أن نظريــة ثــورة الربوليتاريــا الروســية
هــي نظريــة الثــورة املســتمرة أو غــر املنقطعــة ،قائلــة إن ماركــس وإنجلــز “ كانــا يتوقعان
لحظــة النضــال العظيــم”.
وقــد علــق املتحدثــون واألحـزاب يف األمميــة الثانيــة ،وخاصــة املناشــفة ،الــذراع الروســية
لهــذه املنظمــة ،بشــكل ميكانيــي عــى كالم ماركــس وإنجلــز بأنهــا كانــا مخطئــن يف
مســألة الثــورة املســتمرة .ال ميكــن اعتبــار ماركــس وإنجلــز ،يف ظــل هــذه الظــروف
التاريخيــة ،يف فــرة 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 خــال 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 ممكنـاً لكــن الرأســالية
مل تكــن رأســالية فــرة ماركــس وإنجلــز.
دخــل الرأســالية عــر الثــورات الربوليتاريــة ونظريــة ماركــس وإنجلــز للثــورة املســتمرة
والتــي وصفوهــا بأنهــا خاطئــة يف حقبــة مــا قبــل االحتــكار ،كانــت النظريــة الثوريــة
للامركســية يف فــرة األزمــات املســتمرة للرأســالية.

رابعًا :العنف الثوري واالنتقال السلمي :
بكلــات لينــن مل يجعــل ماركــس وإنجلــز نفســيهام يعتمــدان عــى قضايــا االنتقــال إىل
االش ـراكية ،أي األمــور الشــكلية .لديهــم فقــط قاعــدة عامــة.
وفقــا لهــذه القاعــدة ،مــن أجــل الربوليتاريــا لإلطاحــة بالدكتاتوريــة الربجوازيــة ،مــن
اإللزامــي اللجــوء إىل العنــف والقــوة الثوريــة .واألصعــب ،عــى حــد تعبــر ماركــس ،هــو
القابلــة لــكل مجتمــع قديــم يتصــور أنــه مجتمــع جديــد .هنــاك طريقــة واحــدة للثــورة
االجتامعيــة حســب ماركــس:
“لكــن اآلن ال توجــد رصاعــات يف الصــف والصنــف ،بحيــث ال تصبــح التطــورات االجتامعية
ثــورات سياســية .وحتــى ذلــك الحــن ،ســتكون آخــر كلمــة يف العلــوم االجتامعيــة عشــية
تصحيحهــا وتغريهــا :ال تختفــي “(فقــر الفلســفة ،ص .)195
ومــع ذلــك ،فقــد أشــار ماركــس وإنجلــز أيضـاً إىل االنتقــال الســلمي ،حيــث مــن املمكــن
الوصــول بشــكل مــروط ،يف حــدود ،وهــذا يعنــي ،هــدف أرسع وأكــر ثقــة لكيــا يقــع
يف الدوغامتيــة يف مواجهــة األبعــاد املتعــددة للحيــاة.
“تنبــأ ماركــس وإنجلــز باالنتقــال مــن الطــرق الســلمية إىل االشـراكية” كإمكانيــة لربيطانيــا
والواليــات املتحــدة ،اللتــن كانتــا مختلفتــن متا ًمــا عــن أوروبــا الســوداء ولهــا ســات
مختلفــة متا ًمــا .وفقــا ملاركــس وإنجلــز ،فــإن هــذه البلــدان لديهــا الخصائــص التــي ســتمكن
مــن االنتقــال إىل األمل.
ً
أول :كانــت الرأســالية أقــوى يف هــذه الــدول منهــا يف أوروبــا القاريــة وكانــت الربوليتاريــا
أغلبيــة الســكان يف هــذه البلــدان -يف اململكــة املتحــدة -وكانــت منظمــة تنظي ـاً جيــداً
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جــداً يف النقابــات العامليــة؛ واملســتوى الثقــايف كان أعــى مــن الربوليتاريــا يف أوروبــا
الســوداء.
كان للطبقــة الرأســالية فهــم أفضــل ملصالحهــا مــن نظرياتهــا يف أوروبــا الســوداء
ولديهــا تقليــد مــن التســوية ،باإلضافــة إىل كل هــذه املي ـزات ،كانــت الدولــة الربجوازيــة
والبريوقراطيــة والنزعــة العســكرية يف هــذه البلــدان أضعــف وأضعــف مــن أوروبــا
الســوداء.
ولهــذه األســباب ،ميكــن للربوليتاريــا يف إنجل ـرا والواليــات املتحــدة ،التــي متتلــك هــذه
الخصائــص ،أن تصــل إىل الســلطة عــر الربملــان الربجــوازي وبالتحديــد مــن خــال آليــة
التصويــت“ ،مــن خــال رشاء الرأســاليني”.
يف مقــال كتبــه يف أبريــل  ،1851رصحــت نيويــورك تريبيونــن :إن الحــق العــام يف التصويت
للطبقــة العاملــة الربيطانيــة والســلطة السياســية هو نفســه.
الربوليتاريــا هــي أغلبيــة الســكان يف بريطانيــا ،ســيكون اكتســاب حــق االقــراع العــام
تطــوراً إضافي ـاً يف أوروبــا القاريــة ،أكــر بكثــر مــن أي طريــق اش ـرايك ،أي تقــدم نحــو
االشــراكية .النتيجــة الحتميــة للفــوز بالحــق يف التصويــت العــام  ...ســتكون الهيمنــة
السياســية للطبقــة العاملــة “.
خامسًا :القومية والدولية :
قبــل الدخــول يف هــذه القضيــة ،دعونــا نقــف بإيجــاز عــى آراء ماركــس وإنجلــز حــول
القوميــة واألمميــة نظــر ماركــس وإنجلــز ،يف إجـراء تحليــل ملمــوس للمواقــف امللموســة،
إىل الثــورة الربوليتاريــة مــن وجهــة نظــر البلــدان الرأســالية برمتهــا.
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
التــي رســمتها الربجوازيــة وتحقيــق أمميــة األمــم؛ الربوليتاريــن ليــس لديهــم وطــن،
وطنهــم دويل.
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“إن الربوليتاريــا ،يف جميــع البلــدان ،لهــا مصلحــة واحــدة ،وهــي عــدو واحــد ونفــس
العــدو ،ضــد حــرب واحــدة ونفــس الحــرب ،وقــد انفصــل العديــد مــن الربوليتاريــن عــن
التحيــز الوطنــي ،وجميــع تحركاتهــم هــي يف األســاس معاديــة للبرشيــة ومعارضــة قوميــة
“ميكــن إزالتــه “ (عالمــات).
فــر هــذا عــى أنــه الربوليتاريــا يف كل بلــد تدافــع عــن
ومــع ذلــك ،ال ينبغــي أن يُ َّ
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
واالجتامعيــة والسياســية للبلــد التــي تعتربهــا أســاس النضــال ،مســتندة يكــون يف هــذا
الصــدد ،فــإن نضــال الربوليتاريــا الطبقــي ليــس فقــط مــن حيــث محتــواه ،ولكــن أيضً ــا يف
شــكله يف برنامــج غوتــا الــذي كتــب تحــت تأثــر ألســال قــال“ :مــن أجــل تحــرره ،الطبقــة
العاملــة هــي اإلخــاء الــدويل للمســاعي املشــركة للشــعوب ،وهــي املســعى املشــرك
للعــال يف كل الــدول املتحــرة” .ينتقــد ماركــس هــذه القضيــة:
عــى النقيــض مــن كل البيــان الشــيوعي وكل االش ـراكية الســابقة ،تصــور الســال الحركــة
العامليــة 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،
حيــث يكــون نضــال الطبقــة العاملــة قومي ـاً بهــذا املعنــى ،وليــس مــن حيــث محتــواه،
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:
يف فــرة مــا قبــل االحتــكار حيــث مل يكــن مــن املمكــن حتــى اآلن تحديــد التطــور غــر
املتــوازن للرأســالية ،قــال ماركــس وإنجلــز إن انتصــار الثــورة يف بلــد واحــد كان مــن
املســتحيل االنتهــاء منــه ،وأن تحريــر الربوليتاريــا يف جميــع البلــدان الرأســالية ســيكون
ممكنــا مبــارشة بعــد أزمــة عامليــة.
وكمثــال عــى اســتحالة إمتــام ثــورة بروليتاريــة ضمــن حــدود وطنيــة ضيقــة ،فإنهــا تُظهــر
هزميــة الربوليتاريــا الفرنســية يف يونيــو  /حزيـران  1849م ظــن العــال أنهــم يســتطيعون
238

إكــال ثــورة بروليتاريــة داخــل الحــدود الوطنيــة لفرنســا والوضــع يف الســوق العامليــة
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).
وكــا يــرى املــرء ،يــرى ماركــس أن إنجل ـرا هــي نقطــة االنطــاق للثــورة العامليــة التــي
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 ،وخــال هــذه األزمــة ،يجــب أن تظهــر ثــورة بروليتاريــة يف اململكــة
املتحــدة.
ومــن املمكــن التوصــل إىل حــل عاملــي لألمــة ،التــي تهيمــن عــى الســوق العاملــي ،أي
نتيجــة للحــرب العامليــة ،نتيجــة لتمريــر الربوليتاريــا( .رصاع الطبقــات يف كارل ماركــس،
فرنســا ،ص .)132
يف عــام  1850يف نظريــات ثــورة ماركــس وإنجلــز ،الذيــن اعتقــدوا أنــه ســتكون هنــاك
ثــورة مســتمرة يف أوروبــا القاريــة بــن أعــوام  ،1847-50ثــم قالــوا إنهــم كانــوا مخطئــن،
فــإن الحتميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ال تفــوق املبــادرة الثوريــة يف عــام .1850
وفقــا لهــا ،فــإن الثــورة األوروبيــة ســتبدأ مــن اململكــة املتحــدة ،حيــث كان املســتوى
التطويــري للقــوى اإلنتاجيــة هــو أعــى الــروط املوضوعيــة.
اســتقر ماركــس وإنجلــز يف إنجلـرا يف عــام  1850ولفــرة طويلــة نظرتــا إىل إنجلـرا (رأوا أنها
نقطــة انطــاق الثــورة العامليــة) .ولكــن بعــد خمســينيات القــرن التاســع عــر ،تحولــت
الحركــة العامليــة الربيطانيــة برسعــة إىل إصالحــات بورجوازيــة صغــرة ،وهــي مســتنقع
نقــايب؛ وبــدأت الطبقــة األرســتقراطية العامليــة تولــد تدريجي ـاً عشــرة متوســطة بــن
العامــل وصاحــب العمــل.
كان ماركــس وإنجلــز ،اللــذان رأيــا أن الطبقــة األرســتقراطية قــد متكنــت مــن توجيــه
ال ـراع الطبقــي بطريقــة تتفــق مــع متطلبــات الرأســالية ،تقطــع آمالهــا مــن إنجل ـرا
وتحــول انتباههــا مــرة أخــرى إىل القــارة األوروبيــة.
بعــد الســحق الوحــي للعامــل الفرنــي 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 اعت ـرا الثــورة األوروبيــة ككل ،ســتكون أول
ثــورة بروليتاريــة منتــرة يف بلــد أورويب حيــث مســتوى تطــور القــوى املنتجــة مرتفــع
جــدا.
بعبــارة أخــرى ،إن نظريــات ماركــس وإنجلــز عــن الثــورة هــي الســائدة يف الحتميــة
االقتصاديــة واالجتامعيــة .دور املبــادرة الثوريــة هــو أكــر ثانويــة .لكــن األهميــة النســبية
للمبــادرة الثوريــة تتزايــد بالتــوازي مــع تحــول انــدالع الثــورة مــن الغــرب إىل إنجل ـرا
(لكــن االتجــاه الحاســم دامئــا هــو االتجــاه الحتمــي االقتصــادي واالجتامعــي).

القسم الثاني:
فترة االمبريالية
نظرية الثورة املاركسية
أوالً :تأكيد الرأسمالية التنافسية ىلع تداول
الرأسمالية :
تحول االحتكار الرأساميل :
مــن الحــروب الفرنســية والربوســية ومــن حركة كومونــة باريــس إىل بداية القــرن العرشين،
كانــت الرأســالية يف تطــور ســلمي نســبيا .ميكننــا أن نطلــق عــى هــذه الفــرة فــرة ســام
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 الفــرة هــي فــرة تختفــي فيهــا الرأســالية الفرديــة برسعــة،
وتهيمــن االحتــكارات والكارتــات 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  “ )1860تظهــر املراحــل الرئيســية يف تاريــخ
االحتــكارات عــى النحــو التــايل :يف الســنوات  ،1860-1880حيــث بلــغ التطــور يف املنافســة
الحــرة أعــى نقطــة لــه :يف هــذه الفــرة ،تكــون االحتــكارات يف شــكل جوهــر ،ولكــن
بالــكاد ملحوظــة.
ومــع ذلــك ،فهــي ال ت ـزال اســتثناءات؛ ليــس لديهــم حالــة مســتقرة وصلبــة حتــى اآلن،
أنهــا تظهــر جــودة مؤقتــة )3 .االرتفــاع يف نهايــة القــرن التاســع عــر وفــرة أزمــة 1900
-1903؛ يف هــذه الفــرة ،أصبحــت الكارتــات واحــدة مــن أســس كل الحيــاة االقتصاديــة،
وتحولــت الرأســالية إىل إمربياليــة ( 57-60اإلمربياليــة ،ص )29 :بعــد األزمــة االقتصاديــة
العامليــة يف الفــرة  ،1857-1860دخلــت الرأســالية فــرة ازدهــار كامــل (ازدهــار) أدت
التطــورات إىل الرأســالية إىل عمليــة تطويــر وترويــج رسيعــة مــن خــال تطبيــق أحــدث
اكتشــافات العلــوم والتكنولوجيــا عــى الصناعــة ،طــورت الرأســالية برسعــة وتطويرهــا
وتوســيع إنتاجهــا عــى نطــاق واســع مــع النباتــات الضخمــة وكان اإلنتــاج مركزيــا برسعــة
وتركيـزا ،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 الكارتــات ،وبــدأت
الثقــة بالســيطرة عــى الحيــاة االقتصاديــة ،وخاصــة البنــوك التــي تتــوىل هــذه الصناعــة.
مــن خــال نظــام االحتجــاز ،أصبحــت االحتــكارات الكبــرة هــي الحاكــم الوحيــد لالقتصــاد.
را جديــدً ا ،وهــو عــر رأس املــال املــايل“ .تكثيــف اإلنتاج،
وهكــذا دخلــت الكباليتاليــة عـ ً
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
والنتيجــة الطبيعيــة لهــذا التطــور هــي أن تطــور الرأســالية غــر املتــوازن واملتميــز،
والــذي ال يظهــر يف فــرة التنافســية الحــرة ،يخــرج بــكل عريتــه ويصبــح أكــر وضو ًحــا
“إن عــدم املســاواة يف النظــام الرأســايل هــي التطــورات الحتميــة للــركات والصناعــات
والــدول املختلفــة” (املرجــع نفســه ،ص)77 :
خلــق هــذا التطــور غــر املتكافــئ ،جنبــا إىل جنــب مــع االحتــكارات ،فائــض ضخــم يف رأس
املــال يف االقتصــاد .كان هــذا التكـرار بالــرورة موجهـاً إىل البلــدان املســتعمرة ،حيــث أن
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الرأســالية مل تكــن قــادرة عــى تطويــر الزراعــة وفقـاً للصناعــة ،وكان اإلنتــاج عــن طريــق
الربــح قــد خلــق دامئــاً نقصــاً يف االســتهالك بســبب جــوع الجامهــر العامــة والزيــادة
الرسيعــة يف الفقــر.
اســتبدلت االســتعامر القدميــة عــى أســاس تصديــر الســلع االســتعامرية 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
معامــات 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 تخلفـاً ،مــع تطــور ثقيــل ينمــو إىل بلــد وينقســم إىل
قــوى جديــدة للعامل.
لقــد أراد أن ينقســم توازنــه إىل عدالــة أكــر عــدالً كان مــن املحتــم أن يــؤدي ذلــك إىل
حــروب مشــركة بــن الرأســاليني،ويف املرحلــة اإلمربياليــة ،كان تطــور الرأســالية غــر
املتــوازن واملتميــز يكثــف ويكثــف العالقــات بــن النقابــات .النتيجــة الطبيعيــة لهــذا هــو
فتــح الشــقوق عــى الجبهــة االمربياليــة ،واالنتصــار املحتمــل لالشـراكية يف هــذه املزاريــب
“ملــاذا اإلمربياليــة هــي الرأســالية املحتــرة ،وهــي بوابــة لالشــراكية ،ميكــن فهمهــا
بســهولة؛ (لينــن) “.
واآلن تركــت فــرة تاريخيــة وراءهــا ،كان التاريــخ يديــر صفحــة جديــدة .عنــوان هــذه
الصفحــة الجديــدة هــو عــر الثــورات الربوليتاريــة .كانــت فــرة “الســام” متأخــرة اآلن،
اآلن ،الفــرة التــي ســيتغري فيهــا الثــوار الربوليتاريــون مــن تفســر العــامل ،ســوف ينخفــض
كل يشء ،وســتبدأ الرأســالية يف مواجهــة أزمــات مســتمرة وعامــة .جــاءت “اللحظــة
املتوقعــة” التــي اعتقــد ماركــس وإنجلــز أنهــا جــاءت يف الفــرة بــن  1840و.1850
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ثانيًا :تحريف املاركسية “األرثوذكسية “ واللينينية:
نظرية الثورة:
املنظمــة الدوليــة يف نهايــة هــذه الفــرة ،عندمــا تتحــول املنافســة إىل احتكار ،هــي املنظمة
الدوليــة الثانيــة .خــال هــذه الفــرة مــن “الســام” ،حيــث توفــر الرأســالية االزدهــار
الربجــوازي ،حققــت أحـزاب األمميــة الثانيــة يف أوروبــا نجاحــات كبــرة يف الطــرق الربملانيــة
وعــى وجــه الخصــوص يف أملانيــا ،فــاز حــزب العــال بانتصــارات كبــرة يف االنتخابــات
(حصــل عــى أكــر مــن  50٪مــن األصــوات يف العديــد مــن مراكــز االقـراع).
هــذه الفــرة هــي فــرة مــن االتجاهــات الســلمية واليمينيــة عــى اليســار كــا هــو الحــال
يف جميــع فـرات الســام .تحولــت االنتصــارات الربملانيــة التــي تــم ربحهــا إىل رئيــس جميــع
أحـزاب األمميــة الثانيــة مل يتعاملــوا مــع االســتعدادات لفــرة الحــرب ،معتقديــن أن هــذه
الفــرة ســوف تســتمر عــى هــذا النحــو.
يلخــص ســتالني مســاملة األمميــة الثانيــة عــى النحــو التــايل“ :هــذه الدائــرة هــي فــرة
هادئــة نســبياً مــن الرأســالية ،والتناقضــات الكارثيــة لإلمربياليــة ،وحقيقــة أن اإلرضابــات
االقتصاديــة للعــال والنقابــات تتطــور بطريقــة” طبيعيــة “جــداً ،ولقــد كان نو ًعــا مــن
حــرب مــا قبــل الحــرب ،حيــث كان ُيعتقــد أن الرأســالية س ـ ُتهزم بالرشعيــة ،وقــد تــم
تســليط الضــوء عليهــا مــن خــال اإلشــادة باألشــكال القانونيــة للنضــال.
باختصــار ،كانــت هــذه الفــرة فــرة انســحبت فيهــا أط ـراف األمميــة الثانيــة إىل البحــر
ومل ترغــب يف التفكــر يف الثــورة ،التعليــم الثــوري للجامهــر عــى محمــل الجــد( .مبــادئ
اللينينيــة ،ص.)17 :
يف الســنوات األخــرة مــن حياتــه ،حــاول إنجلــز ،بعــد أن شــاهد هــذا املســار الســيئ ،أن
يحــذر فيلهلــم ليبكنخــت وكاوتســي مــن إصالحيــة األمميــة الثانيــة ويف عــام  ،1891انتقــد
إنجلــز بشــدة األحــام الســلمية والربملانيــة لهــذا “االنتقــال الســلمي” يف نقــد برنامــج
إرفــورت.
لكــن جميــع االنتقــادات واإلنــذارات التــي وجههــا إنجلــز كانــت غــر حاســمة :فقــد كانــت
أطـراف األمميــة الثانيــة متورطــة بعمــق يف الربملانيــة.
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يف عــام  ،1900يف بدايــة عــر الثــورات الربوليتاريــة ،كان وضــع اليســار األورويب مثل هذا.
 .IIمل تفهــم األح ـزاب الدوليــة هــذا العــر الجديــد للرأســالية يف خضــم االنتصــارات
االنتخابيــة خــال فــرة صعــود الرأســالية ويعتقــدون أن هــذه “فــرة الســام” وهــي
دائــرة مؤقتــة ســوف تســتمر.
هــذه األحـزاب ،باإلضافــة إىل التحليــل امللمــوس للحــاالت امللموســة ،كانــت مبثابــة عقيــدة
توقعهــا ماركــس وإنجلــز يف فــرة مــا قبــل االحتــكار ،متناســن أن املاركســية كانــت دلي ـاً
عمل ًيــا وغنــى وعميــق يف التاريــخ.
حتــى أنهــا عممــت مــا قالــه ماركــس وإنجلــز عــن االســتثناء وســقطوا يف عقائديــة كاملــة
وكان هــذا الدوغامتيــة غطــا ًء إيديولوج ًيــا لخيانتهــم وجبنهــم.
وكان ماركــس وإنجلــز يحــاوالن تطبيــق نظريــة الثــورة وأســلوب العمــل وتكتيــكات
الرأســالية عــى فــرة الثــورات االشــراكية للرأســالية ،حــول فــرة الصعــود ،التــي مل
تتطــور بعــد القــوى اإلنتاجيــة للرأســالية ،وليــس ضدهــا.
أمل يقــل ماركــس وإنجلــز إنــه يف بلــد واحــد ال ميكــن أن تكــون هنــاك ثــورة بروليتاريــة
داخــل حــدود وطنيــة ضيقــة؟ وفقـاً ملقرتحــات ماركــس وإنجلــز ،هــل لــن تنشــب الثــورة
يف الــدول الرأســالية املتقدمــة كثــورة عامليــة “منتعشــة”؟
ألــن تبــدأ الثــورة الربوليتاريــة األوىل يف البلــد الــذي تكــون فيــه الظــروف املوضوعيــة
األكــر تطــوراً للقــوى اإلنتاجيــة هــي األكــر نض ًجــا والدميقراطيــة واملســتوى الثقــايف
للربوليتاريــا أعــى؟ ولذلــك فــإن كل محاولــة ثوريــة يف بلــد ذي مســتويات منخفضــة مــن
القــوى املنتجــة ،مثــل هزميــة يونيــو  ،1849كانــت محكــوم عليهــا باالنهيــار ،متام ـاً مثــل
هزميــة كومونــة باريــس ،لذلــك كان مــن الــروري االنتظــار حتــى تنضــج القــوى املنتجــة،
وكانــوا أيضــا يعممــون أن ماركــس وإنجلــز كانــا يتصــوران ظروفــا تاريخيــة أخــرى ملثــل
هــذه الحــاالت البينيــة االســتثنائية بينــا كانــا يشــبهان هــذه الطريقــة.
مــن خــال تعميــم قيــود ماركــس املرشوطــة عــى أن الثــورة الربوليتاريــة يف إنجلــرا،
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 األح ـزاب الدوليــة تفــر ماركــس وإنجلــز يف عــر الثــورة الربوليتاريــة.
يف حــن كان لينــن يقبــل املاركســية كدليــل للعمــل ،كان يتابــع عــن كثــب عمليــة تحــول
الرأســالية إىل اإلمربياليــة مــن خــال إجـراء تحليــات ملموســة لألوضــاع امللموســة (كتــب
لينــن اإلمربياليــة :أعــى مرحلــة مــن الرأســالية يف عــام  ،1916لكــن تحليــل لينــن الكامــل
لعــام  1900كان يســتند إىل تحليــل مبــارش لتناقضــات العــر اإلمربيــايل).
بالنســبة للينــن ،مل تكــن الفــرة هــي فــرة ماركــس وإنجلــز ،الرأســالية دخلــت مرحلــة
جديــدة دخلــت الرأســالية اآلن يف فــرة األزمــة املســتمرة والعامــة ،التــي اعتقــد ماركــس
وإنجلــز أنهــا قــد دخلــت بــن الفــرة  ،1947-50وقــد متكــن لينــن مــن مالحظــة تطــور
الرأســالية غــر املتــوازن واملتميــز ،والــذي أصبــح أكــر وضو ًحــا يف عــر االحتــكار ،قــادراً
عــى الخــروج مــن ذلــك الــذي كان فيــه انتصــار االشــراكية يف بلــد واحــد ممكنــاً...“ :
تطــور الرأســالية بطريقــة غــر موحــدة يف بلــدان مختلفــة.
وال ميكــن أن يكــون نظــام إنتــاج ميتــا خــاف ذلــك ال ميكــن إنــكار أن االشـراكية 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 لفــرة مــن الزمن.
وقــال لينــن “حقيقــة أن التنميــة االقتصاديــة والسياســية ليســت متســاوية هــي القانــون
النهــايئ للرأســالية ،لقــد توصلنــا إىل اســتنتاج مفــاده أن االشــراكية ،يف املقــام األول،
ممكنــة يف كثــر مــن النواحــي ،حتــى يف اجتــاع” .إن اقـراح ماركــس وإنجلــز بــأن “الثــورة
ســتندلع يف كل البلــدان” قدميــة يف العــر اإلمربيــايل.
وفقــا للينــن ،تــم تكــرار هــذا االقــراح القديــم مــن ماركــس وإنجلــز عــن طريــق
الدوغامتيــن الثــاين،إن الحــزب الــدويل واملتحدثــن باســمه ال يفعلــون شــيئاً ســوى خدمــة
الربجوازيــة :نعــرف كل مــن يزعــم أن أولئــك الذيــن يعتــرون أنفســهم أذكيــاء جــداً
والذيــن هــم ناجــون اشـراكيون  ،ال ميكــن القبــض عليهــم بالنضــال إال إذا اندلعــت الثــورة
يف جميــع البلــدان.
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هــؤالء الرجــال بهــذه الهذيــان ال يعتقــدون أنهــم أداروا ظهورهــم للثــورة وانتقلــوا إىل
الربجوازيــة ،وإن انتظــار ظهــور الطبقــات العاملــة عــى املســتوى الدويل يعنــي أن كل يشء
مج ّمــد يف االنتظــار هــذا ه ـراء “(انظــر :الطبعــة الرابعــة ،املجلــد ،27 :ص  ،336ســتالني
مــن لينــن :انحرافــات اليمــن واليســار ،ص  )220وفقــا لللينينيــة ،الثــورة الربوليتاريــة هــي
مســألة التنميــة الداخليــة يف ذلــك البلــد ،التنميــة مل تعــد كافيــة.
يف العــر اإلمربيــايل ،ال تعتمــد ظــروف الثــورة يف أي بلــد عــى مســتوى تطــور القــوى
املنتجــة ،ألنــه ،مــن خــال تحطيــم اإلمربياليــة االقتصاديــة اإلمربياليــة ،جعــل االقتصــادات
الوطنيــة الخاصــة هــي الحلقــات يف سلســلة تســمى االقتصــاد العاملــي .وفيــا يتعلــق
بالنظــام بأكملــه ،هنــاك متطلبــات موضوعيــة للثــورة يف جميــع البلــدان .لذلــك ،مــن
الخطــأ أن نتوقــع أن تكــون الثــورة الربوليتاريــة األوىل يف البلــد حيــث تكــون الرأســالية
هــي األكــر تطــوراً ،والدميقراطيــة واملســتوى الثقــايف هــو األعــى.
هــذا االقـراح مــن ماركــس وإنجلــز الحــق لفــرة مــا قبــل االحتــكار عفــا عليــه الزمــن اآلن
يف الفــرة اإلمربياليــة .وطبقــا لللينينيــة ،فــإن الثــورة الربوليتاريــة األوىل ســتعقد يف بلــد
تكــون فيــه السلســلة اإلمربياليــة هــي األضعــف:
“حيــث تكــون السلســلة اإلمربياليــة هــي األضعــف ،ســوف تنقســم واجهــة العاصمــة ألن
الثــورة الربوليتاريــة هــي نتيجــة لكــر 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”( .ســتالني :مبــادئ
اللينينيــة ،ص .)32
وفقــا للينــن ،فــإن نظريــة االنتقــال الســلمي يف طروحــات األطـراف الدوليــة خاطئــة .مــع
دخــول الرأســالية يف وقــت الخــاف ،فقــد عــززت البريوقراطيــة والعســكرية ال توجــد
ســوى طريقــة واحــدة للثــورة االجتامعيــة يف الفــرة اإلمربياليــة ،وهــي تفكيــك “الجهــاز
البريوقراطــي والعســكري مــن خــال العنــف “ ،إن أطروحــة االنتقــال الســلمي ملاركــس
وإنجلــز إىل اململكــة املتحــدة وأمريــكا لفــرة مــا قبــل االحتــكار عفــا عليهــا الزمــن يف
الفــرة االحتكاريــة.
قــال لينــن“ :اليــوم ،ال ينطبــق هــذا الحــد مــن ماركــس يف إنجلـرا مثــل أمريــكا ،الحريــة
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األنجلــو سكســونية (غيــاب النزعــة العســكرية والبريوقراطيــة) تجعــل هــذا أكــر وأحــدث
ممثــل للعــامل يعتمــد عــى كل يشء” .كل يشء تحــت ثقلهــا ،غــرق املؤسســات العســكرية
والبريوقراطيــة عــى طــول الطريــق إىل املســتنقع األورويب ،مــيء بالــدم والــدم ،واآلن ،كــا
هــو الحــال يف أمريــكا ،يف إنجل ـرا“ ،الــرط األول لجميــع الثــورات الشــعبية الحقيقيــة”
آلــة الدولــة جاهــزة“ ،لكــر ،لكــر”.
(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.
“كــا نعلــم ،كان لينــن قــد اســتكمل وطــور النظريــة املاركســية لعالقــة الربوليتاريــن
بالفالحــن (أنظــر جــورج دمييــروف – الدوائــر الرئيســية يف حزب الحــزب ،نحــو الجمهورية
الشــعبية صفحــة )124
يف نظريــة لينــن للثــورة ،فــإن دور املبــادرة الثوريــة (بســبب خصائــص الفــرة اإلمربياليــة)
هــو أثقــل بكثــر مــن دور ماركــس وإنجلــز يف الفــرة اإلمربياليــة ،ألن األســس املاديــة
للثــورات جاهــزة ،فــإن األمــر مــروك لفــك ارتبــاط املبــادرة الثوريــة يف الوقــت املناســب.
مــع ازديــاد دور الفالحــن يف نظريــة الثــورة يف االشـراكية العلميــة ،يتجــه اتجــاه األحجــار
إىل الصــدارة مــع انتقــال الثــورة إىل الــرق.
ومبــا أن األطـراف الدوليــة مل تكــن تنــوي القيــام بثــورة ،مل يكــن لــدى الفالحــن أي مشــكلة
يف توجيــه إمكاناتهــم الثوريــة والفــوز بالفالحــن إىل صفــوف الربوليتاريــا.
لقــد أجلــوا الثــورة إىل وقــت كانــت أغلبيــة الفالحــن ينتمــون إىل الربوليتاريــا ،وتشــكل
الربوليتاريــا أغلبيــة الســكان وفقــا لفكــرة “األرثوذكســية” الدوليــة ،ينبغــي النظــر إىل
الفالحــن يف جيــش البورجوازيــة ككل .ووفق ـاً لهــذه الفكــرة ،فــإن “الفالحــن هــم فقــط
مقدمــو منتجــات غذائيــة” ،ومصالحهــم تتعــارض مــع الربوليتاريــا.
بهــذه الطريقــة ،طــاء اثنــن مــن األلــوان املتناقضــة إنــه ليــس أكــر مــن فهــم تقليــدي
لالنتهازيــة الدوليــة .كان الســلميون الدوليــون يرتكــزون عــى جميــع األطروحــات
االنتهازيــة التــي أرشنــا إليهــا أعــاه ،ماركــس وإنجلــز.
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مل يفهمــوا قــط مــا هــو مؤكــد يف املاركســية .كانــوا يجمــدون املاركســية ،بكلــات ســتالني،
تاركــن جانبــا جوهــر املاركســية يف تحليــل ملمــوس للتجمعــات .يف الســنوات األوىل مــن
الفــرة اإلمربياليــة ،كان لينــن والبالشــفة فقــط قادريــن عــى التمييــز بــن جوهر املاركســية
وحكمتهــم ،وعــن طريــق الحفــاظ عــى جوهــر املاركســية ،وتعميــق وإثــراء الحقائــق
الجديــدة للحيــاة.
يف عــام  ،1900قــال“ :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
العرشيــن ،فــإن لحظــة “النضــال العظيــم” قــد جــاءت مبجــرد أن اعتقــد ماركــس أنهــا قــد
جــاءت بــن الفــرة “ .1847-1850الحــرب بــن الربجوازيــة والربوليتاريــا هــي اآلن عــى
جــدول أعــال أوروبــا” ،وأعلــن لينــن نظريــة الثــورة املســتمرة التــي تصورهــا ماركــس
وإنجلــز ألملانيــا يف عــام  1850كنظريــة ثــورة الربوليتاريــا الروســية.
بــن الفــرة  ،1840-1850كان ماركــس وإنجلــز مخطئــن بالفعــل يف نظريــة الثــورة هــذه.
ألنهــم رأوا أن الرأســالية قــد دخلــت فــرة األزمــات العامــة واملســتمرة مــع أزمــة التجــارة
العامليــة عــام  ،1847ومــع ذلــك ،كانــت الرأســالية يف تلــك الفــرة 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 االشـراكية.
ومــع ذلــك ،فــإن الرأســالية (اآلن خــال الفــرة اإلمربياليــة) دخلــت دومــا فــرة مــن
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األزمــات .لقــد نضجــت الــروط املوضوعيــة للربوليتاريــا األوروبيــة إىل الســلطة مــن
حيــث النظــام بأكملــه لذلــك ،كانــت هــذه الثــورة ،التــي تخــى عنهــا ماركــس وإنجلــز
بعــد  ،1856هــي النظريــة الوحيــدة والوحيــدة لثــورة الربوليتاريــا يف بلــد كان عــى وشــك
تأجيــل الثــورة الدميقراطيــة الربجوازيــة ،مثــل روســيا ،خــال فــرة الرأســالية واألزمــة
العامــة.
بعبــارة أخــرى ،وفقــا للينــن ،كان وضــع أملانيــا والســنوات التــي توقــع فيها ماركــس وإنجلز
ثــورة أوروبيــة ( 1840-50ســنة) ،يف بدايــة القــرن العرشيــن ،هــو وضــع روســيا القيرصيــة،
أمــا بالنســبة إىل هــذا التشــابه ،يقــول ســتالني“ :حــدث األمــر ألملانيــا وإىل ماركــس وإنجلــز
يف الفــرة بــن  1840و ،2050والــذي حــدث لروســيا ولينني”(مبــادئ اللينينيــة ،ص .)15
الثــورة الدميقراطيــة الربجوازيــة ،التــي ســتكون يف أملانيــا يف بيــان ســتالني ،تلفــت االنتبــاه
إىل بدايــة الثــورة الربوليتاريــة وتذكــر :كان يف نقطــة عاليــة.
كان عــى روســيا أن تفعــل ذلــك مــع بروليتاريــا أكــر تقد ًمــا مــن أملانيــا ،ويف أملانيــا
(باســتثناء بريطانيــا وفرنســا) .وأظهــر كل يشء أن هــذه الثــورة كانــت الخمــرة وبدايــة
الثــورة الربوليتاريــة.
لكــن يف عــام  ،1902يف أيــام التحضــر للثــورة الروســية ،مــا الــذي يجــب أن يفعلــه لينــن؟
مل يكــن مــن قبيــل املصادفــة أنــه كتــب الكلــات التــي توقعهــا يف املســتقبل“ .لقــد جلــب
لنــا التاريــخ (أي املاركســيني الــروس ،ج .ســتالني) مهمــة عاجلــة ،أكــر الثــورات ثــورة يف
جميــع املهــام التــي يجــب عــى الربوليتاريــا أن تواجههــا.
إن إنجــاز هــذه املهمــة يجلــب الربوليتاريــا الروســية إىل مقدمــة الربوليتاريــا الثوريــة
الدوليــة ،وليــس فقــط النشــوة األوروبيــة ،ولكــن أيضــا تدمــر أقــوى معقــل يف آســيا
(مبــادئ اللينينيــة صفحــات  15-16وصفحــة .)382
إن الســبب الــذي جعــل الربوليتاريــا الروســية رائــدة الربوليتاريــا الثوريــة العامليــة هــو
أن روســيا القيرصيــة ،مــن ناحيــة أخــرى ،هــي الحلقــة األضعــف يف السلســلة اإلمربياليــة
“مــن أجــل هــذا ،كان مــن الــروري أن تكــون روســيا موضــوع رصاع ،والــذي ســيصل
إىل الخامتــة النهائيــة لتناقضــات اإلمربياليــة ،ليــس فقــط ألن هــذه التناقضــات تظهــر يف
روســيا ،وال ســيام يف الطريقــة الشــائنة ،وال ســيام التــي ال تطــاق ،ليــس فقــط يف روســيا،
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العاصمــة املاليــة للغــرب ،يف مســتعمرات الــرق” مل يكــن ذلــك ألنــه شــكل الدعــم
الرئيــي لإلمربياليــة الغربيــة املرتابطــة ،ولكــن مــع القــوى الحقيقيــة مــع الطريقــة الثوريــة
لتحليــل تناقضــات اإلمربياليــة يف روســيا.
وهكــذا ،يف روســيا ،كان يجــب أن تكــون الثــورة ثــورة بروليتاريــة وكان عليهــا بالــرورة
أن تأخــذ طاب ًعــا دول ًيــا منــذ اليــوم األول لتطــور هــذه الثــورة ،ويف نهايــة املطــاف تهــز
اإلمربياليــة مــن أساســها( ،ســتالني ،مبــادئ اللينينيــة ،صفحــة  )14كانــت النتيجــة الطبيعيــة
للتقييــم هــي أن الربوليتاريــا الروســية ســتنفذ حربــن مختلفتــن يف عمليــة واحــدة:
“الحــرب بــن الربجوازيــة والربوليتاريــا مدرجــة عــى جــدول األعــال يف جميــع أنحــاء
أوروبــا.
لقــد وصلــت هــذه الحــرب بالفعــل إىل روســيا .يف روســيا املعــارصة ،ليســت هنــاك
قوتــان يف الحــرب تعطيــان مضمــون الثــورة ،ولكــن هنــاك حربــان اجتامعيتــان مختلفتــان
ومتغايرتــان ويجــب إعطــاء الحــرب األوىل يف حضــن النظــام االســتبدادي الحــايل وتســتند
إىل العبوديــة.
اآلخــر هــو الحــرب ضمــن النظــام الدميقراطــي البورجــوازي املســتقبيل املولــود أمــام أعيننــا
األول هــو الحريــة (مــن أجــل حريــة املجتمــع الربجــوازي) ،مــن أجــل الدميقراطيــة ،أي
حــرب الشــعب كلــه مــن أجــل الســيادة املطلقــة للشــعب ،اآلخــر هــو ال ـراع الطبقــي
للربوليتاريــا ضــد الربجوازيــة مــن أجــل تنظيــم املجتمــع االش ـرايك.
وهكــذا ،فــإن املهمــة الصعبــة والشــاملة ،مثــل القيــام بحربــن مختلفتــن متام ـاً يف نفــس
الوقــت الــذي يجمــع فيــه شــخصيتهم ،وأغراضهــم ،والقــوى االجتامعيــة القــادرة عــى
اتخــاذ موقــف واضــح يف النضــال ،تقــع عــى عاتــق االش ـراكيني).
كان هــذا هــو منظــور الثــورة البلشــفية يف عــام  1905عشــية الثــورة الربجوازيــة الروســية
ميكننــا تلخيــص املالمــح املميــزة لهــذا املنظــور عــى النحــو التــايل:
1نظريــة لينــن الغــر متقطعــة للثــورة هــي نظريــة ثــورة الرأســالية الراحلــة تنطبــقهــذه النظريــة ليــس فقــط عــى روســيا القيرصيــة يف بدايــة األزمــة الرأســالية العامــة،
ولكــن أيضً ــا عــى الــدول االســتعامرية وشــبه املســتعمرة التــي مل تدخــل عمليــة التنميــة
الرأســالية اإلمربياليــة برمتهــا.
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2نظريــة لينــن للثــورة املســتمرة مبنيــة عــى حقيقــة أن اإلمكانيــات الثوريــة للفالحــنيتــم توجيههــا يف اتجــاه الثــورة أكــر مــن نظريــة ماركــس للثــورة املســتمرة ،ووفقــا لهــذه
النظريــة ،تســتطيع الربوليتاريــا الســيطرة عــى جيــش الفالحــن يف الفــرة اإلمربياليــة،
ومهمــة الربوليتاريــا التــي تريــد أن تجعــل الثــورة غــر متواصلــة هــي قيــادة هــذا الجيــش.
3مــن أجــل تحويــل الثــورة الدميقراطيــة الربجوازيــة إىل ثــورة اشــراكية يف بلــد مثــلروســيا القيرصيــة ،فــإن مســاعدة الربوليتاريــا األوروبيــة يف الســلطة رضوريــة منظــور
ثــوري للفصائــل املناشــفة لحــزب العمــل االجتامعــي الدميقراطــي الــرويس ،الفــرع الــرويس
الــدويل ،كان العكــس مــن املنظــور البلشــفية ،كنتيجــة طبيعيــة للفهــم الرســمي للثــورة.
ووفقـاً للمفهــوم “األرثوذكــي” للمفهــوم الــدويل ،فــإن الثــورة الربوليتارية األوىل ستنشــب
يف بلــد كانــت الرأســالية والدميقراطيــة فيهــا األكــر تطــوراً ،وكانــت الربوليتاريــا تشــكل
أغلبيــة الســكان .وانتــرت الثــورة التــي اندلعــت يف هــذا البلــد إىل دول أخــرى .هكــذا
كانــت الثــورة العامليــة.
ومبــا أن الظــروف املوضوعيــة النــدالع ثــورة بروليتاريــة عامليــة يف القــرن العرشيــن مل
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.
يجــب عــى الربجوازيــة الليرباليــة الروســية أن تقــوم بالثــورة الربجوازيــة ويجــب عــى
الربوليتاريــا أن تدعمهــا .حتــى اللحظــة املتوقعــة ،فــإن الربوليتاريــا الروســية ،يف “بيئــة
دميقراطيــة مــن النمــط الغــريب” قــد تعــززت مــن خــال طريقــة النضــال الربملــاين.
نظريــة البالشــفة للثــورة املســتمرة هــي نظريــة ســخيفة وفوضويــة تســتند هــذه النظريــة
إىل املفاهيــم الخاطئــة بــن ماركــس وإنجلــز يف الفــرة مــا بــن  1840و ،1850يف وقــت
الحــق ،مل يــرك ماركــس وإنجلــز هــذه النظريــة ،قائلــن إنهــا كانــا مخطئــن يف هــذا األمــر؟
أمل يديــن هــذه النظريــة بتعريفــه للثــورة يف مقدمــة ماركــس لنقــد االقتصــاد الســيايس
لالقتصــاد الــذي نــر عــام 1859؟ وتســتطيع الربوليتاريــا أن تتعامــل فقــط مــع ثــورة
واحــدة؛ إنهــا الثــورة االش ـراكية ،التــي هــي ثورتهــا الخاصــة ولهــذا الســبب ،يجــب أن
تكــون الربجوازيــة قــد صنعــت ثورتهــا الخاصــة بهــا ،وتطــور اإلنتــاج الرأســايل.
بــدون الربوليتاريــا كونهــا أغلبيــة الســكان واملجتمــع الربجــوازي والنظــام اســتقروا يف
روســيا ،ال ميكــن أن يكــون هنــاك يشء مثــل قــوة املهــذب .هــذه هــي نظريــة الثــورة
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التــي تصورهــا مناشــفة الربوليتاريــا الروســية .كلتــا النظريتــن كانتــا أســاس تفاهــم الحــزب
البلشــفي واملناشــفة وطريقــة العمــل ،كــا ســننظر يف الفصــل التــايل .مــن الواضــح أنــه
ســيتم فصــل املرتجمــن الفوريــن واألدوات املتغــرة للعــامل!
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
الطابــع الطبقــي ملرحلــة تاريخيــة معينــة ودور الطبقــات يف هــذه املرحلــة هــو أســاس
هــذه النظريــة ،هــذا االختــاف هــو النتيجــة الطبيعيــة للجانــب الحويــي يف النظريــة
اللينينيــة.
ويف نظريــات ثــورة ماركــس وإنجلــز -بســبب الظــروف امللموســة للوقــت -فــإن االتجــاه
الحتمــي االقتصــادي واالجتامعــي يفــوق االتجــاه الشــعري.
ويف النظريــة اللينينيــة ،السياســة هــي أكــر تحديــدً ا مــن االقتصــاد ،وهــذا هــو أســاس
املبــادرة الثوريــة( ،هــذا ال يعنــي أنــه يجــب أن يكــون أساســها فقــط) “السياســة هــي
التعبــر املكثــف عــن االقتصــاد (لينــن ،املجلــد  ،٤٢ص ،٢٧٨ :الطبعــة الفرنســية).
إن فكــرة الرتكيــز عــى املبــادرة الثوريــة يف نظريــة الثــورة اللينينيــة وسياســة الثــورة
اللينينيــة تشــكل مفهــوم الحــزب اللينينــي وفقــا للينــن ،لــدى الربوليتاريــا نوعــان مــن
املنظــات ،تنظيــم العــال وتنظيــم الثــوار “يجــب أن يكــون تنظيــم العــال أوالً منظمــة
مهنيــة ،قــدر اإلمــكان ،دون خصوصيــة ،ولكــن تنظيــم الثــوار ،أوالً وقبــل كل يشء،
الحتضــان الرجــال الذيــن هــم مهنــة الثوريــة “ (لينــن مــا يجــب القيــام بــه ،ص .)340
وفقــا لهــذا الفهــم ،يجــب أن يكــون حــزب الربوليتاريــا بالكامــل مــن ثوريــن محرتفــن.
الحــزب هــو منظمــة حــرب تتألــف مــن الثوريــن املحرتفــن ،هــؤالء الثوريــون املحرتفــون
“قطعــوا كل عالقاتهــم مــع النظــام القائــم يف املجتمــع ،ليــس فقــط لياليهــم الفارغــة،
لكنهــم يكرســون جهودهــم للثــورة وأولئــك الذيــن خضعــوا للتكويــن املاركــي األدىن
ومكرســون للتخصــص يف موضوعــات معينــة”.
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ويف بدايــة هــذا الحــزب ،الــذي يتكــون مــن هــؤالء الثوريــن املحرتفــن ،ال ميكــن متييــز
األصــل الطبقــي“ :يف مواجهــة طابــع هــذه املنظمــة ،يجــب تطهــر العــال مــن جميــع
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
تعبــر لينــن ،حقيقــة أن أعضــاء الحــزب ليســوا عــاال أو طالبــا مهنيــن ،بــل ثوريــن
محرتفــن.
ومــن الــروري أن متثــل منظمــة الحــرب ،التــي شــكلها ثوريــون محرتفــون ،بشــكل
موضوعــي اإلرادة الثوريــة للربوليتاريــا ،وســيتم نقــل وعــي الربوليتاريــا إىل الخــارج مــن
خــال هــذه املنظمــة ألن هــذه املنظمــة متثــل الحركــة االشـراكية “الدميقراطيــة االشـراكية
الثوريــة متثــل اليعاقبــة الذيــن يرتبطــون ارتباطًــا وثي ًقــا باملنظمــة الربوليتاريــة [املنظمــة
املهنيــة]” (لينــن).
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 االشــراكية الثوريــة يف التنظيــم هــي البنيــة الهرميــة ضــد
الدميقراطيــة ،أو ،بعبــارة أخــرى ،االســتبداد الــذايت ،وهــي عكــس مــا يقولــه الرســل “مبــا
أن الدميقراطيــة االجتامعيــة تبــدأ النضــال مــن أجــل الســلطة مــن فــوق ،فإنهــا تدعــو
لحقــوق التنظيــم املركــزي وتوســيع قوتهــا الكاملــة أمــام االنقســامات (منظمــة لينــن،
خطــوة واحــدة لألمــام ،خطــوة إىل الــوراء).
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
عــى الحــزب املنشــأ وفقــا ملبــادئ منظمــة الحــرب احتضــان الجامهــر الربوليتاريــة يف
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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يف عــام  ،1902قــال لينــن إن الحــزب يجــب أن يكــون منظمــة أقليــة ضيقــة ،ويف عــام
 ،1905ينبغــي ضــم مئــات اآلالف مــن العــال إىل منظمــة الحــزب.
اآلن أصبــح قدميًــا جــدً ا ،ومنظــات الحــزب واملثقفــن مقابــل كل متصــا الدميقراطيــة
االجتامعيــة ،فمــن املستحســن أن يكــون بضــع مئــات مــن العــال االشـرايك الدميقراطــي
“(أكــران ،روزا لوكســمبورغ ص .)58
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 بخــاف العمــل الحــزيب والذيــن ميتلكــون املعرفــة
النظريــة الالزمــة والخــرة واملامرســات التنظيميــة والعاملــن يف القتــال مــع رشطــة القيــر
والســيطرة عــى أيديهــم.
ب) شــبكة كبــرة مــن نشــطاء الحــزب املحليــن وكثــر مــن أعضــاء الحــزب الذيــن فــازوا
بحــب ودعــم العــال إىل مئــات اآلالف (أنظــر صفحــة ،SBKPT )353هــذا هــو فهــم
الحــزب البلشــفي.
إن نظريــة ثــورة املنشــفي ،التــي وضعــت ســو ًرا صين ًيــا بــن الثــورة الربوليتاريــة والثــورة
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  RSDPPالــري مل يؤســس روابــط عضويــة مــع الربوليتاريــا .كان ســييس يتألــف مــن
مثقفــن ميثلــون العــال يف املبــادئ .لذلــك ،مل يعتــر هــذا الحــزب هــو الحــزب الربوليتــاري
الفعــي (إن فهــم املناشــفة ،مثــل رؤيتــه ،يتطلــب مــن العــال أن يكونــوا أغلبيــة يف
املرحلــة األوىل مــن التنظيــم).
الثــورة الربجوازيــة ســتؤدي إىل رشعيــة برجوازيــة معينــة يف روســيا .ميكــن للعــال أن
يجتمعــوا مــن خــال االســتفادة مــن هــذه الحريــة الربجوازيــة والعــال الذيــن يجتمعــون
ســوف يشــكلون اتحاداتهــم ومنظامتهــم وأحزابهــم الخاصــة ومهمــة املثقفــن الثوريــن
هــي فقــط للمســاعدة يف هــذا التشــكيل.
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وال ميكــن ملفهــوم حــزب الثوريــن املحرتفــن أن ينتمــي إىل املاركســيني الذيــن دافعــوا عــن
الثــورة االشـراكية ،ثــورة األغلبيــة وينتمــي هــذا املفهــوم إىل اليعاقبــة ،الثـ ّوار 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
الجامهــر وعــى وجــه الخصــوص ،فــإن مطالبــات الربوليتاريــا غــر الربوليتاريــة لتمثيــل
الربوليتاريــا تحــت اســم ثــوري محــرف هــي نتــاج جميــع الفكــر غــر املاركــي.
وفقــاً مليهــري بلــي ،ليــس الثوريــون املحرتفــون هــم الذيــن يربــون الربوليتاريــا أوالً
وينظمونهــا (لــكل هــذا ،انظــر  ،Mihri Belliالثــورة الدميقراطيــة العامــة صفحــات 49-
 )50-51-52يعتقــد ميهــري باعتبــاره مفكـرا اشـرايك بذلــك ،وبقــي وفيــا لهــذا الفهــم حتــى
نهايــة حياتــه.
ولهــذا مل يعمــل أبــداً مــع مســألة تربيــة الربوليتاريــا وتنظيمهــا طــوال حياتــه .ألنــه وفقــا
لنهجــه االقتصــادي ،ســتصبح الربوليتاريــا واعيــة ،ومهمــة االش ـراكيني غــر الربوليتاريــن
هــي عــدم أخــذ الوعــي الخارجــي بهــا.
ووفق ـاً لهــذا الفهــم ،فــإن مهمــة االش ـراكيني مــن الربوليتاريــا ،مثــل ميهــري بيلــي ،هــو
تنظيــم وتنظيــم الطبقــات الثوريــة خــارج الربوليتاريــا ،مثــل الربجوازيــة الصغــرة وميهــري
بيلــي هــو مــع االش ـراكية والــذي عمــل جاهــدا لتحقيــق هــذه املهمــة بنجــاح طــوال
حياتــه السياســية وللدراســات حــول هــذا املوضــوع ،مــن الســهل النظــر إىل املخطوطــة.
أن إدارة الربوليتاريــا هــي اإلدارة األكــر دميقراطيــة ،حزبــه هــو أيضــا الحــزب األكــر
دميقراطيــة ويتــم تأســيس الشــكل األكــر دميقراطيــة مــن األســفل إىل األعــى.
ويف بيئــة الحريــة التــي خلقتهــا الثــورة الربجوازيــة يف عــام  ،1905ال ينبغــي تنظيــم وتنظيم
العــال فحســب ،بــل لجامهــر الشــعب أيضــا داخــل الســوفييتات “غــر الحزبيــة”.
سيشــكل ممثلــو هــذه البلديــات واملنظــات العامليــة ذاتيــة الحكــم املؤمتــر الوطنــي،
الــذي هــو االنتقــال إىل “الجمعيــة التأسيســية”.
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 مفتو ًحــا لجميــع العــال واملفكريــن االش ـراكيني ،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 لينني هي:
 )1يف 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 قياديـاً يف الحركــة الثوريــة الدميقراطيــة
العامـ�ة يف روسـ�يا ،ألنهـ�ا الطبقـ�ة الثوريـ�ة األكـثر تقدمـ�اً وفريـ�دة مـ�ن نوعهـ�ا “(أنظـ�ر RS� :
 ،DLP 3rd Congress Decisionالتكتيــكات صفحــة .)80
 )2القــوى الرئيســية للثــورة الشــعبية الدميقراطيــة هــي العــال والفالحــون واملدينــة
الربجوازيــة الصغــرة “ .هــي القــوة الوحيــدة التــي ميكــن أن تحقــق ن ـرا حاســا عــى
الشــعب ،وهــذا هــو -إذا مل نتعامــل مــع القــوى الكــرى ،فإننــا نقــوم بتوزيــع املدينــة
والقريــة الربجوازيــة الصغــرة بــن هــذه القــوى األساســية (ألن الربجوازيــة الصغــرة هــي”
الشــعب “) الربوليتاريــا والفالحني”(لينــن ،تكتيــكات ،الطبعــة الثانيــة ،ص.)58 :
 )3الوحــدة األصيلــة للعمــل هــي تحالــف بــن العــال والفالحــن .لنأخــذ لحظــة يف تحالف
العــال الفالحــن هــذا ،ومــن خــال تحليــل املنطقــة الريفيــة يف روســيا القيرصيــة ،يحــدد
لينــن السياســة الثوريــة عــى النحــو التــايل:
يف الواقع ،مع األهداف القريبة والبعيدة ،هناك ثالث طبقات اجتامعية منفصلة:
كبــار مــاك األرايض والفالحــن األثريــاء -والفالحــن املتوســطني جزئيــا -وأخـرا الربوليتاريــا،
ويف مثــل هــذه الحالــة ،فــإن مهمــة الربوتســتانت ملزمــة بحمــل اتجاهــن هــو ضــد
العقليــة اإلقطاعيــة للربجوازيــة القرويــة ،ضــد اإلقطاعيــة ،ضــد البورجوازيــة القرويــة مــع
بروليتاريــا املدينــة.
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وضــد كل العنــارص الربجوازيــة األخــرى “ الخــط الســيايس! يليــه الربوليتاريــا القرويــة
ومعلمــه الدميقراطــي االجتامعــي(“ .الربوليتاريــا والفالحــن ،تحالــف العــال الفالحــن،
صفحــة .)10
ويقــول لينــن إن الفالحــن الفقـراء والربوليتاريــا الزراعيــة ســينقذونها بالثــورة االشـراكية،
وأن منظمتهــم هــي حــزب الربوليتاريــا:
إن حــزب  ،RSDLPحــزب الطبقــة الربوليتاريــا ،يســعى بــا كلــل إىل تنظيــم بروليتاريــا
القريــة كطبقــة مســتقلة ،دون أن ينــى للحظــة أن الربوليتاريــا الزراعيــة لهــا تناقــض
بــن مصالحهــا ومصالــح الربجوازيــة القرويــة ،ونضــال الفالحــن والربوليتاريــا فقــط ضــد
املجتمــع البورجــوازي الكامــل للفق ـراء ،الفق ـراء.
ومــن واجبــه أن يوضــح أن الفالحــن يســتطيعون تحقيــق انتصــار الثــورة االشــراكية،
الثــورة الوحيــدة التــي ميكــن أن تنقــذ جميــع الســكان مــن الفقــر واالســتغالل(“ .املرجــع
الســابق ،ص.)13 :
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 فــاح
فقــر .ســيكون التحالــف مــع الفالحــن املتوســطني واألثريــاء خــارج الحــزب وعــى قواعــد
صــف منفصلــة.
بعبــارة أخــرى ،ســيكون هــذا التحالــف بــن األح ـزاب الطبقيــة يف كال الحزبــن .ســتكون
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  ،RSDLPيتــاىش مــع دوافــع الربجوازيــة الثوريــة الدميقراطيــة والجمهوريــة.
ولكــن مــن أجــل الشــك يف وجــود عنــارص مــن هــذا الحــزب ،مــن الــروري أال نفهــم شــي ًئا
ملــا يحــدث يف البــاد اآلن.
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نيتنــا (يف حالــة نجــاح الثــورة الروســية العظيمــة) ليســت فقــط الربوليتاريــا التــي ينظمهــا
الحــزب الدميقراطــي االجتامعــي ،ولكــن أيضــا إدارة البورجوازيــة الصغــرة ،التــي مــن
املمكــن جــدا لنــا أن نســر معهــا( .تكتيــكات ،طبعــة ثانيــة ،ص.)46 :
الثورة املدنية التي سوف تتبع طريقها :
ســيتم إســقاط االســتبداد القيــري نتيجــة النتفاضــة الربوليتاريــا املســلحة يف املــدن
الكــرى وســيتم تنظيــم الثــورة  -مــن األعــى إىل األســفل -مــن املدينــة إىل الريــف.
يقــول لينــن“ :مبــا أن هــذه الحركــة هــي بالفعــل يف طليعــة متــرد مســلح :فالربوليتاريــا
ســتلعب حتــا الــدور األكــر حيويــة يف هــذه االنتفاضــة ،وســتحدد مشــاركة الربوليتاريــا
مصــر الثــورة يف روســيا ،التخــاذ أكــر التدابــر حيويــة إلعــداد خطــط للقيــادة املبــارشة
لالنتفاضــة وتشــكيل مجموعــات مــن متشــددي األح ـزاب الخاصــة عنــد الــرورة.
“(تكتيكــن ،ص )80-81 .وفقــا للينــن ،ومــن الــروري ســتلعب الربوليتاريــا دورا قياديــا يف
هــذه االنتفاضــة ،وســتنترص الثــورة ،إىل حــد كبــر مــن خــال انتفاضــة امليليشــيا العامليــة
وجيــش العــال [الجيــش األحمــر].

القدرة ىلع تأسيس القوى الرئيسية
القدرة ىلع ثورة الفالحين الديكتاتورية الثورية

“إن النــر الحاســم للثــورة ضــد القيرصيــة هــو الديكتاتوريــة الثوريــة للربوليتاريــا
والفالحني”(لينــن ،تكتيــكات ،ص.))58 :
هنــا يســكن لفــرة وجيــزة عــى املوضــوع الــذي هــو مهــم جــدا :ســوف اثنــن مــن
التكتيــكات القــارئ حــذرا رؤيــة قـراءة لينــن ،ومــرة واحــدة يف عــداد الفالحــن والربجوازية
الصغــرة يف املــدن ،والقــوى األساســية وكقــوة رئيســية للثــورة خــارج أنهــا مجــرد الحديــث
باســتمرار عــن الربوليتاريــا.
عــاوة عــى ذلــك ،يف مبــادئ اللينينيــة ،مل يحســب ســتالني ســوى الربوليتاريــا كقــوة
رئيســية يف التغلــب عــى الثــورة الدميقراطيــة ،والفالحــون كقــوة احتياطيــة.
هــل ذكــر لينــن خطـأً 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 وســتالني ،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 جامهــر الجامهــر ،ونتيجــة النتفاضتهــا املســلحة ،ستســتويل
عــى الســلطة وســيتم إنشــاء الديكتاتوريــة الثوريــة العاملية-الفالحيــة كــا ميكــن رؤيتــه،
فــإن القــوة الجامهرييــة األساســية لهــذه الثــورة هــي الطبقــة العاملــة دور الفالحــن يف
الثــورة هــو ثــاين دور يف املشــاركة؛ ومــن نســبي.
وإن صياغــة لينــن وســتالني باعتبــار أن “الربوليتاريــا هــي القــوة األساســية ،والفالحــون
هــم القــوة االحتياطيــة” ،ويرجــع ذلــك إىل حقيقــة أن مركــز ثقــل الثــورة هــو املــدن،
ونتيجــة لذلــك ،فــإن قــوة الثــورة األساســية هــي الربوليتاريــا.
نفــس الوضــع موجــود يف صياغــة مــاو للــدروس يف الثــورة الدميقراطيــة الجديــدة .يف
صياغــة مــاو للثــورة الدميقراطيــة الجديــدة ،يطلــق عليهــا أحيانًــا اســم كوجــوك الفالحــون
الرئيســيون يف الســلطة ،ويطلــق عليهــم أحيانًــا اســم العامل والفالحــن واملدينــة الربجوازية
الصغــرة .للوهلــة األوىل ،فــإن الصيغــة التــي تبــدو متناقضــة ليســت متناقضــة ،متامـاً مثــل
صياغــة لينني-مــاو ،بالطبــع ،ال يقلــل مــن دور الربجوازيــة الصغــرة الحرضيــة ،وخاصــة
الربوليتاريــا يف الثــورة.
والســبب يف أنــه صاغهــا بهــذه الطريقــة هــو أن الثــورة تتبــع مســار الحــرب مــن الريــف
إىل املــدن بعــد حــرب الشــعب هــذا بســبب اختــاف نقطــة الرتكيــز يف الثــورة.
ومبــا أن ســكان الريــف هــم مــن الفالحــن ،فــإن القــوة الجامهرييــة الرئيســية للثــورة
هــي الفالحــون مبــا أن القــوة العظمــى الرئيســية للثــورة هــي الفالحــون ،فــإن صياغــة
“الربوليتاريــا هــي قــوة الزعيــم ،الفالحــون هــم القــوة الرئيســية”.
هــذا هــو الفــرق الرئيــي بــن الثــورة الشــعبية الدميقراطيــة الروســية والدول االســتعامرية
وشــبه االســتعامرية التــي تحتلهــا اإلمربيالية.
هــذا االختــاف مهــم للغايــة .يختلــف مفهــوم الثــورة ومفهــوم التنظيــم وأســلوب العمــل
يف كال الصياغتــن اختالفـاً جوهريـاً .وهــذا االختــاف ليــس اختالفـاً واحــداً ،بــل هــو العامــل
الرئيــي الــذي يحــدد خطنــا األيديولوجــي الســيايس والعمــل( .يف الفصــول الالحقــة
ســنقف حــول هــذه املســألة بالتفصيــل).
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الثــورة مســتمرة ،وهــا صياغــة التكتيــكات ،ومــن املتوقــع أن اإلمربياليــة احتلــت تركيــا
طبيــب هيكميــه كيفيليمــي بوضــوح ،صياغــة تكتيــكات اثنــن ،تركيــا أصالــة الطبقــة
ملامرســة تعمــل عــى نتائــج الدكتــور وصلنــا إىل تحليــل حكمــت كفيليمــي مــن كتبــه.
هــذا هــو الدكتــور يف كتــب  )1حكمــت كيفيليمــي يشــرط أن يكــون العــال لديهــم
األغلبيــة املطلقــة يف حــزب العمــل ويشــار أيضــا إىل أن وجــود طــرف فــاح خــارج الطبقــة
الطبقيــة للربوليتاريــا يجــب أن يكــون موجــودا أو موجــودا ويف هــذه األمــور ،يقــول
الدكتــور تألــق:
“إن حــزب الشــعب أبعــد مــا يكــون عــن كونــه حــزب الفالحني”(خطــط الحــرب الشــعبية،
ص “ )19ولكــن ليــس هنــاك الكثــر من العــال يف منظمــة  TİPواملنظــات يف احتياطي
 TİPحتــى 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 :
 )2اختيــار املــدن كمنطقــة رئيســية لحركــة النضــال باعتبارهــا النتائــج الطبيعيــة لهــذا،
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
ومــع ذلــك ،فقــد تغــرت نظريــة الثــورة املاركســية اللينينيــة دون انقطــاع يف مواجهــة
التغــرات املتنوعــة يف الحيــاة مــن صياغتهــا يف التكتيكتــن حتــى يومنــا هــذا ،والتــي
أثرتهــا وتعززهــا التجــارب الجديــدة الفــرة التــي نحــن فيهــا ليســت الفــرة األوىل ألزمــة
الرأســالية.
تركيــا ليســت واحــدة مــن أكــر الــدول االســتعامرية يف العــامل مثــل روســيا القيرصيــة
أكــر  5-6م ـرات ،عكــس مــا هــو تحــت االحتــال مــن اإلمربياليــة شــبه االســتعامرية.
إن محدوديــة النظريــة املاركســية-اللينينية للثــورة املســتمرة للصيغتــن التكتيكيتــن ،التــي
تأخذهــا كنمــوذج عاملــي لــكل فــرة وتطبيقهــا عــى أصالــة البلــد الطبقيــة ،تضــع الشــخص
يف انحـراف اليــد اليمنــى كــا ســنظهر عــى نطــاق واســع يف الفصــول التاليــة.
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ميكــن رؤيــة مقاربــة لينــن للنمــوذج يف الصياغتــن التكتيكتــن يف ميهــري ِبلّــي (عــى
ســبيل املثــال ،حــزب الشــعب الجمهــوري ليعلــن عــن حــزب الفــاح وأجاويــد كزعيــم
الفالحــن ،عــى أســاس املــدن ،ومــا إىل ذلــك).
ولكــن مــن الصعــب حقــا وضــع مهــري بلــي يف مــكان معــن .ألنــه خــط معــن ال يوجــد
طريــق ثابــت يف حــد ذاتــه ،يف بعــض األحيــان ،مــن الدوغامتيــة 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
نفــس األشــياء باالنتهازيــة الصحيحــة.
ويف واحــدة مــن مقاالتــه ،عــن طريــق تشــويه نقــش الثــوري الــذي يقــول إن الوســيط
األيديولوجــي للطبقــة العاملــة يف مرحلــة الكتائــب هــو أمــر رضوري؛ يف الختــام ،مــن
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
البورجوازيــة الصغــرة بــدون الطبقــة العاملــة!
ومــن املمكــن إضافــة العديــد مــن األمثلــة باختصــار ،مــا يقولــه ميهــري بلــي ليــس واضحا،
الــيء الوحيــد املؤكــد هــو عــدم اليقــن يف الواقــع ،وميهــري بيــي هــو اش ـرايك الــذي
يجــد بيلمــي ســيل نفســه يف الخلــود بيلمــي ســيل الــذي ال يؤمــن أي شــخص وأي يشء
آخــر غــر نفســه (مبــا يف ذلــك االش ـراكية العلميــة ومؤسســيها) ،إنــه “ســيايس حقيقــي”
كامــل يف الســعي وراء حســابات صغــرة( ،إنــه ســيايس واقعــي باملعنــى الربجــوازي) .ومثــل
كل ســيايس حقيقــي ،يف ذروة الحامقــة ،يركــض وكأنــه مناجــم فاســقة.
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سادسًا :فترة التطور ومرحلة الثورة
إن عمليــة التطــور يف ماركــس وإنجلــز ،ومرحلــة الثــورة ،والظــروف املوضوعيــة للثــورة
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 الفــرة 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 بتغيـرات يف تطــور ماركــس وإنجلــز
مــن مراحــل التطــور والثــورة بســبب االختــاف يف املواقــف امللموســة.
وفقــا ملاركــس وإنجلــز ،عندمــا تكــون الظــروف املوضوعيــة للثــورة يف العــامل ناضجــة،
يجــب أن تكــون لغــة االشــراكيني فرنســية.
وكــا هــو معــروف ،فــإن العــر اإلمربيــايل هــو العــر الــذي تنضــج فيــه الظــروف
املوضوعيــة للثــورات حــول العــامل ووفقــا للمنطــق املســتقيم ،فــإن النتيجــة الطبيعيــة
القرتاحــات ماركــس وإنجلــز هــي أن واجــب االش ـراكيني يف هــذه الفــرة هــو التحــدث
بالفرنســية باســتمرار (الفكــر الرتوتســي بطريقــة مــا تســتند إىل هــذا) ،لكــن هــذا ليــس
هــو الحــال بالنســبة للمنطــق الجــديل .الثــورة العامليــة لــن تكــون علنيــة.
أوال ،ســيكون يف واحــد أو عــدة بلــدان ،لذلــك ،يجــب عــى بروليتاريــا كل بلــد أن تناضــل
تدريجيـاً داخــل حدودهــا .ألن تحريــر الربوليتاريــا يف كل بلــد ســيكون عمــل الربوليتاريــا
يف البــاد ،ال ميكــن اســترياد 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 ،ليك 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 :

اللغــة الثوريــة لعــر التطــور هــي األملانيــة ،ال يوجــد مــكان للثــورة يف فــرة التحــدث
باللغــة األملانيــة .أســلوب العمــل الثــوري يف هــذه الفــرة هــو رفــع وعــي الربوليتاريــا
وتنظيمهــا.
التشــديد هــو تثقيــف الجامهــر العاملــة للثــورة بفوزهــا يف صفــوف الربوليتاريــا ،إذا كان
حــزب الربوليتاريــا قــد أنشــئ ،فــإن نقــل العمــل ســيجعل الحــزب حزبًــا سياسـ ًيا بروليتاريًــا
جامهرييًــا .لتعزيــز العالقــات العضويــة مــع الجامهــر مــن خــال مختلــف املنظــات
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
الربوليتاريــا .يف غيــاب حــزب الطبقــة الربوليتاريــة ،حتــى يف حالــة وجــود وضــع ثــوري،
ال ميكــن أن تكــون اللغــة الثوريــة الربوليتاريــة فرنســية ،ويلخــص لينــن العمــل الثــوري
الربوليتــاري يف هــذه الفــرة :بــدت دراســة نــر جريــدة سياســية ،بــدا أنهــا مثاليــة لنــر
صحيفــة أســبوعية ،حجــر الزاويــة لدراســة إعــداد الثــورة (ومــاذا يجــب أن تفعــل).
وكان التحضــر للظــروف النفســية هــو الدافــع الحقيقــي الوحيــد للدميقراطيــة الثوريــة
االجتامعيــة يف ذلــك الوقــت “( ،تكتيــكات ،ص ،79 :الطبعــة الثانيــة).
بعد هزمية  ،1905-1907يرشح ستالني ما ييل:
“ يف الفــرة مــن  ،1907-1912اضطــر الحــزب إىل التحــول إىل أســاليب الخطابــة ،ألن
العمــل الثــوري قــد تباطــأ ،كانــت هنــاك ثــورة مــن العــذاب ،وكان عــى التكتيــك أخــذ
هــذه الحقيقــة يف الحســبان.
ينضــم مجلــس الدومــا إىل مجلــس الدومــا بــدالً مــن املقاطعــة ،ولكــن باألحــرى املداخــات
والعمــل يف مجلــس الدومــا ،بــدالً مــن العمــل الربملــاين العــام اإلضــايف ،ورضبــات اقتصاديــة
محــددة بــدالً مــن الرضبــات السياســية العامــة ،أو التقاعــس الــكيل( .مبــادئ اللينينيــة،
ص .)83
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كــا يُــرى ،فــإن طــرق مقاطعــة الربملــان خــال ف ـرات التطــور ،والذهــاب إىل اإلرضابــات
السياســية العامــة ،وتطبيــق جميــع أنــواع العمــل املســلح ليســت ثوريــة ،وتطبيــق هــذه
األســاليب يف هــذه الفــرة ليــس ســوى انتهازيــة وأســاليب العمــل الثوريــة هــي التوعيــة
والدعايــة واإلرضابــات االقتصاديــة الخاصــة واملعارضــة الدميقراطيــة ،وخاصــة الربوليتاريــا
والجامهــر العاملــة.
مرحلة الثورة

يف مرحلــة الثــورة ،يتغــر أســلوب ودوافــع الحــزب الربوتســتانتي متا ًمــا يف  1905املرحلــة
الثوريــة يقــول لينــن مــا يــي حــول قصائــد وتكتيــكات التطــور املتجــاوز:
“ اآلن تجــاوزت األحــداث هــذا القانــون ،ألن الحركــة حققــت تقد ًمــا؛ ( 2تكتيــكات،
الطبعــة الثانيــة ،ص.)79 :
يجــب تقييــم هــذه الفــرة القصــرة بشــكل جيــد للغايــة ،un Revolution :وســاعتها
تختلــف عــن ســاعات العمــل املعتــادة ،وأنهــا تختلــف عــن ســاعات إعــداد التاريــخ ،وأن
أكــوام الغليــان مل ـزاج الثــورة قــد وجــدت تعب ـرًا عــن اإلميــان كعمــل مبتكــر.
هــذه األيــام هــي أيــام نــادرة عندمــا تقــول الجامهــر جوقــة للثــورة .الفــرة هــي اآلن
فــرة االنطالقــة الثوريــة ،يف هــذه الفــرة ،تفهــم الجامهــر بلغــة واحــدة :إنهــا الفرنســية
أيضً ــا ،والتحــدث عــن هــذه اللغــة هــو فــن بحــد ذاتــه  ...إن دور القلــب الفرنــي أو
التقــدم الثــوري الــرويس مهــم هنــا.
يف هــذه الفــرة ،العديــد مــن الثوريــن الناجحــن ،والعديــد مــن الثوريــن مــن العلــاء يف
الفـرات التطوريــة ،الذيــن يخلــو مــن هــذا االخـراق ،يغرقــون يف مســتنقع العجــز والجــن
والخيانة.
أ) الفــرة االنتقاليــة :الفرنســية :وهــي تبــدأ يف نهايــة الفــرة التطوريــة ،إنــه التكتيــك
الناطــق باللغــة الفرنســية يف الكــون ،حيــث ترتفــع موجــة الثــورة ببــطء وتبــدأ الجامهــر
باالهتــزاز ويتحــول إميــان الجامهــر إىل أعــال جامهرييــة خــال ثــورة  ،1905كانــت
لهجــة الفرنســية هــذه النــرة .اإلرضابــات السياســية املحليــة ،اإلمرباطوريــات ،اإلرضابــات
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السياســية العامــة ومقاطعــة الدومــا يــرح ســتالني التكتيــكات البلشــفية يف هــذه الفــرة
عــى النحــو التــايل“ :تعليــم أباطــرة الشــوارع إىل الطليعــة مــن خــال اإلمرباطوريــات
واملظاهــر ،ويف الوقــت نفســه ريــادة االحتياطــات مــن قبــل اللجــان العســكرية عــى
الســوفييتات والجبهــة يف الجبهــة”.
(مبــادئ اللينينيــة ،ص  85جــزء مــن هــذه األحــكام ،الفــرة االنتقاليــة لثــورة  1917هــي
تكتيــك يتحــدث الفرنســية).
ب) دائــرة هجوميــة تكتيكيــة :هــذه الدائــرة القصــرة هــي الدائــرة التــي تعلــم فيهــا
رائــد الفضــاء عــن ترصفــات املدينــة ،وبالتــايل كان قــادراً عــى قيــادة الجامهــر وتعليــم
التكتيــكات الصحيحــة لالنتفاضــة للجامهــر الشــعبية.
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 الرئيــي يف هــذه الدائــرة هــو خلــق الغضــب والذعــر يف صفــوف العــدو،
لتوزيــع جبهــة الثــورة املضــادة وفتــح الفتحــات.
التكتيــكات الثوريــة يف الفــرة الهجوميــة التكتيكيــة لثــورة  1905هــي حــروب الحاجــز
(حــروب الشــوارع) ومجموعــات املدينــة حيــث تتألــف مجموعــات املدينــة مــن بروليتاريا
املدينــة.
وقــال لينــن“ :مــن شــهر كانــون األول فصاعــدا ،فــإن كل حــرب العصابــات والحــركات
العنيفــة املروعــة يف روســيا ،بالطبــع ،ستســاعد الجامهــر يف تعلــم التكتيــكات الصحيحــة
لالنتفاضــة” ،وهــو يــدرس تكتيــكات االنتفاضــة الجامهــر الشــعبية باعتبارهــا واحــدة مــن
الواجبــات املختلفــة للمقاتلــن الحرضيــن.
ت) قاعــدة الهجــوم االسـراتيجي :االنتقــال إىل جيــش نظامــي والثــورة :يف  10يونيــو مــن
عــام  ،1905يقــول لينــن“ :التوهجــات -مظاه ـرات -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،
القتــل .وكان االنتفاضــة البنــد األول مــن جــدول األعــال ،مــع الجيــش النظامــي ،يتــم
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صنــع الجيــش النظامــي بالجيــش النظامــي .بالنســبة للهجــوم األخــر ،كل القــوى التــي
تــم تشــتيتها تجمعــوا مــع الجيــش األحمــر( ،الجيــش األحمــر هــو الجيــش الربوليتــاري)،
وقــد تــم اآلن اســتبدال حــروب املتاريــس وتكتيــكات حــرب العصابــات الحرضيــة بثــورات
الجيــش األحمــر.
“ يوجــه لينــن تكتيــكات انتفاضــة أكتوبــر عــى النحــو التــايل ...“ :أن نفهــم التمــرد
كامركــي أي كفنــان يف نفــس الوقــت دون أن نخــر ثانيــة و أن ننظــم الطاقــم العــام
ملفجـرات الثــورة و لتقســيم قواتنــا و إلرســال أفــواج موثوقــة إىل أهــم النقــاط  ،ملحــارصة
مــرح ألكســندرا  ،رصيــف يجــب أن نحتــل قلعــة بولــس  ،ونلقــي القبــض عــى الطاقــم
العــام والحكومــة  ،ونرســل جنــو ًدا مســتعدين للمــوت بــدالً مــن الســاح للعــدو بالدخــول
إىل املراكــز الحيويــة للمدينــة ضــد الطــاب العســكريني واالنقســام الــري ،وتعبئــة العــال
املســلحني  ،واســتدعاءهم للنضــال النهــايئ الــذي ال يلــن  ،واحتــال الهاتــف والربقيــة أيضً ــا.
ويجــب أن نضــع ثورتنــا يف مركــز الهاتــف وربطهــا بجميــع املصانــع ،جميــع األفــواج،
جميــع مراكــز الكفــاح املســلح ،إلــخ( .املاركســية والثوريــة ،رســائل أبريــل ودروس أكتوبــر،
ص .)167-168
هنــا تتابــع عمليــة الثــورة الســوفيتية ،بالطبــع ،الحيــاة ال تتحقــق أبــداً مــع هــذا أو ذاك
املخطــط .يهمــل كل تجريــد ومخطــط جــز ًءا مــن الحقيقــة ويبالــغ يف جــزء منــه .ومــع
ذلــك ،فــإن التحليــل النظــري يجعــل مهمــة توجيــه املهمــة مــن خــال تســهيل فهــم
تعقيــدات الحيــاة وتحيزاتهــا .لذلــك ،مــن الــروري رؤيــة الفــرات يف هــذا املخطــط،
وليــس بطريقــة ميكانيكيــة ،ولكــن كحلقــات داخليــة متداخلــة مــن العمليــة.
مراجع:

( )1يســتخدم مفهــوم الثــورة هنــا كثــورة دميقراطيــة يف الثــورة الربوليتاريــة أو يف هيمنــة
الربوليتاريــا.
( )2ديكتاتوريــة الربوليتاريــا يف الثــورة االشــراكية يف الثــورة الدميقراطيــة ،فهــي تنشــئ
ديكتاتوريــة شــعبية.
( )3النــاس مفهــوم ســيايس إنــه تكويــن الطبقــات ضــد الطبقــات الحاكمــة الســائدة التــي
ترتابــط مصالحهــا وفقــا للمرحلــة الثوريــة.
( )4وفقــا ملاركــس وإنجلــز ،إذا كانــت الثــورة السياســية تنــص عــى التحــول االجتامعــي،
فهــي أيضــا ثــورة اجتامعيــة.
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إذا فشــلت ،فإنهــا تبقــى ثــورة سياســية ،إن تعريــف املانيفســت للعــال الشــيوعيني يف
مقدمــة طبعــة  1888مــن الطبعــة اإلنجليزيــة هــو كالتــايل“ :كل رشيحــة تؤمــن بعــدم
كفايــة الثــورة السياســية للطبقــة العاملــة وتعلــن رضورة التغيــر االجتامعــي الشــامل
كانــت تطلــق عــى نفســها اســم شــيوعي”( ،بيــان املانــح ،ص .)24
( )5هــذا التدبــر صحيــح أيضـاً يف التمييــز بــن قــوة ثوريــة تقدميــة وقوميــة بورجوازيــة
صغــرة حقــا يف البلــدان شــبه االســتعامرية واملســتعمرة يف عرصنــا ،مــا يســمى بالتقدميــة
واملعاديــة لإلمربياليــة ،يف جوهرهــا ،تجديــد اإلدارة دون أي يشء آخــر غــر تغيــر ســلطة
اإلمربياليــة (بومــروي ،حــرب العصابــات واملاركســية ،ص.)52:
( )6تعميــق الكســاد االجتامعــي :إن إفقــار العــال يف املجتمــع هــو النتيجــة النهائيــة .أي
تعميــق االســتقطاب الطبقــي يف املجتمــع الربجــوازي .يجــب تطويــر عالقــات اإلنتــاج مــع
القــوى املنتجــة.
( )7جوهــر نظريــة الثــورة املســتمرة ،التــي حــاول  Trotskyعــى أســاس ماركــس ،ينتمــي
إىل  Gottschalkو Weitlingesمــن الشــيوعيني الخــام وبكلــات أخــرى ،نظريــة للثــورة
 Trotskyاملســتمرة ليســت نظريــة ماركســية.
( )8ال ينبغــي تفســر ذلــك عــى أنــه يعنــي أن ماركــس ضــد الوطنيــة .وفقــا ملاركــس
وإنجلــز ،خاضــت الربوليتاريــا يف جميــع األوقــات عندمــا كان الوطــن يف خطــر .ويجــب
عليــه القتــال .يف هــذا الصــدد ،الطبقــة الوحيــدة التــي هــي وطنيــة حتــى النهايــة هــي
الربوليتاريــا.
األمــم املتحــدة كانــت الكومونــة املمثــل الحقيقــي لجميــع العنــارص الصحيــة يف املجتمــع
الفرنــي ،وبالتــايل ،فــإن الحكومــة الوطنيــة يف فرنســا ،كــا قــال ماركــس ،مش ـرا إىل أن
العــال ليــس لديهــم وطــن.
( )9يف نفــس الوقــت كمحــارب شــجاع للحكومــات العامليــة وتحريــر العمــل ،كانــت
للكلمــة طابــع دويل حقيقــي ((الحــرب األهليــة يف فرنســا :86 ،مائلــة تنتمــي إلينــا).
وقالــت الربوليتاريــا وليســت الربجوازيــة الفرنســية “انتصــار باريس ضــد بروســيا العدوانية
ســيكون انتصــار العامــل الفرنيس ضــد الرأســاليني الفرنســيني وطفيليــات الدولة”.
ويف هــذا ال ـراع بــن الواجبــات الوطنيــة واملصالــح الطبقيــة ،مل تــردد حكومــة الدفــاع
الوطنــي (الحكومــة الربجوازيــة) للحظــة يف التحــول إىل حكومــة خيانــة وطنيــة.
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(“ )10نظريــة الكــم” لبالنــك ،نظريــة النســبية ألينشــتاين ،كانــت حجــر الزاويــة يف
الفيزيــاء الذريــة الحديثــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،اإلنتــاج الضخــم عــى نطــاق الصناعــة
(إنتــاج سلســلة ســيارات فــورد) ،توســيع محــرك االحــراق الكهربــايئ والداخــي ،إلــخ.
( )11إن تحــول الثــورة الدميقراطيــة الربجوازيــة إىل ثــورة اشـراكية يعنــي صنــع ثورتــن يف
عمليــة واحــدة.
وكــا رأينــا ،فــإن جوهــر الثــورة اللينينيــة غــر املنقطعــة يعتمد عــى حقيقة أن االشـراكيني
يف بلــد مل يكمــل الثــورة الدميقراطيــة الربجوازيــة يف الفــرة اإلمربياليــة قــد أعطــوا حــرب
ثورتــن مختلفتــن يف عمليــة واحــدة بشــخصياتهم وأهدافهــم وتحالفاتهــم بعبــارة أخــرى.
( )12يف الفــرة اإلمربياليــة ،يف كل هــذه الــدول ،كانــت الربوليتاريــا هــي القــوة الوحيــدة
التــي مــن شــأنها أن تقــود هــذه الثــورة إىل النــر ،إذن ،زعيــم الثــورة الدميقراطيــة ال
ميكــن أن يكــون إال الربوليتاريــا.
ويف فــرة مــن الزمــن اإلمربيــايل ،تذهــب ثــورة دميوقراطيــة برجوازيــة إىل االشـراكية بغــض
النظــر عــن الظــروف ،هــذا هــو جوهــر هــذه الثــورة ،هــذه الرســالة تــم تعميقهــا وإثرائهــا
كــا ســرى يف األقســام التاليــة منــذ لينــن.
( )13يف الفــرة االســتعامرية مهــا كان الوضــع يف الوضــع العاملــي وليــس مفــرق الطريــق
أمــام البــاد التــي جعلــت الثــورة الدميقراطيــة ،أن الطريــق إىل االشـراكية واحــدة ،هنــاك
أولئــك الذيــن يعارضــون االشـراكية العلميــة نيابــة عــن تركيــا.
ميهــري بلــي هــو واحــد مــن ممثــي هــذا الــرأي ،وهــو تعبــر آخــر عــن البوغيشــية،
ووفق ـاً مليهــري بلــي ،فــإن مــن الحتميــة وضــع األمــر بهــذه الطريقــة (كــا قــال لينــن).
وأن نقــول إنهــا الــرواد الوحيــد يف الثــورة الدميقراطيــة وأن الربوليتاريــا هــي املطلــب.
القضيــة هــي املســاومة .يف الثــورة ،ســتكون الربجوازيــة رائــدة ،لكــن الربجوازيــة الصغــرة
ميكــن أن تكــون رائــدة( ،راجــع الثــورة املضــادة يف تركيــا ،اليســار الــريك ،العــدد  ،64ص:
 21مــرق ،رقــم  ،9ص  ،270الــخ).
( )14مــع األخــذ يف االعتبــار الغــرض مــن هــذه املــادة ،فإننــا نحافــظ عــى عمليــة الثــورة
املســتمرة مــن املجتمــع االشـرايك إىل املجتمــع الطبقــي وعمليــة الـراع الثقــايف.
هــذا املبــدأ ال ينطبــق عــى الــدول التــي تضطــر إىل شــن الحــرب عــى النــاس .وبعبــارة
أخــرى ،يف هــذه املرحلــة الثانيــة ،فــإن األغلبيــة املطلقــة مــن العاملــن يف املنظمــة غــر
صالحــة لهــذه الــدول.
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إذا أُعطيــت حــرب الشــعب ،فعليهــم أن يعتقــوا الفالحــن الفقــراء الهائلــن يف الريــف
الفالحــون بــن عــال الحــزب يفوقــون العــال يف هــذه الــدول هــذا هــو نتيجــة طبيعيــة
لتعميــق الفهــم اللينينــي للحــزب يف ســياق جانــب مــن نظريــة الثــورة.
( )15مســألة الوعــي الداخــي للوعــي والجــدار العظيــم للصــن هــي جــزء مــن نفــس
اإليديولوجيــة بــن الثــورة الربجوازيــة والثــورة االش ـراكية ،فــإن أولئــك الذيــن يضعــون
حائطًــا صين ًيــا يف جميــع األوقــات ويف كل مــكان ،يعارضــون انتقــال الوعــي مــن خــال
الخــارج.
هــذا ليــس فريــدً ا بالنســبة إىل االقتصاديــن يف روســيا القيرصيــة يف القــرن العرشيــن وإىل
فصيــل املناشــفة الــذي تبنــى هــذا الــرأي فيــا بعــد .إن املناشــفة هــي حركــة انتهازيــة
حظيــت دو ًمــا بفرصــة العيــش عــى اليســار يف كل حقبــة مــن العــر اإلمربيــايل ويف كل
بلــد يف هــذا اللبــاس أو ذاك.
عــى ســبيل املثــال ســور الصــن العظيــم يف املنظريــن تركيــا أيضــا معارضــة املؤكــد أن
تنتقــل خــارج وعيــه ،ووفق ـاً مليهــري بلــي ،مــن الخطــأ القــول إن الوعــي ســينتقل مــن
الخــارج.
لقــد قــال لينــن وكاوتســي يف أحــد األيــام أن كاوتســي كان قصـرًا جــدً ا ،ومل يذكرهــا مــرة
أخــرى (أي أن لينــن تخــى عــن ذلــك) وفقــا لهــذا الــرأي ،دعــا لينــن النتقــال الوعــي ليــس
مــن الخــارج ،ولكــن مــن داخــل (!).
أساســا لللينينيــة“ :لقــد شــارك
وقــال دمييــروف إن إعــداد العامــل الــذايت للثــورة كان ً
حزبنــا يف تأســيس املؤسســة الوطنيــة ،تحــت قيــادة الحــزب البلشــفي واللينــن املتخلفــن.
تبنــى بيــان برنامــج جديــد ورشوط الثــورة الربوليتاريــة املوضوعيــة ،وليــس كمســتقبل
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 :
يحلــل لينــن األزمــة القوميــة (األزمــة الثوريــة) عــى النحــو التــايل :رشــيدة بالنســبة
للامركســيني ،الثــورة مســتحيلة بــدون وضــع مــوات للثــورة ،وليــس كل وضــع ثــوري يقــود
إىل ثــورة ،ال تكــن مخط ًئــا:
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 )1عندمــا يصبــح مــن املســتحيل الحفــاظ عــى ســيطرة القضــاة دون تغيــر للطبقــات
الحاكمــة ،عندمــا تكــون هنــاك أزمــة بــن “الطبقــة العليــا” بطريقــة أو بأخــرى؛ عندمــا
فتحــت هــذه األزمــة يف سياســة الطبقــة الحاكمة خرقـاً 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.
 )2عندما تصبح مشاكل واحتياجات الطبقات املظلومة غري محتملة.
 )3نتيجــة لألســباب املذكــورة أعــاه ،عندمــا ازداد نشــاط الجامهــر بشــكل كبــر ،عندمــا
ال يكــون لديهــم أصــوات يف الســام ،ولكــن عندمــا يكونــون متورطــن ،فــإن الظــروف
الناشــئة عــن املنخفضــات وســحب “الطبقــة العليــا” إىل عمــل تاريخــي مســتقل.
بــدون هــذه التغيـرات املوضوعيــة ،والتــي تكــون مســتقلة عــن إرادة املجموعــات الفردية
واألطـراف ،ولكــن أيضً ــا مــن الطبقــات الفرديــة( ،فــإن الثــورة مســتحيلة كقاعــدة عامــة:
.)118-119
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الفصل الرابع

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.
لقــد خلقــت الحقــوق الدميقراطيــة املحــدودة التــي أنشــأها دســتور عــام  1961بيئــة
ماديــة غــر موجــودة يف هــذه الفــرة التاريخيــة وأعيــد اكتشــاف الحركــة الثوريــة يف الخطة
الفكريــة تحــت رعايــة مســار ثــوري قومــي ،تحــت رعايــة أســياد االشـراكية ،كتبــه ورســمه
أســاتذة االش ـراكية منــذ ســنوات عديــدة ،مــع تكيــف التحليــات السياســية ،وإنتاجــات
“منظــري” محليــن ،ســنوات مــن النضــال الثــوري يف البــاد.
“أيــن وكيــف تبــدأ؟” ال يشء عــن الخرســانة لتوضيــح الســؤال الــذي تــم متريــره أصبــح
طــرح الكتــب والكتيــب (التجــارة املختلطــة) عم ـاً يف حــد ذاتــه ،كــا أخــذت األجيــال
الثوريــة الناشــئة املتناميــة غذاءهــا االش ـرايك يف هــذه البيئــة.
ظهــرت حالــة مثــرة جــدا لالهتــام يف البــاد ،رمبــا ليــس يف أي دولــة اســتعامرية،
الجــداالت النظريــة (التــي كانــت قــد صنعــت مــن قبــل أســياد منــذ عــدة ســنوات)،
تكهنــات إيديولوجيــة ،حطمــت اليســار ،يف حــن بقيــت املامرســة كأعــال الشــباب مــن
ثــاث جامعــات يف املعنــى الربجــوازي الصغــر.
مــع النهــج التنقيحــي ،يتــم إعــادة اكتشــاف األمريكيــن ،مــع ثالثــة مــن أســفل إىل خمســة
أعــى وأســفل “الكــوادر املنظوريــة الرائــدة” يف الظــروف التاريخيــة للبــاد ،حيــث ميكــن
للجميــع عــى مســتوى معــن تقييمهــا بشــكل صحيــح تقريبــا.
يف اإلمرباطوريــة العثامنيــة ،كان النمــط اآلســيوي أو النمــط اإلقطاعــي لإلنتــاج مهيمنــا
أو اإلقطــاع وتليهــا تركيــا يف عــام  ،1960والتــي تهيمــن عليهــا العالقــات الرأســالية فهــل
عالقــات اإلنتــاج القامئــة ترســم العالقــات؟ غطــت املناقشــات اليســار.
272

اإلقطــاع هــو املهيمــن ،وحــول مجلــة نــر تسلســل الرأســالية هــو اســتمرت الحــرب
كســور املهيمنــة عــى مــر الســنني مــع معظــم العنــف اتهامــات التحريفيــة واالنتهازيــة
أصبحــت ســيئة وكل مجلــة أســبوعية ،واملطالبــات النيابيــة لحركــة “خطــرة” يف املعســكر
االشـرايك يف هــذا أو ذاك املوقــف الســيايس تجــاه الدولــة ،وعثــان وجهــات نظرهــم حــول
عمليــة تطويــر عالقــات اإلنتــاج مــن املحاربــن القدامــى ،أول عددهــم ( 80-100حتــى
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 املجــات 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.
هنــا وجدنــا يف هــذا الهــواء ،قليــا تحــت تأثــر هــذا الخــط الجــوي ،أقدامنــا يف هــذا
املســتنقع ،وجدنــا القــدم الثقيلــة جــدا .لقــد بدأنــا املامرســة بنفــس الرسعــة( ،لقــد قرأنــا
وتعلمنــا النظريــة مــن أجــل إحــداث ثــورة .لكــن هــذا ال ينبغــي أن يفــر عــى أنــه
العلــاء .نحــن طــاب لالش ـراكية وســوف يســتمر هــذا طــوال حياتنــا الطالبيــة).
يف العدد األول من التحرير نضع هذه الحقيقة عىل النحو التايل:
“لقــد انبثقــت هــذه الحركــة وتطــورت يف بيئــة حافظــت فيهــا التحريفيــة عــى فعاليتهــا
لســنوات عديــدة لذلــك ،فــإن بقايــا التحريفيــة (الســلمية) ســتحمل أيضً ــا فــرة معينــة من
الزمــن فيهــا.
(مل يكــن لدينــا النــص ألننــا مل نحصــل عــى كلمــة الكلمــة ،لكننــا كتبناهــا بالطريقــة التــي
ميكننــا تذكرهــا).
لقــد ذكرنــا بالفعــل أن الكتابــات النظريــة املــراد كتابتهــا فيــا بعــد ســتكون قصــرة
وموجــزة وواضحــة ،وأن التقييــات النظريــة لــن تكــون عــى املكتــب ،ولكــن التجريــب
الغنــي والخــرة مــن هــذه املامرســة ســوف يتــم تكثيفهــا تحــت إرشاف املاركســية-
اللينينية.
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يف هــذا الوقــت ،ســتكون وجهــة نظرنــا هــذه وجهــة النظــر الثوريــة ،بينــا نطــرح املبــادئ
اإليديولوجية-السياســية والتنظيميــة االسـراتيجية 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 املامرســة ،الكثــر من النقــوش الخشــبية.
لكــن ال! ال يوجــد مجــال للتحليــل الفكــري داخــل حزبنــا ،يجــب أن تكــون لغتنــا
ومصطلحاتنــا وتحليلنــا نتــاج املامرســة الثوريــة العامليــة بشــكل عــام ومامرســتنا عــى
وجــه الخصــوص .نحــن بحاجــة إىل معالجــة مشــاكلنا مــع خطنــا الــكيل بطريقــة تســلط
الضــوء عــى مامرســتنا األكــر وضو ًحــا وتوجيهــا وحزبنــا هــو حــزب لينينــي يقــوم عــى
مبــادئ املاديــة الجدليــة والتاريخيــة.
تحــت قيــادة املاركســية اللينينيــة ،يقــود حزبنــا اإلمربياليــة ،مــع الرصاعــات عــر
االكتئــاب والعالقــات ،وهــذه التناقضــات وعالقــات تركيــا مــع انعــكاس (تاريــخ بلدنــا،
والسياســية واالقتصاديــة ،والصفــات النفســية االجتامعيــة املسيســة حركــة اســراتيجية
الحــرب العســكرية للثــورة التــي تــم تحديدهــا ،وقــد وجــدت كاســراتيجية الثوريــة.
هــذا الخــط االســراتيجي هــو الخــط الــذي يتعامــل مــع الريــف والحــر ،والدعايــة
املســلحة وغريهــا مــن أشــكال النضــال الجامهــري الســيايس كجــدل جــديل.
ضــد الســلطة املركزيــة ،ميكــن للحلفــاء املحليــن أيضــا شــن حــرب عصابــات ضــد أعدائهــم.
يطلــق عليهــا اس ـراتيجية الحــرب العســكرية السياســية أن حــرب العصابــات يجــب أن
تنفــذ كوســيلة للنضــال الســيايس ألغـراض سياســية ثوريــة وكوســيلة للنضــال الجامهــري
الســيايس.
إن املصــادر النظريــة للخــط االسـراتيجي 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،
املبــدأ التنظيمــي للمنظمــة التــي تحــدد اس ـراتيجية الثــورة بهــذه الطريقــة هــو مبــدأ
وحــدة القيــادة السياســية والعســكرية ،وهــو املبــدأ التنظيمــي لهــذا الخــط اللينينــي.
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القسم األول
ملحة مختصرة
1-املاركسية اللينينية الدليل هو العمل

هذه “املاركسية هي عقيدة معقدة للغاية ذات عمق عميق”
هــذه املاركســية هــي باســتمرار عقيــدة ذاتيــة التعــايل ،تتعمــق وتتغــذى ضــد الحقائــق
الجديــدة للحيــاة .يف املاركســية ،األســاس ليــس محتــوى ،بــل محتــوى يف كلــات لينــن،
الــيء الوحيــد الــذي ال يتغــر يف املاركســية هــو الطريقــة الجدليــة التــي هــي روحهــا
الحيــة .وفقــا ملاركــس وإنجلــز ،وفقــا ملاركــس وإنجلــز ،وفقــا للينــن ،لينــن ،وســتالني ،مــاو
تــي تونــغ ومــاو ،وفقــا ملاركــس وإنجلــز ،ومــن املمكــن أن نتحــدث عــن التحريفيــة
للثوريــن الربوليتاريــن املنترصيــن لألزمــة.
تشري االنتهازية إىل طريقتني 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 جيشــييل صالحــة (انظــر الثــورة
املســتمرة).
التعديليــة واالنتهازيــة تعامــان النظريــة عــى أنهــا عقيــدة ونــاس هــذا هــو الســبب يف
أن التحريفيــة تقــرب مــن مشــكلة ليــس فقــط يف مفهــوم الثــورة ،واملــزج بــن الطبقــات
والقضايــا التنظيميــة ولكــن أيضــا يف أســاليب العمــل.
إن وجــود أســاليب النضــال التــي حددهــا أســياد املــايض هــو مراجعــة النظريــة وفقــا
لالنتهازيــن وعــى ســبيل املثــال ،خــال انتفاضــة  ،1905-1907كان البالشــفة الذيــن
لجــأوا إىل الحــرب مــع جرييــل يف خضــم الثــورة ،متهمــن مــن قبــل األناركيــة والعارضيــة
والبالنكيــة مــن قبــل حــزب الكاديــت (الحــزب الربجــوازي) واملناشــفة.
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جــادل املناشــفة بــأن هــذا النــوع مــن النضــال مل يكــن يف أعــال ماركــس وإنجلــز ،وباملثــل
اتبــع مــاو خطــا مختلفــا عــن منــوذج الثــورة الســوفياتية يف الثــورة الصينيــة ،التــي مل
تلعــب دورا رئيســيا يف بروليتاريــا املدينــة (التــي ســتنترص مــع حــرب الشــعب ،وليــس مــع
االنتفاضــة) لذلــك اتهــم الســلميون مــاو بعــدم كونهــم لينينيــن ،كونهــم ناريــن ،مخاضــن
لينينيــة ملراجعتهــا.
والســبب هــو أن تنبــؤات مــاو عــن طريقــة الثــورة وأشــكال نضالــه مل تكــن موجــودة
يف كتــب لينــن وســتالني ويف األزمــة ،فــإن اعرتاضــات الدعــاة هــي نفســها ،وبالنســبة
إىل االنتهازيــن الذيــن ال يأخــذون يف االعتبــار الوضــع التاريخــي املتغــر ،فــإن الخــط
املاركيس-اللينينــي ،وأســاليب القتــال النشــطة التــي تطــورت يف املامرســة ،والتــي تطبــق
عــى املامرســة كجدليــة ،هــي مناهضــة للينينيــة ،خــط اليســار والفوضويــة ،ألنهــا ليســت
يف كتــب لينــن وســتالني ومــاو.
يف كل فــرة تاريخيــة ،تحــرر االنتهازيــة اليمينيــة النظريــة مــن الجانــب “األرثوذكــي”،
والــروح الحيــة للامركســية ،بغــض النظــر عــن التحليــل امللمــوس للمواقــف امللموســة ،ال
تواجههــا بجوهرهــا ولكــن بكلامتهــا.
-2اطروحات لينين العاملية
ميكننــا توســيع القضيــة وتحديــد املبــادئ العامليــة للمامرســة 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 البريوقراطيــة والنزعــةالعســكرية.
 الثــورة هــي تنظيــم نظــام إنتــاج أكــر تقد ًمــا -مــن خــال قــوة الشــعب ،واالســتيالء عــىجهــاز الدولــة الحــايل ،واالســتيالء عــى الســلطة السياســية ومــن خــال هــذه القــوة -مــن
فوق.
لهذا:
 )1وجود األزمة القومية.
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 )2وجود السلف “ الرضائب”.
 )3من الرضوري أن تشارك الجامهري بوعي ومنظم يف الحرب.
 يف الفــرة اإلمربياليــة ،ميكــن لدولــة واحــدة أن تكــون ثــورة .يف هــذه الفــرة ،فقــدتالربجوازيــة طابعهــا الثــوري .ال ميكنــه صنــع ثورتــه الخاصــة لذلــك ،تواجــه الربوليتاريــا
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 الجدليــةوالتاريخيــة ،التــي قاتلــت عــى ثــاث جبهــات ،أيديولوجيــة ،اقتصاديــة دميقراطيــة
وسياســية.
 الثــورة مســتمرة وال تنقطــع .إنــه ال ينتهــي فقــط بالســلطة املحظــورة وتنظيــم البنيــةالتحتيــة ،بــل يســتمر حتــى يتــم القضــاء عــى التناقضــات املتأصلــة يف املجتمعــات
الطبقيــة( .ثــورة ثقافيــة).
إنــه معــاداة اللينينيــة أن أيًــا مــن هــذه األطروحــات العامليــة مــن اللينينيــة قــد عفــا
عليهــا الزمــن ،وبالتــايل يدعــي بطالنهــا ،ســواء جــاءت مــن اليســار ( )Debrayأو اليمــن
(التحريفيــة الكالســيكية املراجعــة).
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-3مراحل تطور الثورة واسلوب العمل:
ينظر ماركس وإنجلز ولينني إىل الرصاع الثوري عىل مرحلتني:
فرتة التطور ،فرتة الثورة:
“إن ماركــس وإنجلــز يصوغــان النضــال الثــوري للربوليتاريــا عــى مرحلتــن :التطــور
والثــورة .ويف كلتــا املرحلتــن ،تختلــف التكتيــكات الثوريــة للربوليتاريــا.
يف هــذه املرحلــة القصــرة ،يكــون تكتيــك الربوليتاريــا وطيارتهــا مهين ـاً .مكتــوب عنــر
واحــد عــى جــدول األعــال كانــت تكتيــكات الربوليتاريــا يف هــذه الفــرة هــي كــر
آليــة الدولــة املعينــة وإرســاء القــوة الثوريــة للربوليتاريــا .وصــف ماركــس وإنجلــز هــذا
التكتيــك ،الخطــاب الفرنــي ،املســتوحى مــن االخرتاقــات والتقاليــد الثوريــة للفرنســيني.
املرحلــة التطوريــة هــي فــرة طويلــة ،ففــي هــذه الفــرة ،حــزب الربوليتاريــا مســؤول عــن
رفــع وعــي الربوليتاريــا وحلفائهــا ،وخلــق الظــروف االجتامعيــة والنفســية ملرحلــة الثــورة.
قدم ماركس وإنجلز العمل الثوري لهذه الفرتة من التطور عىل النحو التايل:
“النضــال الثــوري لهــذه الفــرة الطويلــة ،مــن نضــال الربوليتاريــا إىل النضــال االقتصــادي
والدميقراطــي للجامهــر ،مــن نضــال الربوليتاريــا النقــايب إىل النضــال االقتصــادي
والدميقراطــي للجامهــر ،إىل القاعــدة الرجعيــة الحاليــة ،إىل يســار املعارضــة الدميقراطيــة،
لتوجيــه املعارضــة السياســية ،يغطــي جميــع أشــكال العمــل (غــر مســلح).
يتكلــم ماركــس وإنجلــز اللغــة األملانيــة ،بســبب املســتوى العــايل مــن املســتوى النظــري
اإليديولوجــي للربوليتاريــا األملانيــة يف هــذه املرحلــة مــن الربوليتاريــا وقدرتهــا عــى جــذب
الجامهــر 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 الفــرة التــي عــاش فيهــا لينــن ،وعــر
الثــورات الربوليتاريــة ،وتجربــة لينــن الثوريــة املتفــردة لهــا دور كبــر.
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وفقــا للينــن ،يف الفــرة 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
وأســاس اللينينيــة هــو إعــداد الظــروف الذاتيــة للثــورة  ...لقــد أدخــل لينــن تغي ـرات
بســبب اختــاف املواقــف امللموســة يف فصــل ماركــس وإنجلــز بــن مراحــل التطــور والثــورة.
وكــا هــو معــروف ،فــإن العــر اإلمربيــايل هــو العــر الــذي تنضــج فيــه الظــروف
املوضوعيــة للثــورات حــول العــامل ،ووفق ـاً للمنطــق املســتقيم ،فــإن النتيجــة الطبيعيــة
القرتاحــات ماركــس وإنجلــز هــي أن االشــراكيني يف هــذه الفــرة يتحدثــون الفرنســية
باســتمرار.
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 اســترياد 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 كافيـاً 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 للينني ،فإن أسلوب العمل البلشفية للمرحلة التطورية هو كام ييل:
“اللغــة الثوريــة يف فــرة التطــور هــي اللغــة األملانيــة .ال يوجــد أي اخـراق ثــوري يف فــرة
التحــدث باللغــة األملانيــة.
إن أســلوب العمــل الثــوري يف هــذه الفــرة 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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الربوليتاريــا .يف مرحلــة ال يوجــد فيهــا حــزب الطبقــة الربوليتاريــا ،حتــى لــو كان هنــاك
وضــع ثــوري ،ال ميكــن للغــة الثوريــة أن تكــون فرنســية ،يلخــص لينــن العمــل الثــوري
الربوليتــاري يف هــذه الفــرة عــى النحــو التــايل:
“تــم دفــع الدعايــة والوعــي إىل الواجهــة بظــروف موضوعيــة يبــدو أن دراســة نــر
صحيفــة سياســية ،يبــدو أنهــا مثاليــة ليتــم نرشهــا عــى أســاس أســبوعي ،هــي حجــر
الزاويــة لدراســة إعــداد الثــورة( ،ومــا يجــب عليــه فعلــه) هــذا هــو شــعار رفــع وعــي
الجامهــر (بــدالً مــن العمــل املســلح) (تكتيــكات ،ص ( )78انظــر الثــورة املســتمرة).
يضــع لينــن املرحلــة التطوريــة وأســلوب العمــل بهــذه الطريقــة وخــال ثــورة ،1905
يقــول:
“لقــد تجــاوزت األحــداث اآلن هــذه الخطــوط ،ألن الحركــة حققــت تقد ًمــا ،فهــي قدميــة،
وقــد تــم اســتخدامها ،وقــد أكملــت خدمتهــا (أي أنهــا مرتبطــة باملراحــل التطوريــة)”
(تكتيكاتنــا ،ص .)78
إن التكتيــكات والقصائــد البلشــفية يف املرحلــة القصــرة مــن الثــورة ليســت عــى الفــور
انتفاضــة ،هــذا املــدى القصــر يقســم أيضــا إىل ثالثــة كدائــرة انتقاليــة ،دائــرة الهجــوم
التكتيكيــة والدائــرة الهجوميــة االس ـراتيجية.
أ) دائــرة االنتقــال الفرنســية :تبــدأ يف نهايــة الفــرة التطوريــة .إنــه التكتيــك الناطــق
باللغــة الفرنســية يف الكــون ،حيــث ترتفــع موجــة الثــورة ببــطء وتبــدأ الجامهــر باالهتـزاز
ويتحــول إميــان الجامهــر إىل أعــال جامهرييــة ،خــال ثــورة  1905كانــت لهجة الفرنســية
هــذه النــرة واإلرضابــات السياســية املحليــة واإلمرباطوريــات واإلرضابــات السياســية العامة
ومقاطعــة الدومــا.
ب) حلبــة الهجــوم التكتيــي :هــذه الدائــرة القصــرة هــي الدائــرة التــي تعلــم فيهــا رائــد
الفضــاء عــن ترصفــات املدينــة ،وبالتــايل كان قــادراً عــى قيــادة جامهــر النــاس وتعليــم
التكتيــكات الصحيحــة لالنتفاضــة للجامهــر الشــعبية.
هــذه الدائــرة هــي املرحلــة التــي تتزايــد فيهــا اإلمكانيــات الثوريــة للشــعب ،وتقــف
املوجــة الثوريــة عــى أعــى مســتوى ،وترتكــز الهجــات التكتيكيــة األخــرة للهجوم املســبق
مــن الــرواد .الهــدف الرئيــي 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
جامهــر الشــعب“ .منــذ ديســمرب ،ستســاعد حــرب العصابــات املســتمرة والحــركات
العنيفــة الرهيبــة يف روســيا الجامهــر عــى تعليــم التكتيــكات الصحيحــة لالنتفاضــة”.
ج) االنتقــال إىل الجيــش االس ـراتيجي ،االنتقــال إىل جيــش نظامــي والثــورة :يف  10يونيــو
مــن عــام  ،1905يقــول لينــن“ :مظاهـرات 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
االســراتيجي مــن قبــل الجيــش النظامــي والجيــش النظامــي.
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).
يف لينــن واحــدة مــن الــدول الســت االســتعامرية يف العــامل ،كانــت العمليــة والتكتيــك
الثــوري للربوليتاريــا ،ويشــر ســتالني يف مبــادئ اللينينيــة ،إىل تكتيــكات املرحلــة الثوريــة
 1905كتكتيــكات الثــورة.
وبعــد هزميــة ثــورة  ،1905يقــول إن الثــورة بــدأت يف البــدء مــن جديــد يف فــرة 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 أكــر
ســت دول اســتعامرية يف العــامل ،روســيا القيرصيــة ،التــي كانــت ضعيفــة نســب ًيا مقارنــة
بالــدول األوروبيــة األخــرى ،ولكنهــا تطــورت بديناميكيــات داخليــة.
كــا ميكــن رؤيتــه بوضــوح ،يف كلتــا املرحلتــن ،تختلــف الدراســات الثوريــة والقصائــد
والتكتيــكات .تكتيــكات وطــرق التنبــؤ يف مرحلــة التطــور تنشــأ مــن األملانيــة والعمــل
املســلح ليــس أبــدا طريقــة النضــال األســايس للتطــور ،يف املرحلــة الثوريــة ،يشــكل العمــل
املســلح األســاس لظهــور موجــة الثــورة.
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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 بخــاف العمــل املســلح .األحـزاب املاركســية اللينينيــة يف البلــدان التي
تنقســم فيهــا العمليــة الثوريــة بالتطــور والثــورة ،تختــار دامئًــا أحــد هذيــن الشــكلني مــن
النضــال وف ًقــا لهذيــن املرحلتــن واألخــرى (املــرؤوس)( ،يف هــذه املرحلــة ،ينطبــق هــذا
التمييــز الحاســم عــى الــدول الرأســالية اإلمربياليــة).
إن املامرســات 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.
وهكــذا ،يف البلــدان الواقعــة تحــت الهيمنــة اإلمربياليــة (ســواء يف الــدول اإلقطاعيــة أو
شــبه اإلقطاعيــة حيــث كانــت الهيمنــة اإلمربياليــة يف فــرة الكســاد الثــاين ظاهــرة خارجيــة،
أو يف فــرة الكســاد الثالــث ،كانــت عالقــات اإلنتــاج الرأســالية اإلمربياليــة التــي تهيمــن
عليهــا الهيمنــة اإلمربياليــة ظاهــرة متأصلــة .ال ميكــن فصــل مراحــل التطــور والثــورة
بخطــوط معينــة ،كــا هــو الحــال يف البلــدان التــي تتطــور فيهــا الرأســالية عــى الرغــم
مــن ضعفهــا يف حالــة روســيا القيرصيــة).
إن مرحلــة الثــورة يف هــذه البلــدان ليســت مرحلــة قصــرة ،ولكنهــا مرحلــة طويلــة .مــن
املســتحيل فعل ًيــا تحديــد أيــن تنتهــي مرحلــة التطــور ،وحيــث تبــدأ مرحلــة الثــورة .كال
املرحلتــن متشــابكتان.
مبــا أن الهيمنــة اإلمربياليــة يف هــذه الــدول تشــكل عقبــة أمــام تطويــر برجوازيــة وطنيــة
مســتقلة ،حتــى لــو كانــت البــاد دولــة رأســالية ،فــإن الرأســالية الحاليــة مشــوهة ألنهــا
ال تســتطيع أن تتطــور بديناميكيتهــا الداخليــة ،بــل إنهــا تتشــكل وفقــا لإلمربياليــة.
وألن الهيمنــة اإلمربياليــة تعــوق تنميــة املجتمــع بديناميكيتــه الداخليــة الخاصــة ،فــإن
البــاد متــر بأزمــة قوميــة مــن عالقــات بنيتهــا التحتيــة إىل بنيتهــا الفوقيــة.
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هــذه األزمــة الوطنيــة ليســت ناضجــة متامــا .لكــن هنــاك واحــد أو آخــر .إن تعميــق
ونضــج هــذه األزمــة القامئــة يعتمــد كل ًيــا عــى ثــوار البــاد.
خالصــة القــول ،يف جميــع البلــدان املتأخــرة يف ظــل الهيمنــة اإلمربياليــة ،فــإن األزمــة
القوميــة موجــودة حتــى وإن مل تكــن قــد نضجــت بالكامــل .هــذا هــو اســتمرار وجــود
حالــة الثــورة ،وتطــور مراحــل التطــور والثــورة ،وبعبــارة أخــرى ،وجــود ظــروف موضوعيــة
للعمــل املســلح.
اســتمر البــاد تحــت الهيمنــة اإلمربياليــة واملرحلــة الثوريــة يف تطــور تقييــم حزبنــا قــد
كشــفت عــن حربهــا التحريــر املســلحة يف تركيــا عــى الرغــم مــن حقيقــة أن الضــوء:
“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 الســكاكني 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 حاليـاً مــن أجــل الســلطة ،غــر قــادر عــى االســتيالء عــى الســلطة
وليــس عــى املــرح .ومــع ذلــك ،مــن املمكــن التحــدث عــن تــويل اإلدارة يف جميــع أنحــاء
البــاد يف فــرة 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 الســام مــن كل البلــدان املتخلفــة ،مبــن فيهــم أولئــك
الذيــن يعارضــون حــرب العصابــات (مبــن فيهــم أولئــك الذيــن عارضوهــا يف الواقــع)،
يتشــبثون بالتعريــف الكالســييك للينــن يف ضــوء هــذه القضيــة ،مفهــوم الزمــان واملــكان،
فــإن أســلوب الخطــاب الثــوري هــذا ،حســب رأيهــم ،هــو املغامـرات ،الفوضويــة ،الفكــر،
ومــا إىل ذلــك ،والســبب هــو أنــه ال توجــد أزمــة قوميــة يف البــاد وفقــا للتعريــف
الكالســييك 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 الكالســييك للينــن ،وقــال إنــه ال توجــد رشوط موضوعيــة
لحــرب التحريــر املســلحة يف البــاد 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 مثـراً لالهتــام.
يقول إن بشري حاجي عيل:
“أحــد األســباب املبــارشة لعــدم متكننــا مــن تقييــم الوضــع بشــكل صحيــح هــو أنــه ال
ي ـزال عــى الســطح لتقييمنــا لتطــور الوضــع الثــوري .اعتقــد الحــزب الشــيوعي أنــه يف
نوفمــر  1954مل تكــن الــروط قــد وصلــت إىل مرحلــة النضــج املواتيــة إلعطائنــا حــرب
تحريــر وطنيــة .لقــد نســينا الفــرق بــن األعــال العســكرية واالنتفاضــة العامــة “( .انظــر
بومــروي ،حــرب العصابــات واملاركســية ،ص .)320
وهنا اعرتاف املأسوية للسالم بعد فوات األوان
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القسم الثاني:
مقارنة بين فترة االمبريالية وخط الكساد
-1االمبريالية وخط الكساد
اإلمربياليــة األمريكيــة ،لقــد عــادت إىل الظهــور كدولــة إمربياليــة ،وكانــت أقــل كلفــة
وأربا ًحــا مــن حــرب إعــادة املشــاركة.
لقــد جعــل مــن صادراتــه الرأســالية وعمليات نقلــه ال تضاهى بالفـرات الســابقة وهيمنة
االقتصــادات الرأســالية اإلمربياليــة األخــرى .تــوىل قيــادة قــوات الــدرك اإلمربياليــة ضــد
الحــروب الشــعبية والكتلــة االشـراكية.
ولــن يكــون مــن الخطــأ القــول إن الكتلــة الرأســالية العامليــة تحولــت إىل اإلمرباطوريــة
األمريكيــة يف هــذه الفــرة( .خمــي اإلنتــاج العاملــي الرأســايل هــو الواليــات املتحــدة
األمريكيــة).
اإلمربياليــة يف هــذه الفــرة التــي تســمى فــرة األزمــة ،تغــرت العالقــات والتناقضــات
اإلمربياليــة يف جانبــن أساســيني.
 )1احتــال اختفــاء املنافســة بــن اإلمربياليــة (تناقضــات ال ميكــن التوفيــق بينهــا) ميكــن
أن تــؤدي إىل حــرب مشــركة إلعــادة اإلمربياليــة.
 )2تغــر شــكل االحتــال اإلمربيــايل (اليــوم ،ال يــكاد ُيــرك النمــط االســتعامري الكامــل
للبلــد يف العــامل .لقــد تــرك االحتــال املفتــوح مــكان االحتــال الــري).
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 البرشيــة قــد دخلــت عــر الثــورة العلميــة والتقنيــة التــي تعتمــد عــى
اســتخدام الطاقــة الذريــة ،وغــزو الكــون ،وتطويــر الكيميــاء ،وأمتتــت اإلنتــاج ،واإلنجــازات
الهائلــة للعلــم والتقنيــة”.
فباإلضافــة إىل التطــور العمــاق للكتلــة االش ـراكية العامليــة ،زادت اإلمربياليــة ،وخاصــة
اإلمربياليــة اليانكيــة ،التــي تســتخدم التقنيــات واالكتشــافات العلميــة ،اإلنتــاج إىل حــد
مــا ،وذلــك بفضــل قوتهــا النوويــة ـ الكتلــة االشـراكية 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.
لقــد قوضــت الثــورة العلميــة والفنيــة إطــار العالقــات الرأســالية مــن خــال جلــب
التناقضــات الحاليــة لجوهــر النظــام الرأســايل إىل مســتوى غــر مســبوق .وقــد أدى الرتكيز
املتزايــد لإلنتــاج ،وأســاس رأس املــال ،واختــاط االحتــكارات الخاصــة مــع احتــكارات
الدولــة ،وعــدم وجــود طلــب غــر طبيعــي إىل فــوىض رهيبــة.
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.
“إن تطــور االقتصــاد الرأســايل تحــدده حالــة الســوق الرأســايل” إن املســتوى الــذي
وصلــت إليــه القــوى الضاربــة النوويــة يف جميــع أنحــاء العــامل ،والعامــل الرئيــي املحــدد،
وجــود الكتلــة االشـراكية 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 مؤق ًتــا
حتــا املرحلــة األكــر فتــكًا مــن أزمــة
مــع حــرب إعــادة التوزيــع ،ويعنــي اندماجهــا ً
الرأســالية.
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 لفــرة طويلــة وطالــت مطالبهــا
االقتصاديــة والسياســية لهــم .يف العــامل الرأســايل ،ظــل الــدوالر دون تغيــر.
ومــع ذلــك ،عمــل قانــون التطــور غــر املتــوازن للرأســالية خــال هــذه الفــرة ،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.
ازدادت األزمــة يف االقتصــاد األمريــي إىل حــد كبــر لدرجــة أن اليانكيــز خرقــت الرغبــة
يف طلــب عــدم انتهــاك حرمــة الــدوالر األســطوري الــذي تأخــر عامــن .يف حــن اضطــر
إىل خفــض قيمــة الــدوالر األمريــي يف عــام  ،1969أجــر أصحابــه ملــدة عامــن ،لكنهــم مل
يحصلــوا عــى أي نتائــج إيجابيــة باســتثناء بعــض التنــازالت وقللهــا يف عــام .1971
إذا كان الثالــث ،دون ســمة األزمــة ،مل يكتــف اليانكيــز بتنازالتهــم وفضلــوا طريقــة حــل
مشــكلة الســوق بســاح (هكــذا كانــوا ســيقتلون عصفوريــن بحجــر واحــد ،ألن الحــرب
كانــت يف نفــس الوقــت حبــة لنقــص الرأســالية).
ومــع ذلــك ،فــإن وجــود الكتلــة االشـراكية العامليــة واملســتوى الهائــل مــن التطــور الــذي
توصــل إليــه هــذا األســلوب يذكرنــا بــأن هــذا النــوع مــن السياســة يعنــي أيض ـاً نهايتــه
(مــن الــروري أن نأخــذ بعــن االعتبــار املكانــة االســتثنائية التــي اكتســبتها االش ـراكية
يف الطبقــات العاملــة يف املــدن واالســتعامر خــال هــذه الفــرة ،هــذا العامــل مهــم جــدا
أيضــا).
يف هــذه الفــرة ،وبينــا تضيــق األســواق املحليــة والخارجيــة لإلمربياليــة إىل حــد كبــر،
ومل تحــل مشــكلة إعــادة التشــارك املشــكلة ،فــإن اإلمربياليــة بشــكل عــام واإلمربياليــة
اليانكيــة عمو ًمــا تنطبــق عــى كلتــا الطريقتــن يف الداخــل والخــارج ،ويف الداخل ،اســتوعب
اقتصــاده ،ويف الخــارج بــدأ االســتعامر الجديــد باإلضافــة إىل االســتعامر القديــم.
وكــا هــو معــروف ،فــإن الســوق الداخــي ممكــن مــن خــال 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  1952ومــا 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 ومــرر رأس املــال إىل تحويــل الرأســالية االحتكاريــة إىل
رأســالية دولــة احتكاريــة وهــذا يعنــي أن قــوة االحتــكارات ،وقــوة الدولــة املتشــابكة،
تصبــح آليــة واحــدة (لينــن ،كــا تعــرف مرحلــة رأســالية الدولــة االحتكاريــة ،يصفهــا
بأنهــا املرحلــة التــي تكــون فيهــا الظــروف املاديــة لالنتقــال إىل االش ـراكية هــي األكــر
نضج ـاً.
لقــد زادت اإلمربياليــة اليانكيــة ،التــي كان اقتصادهــا عســكريا بشــكل غــر عــادي ،مــن
عدوانهــا ومآســيها عــى مســتوى رهيــب كنتيجــة طبيعيــة لهــذا الوضــع ومــن ناحيــة ،قــام
البنتاغــون بتعبئــة كل قواتــه لتحويــل دول حــروب التحريــر الوطنــي إىل جحيــم ،بينــا
مــن ناحيــة أخــرى ،إنشــاء أنظمــة عســكرية وإنشــاء أنظمــة عســكرية.
هــذه هــي حكمــة اإلمربياليــة وهــي تنهــار يف الخطــة االس ـراتيجية وتزيــد مــن قوتهــا
وهجومهــا يف الخطــة التكتيكيــة.
يف عــر الثــورة العلميــة والتقنيــة ،قلنــا إن الرأســالية الدوليــة أجرت تغيريات يف أســاليب
االســتغالل القدميــة عــى الخــارج ،مــن أجــل القضــاء مؤقتــا عــى األزمــة التــي وصلــت إىل
مســتوى رهيــب بســبب قيــود الســوق( ،ال ينبغــي تفســر هــذا عــى أنــه تخــي عــن
األســاليب القدميــة واليــوم ،يعمــل كال النموذجــن معاولكــن الــوزن يف أشــكال جديــدة).
دعونا نركز عىل هذه القضية التي تهم مامرستنا:
األول والثــاين أســواق الرأســالية الدوليــة يف األزمــة العامــة ،وكــا كان خــال فــرة 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 خــال الحفــاظ
عــى البنيــة القامئــة ،تــم حــل اإلقطــاع إىل حــد معــن ،فقــد تــم إنشــاء الربجوازيــة-
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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يف وضعيــة األقنــان ،تتدخــل يف نضــال الربوليتاريــن الثوريــن الذيــن ينظمــون ثــورات
وأعــال شــغب تلقائيــة حــادة ،فــإن إدارة الغزو-الربجوازي-اإلقطاعــي ال ميكــن أن متنــع
الســلطة املركزيــة الضعيفــة .مــن الناحيــة العمليــة كان هــذا هــو الحــال -كان االحتــال
اإلمربيــايل واض ًحــا.
وبالفعــل يف هــذه البلــدان ،تحتفــظ الــدول اإلمربياليــة بحكــم الواقــع يف الحفــاظ عــى
ســامة أعاملهــا التجاريــة ،وإبقــاء قواتهــا يف مواقــع اسـراتيجية ،وخاصــة يف املوانــئ ومراكز
االتصــاالت الرئيســية ،ملنــع الــدول اإلمربياليــة األخــرى من الدخــول إىل أســواقها( .يف املراكز
االس ـراتيجية للبــاد ،كان هنــاك الوضــع الفعــي لإلمربياليــة) ،ففــي فــرة األزمــة ،كانــت
هنــاك تغيـرات يف العالقــات بــن االمربياليــة.
ثانيــا :يف املــدن الكــرى وتكثيــف رأس املــال وتركيــز رأس املــال ،وعــدم وجــود الطلــب،
وخصوصــا الثــاين ،وإن التيــارات املناهضــة لإلمربياليــة والقوميــة التــي أعقبــت حــرب
إعــادة املشــاركة كانــت بالــرورة تغي ـرات يف طريقــة اســتغالل اإلمربياليــة.
هــذه التغــرات هــي أســاليب اســتعامرية جديــدة تهــدف إىل إخفــاء الوجــه القبيــح
لإلمربياليــة وتوســيع الســوق يف الــدول املســتعمرة.
توســيع ســوق الســلع يف البلــدان االســتعامرية ،يف قاعــدة األســاليب االســتعامرية 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.
تــم تنفيــذ “الثــورة الدميقراطيــة مــن فــوق” إىل حــد معــن .يف حــن تــم الحفــاظ عــى
العالقــات اإلقطاعيــة يف البنيــة الفوقيــة بشــكل عــام (يف حــن تــم الحفــاظ عــى االســتغالل
اإلقطاعــي للعاملــة والحفــاظ عــى اإليديولوجيــات اإلقطاعيــة) ،أصبحــت الرأســالية
العنــر املســيطر يف البنيــة التحتيــة (اإلنتــاج للســوق).
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 الفــرة ،أصبحــت اإلمربياليــة،
وهــي ظاهــرة خارجيــة لهــذه الــدول ،ظاهــرة داخليــة (رس االحتــال).
دعونــا نلخــص بإيجــاز األســلوب االســتعامري الجديــد لإلمربياليــة الــذي يــؤدي إىل النتيجــة
املذكــورة أعاله.
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طــورت اإلمربياليــة اليانكيــة ،خاصــة بعــد عــام  1946طريقــة االبتــكار الجديــدة وقــد
تــم تنفيــذ هــذه السياســة االســتعامرية الجديــدة مــن قبــل ترومــان ،ومبــادئ مارشــال
العقائــد واالتفاقــات العســكرية مــع االتفاقــات الثنائيــة.
ويســتند جوهــر هــذه السياســة إىل قــدر أكــر مــن الرضــا عــن مشــاكل اإلمربياليــة ،التــي
وفرصــا أوســع يف
مــن شــأنها أن تــؤدي إىل حــروب أكــر انتظا ًمــا ووطنيــة ،بتكلفــة أقــل ً
الســوق .الطريقــة األساســية هــي التغيــر يف تكويــن الصــادرات الرأســالية ونقلهــا .تــم
إنشــاء نســبة جديــدة بــن العنــارص  5-6مــن رأس املــال.
أي إصــدار رأس املــال النقــدي قبــل الحــرب واســم رأس املــال وحــق الـراءة ،وقطــع الغيــار
واملعلومــات التقنيــة واملوظفــن الفنيــن ومــا إىل ذلــك ،تــم عكــس هــذه الفــرة يف فــرة مــا
بعــد الحــرب ،وخاصــة بعــد عــام  ،1960وقــد اكتســبت العنــارص املذكــورة أعــاه 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
األجنبيــة ،ويتــم تطويــر الصناعــة الخفيفــة واملتوســطة ،التــي مــن املفــرض االعتــاد
عليهــا ،إىل حــد مــا (عــى أســاس هــذه املنشــآت الصناعيــة ،يكــون رأس املــال األجنبــي
خــارج رأس املــال النقــدي).
هــذه الطريقــة االســتعامرية الجديــدة ،التــي لخصناهــا بإيجــاز ،تقــود إىل اســتنتاج مفــاده
أن اإلمربياليــة راســخة يف البلــد (أي أن اإلمربياليــة ليســت ظاهــرة خارجيــة فحســب،
بــل هــي ظاهــرة داخليــة أيض ـاً) ،بينــا يف البلــدان األخــرى ،عــى النقيــض مــن الف ـرات
الســابقة ،فــإن الالمركزيــة النســبية فعالــة ،وبالتــوازي مــع التوســع يف الســوق ،فقــد زاد
اإلنتــاج االجتامعــي واالزدهــار النســبي باملقارنــة مــع الفــرة االســتعامرية القدميــة.
ونتيجــة لذلــك ،فــإن التناقضــات داخــل البلــد املتخلــف كانــت مرتبطــة عــى مــا يبــدو
بتــوازن ضعيــف (مقارنــة بالفــرة اإلقطاعيــة) بــن رد فعــل الجامهــر الشــعبية عــى
النظــام األوليغارشــية.
ألن االحتــال اإلمربيــايل كان مخفيـاً -ألن اإلمربياليــة أصبحــت أيضـاً ظاهــرة داخليــة -ردود
الفعــل القوميــة لجامهــر الشــعب ،تــم تحييــد حساســية الغافــورا.
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أصبــح جهــاز الدولــة املركــزي أقــوى بكثــر مقارنــة باملــايض و ُع ـ ِززَت مبشــاريع الحلــف،
واالتفاقــات الثنائيــة ،والعالقــات العســكرية ،وأجهــزة الدولــة القلــة ،والحــرب األهليــة
الثوريــة ( 3/4مــن املســاعدات اإلمرباطوريــة تتكــون مــن املســاعدات العســكرية)،
وبالتــوازي مــع التوســع يف الســوق يف البــاد ،تــم تطويــر التحــر واالتصــاالت والنقــل،
واحتضنــت البــاد البلــد كشــبكة.
مل تكــن الســيطرة اإلقطاعيــة الضعيفــة عــى شــعوب األزمنــة القدميــة -الوضــع الفعــي
لإلمربياليــة يف جميــع أنحــاء البــاد ،ولكــن يف املراكــز التجاريــة ويف مناطــق االتصــال
الرئيســية اســتعيض عــن ســلطة الدولــة القلــة أكــر قــوة بكثــر .لقــد أرىس الجيــش
والرشطــة وجميــع أنــواع أدوات التهدئــة والدعايــة لحكومــة األوليغارشــية الســيادة يف كل
ركــن مــن أركان البــاد.
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
أســاليب التهدئــة واإلضافــة إىل الخــرات املكتســبة مــن حــروب التحريــر الوطنيــة يف
املــايض.
لقــد وصــل جهــاز الدولــة ذو الحكــم القلــة يف البلــدان املتبقيــة إىل مســتوى ال تتطــور فيــه
عالقــات اإلنتــاج الحاليــة -الرأســالية يف البــاد بالديناميكيــات الداخليــة ،ولــن يخطــئ
يف اعتبارهــا عالقــات اإلنتــاج اإلمربياليــة لفــرة طويلــة تــم إنشــاء تــوازن صناعــي بــن
األوليغارشــية (هــذا يشــكل األســاس املــادي للســام ،التحريفيــة يف هــذه البلــدان).
-2حكم األوليغارشية
اإلدارة يف البلــدان الرأســالية اإلمربياليــة التــي خضعــت للثــورة الصناعيــة ،واإلدارة يف
الــدول املتخلفــة هــي حكومــة القلــة.
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
فــرة االحتــكار ،حلــت الرأســالية محــل االحتــكار والكوســموبوليتية والديكتاتوريــة القلــة
مــن خــال دفــع مبــادئ املنافســة الحــرة والقوميــة والحكــم الدميقراطــي ،ففــي املــايض،
كانــت الربوليتاريــا والجامهــر العامليــة 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
إىل حــد مــا ،ولكنهــا ال متــس جوهرهــا .طبيعــة األوليغارشــية يف هــذه البلــدان هــي
األوليغارشــية املاليــة.
إن الديكتاتوريــة القلــة يف بلــدان مثلنــا ال تحمــل فقــط عالمــة رأس املــال املــايل ،ألن
الرأســالية يف البــاد ال يتــم تطويرهــا مــن خــال ديناميكيتهــا الداخليــة ،ولكــن مــن
فــوق ،وهكــذا تطــورت الربجوازيــة االحتكاريــة األصليــة منــذ البدايــة ،مــع االندمــاج مــع
اإلمربياليــة يف شــكلها األســايس (اإلمربياليــة يف هــذه األوليغارشــية ألنهــا تصبــح ظاهــرة
داخليــة).
ومــع ذلــك ،فــإن هــذه الربجوازيــة االحتكاريــة املتطــورة غــر قــادرة عــى الحفــاظ عــى
عالقــات اإلنتــاج اإلمربيــايل عــن طريــق الحفــاظ عــى تحالفهــا مــع اإلمربياليــة وحدهــا،
وهكــذا ،فــإن الربجوازيــة اإلقليميــة والبقايــا اإلقطاعيــة امللتزمــة باالحتــكارات األجنبيــة
واملحليــة ،تشــارك اإلدارة.
إن حكومــة األوليغارشــية يف دول مثلنــا قــادرة عــى إدارة البــاد بدكتاتوريــة كاملــة بــدون
الحقــوق والحريــات الدميقراطيــة للعــال والجامهــر العامليــة .ميكننا أن نســميها الفاشــية
مــن النمــط االســتعامري ،ومتــارس هــذه اإلدارة (دميوقراطيــة متثيليــة ،ال ترتبــط ارتباطًــا
وثي ًقــا 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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-3الخط الثوري وتعديالته باختصار ،سمة من الفترة
األزمة العامة
لقــد ذكرنــا الفــرق بــن اإلمربياليــة وفـرات األزمــات العامــة األخــرى يف هــذه الفــرة ،عــى
التحريفيــة اليــرى واالنتهازيــة ظهــرت بطريقتــن.
أوالً ،اســتناداً إىل الســات املميــزة لهــذه الفــرة ،طرحــوا نظريــات الثــورة الســلمية
باالدعــاء بــأن أطروحــات اللينينيــة الشــاملة ،التــي ستســتمر حتــى انهيــار اإلمربياليــة
كنظــام ،غــر صحيحــة إنــه شــكل مــن أشــكال العالقــة واإلســاءة بــن اإلمربياليــة ،يف هــذا
الصــدد ،فــإن الحجــج العامليــة لللينينيــة ،املاركســية يف الفــرة اإلمربياليــة ،صالحــة حتــى
تنهــار اإلمربياليــة كنظــام.
النــوع الثــاين مــن الخــط اإلصالحــي االجتامعــي يأخــذ النظريــة كعقيــدة ،وليــس كدليــل
للعمــل ،متجاهــاً العالقــة املتغــرة واســتغالل اإلمربياليــة وفقــا لهــم ،ال ميكــن لشــكل
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 الســاح ،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 الرأســاليني (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
اإلمربياليــة ســتنعكس بالتأكيــد يف الخطــة العســكرية( .انظــر الثــورة املســتمرة ومبــادئ
اللينينيــة).
وكــا هــو معــروف ،خــال هــذه البنيــة التحتيــة الفوقيــة يف حــرب الكــون اإلمربياليــة
األوىل ،حققــت الحركــة الربوليتاريــة العامليــة قفــزة كبــرة وأصبــح  1/6مــن العــامل اشـراك ًيا
يف مرحلــة البنيــة الفوقيــة التــي خلقتهــا حــرب الكــون اإلمربياليــة ،أصبــح ثلــث العــامل
اش ـراك ًيا وكانــت االش ـراكية تتمتــع مبكانــة كبــرة يف جميــع أنحــاء العــامل.
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بعــد حــرب الكــون ،دخلــت الرأســالية فــرة أزمــة جديــدة ،يف هذه الفــرة ،من املســتحيل
للمعارضــة بــن اإلمربياليــة أن تســبب الحــرب( ،لألســباب التي ذكرناها ســابقا).
والثــورة الكوبيــة هــي نتيجــة أســلوب عملهــا ومســار هــذه الفــرة التاريخيــة ،بعبــارة
أخــرى ،إنهــا نتيجــة لتطبيــق املاركســية اللينينيــة عــى مامرســة هــذه الفــرة التاريخيــة.
(كانــت جميــع الثــورات باســتثناء الثــورة الربوليتاريــة الكوبيــة يف املرحلــة العليــا مــن حريب
الكــون) إنــه الخــط البلشــفي للثوريــن الربوليتاريــن يف كل بلــدان الهيمنــة اإلمربياليــة،
التــي هــي الشــكل الرئيــي لنضــال الدعايــة املســلحة وحــرب الــرواد الثوريــن للشــعب،
نتيجــة لتطبيــق األطروحــات العامليــة للامركســية-اللينينية ملامرســة هــذا الوضــع التاريخــي
امللمــوس.
هنــا ،قــرر حزبنــا أن الدعايــة املســلحة تقــوم عــى الدعايــة املســلحة وأن الكفــاح الثــوري
ســوف ينتــر مــع حــرب شــعبية مــن خــال ســحب جامهــر الثــورة إىل صفــوف الثــورة.
تحــت إرشاف املاركســية اللينينيــة ،يف ضــوء عالقــات وتناقضــات الوضــع التاريخــي
وانعــكاس هــذه التناقضــات عــى بالدنــا.
إن دعــاة الســام يف بلدنــا وكذلــك يف العــامل ،هــم نضــال املنظــات الثوريــة ،التــي تواصــل
الحــرب الرائــدة مــن خــال خــوض املعركــة األساســية للدعايــة املســلحة .التعامــل ،كل يشء
هــو أن ننظــر إىل نهايــة الســاح  ...الــخ “ ...يقولــون ،يف الواقــع ،ال يوجــد يشء يؤخــذ عــى
محمــل الجــد مــن هــذه االدعــاءات ،والتــي ليســت ســوى غطــاء إيديولوجــي لتقدميهــا.
دعونــا نقــول إن هــذه ثــورة يف هــذه الفــرة ،وبــدأ أولئــك الذيــن صنعــوا هــذه الثــورة
يف اتخــاذ الدعايــة املســلحة باعتبارهــا الشــكل األســايس للقتــال وبــدأوا بالحــرب الرائــدة.
إن الحــركات الثوريــة ،املبنيــة عــى أســلوب العمــل اللينينــي لهــذا الوضــع التاريخــي،
تقــوم اآلن بكتابــة الشــعر امللحمــي لشــعوب املناطــق الريفيــة يف العــامل ،أمــا بالنســبة
للمســلمني ،ســواء يف العــامل أو يف بلدنــا ،فــإن االمتــداد اليســاري لإلمربياليــة األوليغارشــية،
كحفنــة مــن الجامعــات ،يصنعــون مبــارزة ضــد ك ّتــاب قصائــد التحريــر امللحميــة بالنــار
ضــد اإلمربياليــة ويعطــي لينــن أفضــل إجابــة لهــؤالء املســاملني ،الذيــن يقولــون إن هــذا
النــوع مــن التصــادم ليــس يف لينــن.
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دعونا نرتك الكلمة للينني:
“تتطلــب املاركســية مجــرد دراســة تاريخيــة ملشــاكل أشــكال الــراع ،هــذه املشــكلة،
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)
نعــم ،مــن أعــال ماركــس ،إنجلــز ،لينــن ،ســتالني ومــاو ،مــن أعــال ماركــس ،إنجلــز،
لينــن ،ميكانيكيــا ،دون األخــذ بعــن االعتبــار التغ ـرات يف الظــروف السياســية والوطنيــة
والثقافيــة واملعيشــية يف الوضــع التاريخــي امللمــوس (اإلمربياليــة يف الكســاد الثالــث).
ويف املراحــل املختلفــة للتطــور االقتصــادي (اإلمربياليــة) وميكــن ألولئــك الذيــن يحــددون
أســاليب العمــل أن يكونــوا علــاء عالمــات جيديــن ،لكــن ال ميكــن أبــداً أن يكونــوا ثوريــن
بروليتاريني.
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 رئيســيني يف األدب:
أ) أساليب النضال السلمي (وليس التصالحي).
ب) أساليب العمل املسلح.
كيــف ســيجري النضــال ضــد اإلمربياليــة األوليغارشــية يف البلــدان التــي تحتلهــا اإلمربياليــة؟
أي شــكل مــن أشــكال النضــال بــن األوليغارشــية وعــدم رضــا الجمهــور وردود أفعالــه
ســوف يتــم كــره 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؟
هنــا هــو املقيــاس األســايس الــذي مييــز الخــط الثــوري والخــط االنتهــازي مــن املفهــوم
“األرثوذكــي” اإليديولوجــي الســيايس للنظريــة الثوريــة.
إن اإلجابــة عــى هــذا الســؤال مــن قبــل التحريفيــة الدوليــة ،املســاملة ،التــي تفصــل الرصاع
الثــوري مــع خطــوط معينــة كمراحــل التطــور والثــورة ،هــي اإلجابــة عــى هذا الســؤال:
دخــول الجامهــر وتنظيــم الجامهــر وحشــدها حــول الحاجــات امللحــة للجامهــر،
والوعــي الســيايس للجامهــر ،وتنظيــم الجامهــر حــول الحقــوق االقتصاديــة والدميقراطيــة
ومطالــب الجامهــر العامليــة وتوجيههــا نحــو الهــدف الســيايس “.
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أذ ليــس مــن املمكــن اســتخدام الحقــوق والحريــات الدميقراطيــة الســتخدامها نصيحــة
ناهيــك عــن أن الحقــوق والحريــات الدميقراطيــة ال ميكــن اســتخدامها مــن قبــل
األوليغارشــية ،فاملنظــات التــي تريــد تحويــل الكفــاح الدميقراطــي إىل رصاع ســيايس
ســتقع يف وجــه ضعــف التفــوق العســكري والضغــوط العدوانيــة ،وســتنتقل تدريجيـاً إىل
اليمــن وبهــذه الطريقــة “ســوف تســتمر يف املــكان الــذي يكــر التــوازن الصناعــي القائــم
بــن الديكتاتوريــة القلــة والضغــط مــن النــاس”( .تشــا)
نعــم ســيفعل ،بالطبــع ســيكون هنــاك بعــض التقــدم يف هــذا الطريــق .ومــع ذلــك،
ســيفقد املدافعــون عــن هــذا الطريــق مؤهالتهــم ،ويصبحــون فاســدين ويصبحــون
بريوقراطيــن بشــكل متزايــد ،حتــى لــو كان لديهــم نوعيــة مبكــرة مــن الحــرب ،والــذات
الثوريــة املفقــودة والعــال املهووســون بخمســة عــرة ،هــذه هــي الطريقــة التــي يتــم
بهــا تبســيط هــذا العــرض.
إن املنظــات القامئــة عــى هــذا الشــكل مــن النضــال ســوف تفــرض بشــكل متزايــد أن
القوميــن الثوريــن ســيأخذون مقاعــد الوطنيــن الثوريــن وأن حكومتهــم ســتوفر الحقــوق
والحريــات الدميقراطيــة يف البــاد ويف هــذه البيئــة ســوف ينظمــون ويثــرون الجامهــر
حــول النضــاالت االقتصاديــة والدميقراطيــة.
وعــى ســبيل املثــال ،جمعــت املجموعــة (س) يف بالدنــا حــول جهــاز إعالمــي يــرح
الحقائــق السياســية ،حاولــوا تأســيس أنفســهم يف الحــركات الجامهرييــة االقتصاديــة
والدميقراطيــة ،محاولــن جــذب الجامهــر إىل صفــوف الثــورة ،وبالتــايل ،بنــاء عــى هــذا
النــوع مــن النضــال ،مــن ناحيــة أخــرى ارتكبــوا رسقــة اثنــن وحاولــوا تخريــب واغتيــال
واحــدً ا 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  27مايو/أيــار فعل ًيــا ،كان ســيزيل
 141-142وخلــق ج ـ ًوا أساس ـ ًيا لشــكل النضــال الــذي قامــوا بــه.
الرؤية الثورية:
إن الطريقــة األساســية ملحاربــة األوليغارشــية والتــوازن الشــعبي بــن نظــام الشــعب وردود
فعــل النــاس الالواعيــة ،وجلــب الجامهــر إىل صفــوف الثــورة هــي دعايــة مســلحة.
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الرصاعــات االقتصاديــة والدميقراطيــة للجامهــر الكادحــة والســلطة املركزيــة للجيــش مــن
قبــل قمــع اإلرهــاب ،والديكتاتوريــة القلــة ســواء يف مظهــر متثيــي يســيطر عليــه ،يف هــذه
البلــدان ،حيــث يوجــد احتــال رسي ،مثــل “عمــاق” وهنــاك دعايــة مســلحة ،وهــي
الطريقــة الرئيســية لالتصــال مــع الجامهــر ،والطريقــة الرئيســية للنضــال مــن أجــل كســبها
يف صفــوف الثــورة بحملــة لــرح نطــاق واســع مــن الحقائــق السياســية.
الدعايــة املســلحة ليســت عســكرية بــل كفــاح ســيايس إنــه ليــس الفــرد ،بــل الكفــاح
الجامهــري إذن الدعايــة املســلحة ليســت بالــرورة اإلرهــاب كــا يدعــي املســاملون.
الفــرد يختلــف عــن اإلرهــاب حســب الغــرض والشــكل.
وتنتقــل الدعايــة املســلحة ،املســتندة إىل اسـراتيجية ثوريــة معينــة ،إىل الجامهــر املجردة،
وتتحــرك مــن األعــال املاديــة وامللموســة الظاهــرة وامللموســة ،يــرح الحقائــق السياســية
حــول األحــداث املاديــة ،ويزيــد الوعــي الجامهــر ،ويظهــر لهــم أهــداف سياســية.
الدعايــة املســلحة تثــر اســتياء النــاس ضــد النظــام وتحررهــم مــن تأثــر غســيل االمربياليــة
وأوال يهــز الجامهــر ،ويجعلهــم أكــر وأكــر وعيــا ،ويبــن أن الســلطة املركزيــة ليســت
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 ،جامهــر الجامهــر الذيــن
فقــدوا “آمالهــم” إىل الحــزب أو الحــزب القــادم مــن النظــام ،لفــت انتبــاه الجامهــر إىل
حركــة الثــورة وخلقــوا ضجــة يف الجامهــر الخاملــة واملخجلــة ،يف الفــرة األوىل ،مــع تأثــر
الدعايــة اليمينيــة املكثفــة (مبــا يف ذلــك النــر االنتهــازي) واالرتبــاك والــردد يف الجامهــر،
والتعاطــف مــع الحركــة الثوريــة ،والترصفــات ضــده مــن خــال رؤيــة الوجــه القبيــح
لألوليغارشــية ،والــذي يضــع جانبــا قنــاع العدالــة عــى وجهــه ويثــر رعبــه بشــكل غــر
شــائع عــى النــاس ،وتبــن ملكافحــة مخلــب وتصبــح املنظمــة التــي تقــوم عــى الدعايــة
املســلحة ،مصــدر األمــل الوحيــد للمضطهديــن ومــن ناحيــة تزايــد البطالــة وارتفــاع
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.
وأن الحــزب الــذي ينجــح يف شــن حــرب املجموعــات ســيجمع األج ـزاء املســتيقظة مــن
الجمهــور التــي كانــت تحــت تأثــر مختلــف الفصائــل االنتهازيــة عــى اليســار ،وســيزيل
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بشــكل متزايــد الطفيليــات عــى اليســار .العنــارص التــي يخلطهــا املســاملون -العامــل،
الفــاح ،الطالــب -ســوف تتجمــع حــول الدعايــة املســلحة .لــذا ،فــإن الدعايــة املســلحة
تأخــذ اليســار أوالً ،ســوف تتجمــع العنــارص الحميمــة ،يف البدايــة تحــت تأثــر مختلــف
االتجاهــات ،حــول اســراتيجية واحــدة ،تشــمل الدعايــة املســلحة حــرب العصابــات
الريفيــة والحرضيــة وحربــا نفســية واســتنزاف.
هــذه الطريقــة يف التعامــل مــع الشــكل األســايس للنضــال ال تعنــي ،بالطبــع ،إهــال
أشــكال أخــرى مــن النضــال .املنظمــة ،التــي تقــوم عــى الدعايــة املســلحة ،تتعامــل مــع
األشــكال األخــرى مــن النضــال مــن حيــث القــوة.
ومــع ذلــك ،فــإن أشــكال أخــرى مــن الــراع ثانويــة ،الدعايــة املســلحة هــي الشــكل
األســايس للنضــال ،وهــذا ال يعنــي أن تكــون متفرج ـاً للحــركات الجامهرييــة االقتصاديــة
والدميقراطيــة.
تحــاول املنظمــة تنظيــم الجامهــر حــول الحقــوق واملطالــب االقتصاديــة والدميقراطيــة
مبــا يتناســب مــع قوتهــا .يتنــاول جميــع أنــواع ردود األفعــال ضــد األوليغارشــية ،لكــن
يف البدايــة ال يذهــب إىل أي مــكان ،وال يدخــل يف حــركات جامهرييــة ال ميكــن تأمينهــا
بأســلحة تتجــاوز القــوة ،ونســبة قــوة الدعايــة املســلحة خــارج الوعــي والتعليــم الســيايس
والدعــايئ وتنظيــم األعــال.
النضــال الجامهــري الســيايس الكالســييك والدعايــة املســلحة يتبعــان بعضهــا البعــض
وهــا متشــابكان ومتشــابكان وهنــاك أشــكال أخــرى مــن النضــال الســيايس واالقتصــادي
والدميقراطــي بخــاف 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).
االس ـراتيجية الثوريــة ،التــي تتعامــل مــع الدعايــة املســلحة باعتبارهــا أساســية ،وأشــكال
أخــرى مــن النضــال الســيايس واالقتصــادي والدميقراطــي ،تخضع لهذا الشــكل األســايس من
النضــال ،تســمى اسـراتيجية الحــرب العســكرية السياســية (إن تنظيــم هــذه االسـراتيجية
ال يعالــج الكفــاح اإليديولوجــي كأداة جدليــة ،فهــو يعتــر النضــال اإليديولوجــي هــو
التعليــم الســيايس لكــوادره).
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وهنــا الثالــث ،يف األزمــة ويتــم تلخيــص وجهــات نظــر الثوريــن واملراجعــن إىل يســار
البلــدان التــي تحتلهــا اإلمربياليــة ،وباختصــار يوجــد نوعــان مــن االنحرافــات يف هــذه
الــدول تحــت اســم “الثــورة الربوليتاريــة”.
( )1الطراز التقليدي “األرثوذكيس”( :الخصائص)
وينظــر إىل الجانــب العســكري والجانــب الســيايس عــى أنهــا أم ـران متناقضــان ،بينــا
يتــم التقليــل مــن شــأن الجانــب العســكري .املبالغــة يف تقديــر الوظيفــة السياســية
لربوليتاريــا املدينــة مــن خــال رؤيتهــا يف ضــوء النمــوذج الســيرباين الــذي تلعــب فيــه
الربوليتاريــا دوراً أساســياً.
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 البــاد رغــم أســاليب النضــال الســلمي املبنيــة عــى أســاس تطــور وثــورة
فصــل الخطــوط الدقيقــة ،فــإن ريــادة حــرب الــذات خلقــت.
( )2ظهــر الخــط الناشــط للناشــط ،املولــود رداً عــى هــذا الــرأي ،نتيجــة لســوء تفســر
الثــورة الكوبيــة الــرأي :إنــه رأي ال يعتــر العالقــات بــن املــدن والبــاد ،والدعايــة املســلحة
وغريهــا مــن أشــكال النضــال باعتبارهــا كل الجدليــة ،الذيــن يأخــذون الريــف والدعايــة
املســلحة كواحــد وجميــع ،ويتجاهلــون الــدور الثانــوي للمــدن وأشــكال أخــرى مــن
النضــال.
أســاس هــذا الــرأي هــو أن التقييــم األكــر نضجــا لألزمــة الوطنيــة يف البلــدان املتخلفــة
ونضــال الــرواد يقــودون الفالحــن إىل الســاح 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 التفسـرات ليســت واقعيــة يف مواجهــة حقائــق
الحيــاة .ال توجــد منظــات دعايــة مســلحة يف العــامل اليــوم ،تقري ًبــا مبعنــى الفهــم الثقــايف.
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القسم الثالث
تاريخ ومجتمع واقتصاد تركيا امليزات واملشاكل املتعلقة بها
-1املركزية يف زمن الدولة العثمانية

يجب النظر إىل الدولة العثامنية عىل مرحلتني:
أ) املركز العسكري فيودال العثامين .ب) دولة كومربادور فيودال العثامنية.
كان املجتمــع العثــاين دولــة إقطاعيــة ،عــى الرغــم مــن أنــه مل يكــن لديــه هيــكل
إقطاعــي كالســييك ،ويف كلامتــه ،ال ســيام بعــد القــرن الـــ - 15الهيــكل االجتامعــي ،وكان
املركــز العســكري عبــارة عــن هيــكل إقطاعــي.
وحيــث تصنــع ريــة األرض يتــم االســتيالء عــى املنتــج الفائــض مــن قبــل الســلطة املركزيــة
مــن خــال اإلقطــاع مــن الدرجــة الثانيــة ،وكان مســار التجــارة االســراتيجية يف أيــدي
اإلقطــاع العثــاين والنهــب الخارجــي ،والنهــب الداخــي -االســتغالل الداخــي -غــر حــاد.
هــذا الوضــع وحقيقــة أن البنيــة اإلقطاعيــة الحاليــة مل تكــن مــن النــوع الكالســييك خففــت
مــن التناقضــات الداخليــة إىل حــد معــن ،وبعبــارة أخــرى ،فــإن التناقــض بــن القــوى
اإلنتاجيــة والعالقــات اإلقطاعيــة لإلنتــاج مل يكــن حــا ًدا كــا هــو عــى املــدى القصــر.
وعندمــا بــدأت الرأســالية تدريج ًيــا يف الظهــور ،دخلــت التناقضــات يف عمليــة الشــحذ،
وتــم منــع ذلــك مــن التدخــل األجنبــي للرأســالية األوروبيــة ،ومل تســتطع الرأســالية
املحليــة أن تتطــور ،ولعبــت هــذه الديناميكيــة التلقائيــة الضعيفــة دوراً رئيســياً بــا شــك
عندمــا تصبــح الرأســالية األوروبيــة مجــاالً لالســتغالل.
أصبــح املجتمــع العثــاين ســو ًقا مفتوحــة للرأســالية األوروبيــة يف أواخــر القــرن الثامــن
عــر 1838( .تــم إضفــاء الطابــع الرســمي رســمياً عــى اتفاقيــة مينــاء بالتــا) وكانــت هــذه
الســنوات أيضـاً الســنوات التــي ضعفــت فيهــا الســلطة املركزيــة وزادت الوحــدات املحليــة
اإلقطاعيــة مــن قوتهــا.
ودخــل املجتمــع العثــاين يف فــرة مــن االســتعامر الرسيــع مــن القــرن الثامــن عــر
فصاعــداً ،ورسعــان مــا أصبحــت الدولــة متنازعــة ،ويف حالة نشــوب نـزاع ،كانت الرأســالية
املحليــة مشــحونة مبنافســة الرأســالية األوروبيــة.
إن إحــدى الســات الهامــة لهــذا الهيــكل االقتصــادي اإلقطاعــي هــو غيــاب البورجوازيــة
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الثوريــة التــي ستحشــد الجامهــر مــن النــاس الذيــن ســيضطلعون بتأميــم املجتمــع
اإلقطاعــي أو شــبه اإلقطاعــي االجتامعــي ،الــذي ســيحفز الجامهــر 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 البريوقراطيــة 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  Kapıkulمــن الرأســالية األوروبيــة  ،جنبــا إىل جنــب مــع عائلــة الســلطان
 ،و  compradorizedبرسعــة  ,كان الجــزء العلــوي مــن مــريف غاالتــا والقــر املشــمول
وكابليــكا (دولــة كومـرادور اإلقطاعيــة) تحالــف ريــادي متميــز حظــي بحصــة مهمــة جــداً
مــن االســتغالل الغــريب.
ومــع ضعــف الرأســالية األوروبيــة الغربيــة ،مل يكــن طاقــم القائــد هــذا ،الــذي فقــد
برسعــة امتيازاتــه الســابقة ويتــوق إىل أوقاتهــم الســابقة “املجيــدة” واملتميــزة ،غــر ر ٍ
اض
عــن هــذه العمليــة الجديــدة للدولــة( ،كــا أنهــا فعالــة يف زيــادة قــوة التكتــل املحــي).
مــع اشــتياق لأليــام املتم ّيــزة القدميــة ،كانــت حركــة اإلقطاع ّيــة تحــت رايــة “الرتك ّيــة” ثــم
“الرتكامنيــة” تحــت تأثــر حركــة القوميــن املطـ ّورة يف أوروبــا ،ومــع ذلــك ،ونتيجــة لهــذه
الشــخصية العرقيــة ،فــإن أهدافهــا دامئــا غامضــة ،وأفعالهــا ليســت إجــراءات مبــارشة.
لقــد وجــدت الرأســالية األوروبيــة نفســها يف هــذه املجموعــة مــن الــوكالء ،وبشــكل
رئيــي 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:
تأخــرت الدولــة العثامنيــة بســبب ديناميكيتهــا الضعيفــة خــال املرحلــة االنتقاليــة مــن
الرأســالية واســتغالل رأس املــال .لذلــك ،فقــد دخلــت عمليــة االســتعامر ،وبســبب
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طبيعــة اإلقطاعيــة العثامنيــة (العالقــة اإلقطاعيــة يف املعنــى الكالســييك ليســت واضحــة
ودقيقــة ،واالســتغالل الداخــي ناعــم ورسي) مل يصبــح التمــرد تقليــدً ا يف العــال ،ألن
الدولــة اإلقطاعيــة املركزيــة كانــت مســتندة عــى الطبقــة الخارجيــة وكان االســتغالل
وناعــا نســب ًيا ،فقــد كان األب الكبــر يشــبه حام ًيــا لشــعب األناضــول.
الداخــي مخف ًيــا
ً
وضعــت حقيقــة أن الســلطة املركزيــة اإلقطاعيــة قويــة جــدا (ضعيفــة جــدا مــن
الكونســورتيوم املحــي) فكــرة عــدم حصانــة يينيــل أو عــدم قابليــة انحــراف ال يقــاوم
مــن ســلطة الدولــة يف الجامهــر كــا االســتقرار الفكــري عليــه ،وباختصــار ظهــرت الدولــة
للجامهــر عــى أنهــا “أب الشــعب” و “دولــة كريــم” خــال فــرة الدولــة اإلقطاعيــة إىل
فــرة مــا قبــل التقديــس يف فــرة الدولــة  - Kompradorاإلقطاعيــة ،اســتمر رأي الدولــة
للجامهــر ،و  ، céberrutiyetولكــن يف عــدم مقاومتــه مجموعــة يف عــدم القــدرة عــى
التكاثــري للدولــة ومــع ذلــك  ،خــال فــرة حــرب االســتقالل الوطنيــة  ،أدت األعــال
الناجحــة لـــ ضــد الدولة-اإلقطاعيــة ،والتــي كانــت بوضــوح يف صفــوف العــدو املحتــل  ،إىل
هــدم هــذه النظــرة للدولــة العثامنيــة  ،التــي كانــت “غــر قابلــة للتدمــر” “ ،غــر قابلــة
للتدمــر” “ ،أخــذ قوتهــا مــن اللــه”.
ظهــرت البورجوازيــة الثوريــة مــن رحــم اإلقطــاع مــع تأثــر الديناميكيــات الداخليــة
والخارجيــة .لقــد قــام املثقفــون الربجوازيــون الصغــرون بتأديــة واجبــه.
-2الكمالية
الكامليــة هــي علــم التحريــر الوطنــي للقوميــن القوميــن يف بلد تحتلــه اإلمربياليــة .جوهر
الكامليــة هــو املوقــف مــن االمربياليــة ،ومــن الخطــأ متامــا اعتبــار الكامليــة ايدولوجيــا
ايديولوجيــة برجوازيــة ،أو إيديولوجيــة الربجوازيــة الصغــرة بأكملهــا ،أو إيديولوجيــا
عســكرية مدنيــة
الكامليــة هــي موقــف معــاد لإلمربياليــة مــن الجنــاح اليســاري ،القســم األكــر تطر ًفــا يف
الربجوازيــة الصغــرة عــى أســاس القوميــة ،لذلــك ،تتــاىش الكامليــة ،التحريــر الوطنــي،
والكامليــة 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 اشـراكية 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 البريوقراطيــة الفرعيــة العثامنيــة ،وبالنســبة إىل الكامليــن ،ميكننــا قول
اليعاقبــة مــن املثقفــن العســكريني املدنيــن يف بالدنــا.
-3ثورة  1923لفترة  1942و 1942لفترة 1950
ثــورة  1923هــي ثــورة وطنيــة تعكــس طابــع الطبقــة الحاكمــة .لقــد تــم كــر االحتــال
اإلمربيــايل ،ومتــت تصفيــة الربجوازيــة الكوم ـرادور ،وعــى الرغــم مــن بعــض االمتيــازات
املمنوحــة لــرأس املــال األجنبــي ،فقــد تــم القضــاء عــى اإلســاءات اإلمربياليــة بشــكل عــام
وتــم كــر القــوة اإليديولوجيــة والسياســية لإلقطــاع.
هــذه ثــورة ذات محتــوى برجــوازي (ســتالني ومــاو 1919-1923 ،يســمونه الثــورة يف
األناضــول ،ويســتخدم مــاو أيضــا مفهــوم الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة للثــورة الجزائريــة
التــي ال تختلــف كث ـرا عــن ثــورة األناضــول يف عــام .)1923
ومــع ذلــك ،وبســبب طبيعــة الطبقــة القياديــة مل يتــم الحفــاظ عىل هــذه الثــورة وتعرضت
إليقــاف مؤقــت بــل وحتــى انتكاســات ،وأخـرا دخلت البــاد يف عمليــة إعادة االســتعامر.
مــن الصــواب أن نقــول إن حــرب التحريــر الوطنيــة وقائــد ثــورة األناضــول عــام 1923
كانــا الربجوازيــة الكــرى ألنــه يف الفــرة اإلمربياليــة فقــدت الربجوازيــة طابعهــا الثــوري
والقومــي والدميوقراطــي يف جميــع أنحــاء العــامل.
إيديولوجيــة مل تعــد قوميــة ،بــل كونيــة عامليــة ،وألقــى علــم الوطــن واألمــة أســفل
الســفينة .يثــر هــذا العلــم الثــوار الربوليتاريــن عــى قاعــدة األمميــة والوطنيــة يف الفــرة
اإلمربياليــة واملتطرفــن البورجوازيــن الصغــار عــى أســاس القوميــة.
تأسســت يف عــام  ،1923وحكومــة وطنيــة وعلامنية يف جمهورية تركيا ،مبــا يف ذلك الكامليني
يف املراتــب العليــا مــن قاعــدة البيانــات الهرميــة ،والربجوازيــة الصغــرة والربجوازيــة هــي
إدارة مشــركة مــن جميــع الفصائــل وعــى الرغــم مــن أن القــوة السياســية واإليديولوجيــة
تنكــر ،فــإن قوتهــا االقتصاديــة مل يتــم القضــاء عليهــا.
خالصــة القــول ،فــإن آليــة الدولــة اإلقطاعية-كوم ـرادور مجــزأة ،وســيطرت ديكتاتوريــة
الربجوازيــة الصغــرة عــى طــرف واحــد.
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وينص للينني عىل صفات الربجوازية الصغرية التي يوجد فيها التسلسل الهرمي:
وضــع الســلطة وســلطة الدولــة عــى رأس التسلســل الهرمــي االقتصــادي واالجتامعــي
والســيايس لهــذه الطبقــة ،وإنشــاء الدكتاتوريــة الربجوازيــة الصغرية بــدالً مــن الديكتاتورية
الرأســالية يف التحالــف مــع اإلمربياليــة ،ووضــع آليــة الدولــة القمعيــة يف خدمــة مصالــح
هــذه األيديولوجيــة ومصالحهــا“ .
 1923هنا هو نوعية األيديولوجية والسياسية إلدارة جمهورية تركيا.
يتــم تلخيــص اإلدارة االقتصاديــة للخطــة عــى النحــو التــايل :اقتصــاد وطنــي خــالٍ أساسـاً
يقــوم عــى اإلنتــاج والربــح الخــاص (مبــا يتناقــض مــع الطبيعــة الطبيعيــة للبضاعــة)،
والــذي ميتــد يف فئتــه وتنظيمــه االقتصــادي الخــاص بــه ،والــذي يتــم توجيهــه بشــكل
متزايــد نحــو رفــع طبقــة “الربجوازيــة الوطنيــة” ،عــى أســاس اإلنتــاج الصغــر.
فيام يتعلق بهذا النوع من االقتصاد يقول لينني
“إنشــاء اقتصــاد املدينــة عــى أســاس الصناعــة الخفيفــة ،أو باألحــرى إقامــة اقتصــاد
اســتهاليك يف املناطــق الريفيــة واملــدن (يتــم اســتهالك ذلــك إذا تــم إنتاجــه”) وهــو يف
خدمــة احتياجــات االســتهالك الربجــوازي الصغــر مــن الدرجــة األوىل .لديهــا قــوة رشائيــة
كبــرة نســبيا ألنهــا تحتفــظ بجــزء كبــر مــن فائــض القيمــة التــي تســتمدها مــن قــوة
الفالحــن الفقــراء “.
امتنــع الكامليــون يف املســتويات العليــا مــن الحكومــة يف عــام  1923مبدئيـاً عــن العالقــات
مــع اإلمربياليــة يف الخطــة االقتصادية.
يف حــن أن الربجوازية-التكميليــة ،التــي هــي امتــداد اإلمربياليــة ،يتــم تصفيتهــا ،فــإن
العديــد مــن املؤسســات االس ـراتيجية ذات الصلــة باالحتــكارات األجنبيــة يتــم تأميمهــا
مــن خــال الـراء ويف نفــس الوقــت الحــذر الشــديد يف االقـراض ،مــن ناحيــة أخــرى ،متنح
بعــض االمتيــازات لــرأس املــال األجنبــي مــن خــال حدوثهــا يف العــامل الرأســايل .إن القــوة
االقتصاديــة لإلقطــاع ،التــي تتكــر قوتهــا يف املجــال األيديولوجــي والســيايس ،ال ميكــن
أن تتأثــر كث ـراً ،بعبــارة أخــرى ال تســتطيع اإلدارة الربجوازيــة الصغــرة تخصيــص جميــع
الجســور لإلمربياليــة واإلقطاعيــة بســبب طابعهــا الطبقــي.
“التوســع يف تنظيــم الربجوازيــة الصغــرة ،ولكــن إنشــاء جــر مــن شــأنه أن يحافــظ عــى
الطبقــة والعالقــات السياســية مــع اإلقطاعيــة” (لينــن).
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املســار الكامــل االســتقالل I-مــن تركيــا يف كل مجــال اآلن زعيــم هــذه الحكومــة ،التــي
تــدرك بأنهــا مســتقلة متامــا ،مصطفــى كــال كان حساســا جــدا حــول االقتصــاد الوطنــي.
ولهــذا الغــرض اســتخدمت اإلدارة الجمهوريــة التــي كانــت يف مســاعي تكويــن طبقــة
رأســالية وطنيــة يف مجــال الحاميــة الجمركيــة ،والتأميــم ،ورضورة اســتخدام الســلع
املحليــة ،ومــا إىل ذلــك ،جميــع وســائل الدولــة لتطويــر الرأســالية الوطنيــة.
ومــع ذلــك ،فــإن تنظيــم الربجوازيــة الصغــرة يف الخطــة السياســية واالقتصاديــة املتزايــدة
النمــو قــد شــكل تدريجيــا برجوازيــة بريوقراطيــة ،تتعــاون مــع البورجوازيــة التجاريــة
وتســتخدم فــرص الدولــة يف هــذه املجــاالت.
عــى ســبيل املثــال ،شــارك مؤسســو (بنــك العمــل) ،الــذي تــم تأسيســه لدعــم االســتثامرات
الخاصــة الوطنيــة وإعطــاء االئتــان ،يف حــرب التحريــر الوطنيــة ،وسياســيو الحقبــة
الجمهوريــة والتجــار واألعيــان( ،أنظــر إىل الدفــاع) إن تأســيس بنــك العمــل كنــوع مــن
السياســيني كان بدايــة لوبــاء العــدوان عــى فــرة الجمهوريــن.
(انظــر تخطيــط تركيــا لــــ دوغــان آفجــي أوغلــو) يتحولــون بشــكل متزايــد مديــر جمهورية
قســم مــن الربجوازيــة البريوقراطيــة يف التجــارة الربجوازيــة واالســتثامرات االقتصاديــة يف
البدايــة الكارتــات الخــاص يف االقتصــاد الــذي هــو ضــد املســاعدة رأس املــال األجنبــي
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 البريوقراطيــة يف االقتصــاد
يف االحتــكار.
“يف الواقــع عقــد الصناعــة يف أيــدي مجموعــة بنــك العمــل لالســتثامر يف االســتثامرات
الكبــرة واالحتــكار ،فضــا عــن إنشــاء رشكــة وراء الكواليــس الســترياد تلــك املنتجــات
املصنــع ،وارتفــاع أســعار املصنــع القابضــة وســوق الربجوازيــة اإلصالحيــة يف بنــك العمــل
واحتــكار مســار ميــر الطريــق وقــد فتحــه.
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 عىل ثالث مراحل:
 )1الفــرة مــن  :-1932 1923املرحلــة التــي تكــون فيهــا الدولــة اقتصاد مســتقل واالقتصاد
هــو اقتصــاد االســتهالك الوطني.
مرحلــة الــوالدة مــن الربجوازيــة ،هــذه املرحلــة هــي املرحلــة التــي يكــون فيهــا الكامليــون
هــم األكــر هيمنــة يف اإلدارة.
 )2الفــرة مــن  1932إىل  :1942يف هــذه املرحلــة ،الربجوازيــة هــي املرحلــة التــي تندمــج
فيهــا البورجوازيــة والبورجوازيــة التجاريــة مــع االحتــكارات األجنبيــة وتبــدأ بالتدريــج يف
التحــول إىل الربجوازيــة االحتكاريــة  1932اســتفادت األزمــة االقتصاديــة لألزمــة العامليــة
بشــكل كبــر مــن هــذه األزمــة االقتصاديــة( .انظــر 1932 ،قانــون الحاميــة الوطنيــة،
الدفــاع).
 1942-50 )3الفــرة خــال ســنوات الحــرب ،وخاصــة خــال فــرة ســاراش أوغلــو ،وإنشــاء
أســعار مــن قبــل إدارتــه وخلــق الحــدود األربعــة يف البــاد ومارشــال مبوجــب إعانــات
ترومــان ،دخلــت اإلمربياليــة األمريكيــة البــاد وقدمــت امتيــازات واســعة لــرأس املــال
األجنبــي (بدايــة عمليــة اســتعامر البلــد).
-4فترة  1950لفترة 1971
هــذه الســنوات هــي الســنوات التــي تركــت فيهــا اإلمربياليــة األمريكيــة بصمتهــا عــى
االقتصــاد مــن ثقافتهــا وثقافتهــا وفنهــا إىل البــاد (أصبحــت ظاهــرة داخليــة لإلمربياليــة).
يف هــذه الســنوات هيمنــت عالقــات اإلنتــاج اإلمربياليــة عــى معظــم املناطــق النائيــة مــن
البالد.
وقــال لفــرة وجيــزة ،واالقتصــاد الوطنــي الربجوازيــة الصغــرة أو تعديــل للــرد عــى
االســتغالل اإلمربيــايل ،تــم تحويــل االقتصــاد الوطنــي إىل األوليغارشــية الرســمية التــي
تهيمــن عليهــا العالقــات اإلمربياليــة اإلنتــاج.
وتــم اســتبدال الدكتاتوريــة الربجوازيــة الصغــرة بالديكتاتوريــة القلــة ،وتركــت
األيديولوجيــة الوطنيــة وسياســة الربجوازيــة الصغــرة مكانهــا يف األيديولوجيــة وسياســة
األوليغارشــية الفريــدة.
حقيقــة أن الربجوازيــة االحتكاريــة األصليــة التــي ولــدت منــذ البدايــة مــع االحتــكارات
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اإلمربياليــة تطــورت بالقيمــة الحقيقيــة يف هــذه الفــرة ،ال ســيام بعــد عــام  ،1960بالتوازي
مــع التوســع العميــق يف عالقــات اإلنتــاج اإلمربياليــة ،كانــت الربجوازيــة االحتكاريــة
املحليــة هــي األســاس الرئيــي لإلمربياليــة يف األوليغارشــية.
ومــع ذلــك ،يف هــذه الفــرة ،اســتمر التــوازن النســبي بــن األوليغارشــية والربجوازيــة
الصغــرة يف البــاد ،وبعبــارة أخــرى ،فــإن األوليغاركيــن ال يهيمنــون عــى الدولــة يف هــذه
الفــرة ،ولذلــك ،عــى وجــه الخصــوص ،كانــت البريوقراطيــة والقوميــن الثوريــن يف الجيــش
قادريــن عــى مواصلــة أنشــطتهم يف هــذه الفــرة.
ومــع ذلــك ال ســيام بعــد عــام  ،1963عندمــا أصبــح رأس املــال املحــي واألجنبــي مركزيــا
بشــكل متزايــد وتركــز يف بالدنــا ودخــل إنتــاج ميتــا إىل القــرى ،زادت األوليغارشــية تدريجيا
قوتهــا وأخـرا يف عــام  ،1971تــم اســتدراج الجنــاح األميــن والوســطى للربجوازيــة الصغــرة
إىل صفوفهــا ،ويف الجيــش والبريوقراطيــة ،جلبــت قــوة الكامليــن رضبــة كبــرة.
 12آذار وعالقات الفئات اثناءها
مــع انقــاب  12مــارس ،كان هنــاك تغيــر كامــل يف الجمــع بــن الطبقــات يف البــاد.
لقــد تــم تعطيــل التــوازن النســبي بــن الثوريــن القوميــن األوليغارشــية يف البــاد ،وقــد
ســيطرت األوليغارشــية عــى جميــع مؤسســات الدولــة.
إن التقاليــد الثوريــة الربجوازيــة الصغــرة للجيــش الــريك ،التــي أخــذت أصلهــا مــن
الدولــة العثامنيــة واإلدارة الربجوازيــة الصغــرة للســنوات الخمــس والعرشيــن مــن الحقبــة
الجمهوريــة ،قــد انتهــت اآلن وأصبــح الجيــش أداة السياســة االســتعامرية لإلمربياليــة
األوليغارشــية.
ال ينبغــي تفســر هــذا عــى أنــه ال يوجــد قوميــن ثوريــن يف الجيــش الــريك وال تنشــأ
نتيجــة للحــوادث االجتامعيــة عــى اإلطــاق يف الجيــش والبريوقراطيــة ،ســوف يــأوي
القوميــون الثوريــون لبعــض الوقــت.
ليــس مــن قبيــل املصادفــة أن  12مــارس انقــاب عســكري يف بالدنــا ،هــذا بشــكل عــام
االمربياليــة الثالثــة ،إنهــا نتيجــة لألزمــة ،ال ســيام األزمــة الرهيبــة لالقتصــاد األمريــي منــذ
عــام  ،1967والتــي تنعكــس يف بلدنــا تحــت االحتــال اليانــي.
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حقيقــة أن النظــام يف بلدنــا عســكريا ويزيــد مــن عدوانــه هــو انعــكاس لجيــش الواليــات
املتحــدة عســكرة االقتصــاد وزيــادة أعاملــه الداخليــة والخارجيــة لإلرهــاب ،أمريــكا
الصغــرى.
إن بــروز أزمــة اإلمربياليــة األمريكيــة ،زيــادة االســتغالل الجشــع لالحتــكارات يف بالدنــا،
شــكل تعميــق عالقــات اإلنتــاج اإلمربيــايل ،وهــذا عمــق األزمــة االجتامعيــة واالقتصاديــة
والسياســية يف بلدنــا .تــم تخفيــض قيمــة أموالنــا ،ارتفعــت األســعار إىل مســتوى غــر
مســبوق ،ولقــد وصــل الفقــر والبــؤس لــدى الشــعب العامــل إىل أقــى الحــدود.
أمريــكا ،وجــدت الحكومــة ســليامن دميرييــل يف تركيــا يف قطعتــن مــن املشــورة .وأوىص
بــأن تتخــذ البــاد سلســلة مــن إجــراءات الرتشــيد الدميوقراطيــة (لصالــح الربجوازيــة
االحتكارية-االحتكاريــة) لزيــادة اســتغاللها (انظــر تقاريــر منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة) وقمــع النضــال الدميقراطــي الرسيــع التطــور مــن خــال االنضــام إىل الجيــش.
مل ينفــذ ســليامن دميرييــل هــذه اإلجـراءات بشــكل صحيــح بســبب حقيقــة أن أحــد أعضــاء
اإلدارة كان يقــوم عــى الربجوازيــة األفعوانيــة املســتبدة والبقايــا اإلقطاعيــة ،ومل يتمكــن
مــن توفــر “راحــة البــال” لالحتــكارات.
تــم قلبهــا وتــم تأســيس الديكتاتوريــة العســكرية ،وهكــذا ،يف حــن تــم إج ـراء سلســلة
مــن إصالحــات كــن مــن أجــل زيــادة اســتغالل االحتــكارات الجشــعة واســتغالل االنضبــاط
ضــد الطبقــات الحاكمــة والجامعــات األخــرى ،مــن ناحيــة أخــرى ،تــم تنظيــف القوميــن
الثوريــن داخــل الجيــش والبريوقراطيــة بشــكل كامــل ومتــت مواجهــة فظائــع البــؤس
املتزايــد يف بالدنــا مــن قبــل اإلرهــاب ،مــن أجــل املآثــر الجشــعة لالحتــكارات ،ســيتم
توفــر “الســام”.
ميكننا تلخيص نتائج ومراحل االنقالب العسكري يف  12آذار ،عىل التوايل:
 )1الديكتاتوريــة العســكرية يف بالدنــا هــي الشــكل األخــر الحتــال اإلمربياليــة األمريكيــة
يف بالدنــا .هــذا يعنــي أنــه يجــب التقليــل مــن الدميقراطيــة التمثيليــة ،والتقليــل مــن دور
األح ـزاب ،ولقــد أصبــح الجيــش الــريك اآلن أداة واضحــة ومبــارشة لضغــط األوليغارشــية
عــى شــعبنا.
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لكــن القوميــة هــي التــي تحــدد نوعيــة الضبــاط األقــل مســتوى يف الجيــش الــريك.
معظمهــم مــن النــاس مــن املــدارس الثانويــة العســكرية ،الذيــن هــم مــن أصــل عــايل
صغــر الربجوازيــة ،ملــدة عــر ســنوات ،عملــت اإلمربياليــة بشــكل منهجــي وغــرت
التقاليــد الثوريــة الربجوازيــة الصغــرة للجيــش ،ومــع  12مــارس ،مــرت بتصفيــة واســعة.
وكــا هــو الحــال يف أمريــكا الالتينيــة ،فــإن الجيــش الــريك الكبــر ،الــذي ال ميتلــك شــكالً
مناسـ ًبا مــن أشــكال الحــرب األهليــة ،ميكنــه رؤيــة آثــار التقليــد الثــوري لفــرة مــن الزمــن،
ومــع ذلــك ،فــإن األوليغارشــية ،عــن طريــق التصفيــة والتصفيــة وإعــادة التنظيــم ،تجعــل
الجيــش قــوة حــرب مبــارشة بجعلهــا جيــش حــرب أهليــة.
 )2دفعــت األوليغارشــية  12مــارس االنقــاب مــع األخــذ يف االعتبــار قــوة الربجوازيــة
الصغــرة يف بالدنــا ،فإنهــا لــن تتعــارض معهــا ،املصنــوع مــن الشــعارات “الكامليــة”،
“القوميــة”“ ،التقدميــة”“ ،اإلصالحيــة” و “إيريــم” اهتمــت الحكومــة بالظهــور كحكومــة
إصالحيــة. .
هــذه طريقــة يســتخدمها املفكــرون العســكريون املدنيــون لتعطيــل تحالــف الجنــاح
الراديــكايل مــع الجنــاح اليمينــي ،لعزلــه وتحييــده ،لتحييــده بهــذه الشــعارات ،وســحب
“املحايــد” واليمــن داخــل الجيــش إىل صفوفــه.
كان عــى األوليغارشــية تنفيــذ هــذه الطريقــة بســبب التــوازن النســبي يف البــاد .ألنــه،
نتيجــة للتطــور التاريخــي للبــاد ،مل يكــن الجيــش الــريك ،مثــل جيــوش أمريــكا الالتينيــة،
قــد تــم تنظيمــه بعــد بطريقــة مثــل قــوة األوليغارشــية القويــة ،ومــن أجــل اســتخدام
هــذه اآلليــة كأداة مبــارشة لسياســتها الخاصــة ،كان عليهــا القيــام بأعاملهــا مــع مثــل هــذه
الشــعارات.
كــا أنــه كان بحاجــة إىل دعــم املثقفــن البورجوازيــن الصغــار داخــل البريوقراطيــة
والجيــش ،مــن أجــل زيــادة توســيع اســتغالل اإلمربياليــة األمريكيــة (أيضــا لصالــح
الربجوازيــة املتعاونــة).
أي أن عمــل تأديــب هــذا االســتغالل ،حتــى لــو فقــد نشــاطه الســابق يف األوليغارشــية،
غــر مريــح للغايــة -الطبقــات والعشــائر الرجعيــة األخــرى -التجــارة والربجوازيــة الزراعيــة
والبقايــا اإلقطاعيــة -التــي ال تـزال قــوة خاصــة ،والتــي تشــكل أغلبيــة كبــرة يف الربملــان.
لذلــك ،يف البدايــة ،قوبلــت هــذه “اإلصالحــات” الصفـراء بــرد فعــل عظيم .تلخــص صحيفة
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“ميلييــت” هــذه الحقيقــة كنظريــة اإلمربياليــة والربجوازيــة التي تحــارب املتعاونني.
“املجموعــة التــي تشــكل النــواة الرائــدة للربجوازيــة الكــرى لديهــا وجهــات نظــر أكــر
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 اإلجـراءات الرتشــيد يف هــذا االتجــاه لرتكيــا قــد أوصــت “ (عــى جيفجيليــل،
الرأســالية الرتكيــة وطلبــات جديــدة)
هــذا هــو رد فعــل الطبقــات واملجموعــات مــا قبــل الرأســالية ضــد إصالحــات مســتنرية
التــي تهــدف إىل ضبــط االســتغالل والقــوة الخالصــة لإلمربياليــة والربجوازيــة االحتكاريــة
األصليــة تحــاول كرسهــا وتســتخدم كعنــر مــن الضغــط عــى هــذه الجامعــات ،ويف الفرتة
األوىل ،متكــن حتــى أكــر الجنــاح الربجــوازي الصغــر جذريًــا مــن الحصــول عــى دعمــه.
 )3ومــع ذلــك ،كشــفت الدعايــة املســلحة عــن الوجــه الحقيقــي والطموحــات لحكومــة
جمهوريــة األوىل باعتبارهــا األكــر رجعيــة ،واألكــر قرنيــة واإلرهابيــة لألوليغارشــية.
وهكــذا قلــب اإلمربياليــة األمريكيــة والربجوازيــة املحليــة التعاونيــة ،وأطاح قناعــه ،وعطل
خطتــه التدريجيــة .لقــد فتــح أعــن الجمهــور ،مبــا يف ذلــك الدوائــر الفكريــة الربجوازيــة
الصغــرة ،مــن خــال الســاح للــوالدة املبكــرة للفاشــية املفتوحــة يف ظــل النظــرة
“التقدميــة ،اإلصالحيــة ،الكامليــة” واليــوم ،جميــع املفكريــن الثوريــن الربجوازيــن الصغــار
يفهمــون بوضــوح جــودة الكتــاب األول.
 )4إن ثنــايئ الربجوازيــة التعاونيــة (االحتكاريــة) ،الذيــن فقــدوا دعــم الجمهــور الفكــري
الربجــوازي الصغــر ،هــذه املــرة تقاربــن بالــرورة مــع الطبقــات والجامعــات الرجعيــة
األخــرى التــي ميكــن أن تتعــرض للخطــر مــرة أخــرى مــن خــال سلســلة مــن إج ـراءات
الرتشــيد (اإلصالحــات الصفـراء) التــي تهــدف إىل ضبــط االســتغالل اتفقــوا حــول اإلشــاعات.
اليــوم يف األوليغارشــية يســود الهــواء عطلــة كاملــة ،حكومــة إريــم هــي حكومــة هــذا
االتفــاق والســام بــن الطوائــف وهــذه هــي التغيـرات يف مجموعــة الفصــول يف بلدنــا مــع
 12مــارس/آذار معنــى كل هــذا هــو أن بلدنــا أصبــح بلــدً ا ال يختلــف عــن دول أمريــكا
الالتينيــة.
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وأصبحــت البيئــة الدميقراطيــة املحــدودة يف الفــرة بــن  1961و 1970مشوشــة اآلن مــع
التاريــخ والتــوازن النســبي معطــوب .اســتمر االحتــال االمربيــايل وإســاءة مــن خــال
الجيــش الــريك واالقتصــادي والدميقراطــي لجميــع أنــواع اإلرهــاب الــذي أســكت الهــوس
إرم ،والتــي ســدت كل الطــرق القانونيــة ،أصبحــت البــاد حيــث السياســة الثورية املســلحة
إلســكات تركيــا.
ومــن اآلن فصاعــدا فــإن الشــكل األســايس للنضــال مــن أجــل إقامــة حــوار مــع الجامهــر
ووضعهــم يف صفــوف الثــورة هــو الدعايــة املســلحة بســبب حجــب جميــع الطــرق
القانونيــة والســعي الوحــي لسياســة االنتقــاد ضــد الجامهــر العاملــة.
االختالفــات الرئيســية لبلدنــا مــن بلــدان أمريــكا الالتينيــة وغريهــا مــن البلــدان العائديــن
هــي كــا يــي:
 )1الوضع الجغرايف السيايس لبلدنا:
هــذه مشــكلة عســكرية وتكتيكيــة بالنســبة للثــوار ،يعــد الوضــع الجغــرايف الســيايس
لبلدنــا ميــزة مهمــة والعيــب هــو أن الدعايــة املعاديــة للشــيوعية مبنيــة عــى “كراهيــة
موســفوف” التاريخيــة.
 )2ميزة التنمية التاريخية واالجتامعية:
بســبب الســات املميــزة للجســم اإلقطاعــي العثــاين (مركزيــة قويــة ،جهــاز دولــة قــوي
وديناميكيــة ذاتيــة ضعيفــة) ،متــت تســوية فكــرة الدولــة يف أذهــان شــعب األناضــول
كمفهــوم غــر قابــل للتدمــر.
وباملثــل ،فــإن الهيمنــة التصاعديــة الربجوازيــة الصغــرى للديكتاتوريــة الربجوازيــة الصغرية،
واآلليــة البريوقراطيــة الواســعة ،والتفاهــم األحــادي الــذي أقــام البــاد حتــى خمســينيات
القــرن العرشيــن ،عــززت الفكــر الثابــت يف القــرون التــي كانــت ســلطة الدولــة قــوة ال
ميكــن االســتغناء عنهــا ال تقهــر وال تقهــر.
باإلضافــة إىل ذلــك ،تحــت ضغــط مــن ســلطة الدولــة املركزيــة ،فــإن شــعب األناضــول
الغاضــب ،يف األمنــاط املتشــددة للفكــر القــدري ،هــم يف حالــة ســلبية سياســية مــع فكــرة
إنســان ،هكــذا تــأيت وتذهــب مثــل هــذه الريقــة.
(التــوازن الصناعــي الــذي نشــأ بــن ردود أفعــال الجامهــر ضــد النظــام يف البلــدان املتخلفة
خــال األزمــة اإلمربياليــة الثالثــة هــو أكــر بكثــر مــن تاريــخ بالدنــا بســبب خصائصــه
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االجتامعيــة) .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.
بعــد حــرب إعــادة التشــارك ،خاصــة بعــد عــام  ،1960زادت األزمــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة والسياســية (التــي شــكلها الغــزو األمريــي الــري) مــن االســتقطاب بــن
الطبقــات يف البــاد واســتياء الجامهــر العاملــة ،أدركــوا أن الطريقــة الوحيــدة للتخلــص
مــن هــذا البــؤس هــي التمــرد.
يــدرك القســان املن ـران مــن شــعبنا كيــف أن الشــبكة والرؤســاء والبارابابــاس ،الذيــن
يتعاونــون مــع “غافــورو” األمريــي ،يســتغلون أنفســهم يف الجامهــر الكراهيــة للــروة
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 ســيام يف مفهــوم الثبــات الفكــري،
يف وعــي الجامهــر ،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 وتعاط ًفــا عمي ًقــا للجامهري.
ففــي بلــد ال عــودة ،مل يكــن كفــاح حــرب املجموعــات ،الــذي ال ي ـزال يف طــور التخمــر،
فعــاال ومرموقــة للغايــة عــى الجامهــر ،مبــا يف ذلــك يف بلــدان أمريــكا الالتينيــة واألســباب
واضحــة.
فمــن ناحيــة ،مل يتشــكل أي شــخص تــم تركــه يف البــاد عــى أنــه “ال ميكــن التشــكيك فيــه”
ألن الفهــم الخاطــئ الــذي ال يُقهــر ال يتــم تشــكيله يف أذهــان شــعب األناضــول.
ثانيــا ،إن الحساســية مــن الربملــان مــن األحــزاب والسياســيني يف النظــام ،إىل الخطــاب
ونــر الدعايــة ال ميكــن مقارنتهــا بجامهــر عــال بلدنــا ،تقريبــا يف جامهــر البلــدان
األخــرى العائــدة.
ثالثـاً ،لقــد ســئمت أقســام شــعبنا اليقظــة مــن جيــل اليســاريني 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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لهــذه األســباب ،تعتــر الدعايــة املســلحة رضوريــة ورضوريــة لبلدنــا ،أكــر مــن جميــع
الــدول التــي عــادت ،مبــا يف ذلــك دول أمريــكا الالتينيــة ،لــي تكــون الدعايــة الثوريــة
فعالــة وجــذب الجامهــر إىل صفــوف الثــورة.
يجــب علينــا أوال أن نكــون مقنعــن لتحويــل عــدم رضــاء الجامهــر إىل أفعــال واندفاعهــم
إىل أفعــال .يجــب أن نوضــح لهــم مــا نقولــه يف أفعالنــا .يجــب عــى الثوريــن أوالً أن يثبتوا
للجامهــر ،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 الجامهــر مفتوحــة للدعاية الثوريــة وبهــذه الطريقة
لجعــل الوعــي الثــوري لهــم وجعلهــم يف صفــوف الثــورة ،يجــب عليهــم االلتـزام بالدعايــة
التــي تقــوم عــى األعــال العســكرية.
دعونا نلخص بإيجاز ما نقوله حتى ولو مرة أخرى:
كنتيجــة للتطــور االقتصــادي واالجتامعــي والتاريخــي لبلدنــا ،وبعبــارة أخــرى ،بســبب
طبيعــة الدولــة يف املــايض ،اســتمر التــوازن الصناعــي بــن ردود أفعــال شــعبنا والدولــة
اإلمربياليــة ،يهــدف التغيــر يف طريقــة اإلســاءة خــال األزمــة إىل إنشــاء مثــل هــذا التــوازن
االصطناعــي.
يف هــذا الصــدد ،وجــدت اإلمربياليــة األمريكيــة أرضيــة جيــدة جــداً يف بلدنــا ،ويف هــذا
الصــدد ،بلــدان أمريــكا الالتينيــة ،مبــا يف ذلــك جميــع الــدول الخلفــي ،وقــف مــن يف
طريقــة القتــال األســايس مــن التــوازن املصطنــع ال يعطــل أشــكال أقــوى بكثــر مــن النضال
الســلمي ،املســلح والدعايــة ،وال تســتطيع أشــكال النضــال الســلبية واإلصالحيــة ســوى
الحفــاظ عــى هــذا التــوازن الصناعــي.
ولجميــع األســباب التــي أدرجناهــا عــى الــدوام ،تحولــت أعــال حــرب العصابــات
التــي وقعــت يف فربايــر  /شــباط إىل تعاطفــات ثوريــة مــن أجــل االســتيقاظ يف األج ـزاء
االســتيقاظية مــن شــعبنا ( )14يتــم تلبيــة كل جديــد مــن رد الفعــل أوال ،حيــث يســتغرق
املزيــد واملزيــد مــن األماكــن.
عــى الرغــم مــن أن الدعايــة املضــادة لألوليغارشــية يف جميــع أنحــاء البــاد كان لهــا بعــض
التأثــر يف املــايض ،إال أنهــا فقــدت اآلن نفوذهــا الســابق .إن كراهيــة شــعبنا ضــد النظــام
هــي أن  5-6حــركات عســكرية ضــد األوليغارشــية خلقــت هيبــة مرموقــة لصالــح الثــوار.
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يف املرحلــة التــي كان هنــاك فيهــا توجــه ملمــوس نحــو جبهــة الثــورة املســلحة وكان
الكفــاح مــن شــأنه أن يحقــق قفــزة كاملــة يف الجــودة ،تــم رضب الدعايــة املســلحة بينــا
كانــت ال ت ـزال يف حالــة مــن الوحشــية.
يف الوقــت الحــايل ،فــإن مهمتنــا هــي خلــق تأكيــد بــأن هــذا التغيــر ممكــن بالنســبة
للجامهــر الذيــن يؤمنــون بــرورة تغيــر النظــام بطريقــة أو بأخــرى .مــن منظــور التفكــر
املثــايل وغــر املنظــم ،ميكننــا أن نخلــق هــذا التأكيــد للجامهــر ،الذيــن يــرون ســلطة
الدولــة القلــة كقــوة عمالقــة قويــة وقويــة ،مــن خــال إظهــار أنفســهم يف املامرســة
الثوريــة بــأن الســلطة املركزيــة ليســت قويــة كــا هــي يف الواقــع ،كــا هــي ،وأن كل
قوتهــا هــي الضجــة والرتهيــب.
نعــم ،يجــب أن نثبــت للجامهــر أن جبهــة الثــورة املســلحة التي قاتلــت ضد األوليغارشــية
قويــة ،مبعنــى ،مــن خــال 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 يفــر هــذا عــى أنــه يعنــي أن
املنشــور الثــوري ســوف يقــي عطلــة يف هــذه الفــرة).
وخــال هــذا الوقــت ،ســتجلس الجامهــر عــى األعــال العســكرية وســتصدر منشــورات
ثوريــة ومــع ذلــك يف هــذه املرحلــة لــن تكــون دوريــة باإلضافــة إىل ذلــك ،ســتصدر
منشــورات تســلط الضــوء عــى مامرســاتنا الهادفــة إىل تدريــب الكــوادر السياســية.
ويجــب أن يكــون هنــاك إثــارة ودعايــة عــن طريــق وســائل ومــن خــال الدعــاة .اليــوم،
هنــاك العديــد مــن املنشــورات املزعومــة ،مــن وقــت آلخــر ،تدعــو أوراق مــن مختلــف
األجـزاء “اليســارية” الجامهــر لحمــل الســاح .مــا هــي اآلثــار؟ ال تأثـرات .ألنهــا دعايــة
مجــردة.
تريــد الجامهــر نفســها أن تــرى نفســها يف حــرب بسلســلة مــن الكلــات الحــادة
واالنتفاضــات واألســلحة عــى وجــه الخصــوص ،وشــعب تركيــا ،والدعايــة املجــردة “،
ولكــن ليــس كــرط ال ،إذ منــذ عــام  1961اعتــادت الجامهــر عــى مثــل هــذه املجــات
والتقاريــر“ .ال تســر ســفينة جبنــة لفــا”.
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تريــد الجامهــر 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 الجامهــر ،لكنهــم جميعهــم ”...
هــذا صحيــح عــى الرغــم مــن أن الجامهــر متعاطفــة معنــا ،إال أنهــا ال تدعمهــم بنشــاط
وال تدخــل يف النضــال .هــذا أمــر طبيعــي للغايــة ،مــا الــذي كان متوق ًعــا؟  5-6عمــل
عســكري نتيجــة ثــورة الجامهــر والثــورة يف البــاد؟
لقــد قلنــا حتــى اآلن ومــا زلنــا نقــول ،طريقــة الثــورة غــر متكافئــة ،ملتويــة ،مدمــرة.
كفــاح هــذا العقــد .اليــوم نحــن يف بدايــة الحــرب ،وهــذا التعاطــف مــع الجامهــر يف
مرحلــة التخمــر هــو مكســب عظيــم حتــى لجبهــة الثــورة املســلحة ،ألن طريــق الــروح
ميــر عــر التعاطــف والثقــة.
ســوف تتعاطــف الجامهــر أوالً مــع جبهــة الثــورة املســلحة ،لكــن بســبب ســلطة الدولــة
املركزيــة التــي يراهــا يف عينيــه ،ســيرتدد ويراقــب بفضــول كبــر بفكــرة ســحق جبهــة
الثــورة املســلحة .عنــد نجــاح حــرب املجموعــات ،فــإن جبهــة الثــورة املســلحة هــي قــوة
مهمــة .غــر قابــل للتدمــر ولــن تختفــي .ثــم يعــود تعاطفــه إىل الثقــة.
هــذه هــي املرحلــة الثانيــة ،العــودة إىل الثقــة ال يعنــي أن يتــم الحصــول عــى دعــم
األغلبيــة .ومــع ذلــك ،مبجــرد أن تصبــح حــرب العصابــات ثابتــة ومســتقرة ،فــإن الثقــة
ســوف تتحــول تدريجيــا إىل الدعــم.
كل يشء يعتمــد عــى قتالنــا املصمــم واملخلــص .يجــب أال نتوقــف أبــدً ا .الصدمــات
والهزائــم ليســت الســخرية ،بــل عــى العكــس ،يجــب أن يعرفــوا ثورتنــا وغضبنــا الثــوري.
يجــب أن نضمــن أن نحــارب أكــر باســتمرار وأقــل خطــأ.
 )3الهيكل االقتصادي لبلدنا وكذلك التنظيم السيايس واالقتصادي للربجوازية الصغرية:
إن التنظيــم االقتصــادي والســيايس للربجوازيــة الصغــرة يف بالدنــا أقــوى مــن بقيــة البلــدان
اإلمربياليــة املحتلــة ويف هــذا الصــدد ،نفــذت األوليغارشــية يف بالدنــا أعاملهــا دون أي
تناقــض ويف الواقــع ،حتــى بعــد  12مــارس ،عــى الرغــم مــن زيــادة الغضــب واإلرهــاب،
فإنهــا ال تنكــر عــى االنفتــاح والدميقراطيــة ،مثــل الحكومــات الرجعيــة يف باكســتان أو
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
دول أجنبيــة ،وفقــا ملعظــم الــدول االمربياليــة األخــرى املحتلــة ،باإلضافــة إىل العوامــل
التاريخيــة االجتامعية-السياســية والنفســية التــي ذكرناهــا ،يلعــب هــذان العامــان دو ًرا
أساس ـ ًيا يف تهدئــة االندفــاع التلقــايئ للجامهــر.
هــذا عــى اليســار هــو ســبب للنضــال الزائــف الســلمي والتصالحــي مــن قبــل املحرريــن
والسياســيني ،موقــف تصالحــي وخانــق“ ،بلدنــا ،الــرق األقــى أو بلــدان أمريــكا الالتينيــة
ليســت مثــل ،هنــاك تقليــد املتمرديــن يف الجامهــر الجامهرييــة.
لذلــك ،نحــاول أوالً إظهــار الجامهــر بأشــكال النضــال خــارج العمــل املســلح ،حتــى
نتمكــن مــن تنظيــم الحــد األدىن ،مــن أجــل الكفــاح املســلح ،ودعونــا نضمــن التنظيــم،
ثــم ســنبدأ كفا ًحــا مســل ًحا هــذا التفســر التعديــي والتمهيــدي منطقــي جــدا ،مــن حيــث
املنطــق الرســمي ويجعــل عقــول أولئــك الذيــن ال يســتطيعون النظــر يف األمــور يف ضــوء
املاديــة الجدليــة.
ويــرح جيفــارا أن الوضــع االقتصــادي واالجتامعــي يف بلــدان مثلنــا هــو أســاس مــادي
للتنظيــم االســتاتييك للتحريفيــة والســلبية:
مــن الصعــب تشــكيل جامعــات حــرب العصابــات يف البلــدان التــي يكــون فيهــا التحــر
أقــل تطــوراً وصناعــة صناعيــة وخفيفــة أقــل تطــوراً.
إن النفــوذ األيديولوجــي للمــدن يدمــر حــروب العصابــات مــن خــال خلــق آمــال الحــرب
الجامعيــة املنظمــة ســلميا .وهــذا يخلــق نو ًعــا مــن “التنظيــم” أو “املأسســة” (املنظمــة
الرجعيــة) ،والتــي ميكــن أن تتميــز بحقيقــة أن ظــروف معيشــة النــاس ليســت صعبــة
للغايــة مقارنــة باألوضــاع األخــرى التــي ميكــن اعتبارهــا “طبيعيــة”.
1919-23 )4ميزة العملية:
االحتــال االمربيــايل مفتوحــة عــاش وكان منت ـرا ضــد اإلمربياليــة ،التــي أعطــت تركيــا
النــاس حربــا ضــد االمربياليــة التحريــر ،املشــاعر املعاديــة لإلمربياليــة ،والحساســية ضــد
األجانــب ،هــو أكــر بكثــر مــن بلــدان أمريــكا الالتينيــة
هــذه العواطــف هــي إمكانــات مهمــة جــدا للثوريــن ،ميكــن للمنظمــة ،التــي تقــوم
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عــى الدعايــة املســلحة التــي ميكــن التعامــل مــع الفكاهــة احتــال الرسيــة جيــدا ،وضــع
املحتملــة التــي تــم إنشــاؤها بواســطة هــذا الشــعور والحساســية عــى أســاس الصــف.
(إذا مل يكــن مــن املمكــن التعامــل مــع هــذه اإلمكانــات بشــكل جيــد ،فــإن األوليغارشــية
تســتطيع اســتخدامها ضــد الثــوار كأداة للســاح الدمياغوجــي املناهــض للشــيوعية ،ويف
الواقــع ،تحــاول األوليغارشــية التالعــب بهــذه القضيــة اليــوم .كــا تســتخدم األوليغارشــية
هــذه القضيــة كأداة الســتغالل الشــعب الــريك واألك ـراد يف بالدنــا لبعضنــا البعــض).
فيــا يــي الخصائــص الرئيســية لبلدنــا التــي تلقــي الضــوء عــى مامرســتنا الثوريــة،
الخصائــص األساســية املشــركة للبلــدان املحتلــة اإلمربياليــة األخــرى ،وخصائصهــا األساســية
املميــزة.
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األهداف االستراتيجية ضد االمبريالية وضد ثورة األوليغارشية

يف أقــى اليســار مــن تركيــا ،كان دامئــا يســاء فهــم هــذه االســراتيجية ،فــإن فكــرة
اس ـراتيجية مــع األهــداف االس ـراتيجية للخطــة واس ـراتيجية يف حــد ذاتــه هــو التحريــك
باســتمرار والهــدف االســراتيجي ،كــا هــو معــروف ،هــو منصــة الحــل األيديولوجــي
والســيايس واالجتامعــي واالقتصــادي للتناقــض األســايس بــن القــوى اإلنتاجيــة وعالقــات
اإلنتــاج.
هدفنــا االسـراتيجي هــو الثــورة املناهضــة لإلمربياليــة ومناهضــة حكــم األقليــة ،حيــث أن
الرأســالية االحتكاريــة يف بلدنــا ال يتــم تطويرهــا مــن خــال ديناميكيتهــا الداخليــة ،ولدت
الربجوازيــة االحتكاريــة األصليــة مــن البدايــة إىل اإلمربياليــة (إن مفهــوم الثــورة املناهضــة
لإلمربياليــة واملناهضــة للشــيوعية ال يختلــف كثـراً عــن “كُثافــة”  MDDكمفهــوم ،ولكنــه
يشــر إىل محتــوى وجــودة أوســع.
اإلمربياليــة ،هــذا املفهــوم أكــر اتســاقاً مــن حيــث تحديــد شــكل االحتــال اإلمربيــايل
لألزمــة ،غالب ـاً مــا مييــز مفهــوم الثــورة الدميقراطيــة الوطنيــة الحقبــة التــي تعتــر فيهــا
النزعــة التطوعيــة أســاس األســاليب القدميــة لإلســاءة ،قبــل حــرب إعــادة املشــاركة،
كنتيجــة لطريقــة اإلســاءة اإلمربياليــة ،يف البلــدان املعكوســة ،كانــت طبقــة اإلمربياليــة
الحاكمــة األصليــة هــي اإلقطاعيــة( .الربجوازية-ليســت ســوى امتــداد لإلمربياليــة).
يف الجــزء الثــاين ،كــا أرشنــا بالتفصيــل ،كانــت الســيطرة اإلمربياليــة وحالــة األمــر الواقــع
يف املناطــق الســاحلية واملوانــئ واملواقــع االسـراتيجية ومراكــز االتصــال الرئيســية .كانــت
الســلطة املركزيــة ضعيفــة للغايــة .كانــت ثالثــة أربــاع البــاد والســكان تحــت ســيطرة
الــدول املحليــة اإلقطاعيــة الضعيفــة ،والتــي كانــت تتناقــض فيــا بينهــا.
كان التحــر والنقــل واالتصــاالت ،والرأســالية ضعي ًفــا ألنهــا مل تكــن ســائدة .بالنســبة
للبــاد ،كانــت اإلمربياليــة ظاهــرة خارجيــة وكانــت العمليــة االجتامعيــة عمليــة إقطاعيــة.
لذلــك ،كان التناقــض الرئيــي يف البــاد بــن الوحــدات اإلقطاعيــة الفقــرة التــي تســيطر
عــى ثالثــة أربــاع البــاد والســكان ،والفالحــن الذيــن كانــوا يف وضــع شــبه قــاين.
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(النضــال الدميقراطــي) مــن أجــل حاميــة اســتغالل الفالحــن ،تحــاول اإلمربياليــة حاميــة
اســتغاللها الخــاص ،مــن خــال تنظيــم الوعــي الثــوري الربوليتــاري للفالحــن ،وجعلهــم يف
الوعــي الثــوري الربوليتــاري ،والبــدء يف إنشــاء مناطــق قاعديــة عــن طريــق كــر قــوات
جيــش الفالحــن وضعــف الســلطات اإلقطاعيــة املحليــة احتلــت البــاد ككل يف ذلــك
الوقــت.
وكان التناقــض الرئيــي يف البــاد بــن اإلمربياليــة وحفنــة مــن الخونــة واألمــة كلهــا.
(النضــال الوطنــي) يف الحــرب األهليــة ،عــادة مــا متــي الحــرب مــع الخطــوط الطبقيــة
والخطــة الطبقيــة اإلمربياليــة يف األزمــة يف بلــدان مثلنــا ،العمليــة االجتامعيــة ليســت
عمليــة إقطاعيــة ،واإلمربياليــة ليســت ظاهــرة خارجيــة فقــط ،إن امتــداد عالقــات
اإلنتــاج اإلمربياليــة إىل أبعــد املناطــق يف البــاد جعــل اإلمربياليــة ظاهــرة داخليــة ولقــد
تــم اســتبدال الســلطات املحليــة الضعيفــة -اإلقطاعيــة بســلطة الدولــة القياديــة القويــة،
مبــا يف ذلــك اإلمربياليــة نفســها يف مثــل هــذه الــدول ،اإلمربياليــة ،وكالــة االســتخبارات
األمريكيــة ،مكتــب التحقيقــات الفيــدرايل ،إلــخ مــع منظامتهــم ،ميكنهــم اتخــاذ جميــع
أنــواع التدخــات والرتتيبــات بــن األج ـزاء املختلفــة مــن األوليغارشــية وفقــا ملصالحهــم
الخاصــة ،مــن التغيــرات يف الســلطة ،لتوجيــه سياســة النقــد األوليغارشــية ضــد شــعبنا.
يف هــذا الصــدد ،يف هــذا العــر مــن الرضبــات النوويــة ،فــإن الســيطرة اإلمربياليــة ليســت
اقتصاديــة فحســب ،بــل سياســية وعقائديــة وعســكرية بالنســبة لهــذه الــدول .عــى ســبيل
املثــال ،يف تركيــا ،املنظمــة العســكرية لحلــف شــال األطلــي والواليــات املتحــدة إمربيالية
إدارة ديكتاتوريــة القلةمــن توجيهــه إىل اقتصــاد البــاد ،أنشــأ هيمنــة كاملــة .يف هــذا
الصــدد ،مــن املســتحيل يف الواقــع فصــل اإلمربياليــة األمريكيــة بخطــوط ســميكة يف تركيــا.
التناقــض الرئيــي يف بالدنــا هــو بــن األوليغارشــية وشــعبنا الحــرب الثوريــة لــن متــي
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 الســام يف بالدنــا ،اإلمربياليــة الثانيــة إنهــم يتجاهلون التغري يف أســاليب
االســتغالل بعــد حــرب إعــادة املشــاركة ،أي االحتــال االقتصــادي والســيايس وااليديولوجــي
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والعســكري ،واإلمربياليــن ،كــا كان الثوريــون يف البلــدان املحظــورة خــال الفــرة التــي
كانــت فيهــا اإلمربياليــة ســائدة يف طريقــة االســتغالل القدميــة ،يقبلــون ظاهــرة خارجيــة
ويفصلــون الطبقــات الحاكمــة بخطــوط ســميكة.
ســواء كانــوا االنتهازيــن الذيــن يحــددون التناقــض األول بــن اإلقطاعيــة والفالحــن ،أو
االنتهازيــن الذيــن مييــزون بــن البورجوازيــة االحتكاريــة األصليــة والجامهــر الشــاقة،
فإنهــم يثبتــون يف خبــز اإلمربياليــة األمريكيــة .الغـزاة األمريكيــون أنفســهم باســتخدام كل
قوتهــم ،وذلــك باســتخدام جميــع أنــواع الطــرق الرقيقــة إلخفــاء احتاللهــم .هــذا الق ـرار
الحاســم ليــس ســوى تعزيــز جهــود اإلمربياليــن األمريكيــن يف هــذا االتجــاه مــن “اليســار”.
مــع تحديــد الهــدف االسـراتيجي ،مل يتــم حــل املشــكلة .الهــدف االسـراتيجي هــو تحديــد
اتجــاه التأثــر الرئيــي للثــورة .لذلــك فهــي ليســت ســوى جــزء مــن الخطــة االسـراتيجية.
ولذلــك ،فــإن املشــكلة ال تنتهــي فقــط بالتصحيــح الصحيــح للهــدف االس ـراتيجي؛ يجــب
أيضــا تحديــد الــرواد األساســيني 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 االسـراتيجية العســكرية السياســية ،ســيتبع املســار الثــوري خطًــا:
املرحلة األوىل :خلق حرب املجموعات يف املدينة
املرحلة الثانية :تطوير العصابات الحرضية خلق وإظهار القوة.
املرحلة الثالثة :توسيع عصابة املدينة وتنمية الريف.
املرحلة الرابعة :هي نرش املجموعات الريفية.
ملاذا بدأت حرب املجموعات مع حرب املجموعات يف املدينة؟
سبب بدء الحرب مع حرب املجموعات يف املدينة هو الثنايئ.
يف هاتني املرحلتني ،الحرب ،سيتفوق جانب املهلك النفيس.
ألف) األسباب املوضوعية:
أ) مــن املمكــن يف املــدن أن تعلــن عــن وجــود منظمــة مقاتلــة للجامهــر ألنــه يف البدايــة
كانــت املدينــة أكــر فائــدة مــن الريــف مــن حيــث الدعايــة واالعـراف العــام.
ب) باملعنــى الربجــوازي الصغــر ،خلقــت الحــركات العنيفــة الثوريــة التــي قــام بهــا “ديف-
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جينــس” يف املــدن الكــرى ،فضـاً عــن األعــال الجامهرييــة ،بيئــة مواتيــة ال تغمــر فيهــا
األعــال املســلحة األصعــب واألعــى مســتوى.
باء) السبب الشخيص:
كنــا نفتقــر إىل املتطلبــات املاديــة والروحيــة مثــل املعــدات والخــرة والذخــرة للمقاتلــن،
مبــا أننــا تعاملنــا مــع الرخــاء خــال فــرة اإلعــداد للدعايــة املســلحة ،وكذلــك التأخــر يف
احتضــان الســاح.
ولقــد بــدأ حزبنــا حــرب املجموعــات مــع حــرب املجموعــات يف املدينــة بســبب هــذه
الظــروف املوضوعيــة والذاتيــة ،وبهــذه الطريقــة ســيتبع حزبنــا هــذا املســار الــذي تــم
تحديــده مســبقا (بعــد فــرة طويلــة مــن الخمــول).
ووفقـاً السـراتيجية 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،
حيــث قــررت حــرب الشــعب أن الثــورة ســتنترص (روح الدعابــة يف املنطقــة األساســية
لتكــون ريفيــة) خــال حــرب الــرواد ،ال يوجــد فــرق بــن حزبنــا والشــعب العامــل.
والــيء املهــم هــو أن املحاربــن هــم ثوريــون محرتفــون .ويــوىل اهتــام خــاص للعاملــة
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 الجامهرييــة 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
الجديــدة ،وتبــدأ الحركــة الجامهرييــة يف الظهــور ،والنظــام القديــم يتدهــور تدريجي ـاً،
وينهــار ،وهــذا بالضبــط هــو الرتتيــب الــذي تحــدده الطبقــة العاملــة والجامهــر الحرضيــة
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ملصــر الحــرب” (تــي جيفــارا).
أحكام غري مرشوطة:
الكيمياء الفكرية البيئة. الكتلة االشرتاكية العاملية. حركات التحرر الوطني ،خاصة يف الرشق األوسط.أحكام قانونية:
 الجناح اليميني للربجوازية الصغرية. 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:
 12آذار بعد مغادرة األتراك اليساريين

كــا ذكرنــا يف املقدمــة ،كان “املنظــور االشــرايك” 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 البريوقراطيــة والجيــش حتــى 12
مــارس اذار يف تركيــا ،الربجوازيــة الصغــرة يف الربــع الثالــث مــن القــرن العرشيــن ،كانــت
الربجوازيــة الصغــرة املتطرفــة يف الســاحة السياســية تحــت اســم االش ـراكية يف البلــدان
املهجــورة.
إن قــوة الراديكاليــة الربجوازيــة الصغــرة يف بالدنــا وتأثريهــا عــى الدولــة قــد أوجــدت
األمــل يف النزعــة الســلمية والتطــرف البورجــوازي الصغــر بطريقــة أو بأخــرى تحــت
مظلــة واجهــة االشـراكية ،ويف هــذه البيئــة ،مل تكــن الحركــة االشـراكية يف بالدنــا مســتقلة.
وحاولــت تطويرهــا تحــت مظلــة قانونيــة للربجوازيــة الصغــرة.
يف هــذه البيئــة ،اندلــع االنقــاب العســكري الــذي حــدث يف  12آذار  /مــارس والتــوازن
النســبي الــذي كان يجــري منــذ عــام ( 1923ألول مــرة لصالــح جبهــة الثــورة ،بعــد عــام
 ،)1946وســيطرت األوليغارشــية يف البــاد عــى الســلطة السياســية للربجوازيــة الصغــرة
وســيطرت عــى جميــع مؤسســات الدولــة وسياســة القمــع والعنــف مــع توزيــع اليســار
وتقســيمه ،والــذي كان مجــزئ مــن مثانيــة إىل مثانيــة قبــل  12مــارس إىل معســكرين
رئيســيني اليــوم:
 ثورة الجبهة املسلحة متديد الواجهة السلبي للجهة اليرسىإن الدعايــة املســلحة ،وحــرب العصابــات ضــد املجموعــات ،وحــرب الجميــع تقريبــاً،
واإلج ـراء الــذي اتخــذ قبــل  12مــارس  /آذار أمــام وســائل اإلعــام ال يســقطون كلــات
الفــم إلســقاط العاملــن املختلفــن يشــبه عاملــن مختلفــن.
أفضــل ثــوري هــو األكــر حــدة ،والدعايــة املســلحة يف أفواههــم ،والدعايــة املســلحة
للدفــاع عــن أي شــخص ال يدافــع عــن الدعايــة لفـرات قانونيــة كثــرة مــن أســلحة “حــرب
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العصابــات” الحــادة حتــى نهايــة الحــرب التــي ال تزيــد عــن  12مــارس ،قبــل قضيــة الثورة،
فهــم يفكــرون جيــدا ،يف الحقيقــة مســلحني 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  12مــارس.
وهــذا أمــر طبيعــي للغايــة ألن كل رضبــة يف االتجاهــات الصحيحــة والســلمية (1905
هزميــة عــززت مؤقتــا خــط املناشــفة) ،وقــد غــادر تركيــا بعــد  12مــارس اثنــن مــن
املعارضــن التنميــة.
أوال ،غالبــا مــا يكــون مــن ذلــك بكثــر جــدا مــن األقســام املختلفــة مــن الســكان ،باســتثناء
طــاب عنــر جديــد وثابــت مســلحني متجمعــن حــول الدعايــة ،وبعــض حــاد “ســمعة
جذابــة للمصطلــح القانــوين” حســنا ،قائــا ظنــوا خطــأ يف املــايض ،كانــت مكتوبــة طوعــا
املســاملة الجبهــة.
وأثــر هــذا التشــكيل عــى اليســار عــى حزبنــا ومجموعــة صغــرة مــن حزبنــا ،وجهــات
النظــر واألفعــال اإليديولوجيــة والنظريــة واالســراتيجية لحزبنــا ،والنرثيــة ،ونظريــة
ومامرســة األناركيــة ،ووفقــاً لهــذه العنــارص اليمينيــة.
 أوراق الحــزب و جبهــة الحــزب رقــم  ،1تــرح األســس اإليديولوجيــة االســراتيجيةلـــ  ، CPSP-Cو لتحديــد املواقــع يف الثــورة يف االســتقالل  ،هــي نظريــات األناركيــة  ،و
الثقافــة الصخريــة .
 فربايــر  /شــباط-مايو  /أيــار ،حــركات حــرب املجموعــات ،أي األعــال الثوريــة املســلحةالتــي تدخــل حزبنــا إىل الجامهــر ،هــي مامرســات هــذه األيديولوجيــة النريوديــة ،وتكمــن
أساســاتها يف األيديولوجيــة االنتهازيــة اليســارية.
 حــرب الــرواد الثوريــن يف شــعب حــزب الشــعب الكمبــودي هــي مبــارزة حفنــة مــنالرجــال ذوي األوليغارشــية.
 اس ـراتيجية الحــرب العســكرية السياســية هــي اس ـراتيجية مركــزة والدعايــة املســلحةخاطئــة ،وليــس تنظيمهــا ،أبــدا ال يكــون مقرهــا أســايس.
 يف الفــرة الحاليــة ،تتمثــل املهمــة الثوريــة يف تنظيــم جهــاز البــث املركــزي وتوجيــهالنضــاالت االقتصاديــة والدميقراطيــة للعــال.
هــذه هــي االنتقــادات للخــط الصحيــح يف حزبنــا .هــذه االنتقــادات هــي بالضبــط نفــس
االنتقــادات لجامعــات كيفيــي جميــي والســلمي (إن نقــد هــذه اآلراء الســلمية هــو هــذا
املقــال الــذي يفــر آراء حزبنــا).
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هــذه املجموعــة التــي اتبعــت مســارا مخالفــا للمبــادئ اإليديولوجيــة العمليــة لحزبنــا
تــم طردهــا مــن الحــزب بأغلبيــة أصــوات أعضــاء اللجنــة العامــة للحــزب ،وننظــر أيضً ــا يف
انتقــاد االعرتاضــات الفرديــة باعتبارهــا جهــو ًدا غــر رضوريــة.
إن ق ـرار اللجنــة العامــة للحــزب هــو الخــط الربوليتــاري الثــوري الــذي شــكله تطبيــق
املاركســية اللينينيــة عــى الظــروف امللموســة يف العــامل وبلدنــا ،وأعاملهــم هــي انعــكاس
لهــذا العقيــدة اإليديولوجيــة والسياســية يف املامرســة.
رعــب األوليغارشــية ،مهــا زاد العنــف ،ســيواصل حزبنــا حــرب املجموعــات وطريــق
حزبنــا هــو طريــق الثــورة ،وطريــق الثــورة هــو طريــق حزبنــا
والحــرب ستســتأنف بعــد انقــاب مايــو إنــه العمــل الثــوري ،وليــس تنظيــم الربامــج أو
الخطابــات املطليــة بالذهــب.
وحياتنا بالنرص بالحرب املسلحة ،دعونا حتى الحرب.

مراجع :

( )1يف هــذا الفــراغ ،جــاء انقــاب  12مــارس مــن األوليغارشــية ودمــر كل املصارعــن
الكذابــن و “الهبــات الحــادة” للبيئــة.
(*) النــص الرئيــي هــو بالضبــط عــى النحــو التــايل “ :وقــد ازدهــرت هــذه الحركــة يف
بيئــة حيــث التحريفيــة لســنوات عديــدة اللحــوم ذوي القــرىب وتطويرهــا وتعزيزهــا يجــب
أن تبقــى وإذا كان األمــر كذلــك كيــف األمــور عقــد لذلــك بإحــكام ،يف البدايــة ســوف
تحمــل هــذه أو آثــار هــذه املعايــر يف هــذه البيئــة فكــر العكــس هــو املثاليــة .هــذه
األطــال يف الحــرب ،ســتطرح املعركــة يف املعركــة “.
( )2تقــول التحريفيــة الدوليــة أن جوهــر اإلمربياليــة قــد تغــر ،وبالتــايل فــإن نظريــة
“الثــورة العنيفــة” ،وهــي واحــدة مــن الحجــج الكونيــة لللينينيــة ،غــر صالحــة ،ومــع
ذلــك ،فإنــه ليــس تغيــر الــذات ،ولكــن الشــكل .حتــى تنهــار اإلمربياليــة كنظــام ،ســتظل
الحجــج الكونيــة لللينينيــة صالحــة.
( )3لقــد منــت آليــة الحــرب األمريكيــة بشــكل كبــر ودراماتيــي ،يف أكتوبــر  ،1961نــرت
خاصــا مــن فيلــم “”Jaggemsut: The State That War
مجلــة أمريــكان نيشــن عــد ًدا ً
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مــن تأليــف فريــد كــوك“ .املزيــج الصناعــي العســكري ،أي مجموعــة مــن الجنــود املدربــن
تدريبـاً مهنيـاً والرأســاليني الذيــن أغنتهــم الحــرب تعطــي املليــارات املتدفقــة للبنتاجــون
قــوة اقتصاديــة منتــرة يف جميــع أنحــاء البــاد والقــوات املســلحة أكــر بثــاث م ـرات
مــن إجــايل أصــول الواليــات املتحــدة للحديــد ،والهاتــف األمريــي ،والتلغ ـراف ،ورشكــة
مرتوبــول للتأمــن عــى الحيــاة ،وجـرال موتــورز ،وســتاندرد أويــل أوف نيوجــرزي.
وعــدد األجــور واملرتبــات التــي تحصــل عليهــا وزارة الدفــاع ثــاث مـرات أعــى مــن العــدد
اإلجــايل للعاملــن واملوظفــن املدنيــن العاملــن يف هــذه الــركات الكبــرة .هــذه األوامــر
واملبــادرات تجعــل االقتصــاد األمريــي يعتمــد بشــكل كبــر عــى الربنامــج العســكري
وكان هــذا هــو الحــال يف  ،1960-1961ويف العقــد املــايض ،وصلــت عســكرة االقتصــاد إىل
مســتوى رهيــب.
( )4يف 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.
( )5هــذه التغ ـرات تأخــذ يف االعتبــار مــا يســمى “االش ـراكية” ووفقــا للتحليــل ،تركيــا
ليســت مثــل الــدول االســتعامرية األخــرى .وفقــا للبعــض ،فــإن معــدل االحتــال حتــى .يف
حــن أن بعــض هــذه االسـراتيجيات الثوريــة االشـراكية املضللــة ،يف حــن أن البعــض منهــم
يرســم جــداول الثــورة وفقــا للنمــوذج الزليــي.
( )6ثالثــا خــال األزمــة ،تغــر أســلوب اســتغالل اإلمربياليــة ،أي االســتعامر الجديــد،
الثــوري الربوليتــاري الثــوري يش جيفــارا ،الــذي نــر يف مجلــة  Verde Oliveيف عــام
“ ،1961كوبــا :اســتثناء ،أو رائــدة الحــرب ضــد اإلمربياليــة؟” تنــص املــادة:
إن تدمــر الهيــاكل اإلقطاعيــة القدميــة التــي ال تـزال قامئــة ،والتحالــف مــع العنــارص األكــر
تقدمـاً يف الربجوازيــة الوطنيــة يــأيت إىل عمــل اإلمربياليــن أيضـاً ،وال يوجــد اعـراض عــى
التصنيــع املعتــدل القائــم عــى الســلع االســتهالكية.
والصيغــة املثاليــة هــي أن الربجوازيــة الوطنيــة تتعــاون مــع املصالــح األجنبيــة .ثــم قامــوا
بإنشــاء صناعــات جديــدة يف ذلــك البلــد ،وتحقيــق تخفيضــات جمركيــة لهــم ،وبالتــايل
القضــاء التــام عــى البلــدان اإلمربياليــة املتنافســة ،وبالتــايل ضــان أن األربــاح التــي
يحصلــون عليهــا خــارج البــاد تحــت إرشاف قوانــن الــرف الســائبة.
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ومــع هــذا النظــام االســتثامري الجديــد واألكــر ذكا ًء ،يتعامــل البلــد (القومــي) مــع حاميــة
مصالــح الواليــات املتحــدة مــن خــال إصــدار تعريفــات متميــزة تســمح بأربــاح هائلــة
(وبالطبــع ،يعيــد األمريكيــون 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 البــاد ،والهــدف هــو تحويــل هــذه الطبقــات
إىل أقــوى حلفــاء اإلمربياليــة ضــد الطبقــات األكــر اســتغالالً ،وبعبــارة أخــرى ،يحــاول
التحالــف القضــاء عــى التناقضــات الداخليــة قــدر اإلمــكان “.
قــال تــي إنــه يف عرصنــا الحــايل ،كان مــن املســتحيل حــل التناقضــات بــن اإلمربياليــة
بالحــرب ،وكــا كانــت األزمــة السياســية واالقتصاديــة املصرييــة لــدول مثلنــا ،اإلمربياليــة
وحلفائهــا املحليــن (تــي ،الذيــن اســتخدموا مفهــوم “الوطنــي” بــدالً مــن “املحــي”)،
كانــوا قادريــن عــى يقــول إنــه يخلــق الــرط املوضوعــي الــروري“ ،اليــوم ،العنــر
الحاســم هــو اندمــاج االمربياليــة والبورجوازيــة الوطنيــة”.
( )7وعي هذا الخط بسياسة الجامهري:
 هيئة دورية مركزية (رشح للحقائق السياسية كوسيلة للحداد). كتيبات. إنشــاء املســتويات البريوقراطيــة للمنظمــة عــن طريــق أخــذ وحــدات الوحــدات يفشــبكة التوزيــع املركزيــة للشــبكة.
 وأقــل منظمــة مــا يســمى بالحــركات العســكرية (وليــس الدعايــة املســلحة) .يســميهاالتنقيحيــن بأنهــا تنظيــم اسـراتيجي ،بــادئ ذي بــدء ،تحــاول هــذه املنظمــة االسـراتيجية
املســاة.
 إصدار الدوريات والنرشات املركزية. خلــق “قــوى جديــدة” للثــورة مــع مــا يســمى بالعمــل الجامهــري الكالســييك ،ويخلــصإىل أن عمــل املديريــن وأعضــاء املنظمــة القياديــن ،الذيــن ال يزالــون يف طــور التنظيــم
االســراتيجي ،يتــم نــره وتوزيعــه يف شــكل مجــات 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 بريوقراطيــة كاملــة ،روح املحــارب يف األعضاء
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(إن وجــدت) عنــارص العــودة إىل تجــار الجرائــد يف انتظــار الجهــاز املركــزي للظهــور،
وإعــادة توزيــع الســلطة ،وإذا كان القــارئ ليــس أكــر مــن محــات بيــع الصحــف “لجــان
حــي العــال والفالحــن” الهذيــان ليومــن أو ثالثــة مــا يســمى مديــر فعــل دعــاة الســام،
واملناقشــة الفكريــة وكذلــك التقاريــر ،إن التقاريــر تفيــد بــأن يذهــب مــع وجــود آليــة
البريوقراطيــة يف الخصوصيــة ،عجــات غــر رشعيــة تعــود باســم املســاملة.
ويف غضــون ذلــك ،إذا كان هنــاك اســتعداد للقيــام باملهــام ،يقــوم املركــز بتنظيــم العمــل
مــن خــال 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 االسـراتيجية والعمليــات العســكرية“ ،أشــياء كبــرة املقــرر” يف الهــواء ،واألحاديــث
يذهــب مــع أعــال مــا بعــد القرعــة.
هــذه هــي الطريقــة التــي يعمــل بهــا املســاملون ،التــي يفــرض أنهــا تقــول نعــم للنضــال
املســلح ،يف كل أعاملــه ،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
هــو الشــعور بــأن االنتهازيــة هــي امتــداد اليســار لإلمربياليــة.
( )8يف القــرن الثامــن عــر ،ظهــر املجتمــع الرأســايل يف تكويــن النظــام الرأســايل ،الــذي
كان أســلوبًا أكــر تقد ًمــا يف اإلنتــاج مقارنـ ًة بالنمــط اإلقطاعــي لإلنتــاج ،عــى الرغــم مــن
عــدم وجــود عوائــق أمــام الديناميكيــات الداخليــة للمجتمــع.
أ) الزراعــة والحرفــة والتجــارة املنفصلــة عــن بعضهــا البعــض ،حــدث تراكــم رأســايل
تجــاري وحامــي القــروض.
ب) العقلية املتقدمة واالستثامرات الفعالة.
ج) مولد القوى العاملة الحرة.
د) الربجوازيــة املحليــة ،التــي متلــك قــد ًرا معي ًنــا مــن تراكــم رأس املــال وتوجــه نحــو
االســتثامرات املنتجــة ،تــم اســتنباطها ،وميكــن القــول إن الديناميكيــة التلقائيــة للمجتمــع
العثــاين -رغــم أنهــا مل تكــن قويــة -كانــت التنميــة املســتقلة للرأســالية مناســبة للثــورة
الصناعيــة.
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وميكننــا تلخيــص أســباب عــدم القــدرة عــى أن نكــون رأســاليني واســتغالل الرأســالية
األوروبيــة عــى النحــو التــايل:
أ) فقــدان هــذه املمتلــكات مــن خــال وجــود طــرق بحريــة جديــدة يف األناضــول ،والتــي
هــي يف انــدالع التجــارة العامليــة ،وأهميــة التجــارة البحريــة.
ب) تراكــم رأس املــال العظيــم ألوروبــا عــن طريــق نهــب القــوى البرشيــة واملــوارد
الطبيعيــة آلســيا وإفريقيــا وأمريــكا والهنــد
ج) إنشــاء جيــوش محرتفــة مــزودة بكميــات كبــرة مــن األســلحة الناريــة والقــوة الضاربــة
يف أوروبــا كل هــذا كان عقبــة أمــام انتقــال املجتمــع العثــاين إىل النظــام الرأســايل ،يف
حــن أن تقــدم الهيــاكل االجتامعيــة يف البلــدان األوروبيــة الغربيــة هــو نقطــة انطــاق
تشــكيل الرأســالية الحديثــة (انظــر الدفــاع ملزيــد مــن املعلومــات).
( )9تفتقــر الربجوازيــة الصغــرة ،وهــي ليســت طبقــة اجتامعيــة حديثــة ،إىل القــدرة
عــى خلــق حركــة ثوريــة قويــة ،بــدون رشوط احتــال رصيحــة ،ميكــن أن توقــظ جامهــر
الشــعب العامــل وتخليصــه مــن النعــاس اإلقطاعــي لقــرون .يف هــذا الصــدد ،كانــت
تحــركات املثقفــن العســكريني واملدنيــن العثامنيــن القوميــن نحــو األهــداف الوطنيــة
والثوريــة غــر واضحــة دامئــا ضعيفــة وضعيفــة ،وليــس لهــا تأثــر كبــر عــى جامهــر
الشــعب ،وكانــت الجامهــر مــن جمهــور هــذه الحــركات.
تــم الكشــف عــن هــذه املشــكلة يف هــذه الطريقــة ،بقــي حزبنــا  72عــام 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 للكامليــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،هــذا التعريــف
مهــم لتحديــد خــط الكتلــة.
وهكــذا ،إذا أخذنــا الكامليــة كأيديولوجيــة ،أي أيديولوجيــة للمفكريــن العســكريني
املدنيــن ،فــإن الخــط الشــامل الــذي يجــب إتباعــه منفصــل ،يتــم فصــل الكامليــة إذا مــا
أخذنــا بعــن االعتبــار املوقــف الســيايس التحــرري الوطنــي الــذي يتخــذه الجنــاح اليســاري
للمثقفــن العســكريني واملدنيــن بقاعــدة القوميــة ضــد اإلمربياليــة.
ويف عرصنــا ،يصــور القوميــون الثوريــون أنفســهم اآلن عــى أنهــم اشـراكيون بســبب مكانة
االشـراكية يف جميــع أنحــاء العــامل وحقيقــة أن اتحــاد الجمهوريــات االشـراكية الســوفيتية
هــو الداعــم الرئيــي للحــركات القوميــة الثوريــة الراديكاليــة.
329

لهــذا الســبب ،فــإن العديــد مــن الكامليــن يف بالدنــا اليــوم يطلقــون عــى أنفســهم اســم
“اش ـرايك” .كــا هــو معــروف ،فــإن شــخصية الربجوازيــة الصغــرة يف البلــدان املتخلفــة
تختلــف عــن طبيعــة البلــدان الرأســالية اإلمربياليــة.
وإن موقــف هــذه الطبقــة تجــاه اإلمربياليــة والطبقــات الســائدة مــن الســكان األصليــن
ليــس متجانســاً مــن حيــث املوقــف ،ومــن الــروري النظــر يف هــذه الفئــة يف ثــاث
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
الكامليــة والتــي هــي املوقــف التحــرري الوطنــي للجنــاح اليســاري األكــر اســتنارة يف
الربجوازيــة الصغــرة.
ويف حربنــا الرياديــة يف الدوائــر الفكريــة الربجوازيــة الصغــرة ،هــذا هــو الجنــاح الكــايل،
حيــث ميكننــا تطبيــق مبــدأ الصداقــة النضاليــة والنضــال ،الــذي ميكــن أن يكــون الحــد
األدىن املشــرك.
وبالنظــر إىل جميــع املثقفــن الربجوازيــن الصغــار الذيــن هــم مــن أصحــاب النزعــة
التطوريــة ،الكامليــة ،ومواقفهــم الســلبية تجــاه ترصفاتنــا اليــوم ،واليــوم ،عــى وجــه
الخصــوص ،الجنــاح اليمينــي للمفكريــن العســكريني املدنيــن ،الربجوازيــة الصغــرة بشــكل
عــام ،هــو بالتأكيــد يف صفــوف األوليغارشــية.
كان نصــف الجنــاح ،قبــل  12مــارس قــد شــهد تغــرًا جذريًــا يف الســلطة مــن “بــرج
املراقبــة” وألقــى بنفســه إىل اليســار ،واآلن إنــه قريــب مــن اليمــن الجنــاح األميــن
بطبيعتــه (التقليديــة تخريبيــة تجــاه الثــورة ) والزمــرة الفكريــة املدنيــة والعســكرية داخل
الجنــاح اليمينــي تســعى ألنشــاء تحالــف يصــل إىل الســلطة ،وينحــدر مثــل انقــاب 12
مــارس كرضبــة مطرقــة عــى الــرأس  ،أمــا قبــل  12مــارس 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.
وال ميكــن أن يكــون  ، THKP-Cالــذي هــو يف مرحلــة الحــرب الرائــدة  ،إال حلفــاء يف
الدوائــر الفكريــة الربجوازيــة الصغــرة ،ويف عالقاتنــا معهــم ،يجــب أن نوضــح أن الجنــاح
اليمينــي هــو الحليــف النهــايئ لألوليغارشــية وأن بإمكانــه خيانــة الصفــوف الثوريــة يف
ســياق حركــة تاريخيــة.
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وســوف تكــون الجبهــة املشــركة قــادرة عــى فهــم أن هــذا الجنــاح ليــس مخرج ـاً مــن
االنقــاب ،وعندمــا مل يعــد الجنــاح اليمينــي ينظــر إليــه كصديــق.
( )11إن القضــاء عــى الطبقــة الثوريــة مــن الســياق االجتامعــي للثــورة يتعــارض مــع
املاديــة الجدليــة
( )12وبالتــوازي مــع هــذا التطــور ،بــدأت اإلمربياليــة يف العثــور عــى مؤيديــن يف
البريوقراطيــة .عــى ســبيل املثــال“ ،ويف غضــون ذلــك ،أخذنــا عمــوالت للعمــل ،والرئيــس
الســابق ملحكمــة االســتقالل وعضــواً يف مجلــس إدارة بنــك إيســبنك يف بيئــة الدمــاغ،
وغمــرت االحتــكارات بالســاح األجنبــي بواســطة الرشــاوى ألمــر البحريــة” (انظــر الدفــاع)
( )13هذا يعني كرس قوة الثوريني القوميني وانتهاء التوازن النسبي.
( )14ﻛﺎﻧﺖ األعــال املســلحة التــي أنهتهــا جامعــة  ،THKOﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ حــزب
 ،THKP-Cﻓﻌﺎل يف ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ.
( )15إن اللغــة الرتكيــة للمســلمني يف بلدنــا ،والتــي هــي تحــت احتــال اإلمربياليــة ،تعنــي
الخلــط مــن خــال القيــام باألعــال التحريريــة أوال ،لذلــك دعونــا ننظــم صفوفنــا وأنفســنا
ثــم نبــدأ النضــال الثــوري ،ومــع ذلــك ،فــإن املنظمــة عــى أســاس أســاليب الكفــاح
الســلمية ال ميكــن أبــدا أن تذهــب إىل القتــال ،ومثــال اليونــان واضــح.
( )16املظهر العميل لهذا هو بني الرواد الثوريني للشعب األوليغارشية.
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الفصل الخامس

استراتيجية الطريق الثوري للجبهة الثورية يف الشرق األوسط (:)THKP

تركيا تحت نري االمربيالية األمريكية:
إن التجــارة الخارجيــة يف تركيــا مــن املصــادر الجوفيــة مــن االقتصــاد إىل السياســة والثقافــة
والفــن اإلمربياليــة األمريكيــة إىل البــاد تحــت الســيطرة .إن معنــى اإلمربياليــة األمريكيــة
بالنســبة لبلــد اســتعامري أو شــبه اســتعامري هــو أن ثــروات البلــد وجــوع الشــعب
والبــؤس والكرامــة الوطنيــة تتعــرض لالنتهــاك تحــت العناويــن الربيديــة األمريكيــة.
إن األزمــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والسياســية لألوليغارشــية يف بلدنــا نتيجــة لضغــوط
إدارة الربملــان األورويب ضــد الشــعب العامــل قــد تعمقــت بعمــق ،وقــد انخفضــت قيمــة
أموالنــا ،وزاد مــن بــؤس الشــعب العامــل بشــكل هائــل ،وأصبحــت الظــروف املعيشــية
أكــر صعوبــة.
تــم تخفيــض كادر دميــرل  ،الــذي كان غــر قــادر عــى حاميــة النظــام يف قوانينــه
الرســمية ضــد عــدم اســتياء النــاس وغضبهــم  ،بانقــاب  12مــارس مــن الجنــاح العســكري
لألوليغارشــية .تــم جلــب مجلــس الــوزراء الــذي كان مــن املفــرض أن تحمــي مصالــح
االحتــكارات املحليــة واألجنبيــة للعمــل.
مــا يســميه املخططــون السياســيون “أزمــة الحكومــة” ليــس أكــر مــن عــدم قــدرة
الدميقراطيــة التمثيليــة عــى تســهيل اســتغالل األحـزاب الحاكمــة ،واإلمربياليــة األمريكيــة،
والطبقــات الســائدة مــن الســكان األصليــن .مــأ الجنــاح العســكري لألوليغارشــية
الفجــوة التــي شــكلتها عــدم كفايــة األطـراف يف األمــر .خلــف حكومــة اليــوم هــو جنــاح
األوليغارشــية.
هــذا هــو أيضــا مؤقــت .ســوف تــؤدي الــدوارات الــدوارة لالســتغالل اإلمربيــايل إىل زيــادة
بــؤس الشــعب العامــل وصعوبــة الظــروف املعيشــية .ســيؤدي حكــم األوليغارشــية إىل
اســتياء الــرأي العــام ،ويف هــذا الوقــت ،مــن خــال ربطــه بعــدم كفايــة حكومــة إريــم ،
ســيقوم بإســقاطه وإحضــار فريــق جديــد إىل اإلدارة.
ســوف تســتمر العجلــة بالتنــاوب وســوف يتبــع املجلــس العســكري بعضهــا البعــض.
ســوف يتــم الرتويــج لبعضهــم كمرشــحني لئالــن ،وعلامنيــن إصالحيــن ،ومحليــن
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إصالحيــن ،وســيعتمد املثقفــون الوطنيــون دامئًــا عــى الوافديــن الجــدد بأمــل جديــد ،ثــم
ســيفهمون أنهــم مخطئــون ،وســوف يتوقعــون “اخرتا ًقــا تدريج ًيــا مــرة أخــرى ويف الــدول
التــي تحتلهــا اإلمربياليــة ،تعــود هــذه العجلــة دامئًــا .هــذه العجلــة ســوف تتحــول دامئــا
هكــذا حتــى تنهــار يف بلدنــا.
النرص لشعبنا
مــن املضحــك أن نتحــدث عــن دولــة القانــون والدميقراطيــة يف هــذه البيئــة حيــث يحــاول
املحــررون الوطنيــون ســحقهم حتــى يف أصغــر الشــوارع ،ويستشــهد الوطنيــون التحرريــون
أمــام أعــن النــاس يف الشــوارع الرئيســية وهــم يتعرضــون ألقــى تعذيــب وحــي يف
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 عــاج آخــر ســوى
حمــل الســاح .حزبنــا يــرى طريــق الخــاص يف الحــرب املســلحة للشــعب وإن الشــكل
الحــايل لحربنــا التحرريــة هــو حــرب العصابــات ،ونتيجــة للجهــود املشــركة 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 ،الفــرة
التــي نعيــش فيهــا هــي املرحلــة األوىل مــن حــرب التحريــر وحــرب املجموعــات يف املــدن
الكربى.
سـ ُيظهر ذلــك مقــدار التكيــف والنشــوة التــي تتلقاهــا إدارة الخونــة إىل جامهــر الجامهري،
وســتظهر أن هنــاك منظمــة ميكنهــا أن تصــدر أصواتًــا مــن األماكــن التــي تنتظــر الجامهــر
أن تشــعل فيهــا مثــل الــركان الجاهــز لالنفجــار وإنــه ســيعزز حزبنــا يف طريــق كونــه
منظمــة ملحاربــة للشــعب مــن خــال تجــارب مختلفــة وتخــرج منظمــة الحــرب مــن
ســاحة املعركــة.
باختصــار ،هــذه املرحلــة هــي مرحلــة تعزيــز مشــاعر عــدم الرضــا والتمــرد يف جميــع
جامهــر شــعبنا ،وخاصــة الطبقــة العاملــة لدينــا ،وتحريضهــم يف الكفــاح املســلح وتعزيــز
الهيــكل التنظيمــي لحزبنــا واملرحلــة الثانيــة مــن الحــرب هــي توســيع حــرب العصابــات
يف جميــع أنحــاء البــاد ،وبدايــة حــرب العصابــات الريفيــة ،فضــا عــن العصابــات الريفيــة
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واملرحلــة الثالثــة والرابعــة هــي مراحــل قــوات العصابــات يف الجيــش النظامــي ومــن
املســتحيل قــول أي يشء عــن مــدة هــذه املراحــل .ال ميكننــا الحصــول عــى كل هــذا معــا.
مهمتنــا الحاليــة هــي أن نقاتــل بهــذه الطريقــة بشــكل منظــم ودون كلــل ألن طريقــة
تحريــر جميــع الطبقــات العامــة ،وخاصــة الطبقــة العاملــة لدينــا ،متــر بحــرب املجموعــات.
مــن الــروري الوقــوف عــى هــذا الخــط االســراتيجي ،الــذي يخلــط بــن االنتهازيــن
واملراجعــن .تــدور حــرب الطبقــة الربوليتاريــة عــى ثــاث 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
إىل املظاه ـرات السياســية الواســعة ،واإلرضابــات السياســية وحــرب املجموعــات وحــرب
املجموعــات هــي الشــكل األعــى واألكــر فاعليــة للنضــال الســيايس عــى هــذه الجبهــات
الثــاث ،الحــزب الثــوري هــو الحــزب الــذي يحــارب أفضــل مــن كل جبهــة .يحــاول حزبنــا
شــن الحــرب عــى ثــاث جبهــات ضــد اإلمربياليــة ،والطبقــات الحاكمــة للســكان األصليــن
ومتديدهــم األيــر وتظهــر املامرســة الثوريــة للعــامل أن كل اإلهانــات عــى اليســار تنشــأ
مــن تجاهــل أو تجاهــل جــزء واحــد أو جزئــن مــن الجبهــات الثــاث للـراع الطبقــي.
ويعــارض حزبنــا جميــع االتجاهــات الصحيحــة واملســلمة والجامعــات التــي تــرى الـراع
الطبقــي بتنظيــم الدوريــات وتنظيــم الحــركات القانونيــة ،وضــد امليــول الضعيفــة
والجامعــات الضعيفــة التــي تــرى الحــرب الطبقيــة مجــرد شــكل مــن أشــكال حــرب
العصابــات .كل مــن االنحرافــات هــي الحــركات التــي تؤخــر وتحــول دون تحريــر الشــعب
العامــل.
يزعــم الدعــاة الســلميون يف بلدنــا أننــا يف املرحلــة التطوريــة ،وبالتــايل ال يوجــد رشط
موضوعــي للحــرب املســلحة .هــذه االدعــاءات معيقــة بشــكل أســايس وخاطئــة .الغــرض
الوحيــد مــن هــذا التحليــل هــو ارتــداء غطــاء إيديولوجــي للتقديــم .يف البلــدان التــي
تحتلهــا اإلمربياليــة ،ال ميكــن فصــل مراحــل التطــور والثــورة بطريقــة مثــل الســكاكني.
باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن غــزو اإلمربياليــة يعنــي أن الجانــب اآلخــر يلجــأ إىل القــوة
والعنــف .هــذا يعنــي وجــود الظــروف املوضوعيــة للحــرب املســلحة.
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حزبنــا ،الــذي يناضــل حاليـاً مــن أجــل الســلطة ،غــر قــادر عــى االســتيالء عــى الســلطة
وليــس عــى املــرح .ومــع ذلــك ،مــن املمكــن التحــدث عــن تــويل اإلدارة يف جميــع
أنحــاء البــاد خــال فــرة الجيــوش النظاميــة .ونحــن ال ندعــي أننــا نعيــش هــذه املرحلــة
اليــوم .إننــا نقــول فقــط أن حــرب العصابــات رضوريــة للحــرب الثوريــة لشــعبنا يك نصــل
إىل هــذه املرحلــة ونناضــل مــن أجــل هــذا الغــرض .ربــط حزبنــا قاعــدة النضــال هــذه
بقواعــد معينــة .الهــدف يف حــرب العصابــات يف املدينــة هــو القــوى االمربياليــة ،الربجوازية
االحتكاريــة وكالبهــا .حزبنــا ،الــذي يدعــم جميــع اإلجـراءات التــي تــرب هــذه األهــداف،
يديــن بشــدة أعــال العصابــات العاديــة التــي ال تعالــج هــذه األهــداف.
وحزب التحرير الشعبي الرتيك ،يقوم عىل مبدأ وحدة القيادة السياسية والعسكرية.
ودامــت حــرب املجموعــات التــي يقودهــا حــزب التحريــر الشــعبي يف تركيــا الشــعبية
لفــرة طويلــة وعــى مراحــل مختلفــة ،وســوف تولــد الجيــش الحقيقــي للشــعب.
تركيا مسار الثورة هو السبيل حزبنا .طريقة حزبنا هي طريق الخالص لشعبنا.
حرب النرص والتحرير
اللجنة املركزية
أيار 1971
حزب التحرير الشعبي يف تركيا
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القسم 1
الربنامج العام:
 .T.H.K.Pحــزب ســيايس ،الغــرض الرئيــي مــن  T.H.K.Pهــو إنشــاء نظــام اجتامعــي
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:
املــادة - 1كل فــرد مــن املاركســيني اللينينــي قــادر عــى القيــام بالعمــل الثــوري الــذي
يقبــل قوانــن الحــزب وبرامجــه ويعــرف حقــوق البلــد ،ويشــارك يف إحــدى املنظــات
الحزبيــة ،ويعمــل بنشــاط يف الحــزب ،وميكــن أن يلتــزم بق ـرارات وانضبــاط الحــزب أن
يصبــح عضــوا يف .T.H.K.P
املادة - 2رشوط املشاركة:
تكــون توصيــة الحزبــن عضـ ًوا يف الحــزب بقـرار مــن اللجنــة املركزيــة وتســلم املســؤول يف
ذلــك املجــال إىل اللجنــة املركزيــة.
املــادة - 3عــى املنظــات الحزبيــة مــن مختلــف املســتويات التــي تتــرف مخالفــة
للنظــام التأديبــي أن تفــرض العقوبــات التاليــة حســب صالحياتهــا :تتخــذ اللجنــة املركزيــة
قـرار فصــل أو فصــل أو فصــل أو فصــل أو فصــل أو إقالــة أو فصــل داخــل الحــزب ،يوافــق
املكتــب.
القسم 3
مبادئ املشاركة والهيئات:
الحــرب متعــددة الجوانــب ومــن الــروري تنفيــذ جميــع أشــكال النضــال يف نفــس
الوقــت ،مــن تنظيــم الحركــة الجامهرييــة ألقســام مختلفــة مــن الحركــة الجامهرييــة ،مــن
الحــرب األيديولوجيــة إىل الحــرب املســلحة.
املــادة 4-املبــدأ التنظيمــي للحــزب هــو املركزيــة والدميقراطيــة املركزيــة ،ومــع ذلــك ،بعــد
إنشــاء املناطــق املحــررة ،يتــم تنفيــذ املركزيــة الدميقراطيــة بشــكل كامــل.
املــادة 5-مــن أجــل قيــام حزبنــا بهــذا النضــال املتعــدد األوجــه ،هنــاك لجنــة عامــة تضــم
أكــر العنــارص متيـ ًزا 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 خــاف بــن أعضــاء اللجنــة املركزيــة ،ســيتم اتخــاذ قـرار هــام
بشــأن الوضــع العــام للحــزب ويف حالــة وقــوع كارثــة ومــا إىل ذلــك).
اللجنــة العامــة هــي الهيئــة العليــا للحــزب ،وتعــن اللجنــة املركزيــة ،واللجنــة املركزيــة
مســؤولة عــن جميــع أنشــطة الحــزب ،حيــث تضمــن العمــل املنتظــم للحــزب.
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  10وتتكــون اللجنــة املركزيــة مــن  3أشــخاص ،وفقــا للنضــال
املتنامــي ،قــد تــزداد هــذه األعــداد.
حزب التحرير الشعبي يف تركيا
الهيئات اإلدارية للحزب هي الهيئات اإلدارية للجبهة
املادة - 6رشوط العضوية يف الواجهة:
أ) بالنســبة للطــاب :أن يكــون لهــم تشــكيل ماركــي لينينــي معــن ،أن يتبنــوا مبــادئ
الحــزب كمبــدأ .أن نكــون جديــن ومنضبطــن ،للعمــل يف مجــال معــن.
ب) بالنســبة للعــال والفالحــن وغريهــم :لقبــول توجيــه الحــزب ،ليكــون خاضعــا لنظــام
االنضبــاط.
املــادة  :7رشوط الدخــول يف  .T.H.K.Pيجــب أن يتــم بنــاء عــى توصيــة مــن اثنــن مــن
أعضــاء الواجهــة ومبوافقــة أي عضــو مــن أعضــاء اللجنــة املركزيــة ومســؤول ذلــك الطــرف.
جبهة التحرير الرتكية العامة نرشة رقم ()1
العامل
القرويني
الجنود ،املثقفون الوطنيون ،الشعب بشكل عام:
لقــد نهــض اإلمربياليــن األمريكيــن وكالبهــا ونهبــوا بالدنــا لســنوات عديــدة ،وعمــل شــعبنا
وجميــع املوظفــن وشــقائهم ونتــاج عملهــم لســنوات طويلــة ،صــادروا جميــع ثرواتنــا،
النفــط ،الكــروم ،النحــاس ،جميــع مواردنــا الطبيعيــة.
لقــد تركــوا لنــا الجــوع ،البــؤس الــذي ال يطــاق ،واألمـراض املعديــة التــي اخرتقــت اآلالف
منــا ،والجهــل الــذي أوقــع شــعبنا بالعيــش يف الظــام.
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اليــوم ،يف بلدنــا ،حفنــة مــن الخونــة التــي تغذيهــا بقايــا خاليــا العــدو املحتــل ،حفنــة مــن
الــكالب ،تديــر عجلــة القســوة التــي أقاموهــا بــا رحمــة مــن أجــل الحفــاظ عــى النظــام
البغيــض الــذي ميكنهــم ويســاعدهم للعمــل عــى انغامســهم يف اإلمربياليــة األمريكيــة،
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 إج ـراءات للتمــرد ،وحمــل
الســاح ،إلن ـزال العــدو الغــازي.
يبــدو أن نقــاط قوتهــم وإمكاناتهــم عظيمــة اليــوم ،انهــم حفنــة ،نحــن املاليــن ،ال يوجــد
يشء ميكــن أن نخــره ،ولكــن لدينــا عــامل كامــل للفــوز بــه.
ونحن يف الحزب الجبهوي لتحرير الشعب يف تركيا نقول:
1هيمنــة اإلمربياليــة األمريكيــة والخــادم األصــي لتدمــر قــوة الطبقــات االســتغاللية،فــإن الطريقــة الوحيــدة للحصــول عــى االســتقالل هــي حــرب التحريــر املســلح.
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.
 – 2الجبهــة 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 يعتــر ،اإلمربياليــن األمريــكان والرأســالينياملاليــن واملــاك والوســطاء واملرابــن ،والبريوقراطيــن العســكريني واملدنيــن املوالــن
للواليــات املتحــدة أعــداء الشــعب.
4أن املهمــة الرئيســية لحــزب التحريــر الشــعبي يف تركيــا هــي تدمــر جبهــة العــدوالتــي شــكلها اإلمربياليــن األمريــكان وحلفائهــم املحليــن وتدمــر جميــع املمتلــكات التــي
تــم الحصــول عليهــا عــى حســاب الشــعب ومصادرتهــا ورفــع القــوة القتاليــة للجبهــة،
واالســتيالء عــى املــواد الالزمــة لتدمــر أدوات القمــع ومكامــن القــوة لديهــم.
حــزب التحريــر الشــعبي يف تركيــا ال يعتــر بقيــة الشــعب والطبقــة الفقــرة أو املقبولــة
ونســائهم وأطفالهــم أهدافـاً أو عمــاء ،وأيضـاً الذيــن ليــس لديهــم عالقــات مبــارشة مــع
اإلمربياليــن ،وليــس مــن أهدافنــا مهاجمتهــم وإلحــاق األذى بالطبقــة املتوســطة مــن
غــر التجــار ،ألنهــم حفنــة مــن الخونــة ،والربجوازيــة الوســطى وهــذا العينــات موجــودة
وشــائعة يف كل املجتمعــات ورمبــا تــم التعــرض لهــم أثنــاء أحــداث ثوريــة أخــرى.
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تديــن بشــدة مثــل هــذه الحــوادث ،ألننــا نحــرم كل حركــة موجهــة ضــد اإلمربياليــن
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.
5ولهــذه الغايــة ،جبهــة التحريــر الشــعبية يف تركيــا ،فضــاً عــن النضــال االقتصــاديوالدميقراطــي لشــعبنا تــم توجيــه الجهــود يف األشــهر األخــرة ونتجــت العمليات العســكرية
التاليــة:
1متــت مصــادرة اإليـرادات اليوميــة لفــرع البنــك الزراعــي الصغــر بهــدف اســتخدامها يفالحــرب الثوريــة لشــعبنا.
2يف العمليــة الثوريــة يف  16-17فربايــر ،نظمــت تخليــدا لذكــرى الثــوار الذيــن قتلــوا يفاألحــد الدامــي:
أ) مستودع املواد العسكرية األمريكية  Tuslogيف مركز(زينجريلكويو)
ب) فرع سيسيل يف Tuslog
ج) فرع ( Elmadağجبل التفاح) من بنك التجارة الخارجية األمرييك الرتيك.
د) القنصلية األمريكية العامة.
هـ) القنصلية العامة للمملكة املتحدة.
و) تم قصف املنظمة االمربيالية األمريكية  IBMمركز يف (ماء الفضة)
3تم قصف وتدمري القارب العسكري األمرييك يف سالبازاري.4متــت مصــادرة اإلي ـرادات اليوميــة لفــرع رشكــة  Erenköyمــن البنــك التجــاري الــريكلغــرض 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 ،مريســيديس-بنز  ،أوتومارســان  ،البنــك األبيــض والعديــد مــن الــركات األخــرى
واملســاهمني يف التكتــل  ،العائــدات اليوميــة لشــعب صاحــب األرض الكبــر تــايل أكســوي
متــت مصادرتــه لالســتخدام يف القتــال.
 1 .6مايو تم تنظيم العملية.
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جبهــة التحريــر الشــعبية الرتكيــة ،كل الوطنيــن الحقيقيــن يف حــرب االســتقالل تدعوهــم
إىل صفوفهــا
 THKCألنها من املواطنني وإىل املواطنني.
مقدار الحرب املنترصة:
جبهة التحرير الشعبية يف تركيا
آيار 1971
مجلس الوزراء األميركي
 17-5-1971الساعة 17.00
جبهــة التحريــر الشــعبية يف تركيــا ،عمليــة  1مايــو ،وقــد تــم اســتهداف القنصــل العــام
األمريــي يف تركيــا وســفري اإلمربياليــة الصهيونيــة إرسائيــل العــدو اللــدود لشــعوب الــرق
األوســط وأيضــا افرايــم لــه دورا هامــا يف تنظيــم الحركــة الصهيونيــة يف بالدنــا.
للحفاظ عىل حياة افرايم الروم ،يجب استيفاء الرشوط التالية عىل الفور:
1اإلفراج الفوري عن جميع املعتقلني املحتجزين (سيتم اإلبالغ عن املكان الحقاً)2جبهــة التحريــر الشــعبية الرتكيــة مــن رقــم ( )1النــرة 22:45 ،19:00 ،13:00 ،07:30وقنــاة  TRTأخبــار ن ـرات ملــدة  3أيــام الســتكامل والتنبيــه املســتمر.
3مل تتبــع الرشطــة والرشطــة األخــرى أيــة إجـراءات حتــى تكــون التهمــة كاملــة ومل تنفــذأي دعايــة ضــد الرشطــة .يف حالــة عــدم اســتيفاء الــروط ،ســيتم فصــل افرايــم إلــروم
عــى الفــور.
(املؤلف ،20.5.1971 :الساعة .)17.00
اللجنة املركزية لــ حزب التحرير الشعبي يف تركيا
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يف الرســالة الســابقة ،كتبنــا أننــا ال ميكــن أن نكــون يف نفــس املنظمــة مثل إيلهــان ومحمود،
وأننــا بالفعــل قطعنــا كل عالقاتنا.
لقد قمنا أيضً ا بتلخيص أسباب ذلك تحت عنوانني رئيسيني:
1اختالف الخط الفكري-السيايس-االسرتاتيجي2الرجلــن ،األوليغارشــيني األكــر غــدرا برفاقهــم مــن أجــل القيــام بأعــال تجاريــة ،دعونــانــرك الرفــاق األكــر اعتــداال ،والصداقــة اإلقطاعيــة ،حتــى تأخــذ الســلوك املناســب.
يهيمــن الحــزب عــى االســراتيجية 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،
خــط الحــزب ،مل تكــن أكــر مــن خليــط انتقــايئ مــن نوردينيــة واملاركســية يف الواقــع
والخــط القديــم ليــس أكــر مــن مواجهــة بــن املصطلحــات املاركســية ،خطنــا القديــم كان
االنح ـراف األيــر ...
ـخاصا غــر مدركــن للامركســية ،بــل عــى
إننــا ،حســب علمنــا ،هــؤالء األصدقــاء ليســوا أشـ ً
العكــس ،هــم يف خــط دفاعــي خاطــئ يف االجتامعــات ،ومــا إىل ذلــك ،كــا يقولــون مــع
مقتطفــات مــن أعــال ســادة االش ـراكية .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 واسـراتيجياتهم مــن خــال االســتحواذ عــى أيديولوجياتهــم
القدميــة واسـراتيجياتهم ،وإدانــة الخــط القديــم إىل االنحـراف األيــر ،والتعمــق يف الكتب
(دفــع جميــع مهامهــم العمليــة جانبــا) لتعلــم املاركســية وأخـراً ابنــه كان الطبيــب يقــول
الحقيقــة عــادة.
343

لقــد أخطأنــا يف الحكــم عــى مــا قالــه دكتــور إيــان .لقــد أطلقــوا عليــه اســم الخــط
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.
لكــن املاركســيني يف البــاد ،التــي هــي تحــت غــزو اإلمربياليــة (املنفتحــة والرسيــة)،
هــي األداة السياســية لــرح الحقائــق السياســية ،وبالتــايل فــإن األداة الرئيســية للوعــي
الســيايس وحــرب املجموعــات كنمــط العمــل األســايس بهــذه الطريقــة ،تُســمى خــط
الحــرب العســكري الســيايس ،ال يوجــد فــرق بــن كالم الحــرب العســكرية املسيســة
والدعايــة الدعائيــة.
حرب حتى النرص والتحرير
يوسف قبيلي ومحمود رمضان
ما أقرته الجبهة الثورية يف الشرق األوسط () THKP

مبــادئ حزبنــا األيديولوجيــة والسياســية والتنظيميــة االســراتيجية والتحريــر يف عــدد
وخطــوط الحــزب واضحــة لدينــا يف إعالنهــم ،الجبهــة والنظــام األســايس حــزب املاركســية
اللينينيــة ،التــي ظهــرت نتيجــة لتنفيــذ الــروط يف العــامل ،وتركيــا هــي خــط للحركــة
الثوريــة العامليــة.
حزبنــا مــن عهــد االســتعامر الجديــد يف العــامل ويف تركيــا حــرب العصابــات يف جلــب الحرب
بــدال مــن واجــب األممــي والوطنــي ضــد الشــعوب ،الحــرب األساســية يف الـراع الســيايس
يف أعــى وفعاليــة حزبنــا هــو التعامــل كــا تســييس خطــوط االســراتيجية للخطــوط
الحــرب العســكرية ،توحــدت حــرب العصابــات الثوريــة يف بيئــة مل تحــظ فيهــا الحــرب
الثوريــة بالدعــم النشــط مــن الجامهــر ،وحيــث تتطــور الحــرب بــن األوليغارشــية والرواد
الثوريــن للشــعب ،فــإن املبــدأ التنظيمــي لحزبنــا هــو مبــدأ وحــدة القيــادة السياســية
والعســكرية .املخطــط التنظيمــي هــو الخــط البلشــفي لالســتعامر الجديــد.
إن املبــادئ اإليديولوجية-السياسية-االســراتيجية-التنظيمية لحزبنــا“ ،نارودنيــس”،
“االندمــاج االنتقــايئ للامركســية واألرثوذكســية ،أخطــر االنحرافــات اليســارية” ،تؤهــل
حزبنــا ،بــدال مــن الخــط الثــوري لحزبنــا ،اللجنــة الدولية للجنــة العامــة للفضائيــة الدولية،
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غــر مدركــن لجهودكــم للبقــاء يف حزبنــا مل تعــد قامئــة لقــد تأســس هــذا الحــزب عــى
املبــادئ االس ـراتيجية النظريــة اإليديولوجيــة التــي رفضتهــا اليــوم باســم “نــور الدينيــة”
وقــد كلــف شــعبنا مامرســات ثوريــة وفقــا لهــذا الخــط األيديولوجــي.
ولذلــك قررنــا بوصفنــا أعضــاء يف املكتــب إلغــاء جميــع الصالحيــات والواجبــات يف الحــزب
ومغــادرة الحــزب.
حرب حتى النرص والتحرير
عن طريق :رشدي – ممدوح – جودت -حسن -كانون االول 1971
(*) أولئــك الذيــن يتولــون مســؤولية هــذا أو ذاك للمنظمــة التــي تبنــت هــذا الــرأي
اليمينــي يخضعــون لنفــس اإلجــراء.
اإلهــداء :إىل ذكــرى الرفيــق املؤســس “ اوالش برداكجــي “ الــذي أرتقــى شــهيداً عــى
طريــق النضــال الثــوري ،وكان لــه دور كبــر يف العمــل الســيايس والعســكري بتاريــخ
الجبهــة الثوريــة واليســار الثــوري.
الجبهة الثورية يف الشرق األوسط
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حسين جواهير

