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انت تصدم مصالح الناس، لسعوا بكل      لو أن البديهيات الهندسية ك    : ثمة حمكة شائعة تقول   
فان نظريات تاريخ الطبيعة، التي تصدم أوهام الالهوت القديمة، قد أثارت           . تأكيد، إلى دحضها  

 الدهشة إذا كان مذهب مـاركس،       و ليس ثمة ما يدعو إلى     .ضدها وما تزال تثير نضاال ضاريا     
الذي يهدف مباشرة إلى تنوير و تنظيم الطبقة المتقدمة إلى المجتمع المعاصر، ويـشير إلـى                
ممات هذه الطبقة و يثبت أن النظام الحالي سيستعاض عنه حتما،بأوضاع جديدة، من جـراء               

ى أن يخطو كـل     التطور االقتصادي، ليس ثمة ما يدعو إلى الدهشة إذا اضطر هذا المذهب إل            
  .خطوة في طريق الحياة، بعد نضال شديد

ال جدوى من الكالم عن العلم البورجوازي و الفلسفة البورجوازيـة اللـذين يدرسـهما               
لمجابهـة  أساتذة رسميون بطريقة رسمية بغية اختبال الجيل الناشئ من الطبقـات المالكـة و               

 العلم ال يريد حتى أن يسمع بوجـود         بل إن هذا الضرب من    . األعداء الخارجيين و الداخليين   
فان المتعلمين الشباب، الذين يبنون مستقبلهم المهني       . الماركسية، و يعلن أنها دحضت و أبيدت      

الباليـة  على دحض االشتراكية، و الشيوخ الهرمون، و األوصياء على جميع ما أمكـن مـن                
فكارها و رسوخها في صفوف     إن تقدم الماركسية و انتشار أ     . يهاجمون ماركس بالحمية نفسها   

الطبقة العاملة، كل ذلك يجعل بالضرورة هذه الهجمات من جانب البورجوازية على الماركسية             
مع العلم أن الماركسية تزداد ثباتا و صالبة وحيوية أكثر مـن أي             أكثر تواترا و أشد ضراوة،      

  . العلم الرسمي)أبادها(وقت مضى، كلما 
علقة بنضال الطبقة العاملة و المنتشرة بخاصة في صفوف         و لكن، حتى بين المذاهب المت     

ففي السنوات الخمـسين األولـى مـن        . البروليتاريا، لم ترسخ الماركسية مواقعها دفعة واحدة      
النظريـات  ، كافحت الماركسية    )منذ سنوات العقد الخامس من القرن التاسع عشر       (وجودها  

ألول من العقد الخامس، صفى ماركس و       ففي النصف ا  . التي كانت معادية لها بصورة جذرية     
. انجلز حساب الهيجليين الراديكاليين الشباب، الذين كانوا يتبنون وجهة نظر المثالية الفلـسفية            

و . )١(وفي نهاية العقد الخامس احتدم النضال، في ميدان المذاهب االقتصادية، ضد البرودونية           
انتقـاد األحـزاب و     : ى إلى النتيجة التالية   استمر هذا النضال في سنوات العقد السادس و انته        

و في سنوات العقد السابع، انتقل النضال من ميدان          . ١٨٤٨المذاهب التي تجلت إبان عاصفة      
. )٢( فطردت الباكونينية من األممية    :النظرية العامة إلى ميدان أقرب من الحركة العمالية بالذات        

ولبيرغر لفترة قصيرة إلى الصفوف األمامية فـي         برز البرودوني مي   ،و في مطلع العقد الثامن    
و لكن تأثير كل منهمـا فـي        . ألمانيا ؛ و في نهاية العقد الثامن، جاء دور الوضعي دوهرينغ          



و مذ ذاك تغلبـت الماركـسية بـال جـدال علـى جميـع               . البروليتاريا كان مما ال يؤبه له     
  .اإليديولوجيات األخرى لحركة العمالية

بل إننـا نـرى     .  غدا هذا االنتصار،بخطوطه العامة، أمرا واقعيا      ،١٨٩٠و حوالي عام    
حتى في البلدان الالتينية، حيث التقاليد البرودونية استمرت أكثر مما في غيرها من البلدان، أن               

  .الفعل برامجها و تكتيكها على أساس الماركسيةاألحزاب العمالية قد بنت ب
 ، بعث من جديد بشكل مؤتمرات عالمية دوريـة        و التنظيم العالمي للحركة العمالية الذي     

 و تقريبا دون نضال، و فـي جميـع          ،إنما قام أيضا على أساس الماركسية، من الدفعة األولى        
لمتجانـسة  و لكن، حين حلت الماركسية محل النظريات المعادية لهـا، و ا           . المسائل الجوهرية 

فقـد  . ظريات وراء سـبل جديـدة     بعض التجانس، سعت الميول التي كانت تعبر عنها هذه الن         
و هكذا بدأ النصف الثاني من القـرن        . تغيرت أشكال النضال و دوافعه، و لكن النضال استمر        

بنضال التيـار المعـادي للماركـسية فـي قلـب           ) ١٨٩٠بعد  (األول من وجود الماركسية     
  .الماركسية

وضع أكمل صيغة   فان برنشتين، الماركسي القويم المبدأ سابقا، الذي أثار أكبر ضجة و            
للتعديالت على ماركس، إلعادة النظر بماركس، للنزعة التحريفية، إنما هو الذي أطلق اسـمه              

و حتى في روسيا، حيث االشتراكية غير الماركسية دامت طبعا اكثر ممـا             . )٣(على هذا التيار  
ي مـن   بسبب تأخر روسيا االقتصادي و لكون غالبية السكان ه        -دامت في غيرها من البلدان،      

 حتى في روسيا، انحطت هذه االشتراكية غير الماركسية         -الفالحين لرازحين تحت بقايا القنانة    
يـع  برنامج جعـل جم   ( ففي المسألة الزراعية  . بكل وضوح، أمام األنظار، إلى نزعة تحريفية      

كما في المسائل العامة المتعلقة بالبرنامج و التكتيـك، أخـذ           ) األراضي ملكية الهيئات المحلية   
 علـى   )تعديالت(الشعبيون يستعيضون أكثر فأكثر، بما يستنبطونه من        -أصحابنا االشتراكيون 

ماركس، عن بقايا اآلخذة في التالشي و الزوال من منهجهم المتداعي، و لكنه المتجانس علـى    
  . طريقته، و المعادي للماركسية في أساسه

صل النضال،ال فـي ميـدانها       هي توا  و. لقد منيت اشتراكية ما قبل الماركسية بالهزيمة      
فلنر إذن ما هو جوهر النزعة      . الخاص، بل في ميدان الماركسية العام، بوصفها نزعة تحريفية        

  .التحريفية الفكري
و .  التدريسي البورجـوازي )العلم(في حقل الفلسفة، سارت النزعة التحريفية و في ذيل  

و . تحريفية في ذيل الكانطيين الجدد     و سارت النزعة ال    -)كانط( األساتذة المدرسون إلى     )عاد(
استعاد األساتذة السخافات التي الكها الكهان ألوف المرات ضد المادية الفلسفية،فإذا المحرفون            

زاعمـين أن الماديـة قـد       *) كلمة كلمة حسب هندبوخ األخيـر     (يبتسمون بشفقة و يتمتمون     



بل أنهم كـرزوا     ،)ب طفس كل(و نعت األساتذة هيغل بسخرية بأنه       .  منذ زمان بعيد   )دحضت(
بالمثالية،بمثالية أحقر و أسخف ألف مرة من مثالية هيغل،و هزوا أكتافهم بازدراء عند الحديث              
عن الديالكتيك، فإذا المحرفون يتخبطون وراءهم في مستنقع التحقير الفلسفي للعلم، مستعيضين            

األسـاتذة يكـسبون    و كـان    ). هـادئ  ()بسيط( )بتطور() والثوري) (المعقد(عن الديالكتيك   
 السائدة و الموروثة    )للفلسفة( وفقا   )االنتقادية(معاشاتهم الرسمية، مكيفين مناهجهم المثالية و       

، و إذا المحرفون يقفون إلى جـانبهم، سـاعين قـصارى            )أي الالهوت (من القرون الوسطى    
ب الطبقـة   ، ال بالنسبة للدولة المعاصرة، بل لحز      )خاصة(جهدهم لكي يجعلوا من الدين قضية       

  .المتقدمة
 علـى   )التعـديالت (ال جدوى من الكالم عن المعنى الطبقي الحقيقي الذي ارتدته هـذه             

الديمقراطية - في االشتراكية  ،غير أننا نالحظ فقط أن بليخانوف كان      . فاألمر بديهي -ماركس،  
، على انتقـاد    العالمية،الماركسي الوحيد الذي أقدم من وجهة نظر المادية الديالكتيكية المتجانسة         

تنبغي اإلشارة إلى هذا األمر     و  . السخافات الفظيعة التي تشدق بها المحرفون، في هذا الميدان        
 بغية تمرير هذا الحطـام      ،بقوة، خصوصا و انه تبذل في أيامنا محاوالت، خاطئة في األساس          
  ** .من الفلسفة الرجعية، تحت ستار انتقاد انتهازية بليخانوف التكتيكية 

 المحرفين كانت أكثـر     )تعديالت(حقل االقتصاد السياسي، نالحظ قبل كل شئ أن         و في   
المعطيات الجديـدة فـي     (تنوعا و تفصيال بكثير؛ و قد جهدوا للتأثير في الجمهور بما أسموه             

فقد زعموا أن تمركز اإلنتاج و إزاحة اإلنتاج الكبير لإلنتاج الـصغير ال             . )التطور االقتصادي 
و . الزراعة، و أنهما ال يجريان في التجارة و الصناعة إال بأقـصى الـبطء             يظهران أبدا في    

ضى و أحـذت تـضعف،و أنـه يبـدو أن           زعموا أن األزمات أخذت تنذر اليوم أكثر مما م        
         و زعمـوا أن    . الكارتيالت و التروستات ستتيح للرأسمال القـضاء علـى األزمـات تمامـا            

 إذ أن حدة التنـاحرات الطبقيـة        ، نظرية واهية   الذي تسير نحوه الرأسمالية،    )نظرية اإلفالس (
تميل نحو الهبوط، نحو الضعف؛ و زعموا أخيرا أن من المستحسن أن يـصار أيـضا إلـى                  

  .بافيرك-إصالح نظرية ماركس حول القيمة، وفقا آلراء بوهم
في هذه المسائل، أدى النضال ضد المحرفين إلى نهوض مثمر في تفكيـر االشـتراكية               

فقـد محـصت    . ظري بقدر ما أدى إليه جدال انجلز مع دوهرينغ قبل عشرين سنة           العالمية الن 
و أعطي الرهان على أن المحـرفين يـسعون   . ذرائع المحرفين، على ضوء الوقائع و األرقام      

غير ثمة معطيات ال تدحض تثبـت تفـوق         . بدأب و انتظام لتجميل اإلنتاج الصغير العصري      
كنيكيا و تجاريا، ليس في الصناعة و حسب، بـل فـي             ت اإلنتاج الضخم على اإلنتاج الصغير،    

و لكن اإلنتاج البضاعي في الزراعة هو أقل تطورا بكثير ؛ و االحصائيون و              . الزراعة أيضا 



            االقتصاديون المعاصرون ال يحـسنون، عـادة، إبـراز الفـروع الخاصـة فـي الزراعـة                 
مطرد في التبـادل علـى صـعيد        ، التي تعبر عن انخراط الزراعة ال      )حتى العمليات أحيانا  و(

و على أنقاض االقتصاد الطبيعي، ما يزال اإلنتاج الصغير قائما على أساس            . االقتصاد العالمي 
تفاقم سوء التغذية إلى ما ال حد له، و المجاعة الزمنية، و تمديد يوم العمل، و تردي نوعيـة                   

نتاج الحرفي للـصمود بوجـه      المواشي و العناية بها، بوساطة نفس الوسائل التي لجأ إليها اإل          
و بال   إن كل خطوة يخطوها العلم و التكنيك إلى األمام تقوض حتما،          . المانيفاكتورة الرأسمالية 

و لـدا كانـت مهمـة العلـم         . هوادة و رحمة، أسس اإلنتاج الصغير في المجتمع الرأسمالي        
ابكة غالبا و أن يثبـت      االقتصادي االشتراكي أن يحلل هذه العملية بكل أشكالها المعقدة و المتش          

للمنتج الصغير أنه يستحيل عليه البقاء في النظام الرأسمالي، و أن حالة االقتصاد الفالحي في               
ظل الرأسمالية حالة ال مخرج منها، و أنه يترتـب علـى الفـالح أن يتبنـى وجهـة نظـر                     

هم بتعمـيم   و في هذه المسألة، كان خطأ المحرفين، من الناحية العلميـة، قيـام            . البروليتاري
سطحي لوقائع مختارة بصورة مغرضة، دون النظر إلى صلتها بمجمل النظام الرأسـمالي؛ و              
من الناحية السياسية، كان خطأ المحرفين أنهم دعوا أو دفعوا الفالح حتما، سواء شاؤوا ذلك أم                

بنـي  ، بدال من دفعه إلى ت     )أي وجهة نظر البورجوازية   (، إلى اعتناق وجهة نظر المالك       أبوا
  . وجهة نظر البروليتاري الثوري

و كانت األمور أسوا من ذلك بالنسبة للنزعة التحريفية فيما يتعلق بنظرية األزمـات و               
فليس إال خالل فترة من الزمن جد قصيرة، كان الناس األقل تبصرا هم وحدهم الذين               . اإلفالس

مـن  ثير بضع سنوات    يستطيعون التفكير بصياغة أسس المذهب الماركسي من جديد، تحت تأ         
و لكن الواقع سرعان ما بين للمحرفين أن عهد األزمات لـم  . النهوض و االزدهار الصناعيين   

لقد تعدلت أشكال بعض األزمات و تعدلت سيماؤها؛ و         .  فاألزمة كانت تعقب االزدهار    :ينقض
الت و  فـان الكـارتي   . لكن األزمات ظلت جزءا ال يتجزأ، جزءا محتما، من النظام الرأسمالي          

 بتوحيدها اإلنتاج ن كانت تزيد في أي الوقت نفسه، و أمام أنظار الجميع، من حدة                ،التروستات
فوضى اإلنتاج، و من تفاقم الشروط القاسية لمعيشة البروليتاريا، و من شدة طغيان الرأسمال؛              

إن . و بذلك، كانت تزيد من حدة التناقضات الطبقية إلى درجة لم يعرف لها مثيل مـن قبـل                 
 إن الرأسمالية   ،التروستات العصرية الهائلة هي التي أثبتت بصورة واضحة و على مدى واسع           

سواء من حيث مختلف األزمات السياسية و االقتصادية أم من حيث انهيار            ،تسير نحو اإلفالس  
ة بشكل  فان األزمة المالية األخيرة في أمريكا، و تفاقم البطال        . النظام الرأسمالي كله انهيارا تاما    

مخيف في عموم أوربا، ناهيك عن األزمة الصناعية الوشيكة التي ينذر بها بعض األعراض،              
 المحرفين األخيرة، بل يبدو أن الكثيرين من المحـرفين          )نظريات(قد حمال الجميع على نسيان      



لقـل  غير أنه ينبغي أال ننسى الدروس التي تلقتها الطبقة العاملة من هذا التق            . أنفسهم قد نسوها  
  .لدى المثقفين

و فيما يتعلق بنظرية القيمة، يكفي القول أن المحرفين لم يعطوا مطلقا أي شـئ بهـذا                 
بافيرك، و لـم    -غرار ما فعله بوهيم    على   ،الصدد، عدا الزفرات و التلميحات الغامضة كثيرا      

  .يتركوا بالتالي أي أثر في تطور الفكر العلمي
حريفية أن تعيـد النظـر بالفعـل فـي أسـس            و في حقل السياسة، حاولت النزعة الت      

فقد قيل لنا أن الحرية السياسية، و الديمقراطية، و حـق           .ال الطبقي الماركسية، أي نظرية النض   
ـ                            ياالقتراع العام، كل ذلك ال يدع مجاال للنضال الطبقي و يدحض المبـدأ القـديم الـوارد ف

 كما أكـدوا لنـا، أنـه لـيس          ،وو هكذا يبد  . و القائل بأن ليس للعمال وطن      )البيان الشيوعي (
و ال رفض التحالفـات مـع البورجوازيـة         ،بالمستطاع اعتبار الدولة جهازا للسيطرة الطبقية     

 هي التي تسود في     )إرادة األكثرية (التقدمية، االشتراكية اإلصالحية، ضد الرجعيين، ما دامت        
  .ظل الديمقراطية

ـ           ج مـن المفـاهيم متجـانس       ال جدل في أن اعتراضات المحرفين هذه تنحصر في نه
فقد زعم الليبراليون علـى    . نسبيا،أي نهج من مفاهيم بورجوازية ليبرالية معروفة منذ أمد بعيد         

الدوام أن البرلمانية البورجوازية تقضي على الطبقـات و االنقـسامات الطبقيـة،ألن جميـع               
إن كل  . الدولة بحق التصويت، بحق االشتراك في شؤون        ،المواطنين يتمتعون، دون أي تمييز    

 التاسع عشر، و كل تاريخ الثورة الروسية فـي          التاريخ األوربي في النصف الثاني من القرن      
  .مطلع القرن العشرين، يبينان بجالء مدى سخف هذه المفاهيم

، ال تخف حدة الفوارق االقتصادية، بل تشتد و         )الديمقراطية(ففي ظل حرية الرأسمالية     
زيـة   ال يزيل بل يكـشف جـوهر أكثـر الجمهوريـات البورجوا            و النظام البرلماني  . تتفاقم

و بما أن النظام البرلماني يساعد في تنـوير و          . ديمقراطية، بوصفها أجهزة لالضطهاد الطبقي    
تنظيم جماهير من السكان أكبر بما ال حد له من الجماهير التي كانت تـشترك فيمـا مـضى                   

هذا النحو زوال األزمات و الثورات السياسية،       بنشاط في األحداث السياسية، فانه ال يهيئ على         
إن أحداث باريس في ربيع     . بل يهيئ الحد األقصى من تفاقم الحرب األهلية إبان هذه الثورات          

، قد بينت بكل وضوح أن هذا التفاقم أمر ال مناص           ١٩٠٥، و أحداث روسيا في شتاء       ١٨٧١
ة البروليتارية، لم تتردد ثانية واحـدة       فان البورجوازية الفرنسية، سعيا منها لسحق الحرك      . منه

عن عقد صفقة مع عدو الوطن، مع الجيش األجنبي الذي كان قد أشاع الخراب و الدمار فـي                  
إن من ال يدرك الديالكتيك الداخلي المحتوم فـي النظـام البرلمـاني و الديمقراطيـة                . وطنها

شد حدة مما مضى، باللجوء     البورجوازية، ضد الديالكتيك الذي يؤدي إلى حل النزاع بصورة أ         



إلى العنف الشديد الشامل، لن يعرف أبدا كيف يقوم، في ميدان هذا النظام البرلماني، بدعاية و                
تحريض منطبقين على مبادئنا و من شانهما تحضير الجماهير العمالية فعال لالشـتراك بهـذه               

كـتالت، مـع الليبراليـة      وفي تجربة المحالفات و االتفاقات و الت      .  اشتراكا مظفرا  )النزاعات(
في الثورة الروسـية،    ) الكاديت(االشتراكية اإلصالحية في الغرب، و مع اإلصالحية الليبرالية         

ما يدل بصورة مقنعة على أن هذه االتفاقات ال تؤدي إال إلى الفل من وعي الجماهير، و أنها                  
ن و بين أقل العناصـر      ال تقوي المغزى الحقيقي لنضالها بل تخفف منه، إذ تربط بين المكافحي           

 و هي أكبر تجربة     – الفرنسية   )٥(إن الميليرانية . أهلية للكفاح و أسرعها إلى التخاذل و الخيانة       
 قـد  -في حقل تطبيق التكتيك السياسي التحريفي على نطاق كبير، على نطاق بالد بأسرها حقا       

  .م اجمع أبداأعطت عن النزعة التحريفية تقديرا عمليا لن تنساه بروليتاريا العال
و قد كان موقف النزعة التحريفية من هدف االشتراكية النهائي التكملة الطبيعية لميولها             

الهدف النهائي ليس بشئ، الحركة هـي       ( :إن كلمة برنشتين المجنحة   . االقتصادية و السياسية  
. ، تعبر عن طبيعة النزعة التحريفية خيرا من عدد كبير من الشروحات المستفيـضة             )كل شئ 

أن يحدد المرء سلوكه تبعا لكل حالة ووضع، أن يتكيف تبعا ألحداث الساعة، لتغيرات األمور               
السياسية الطفيفة، أن ينسى مصالح البروليتاريا الجذرية و الميزات الجوهرية لمجمل النظـام             

كل التطور الرأسمالي، أن يضحي بهذه المصالح الجذرية من أجل منا فع وقتية،             الرأسمالي و ل  
و من جوهر هذه السياسة بالذات،ينجم      . تلك هي خطوط السياسة التحريفية    : فعلية أو مفترضة  

 نوعا ما،   )جديدة(هذا األمر الجلي و هو أن أشكالها قد تتغير إلى ما ال حد له،و أن كل مسالة                  
 و لو أدى هذا التغير إلى تعديل الخط         –حداث غير منتظر أو متوقع نوعا ما        و كل تغير في األ    

سيولدان حتما و أبـدا، هـذه       -وقت،األساسي للتطور، لدرجة ضئيلة جدا و ألقصر فترة من ال         
  .األنواع أو تلك من النزعة التحريفية

تمـع  إن ما يجعل النزعة التحريفية أمرا محتما، إنما هي جـذورها الطبقيـة فـي المج               
و ال يمكن الشتراكي، و لو كان قليل االطالع         . فان النزعة التحريفية ظاهرة عالمية    . المعاصر

 و البرنـشتينيين فـي      )٦( أن يخامره أدنى شك في أن العالقات بين االورثـودوكس          و التفكير، 
، بين االتحـاد    )٧(في فرنسا ) واليوم أتباع بروس بخاصة   (ألمانيا، بين أنصار غيد و جوريس       

 بين بروكر و فاندرفيلـده فـي        )٨(الديمقراطي و حزب العمال المستقل في انجلترا      -الشتراكيا
 في روسـيا،    )١٠(، بين البالشفة و المناشفة    )٩( بين االطالقين و اإلصالحيين في ايطاليا      ،بلجيكا

 و في كل مكان، من طبيعة واحدة، رغم التنوع الهائل في األحوال القوميـة               ،هي، في األساس  
 فـي قلـب     )االنقـسام (إن  . العوامل التاريخية في الوضع الراهن في جميع هـذه البلـدان          و  

االشتراكية العالمية المعاصرة يجري، بالفعل، منذ اليوم، حسب نفس الخط في شـتى بلـدان               



العالم، مقدما الدليل بذلك على أنه قد تمت خطوة كبيرة إلى األمام، بالقياس إلى ما كان يجري                 
و أربعين سنة، حين كانت في شتى البلدان ميول مختلفة تتصارع في قلب حركـة               منذ ثالثين أ  

، التي تبدو اليوم فـي البلـدان        )النزعة التحريفية اليسارية  (حتى أن   . اشتراكية عالمية موحدة  
فـان  : )إصـالحها ( تكيف أيضا على الماركـسية مـع         )١١()سنديكالية ثورية (الالتينية بشكل   

 الغارديل في فرنسا يتنصالن في كل لحظة تقريبا من مـاركس الـذي              و،البريوال في ايطاليا  
  .أسئ فهمه و يستشهدان بماركس الذي أحسن فهمه

إننا ال نستطيع التوقف هنا طويال من اجل تحليل المـضمون الفكـري لهـذه النزعـة                 
نتهازية،  التطور التي بلغتها النزعة التحريفية اال      التحريفية، التي ما تزال بعيدة عن بلوغ درجة       

و لما تتخذ طابعا عالميا، و لم تخض عمليا أي معركة هامة مع الحزب االشتراكية فـي بلـد                   
  . التي رسمناها أعاله)النزعة التحريفية اليمينية(و لذا نقتصر على دراسة . واحد من البلدان

لماذا هي أعمـق    ع الرأسمالي؟ و  ا محتما في المجتم   ما الذي يجعل النزعة التحريفية أمر     
ن اختالف الخصائص القومية و درجات تطور الرأسمالية؟ ألنه، في كل بلد رأسمالي، تقوم              م

. أبدا، إلى جانب البروليتاريا، فئات واسعة من البورجوازية الصغيرة، من صغار أرباب العمل            
و الرأسمالية تخلق حتما من     . إن اإلنتاج الصغير قد ولد و ما يزال يولد الرأسمالية على الدوام           

ملحق المـصنع، العمـل فـي المنزل،المـشاغل          ()الفئات المتوسطة (يد جملة كاملة من     جد
الصغيرة المنتشرة في عموم البالد، نظرا لمتطلبات الـصناعة الـضخمة، مـثال، صـناعة               

إن هؤالء المنتجين الصغار الجدد يدفعون، بدورهم، حتمـا،         ). الخ....الدراجات و السيارات،    
يه يكون من الطبيعي تماما أن تكون الخالة على هذا النحو و إن             و عل . إلى صفوف البروليتاريا  

تظل أبدا كظلك حتى في أطوار الثورة البروليتاريا بالذات، إذ أنه من فادح الخطأ االعتقاد إن                
فان ما . ، لكي تتم هذه الثورة   )تاما(من الضروري تحويل أغلبية السكان إلى بروليتاريا تحويال         

من مناقـشات بـصدد التعـديالت       : ظم األحيان في ميدان األفكار فقد     نمر به اليوم، و في مع     
النظرية على ماركس؛ وما ال يتجلى عمليا في الوقت الحاضر،إال بالنـسبة لـبعض المـسائل                

الخالفات التكتيكية مع المحرفين و االنشقاقات التي تحدث فـي هـذا            -الجزئية للحركة العمالية  
عاملة، بالضرورة، أن تمر بـه بنـسب أوسـع بمـا ال              إنما يترتب على الطبقة ال     -المضمار

يقاس،عندما تؤدي الثورة البروليتاريا إلى التشديد من حدة جميع المسائل المتنازع عليهـا، و               
عندما تحصر هذه الثورة جميع الخالفات في نقاط ذات أهمية مباشرة بالنسبة لتحديـد سـلوك                

النضال، علـى الفـصل بـين األعـداء و          الجماهير، عندما تجبرنا هذه الثورة، في معمعان        
  .األصدقاء، على نبذ الحلفاء األردياء، بغية تسديد ضربات حاسمة إلى العدو



إن نضال الماركسية الثورية الفكري ضد النزعة التحريفية، في أواخر القـرن التاسـع              
لـى  عشر، ليس سوى مقدمة للمعارك الثورية الكبيرة التي ستخوضها البروليتاريا الـسائرة إ            
  .األمام، نحو انتصار قضيتها التام، رغم كل تردد العناصر البورجوازية الصغيرة و تخاذلها

  .الناشر.اتكتاب اإلرشاد   *
بـازاروف و   لبوغـدانوف و  )  في الفلسفة الماركـسية    دراسات(انظر كتاب     **

أن [فـأكتفي إذن اآلن     .ليس ثمة ما يدعو هنا إلى تحليل هذا المؤلف        . غيرهما
في جملة من المقاالت أو فـي كـراس          ين، في مستقبل قريب،   أعلن أني سأب  

خاص، أن كل ما قيل في هذا النص بصدد المحرفين الكانطيين الجدد ينطبـق             
 المحـرفين الهيـوميين الجـدد       )الجدد(أيضا، من حيث الجوهر، على هؤالء       

الماديـة و   ) راجع لينين ). (أنصار بركلي (و البر كليين الجدد     ) أنصار هيوم (
) مارس(كتب في النصف الثاني من آذار        .)الناشر(. ب النقدي التجريبي  المذه
) أكتـوبر (  تـشرين األول   ٢و  ) سبتمبر(  أيلول ٢٥صدر ما بين    ـ   ١٩٠٨

. )١٨٨٣-١٨١٨ كارل ماركس ( في مجموعة    ١٩٠٨)  تشرين األول  ١٥و٨(
 ١٠المصدر المختارات في   ـ  ٢٦-١٥، ص١٧المجلد  ـ  غسانت بطرسبر

  .  دار التقدم موسكو٤١٤ ص ٣ المجلد –مجلدات 
  
  



  الهوامشالهوامش
 تيار في االشتراكية البورجوازية الصغيرة معاد للماركسية، أسمي باسـم           :البرودونية )١

 لم  فقد انتقد برودون الرأسمالية بشدة، و لكنه      . أيديولوجيه الفوضوي الفرنسي برودون   
مـا الفقـر    ير المخرج في القضاء على أسلوب اإلنتاج الرأسـمالي الـذي يولـد حت             

 الرأسمالية، في إزالة نواقصها و      )تصحيح(والالمساواة و استثمار الشغيلة،بل رآه في       
حلم بـرودون بتخليـد الملكيـة       . تجاوزاتها عن طريق إجراء جملة من اإلصالحات      

 يـستطيع   )للتبـادل ( و مـصرف     )شعبي(الخاصة الصغيرة، و اقترح تنظيم مصرف       
نوا وسائل اإلنتاج الخاصة و يصبحوا حـرفيين        بواسطتها العمال، حسب زعمه، أن يقت     

لم يفهم برودون دور البروليتاريا التاريخي،      .  لمنتوجاتهم )العادل(و يؤمنوا التصريف    
ووقف موقفا سـلبيا مـن النـضال الطبقـي و الثـورة البروليتاريـة وديكتاتوريـة                 

ز بدأب  ناضل ماركس و انجل   . و أنكر ضرورة الدولة من مواقع فوضوية      .البروليتاريا
و قد انتهى النضال    .و مثابرة ضد محاوالت برودون لفرض آرائه على األممية األولى         

الحازم الذي خاضه ماركس و انجلز و أنصارهما ضد البرودونية في األممية األولى              
  .بانتصار الماركسية التام على البرودونية

شن الباكونينيون  . وضويةتيار اسمي باسم ميخائيل باكونين، ايديولوجي الف      : الباكونينية )٢
تميـزت  . كسية و التكتيك الماركسي للحركة العمالية     نضاال ضاريا على النظرية المار    

الباكونينية بموضوعتها األساسية التي تنكر الدولة،كل دولة، بما في ذلك ديكتاتوريـة            
ين أنـه   و باعتقاد الباكونيني  .البروليتاريا،و بعدم فهم دور البروليتاريا التاريخي العالمي      

كـان  . أن تقود الفتن الشعبية   )بارزة(ينبغي لجمعية ثورية سياسية مؤلفة من شخصيات        
تكتيك الباكونينيين القائم على المؤامرات و على الفتن الفوريـة و اإلرهـاب تكتيكـا               

تسرب بـاكونين إلـى األمميـة       . مغامرا و معاديا للتعاليم الماركسية بصدد االنتفاضة      
فـي مـؤتمر    .تيالء على مجالسها العام، و ناضل ضد ماركس       األولى،و استهدف االس  

  .، طرد باكونين من األممية األولى بسبب نشاطه التشويشي)١٨٧٢عام (الهاي
الديمقراطية العالمية،معاد للماركسية؛انبثق في    -تيار انتهازي في االشتراكية   :تينيةالبرنش )٣

) ١٩٣٢-١٨٥٠( برنـشتين  أواخر القرن التاسع عشر في ألمانيا و أسمي باسم ادوارد     
الديمقراطية األلمانية و في األمميـة      -زعيم الجناح االنتهازي المتطرف في االشتراكية     

أنكر نظرية النضال الطبقي للماركسية، و التعاليم المتعلقـة بحتميـة انهيـار             . الثانية
ال من  اعتبر برنشتين النض  . الرأسمالية و بالثورة االشتراكية و ديكتاتورية البروليتاريا      

 أوضاع العمال االقتصادية في ظل الرأسـمالية        )تحسين(أجل اإلصالحات الهادفة إلى     



الحركة ( :المهمة الوحيدة التي تواجه الحركة العمالية،و تقدم بالصيغة االنتهازية القائلة         
  .)كل شئ، الهدف النهائي ال شئ

اسـم االشـتراكي    الديمقراطية،اسـمي ب  -تيار انتهازي فـي االشـتراكية     : الميليرانية )٤
 فـي الحكومـة     ١٨٩٩يران الذي اشترك سنة     اإلصالحي الفرنسي ألكسندر ايتيان ميل    

كان اشتراك ميليران في الحكومة البورجوازية تعبيرا       . البورجوازية الرجعية الفرنسية  
 سياسة التعاون الطبقي    -الديمقراطية االنتهازيين -ساطعا عن سياسة زعماء االشتراكية    

 و عن امتناعهم عن النضال الثوري،كمـا كـان خيانـة لمـصالح              -مع البورجوازي 
  .الطبقات الكادحة

  .الديمقراطيون األلمان الذين عارضوا تحريف الماركسية-االشتراكيون: وذكساالورث )٥
ركسي ثوري في الحركة االشتراكية الفرنسية فـي أواخـر القـرن            تيار ما : الغيديون )٦

، بعـد   ١٨٨٢فـي سـنة     . رأسه غيد و الفارغ   التاسع عشر و أوائل القرن العشرين ت      
ايتيان، شكل الغيديون حزبا مستقال،     _انشقاق حزب العمال في فرنسا أثناء مؤتمر سان       

 ١٨٨٠ظل الغيديون أمناء للبرنامج الذي أقره لحزب سنة         . مع احتفاظهم باالسم القديم   
 الثوريـة   في مدينة الهافر، و الذي كتب ماركس قسمه النظري، و ذادوا عن السياسة            

  .المستقلة للبروليتاريا
،اتحد أنصار النضال الطبقي الثوري برئاسة غيد في الحزب االشتراكي          ١٩٠١في سنة   

،اتحـد  ١٩٠٥في سنة   ). الذي اخذوا يسمون أعضاء أيضا باسم زعيمه أي بالغيدين        (في فرنسا 
  . الموحدي في الحزب االشتراكي الفرنسيالغيديون مع الحزب االشتراكي الفرنسي اإلصالح

 تيار إصالحي، يميني، في الحركة االشـتراكية الفرنـسية،ترأسه جـان            :الجوريسيون
اسية ، قام الجوريسيون بتحريف الموضوعات األس     )بحرية النقد (تحت ستار المطالبة    . جوريس

، ١٩٠٢وفي سنة   . في الماركسية، و دعوا إلى التعاون الطبقي بين البروليتاريا و البورجوازية          
  .لحزب االشتراكية الفرنسي الذي تبنى مواقف إصالحيةشكلوا ا

 إصالحي في الحركة    ،أو االمكانيون، تيار بورجوازي صغير    ) باسم بروس (البروسيون  
، ١٨٨٢في عـام    . االشتراكية الفرنسية حاول صرف البروليتاريا عن طرائق النضال الثورية        

و . )الثـوري _االجتماعي العمالحزب  (بعد انشقاق حزب العمال في فرنسا، شكل االمكانيون         
كتيكها الثوري، و طمسوا األهداف االشتراكية      أنكر االمكانيون برنامج البروليتاريا الثوري و ت      

  .)الممكن(، )اإلمكان(للحركة العمالية،و اقترحوا حصر نضال العمال في إطار 
فـضال عـن    . ١٨٨٤ تأسـس عـام      :الديمقراطي في بريطانيـا   -االتحاد االشتراكي  )٧

و الفوضويين،انـضم إلـى االتحـاد االشـتراكي         ) هايدمان و غيـره   (الحيين  إلصا



كفليـتش،  (الديمقراطيين الثوريين،أنصار الماركـسية     -الديمقراطي فريق االشتراكيين  
الذين كانوا يشكلون الجناح اليـساري فـي        ) مان، ايفلينغ، ايليونورا ماركس، وغيرهم    

الديمقراطي -لز انتقادا حادا االتحاد االشتراكي    انتقد انج .الحركة االشتراكية في بريطانيا   
بسبب جموده العقائدي و انعزاليته، و بسبب انفصاله عن لحركة العمالية الجماهيريـة             

-، اسـمي االتحـاد االشـتراكي      ١٩٠٧في عام   . في بريطانيا و تجاهله لخصائصها    
، مع  ١٩١١و هذا الحزب أسس في عام       . الديمقراطي-الديمقراطي بالحزب االشتراكي  

في عـام   . العناصر اليسارية في حزب العمال المستقل، الحزب االشتراكي البريطاني        
  .،اشتركت أغلبية أعضاء هذا الحزب في تأسيس الحزب الشيوعي البريطاني١٩٢٠

انضم إلى هـذا الحـزب      . ١٨٩٣منظمة إصالحية تأسست عام     :حزب العمال المستقل  
قابات القديمة و ممثلوا المثقفـين و البورجوازيـة          وعدد من الن   )التريديونيات الجديدة (أعضاء  

شغل حزب العمال المستقل، منذ     . كان الحزب برئاسة كير هاردي    .الصغيرة،المتأثرون بالفابيين 
على الشكل البرلماني للنضال    بداية وجوده، مواقف بورجوازية إصالحية، معلقا اهتماما خاصا         

و قد قال لينين في وصـف       ). حزب األحرار (ي  و على الصفقات البرلمانية مع الحزب الليبرال      
 )مـستقل ( (، و انه    )انه حزب انتهازي تابع دائما بالفعل للبورجوازية      (حزب العمال المستقل    

، ٢٢، و المجلد    ٩١-٣٩،٩٠لمؤلفات الكاملة،المجلد ا( )عن االشتراكية فقط و تابع جدا لليبرالية      
  )١٢٣-١٢٢ص 
ورجوازية ، و هي ضرب من االشتراكية الب      )مطلقةال(ة   أنصار االشتراكي  :االطالقيون )٨

شكل االطالقيون تيارا وسطا من الحزب      .كان ريكو فيري زعيم االطالقيين    . الصغيرة
االشتراكي االيطالي،و ناضلوا في سنوات العقد األول من القرن العشرين في جملة من             

 و يتعاونون مع    المسائل ضد اإلصالحيين الذين كانوا يشغلون مواقف انتهازية متطرفة        
  .البورجوازية الرجعية

  .  تيار انتهازي،بورجوازي صغير في االشتراكية الديمقراطية في روسيا:فةالمناش )٩
،نـال  )١٩٠٣عـام  (ابات الهيئات المركزية في المـؤتمر الثـاني ح ع ا د ر         لدن انتخ 
و " بولشنـستفو  "بالروسية(الديمقراطيون الثوريون و على رأسهم لينين األغلبية        -االشتراكيون

بالروسية (، و نال االنتهازيون األقلية      ")الشفةالب"أو  " البولشوفيك"ومن هنا اسم    . معناها األغلبية 
  ").المناشفة"أو " المنشفيك"و من هنا اسم . و معناها األقلية" منشنستفو"

، وقف المناشفة ضد زعامة الطبقة العاملة في الثورة و          ١٩٠٧-١٩٠٥في مرحلة ثورة    
طالبوا باالتفاق مع البورجوازية الليبرالية التي كان       حالف الطبقة العاملة مع الفالحين، و       ضد ت 

في سنوات الردة الرجعية التي عقبت هزيمة ثورة        . ينبغي، باعتقادهم، أن تناط بها قيادة الثورة      



فقد طالبوا بتصفية الحزب السري الثوري      : ، صار المناشفة بأغلبيتهم تصفويين    ١٩٠٧-١٩٠٥
  .طبقة العاملةلل

، اشـترك   ١٩١٧) فبرايـر (بعد انتصار الثورة البورجوازية الديمقراطية فـي شـباط          
المناشفة في الحكومة المؤقتة البورجوازية، و دعموا سياستها االمبريالية و ناضلوا ضد الثورة             

  .شتراكية الجاري إعدادهااال
ورة على المكشوف، حـزب  معاديا للث بعد ثورة أكتوبر االشتراكية، صار المناشفة حزبا        

  .ينظم لمؤامرات و االنتفاضات الهادفة إلى إسقاط السلطة السوفيتية، ويشترك فيها
 تيـار بورجـوازي صـغير نـصف         :)النقابية الثورية (أو   )السنديكالية الثورية (  )١٠

فوضوي، ظهر في الحركة العمالية في عدد من بلدان أوربا الغربية في أواخر القـرن    
  .شرالتاسع ع

أنكر السنديكاليون ضرورة نضال الطبقة العاملة السياسي، و الدور القيادي للحـزب، و             
 عـن طريـق تنظـيم       ،تـستطيع ) السنديكات(و اعتبروا أن النقابات     . ديكتاتورية البروليتاريا 

. في يدها مقاليد إدارة اإلنتـاج اضراب العمال العام، و بدون ثورة، أن تدك الرأسمالية و تأخذ         
السنديكالية الثورية كانت في كثير من البلـدان نتيجـة مباشـرة و محتمـة               ( لينين أن    أوضح

  ).١٨٩-١٨٨، ص ١٦المؤلفات الكاملة، المجلد .()لالنتهازية و اإلصالحية والبالهة البرلمانية
  
  
 




