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  !� عامل العامل، احتدوا

  


	�ن�א������������א����� �

����ز�����ل�א��������������	��א�

����ز���وא��Aא����!�"�@ 

يــة يف احلركــة الّ�هتازيــة� 1§ ّعام ية  أو يف احلركــة ل يو ّا ع ــّش! مفهــوم ,لمــي مضــن املفــاهمي ل
ي ّاألسا 3ين اس! ثورة املار5يس ا لة لعمل ا ;لين ياCة خطوط. ُبلِشفيل ة مـار5س ّه العامبصقام 

يا مــن أراكن ,ــمل ّ،وطــوسلجنأو نــا أسا بح ر هــوم  تالني هــذا ا نــني و ســ!ر  P يــص ســ! لي ملفل
ثـورة الربو لا يـةتاريـة يف عـرص يل ّ�مرب� ناولـت ظـاهرة ُبلـِشفUل,ديـد املؤلفـات ا. ل تة 

نني ّ�هتازية� تاYت  ي، نذ5ر مهنا  يـة« و»خطتـان« و»مـا العمـل؟«لك ّ�مرب�  أ,ـىل ل
ثورة « و»يةلمراaل الرأسام يةلا ّالعام سيكل سارية، « و»dـ واملرتد اكو ّا  مـرض طفـويلل3ـ

يةا يف عيو تالني يف »لش! تاYت  س!، و ;سائل ا« و»لينg3ّيـة;ا أسـس«ك  ضـد »لينg3ّيـةمـ
U ّالرتو تاYتـه ضـد dسك Uـة و كة والزنو ف يـين يف احلـزب ا�حنـرافUفي ل ا  اtي ُبلـِشفيrمي

تاYتـه حـول  كxy بوwارvن، و ّساريةلا«Uzـة وrميي ا�حنرافـاتم سأ} ال»3ـ Uـة ملـ يف ا ّقو م
ية لوالكولويا   .اخل، ن
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Uة لا 2§ ّتحر ساوي �يف يـة �هذه األwرية أمشل ويه الظاهرة . ّ�هتازيةdال  ّج� الكـربى ع
بقـي يـّ�هتازيـة�. لطاليت يفرزهـا الـرصاع ا ّ يه مجمـوع ا ارات الـيت ختـدم الربجوازيـة لت

Uـة للك ا شـّ�هتازيـةداwل حركة العامل، قد تأwذ � ّتحر ف و�راجـع ّمبعـىن أهنـا حتـريف
بادئ العام ّلك أو بعض ا يةة ;لمل ّامر yـل لينg3ّية; ا5س! نو,ـة  م حتـت �فطـات  تـأقمل «م� لا

تطــور العلمــي و�ج�عــي Uــة« أو »لمــع ا ية القو ماخلــصو yال .  اخل»ص تــرب   �tمــ تع
Uة  شو Uة واملاوية واخلرو تا فالرب zd ي Uة �ش! ّحتر ية وحترف امل»�راجع«ألهنا يف ّار  لينg3ّيـة; ا5ـس!

Uة«حتــت �فطــة  ية ا يzاخلــصو ــصص ــة وحتــت �فطــة »ل بة ;لاموي Y !ــس zــ«ل ت ّا ــع ل أقمل م
ثة والعلومّتطو ية احلد يرات الرأسام Uة»ل شو Uة واخلرو تا بة ;لرب Y ف zd ي ش! �س! zل. 

تطـــور � 3§ ية  يف احلركـــة ّ�هتازيـــةتوقـــد  يو ّا ع ية رصحي ;ل»حتريـــف«دون لـــّش! ّامر  5ـــس!
س. لينg3ّية;ا نني ¥هؤالء مه من  بدأ«ليمهيم  هـر قلـب « أو »ملقوميو ا ظاحلـافظون عـن 
ية;ل ّامر ية امل»حيرفـون«، هــؤالء دون أن »5ـس! ّار تواهــا لينg3ّيـة; ا5ــس! حم، يفرغوهنــا مـن 

س ثوري،  ّا مت vUل ّكون حبر يةة املف ّار Uلوهنـا إىل ّ ال °رو¯ـا، هـؤالء حيو5س! ّإصـال  وإىل ةح
تظار« ئــة او ،»ةّيــنا ب�قــصون مــن دور ا´,ايــة وا لتعي z لثوريــة يف صــلب امجلــاهري

تعل ثورة، مه دامئا  Y امU ّتحضريها  ي ل �ظـرون مزيـدا مـن ;لقل ثـورة و يzلون بعـدم نـضج ا ل
تاجتطور قوى « ن. »ناإل ّهذا ا بدأ« ّا�هتازيةوع من ل y»ملقوميي ا  ّ يـا Yخلـصوص م خيx ¼ر

ــل  ¾ يا  ــانوف يف رو ي¿ ــا و ي سيك يف أملا قاكو ــ! س بل ن ــ d1914 ــوا إىل ــد ذ� حتول ــه بع  ألن
3ني سافرvناشرت يني شو فUنا نـ. 5 نا الـراهن أيـضا ا�هتـازيون مـن هـذا ا ّوجند يف و ل وع ق�

ـــةســـواء يف ا´ول  ي ّ�مرب� ــــل ـــون ب �ف ـــث  U vك  ـــاز ا´«ح ـــاتّاجن ـــضال »راس ن ل وا
ــل  ــدي أو يف ذي ــويف األي � Uــث يقفــون  ــة  �ــصادوي، أو يف أقطــارÄ العري مك� ح بق

ــّش ان�تفاضــات بعض املطالــب ن تــÅ �تفاضــات Yال»ينــصحون«عبية ول ــتفــاء  ب ك
¾و}« ي»ملقا ّ من الربجوازية ا يةة وحملل ّ�مرب� يلس!ّ، وبعدم طرح األهداف ال ّيا ة مـن س!
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ي بو نظم ا Y ةaل اإلطاÈّأ س! ل ثـورة ل3ل يÉ بدعوى ,ـدم نـضج الظـروف إلجنـاز ا لة ا لعم
ّيّوخطر الر   .يUzةّات ا´جع

تواهـا اّ�هتازيةو� 4§ Uـث  س!ّ �كون مـن  لـحم Uـح ّيايس  zـ. »ّرية¥ـسا«ة أو مييU ّ�كـون  zة ميي
يل احلركــة ال ينــدما تعمــل ,ــىل تــذ ــةع ي ّعام رشل نــدما  ــة،  ّ ;لربجوازي ــ Ìت U ع Yّإلصــال  ةح

ت Yّو بقاتل Uق بني ا لطو تالني احنـراف بوwـارvن.ف ترب   �t !س yال،يع Uـ،مـ  ّ احنرافـا  zا ميي
نـادي بـــ،ألنه يدافع عن الكوالك ومه رشحية الربجوازية يف الريف  يف »إدمـاÐم«ي و

ية�شــرت ــ. 5ا ي ــرب األ ت ــضا  �tّ أي مم ــازم ضــد تع a ــضال ن ــام  U ــدم ا ــة أن , ث ثا بة ا ل لقل
ي ّالربجوازية الو نـة الربوطن Uـق  لة وعزها مـن أÈـل  همي حتق يـيل ثـورة الو ّتـار� ,ـىل ا ن ة طل

ي ّا´ميقرا Uط ّة احنرافا  zيوعي اميي لّصا داwل احلزب ا تونـغ  وقـد 5ـرس مـاو dـيس. يينلش!
يّهـذا �حنــراف نظــر� يا ّ و ســ! ثــورة اا يف س! لــّصاكمــل جمــرى ا يUة يف إطــار نظرتــه ل zي

Uـة لا ّتحر يـ«حـول يف ّا´ميقرا بقـات مهنــا »ة اجلديـدةط تاتوريـة أربـع  نـادي بد ط الــيت  ك ت
ي ّالربجوازية الو ثورية طن ية ا تاتورية ا´ميقرا لة عوضا عن ا´ ط يةك سو تا ـا فUل  الـيت ط̄ر

ي ّتالني واأل مم ثةس! ثا لة ا تذي. ل ّبل و5رس هذا ا نـاء ل ;لربجوازية حل ثـا  يه   Öبىت ف ب عسم ¥ـ
ية« يـّ يف الـص»�5شرتا ّني Yإلد,ـاء أن الربجوازيـة الو ية لـّصة اطن ¾ـل �شـرتا U5ة  تقي z

Uهتا بل جيب  ي»ب�ر3هتا«لتصفوبأنه ال داعي   ّ ¾ـدأ  ف ماوّوهكذا حر. اسلم مdيس تونـغ 
ي ّأسا ية يف املاس! ّار نـاقض بـني الربولينg3ّية; ا5س! ية ا ل وهو ,دا تل وازيـة يف تـار� والربجيئ

يف  Uة الربجوازية و�تقال ا ية ورضورة  نمرÉa �شرتا ن لع5 يةإىل �تصف   .5شرتا

ّسارية« ّ�هتازيةو�كون � 5§ نعه يل حبزب الربوّ ترض، يف هذه احلا}، ويه»¥ متتار� ألهنا 
ية اخلاص نضا يهتا ,ىل أساس جتر°هتا ا ّمن �رية امجلاهري وتو ل ل ع ة، ألهنـا حتـرق املراaـل ب

هــدف اrهنــايئ»dــس!تعßل«و نــ. ل بلــوغ ا ّهــذا ا Uــق ّ�هتازيــةوع مــن �ل هــم أن  حتق ال  يف
ــ تطل يجي  ــدف �ســرتا ه ّا ي ت ــل U ــا  ّب خطط نو�ك�يك ّة  ــة م� ــل«, ــأÄّأق ــ» ش تطل ّ و ب ي
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ي ت¿داما ثور� لألشاكل ا ّا ن رسيلعلس! ّة واألشاكل ا نضال، وإتقـان فـنل ّة يف ا هجـوم ل ل ا
نـ. ّفاع ,ىل aد سواءّ ا´ّوفن يطر هـذا ا ّوإذا مـا  ل  ,ـىل حـزب ّ�هتازيـةوع مـن �سـ!

تـار�ال يؤدليربو ّ فإنـه  نـني،ة ألنـه يلقـيّي بـه إىل هزميـة حمققــســ!  بقــوى ،لي كــام يقـول 
هــذه الّطا نح  لّطيعــة وaــدها يف املعركــة دون أن  ميــ ّيعــة الفرصــة لــيك جتــرلل  وراءهــا ل

باه الربو لامجلاهري الغفـرية ;لفالaـني وأ نـ. تـارينييشـ! Éy ,ـىل هـذا ا ّومـن األ ل  وع مـنمـ
نني يف مؤلفه ّ�هتازية� ية«لي تÅ اليت حتدث عهنا  يو عاملرض الطفويل  Uـث »;لـش! ح 

ي ّهرت  ت يةاحلركة ال يف  »¥رساوية«ارات ظ ّعام سل يانـة ا ية 5رد فعـل ,ـىل ا ّ العا لـ خل افرة مل
يــ ّلأل يــة الــيت شــار5ت ونظمم ثا ّة ا ن يــا واêــر وCريهــال يني يف أملا يو نمــت اêــازر  ع . ;لــش!

ّساريةل اّية�هتازوهكذا �كون � با،3 يح ,ـىل �،ل Cا Uـّ�هتازيـةحصـ رد فعل Cري  ّ ا zمييr ة
يّو,ىل القمع الر بقات الر ّيب اtي متارسه الربجوازية وا جع لط   .ة األخرىه

يان لال. ّ�هتازيــةأمــا األســاس �ج�عــي لال 6§ يــان أسا بعــان اج� ســ!نــاك  ع g مه  ّ�هتازيــةف
تلف رشاحئ ها، املصدر �ج�عي األول هو  خمبأنوا  الربجوازية الـصغرية املفقـرة الـيت ع

يةdسحقها  ّ�مرب� ثوريـة لكهنـا جتلـب ل نظم إىل احلركـة ا �اكرية  ل والربجوازية � ف�ـ ح
هـا  نـرص وأaالïـا الزائفـة Yلعـودة إىل مو Y قعها تذبـذهبا و,ـدم ثقهتـا  »الوسـطي«لمع

يازاهتا«و ية ال. »م�ا تقرا سمى Yألر ثاين هو ما  طاملصدر األسايس ا سـ! ¥ ôـة ّيـةلعامل لف أو ا
تربجزة«من العامل  �ـات األرYح »ملا �ـات ,ـىل  yال الـيت  يـة  نقا ية ا بريوقرا ف، ا تق مـ ب ل ط ل

باه  تعمرات وأ نهيـا الربجوازيـة wاصـة مـن هنهبـا  �اكرية الـيت  شـ!القصوى � س! ;لمـجت ح
تعمرات ــس!ا ــارخيي . مل ت شأ ا �الف ا ــني wاصــة ال ت ــاتني ا ــني ه ــزي ب لوحنــن من ــ z ôمل ــلف خ
ôات من الربجوازية الصغريةلكن øهام . و�ج�عي Uا  كفنف  طبق ّ يـزي . يص rمتوهـذا ا ل

يد، بني ا´ول  تطرق ;لفرق، ,ىل هذا ا ندما  ية  لصعYخلصوص أ ن ع يةمه ّ�مرب�  من ل
تعمرات من Ðة أخرى باه ا تعمرات وأ س!Ðة وا ش! ملس! يـةففي ا´ول . مل ّ�مرب�  جتـد ل

Uة Yخلصوص وهو فارق هام (ّ�هتازية� ها) مييzويه   �ج�عـي األسـايس يف سـأسا
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ية ال تقرا طاألر يةس! ّعام ية الل بريوقرا رشاحئ ا ط وش!ىت ا ل يةل ّعام هذا رمغ تواصـل املـصدر . ل
�ـصادية ّ�هتازيةاآلخر لال سحوقة بفعـل األزمـات � ثل يف الربجوازية الصغرية ا ق ا ملـ ملمت

�اكرات تغالل . حـوسطوة � تعمرات فـإن � باه ا تعمرات وأ سـ!أمـا يف ا س! شـ! ملـس! ملـ
Uح الرأ بحـث عـن األرYح القـصوى ال  تعامري الوحـيش اtي  به � ي�ـساميل و ي س! ش!

ية إماكية  ية والربجوازية الو نلالمرب� ن بقـة العـامÉ»رشـوة«طل ôـات واسـعة مـن ا لط  . ف
Uة و (ّ�هتازية�t جتد � ّساريةمييzويه  ôـات ) ¥ ها �ج�عـي Yخلـصوص يف  فأسا س

ثا Yلربوالربجوازية الصغرية املفقرة من فالaني و تحقني aـد لحرUني  ي مل تـار� واvtـن يف
ــني الربجــوازيني  ثقف ــة، ويف ا ن ــف أو املد ــالك يف الري بعض األم ــا  ب ملتفظــون Cا ي ــ ب ل حي

نـة  يـة;لهميالـصغار الرافـضني  ّ�مرب� نظريــة ل يوعي وا ثوريـة احلـزب ا نهبـرvن  ل وا ش! ب لـمل
يةامل ّار   .لينg3ّية; ا5س!

ــة الربو 7§ يع ــوvن  ــرÉa �ك ليف م ــار�، أي يفيطل يوعي ت ــزب ا ــوvن احل ــرÉa �ك ــش! م ل
نـضال ضـد �ُبلِشفيلا �يس ا ل،  Uـة Yخلـصوص ّ�هتازيـةvك نـضال ضـد (rمييz ا ;لwالفـا 

ّساريةلا« ّ�هتازية� يـة aامسـة) »3ـ نـضال ضـد �. مهأ Uـة أي ضـد ّ�هتازيـةلألن ا rمييz ا
شلك ال ¾ارشة  نع  بقي، هو ما  رشvن Yلوفاق ا Uة وا dاإلصال مي ملط تار�ملÌح بقـةليربو  Pط 
هم اrهنـايئ أي  ¾ـارشة العـامل مـن إدراك هـد نـع  ية، هو ما  فوا م مي ية ع يو ّا ع وحتطـمي لـّش!

بقـة العـامÉ عـن ّ�هتازية�. الربجوازية ية ا تقال سأ} ا ¾ـارشة  Uة تـرضب  لط ا ل سـ! مـ مي z rمي
نـة ال سأ}  ¾ـارشة  Uة، تـرضب  ها ا ميالربجوازية ووعهيا بأهدا همـ م بق تـار�لطف  ,ـىل ليربو

تعمرات وأ ثـــورة يف ا س!ا سمى ملـــل ها ملـــا  تعمرات وتعمـــل ,ـــىل تـــذ ¥ـــباه ا س! ييلشـــ! ملـــ
ية   .طنYلربجوازية الو

نــضال ضــد � سأ} aامســة ّ�هتازيــةلأمــا بعــد �كــوvن احلــزب، ومــع بقــاء ا Uــة  مــ ا zي rمي
نـضال ضـد � بح أيـضا ا ية دامئا،  لوأسا يص ّساريةلا« ّ�هتازيـةس!  aاسـام مـن أÈـل »3ـ

� ثــورةتعبجعــل احلــزب جامهــري�، مــن أÈــل إ,ــداد امجلــاهري و ألن . ;لهتــا الواســعة 
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ّساريةل اّ�هتازيــة� بط جامهرييــة احلــزب وقدرتــه ,ــىل جــر الفالaــني 3ــ Y تــرضب ّ لــض
ية  هجـوم اrهنـايئ ,ـىل الرأسـام يـق احلـزب عـن حتـضري ا باه الاكدaـني، ألهنـا  لوأ تع لش!

ية ّ�مرب� نضال ضد �. ل ل¾ل �كوvن احلزب ال vكون ا ّساريةل«» ّ�هتازيـةق  aاسـام »3ـ
نـوع مـن و,ىل Èدو سعى هـذا ا سه مل يوÈـد بعـد حـىت  لل األعامل، ألن احلزب  ¥ـ نفـ

ية ,ىل نطاق واسعّ�هتازية� يا gعه من �ر3هتا ا س! إىل عز� عن امجلاهري و لس! ب   .م
  20/9/2011 ،تو�س

  
  :�رش ألول مرة يف

متدن، ,دد    26/9/2011، 3498ملاحلوار ا
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