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                                                                            ١٩المحاضرة

  دفاتن محمد رزاق.م.ا

  التروتسكیة الجدیدة

اال ان التروتس���كیة ب���دأت الع���ودة م����ن  ١٩٤٠عل���ى ال���رغم م���ن وف���اة تروتس����كي ع���ام 

لع���دد م���ن المنظم���ات كبی���رة ات وبدای���ة الس���بعینیات فظھ���رت منافس���ة یالس���تینجدی���د ف���ي نھای���ة 

متع��ددة منھ��ا الت��ي اسس��ھا تروتس��كي فحمل��ت اس��ماء  )١(الرابع��ةالت��ي ادع��ت تمثیلھ��ا لألممی��ة 

، ن االمریك�����انیتروتس�����كیاال ان ال... )س�����كرتاریة االممی�����ة الرابع�����ة (، ) اللجن�����ة العالمی�����ة(

وك����ذلك ، رابط����ة الص����راع الطبق����ي(تح����ت اس����م  ١٩٧٣مھم����ة جدی����دة اس����تطاعوا تش����كیل 

ل���ك المنظم���ات وامت���دت ت، ) ارتاكوس���یینبالسمنظم���ة اخ���رى ق���د تش���كلت وتحم���ل اس���م رابط���ة 

س���كیة ف���ي ع���دد كبی���ر م���ن البل���دان االوربی���ة اال انھ���ا تش���ترك بأعتب���ار نظری���ة الث���ورة تالترو

رئیس�����یة اتجاھ�����ات ث�����الث  نقط�����ة االرتك�����از االساس�����یة ویمك�����ن تمیی�����ز وتس�����كيلترالدائم�����ة 

  -:بشأنھا

                                                           
  Internationalismاألممیة ) ١

وهــي تــنعكس فــي التضــامن الطــوعي للطبقــة ، واحــدة مــن أهــم مبــادئ أیدیولوجیــة وسیاســة االحــزاب الماركســیة

وكـان مـاركس وأنجلـز أول مـن ،.في وحدة أفعالهم والتنسیق بینهم ومساعدة ودعم بعضـهم، العاملة وكادحي كافة االمم

الذي برهن على وحدة مصالح عمال جمیع البلدان في الكفاح ) البیان الشیوعي(صاغا مبادئ االممیة البرولیتاریة في 

ومســاعدة ، والكفــاح مــن أجــل الســالم ضــد الحــرب، وحمایــة أمــن المجتمــع االشــتراكي، مــن أجــل التحــرر مــن الرأســمالیة

سـعي یهـدف الـى تقسـیم الشـعوب علـى أسـاس قـومي أو  ودحـض كـل، شعوب العالم النامي لتطویر اقتصادها وثقافتهـا

  .عنصري

وهدفت ان تكون ، وشارك فیها ماركس، )الرابطة الدولیة(بأسم  ١٨٦٤وقد تأسست االممیة االولى في لندن عام 

 -١٨٨٩وظهرت االممیة الثانیة في باریسبین عامي ، الحزب العالمي للعمال ولیس اتحادًا لألحزاب الوطنیة

، او الكومنترون، أي االممیة الشیوعیة، أما االممیة الثالثة، ام التمام اللقاءات الدوریة والمؤتمراتكإطار ع١٨٩١

وكان الهدف من إنشائها ان تكون أداة للثورة لیس بید الطبقة العاملة ، ١٩١٩فقد انشئت في موسكو عام 

ونشأت األممیة الرابعة من قبل تیار  وحددت لها أشكاًال تنظیمیة دقیقة، بل أیضًا بید كل عمال العالم، فحسب

وتأخر إنشاؤها حتى عام ، هو التیار التروتسكي، في الحزب الشیوعي الروسي١٩٢٣یساري معارض ظهر عام 

  غیر أنها لم تتمكن من االنتظام بسبب االنشقاقات داخل صفوفها، وكان التأسیس في باریس، ١٩٣٨
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ال����ذي ی����رى ب����أن ) بوس����اداس(التروتس����كي الفرنس����ي االتج����اه المتط����رف ویمثل����ھ  -١

كم���ا بالنظ���ام الرأس���مالي التنظیمی���ة عل���ى االطاح���ة الیس���ار المتط���رف یتمی���ز بقدرت���ھ 

 .ھو في المانیا

ال���ذي یمك���ن ان ی���ؤدي ال���ى اتج���اه اش���تراكي اص���الحي ی���ؤمن باالص���الح الت���دریجي  -٢

 .اجتماعیة جذریة ومثل ھذا االتجاه التروتسكین الكندیونتغییرات 

 .االتجاھین السابقییناتجاه معتدل یجمع بین  -٣

  -:فھوالذین مثلوا ھذا االتجاه أما أبرز المفكرین 

نظری���ة (یكیة كفك���ر ول���یس كتنظ���یم فھ���و یؤی���د س���بالتروتر ال���ذي ام���ن یتش���راس���حاق دو -١

ھ��ي رد فع��ل  لس��تالین)بل��د واح��د االش��تراكیة ف��ي(ب��ان نظری��ة وی��رى )الث��ورة الدائم��ة

روس���یا ال���ى خ���ارج االش���تراكیة ع���ن نق���ل التجرب���ة ع���ن عج���ز س���تالین لوجي یوأی���د

النظری���ة عك���س تل���ك أثب���ت اال ان الواق���ع س���تالین م���ن قب���ل براغم���اتي فھ���ي تكتی���ك 

 ١٩٤٩-١٩٨٤وف����ي الص����ین واالفریقی����ة فأمت����دت الث����ورات ال����ى ال����دول االس����یویة 

س���تكون ان تروتس���كي حم���ل قص���ر نظ���ر عن���دما اعتق���د ان الث���ورة كم���ا وج���د دوتیش���ر

 لف����ةتخال����ى دول م أمت����دتان الث����ورات ف����الواقع نج����د او غرب����ي ف����ي بل����د متط����ور 

 .وشرقیة

عل�ى تش�كیل الفالح�ین لعدم ق�درة ائمة وتحلیلھ دالالثورة اكد ماندل نظریة ارنست ماندل  -٢

طبق�ة الفالح�ین فقد تنظم یة برولیتاراو فھم اما تحت قیادة برجوازیة مستقلة قوة سیاسیة 

عل�ى یتطل�ب ل�یس االس�تیالء  ی�ةلیتارالث�ورة البروعل�ى نج�اح مم�ا ی�ؤثر الى البرجوازیة 

تواج��ھ  ث��ورةالكم��ا ان الرأس��مالي الل غوالغ��اء االس��تفق��ط او انم��ا عل��ى المعام��ل الس��لطة 

المادی��ة الرأس��مالیة م��ن خل��ق االس��س حی��ث ل��م ت��تمكن ف��ي بل��د متخل��ف جدی��دة ص��عوبات 

الصعوبة وكانوا مقتنعین ان نج�اح الث�ورة یمت�د لتلك مدركین وعلى البالشفة االشتراكیة 

الثورة الروسیة دورھ�ا ف�ي قی�ام كما في المانیا وایطالیا حیث لعبت الى الدول الصناعیة 

ال�دعم الم�ادي تق�دیم یع�ود ال�ى ع�دم نجاح تلك الث�ورات كمحفز اال ان عدم  تلك الثورات

ان االش����تراكیین وال���ى والعس���كري الروس���ي لھ���ا بس���بب انش����غالھا ب���الحرب االھلی���ة 

حرف العمال ف�ي ال�دول الغربی�ة ع�ن النض�ال م�ن اج�ل الس�لطة سعوا الى الدیمقراطیین 

 .والمخادعاتبمختلف الوعود 
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