
  تیار النقد الماركسي الغربي للتجربة السوفیتیة

لقد حضیت التجربةالسوفیتیة بالنقد مـن المفكـرین الماركسـیین ممـا حـدا ببعضـهم الـى اعـادة النظـر 

  -: فیها بقصد التطویر او تالفي السلبیات ،لذلك سنتناول شخصیتین مثلت هذالتیار وهي

  كارل كاوتسي: أوالً 

  ا ـ حیاته 

، ولـــــــد فـــــــي تشـــــــیكي-ألمـــــــاني دیمقراطـــــــي اشـــــــتراكي ، وسیاســـــــي، ومنظـــــــروصـــــــحفي ،فیلســـــــوف 

  .م١٩٣٨ أكتوبر ١٧ في أمستردام ، وتوفي فيم١٨٥٤ أكتوبر ١٦في براغ مدینة

وأحـــــــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــــــرز ، الحـــــــــــــــــــــزب الـــــــــــــــــــــدیمقراطي االشـــــــــــــــــــــتراكي األلمـــــــــــــــــــــاني قیـــــــــــــــــــــادي فـــــــــــــــــــــي

 .فردریغ انغلز وبقیة العالم بعد وفاة أوروبا في الماركسیین المنظرین

بابـا "، وكان یلقب القرن العشرین كان كارل كاوتسكي أحد زعماء الحركة األممیة الثانیة في مطلع

، وذلــك )لیتاریــة والمرتــد كاوتســكيالثــورة البرو (فــي كتابــه المعــروف  لینــین ، وقــد هاجمــه"الماركســیة

  .الدولة السوفیتیة وطبیعة البلشفیة بسبب انتقاده للدیكتاتوریة

فـــي الحركـــة االشـــتراكیة ) الوســـط(أمســـى كـــارل كاوتســـكي مـــن أنصـــار  ١٩١٠واعتبـــارًا مـــن عـــام 

بســبب تــأثره بــإدوارد برنشــتاین وانضــم إلــى الحــزب  الماركســیة العالمیــة،تحول كــارل كاوتســكي إلــى

. ١٨٨١عـام  بریطانیـا وفریـدریخ إنغلـز فـي كارل ماركس الدیمقراطي االشتراكي األلماني، كما زار

، والتـــي أصـــبحت تطبـــع بشـــكل أســـبوعي ١٨٨٣الشـــهریة عـــام " األزمنـــة الجدیـــدة"وأســـس صـــحیفة 

بــین  بریطانیـا ،أقــام كاوتسـكي فـي١٩١٧، وبقـي رئیســًا لتحریرهـا حتـى عـام ١٨٩٠ابتـداًء مـن عـام 

قام إنغلـز بتكلیفـه  ١٨٨٨وفي عام . وأصبح أحد أصدقاء إنغلز المقربین ١٨٩٠و  ١٨٨٥عامي 

،ولقــد ســاهم كاوتســكي مــع أوغســت بیبیــل "نظریــات فــائض القیمــة"ریــر مجلــد مــاركس الثالثــي بتح

، الــذي اعتمــده الحــزب الــدیمقراطي االشــتراكي األلمــاني "برنــامج إیرفــورت"وٕادوارد برنشــتاین بكتابــة 

ــــده " االشــــتراكیة التطوریــــة"،وبعــــد أن طــــرح إدوارد برنشــــتاین أفكــــار ١٨٩١عــــام  اإلصــــالحیة، انتق

علـى نـواب  ١٩١٤ي مؤكدًا تمسك الحزب بقیم االشتراكیة الثوریة،وقدأقترح كاوتسـكي عـام كاوتسك

، الحرب العالمیة األولىالحزب الدیمقراطي االشتراكي في البرلمان األلماني، الذین صوتوا لصالح 

  .االمتناع عن التصویت
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مــع روزا لوكســمبورغ وٕادوارد  ١٩١٧غــادر كاوتســكي الحــزب الــدیمقراطي االشــتراكي األلمــاني عــام 

مقراطي االشــتراكي المســتقل، الــذي برنشــتاین وهوغــو هــاس، وســاهم معهــم فــي تأســیس الحــزب الــدی

إلــى الحــزب الــدیمقراطي االشــتراكي  ثــم عــاد كاوتســكي،المعــادیین للحــرب األلمــان وحــد االشــتراكیین

  .١٩٢٠بعد حصول انشقاق في الحزب الدیمقراطي االشتراكي المستقل عام 

خـــارج الســـیطرة ، التـــي كانـــت مـــا تـــزال ١٩٢٠الدیمقراطیـــة عـــام  جورجیـــا زار كاوتســـكي جمهوریـــة

  .عن هذا البلد الذي یحكمه الدیمقراطیون االشتراكیون كتاب البلشفیة، وألف

ـــد"كاوتســـكي  نلینـــی وصـــف ـــد كاوتســـكي"فـــي كـــراس " بالمرت ، بینمـــا رأى "الثـــورة البرولیتاریـــة والمرت

كاوتســكي أن البالشــفة بقیــادة لینــین أرســوا أســس دیكتاتوریــة جدیــدة لروســیا بعــد ثــورة أكتــوبر مكــان 

الدیكتاتوریة القیصریة القدیمـة،وكان یـرى البالشـفة كمنظمـة تآمریـة اسـتولت علـى السـلطة بـانقالب 

وبـدًال مـن االنتقـال إلـى المجتمـع . لروسـیا االقتصـادي دثت تغییرات ثوریـة ال تتوافـق مـع الواقـعوأح

تســـــــیطر علیـــــــه البیروقراطیـــــــة، تفـــــــوق مآســـــــیه مآســــــــي  مجتمـــــــع االشـــــــتراكي تـــــــم االنتقـــــــال إلـــــــى

بعـــــــــد خالفـــــــــه الشـــــــــدید  فیینـــــــــا الغربیـــــــــة،انتقل كـــــــــارل كاوتســـــــــكي إلـــــــــى الرأســـــــــمالیة المجتمعـــــــــات

بعـــد ســـیطرة النـــازیین  أمســـتردام ، ثـــم هـــاجر بعـــدها إلـــىم١٩٢٤ وتروتســـكي فـــي عـــام لینـــین مـــع

  . م١٩٣٨ تشرین األول ١٧حیث توفي هنالك في النمسا على

  ب ـ افكاره

یتفق كارل كاوتسي مع رأي برنشتین في تعریفه المادیة التاریخه وتأكیده على ان العوامل  -١

االقتصادیة لیست الوحیدة بل یؤكد على دور العوامل االیدیولوجیة واالخالقیـة فـي تأثیرهـا 

علــى التــاریخ لكنــه یختلــف معــه فــي ان االنســان الیســتطیع الــتحكم فــي القــوى االقتصــادیة 

وال الحرفیـون وال صـغار التجـار  فـال الفـالح والعمـالخاصة فـي أیـام االزمـات االقتصـادیة 

  .لهم القدرة على حل تلك االزمات فقط الرأسمالین الكبار هم من لهم تلك القدرة 

الطبقــــة العمالیــــة هــــي الطبقــــة الوحیــــدة المؤهلــــة للقضــــاء علــــى كــــل انــــواع التمییــــز وعلــــى  -٢

 .المصالح الخاصة

ســكي فكــرة ورأي برنشــتین المعارضــة لــرأي مــاركس بــأن لتنــامي ثــروة رأســمال یعــارض كاوت -٣

تؤدي الى تزاید عدد الرأسمالیین بـدًال مـن انخفاضـها مـن أعتقـد مـاركس وهـذا مـا أعتـرض 
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علیه برنشتین حیث یرى كاوتسكي ان اعتماد برنشتین علـى الـدخل كأسـاس لقیـاس الثـروة 

مــة الرأســمالیة فهــي حتــى وان وصــلت الــى هــو غیــر صــحیح ثــم ان برنشــتین ال یســلم بأز 

مرحلـة كبـرى التتــأزم وهـذا خـالف لــرأي مـاركس ویفســر كاوتسـكي ذلـك بــأن برنشـتین تــأثر 

في واقعه الذي تمیز باالزدهار االقتصادي والتقدم التقني والتنظیم الصناعي لذلك لم تمر 

 .بتلك االزمة وبذلك تكون أفكار برنشتین تبسیطیة

ــ -٤ ة تهــدف الــى الــدعوة الــى أســلوب الصــراع الطبقــي الســلمي وان حزبــه یــرى ان الدیمقراطی

ثـــوري لكنـــه لـــیس بمقـــدورهم كـــبح جماحهـــا او الحیلولـــة دون قیامهـــا لـــذلك ضـــرورة تجنـــب 

 .استفزاز الطبقة الحاكمة كي التالحق االشتراكیة الدیمقراطیة

ذلك قــد أفــرغ حیــث جعــل نظریتــه فــي التــاریخ تطبیقــًا للداروینیــة وبــ) دارون(تــأثر بنظریــة  -٥

الماركســــیة مــــن كــــل مــــا تتســــم بــــه مــــن ثوریــــة لیؤكــــد علــــى التطــــور االرتقــــائي لألصــــوات 

االنتخابیة داخل البرلمان فالصراع االنتخابي هو صمام لالمام ویؤكد ضرورة قیام الحزب 

بتجمیـع قـواه وتهیئتهــا فـي االنتخابــات ففیهـا الخیـر والتفــاؤل أمـا التحــریض یعـرض الحــزب 

 .للخسائر

 

  روزا لكسمبورغـ : ثانیاً 

  اـ حیاتها 

منّظـــــــــــــــــــــــرة هـــــــــــــــــــــــي ) ١٩١٩ینـــــــــــــــــــــــایر  ١٥ - ١٨٧١مـــــــــــــــــــــــارس  ٥ولـــــــــــــــــــــــدت فـــــــــــــــــــــــي (

عملت بالتجارة وأصبحت  یهودیة بولندیة من أصول وٕاشتراكیة ثوریة وٕاقتصادیة وفیلسوفة ماركسیة

الحــزب  ،الــدیمقراطي اإلشـتراكي لمملكــة بولنــدا ولیتوانیــا كانــت عضــوا فـي كــل مــن. مواطنـة ألمانیــة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7_%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1


والحـــــزب الشـــــیوعي  كي الـــــدیمقراطي المســـــتقلوالحـــــزب اإلشـــــترا اإلشـــــتراكي الـــــدیمقراطي األلمـــــاني

  . األلماني

الروســـیة  بولنـــدا غـــادرت. وانتســـبت للحـــزب الماركســـي البرولیتـــاري منـــذ حـــداثتها االشـــتراكیة تبنـــت

حیث درست العلوم  زوریخ في بلیخانوف لتنضم إلى الثوریین المنفیین الروس بزعامة ١٨٨٩ سنة

ـــدكتوراة ـــت شـــهادة ال ـــى. ونال ـــذلك الجنســـیة  ألمانیـــا هـــاجرت إل ـــا واكتســـبت ب وتزوجـــت عـــامال ألمانی

. أوروبا في الدیمقراطیة االشتراكیة األلمانیة لكي تتاح لها فرصة العمل في صفوف أكبر األحزاب

لكي تشارك بهـا فقـبض علیهـا وأفـرج  وارسو عادت إلى ١٩٠٥الثورة الروسیة لعام  وعندما اندلعت

الـذي یعتبـر  ١٩١٣سـنة " تـراكم رأس المـال"حیـث كتبـت  بـرلین عـادت إلـى. عنها في العام التـالي

 .مساهمة فكریة ماركسیة رئیسیة

الحـــــــــزب الـــــــــدیمقراطي االشـــــــــتراكي  الجنـــــــــاح الرادیكـــــــــالي مـــــــــن  لیبنیخـــــــــت مـــــــــع كـــــــــارل تزعمـــــــــت

الحــــــزب  حــــــول كــــــون لینــــــین عارضــــــت نظریــــــة. حــــــرب العالمیــــــة األولــــــىال وعارضــــــت األلمــــــاني

  دكتاتوریة البرولیتاریا المطلقة لتحقیق البرولیتاریاأداة  الشیوعي

الحــــزب  التــــي شــــكلت بعــــد ســــنتین نــــواة١٩١٦ عــــام" عصــــبة ســــبارتاكوس"أسســــت مــــع لیبنیخــــت  

-١٩١٨سـنة  روسـیا فـي" اسـتنكرت السـیطرة البلشـفیة. نامجـه بنفسـهاوكتبـت بر  الشیوعي األلماني

أي بعد شهرین من إعالن لیبكنخت للجمهوریة االشتراكیة األلمانیة  ١٩١٩وفي مطلع سنة ١٩١٩

  .ة عسكریة متطرفة وبذلك قضي على ثورتهما في المهداغتیلت معه من قبل جماعة یمینی

  

  ب ـ افكارها

رفضـت روزا منـذ بدایـة حیاتهـا وفـي نهایتهـا الموقـف الماركسـي : موقف روزا من الحكومـة -١

هــــدف  حیــــث بینــــت ان، المؤیــــد لالمــــم والشــــعوب المضــــطهدة حقهــــا فــــي تقریــــر المصــــیر

االشــتراكیة هــو القضــاء علــى كــل أشــكال االضــطهاد وبمــا فیهــا اخضــاع امتــه المــة اخــرى 

فتحقیــق حــق تقریــر المصــیر غیــرممكن  فــي ظــل االمبریالیــة أمــا فــي ظــل االشــتراكیة ال 

حاجــة لهــذا المطلــب الن كــل الحــدود القومیــة تــزول علــى االقــل بــالمعنى االقتصــادي أمــا 



ي مســائل ثانویــة یمكــن حلهــا دون صــعوبة كــذلك تعــارض االخــتالف اللغــوي والثقــافي فهــ

روزا حــق تقریــر المصــیر النــه الیضــر بالمصــالح العمالیــة النــه یقــوي الحركــات العمالیــة 

  .قومیًا ویشجعها على التقسیم ولیس التوحید ویفسد وعي العمال

الحركــة  الطبقــة العمالیــة الوحیــدة القــادرة فــي القضــاء علــى البرجوازیــة ولــیس النقابــات فقــوة -٢

االشتراكیة تمكن في نشاط الجماهیر خارج البرلمان وانتصـارها الیكـون اال بالقضـاء علـى 

العنف البرجوازي أمـام الدیمقراطیـة والعمـل الـدعائي والتنظیمـي الـذي یسـتخدم لزیـادة وعـي 

العمال فال معنى لـه اال بالقـدر الـذي یسـهم فـي إعـداد العـدة للحظـة التـي تنـزل فیهـا الثـورة 

 .لرؤوس الى القبضات الن العنف هو القانون االعلى لصراع الطبقاتمن ا

اختلفت روزا مع لینین في ما یتعلق بتنظـیم العمـال فـي حـزب وعـن دور الطلیعـة العمالیـة  -٣

فــي قیــادة الثــورة ودورهــا فــي الصــراع حیــث تــرى ان الطلیعــة العمالیــة فــي حالــة صــیرورة 

د تلك الطلیعة فخالل الصراع یحرز العمـال دائمة لكن كلما زاد وعي وعدد العمال قل عد

مزیدًا من الوعي وبالتالي الحاجة الى قیادة لقیادة الجمـاهیر العمالیـة الن االخیـرة تخضـع 

لعفویتها ولحسها السیاسـي فالحركـات الشـعبیة العنیفـة كانـت نتیجـة مجـالس عمالیـة واعیـة 

لینــین فالطلیعــة العمالیــة ولــیس تحــت قیــادة االشــتراكیین فــي الحــزب المركــزي الــذي أسســه 

بدل ان تسبق هذه الحركة الجماهیریة وتقودها كانت فـي الحقیقـة خلـف هـذه الحركـات أي 

ان الحزب هنا یلعب دورًا محافظـًا لكـن فیمـا بعـد تغیـر روزا أرائهـا فـي الحـزب لتؤكـد علـى 

 .أهمیته في قیادة الجماهیر من أجل النضال

فالراســمالیة ســتتحطم )ریالیــة أعلــى مراحــل الراســمالیةاالمب(تعــارض روزا الــرأي القائــل بــأن  -٤

عنــدما تصــل الــى أعلــى مراحلهــا مــن االحتكــار حیــث تــرى ان الرأســمالیة تحمــل تناقضــتها 

ثـم ان الـدول االخـرى  كـارتالت وترسـتاتفي داخلها منـذ البدایـة ولـیس عنـدما تتحـول الـى 



یثــة لتلــك الــدول الخاضــعة ثــم ان االمبریالیــة التحقــق االنــدماج الحضــاري فــي الــدول الحد

لالستعمار والتؤدي تساوي االرباح كمـا تـدعي الن الرأسـمالیة التسـتطیع ان تحقـق التـراكم 

الرأسمالي اال اذا امتـدت لتشـمل تشـكیالت غیـر الرأسـمالیة وبـدمجها لكـن عالقـات االنتـاج 

 .بالدماراثناء عملیة االندماج وهذا مایهدد شروط التراكم الرأسمالي  تنزعالرأسمالیة 

 

  

  

 




