
 -:التروتسكية الجديدة 

ان التروتسكٌة تعبٌر ٌطلق نسبة الى ) لٌون تروتسكً ( صاحب نظرٌة الثورة الدائمة التً 

 تروتسكً بأفكاروضع لها ركائز سبق وان تناولناها فً محاضرة سابقة ، اما سبب التعلق 

وانتشارها وكثرة التنظٌمات التً اتخذت اسمه فانه ٌعود الى جدٌة الطرح وتشخٌص الخلل فً 

وضرورة عدم توقفها عن تخلٌص الطبقة العاملة فً الدول  9191الثورة الروسٌة لعام 

من جهة ، والن تروتسكً مثل اتجاها معتدال فً العمل الثوري فً المجتمعات  الرأسمالٌة

سمح للتنظٌمات بالعمل ، اذ ان هذه التنظٌمات اخذت اتجاهات متعددة فً اوربا مما ٌ الرأسمالٌة

 -والوالٌات المتحدة :

ٌرى ان الٌسار المتطرف ٌتمٌز بقدرته التنظٌمٌة االتجاه االول : وهو االتجاه المتطرف الذي 

 نتائج . ، وساد هذا االتجاه فً فرنسا والمانٌا دون ان ٌحقق اي الرأسمالًبالنظام  لإلطاحة

االتجاه الثانً :وقد عرف باالتجاه االشتراكً االصالحً وقد نشط فً الوالٌات المتحدة من 

الى تبنً االصالح التدرٌجً للمجتمع االمرٌكً الذي  ل حزب العمال االشتراكً ، وقد دعاخال

 ٌؤدي الى تغٌٌر جذري ، وقد التحق بهم االشتراكٌون الكندٌون وااللمان .

لث : المعتدل الذي اخذ موقعا وسطا بٌن االتجاهٌن السابقٌن وٌرى بان خالص الطبقة االتجاه الثا

العاملة ٌنبغً ان ٌعتمد على الخط الثوري تارة وعلى االصالح التدرٌجً تارة اخرى ، وٌتم 

تبنً العمل سواء المتطرف ام االصالحً وفقا للموقف الذي ٌتمتع به العمال للحفاظ على ما 

 اسب .ٌحققونه من مك

 -ان من ابرز المفكرٌن التروتسكٌٌن المعاصرٌن هما :

: وهو من ابرز االختصاصٌٌن فً شؤون االتحاد 9191-9191اسحق دوٌتشر  -9

السوفٌتً ومؤلف كتاب عن لٌون تروتسكً بثالث اجزاء ) النبً المسلح والنبً االعزل  

ما لحقها الكثٌر من  والنبً المنبوذ ( وقد تمكن من تعرٌف القارئ بحقٌقة تروتسكً بعد

التشوٌه بتوجٌه من ستالٌن والستالٌنٌٌن ، ٌهودي الدٌانة كتب كتاب اثار حفٌظة الٌهود 

 بعنوان ) الٌهودي الالٌهودي (وقد صنف على انه ٌهودي عاق .

ٌرى دوٌتشر بان الثورة الدائمة مستمرة قد تخفت احٌانا ولكن سرعان ما تعود  ، 

رة الروسٌة بانها فترة خفوت ولكن بفعل الثورة الصٌنٌة وٌصف الفترة التً تلت الثو

لتبدأ فصال جدٌدا انتهت فترة االستراحة واخذت الثورة تمتد من جدٌد  9191-9191

فً افرٌقٌا واسٌا وامرٌكا الالتٌنٌة وان كانت ذا بعد وطنً ولكنها جمٌعا تصب فً 

احله انسجاما مع الذي ٌوصف االستعمار اعلى مر الرأسمالًالثورة ضد النظام 

طروحات ماركس ولٌنٌن ، اال ان دوٌتشر اختلف مع تروتسكً عندما اصبحت بلدان 

 الشرق المتخلف المسرح الحقٌقً لدٌمومة الثورة .

: من عائلة شٌوعٌة المانٌا ولد فً فرنكفورت وله العدٌد  9111-9121ارنست ماندل  -2

من الكتب التً تتناول الفكر الشٌوعً ودفاعاته عن لٌون تروتسكً ، وقد كتب عن 

االتحاد السوفٌتً فً ظل زعامة غورباتشوف ) الى اٌن ٌسٌر االتحاد السوفٌتً فً ظل 

 .السوفٌتً حاد غورباتشوف ( تنبأ فٌه بتفكك االت



وبٌن ان كل من لٌنٌن ، مساٌرا لخطى تروتسكً فً ركائز الثورة الدائمة ماندل  كان   

وتروتسكً متطابقٌن فً وجهات النظر وحاول التقرٌب بٌنهما ، اذ ان لٌنٌن تصور قٌام 

فً دولة برجوازٌة ، اما  رأسمالًالدٌمقراطٌة للعمال والفالحٌن على قاعدة اقتصاد 

فقد الحظ ضعف هذا التصور فان الفالحٌن اذا ما تركوا فانهم سٌكونون اداة بٌد  تروتسكً

ال بد ان تتحالف مع الفالحٌن  فإنهاالبرجوازٌة وان الثورة العمالٌة اذ ارٌد لها ان تنتصر 

، اال ان لٌنٌن وتروتسكً ٌتفقان على ان  بقٌادة عمالٌة لتتمكن من ادامة الثورة وانجازها

، وٌشخص ماندل اسباب عدم قدرة الثورة على  ً ان تكون بٌد الطبقة العمالٌةالقٌادة ٌنبغ

االستمرار وتحقٌق الثورة الدائمة ، النها انشغلت فً حرب اهلٌة مما لم ٌسمح لها بتقدٌم 

 الرأسمالٌونالعون للدول االوربٌة االخرى من جهة ، قوة الدعاٌة المضادة التً استخدمها 

  العمال عن نضالهم من اجل السلطة . والتً نجحت فً انحراف

 

 التيار النقدي لتطوير الماركسية

التجربة السوفٌتٌة وما تبعها من عملٌات لبناء الدولة االشتراكٌة ملهما للعدٌد من كانت 

الماركسٌة الكتاب الماركسٌٌن لتوجٌه النقد الٌها ، اذ كان دافعهم فً ذلك الحرص على تنقٌة 

، وكان من بٌن المنتقدٌن المفكر االٌطالً  وتطوٌرها الممارسةمما لحق بها من خالل 

 انطونٌو غرامشً ، ومدرسة فرانكفورت .

 انطونيو غرامشي :

وانضم الى الحزب الشٌوعً  ،9111وتوفً عام  9119فٌلسوف ماركسً اٌطالً ولد عام  

، ٌوصف بانه صاحب فكر سٌاسً مبدع داخل الماركسٌة ، اسس خط  تأسٌسهاالٌطالً منذ 

خاص به عرف فٌما بعد بالغرامشٌة نسبة الٌه ، اذ تمٌز بالنشاط العملً النقدي معتمدا 

ان تصور غرامشً للعالم ٌنبع من اٌمانه بان الماركسٌة هً الممارسة االلمانٌة المحسوسة ، 

ثالثة اقسام ) االقتصاد السٌاسً ،والعلم السٌاسً التً تكون التصور الدقٌق له من خالل 

 والفلسفة ( .

تعامل غرامشً مع الماركسٌة بطرٌقة نقدٌة ، معتبرا ان االقتصاد لٌس الجانب االوحد الذي 

ٌفسر حركة التارٌخ ، وانما االنسان هو العامل الحاسم ، اذ ان المجتمع متكون من افراد 

ذا االتصال حضارات وٌطوعون االقتصاد لصالح ٌتصلون ببعضهم وٌخلقون عن طرٌق ه

رغباتهم الجمعٌة التً تدٌم االتصال وبذلك ٌصبح االقتصاد وسٌلة بٌن المجتمع لتطوٌعه لما 

 ٌصبون الٌه فٌكونون هم العنصر الحاسم فً التارٌخ وحركته .

 ذلك بعد نشرت والتً السجن فً الناضجة وافكاره وفلسفته تأمالته اغلب غرامشً كتب لقد

 على تربو انها( ..  الثانٌة السجن دفاتر)  و(  االولى السجن دفاتر)  فً كتبها قد جلها وكان

 الماركسٌة النظرٌة فً وتفكٌره ، االٌطالً المجتمع عن اراءه تضّمنت والتً دفترا ثالثٌن

 التً المفاهٌم ابرز ان..  االجٌال وتربٌة والنقد االدب فً واحكامه ، للواقع التغٌٌر وعوامل

 ، العضوي المثقف ومفهوم ، الثقافٌة الهٌمنة مفهوم:  الٌوم حتى عنه وعرفت به التصقت

 اجل من التغٌٌر وشروط المدنً والمجتمع السٌاسً المجتمع بٌن التمٌٌز ٌتم وكٌف



 ٌشبه وهنا ، المادٌة للفلسفة ونقده االقتصادٌة الحتمٌة:  بنظرٌته وعرف كما..  االشتراكٌة

 . للماركسٌة نقدا االخر هو بدوره قّدم الذي بلٌخانوف الروسً الماركسً المفكر كثٌرا

 البرجوازٌة فالثفافة ، االقتصادٌة الهٌمنة من بكثٌر اقسى الثقافٌة الهٌمنة ٌفسر غرامشً ان 

 تصوراتها وتتلبس العمالٌة الطبقة وخصوصا ، بالضرورة افكارها الجمٌع ٌتبنى المسٌطرة

 التً هً المهٌمنة الطبقة فان ، وعلٌه.  فقط مادٌة ولٌست وفكرٌة ثقافٌة الهٌمنة فتغدو ،

 احد ٌعارضها ان دون من المجتمع بكل تتحكم

 جدٌدة رؤٌة أبدع ماركس أن إلى غرامشً ٌشٌر"  الماركسٌة مشكالت" عنوان تحت. 

 تطوٌر مطلوب بل ، فحسب للتارٌخ"  تفسٌر شكل" الماركسٌة اعتبار ٌكفً ال وأنه ، للعالم

 .  التارٌخً بالتفسٌر عضوٌا   ومرتبط نابع ، للعالم أنطولوجً تصور وبناء

  العضوي المثقف مشروع

 بمعنى مثقفون البشر كل ان غرامشً ٌرى اذ ، وجوهرٌة اساسٌة فهً المثقفٌن مشكلة اما

 اال ٌمتلكها ال وظٌفة وهً ، للمثقفٌن االجتماعٌة الوظٌفة ٌملكون ال ولكنهم ، المعانً من

 ٌستخلص هنا ومن..  الناس فً التأثٌر ٌمكنهم الذٌن العالٌة الفكرٌة الكفاءات اصحاب

 انه وٌعتقد العاجً برجه فً ٌعٌش االول..  العضوي والمثقف التقلٌدي المثقف بٌن الفارق

 وكل الجماهٌر وكل الطبقات كل هموم ٌحمل الثانً ان حٌن فً ، الناس كل من اعلى

 الذي العضوي المثقف هو الحقٌقً المثقف فان ، وعلٌه..  والكادحٌن والمحرومٌن الفقراء

 ٌستحق ال شعبه االم ٌتحسس ال مثقف اي ان..  امته بقضاٌا وٌرتبط عصره هموم ٌعٌش

 الجامعٌة الشهادات ارقى ٌحمل كان وان حتى المثقف لقب

اسهم فً تعزٌز التعرٌف بالمثقف ودوره فً البناء الحضاري وعول علٌه  ان غرامشً

، ومٌز بٌن المثقف وغٌر المثقف انطالقا من نظام العالقات الذي ٌؤطر نشاط المثقف كثٌرا 

ولٌس من خالل النشاط الذهنً ، وبذلك خالف ماركس الذي مٌز بٌن المثقف وغٌر المثقف 

الٌدوي والعمل الفكري ، معتبرا ان العمل الٌدوي بحاجة اٌضا استنادا الى التمٌٌز بٌن العمل 

الى اعمال الفكر لالنتاج ، كما انه اقترح معٌارا اخر للتمٌز ٌفضً الى الدور الذي ٌضطلع 

 به المثقف فً تاثٌره بالمجتمع ، وبذلك مٌز بٌن المثقف العضوي والمثقف التقلٌدي .

شرٌحة او شرائح المثقفٌن الذٌن ٌزودون طبقة المثقف العضوي : هو الذي ٌنتمً الى 

اجتماعٌة معٌنة بتجانس ووعً لوظٌفتها الخاصة فً المضامٌن االجتماعٌة والسٌاسٌة 

 واالقتصادٌة .

 -وطبقا لغرامشً فان المثقف العضوي هو الذي :

 ٌنظمون الوظٌفة االقتصادٌة للطبقة التً ٌرتبطون بها . -9

 رسها الطبقة السائدة فً المجتمع عبر القنوات الثقافٌة .ٌبررون وظٌفة الهٌمنة التً تما -2

ٌنظمون وظٌفة االكراه التً تمارسها الطبقة السائدة على سائر طبقات المجتمع بواسطة  -1

 الدولة ) الن منهم الوزراء وكبار موظفً الدولة او السلطة التنفٌذٌة (.



المتجانس والمستقل ٌزودون الطبقة التً ٌرتبطون بها بالوعً بمصالحها وتصورها  -9

 للعالم .

 اما المثقف التقلٌدي فهو المثقف المرتبط بجماعة تقلٌدٌة زائلة او فً طرٌقها للزوال .

اما االجهزة الثقافٌة التً تصنع المثقف ، فان غرامشً ٌرى فً المدرسة المؤسسة الثقافٌة  

وعلى الرغم من قوة هذه  الكوادر للطبقة السائدة بإعدادالقادرة على انتقال التقالٌد وتسمح 

المؤسسة فً انتاج المثقف اال ان غرامشً ٌرى ان طبٌعتها المحافظة التً تؤثر على الدور 

ترجح كفة المؤسسة الثقافٌة الثانٌة وهً المتمثلة بالحزب ، فالحزب بالنسبة لبعض الثوري 

 ٌرى، الطبقات االجتماعٌة هو الطرٌق لتشكٌل المثقف العضوي فً المٌدان السٌاسً

 العضوٌٌن المثقفٌن من جدٌدة طبقة تكوٌن على القادر وحده هو الثوري الحزب ان غرامشً

 ٌمكنهم العضوٌون المثقفون هؤالء ان.  والفالحٌن العمال وقضاٌا الناس بهموم المرتبطٌن

 هو غرامشً ان القول نستطٌع هنا ومن.  الرأسمالٌة الهٌمنة عن بدٌلة هٌمنة ٌشكلوا ان

 صنع على قادرون بانهم ٌؤمن كان اذ التغٌٌر فً ودورهم المثقفٌن بأهمٌة اعتقد الذي الوحٌد

 غرامشً وٌكمل وحٌوٌا عضوٌا التزاما االساسٌة الشعب بقضٌة التزموا ما اذا المعجزات

 بأي تشترٌهم أن تحاول ولذلك كبٌر نفوذهم أن وتعرف تخشاهم البورجوازٌة ان: "  قائال

 ."  شكل

 الطبٌعة فً التمٌٌز معٌار عن البحث هو ، شٌوعا   األخطاء أكثر لنا ٌبدو)  غرامشً ٌكتب

 فٌه تجري الذي العالقات نسق مجمل فً عنه البحث من بدال   ، المثقفٌن ألنشطة الجوهرٌة

 الرأسمالٌة للدولة مفهومه عن تنفصل ال غرامشً لدى الهٌمنة نظرٌة إن ،  (  األنشطة هذه

 ، الوقت ذات فً التراضً طرٌق وعن القوة طرٌق عن المجتمع تقود بأنها عنها ٌقول التً

 وجٌش وبولٌس حكومة السٌاسً المجتمع انها ، الحكومة هً فلٌست رأٌه فً الدولة اما

 بطرٌق ٌسٌر االول.  االقتصادٌة ومجاالتهم االفراد ٌضم مدنً ومجتمع..  قانونٌة ومنظومة

ٌّر والثانً القوة  بعض تلبً كٌف عرفت الجدٌدة الرأسمالٌة بأن ٌرى وهو..  بالتراضً ٌس

 ضدها الشاملة الثورة تأكلها ان من خوفا والعمال النقابات مطالٌب مع متجاوبة االصالحات

 التفت اذ جدا ذكٌة انها..  شٌئا تخسر ان دون من المجتمع قٌادة فً مكانتها على فحافظت ،

 عندما الشاملة الشٌوعٌة الثورة خالل من بانهٌارها تنبأت التً ماركس كارل اطروحة على

 ٌحصل تجعله لم ما وهذا ، الجوع حد الى البرولٌتارٌا تصل


