
 المعاصرةالغربية اليساروية 

لمفكر الراديكالية بوصفيا المعبر الفكري والشرعي لمطبقة العاممة لم ان احتكار الماركسية المينينية 
وقد وقفت كل ىذه يكن يعني بعدم وجود منتظمات فكرية صاحبت ظيورىا وربما سبقتو ، 

فاالشتراكية الديمقراطية والنزعة العمالية المنتظمات اما الى يمين الماركسية او الى يسارىا ، 
والنزعة التخطيطية كانت تمثل اليمين ، والحركات الفوضوية كانت الى اليسار ، غير ان جميعيا 

، فقد شاع في االوساط الفكرية بان كل فكر يقف بالضد من الثورة  9997حمت بعد ثورة عام 
 ة واداة من ادواة البرجوازية .الروسية يعد من المعادين لمحركة الثورية العمالي

 تعريف اليساروية واسباب ظهورها :

ساد في بادئ االمر تعريف لميساروية بانيا نظرية المجتمع الحالي ومجتمع المستقبل والغبور من 
احدىما الى االخر .اذ يمثل المجتمع الحالي مجتمع الدولة البرجوازية الراسمالية الذي فقد فيو 

ثر في القرار ، اما مجتمع المستقبل فانو مجتمع المساواة والعدالة االجتماعية العمال اي مركز مؤ 
الذي يحقق اقصى االستفادة مما حققو مجتمع الوفرة والرفاه ، وبتحميل ىذا التعريف نجد ان 
عممية التغيير تنشد في بعدىا االجتماعي غاية اليساروية وعدم االقتصار عمى الوضع 

تتضح واقعية المنيج اليساروي ، فالمجتمع الميبرالي الديمقراطي قد  االقتصادي ، ومنو ايظا
حصن نفسو من كل ما يمكن ان يستغل ضده وحقق درجات عالية من التقدم حتى عمى صعيد 

، اذ ليس من الممكن تقويض ىذا التطور والمكتسبات التي حصل عمييا العمال وضع العمال 
نما البد من وجود طرق جديدة تقوم بعممية التغيير من بالنظرة الثورية الماركسية القديمة وا

المجتمع الحالي الى المجتمع المنشود مستقبال ، ومن اىم ما يسجل عمى ىذا التعريف بانو عد 
اليساروية المعاصرة نظرية ، في حين ان البعد النظري لم يزل غامض المالمح بحيث يصعب 

ل في الدول االوربية الراسمالية طريقة لمعبور ان نطمق عمييا نظرية ، فمكل شريحة من العما
،وىذا ينقمنا الى التعريف الثاني لميساروية ، اذ وصفت بانيا ) تمك الشريحة من الحركة الثورية 
التي تقدم او تسعى الى تقديم نفسيا كبديل جذري لمماركسية المينينية بوصفيا حركة الطبقة 

التي توجد عمى ىذا التعريف اال انو اقرب الى اليدف  العاممة وتطورىا ( وعمى الرغم من الماخذ
 الحقيقي لميساروية الغربية المعاصرة .



 -لقد كانت وراء ظيور اليساروية الغربية مجموعة من العوامل لعل اىميا :

ىيمنة االحزاب والنقابات العمالية التي سعت الى ميمة مزدوجة تجمع بين االصالح  -9
نقدية لمجماىير العمالية وفشميا في تحقيق ذلك عمى الصعيد لالوضاع وتقديم ايديولوجية 

 االوربي.
تحول الطبقة العمالية الى جماعات ضغط بكل الخصائص التي تحمميا جماعة الضغط  -2

في القيادة البيروقراطية والتسمسل اليرمي واالستبداد السمطوي مما ابدل السعي لتحويل 
 قيادات عمالية ابتعدت عن جماىيرىا .وسائل االنتاج من الطبقة الراسمالية الى 

التفاوت الكبير بين الحاجات الخاصة لالحزاب والنقابات العمالية والحاجات العامة  -3
 لمطبقة العمالية .

عجز الشيوعية في المجتمع الراسمالي عن تقديم حمول بديمة وجذرية واكتفائيا بالتنظير  -4
 الذي سرعان ما نقضتو .

اف نضاليم بانفسيم وبشكل خاص من خالل صياغتيم سعي العمال الى تحديد اىد -5
لمجتمع الغد القائم عمى اشتراكية اصيمة قائمة عمى استقالل القرارات والالمركزية واالدارة 

 الذاتية .
التحول الكبير والمنظور بالثورة الروسية من ثورة لنصرة الطبقة العاممة وتحريرىا الى  -6

رة الروسية عممت عمى تغيير عناصر التسمط ديكتاتورية الدولة وقياداتيا ، فالثو 
واالستبداد من الطبقة البرجوازية الى القيادات العمالية ، وىو ما بدا واضحا ابان حكم 

 . -السابق  –ستالين لالتحاد السوفيتي 
يخرج عن االخطاء التي وقعت بيا السعي لتزويد الطبقة العمالية بمشروع واقعي  -7

 تمع المساواة والعدالة .الماركسية ويميد الى خمق مج

 -:المشروع الفكري لميساروية 

جاء نتيجة لمنظرة التي اتسمت بيا والتي ان اليساروية المعاصرة واتساعيا عمى الصعيد االوربي 
عبرت عن واقعية خصوصا بعد التحوالت في اوربا وعوامل التطور التي صاحبت الفكر الميبرالي 
الذي لم تعد معو امكانية التغيير وفقا لمبيان الشيوعي او توجيات التراث الفكري الماركسي بكل 

مدرسة فراكفورت لمنظرية الماركسية اال ان ما  اتجاىاتو ، وىذا ما لمسناه من النقد الذي وجيتو



يميز اليساروية عن المدرسة ىو انيا لم تذىب الى النتيجة التي توصمت الييا المدرسة بعدم 
التعويل عمى الطبقة العمالية في مسعى التغيير ، بل ان اليساروية ظمت مؤمنة بان ىذه الطبقة 

الحتجاجات فوضوية ال توصل الى نتيجة وىذا ما ىي المحرك االساس لمتغيير اذ بدونيا تبقى ا
، اذ اعطت االضرابات التي نفذىا العمال زخما  9968اثبتتو احتجاجات الطمبة في فرنسا عام 

 ىاما لنجاح ىذه االحتجاجات ، فما ىو المشروع الفكري الذي تقدمو اليساروية ؟

 -ان اليساروية تمثل نقدا وممارسة ونظرية :

اليساروية عمى توجيو عممية النقد لمفكر الماركسي ، فيي تؤكد عمى ان  انيا نقد : دأبت -9
ماركس كان منظرا لمبرجوازية من جية ، وان المينينية اسموب من اساليب السيطرة عمى 
السمطة من جية اخرى ، اذ حمت الثورة الروسية راسمالية الدولة وىيمنتيا الطبقية محل 

نت اكثر اتقانا وتركزا ، ولم تتردد اليساروية من اعتبار الراسمالية ، وان ىيمنة الدولة كا
الشيوعية واالشتراكية ليس مجرد انحراف عن نموذج مثالي بقدر كونيما مؤسسستين 
راسماليتين تميالن الى تدمير المجتمع الراسمالي لجعمو اكثر فعالية وتزويده بسمطة اكثر 

ية في كل مكان يكسر فيو الصراع ثور مركزية ، وىنا تبدو اليساروية بوصفيا ممارسة 
الطبقي االطار الذي تقيمو التنظيمات التقميدية ليتجو ىذا الصراع ضد القيادات العمالية 

 التقميدية من خالل االضرابات وىو ما ينقمنا الى كون اليساروية ممارسة .
انيا ممارسة : ان االضرابات في نظر اليساروية ممارسة ترتكز عمى تحميل تاريخي  -2

جديد ومظاىرة عمالية واسعة ضد التنظيمات الخاصة لمقيادات العمالية التي انحرفت 
عن اىداف العامة وباتت تسعى الىدافيا الخاصة ، اذ تسعى اليساروية الى اضفاء 

، فقد استطاع النظام الراسمالي البعد التنظيمي لالحتجاجات واالضرابات وتنسيقيا 
تريو وتعمم كيفية اطالة امد وجوده وضمان استمراره االمساك بزمام التناقضات التي تع

واستقراره ، وبذلك لن تكون نياية الراسمالية ممكنة اال كنتيجة لصراع دائم وواع ضد 
النظام الراسمالي والمعارضة الثورية التقميديةفي الوقت نفسو ، ان اليساروية في مفيوميا 

المعركة اللغاء نظام العمالة واتساعيا الثوري اوسع مدى اذ يتجاوز والى حد بعيد مفيوم 
لتكون ثورة عمى جميع الجبيات الزالة كل اشكال االغتراب مما يقضي بتعدد المراحل 

 الزمنية القادرة عمى تحقيق ىذا اليدف .



اما كونيا نظرية وعمى الرغم من التحفظات التي يصحب ىذا التوصيف لصعوبة اعطاء  -3
ا عرف بالموقفيون وىم جماعات يسارية منتشرة في اوربا بعدا نظريا واحدا عمييا اال ان م

تاسست وليا مجمة فكرية تسعى الى احداث التغيير في المجتمع الميبرالي اخذوا ينظرون 
لميساروية المعاصرة من دون ان نممس تاثير ليم ، اال ان ذلك ال يعني انيا مجردة من 

ية فكرية ، والممارسة بدون تنظيم كل بعد نظري فالنقد بحد ذاتو يحتاج الى نظرية نقد
 تنظيري سيكون فوضويا ليس لو ىدف محدد .

 


