
 

 4395-4581ارل كاوتسكي 

 4581ٌعد كارل كاوتسكً من ابرز المنظرٌن الماركسٌٌن فً اوربا ، ولد فً براغ بالمانٌا عام 

، انتمى الى الماركسٌة  4395وغادرها الى فٌنا بعد صعود النازٌٌن الى الحكم وتوفً عام 

واتهم بالردة من قبل لٌنٌن بسبب انتقاده للثورة  بتاثٌر من صدٌقه المقرب ادوارد برنشتاٌن  ،

البلشفٌة الروسٌة فً كتاب لٌنٌن ) الثرة البرولٌتارٌة وكاوتسكً المرتد ( ، وقد كانت انتقادات 

 -شفٌة تتلخص باالتً :لكاوتسكً للثورة الب

رٌة ان البالشفة بقٌادة لٌنٌن ارسوا دٌكتاتورٌة جدٌدة فً روسٌا مكان الدكتاتورٌة القٌص -4

. 

احدث البالشفة تغٌٌرات فً روسٌا ال تتالئم مع الواقع االقتصادي مما انشأ طبقة  -2

 بٌروقراطٌة قادت البالد الى ماسً نفوق الماسً التً ٌتعرض لها المجتمع الراسمالً .

بدال من االنتقال الى مجتمع االشتراكٌة الذي نادت به الثورة انتقلت روسٌا الى مجتمع  -9

اه ومارس القهر على الطبقة العمالٌة لنظام الشمولً الذي كمم االفوحد واالحزب الوا

 .ذاتها 

كانت نتٌجة الثورة نهاٌة الطبقة البرجوازٌة ونشوء برجوازٌة جدٌدة حلت محلها تمثلت  -1

 بالقٌادات الحزبٌة التً قدمت مصالحها الشخصٌة على مصلحة الطبقة العاملة .

ع االخر مما عرض المجتمع الروسً الى االسلوب المعادي وعدم القدرة على سما -8

 انهٌارات اجتماعٌة انعكست على طبٌعة االداء السٌاسً واالقتصادي .

ان الفعل الثوري ٌعد ٌمثل كاوتسكً الرعٌل االول للٌسارٌة المعاصرة ، الفكر الذي ٌؤكد على 

ة والروح مستفزا للطبقة الحاكمة التً ستعمل بكل ما اوتٌت من قوة فً سبٌل اجهاض الثور

االندفاعٌة للعمال ، وٌعول على الفعل السٌاسً اي بمعنى ان ٌتحول الصراع الطبقً من 

االسلوب الثوري الى االسلوب الدٌمقراطً السلمً ،فالتغٌٌر والسٌطرة على الحكم تاتً من 

 خالل الناخبٌن االمر الذي ٌدفع االشتراكٌة للحرص على النمو فً القاعدة الجماهٌرٌة ، اذ ان

الدٌمقراطٌة من وجهة نظره تحتوي على التفاؤل والخٌر ، اما التحرٌض بالعنف والثورة فانه 

 سٌعرض الحزب وجماهٌره لخسائر فادحة .

ان كاوتسكً وعلى الرغم من انه ساهم بافراغ الماركسٌة من فعلها الثوري الذي اسس له 

ها ، وٌتجلى ذلك فً معرض ماركس وانجلز اال انه كان من اشد المدافعٌن عنها امام خصوم

رده على صدٌقه القدٌم ادوارد برنشتٌن الذي كان من المنظرٌن معه للماركسٌة وزمٌله فً 

الحزب االشتراكً االلمانً الذي انقلب على الماركسٌة واصبح من اشد نقادها فً كتابه ) 

تابه ) الماركسٌة والدٌمقراطٌة االجتماعٌة ( ، اذ رد علٌه كاوتسكً فً كاالشتراكٌة النظرٌة 

 -ومنتقدها برنشتٌن ( ، وادناه اهم ما جاء فً ردود كاوتسكً فً الكتاب :

 

 



 

 

 


