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 مقدمة

 

كنن منا منن  نهذ وهنذا هنو منا أكدتن  ول. عرف العصر الراهن محاوالت كثيرة لحل مسألة القوميات    

 .الخبرة التاريخيةذ في أن أكثر الطرق فعالية في هذا المقام هو الطريق الذي اختاره االتحاد السوفياتي

 

وأهننش  ننيى علننا هننذا الطريننق هننو مراعنناة مصننالل المجتمننا كلنن  والننبالد ككننل والقننرن بينهننا وبننين     

 .مجتمامصالل كل  عب من الشعوب التي تعيش في هذا ال

 

 9191ولقد تش تحقيق هذه النتيجة ألن االنعتاق والتحرر الوطني الذي جلبت  معها ثنورة اكتنوبر عنام     

وتش أيضاً ألن الكادحين من أبنناى  نتا القومينات قند . قد سار علا اساس التحوالت االجتماعية الجذرية

ة بننندافا منننن وحننندة األهنننداف أبنننناى  نننتا القومينننات قننند أدركنننوا لنننرورة التوحننند والمسننناعدة المتبادلننن

وكذله ألن الشنعوب األكثنر تطنورا فني النبالد قند قندمت العنون بشنتا السنبل النا الشنعوب . االجتماعية

وألن  قد تش كمحصلة للبحث والمناقشات النظرية واالختبارات والتجارب العملية ايجاد وتنفينذ . المتخلفة

 .مبادئ جديدة تماما لسياسة الدولة بصدد القوميات

 

 . وفالديمير لينين هو الذي أرسا أسس هذه السياسة    

فقد طّور لينين بابداع األحكام والبنود الحيوية الهامة للماركسية بصدد مسألة القوميات في الظنروف     

وفي العصر الذي لاعفت فين  االمبريالينة منن حندّة التناقضنات القومينة النا اقصنا . التاريخية الجديدة

ينة مسنألة القومينات وبنيّن دور النضناط النوطني التحنرريذ وأعند األسنس العلمينة حدذ ولا لينين نظر

 .لسياسة الحزب الشيوعي فيما يتعلق بالقوميات

 

وهني اات أهمينة " مقناالت للنقند فيمنا يتعلنق بمسنألة القومينات " كتنب ليننين مقالنة  9191وفي عام     

واألفكار النواردة . يتعلق بمسألة القوميات نظرية وسياسية كبيرة في ولا نظرية وبرنامج الحزب فيما

 .بهذه المقالة لش تفقد قيمتها وأهميتها في ظروفنا الراهنة المعاصرة أيضا

 

 :ونوصي بدراسة هذه المقالة وفق الخطة التالية    

 .الظروف التاريخية التي كتبت فيها -

 .االتجاهان القائمان في مسألة القوميات في ظروف الرأسمالية -

 .م المنهاجية للحزب الماركسي بصدد مسألة القومياتاألحكا -

 ".لالستقالط الذاتي الثقافي القومي " نقد لينين للبرنامج االنتهازي  -

 

 

 الظروف التاريخية التي كتبت فيها المقالة

 



عشننية اننندالع الحننرب العالميننة االمبرياليننة " مقنناالت للنقنند فيمننا يتعلننق بمسننألة القوميننات " صنندرت     

مسنألة القومينات قند طرحنت االن فني مكاننة بنارزة بنين " وكتب لينين في مقدمة هذا العمنل ان  .األولا

فالنزعة القومية العدوانية لند  الرجعينةذ وانتقناط . وهذا والل بداهة. مسائل الحياة االجتماعية لروسيا

القومينة المتطرفنة بنين وتقوينة النزعنات ..... الليبرالية البرجوازية المضادة للثورة الا النزعنة القومينة 

مختلف اال تراكيين الديمقراطيين القوميين التي وصلت الا حد انتهاك برنامج الحزب في اخر األمنرذ 

" هي كلها أمور تلزمنا بإيالى اهتمام أكثر من اي قبل لمسألة القوميات 
1
. 

 

الروسنية االولنا أعنوام واحتدمت هذه االتجاهات والتيارات التي اكرها لينين نتيجنة لهزيمنة الثنورة     

فقند كانننت  ننعبية قبننل كننل . وكاننت تلننه هنني أوط ثننورة  نعبية فنني عصننر االمبرياليننة. 9191 – 9191

 ننيى مننن حيننث قواهننا المحركننةذ قننو  البروليتاريننا وطبقننة الفالحننين فنني الدولننة الروسننية المتعننددة 

 .وكانت البروليتاريا هي المهيمنة في هذه الثورة. القوميات

 

فنإا فزعنت . زيمة الثورة حلّت الرجعية في كافة الخطوط التي تمس العالقات القومية أيضناوعقب ه    

وأيندت . البرجوازية الليبرالية من االبعاد الهائلة للثنورةذ اقندمت علنا حنل وسنا منا السنلطة القيصنرية

 .السياسة القومية المتطرفة من جانب الحكش المطلق

 

ونمنت الحركنة الثورينة فني . ة من المد الثوري بعد فتنرة الرجعينةوكما تنبأ لينين بالضبا جاىت فتر    

ألف الا اله ان الحرب العالمية االمبريالية التني كاننت تقتنرب حثيثناً والتني . االطراف القومية للبالد

قنند أدت الننا نمننو النزعننة القوميننة " النندفاع عننن الننوطن " أعنندت الحكومننة القيصننرية لهننا تحننت  ننعار 

وتشددت االتجاهات القومينة المتعصنبة بنين الطبقنة العاملنةذ واالنتهازينة وسنا . نيةالبرجوازية والشوفي

 .ولش تكن روسيا استثناىاً من اله. اال تراكيين الديمقراطيين بروسيا

 

وغنندت . فقنند ارتفعننت موجننة النزعننة القوميننة المتعصننبة والشننوفينية فنني كافننة البلنندان االمبرياليننة    

وسنار بعنم منظنري . ولية هي االخر  تحنت تنأثير هنذه األمزجنة والمينوطاال تراكية الديمقراطية الد

وقننادة أحننزاب األمميننة الثانيننة 
2
وطرحننت مسننألة . علننا طريننق تبريننر السياسننة االمبرياليننة لحكوماتهننا 

 .الوحدة االممية للحركة الثورية بحدّة في تله الفترة

 

سياسنة ماركسنية مدروسنة ثابتنة لمسنألة  وقد حفّز هذا كل  الثوار فني روسنيا وزعنيمهش ليننين لطنر     

 . القوميات
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هي تله التسمية التي اطلقها علا انفسهش اعضاى الحزب " اال تراكيين الديمقراطيين " والمقصود ب . 991ذ ص 42جلد فالديمير لينينذ المؤلفات الكاملةذ الم  

أثناى  9191علا حين ان تأسيس  الفعلي قد حدث عام  9111وأعلن تأسيس الحزب في عام . الماركسي لروسيا حزب العماط اال تراكي الديمقراطي لروسيا

وتيار االصالحيين ( وكانوا هش االغلبية في المؤتمر)تيار البال فة الثوار الثابتين علا المبادئ : وانقسش الحزب علا الفور الا تيارين. زبالمؤتمر الثاني للح

 . وعي لروسياتش بناى علا قرار المؤتمر السابا للحزب تغيير تسميت  الا الحزب الشي 9191وبعد انتصار ثورة اكتوبر اال تراكية العظما عام . المنا فة
2
التطورذ وتتصف  االممية الثانية هي االتحاد الدولي لألحزاب اال تراكية الذي انشيى في ظروف انتقاط الحركة العمالية الدولية الا درجة جديدة أعلا من  

وكان مؤسس  وقائده . 9111تحاد في باريس عام وتأسس اال. بتشكيل األحزاب السياسية للطبقة العاملة في طائفة من بلدان أوربا والواليات المتحدة األمريكية

 .وبعد وفات  تغلبت االتجاهات والتيارات االنتهازية في األممية. الفكري هو فردريه أنجلز



 اتجاها مسألة القوميات في ظروف الرأسمالية

وأورد ". البعبنا القنومي المتطنرف للتجننس " تناولنا هذه المسألة في فصل منن هنذا الكتناب بعننوان     

لتناقضات في العنالش علا أساس التحليل العلمي ل في مسألة القومياتلينين تعريفا لالتجاهين المتضادين 

ان الرأسنمالية قيند " وكتب يقنوط . الرأسمالي والتناحرات القومية والسنين الطبيعية في حركات التحرر

االوط هننو تحفيننز الحينناة القوميننة والحركننات : التطننوير تعننرف اتجنناهيين تنناريخيين فنني مسننألة القوميننات

والثناني هنو تطنوير واكثنار كافنة . ط القوميةالقومية والنضاط لد كافة أنواع النير القوميذ وانشاى الدو

العالقات فيما بين االمش وتحطيش العوائق القومينة واقامنة الوحندة األممينة للرأسنماط والحيناة االقتصنادية 

ويغلننب . واالتجاهننان مننن خصننائن القننانون العننالمي للرأسننمالية. النن ..... بوجنن  عننام والسياسننة والعلننش 

ذ أما االتجاة الثاني فهو مميز للراسمالية النالنجة السنائرة نحنو التحنوط االتجاه االوط في بداية تطورها

" الا مجتما ا تراكي 
3
واالتجناه . وهذا االتجاه وااك تقدميان من حيث الفكرة التاريخية الداخلية لهمنا. 

االوط يميز طريقة االنتاج الرأسمالية االخذة في التشكل في خضنش النضناط لند االقطناع وأثنناى عملينة 

 .وتتولد حركة التحرر كتعبير عن حاجة التطور االجتماعي. قيام األمش والدوط القومية

 

وفنني القننرن التاسننا عشننر أد  تطننور الرأسننمالية الننا ظهننور اتجنناه نحننو منظومننة عالميننة موحنندة     

ويجنري انشناى السنوق العالمينة ويتقنو  . لالقتصاد والتقارب التندريجي فيمنا بنين منناطق  اسنعة هائلنة

وتجننري عمليننة التقسننيش . ير الرأسننماط وتتطننور طننرق المواصننالت البحريننة والحديديننة وغيرهنناتصنند

 .الدولي للعمل والتبعية المتبادلة الشاملة

 

وحيث أن هذا االتجاه كنان يعكنس التطنور الهائنل فني القنو  المنتجنوذ فانن  ينؤدي النا التغلنب علنا     

 .الة تضاد مصالل  تا الشعوباالنغالق القوميذ ومن ثش فهو يهيى المقومات الز

 

فاالمبريالينة تحقنق . غير ان الشكل الذي يتطنور بن  هنذا االتجناه ال يتمشنا منا طابعن  التقندمي العنام    

التقارب فيما بين الشعوب ليس علا أساس التعاون الطوعي فيما بين األمنشذ وانمنا عنن طرينق عملينات 

وهذا التقارب القسنري . الط البلدان المستعمرة والتابعةاالستيالى بالعنف والقسر والقهر واستعباد واستغ

فطمنو  الشنعوب المقهنورة النا التحنرر . يولد مقاومة وكفا  الشعوب التابعة غير المتكافئة في الحقوق

السياسي من التبعية االمبرياليةذ ونحنو اقامنة دوط قومينة مسنتقلة والمينل النا التقنارب االقتصنادي فيمنا 

 .ضات مستعصية في ظروف االمبرياليةبين األمشذ لقي تناق

 

واكر لينين ان  ينبغي علا كافة القو  الثورية والديمقراطينة صناحبة المصنلحة فني احنداث التطنور     

 .التقدمي لألمش والتقارب فيما بينها مراعاة كال االتجاهيين وولعهما في االعتبار

 

سنتكمل كنل منهمنا االخنر منن الناحينة الجدلينة وتعرض تناوط لينين لمسألة هذين االتجاهينذ اللنذين ي    

فنني مسننألة القوميننات فنني ظننروف الرأسننمالية ولننرورة مراعاتهننا فنني سياسننة األحننزابذ لتهجمننات 

وتطاوالت بالغة العنف والضنراوة منن جاننب االنتهنازيين والقنوميين المتطنرفين النذين عقندوا مفالنلة 

اط النا موقنا القومينة المتطرفنةذ منن ثنش النا نفني وأد  بهنش هنذا النا االنتقن. ديماغوجية بنين االتجناهين
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كذله أخطأ بعم زعماى الفصائل القومينة فني حنزب العمناط اال نتراكي . ورفم األممية البروليتارية

 .الديمقراطي لروسيا بالوقوع في هذه النظرة الضيقة لمعالجة مسألة القوميات

 

فقند طنابقوا بطرينق الخطنأ . عملينة التجنانس وظهر عدم الفهش هذا بدقة وحدة كبيرة في أسلوب تناوط    

بين سياسة التجانس التي انتهجتها الحكومنة القيصنرية وبنين التقندم النذي تحملن  عملينة التوحند ااتن  فني 

وكنان هنذا لصنالل البرجوازينة . وفتت القو  الوطنية للكادحين من ابناى كافة األمش هنذا الولنا. طياتها

 .أو البرجوازية القومية سواى برجوازية أمة الدولة العظما

 

ان مننن لننش ينننغمس فنني االباطيننل والترهننات القوميننة : " وكتننب لينننين فنني تولننيل خطننل هننذا الولننا    

المتطرفةذ ير  حتما في هذه العملية للتجانس فيما بين االمش علا يدي الراسنمالة تقندما تاريخينا عظيمنا 

 ".ن المتخلفة مثل روسيا جدا وهدما للخشونة لشتا اركان الدببة وخاصة في البلدا

. خذوا روسيا منثال وعالقنة النروس العظنام بناالوكرانيين: " ويضرب لينين مثال محددا لاليضا  فيقوط

فبنننديهي أن أي ديمقراطنننيذ ناهينننه بنننالكالم عنننن كونننن  ماركسنننيذ سنننوف ينالنننل بحسنننش لننند مهاننننة 

ولكنن منن الخياننة . الحقنوق االوكرانيين التي لنش يسنبق لهنا مثينلذ وسنوف يطالنب بمسناواتهش التامنة فني

البرجوازينة لألوكنرانيين ( المهنام القومينة)الصريحة لال تراكيةذ والسياسة الغبية حتا من وجهة نظنر 

الننعاف الصننلة القائمننة االن واتحنناد البروليتاريننا االوكرانيننة والروسننية العظيمننة لننمن نطنناق الدولننة 

" الواحدة 
4
 . 

ل وترحب بتجنانس االمنش باسنتثناى التجنانس القسنري أو القنائش علنا واكر لينين ان الطبقة العاملة تقب    

 .تميز احداها

وفي ظنروف اال نتراكية نجنش طنراز جديند منن العالقنات القومينة والدولينة القائمنة علنا التكنافؤ فني     

وتحقق بلندان االسنرة اال نتراكية . الحقوق واحترام الحقوق القومية لكل  عب والصداقة االخوية والثقة

اجبها االممي بثبات والمتمثل في تقديش العون األخنوي الحقيقني النا الشنعوب المتخلفنة بنذنب وجرينرة و

ويتصد  هذا الطراز من العالقات لالستغالط الراسمالي . االمبرياليةذ في تطورها االقتصادي والثقافي

 .من جانب االمش القومية لألمش الضعيفةذ وقما حقوق وحريات الشعوب

 

 

 لمنهاجية للحزب الماركسي بصدد مسألة القومياتاألحكام ا

 

. قنندم الحننزب الماركسنني الثننوري الننذي أسسنن  لينننين االحكننام المنهاجيننة الخاصننة بمسننألة القوميننات    

وراعننا البرنننامج البنيننة المعقنندة المتعننددة القوميننات لروسننيا والفواصننل الهائلننة الشاسننعة فنني مسننتويات 

وااا كاننت . ق البالد وأطرافها فضنال عنن زرقشنة االنمناط االجتماعينةالتنمية االقتصادية فيما بين مناط

بعم الشعوب قد قطعت انذاك فترة التطور الصناعي للراسنمالية بدرجنة صنغرت أم كبنرتذ فقند كنان 

البعم االخر في بداية االنجنذاب واالنخنراط فني التنمينة الرأسنماليةذ وامنا فني ظنروف النظنام االبنوي 

 .العشائري
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وكاننت الشنعوب غينر الروسنية تماثنل . يطلقون علنا روسنيا القيصنرية تسنمية سنجن الشنعوب كانوا    

أكثر من نصنف اجمنالي تعنداد سنكانهاذ وكاننت منتفينة الحقنوق تمامناذ فضنال عنن تعرلنها لالسنتغالط 

 .الماكر واالمتهان واالساىة

ون النا اطنراف روسنيا علنا وكنانوا ينظنر. وكانت المناطق القومية متخلفة جدا اقتصاديا في العنادة    

. مننن اجمننالي الصننناعات فنني وسننا الننبالد واالوراط% 09وتركننز . أنهننا مسننتودعات للخامننات لننيس اال

وكانت الصناعة فني اسنيا الوسنطا منثال ممثلنة فني عندد صنغير منن ورل السنكه الحديدينة والمنشنات 

قطنن وعصنر الزينوت ودباغنة حلنج ال)الضئيلة التي تمارس التحويل البسيا البدائي للخامات الزراعية 

وكانت البروليتاريا وليدة لتوها هناكذ بينما ظروف المعيشة وكد  العماط أسنوأ كثينرا (. ال .... الجلود 

وكان متوسا اجنر العامنل الواحند فني الصنناعة التحويلينة فني . مما لد  اوانهش في الطبقة بوسا روسيا

 .توسا في الدولة الروسيةعن الم% 09مثال اقل بمقدار  9191تركستان في عام 

وكاننت المعينة االقطاعينة المحلينة . ولش يكن ولا الكادحين فني المنناطق الزراعينة أفضنل منن النه    

وزاد عندد الفالحنين المعندمين منن االرض والما ننية . تخضنا الفئنات الفقينرة فني القرينة لتبعيتهنا التامنة

 .واالدوات الزراعية

( وكننان قننوامهش يزينند علننا العنناملين بالزراعننة)ي اسننيا الوسننطا فقنند كننان رعنناة الما ننية الرحننل فنن    

مننهش ما نيةذ علنا حنين كنان نصنف % 99ولنش يكنن لند  اكثنر منن . يعيشون عيشة صنعبة فني أغلنبهش

منا ال يزيند علنا )اجمالي عدد رؤوس الما ية بالكامنل فني حينازة الطغمنة االقطاعينة القليلنة العندد جندا 

1.)% 

وكانننت السننلطة . طننراف القوميننة محننرومين عمليننا مننن أيننة حقننوق سياسننيةوكننان الكننادحون فنني اال    

بالكامننل معقننودة لمننوظفي القيصننر الننذين كننانوا يننديرون دفننة االمننور مسننتغلين فنني الننه النفننوا التقلينندي 

 .لزعماى العشائر المحليين واالقطاعيين باقتدار ومهارة

الد أمزجننة ونزعننات عنندم الثقننة وكانننت تسننود علننا نحننو مصننطنا فنني االطننراف ومننناطق وسننا الننب    

وغالبنا منا كنانوا يضنفون الطنابا النديني علنا التفنرق . بالتبادطذ واستفزاز النزعات فيمنا بنين القومينات

 .والبغضاى

كان غير المتعلمين يمثلنون ثلثني )وااا كان سكان البالد ككل غير متميزين بااللمام بالقراىة والكتابة     

كان  9191وفي عام . فقد كان الجميا تقريبا أممين في االطراف( االقلعدد الرا دين من السكان علا 

في ارالي طاجيكستان الحالية عدة مدارس دينية أولية علا حنين كنان تعنداد السنكان هنناك يزيند علنا 

 .المليون نسمة

واوليننت مكانننة هامننة للمطالننب الخاصننة بمسننألة القوميننات فنني برنننامج حننزب العمنناط اال ننتراكي     

وكان الهدف منهنا هنو أن تعكنس نضناط الطبقنة العاملنة وحزبهنا منن اجنل مقرطنة . راطي لروسياالديمق

العالقات القومية وان تفتل أمام كادحي االمنش المقهنورة افناق القضناى علنا النينر االجتمناعي والقنوميذ 

اع بنحقينق وارساى االساس الالزم لثقة الشعوب المقهورة تجناه الطبقنة العاملنة لالمنة الروسنيةذ واالسنر

 .الوحدة االممية للكادحين في النضاط الثوري

وفنني وقننت الحننق تطننورت المطالننب االساسننية الهامننة الخاصننة بمسننألة القوميننات وتنندققت وتحننددت     

مقااا ت للنقاد فيماا يتبلاأ بمسااألة " ومنن بنين هنذه االعمناط . وثنائق وقنرارات الحنزب ومؤلفنات لينننين
 ". القوميات



" م المنهاجيننة بصنندد مسننألة القوميننات علننا نحننو  ننامل وبننررت فنني اقسننام ولقنند  ننرحت االحكننا    

التكنافؤ فني الحقنوق بنين االمنش وحقنوق " ؛ " الليبراليون والنديمقراطيون فني المسنألة الخاصنة باللغنات 

 ".تعميش المركزية والحكش الذاتي " ؛ " االقليات القومية 

عنندم منننل أيننة : " لننروس بصنندد القوميننات مننا يلننيولقنند تضننمن برمننامج اال ننتراكيين الننديمقراطيين ا    

امتيازات قا ألية أمة أو أية لغنة ؛ وحنل مسنألة تقرينر المصنير السياسني لالمنشذ أي انفصنالها فني دوط 

بحرية تامة بالطريق الديمقراطي ؛واصدار قانون عموم الدولنة النذي يعلنن عندم  نرعية وعندم سنريان 

ألي أمنة منن االمنش وتنتهنه تكنافؤ االمنش فني الحقنوق وحقنوق  أية تدابير تنؤدي النا أينة امتينازات كاننت

ومنن حنق أي منواطن بالدولنة أن يطالنب بالغناى هنذا التندبير بوصنف  مخالفنا للدسنتور . االقليات القومينة

" وتوقيا العقوبة الجنائية علا هؤالى الذين يجرأون علا تطبيق  في الحياة 
5
. 

 

االمنش واالقنوام هنو أحند المطالنب االساسنية للحنزب الماركسني والتكافؤ التنام فني الحقنوق بنين كافنة     

ويبين لينين في معرض تبرير هذا المطلنب االخنتالف المبنادئ فني موقنف اال نتراكية . الثوري لروسيا

. الديمقراطيننة الثوريننة والبرجوازيننة الليبراليننة بصنندد المسنناواة فنني الحقننوق بننين لغننات  ننعوب روسننيا

 .بحدة مسألة بالغةوغرس اللغة الروسية علا نحو مصطنا قد طرحا  فسياسة القيصرية كدولة عظما

علنا ان البرجوازينة الليبرالينة . وعمل ليننين بحسنش لند الغنرس القسنري للغنة واحندة لعمنوم الدولنة    

فني )فقند كاننت ال تعتنرف باللغنة االم لهنذا القنوم أو ااكذ اال فني حندود معلومنة . كانت تصنر علنا النه

 (.مثالالمدرسة االولية 

فقد كنان . وكان موقف لينين علا النقيم تماما من وجهة نظر البرجوازية الليبرالية في هذه المسألة    

رأينن  ان االجبننار ال يننؤدي الننا  ننيى سننو  تصننعيب وصننوط اللغننة الروسننية الننا المجموعننات القوميننة 

غننة الروسننية أمننرا وأكنند ان احتياجننات التنميننة االقتصننادية سننتؤدي الننا ان تصننبل دراسننة الل. االخننر 

ان احتياجننات النندورة االقتصننادية تجبننر القوميننات التنني . " .... لننروريا للتخاطننب فيمننا بننين القوميننات

وكلمنا زادت ديمقراطينة . علنا دراسنة لغنة االغلبينة( طالمنا تريند العنيش سنويا)تعيش فني دولنة واحندة 

مننا زادت متطلبننات النندورة النظننام فنني روسننيا وكلمننا كننان تطننور الراسننمالية اقننو  وأسننرع وأوسنناذ كل

االقتصننادية الحاحننا فنني دفننا القوميننات المختلفننة الننا دراسننة اللغننة المناسننبة اكثننر مننن غيرهننا لتسننيير 

" العالقات التجارية المشتركة 
6
. 

كان البال فة لد تقديش أية امتيازاتذ وان لؤلتذ الا أية لغةذ وكانوا يزودون من المساواة التامنة     

واالمش  بين كافة اللغات
7
. 

ااا مننا انتفنت االمتيننازات بأنواعهننا وتوقنف فننرض احند  اللغنناتذ فسننوف : " وابنرز فالديميننر ليننين    

الفظيعنة " يتعلش السالفيون جميعا بسهولة ويسر وسرعة كيف يفهمون بعضهش بعضا ولن يهابوا الفكنرة 

الندورة االقتصنادية سنوف  واكنر ان متطلبنات. اللقاى الكلمنات بلغنات مختلفنة فني البرلمنان المشنترك" 

 . لألغلبية معرفتها لصالل الصالت التجارية في بلد بذات  من االجد بداهة تله اللغة التي  تحدد
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حتا يمكن فهش هذا المولوع علا نحو ( 9192عام " )هل االمر بحاجة الا لغة الزامية للدولة ؟ " يجب االطالع ولو بايجاز علا مقالة اخر  للينين بعنوان   

 .ايامنا الراهنة ايضا أفضلذ حيث ان ل  أهمية مبدئية في



وسوف يكون هذا التحديند أكثنر صنالبة ااا منا تقبلن  سنكان مختلنف االمنش طواعينةذ وسنيكون أسنرع     

ا كان تطور الرأسنمالية أسنرع نظنرا لنذله وأوسا كلما كانت الديمقراطية أكثر ثباتا علا المبادئذ وكلم

 "
8
 . 

ويتناوط لينين البند المنهاجي الرئيسيذ ونعني ب  تكافؤ االمش واالقوام في الحقنوق فني كافنة مجناالت     

" الحينناة االقتصننادية والحكوميننة والثقافيننة واالجتماعيننة والسياسننيةذ فنني فصننل مننن هننذه المقالننة بعنننوان 

 ".مش وحقوق االقليات القومية التكافؤ في الحقوق بين اال

وينبغي هننا بوجن  خناص توجين  االنتبناه النا تحديند ليننين لطنرق اقامنة تكنافؤ االمنش فني الحقنوق قند     

وكنانوا يفهمنون بالتكنافؤ فني الحقنوق المسناواة . نوقشت في تله االيام بين منظري االممية الثانينة ايضنا

وسبب اخفاق هنذا الموقنف ". مساواة االمش " ن الشكلي عن فمن رأيهش ان  يكفي االعال. الحقوقية البحتة

فلنش يهتمنوا بمصنير المالينين منن ابنناى الشنعوب . هو انن  كنان يقصند االقلينات القومينة االوربينة وحندها

 .المقهورة في المستعمرات والبلدان التابعة

خطننوة أولنناذ ولننيس  ان اعننالن التكننافؤ فنني الحقننوق فيمننا بننين الشننعوب فنني الواقننا الحنني مننا هننو اال    

فتحقينق التكنافؤ الفعلني فيمنا بنين االمنش يتطلنب . الخطوة الرئيسية بحاط لتحرير االقوام من النير القنومي

 .القضاى علا التخلف االقتصادي والسياسي والثقافي لكافة الشعوب

ة القومينات فني وبين لينين أهمية الخبرة المعلومة الموجودة فعال في العالش كالحل الديمقراطي لمسنأل    

 .سويسرا مثال

. فتحقيق حقوق االقلية القومية وثينق الصنلة بمبندأ التكنافؤ التنام فني الحقنوق فيمنا بنين االمنش واالقنوام    

ان يضمن الدستور قانوننا أساسنيا يعلنن عندم سنريان أينة امتينازات " وكان البال فة يعترفون بضرورة 

" لحقننوق االقليننة القوميننة كانننت أليننة امننة مننن االمننش وأيننة انتهاكننات كانننت 
9
وبمقتضننا هننذا القننانون .  

االساسي كان المقتر  أن يتش االعداد التفصيلي وتطوير حقوق االقليات القومينة فني القنوانين المعيارينة 

" ال  .... الخاصة للمقاطعات والمدن والمشاعيات 
10
 

وقنناط لينننين ان الماركسننيين ال  .أولننا لينننين أهميننة كبيننرة للنظننام القننومي المقبننل للدولننة فنني الننبالد    

ويسنتحيل . فاالتحاد الفيدرالي هو تحنالف بنين متسناويين. يستطيعون قبوط االتحاد الفيدرالي البرجوازي

في ظروف الراسمالية اقامة تحالف متكناف  فني الحقنوق للندوط القومينةذ ألن العالقنات فيمنا بينهنا تبننا 

ادينة فيمنا بنين الندوط فني هنذه الظنروف يكنون معنناه علا أساس االخضاعذ والذود عنن العالقنات االتح

 .تأييد الطموحات القومية المتطرفة للبرجوازية

والماركسننيون بننالطبا يعننادون االتحنناد الفينندرالي وفننه المركزيننة لسننبب بسننيا هننو ان الرأسننمالية "     

وف اخنر  وفي ظنل ظنر. تتطلب لتطورها دوال اكثر لخامة قدر االمكان وأكثر مركزية قدر االمكان

وسننوف تنالننل . متكافئننة فسننوف تطالننب البروليتاريننا الواعيننة دائمننا بالننذود عننن دولننة اكثننر لننخامة

باستمرار لد طمو  بعم أجزاى الدولة للتمييز والتفرد علا حساب مصنالل عمنوم الدولنة النذي كنان 

ا بننين سننائداً فنني العصننور الوسننطا وسننوف ترحننب باسننتمرار التكنناتف االقتصننادي الوثيننق الممكننن فيمنن

" المناطق الكبر  والتي يمكن ان ينبسا فيها نضاط البروليتاريا لد البرجوازية علنا نطناق واسنا 
11
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ونر  من ناحية أخر  ان لينين قد أيد فني ولنا تناريخي محندد معنين اخنر مبندأ االتحناد الفيندرالي     

انشناى هنذه الجمهورينة أن  وكنان منن  نأن. وفكرة انشاى جمهورينة البلقنان الديمقراطينة الفيدرالينة منثال

ينهي علا نحو أخف مرات كثيرة واقل ايالما الخنالف القنومي والقهنر االقطناعيذ ولكنان منن  نأن  أن 

 .يعيق التدخل المستمر من جانب البلدان االمبريالية بأوربا في  ؤون  عوب البلقان

فمنا هنو الفنارق المبندئي . قوميناتدافا البال فة عن مبدأ المركزية الديمقراطية فيمنا يتعلنق بمسنألة ال    

في نظر لينين بين المركزية الديمقراطية وبنين المركزينة البيروقراطينة؟ ان المركزينة الديمقراطينة فني 

المفهوم الماركسي تفترض حتمنا النا جاننب المركزينة تنوفير االدارة الذاتينة الواسنعة لالقناليش المتمينزة 

واالدارة الذاتيننة . النن ..... ام قننومي خنناص بالسننكان بظننروف اقتصننادية اداريننة ومعيشننية خاصننة وبقننو

لالقاليش محسوبة علا التخلن الحقيقي من عدم تكافؤ االمش فني الحقنوقذ ومنحهنا حرينات متسناوية فني 

 .  التنمية السياسية واالقتصادية والثقافية

الحكنش النذاتي  مننل هنذا دونفمن البديهي تماما استحالة ان نتصور دولة عصنرية ديمقراطينة حقنا "     

ان . الن ..... لكل اقليش يتميز بأي قدر يذكر من الخصائن االقتصادية والمعيشية وبقوام خناص للسنكان

مبنندأ المركزيننة الضننروري لصننالل تطننوير الرأسننمالية ال يتفننوض بمنننل هننذا الحكننش الننذاتي المحلنني 

ان . قننة بيروقراطيننةولننيس بطري بطريقننة ديمقراطيننةواالقليمننيذ بننل علننا العكننس نننراه يتحقننق بفضننل  

التطور العريم الحنر السنريا للراسنمالية كنان منن  نأن  أن يكنون بنالة الصنعوبة دون هنذا االسنتقالط 

الذاتي النذي يسنهل تركينز رؤوس االمنواط وتطنوير القنو  المنتجنة وتكناتف البرجوازينة والبروليتارينا 

هنو  البحتةال  .... قليمية والقومية اله ان التدخل البيروقراطي في المسائل اال. علا نطاق عموم الدولة

احد  العقبات الضخمة جدا التي تعينق التنمينة االقتصنادية والسياسنية بوجن  عنام واحند  العقبنات التني 

" بوج  خاص في الشيى الجاد الضخش واالساسي  المركزيةتواج  
12
   . 

لظنروف االقتصنادية والمعيشنية والا جانب القوام القومي للسكانذ كان لينين ينر  االهمينة البالغنة ل    

وغيرهننا التنني يحننق للسننكان المحليننين بمقتضنناها تحدينند حنندود الجمهوريننات واالقنناليش الذاتيننة الحكننش 

أمنا اقرارهنا فهنو منن حنق . والدوائر القومية الذاتينة الحكنش وغينر النه منن الوحندات االقليمينة االدارينة

لننه علننا االدارة الذاتيننة المحليننة الديمقراطيننة وكننان لينننين يصننر ازاى ا. االجهننزة التشننريعية المركزيننة

" تماما 
13
 . 

وبعد انتصار الثورة اال تراكية في روسيا قام لينين بتحديد تصوره بما يتمشا ما الظروف الجديندة     

وبنتيجنة للتحلينل العلمني . في معرض تعميش خبرة ارساى الشعوب أسس كيانات دولهنا القومينة الخاصنة

الماركسننية علننا الواقننا الحنني الثننوري لروسننياذ اكتشننف نوعننا جدينندا مننن انننواع  العميننق وابننداع تطبيننق

 .االتحاد الفيدرالي

ان اتحاد الجمهوريات اال تراكية السوفياتية هو كيان جديد للدولة قائش علا أسناس مبنادئ االتحادينة     

  الداخلنة فين الشنعوب الفيدرالية اال نتراكية وحقنق التكناتف االممني واالزدهنار الحقيقني والصنداقة بنين 
14
. 

وينبغي اكر ان  اثناى النضاط لند النينر االسنتعماري كوننت بلندان نامينة كثينرة اتحنادات واتحنادات     

وتلعنب هنذه اال نكاط لالتحناد . فيدراليةذ وغير اله منن اننواع توحيند الندوط علنا االسناس النديمقراطي
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14
قام المؤتمر االوط للسوفيات لعموم روسيا بناى علا الرغبة واالرادة الحرة للشعوب باعالن قيام اتحاد الجمهوريات اال تراكية  9144ديسمبر عام  19في   

تشريعا توحد الجمهوريات السوفيتية في دولة واحدة متعددة القوميات علا أساس سيادتها والتكافؤ التام في ( 9142عام )وثبت الدستور السوفيتي االوط . السوفيتية

 . الحقوق فيما بينها



اليون المبنندأ الفينندرالي لنظننام الدولننة فنني وفنني الوقننت نفسنن  يسننتغل االمبرينن. دورا تقنندميا فنني تطويرهننا

فهنش . المناطق المتعددة القوميات في يومنا الراهن أيضا كأحد اال كاط األكثر انتشارا لالستعمار الجديند

يحنناولون فرلنن  علننا أي بلنند متحننرر كثقننل مقابننل لطمننو  االوسنناط التقدميننة الننا انشنناى دوط مركزيننة 

عنوة تؤدي في واقا االمر الا النعاف حركنة التحنرر النوطني  ان النظش الفيدرالية المفرولة. موحدة

 .وتفرمل التقدم القومي والتنمية السياسية واالقتصادية والثقافية للشعوب

وهكننذا نننر  ان اسننتنتاج لينننين بصنندد لننرورة ولننا الظننروف التاريخيننة المحننددة والممارسننة فنني     

لبلننندان المتعنننددة القومينننات ومبننندأ المركزينننة الحسنننبان لننند  اختينننار اال نننكاط المثلنننا لكينننان الدولنننة با

الديمقراطيننة واقننرار التكننافؤ الحقيقنني فنني الحقننوق والمسنناواة بننين االمننش والشننعوب تظننل هنني المسننائل 

 .االساسية في حل المشاكل القومية في يومنا الراهن أيضا

 

 

 نقد لينين للبرنامج ا نتهازي

 "لالستقاللية الذاتية الثقافية والقومية " 

 

بالثقافننة " كننان مننن أخطننر الشننعارات التنني روجننت لهننا البرجوازيننة واالنتهننازيون المقولننة الخاصننة     

فقنند دأبننت البرجوازيننة علننا برهنننة وجننود ثقافننة واحنندة لنند  كننل أمننةذ ولننذا فننان المصننالل ". القوميننة 

حندة أن يندافعا االجتماعية السياسنية لنديها واحندة وينبغني علنا البروليتارينا والبرجوازينة فني االمنة الوا

 ً ان الديمقراطينة العمالينة تضنا فني قبالنة : " وكتب لينين في تفنيد هذه االر ادات االنتهازية. عنها سويا

الن ذ تضنا .... التطاحن القومي فيما بنين مختلنف االحنزاب البرجوازينة بسنبب المسنألة المتعلقنة باللغنة 

االقنوام فني كافنة المنظمنات العمالينة المهنينة  الوحدة الحتية والتالحش التنام فيمنا بنين عمناط كافنة: مطلب

فهننذه الوحنندة وهننذا . والتعاونيننة واالسننتهالكية والتنويريننة وغيرهننا كثقننل مضنناد أليننة قوميننة برجوازيننة

الننذي  –الننتالحش همننا القننادران وحنندهما علننا الننذود عننن الديمقراطيننة ومصننالل العمنناط لنند الراسننماط 

الننذود عننن مصننالل تطننور البشننرية نحننو النننما  -متزاينندذ اصننبل امميننا فعننالذ ويصننبل امميننا علننا نحننو 

" الجديد للمعيشة الذي ال يعرف أية امتيازات أو أي استغالط 
15
 . 

قنند مننوه التننناحرات الطبقيننة فيمننا بننين االسننتغالليين والواقننا علننيهش " الثقافننة القوميننة " ان  ننعار     

 .االستغالط داخل كل أمة

.   في ظروف الرأسمالية فان هذا الشنعار خنداع بنالة الرجعينة للجمناهيرولقد أبرز فالديمير لينين ان    

وقاط لينين ان برجوازينة كنل االمنش . ان  موج  نحو االستعباد الروحي للكادحين علا أيدي االستغالليين

ان أية قومينة ". الثقافة القومية " قد انتهجت سياسة تفتيت العماط وسائر القو  الديمقراطية تحت  عار 

 نننعار : ) وكتنننب ليننننين ان. برالينننة برجوازينننة قننند ألحقنننت الخسنننارة بالنضننناط الطبقننني للبروليتارينننالي

وانما هو الثقافة االممية للديمقراطية والحركنة العمنالي " الثقافة القومية " الديمقراطية العمالية ليس هو 

هنناك : النواعي سنيجيبها فالعامنل". ايجابينة " ولتخدع البرجوازينة الشنعب بأينة بنرامج قومينة . العالمية

اا يمكن بوج  عام حلها في عنالش الراسنماليةذ عنالش الثنراى والتطناحن  –حل واحد فقا لمسألة القوميات 

" ذ وهذا الحل هو الديمقراطية الثابتة علا المبادئ -واالستغالط 
16
  . 
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ففني . " فوق الطبقات" واحدة " واكر لينين ان  في ظروف الرأسمالية ال يمكن ان تكون هناك ثقافة     

وان لش تكن غير متطورةذ للثقافة الديمقراطينة اال نتراكية ألنن  يوجند فني  عناصرثقافة قومية هناك  كل

امة كادحون وجماهير يقا عليها االستغالط تولد ظروف معيشتها ايديولوجية ديمقراطية وا نتراكية  كل

لنت فني اغلبيتهنا ثقافنة المئنة السنود والثقافنة منا زا)ولكن يوجد لد  كل امة كذله ثقافة برجوازية . حتما

. متسنيدةفقاذ بنل وعلنا هيئنة ثقافنة " عناصر " ومن الجدير بالذكر ان اله ليس علا هيئة (. الكنائسية

" ثقافة كبار مالك العقارات والقساوسة والبرجوازية  هيبوج  عام " الثقافة القومية " ولذا فان 
17
 . 

قند عننا فني واقنا االمنر الندفاع عنن " الثقافنة القومينة " ازيين عنن  نعار وهكذا نجد ان دفاع االنته    

 .الثقافة البرجوازية المتسيدة

ودعننا لينننين اال ننتراكيين الننديمقراطيين الننا ولننا الثقافننة االمميننة الديمقراطيننة والحركننة العماليننة     

افننة االمميننة للديمقراطيننة الثق" اننننا بطننر   ننعار . " العالميننة فنني مقابننل الثقافننة القوميننة البرجوازيننة

نأخذ من كل ثقافة قومية عناصرها الديمقراطية واال نتراكية فقنا ونأخنذها " والحركة العمالية العالمية 

وال ينفنني أي ديمقراطننيذ . وحنندها حتمننا فنني نقننيم الثقافننة البرجوازيننة والقوميننة البرجوازيننة لكننل امننة

ين اللغنات أو لننرورة الجندط باللغنة األم مننا وناهينه بنالكالم عنن كننل ماركسنيذ التكنافؤ فنني الحقنوق بن

وترويج االفكار المعادية للكنيسة والبرجوازية وسا طبقة الفالحنين أو أهنل المندن " االم " البرجوازية 

" االم " 
18
 . 

القومينة البرجوازينة واالممينة البروليتارينة همنا  نعاران متعادينان عنداًى ال هنوادة فين ذ " وأبرز ان     

( بل وعن عقيندتين)ين الطبقيين الكبيرين في العالش الراسمالي كل ذ ويعبران عن سياستين تبعا للمعسكر

19 "في مسألة القوميات 
" وبنوا علي  البنرامج العملينة " الثقافة القومية " ولذا فان كل من تقبلوا  عار .  

جوازية المتطرفة النا وسنا هش في واقا االمر موصلو القومية البر" لالستقاللية الذاتية الثقافية القومية 

ال يتحندد منن واقنا الوعنود أو النواينا الطيبنة " الثقافة القومينة " ان معنا  عار : " وكتب لينين. العماط

ان النظنر النا ". بمعننا اجنراى الثقافنة االممينة منن خاللن  " من جانب هذه البنية في تفسير هذا الشعار 

ان معننا  نعار الثقافنة القومينة يتحندد منن واقنا التناسنب . ااالمر علا هذا النحو يكون رأيا ااتيا طفولين

" المولننوعي بننين كافننة طبقننات البلنند المعننني وكننل بلنندان العننالش 
20
لقنند أينندت االحننزاب البرجوازيننة .  

 .والبرجوازية الصغيرة في روسيا برنامج االستقاللية الذاتية القومية للثقافة

عوائننق القوميننة بالحفنناظ عليهننا بشننكل مصننطنا يشننهد علننا ان مقابلننة العمليننة المولننوعية لتحطننيش ال    

ألننف الننا الننه ان الننبال  . الطننابا الطوبنناوي والرجعنني لبرنننامج االسننتقاللية الذاتيننة الثقافيننة القوميننة

الطبقي فيما بين البروليتاريا والبرجوازية قد استبدط بفكرة خيالية عن التعاون الطبقي علا اساس ثقافنة 

 .ودة في المجتما البرجوازيقومية واحدة غير موج

وااا اجزنا ان في المجتما الراسمالي يسود التكافؤ الفعلني فني الحقنوق بنين االمنش فنان اينة اسنتقاللية     

هناك امتان في كل امة عصريةذ هذا ما نقولن  : " وكتب لينين. ااتية ثقافية قومية تعد زائدة ال حاجة لها

" تننان قوميتننان فنني كننل ثقافننة قوميننة افوهننناك ثق. ل اال ننتراكيين القننوميينلكنن
21
ولكننن فنني حالننة عنندم .  

المساواة بين االمش واالقنوامذ فانهنا تظنل طوباوينةذ وتكنون الدعاينة لهنا هني أكثنر اال نكاط دقنة للدعاينة 

 .للقومية المتطرفة
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لنيس  ان مسألة الشعار الخاص بالثقافة القومية لن  أهمينة كبينرة بالنسنبة للماركسنيينذ: " وكتب لينين    

فقا ألن  يحدد المحتو  الفكري لدعايتنا كلها ودعوتنا فيمنا يتعلنق بمسنألة القومينات خالفنا عنن الدعاينة 

البرجوازيةذ بل وألن برنامجا كامال من االستقاللية الذاتية السيئة الصنيت للثقافنة القومينة قند بننا علنا 

" هذا الشعار 
22
 . 

 

لية الذاتيننة للثقافننة القوميننة كأسنناس نظننري للبرهنننة علننا لقنند اسننتغل االنتهننازيون برنننامج االسننتقال    

. لرورة اجراى البنية التنظيمية لحزب العماط اال نتراكي النديمقراطي لروسنيا حسنب المعينار القنومي

 . ولقد عمل لينين بثبات لد القومية المتطرفة واالنتهازية في بناى حزب أيضا
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