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توبر ثورة كست ثورة أ ن «لي ّيف ا بل لك يشء » طاق القويمل قسب، بل يه  حف
تارخيت يف ّا شلكّثورة ذات طابع عاملي، كوين، ألهن ّا ته ّ جذر�ّحتوال العاملي ل صنع، 

يةاإل ّسا ن اكنت . ، حنو العامل اجلديد، %شرتايكساميلّالرأ، من العامل القدمي، ن
ثور ّا سابقات يف ل ّا ـيل تغ، عادة،تنهت  بدال مجموعة  w ِ سـ مس تغّلت ِني مبجموعة  ني ّلمسـ

ّبد. أخرى عىل رأس ا{و| تغيت ِل ا تغاللّلملسـ بقى % سـون و اكن األمر عىل هذا . ي
ت يد ا نحو خالل حراكت ا ّا ل ب نحو يف. ريةّحرلعل  فرتة لواكن األمر عىل هذا ا

نان تفاضات األ قا نحو يف فرتة . ن ثورلواكن األمر عىل هذا ا ّا ّاليت  »الكربى «اتل
يا ناها يف اجنلرتا وفرسا وأملا نعر ن ياق عن كومونة wريس لسـّوال أحتدث يف هذا ا. ف

رشّاليت  ّاكنت احملاو| األوىل، ا بطويمل ّفة وا ل مثرة، للربول لة ولكن غري ا تار� ليك يمل
تارخيجتعل  ّا يةيسري ضد  ل ّالرأسام ل ّ.  
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توبر عن هذه  كتلف ثورة أ ثورخت ّا بدأل يث ا ملات من  بدال . ح تـي ال تطرح ا سه ف
تغ بدال مجموعة  تغالل آخر، ا تغالل شلك ا ِشلك ا سـ س سـ ب مسـ ني مبجموعة ّلت

ِتغ تغالل لإلسان من ّنيلمسـ ن أخرى، بل تطرح القضاء عىل لك ا  جانبسـ
ملاإلسان والقضاء عىل لك مجموعات ا ِتغن تاتورية ¤ام اكنوا وإرساء ّنيلسـ ّد  ك

تار�ال بقة األكرث ليربو هَّثوريةلط، إرساء سلطة ا بقات ا يع ا ملضط بني  لط ّاليت دة مج
بقاتّحىت وجدت  متع %شرتايك اخلايل من ا متع جديد، ا يوم ونظمي  لطا ت ل  .جم

�w بب ّهذا ا س توبر لل تصار ثورة أ ترب ا كات  ن ، نّيةنسايف °رخي اإلّجذر�  ّحتواليع
تارخييف املصري ّجذر�  ّحتوال ّا يةي ل ّللرأسام ل ية ّ ّالعا يف حركة حترير ّجذر�  ّحتوال، مل

تار�ال ية ليربو ّالعا نضال وأشاكل ّجذر�  ّحتوال، مل يب ا ليف أسا نظميل  ويف طريقة لتّا
ي يش والعادات ويف ثقافة وإيديولو جا تغالع َ امجلاهري ا هنا .  يف العامل بأرسهّ¶سـمل

توبر ثورة من طراز عاملي، كوينّبب يف أنلّسايمكن   يمكن ، أيضا،هنا. ك ثورة أ
ت ّبب ا ل هَس بقات ا بديه ا توبر ا�ي  يق إزاء ثورة أ ملضطعاطف ا لط ت ك يع لعم مجدة يف 
ب¼ان  هاّترى فهيا الضّاليت لا   .صامنة خلال

ية  سائل األسا سـنا اإلشارة إىل مجموعة من ا مل توبّاليت ميكن ر عىل كتربز تأثري ثورة أ
 . يف العامل لكهّثوريةلاتطوير احلركة 

توبر.1 ثورة أ ك  ية هذه اخل، أوال،ل ّا ثص ّ ا ية¶ يف اخرتاق جهبة ملمت ّاإلمرب� ية ل ّالعا  مل
ية ّربجوازيةواإلطاحة wل ّاإلمرب� ب¼ان  أحد  يفل يةلأكرب ا ّالرأسام ل نح ّ سلطة م و ّا ل

تار�لل يةليربو  .ك %شرتا
يةنسألول مرة يف °رخي اإل ّا بقة ن سحوقني،  بقة ا بقة األجراء،  ط، ترتقي  مل ط ط

هَ تغملضطا َدين وا ها، ّلسـمل ثا سائدة جاذبة إلهيا،  بقة ا لني، إىل مربة ا مب ل لط يع عاملت مج 
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ب¼ان تحت عرصا جديدا، عرص ّيعين ذÈ أن. لا توبر قد ا ت ثورة أ ثورفك ّا ات ل
تاريةال ّربو ية يف ب¼ان لي ّاإلمرب�  .ل

بار  يني ومن ّالعقاريملالكني اكلقد انزتعت من  ّالرأسام ل تاج ني أدواتّ   ووسائÎناإل
يّوحو ّلهتا إىل  يةملك Ïأكذوبة ،عة اج Èي وفضحت بذ ّالرأسام ل  ّون أنزمعين يّني ا�ّ

ية ال ناء عهنا وأهنّربجوازيةمللكا ّ ال ميكن %  .سة وخا{ةّا مقدسـتغ
سلطة لقد انزتعت  ّا ية وحطمت وحرمهتا من احلقوق ّربجوازيةمن الل يا ّا سـ  Óاز لّسـ

سلطة الربجوازي ونقلت ّا{و|  ّا تاتللل ية  معارضة بذÈ ال،فييسو ّربملا  ّربجوازيةالن
يةأي  ّا{ميقرا ط تاتّسلا لّسلطة wّربجوازيةال ّ ية أي  فييو يةك%شرتا ّا{ميقرا ط ّ 

تاريةال ّربو نذ ّلقد اكن الفارج عىل حق. لي ندما قال  م  ثوره غداة ّ أن1887ع ّا لك  «ةل
ي ّالرأسام ل سابقني ّ ّا يةل بني سوف حيرمون من احلقوق %تخا وبذÈ فضحت ثورة . »ن

يني ا{ توبر، يف نفس الوقت، أكذوبة %شرتا ّأ ك يك ّميقرا  ّون أنزمعين يّني ا�ط
س ّ%تقال ا ل ية عن طريق ال %ىلإلمي ن ية كشرتا ّربملا نان بح اآلن  ممكأ  .ص

توقّلكن توبر مل  ّ ثورة أ ت توق وال ميكهن،فك ّا أن  ند هذا احلد،فت  ّ بعد قضاهئا ف. ع
ن ّعىل ا نل ناء ا ّظام القدمي الربجوازي، رشعت يف  ل  ّإن. ظام اجلديد %شرتايكب

نوات  رش  سـا ناء احلزب ّمرّاليت لع نوات من  رش  توبر يه  بت من معر ثورة أ سـ عك
نق ّوا تاتّسلاwت وال تفييو ّ وا نظل ّعاويات وا مل ثقن ّامت ا يل ّا نف ّة ووسائل ا ناعة وقل ل لّصا

يش األمحر نّإن .جلوا ّ ا ييت ّاليت جاحات ل سو ية يف %حتاد ا يال جدال فهيا لالشرتا ل فك
ناء، قد  بيّيف جمال ا تار�نت جبالء أن اللب نجاح ليربو ب¼  يع أن حتمك ا ب  ل تسـتط

ناء ّأهنو، ّربجوازية الّ وضدّربجوازيةبدون ال يع  با  ناعة تسـتط بنجاح بدون لّصا
يادة لكّأهنو، ّربجوازيةل اّ وضدّربجوازيةال يع  ّا  ق نجاح تسـتط تصاد الوطين  ب % ق
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نجاح رمغ ّأهنو، ّربجوازية الّ وضدّربجوازيةبدون ال ية  ناء %شرتا يع  با  ك ب تسـتط
 .ّالرأساميلاحلصار 

نظرية «ّإن تغّالقدمية القائ¶ بأن» لا َ ا تغّلسـمل ناء عن ا ِني ال ميكهنم % سـ ملتغ ني، ّلسـ
ثل الر ّمتاما  يم سم بقأس و ناء عن املعدة، ال تعود ّاليت جلة أعضاء ا سـتغال ميكهنا %

ناتور الر ّفقط إىل ا شلكلسـ يوس أغربا، بل  ّوماين القدمي  ت ي نن ن « هذهمي ّا » ظريةل
ي ّحا ي» فلسفة«اوية لعموم الـّا جحر الزل يا ّا سـ ية عند %ة لّسـ يةكشرتا ّا{ميقرا ط ّ 

ت ياسـهتا يف ا ّو ل ن. ّ بوجه خاصّيةلاإلمرب� ّربجوازيةعاون مع اللسـ ّهذه ا ّاليت ظرية ل
سل بحت من ا ّأ مل يل أمام رش الر أحد امت، يه اآلنص ّأمه العرا ن  يف ّثوريةلاوح ق

تار�صفوف  ب¼ان ليبرو يةل ا ّالرأسام ل يه رضبة ّواكن من أمه. ّ توبر تو تاجئ ثورة أ ج  ك ن
ن هذه ا ّقات¶  ل  .ائفةّظرية الزل

بات أنُهل من حاجة بعد ّ، إل تاجئث توبر مل يكن لن هذه ا ثورة أ ها  ك وما شا ل هب
بقى،بإماكهنا ها أن  ت وال ميكن   ّوريةّثلاي عىل احلركة ّ دون ممارسة تأثري جد،ل
يةالللطبقة  ّعام ب¼ان  ل يةليف ا ّالرأسام ل ثل ّ يع،  م؟ إن وقائع يعرها ا مترار مجلف شار سـا نتا

ية  يو ّا ع ب¼ان لّشـ يةليف ا ّالرأسام ل نايم تعاطف ّ ب¼اعاملت و يع ا ل  بقة مج لطن إزاء ا
يةال ّعام سحتاد يف % ل ّا يةق الوفود الّ وأخريا تدف،يتيفيول ّعام س إىل ب¼ ل ّا ها تيفيول لك، 

يا،تثبت بذرة ّ أن،قطع  توبر قد بدأت بعد تعطي مثارهاّاليت ل ا  .كزرعهتا ثورة أ
توبر . 2 يةكلقد زعزعت ثورة أ ّاإلمرب� نهتا بل رضبت كذÈ ل همي ال فقط يف مراكز 

يةمؤخرة  ّاإلمرب� نة ل ها، عن طريق القضاء عىل  همي، أطرا يةف ّاإلمرب� ب¼ان ل ل يف ا
تعم َا تملسـ ّرة وا بار . ابعةل يني وّاريّالعقاملالكني بكwإلطاحة  ّالرأسام ل ني، فككت ثورة ّ

تعامري وحر هاد القويم و% توبر سالسل % ّأ سـ شعوب ضطك يع ا لرت  مج
هَ ناء ملضطا يش يفّاليت سـتثدة دون ا ال ميكن .  إطار دو| شاسعةتعاكنت 
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تار�لل تحرْ أنليربو  ّ شّر دون أن حترت ّر ا هَل توبر . دةملضطعوب ا كواكنت مزية ثورة أ
سّأهن ّا أجنزت، يف إطار %حتاد ا ثوريت، تù يفيّول ّا يل ّات الو تعامر ال ّة ضدطن سـ %

باد| وّحتت راية العداء القويم والزن تقارب متاعات بني األمم، بل حتت راية ثقة 
س ّأخوي لعامل وفالü %حتاد ا ييفيّول ّيت، ال wمس القو يم ّة بل wمس األ  .ةمم

بب أن  ثوربسو ّا يل ّات الو يادة الّة ضدطن ندG حتت  تعامر متت  ق % ع تار�سـ  ليربو
ي ّوحتت راية األ بب �wمم هذا ا ّة،  س شلل ّات ارتقت ا يل ّعوب ا شملنسـ ّة، ا عوب ل

ب َا رشية يف °رخيّل مرّدة، ألوملسـتع ّ ا ش،ةلب ّ إىل مربة ا ل ة ّساويتملة فعال واّعوب احلرت
ها احلي،فعال ثا ّ جاذبة  ل بةمب توبر قد ّهذا يعين أن. ط شعوب العامل قا ك ثورة أ

ثورنت عرصا جديدا، عرص ّشد ّا يل ّات الو تطن ّة ا هَّريّحرل دة ملضطة يف ب¼ان العامل ا
ت wّ تار�حالف مع الل يادهتاليربو   .ق وحتت 

سام» مقبوال «نيف املايض، اك بار العامل  نقا مت هد غابر إىل أعراق دع نذ  ن  ع  يام
لني للحضارة ومآهلم اخلضوع ب، إىل سود ويض، األوائل غري مؤّهعلياوأعراق 

تغالل األوائل تغالل، واآلخرين وحدمه أهل احلضارة ومدعوين ال سـلال جيب . سـ
بذها بار هذه األسطورة قد حتطمت ووقع  ناآلن ا نتاجئ ثورة واكن من أمه . عت

باهتا يف الواقع أن هذه األسطورة بإ يه رضبة قات¶  توبر تو ّأ ث لك شج ّ ا تحرل ّعوب ا رة مل
ّغري األوروي تّاليت ة ب ّسلكت طريق ا سل ّطور ا يت ال تقل قدرة عىل تطوير يفيّول

تطو ثقافة واحلضارة ا ّا مل ش رة حقال ّعن ا  .بعوب األورويةل
بار » مقبوال «يف املايض، اكن يطريقة القعتا ّو يدة ّ الطيه ّربجوازيةة الم حريقة الو

ش ّتحرير ا ل هَل ها عن بعض، عىل ملضطعوب ا بعضدة، طريقة تقوم عىل فصل األمم 
ية بني امجلاهري الاكدحة  بار . خمتلف األمميف متقوية العداوات القو عتاآلن جيب ا

يه رضبة . تحضُهذه األسطورة قد د توبر يه تو تاجئ ثورة أ جإن إحدى أمه  ك ن
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تاريةريقة الّ الطّنة عىل أرض الواقع أنمبيّ ،لهذه األسطورةقات¶  ّربو يلي ّ، األ ة مم
ش ّتحرير ا ل هَل ها الطريقة املضطعوب ا لّصدة بو يدة، يه أمر صف حيحة والعاد| الو ح

نومن نة أن %حتاد األخوي للعامل والفالحني مبيّ و،ممكن وعقالين ّشعوب  عة، مت
بين ّاحتاد  ّية واألّ عىل اإلرادة احلرم وال شك أن وجود . ة، هو أمر ممكن وعقالينمم

هور�ت س مجلاحتاد ا ّا ّييفيول يع ةت بيل لعامل  ثاال لالحتاد ا ية بوصفه  مج %شرتا تقك ملسـم
Èبارشا عىل ذ يال  ترب د تصاد عاملي واحد  ب¼ان يف ا ما لق يع  .ل

توبر مل يكن بإماكهنا ومل تكن  ثورة أ تاجئ وغريها  كوال حاجة للقول بأن هذه ا ل لن
ّبقى دون ممارسة تأثري جدي تعمّثوريةلا عىل احلركة لت ب¼ان ا َ يف ا سـ تملل ّرة وا . ابعةل

ثل منوّإن ّ وقائع  هَلّشعند ا ّوريةّثلا احلركة م ياني ّدة يف الصملضطعوب ا  نيسـوإندو
ند ت، لهوا ّاخل، وا شعاطل تù ا ّف املزتايد  ل سل ّعوب مع %حتاد ا  ّيت، يه أد|يفيّول
تة هد ا�. ب� ّلقد مىض ا تعمرات لع هاد ا تغالل وا يه ا يعون  سـي اكنوا  سـ ملتط ضطسـ ف ي

ت ب¼ان ا ّوا ل هد ّ حمÎّابعة بلك هدوء، وحلل ثورع  ّا تل ّات ا تعمرات ل ملسـحررية يف ا
ت ب¼ان ا ّوا ل تفاقة ل هد ا سـابعة،  تار�ع ب¼ليبرو نهتا عىل ل هذه ا هد  هميان و ثورع ّا  .ةل

ها بذرة . 3 ثورعبزر ّا يةة يف مراكز ل ّاإلمرب� ها ،رهتا عىل حد سواءّ ومؤخل ف وبإضعا
يةة ّقو ّاإلمرب� تعمرات، هد» املرتوبوالت « يفل نهتا يف ا ّوزعزعة  سـ ملمي دت ثورة ه

توبر وجود يةا  مجملكأ ّلرأسام ل ية ّ ّالعا   .نفسه مل
س ّفلنئ  تتف ّخ ا ية ر العفويّطول ّللرأسام ل ية يف ظروف ّ ّاإلمرب� سقه غري - ل ن بفعل 

ساوي وبفعل الزن ّا سلّاعات والصملت ّدامات ا ية وأخريا بفعل ازرة ،حةمل ّاإلمرب�  ل
بوقة  ي–ملسـغري ا سار  ّ إىل  تق ية حم ّالرأسام ل تضارّ يجهتا ّنإ، فهاح وا توبر و نت ثورة أ ك

ث ّا ية¶ يف انفصال ب¼ شاسع عن ملمت ّالرأسام ل يةا ّ ّلعا ل يف هذا ّ تعجْ أنّ، ال ميكهنا إالمل
سار عن طري سف، خطوة بعد خطوة، راكئز قملا يةن  ّاإلمرب� ية ل ّالعا هامل  .نفس 
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Èيةبزعزعهتا . أكرث من ذ ّاإلمرب� توبر، يف نفس الوقت، يف ل ك، خلقت ثورة أ
تاتوريةل ّشلك أو ّد تارية ك ّبرو توحة للحركة ّ، قاعدة قويلي يةالع ّثوريةلامفة و ّا  مل مل

بل أبدا ها من  قتكن   ّلقد خلقت مركزا قو�. ميكهنا %عÏد علهيا اآلنّاليت  و،ل
توحا للحركة  ية ّثوريةلامفو ّالعا بل أبدامل ها من  ق مل يكن  تّ وا�،ل ّي ميكهنا ا ع ّجمل

نظمي اجلهبة  شللعاملدة ّ املوحّثوريةلابتحو� اآلن  ّ وا هَل يع  يفدةملضطعوب ا مج 
ب¼ان ضد ّا ية ل ّاإلمرب�   .ل

توبر قد أصابت  يةكهذا يعين أوال، أن ثورة أ ّالرأسام ل ية ّ ّالعا شفى ْ جبرح قاتل لنمل ت 
ّسهذا ا. منه أبدا يد ّبب �wلل يةتسـتعات لن  ّالرأسام ل ت « أبداّ ّا » وازنل

تقرار«و توبر» سـ% بل أ ها   Gكا�ين اك ق يةميكن . ل ّللرأسام ل تقرْ أنّ  ّ ّ جزيتسـ ا، ميكهنا ئ
يد ين إشـتر ب¼ للفا يادة ا سلمي  ّتاÓا،  شـ ل بقة قت يةاللطة، حتجمي ومقع ا ّعام تا، لكن قّمؤ ل

يد  هدوء «ذÈأبدا تسـتعلن  ث «وتù» لا ّا ت «، ذÈ»قةل ّا  وذÈ» وازنل
تقرار« بجح هبام» سـ% بل، ألنتتا�ين  ّ من  ية أزمة ق ّالرأسام ل ية ّ ّالعا  قد بلغت مل

متي درجة من يث صار من ا تداد  %ّ حل حب ثورتفتح نريان  أن ح ّا ها °رة يف ل لة طريقا 
يةمراكز  ّاإلمرب� ها، مقلل ّ و°رة أخرى يف أطرا  إىل ّالرأساميلقصة هامش الرتيع ف

يار ّفر ومعجّالص يةهن¶ ا ّالرأسام ل  :متاما كام يقال يف احلاكية املعروفة .  يوما بعد يومّ
نغمس ا�يل« نقار  نقار وخيلص ا نغمس ا يخيلص ا�يل  مل مل في  .»ف

يا، أن ّهذا يعين � توبر قد رفعت إىل درجة ن ّي ثورة أ يّنة من قومعك ّة وأ ة مه
هَ بقات ا ملضطا ي،دة يف العامل بأرسهلط تا ّ ومن جشاعهتا ورو�ا ا ل  وأجربت ،ةلق

س بقات ا ّا ل نرصا جديدا وخطريالط ها  بان بو عائدة عىل أخذها يف ا صفسـ مل يعد . حل
بار امجلاهري الاكدحة  يوم ا تwإلماكن ا ّب»  أمعىامجهور«لعامل  ايفعل الم ّط يف الظيتخ

ها آفاقاّدون آفاق، ألن تح  ها و نري طر نارة  ها  توبر خلقت  ل ثورة أ تف يق م تل إذا مل . ك
ي بل قلعة عا ناك من  ّيكن  مل سـمي طموحاتقه توحة إلبراز و جتة  بقات  مف لطا



8 

ثهتا وإراداملظلومة يوم توجد تù القلعة  ّ، فا مم تاتوريةل ّ¶ يف أول ّد ّتاريةلبرو ك وال . ي
ياة ّ أنّشك يلقي ملدة طوي¶  حب حتطمي هذه القلعة  تقد «لب¼اناسـ ّا ية » مةمل Ïع%ج

يو يا ّا سـ هاة لّسـ ية سوداء ال حدود  ياهب ر ليف  جع  ال ميكن إناكر أن جمرد وجود. غ
ّيلُباّا{و| « ّبح قوى الر» ةلشف ّييك يجع ّة الظال هّم بقات الاكدحة يسة و لطل نضال ا

تا قمن أجل ا رس. هانع ّهذا ما  ييف ّ معوما الكرا يه ّة الو تغّيكهنّاليت ة حشـ ِا ا ن ّولملسـ
ب¼انللبالشفة   .ليف لك ا

تارخي ّإن ّا سه وإنل يد   ْ نف يار اإلقطاع، ؛ عىل قاعدة جديدةيع هن فقدميا، يف عرص ا
ّثري الر» يعقويب «اكن لفظ تقزي ّعب وا ب¼انعندز ل يع ا تقراطيي  ل أر مج  نفس .سـ

يار اليشء اآلن، يف عرص يةهن ا ّالرأسام ل ثري لفظّ تّالر» لشفيبُ «ي،  ّعب وا ز يف ّقزل
ب¼ان ال ثلام اكنت wريس مالذا ومدرسة . ّربجوازيةلا سة،  مويف احلا| املعا ك

ّث ثيل الّوريلل بحت موسكو اآلن مالذا ومدرسة ّ الصّربجوازيةممني من  صاعدة، أ
ّث ثيل الّوريلل تار�ممني من  ية ّوف أنومن املعر. اعدةّ الصليربو اكنت ّاليت ه الكرا

يّتكهن ّا اإلقطا يع نقذ اإلقطا بة مل  يعا ّة  ع ت شكقلل نا ا ّني من الغرق، وهل  ل  ّ يف أنميكن
ي ّالكرا يةا ّتكهنّاليت ة ه ّالرأسام ل نقذ ّ بالشفة لن  ت  يةلل ّالرأسام ل لقد . ّدمار املؤكّ من ا{ّ

هد تقرار «عوىل  ية» سـا ّالرأسام ل نّ ّ حامال معه أسطورة رسوخ ا ام الربجوازي، ظل
يار  هد ا هنوأىت  يةع ّالرأسام ل ّ. 

تصادي. 4 يدان العالقات % ست ثورة يف  توبر  ّثورة أ ق م ي ية ولك يا ّا سـ ة لّسـ
ي Ïّو%ج يع سب، بل يه كذÈ ثورة يف األفاكر، ثورة يف إيديولو جة  بقة احف لط ا

يةال ّعام توبر وقويت حتت راية امل. ل شأت ثورة أ كلقد  يةن ّار تا، حتت راية كسـ  ّتوريةكد
تار�ال يةيه ّاليت  لينينّيةل، حتت راية اليربو ّمار ية عرص كسـ ّاإلمرب� ثور ول ّا ات ل
تاريةال ّربو تصار امل. لي يةن�È يه عالمة عىل ا ّار يكسـ ّ عىل اإلصال تصار ح نة، ا
ّيةلا ية لينين يةك عىل %شرتا ّا{ميقرا ط يّ تصار األ ّ، ا مم ثن ّة ا يل ثة عىل األ ّا مم ثل ّة ا يةل  .نا
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توبر هولقد حفر ّت ثورة أ يقة بني املك يةمعة  ّار ية كسـ يةك و%شرتا ّا{ميقرا ط ، بني ّ
لياسة ا ية لينينّيةسـ ياسة %شرتا ك و يةسـ ّا{ميقرا ط تصار . ّ بل ا نف* مىض،  ق
تاتورية ّد تار� الك ية ليربو يةك، اكن ميكن لالشرتا ّا{ميقرا ط شدْأن ّ  ّ ق براية تت

يةامل ّار شوفة فككسـ نكر بصورة  مك وأن ال  تاتوريةرة ت ّد تار� الك ، ولكن أيضا، ليربو
يق هذه الفكرة، ومل يكن هذا  ئا عىل اإلطالق من أجل  حتقدون أن تفعل  شي

س ّا ية ل يةكلوك من جانب %شرتا ّا{ميقرا ط يةليشلك أي هتديد  ّ ّلرأسام ل ّ. 
تصار  تاتوريةناآلن وبعد ا ّد تار� الك يهنم إىل ما ميكن ليربو يع بأ ع وبعد أن شاهد ا مجل

يه املأ يةلن تؤدي إ ّار ية كسـ يةك، مل تعد %شرتا ّا{ميقرا ط بج ّ ّقادرة عىل ا ح براية لت
يةامل ّار تاتورية، مل يعد بإماكهنا إعالن فكرة كسـ ّد تار� الك  دون أن ختلق خطرا ليربو

ية عىل ّجد� ّالرأسام ل نذ زمن طويل مع روح امل. ّ يعهتا  مبعد  يةقط ّار ، أجربت كسـ
ية املاآلن عىل القطع مع راية ّار  ثورة ّلقد اختذت موقفا معاد� بوضوح ضد. كسـ

توبر، ويدة امل لأ يةك ّار تاتوريةل ّ أوّ، ضدكسـ ّد تارية ك ّبرو �È اكن علهيا .  يف العامللي
تخىل ّأن  ية عن املت ّار يّه يف الظwّلفعل، ألنعهنا ت ّ وقد ختلكسـ ّروف احلا ة ال ميكن ل
سمْللمرء أن  ّ يي سه مار ّي  سـ سْا دون أنكنف شوفة ودون حتفي  ّاند بصورة  ل ّظ أومك

تاتورية ّد تارية ك ّبرو نضال لي ثورل يف العامل، دون ممارسة ا ّا ّ برجوازته �wّي ضدل ات ي
رش ّودون خلق ا تصار ّوريّوط الرضل تاتوريةنة ال ّد تار� الك . اتّ يف ب¼ه �wليربو

شأت هو ّلقد  ية ن يقة بني %شرتا كة  يةمع ّا{ميقرا ط يةوامل ّ ّار ثبع. كسـ ّد اآلن، ا ل ملم
يد لل يةحالو ّامر يدة يه اكسـ ل وقلعهتا الو يلشـّ، يه الينينّيةح ّيو  األمور مل ّلكن. ةع

ند هذا احلد ّتقف  ت؛ع ها خط ا بعد ر  ّ ل مس ية ف يةكاميز بني %شرتا ّا{ميقرا ط يةوامل ّ ّار  كسـ
ية  توبر إىل أبعد من ذÈ برمهيا %شرتا بت ثورة أ كذ ك يةه ّا{ميقرا ط سكر  ّ معيف 

بارشين عن املد يةملافعني ا ّالرأسام ل تاتورية ّ ضدّ ّا{ ك تارية الّ ّربو .  األوىل يف العامللي
س نعت ا ّندما  ل ي ن «ادة أدلر وwور، ولز ولفي، لونغي وبلومع ّا سل ّظام ا  »يتيفيّول

نعوت مادحني ية «لبأقذع ا ّا{ميقرا ط ي ّ ّالربملا هروا بذÈ »ةن يظ، فإهنم يريدون أن 
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يواصلون ناضلون و سـأهنم  نظام ي نضال من أجل إعادة ا ل ا  إىل %حتاد ّالرأساميلل
س ّا بودية يفيّول يةلعيت ومن أجل احلفاظ عىل ا ّالرأسام ل تحرضة «ولّ ا{يف ّ  . »ملا

ُ ية ت كترب %شرتا يةع ّا{ميقرا ط ند  ّ يوم  سـا يةال ّلرأسام ل نني . اإليديولو0 ّ ليلقد اكن 
ندما اكن يقول أنّ ألف مرّعىل حق ّة  سع ّ ا يني ا{اسة %ل ّشرتا يك ّميقرا ني مه يف ط

يون لل «مناّأ� ية يف احلركة الّربجوازيةحقيقمعالء  ّعام يل ّ، اخلدم العام بقة ل لطون 
ي ّالرأسام ل يصطفون، حÏ،ّوأهن» نيّ ّم  ي «سـ ّيف احلرب األ تار�ة بني الهل  ليربو

يني ضد ّربجوازيةوال ّإىل جانب الفرسا ال ميكن القضاء عىل . » رجال الكومونةل
يةا ّإلمرب� ية ل يةك دون القضاء عىل %شرتا ّا{ميقرا ط يةيف احلركة ال ّ ّعام  ّ، �È فإنل

تضار  حهد ا يةع ّالرأسام ل ية ّ تضار %شرتا هد ا ك هو يف نفس الوقت  ح يةع ّا{ميقرا ط ّ 
يةيف احلركة ال ّعام ث. ل ّو توبر ل مغزى يمت بري، إضافة إىل أمور أخرى، يف كثورة أ لكا

نت %تصا نكوهنا أ ية ّ املؤكينينّيةللا رعل يةكد عىل %شرتا ّا{ميقرا ط يف احلركة  ّ
يةال ّعام ي. ل يطرة األ هد  ـى  ّلقد ا مم سـ ع ثنهت ّة ا يل ّا ية ن يةكة و%شرتا ّا{ميقرا ط يف احلركة  ّ
يةال ّعام يطرة اّ وحلل هد  ل  سـ ّيةع يلينين ّ واأل ثمم ّة ا ثةل  .لا

ثاين 7 و6، 255 عدد ،الربافدا ّرشين ا ل  . 1927 ت
ّلرتمجة ألول مرة يفنرش هذه ا ّ ّ:  

متدن، يف  ّاحلوار ا ثاين 15مل رشين ا  ّ ل  .2011ت


