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يةال ّربجوازيةلا مفهوم مغوض . 1 ّو   طن

يةال ّربجوازيةال مفهوم يلف ّو <ةال أو طن ّقو ية« وساطاأل يف Bبري مغوض م يو ّا ع Gلّش« 
ت سGيطرة بفعل الغموض هذا سا�د وقد بالعرية ّا <ل ّحر < ةيف شو ّاخلرو ف  لعقود ّةواملاوي ة,
Xتاتورية حتطمي بعد الزمن من طوي تار�ال كد <يت \حتاد يف ليربو سو فا  `الل ل

<ة 1956- 1953 سGنوات ن اخلط تصفو ّا يايسو ظريل  ّتفيش �ىل -ُبلِشفيلا لسGّا
يين \pهتازي \حنراف ية أخطاء وارvاكب sميا ّيا Gس Gس Xتار�ال �ىل حمكت قات  ليربو
ت بالعرية األقطار �ديد يف ّالفال{ني وجامهري ~ّ  الوقود دور ولعب ّربجوازية�ل ّلذيل

يةاإل مع مساوماهتا يف غطّالض وورقة ّمرب�   .ل
يةال ّربجوازيةال مصطلح ّو يات يف) bourgeoisie nationale (طن  ةُبلِشف<لا باألد

ثة ممّيةاأل سGتالني، لينني،( ثا لا تعلقة...) ل سأ� ملا <ةال مل~ ّقو ية م لوالكولويا  يعين ن
<ةال ّربجوازيةال ّقو ية أو م تعمر �لب� حمللا تعمر شGبه أو ملسGا تابع أو ملسGا هاّاليت  لا  بلتقا
يةاإل ّربجوازيةال ّمرب� <ان من كثري ويف. املرتوبول ّ�رجوازية أو ل  ت¡ ,سGت دم حاأل

ي ي ّربجوازيةال« مصطلح اتباألد  ملصطلح مكرادف) bourgeoisie locale(» ةحمللا
ية ّ�رجوازية« ّو ية« املصطلح ¤شري. »طن ّو -اجلغرايف الفضاء إىل ~ألساس »طن

ي معىن حيمل *كن ومل \ج©عي ّيا Gس Gيةاإل من ّربجوازيةال ملوقف اوصف أو اس ّمرب� . ل
ال ي ممّيةواأل سGتالني {ديث ذ® مو يو ّا ع Gيةال ّربجوازيةال مغادرة عن ةلّش ّو  طن

ثورة ملعسكر ّا <ة ل ّا يةال ّربجوازيةال عن {د*هثم أو 1926 يف لّصي± ّو  �لثورة املعادية طن
سادس املؤمتر أطرو{ات متقّس عندما كذ® أو ّا ية ممّيةلأل ل يو ّا ع Gّربجوازيةال لّش 
يةال ّو ياإل مع م¹طابقة مصاحل ذات »مكربادورية« رشحية إىل طن ّمرب�  واملالكني ةل

ية رشحية وإىل العقاريني عنا يا توºا متثل ص <ا طنو  من معينة مر{X يف حإصال
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ثورة مرا{ل ّا ية« vكون فك<ف. ل ّو يةلإل معادية مبعىن »طن ّمرب�  قد اكنت إذا ل
ثورة معسكر ¾ادرت ّا ية«و مكربادورية vكون Bيف أو ؟ل ّو   الوقت؟ نفس يف »طن
نة الرتمجة <ة ّ�رجوازية يه bourgeoisie nationale ملصطلح م<األ ّقو  عبارة أما م

ية ّ�رجوازية« ّو  bourgeoisie (أو) bourgeoisie nationaliste(ن vكو فرتمجهتا »طن
patriotique/patriote.(  

تعريب، مسأ� إىل ئجزيا يعود اإلشاكل  وكذ® العرب املرتمجني بعض أن ذ® لا
ناشطون يون لا يو ّا ع Gدوا لّشÆهم و ية ليةاإلشاك أمام نفسأ تا لا <ة من :ل Èسام ح  نقا

سGمي نطقة تقو ¹صادية ظروف لها م¹عددة أقطار إىل بالعرية ملا ية قا يةو عواج© ّيا Gس Gس 
<ة ومن م¹فاوتة، Èشعور تنايم أخرى ح نصف يف ّ`اصة العريب القويم ~الن©ء لا  لا

رش*ن القرن من األول ) bourgeoisie nationale(ح مصطل vرمجوا فإذا. لعا
<ة ّ�رجوازية« مبصطلح ّقو ية ّربجوازيةال عن يتÑدثون أهنم واحلال »م تو سGا  أو &ل
سورية أو املرصية ية اهتموا اخل،، لا <ةال األهداف ومعاداة قلمي~إل ّقو  Ô®. بالعرية م
ية ّ�رجوازية« مبصطلح vرمجوه ّو  نقول ملام متاما القطرية ّربجوازيةال واملقصود »طن

س« ّا يةال وقل ّو ية طن تو سGا Øش« أو »&ل تو&يس الوطين جلا  ت¡ أن �ىل ��ال� ال »لا
سوق Øش ذ® أو لا ّتقل جلا Gيةلإل معادي أو مس ّمرب�  املصطلÑات هذه sمنزي بل ل

<ةال ّربجوازيةال«بـ م¹علقة تنجز مل أهداف عن ّقو سوق« أو »بالعرية م <ةال لا ّقو  أو »م
Øش«   .»القويم جلا

ّ~ »غويّا�ل Þس�لّا« �ىل يق¹رص مل األمر لكن  كفاية املطلعني ¾ري �لمناضلني سGبةل±
ية عن  ّ�رجوازية هناك vكون أن ّبد ال أنه ظهنم يف فذهب لينàØّية�ا BسGاملار
ية« ّو يةلإل معادية مبعىن »طن ّمرب� تعمرات يف ل باه ملسGا تعمرات شGوأ ب�ان ملسGا  لوا

تابعة ثورية املر{X وبأن الظروف، لك ويف دامئا لا ّا ّ ية ل  جنازلال املطرو{ة تيجاإلسرتا
يةال ّربجوازيةال مع حتالف مر{X يه ّو تحرر أÆل من طن  وقد. والقويم الوطين لا

بح Þس هذا صأ <ة من خطورة وأكرث تعق<دا أكرث �لا نا حا يةلا ل ّيا Gس Gالقضاء بعد س 
<ادة �ىل ية �لحركة ةُبلِشف<لا لقا يو ّا ع Gية لّش  سGيطرت ملا 1953 سGنة من بداية ملالعا

<ة نظر�ت ّ<ة,ساكوو ميي±<ة يفحتر ثورية احلركة �ىل ك ّا ّ تعمرات يف ل باه ملسGا  شGوأ
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تعمرات ية« نظرية ّ`اصةو ملسGا يةال طاéميقرا ّو < »طن شو ّاخلرو ف ية ة,  إىل رصا{ة عاéا
يل بقة يتذ يةال ّربجوازيةال لصاحل ّالفال{نيو العامX لطا ّو سري �ىل مسا�دهتا«لـ طن  لا

ب� لبناء ّالالرأساميل الطريق يف ية«و »لا ّتÑالف~ القائX ّةاملاوي »اجلديدة طاéميقرا  ل
متي يةال ّربجوازيةال مع حلا ّو تعمرات مجيع يف طن باه ملسGا تعمرات شGوأ  أÆل من ملسGا
يةواإل اإلقطاع همينة �ىل القضاء ّمرب� ناء ل تاتورية بو éشرتكة كا  طبقات لألربع ملا
ية« أيضا سGتÞينّاليت  ّي ّربجوازيةال بvرية« تمت أن بعد »B\شرتا   .»اسلم

   ���ّ��ا	 ����ازّ��ا	 ��آ��� . 2

يةال ّربجوازيةال ,شغل ال﴿ ّو ب�ان ت¡ يف طن تعمرة لا َا Gًمو{دا ًموقعا ملس  جتاه ّ
يةاإل ّمرب� تóارية ّربجوازيةال مهنا، جزء. ل  رأس مصاحل مôارشة خيدم يشء، لك قôل لا

 بطريقة اجلزء هذا عيداف معوما،). المكربادوريني ّ�رجوازية ¤ُسمى ما (اإلمرب�يل املال
يةاإل {لفاء مل يتقربا، م±سجمة ّمرب� يني من ل يني واملوظفني عاإلقطا  أحصاب حمللا
يا، الرواتب ية ¾ري رؤية عن لعلا ّو يةو طن ّإمرب� يةال احلركة مجملّ ضد ûموºة ل ّو . طن

بقي اجلزء ية، ّربجوازيةال من ملتا رشحية ّ`اصةو حمللا ثX لا نا�ة ملصاحل ملما  لية،حملا لصا
ية �ىل يقف نضال ضأر ّا  إىل وÈز�ا ممزية بصفة م¹ذبذ~ اجتاها ¤وشلك الوطين ل

ساومات يا &سميه أن ميكن حبيث ملا <ا طنو  اصطالح حسب أو (حإصال
يوعي املؤمتر أطرو{ات ثاين العاملي لشGا ّا يا« �توºا ،ل   1﴾.)»�رجواز� طدميقرا

                                                 

سادس  1 يوعي العاملي ا ّاملؤمتر ا ل Gباه أطرو{ات حول: لّش تعمرات وأ ثورية يف ا شG احلركة ا Gس ملل ّ ّ
نا تعمرات، vر تا Gمجس   .مل
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 ّربجوازيةال »رصاع«لـ املوضوعي األساس . 3
يةاإل مع نّيةطوال ّمرب� ي ل ّوأ سأ� ةمه يةال ملا ّو   طن

تقالل ّإن﴿ ب� سGا يةاإل عن لا ّمرب� ش لك مصاحل يوافقّاÔي  ل ّا تعمر، عبل َا Gملس 
يةال ّربجوازيةال مصاحل أيضا يوافق ّو  طبيعة اكمل مع مطلق تناقض يف لكàه. طن
نظام يني خمتلف ّأن ّإال. \مرب�يل لا يني لالرأسام  تمربطون Bبري ّ{د إىل مه حمللا
هم `الل من \مرب�يل املال �رأس بارشة حلمصا Æًدا م¹نو�ة طرق و�رب ملا  ميكن. ّ

يةلإل ّمرب�  معينا، موقعا هلم ختلق أن وميكن. مهنم هاما جزءا مôارشة vرشو أن ل
يط �مكربادور، اآلن،ّحىت  فعلت مما أوسع نطاق و�ىل ِتغل جتاري، سBGو Gمكس 
بد ب�لشع حم�شدات �Ñارس أدىن، َا يةاإل ّلكن. ملسGتع ّمرب�  مبوقع لنفسها حتتفظ ل
يد سGّيد تغل لعبا ِوا G¹اكري ملس يةاإل توافق فال. األ�ىل ح\ ّمرب� ية عن ل  أبدا عطوا
يةال ّربجوازية�ل ّحرة سGيطرة �ىل ّو تقل الرأساميل ّتطورلا نإماكية و�ىل ،طن  ملسGا

يادة »ّاحلر«و شعب �ىل لسGوا تقل« لا  بني املصاحل ضتناق *كون هنا،. »ملسGا
يةال ّربجوازيةال ّو ب� يف طن تعمر لا َا Gيةواإل ملس ّمرب� يا ،ل ًموضو  هذا �ىل ًوجوهر� ع

يد يةفاإل. لصعا ّمرب� يةال ّربجوازيةال جسود تق¹يض ل ّو   2﴾.طن

يةاإل عرقX إن - ّمرب� تقل احلر ّتطور�ل ل تعمرة �لب�ان ملسGوا به ملسGا تعمرة شGو  ملسGا
هاد املادي األساس هو سأ� *كسب ما وهو \مرب�يل ضطلال يةال ملا ّو  أو (طن
<ةال ّقو ب�ان هذه يف جوهر� طابعا) م ثورية احلركة مرا{ل مجيع �ىل يؤ�ر لا ّا ّ . فهيا ل

                                                 

سادس  2 يوعي العاملي ا ّاملؤمتر ا ل Gسابق: لّش ّاملرجع ا نال   .مجت، vر
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سقوط يعين �ليه »القفز« أو الوطين العامل جتاهل إن  ممّيةاأل اpهتازيي أحضان يف لا
ي ثا نا ّ شري ةل متديين ~éور لتÞوا تقديم sا نظر وºة تÞين يعين ،ّيةلمرب�لإل لوا  لا

<ةال ّاكو يةاإل عن ,سك ّمرب� سأ� دال� سGتالني فّرس. ل يةال ملا ّو  �لحركة ل±ّسGبة~ طن
ثورية ّا ّ تعمرات يف ل باه ملسGا تعمرات شGوأ ب�ان ملسGا تابعة لوا ن �ىل لا ّا تايل حول   :لا

ّمنر﴿ s سأ� إىل تعلقة ملا نقاط ملا ية ل~  مشالك حلل لينàØّية�ا مهنا تنطلقّاليت  سGاألسا
ثورة ّا تعمرات يف ل ب�ان ملسGا تابعة لوا بداية نقطة يه ما. لا  ممّيةاأل تت ذهاّاليت  لا

ية يو ّا ع Gية واألحزاب لّش يو ّا ع Gاول ح<� �امة، لّشàثورية احلركة مشالك ت� ّا ّ  يف ل
ب�ان تعمرة لا ب�ان ملسGا تابعة؟ لوا يزي شك بال إهنا لا ثورة بني الصارم sمتا ّا  يف ل
ب�ان يةاإل لا ّمرب� ثورة ،ل ّا ب�ان يف ل شعوب تضطهدّاليت  لا ثورة وبني األخرى لا ّا  يف ل

تابعة تعمرة وا ب�ان ا ّا ل Gس َل ب�ان أي مل نري حتت الراز{ة لا . األخرى ��ول \مرب�يل لا
ثورةف ّا ب�ان يف ل يةاإل لا ّمرب� شعوب ّربجوازيةال تضطهد ح<ث, يشء ل  األخرى، لا

<ث ها، مجيع يف �لثورة ةمعادي ّربجوازيةال أن حو <ث {لمرا  العامل ¤شلك ال حو
نضال عوامل أ{د الوطين ّا تحرري ل ثورة أما. لا ّا تابعة يف ل تعمرة وا ب�ان ا ّا ل Gس َل  مل
نري ¤شلك ح<ث هنا® :ذ® عن خمتلف فيشء  أ{د األخرى ��ول \مرب�يل لا
ثورة عوامل ّا <ث ل نري هذا ¤شمل حو يةال ّربجوازيةال أيضا لا ّو <ةقال (طن ّو <ث ،)م  حو
ثورية احلركة ,ساند أن معينة وملدة معينة مر{X يف ّربجوازيةال لهذه ميكن ّا ّ  لب�ها ل
يةاإلّضد  ّمرب� تابعة {ا� يف. ل تعمرة وا ب�ان ا ّا ل Gس َل  الوطين العامل ¤شلك هذه مل
ثورة عوامل من �امال ّا <ام �دم إن. ل يزي، هبذا لقا  مطابقة الفرق، هذا فهم �دم sمتا
ثو ّا ب�ان يف رةل يةاإل لا ّمرب� ّثورة~ ل ب�ان يف ل تعمرة، لا  توÆه عن اخلروج يعين ملسGا
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ية،  ممّيةاأل أنصار توÆه يف \خنراط يعين ،لينàØّية�ا توÆه عن اخلروج يعين BسGاملار
ي ثا نا ّ   3﴾.ةل

س يف رةّاملؤ� العوامل. 4 ّا يايس لوكل  لسGّا
يةال ّربجوازيةل� ّو    طن

¹ص القا�دة ضعف إن - ية اديةق\ يةال ّربجوازية�ل عو\ج© ّو تعددة توارباطاهتا طن  ملا
يةو~إل العقاريني ~ملالكني ّمرب� يايس ضعفها حيمت ل ساومة وpزعهتا لسGّا <ة ملا ّواإلصال . ح

سات مرشو�ات vمتزي رشحية سومؤ ية لا نا عا يةال ّربجوازيةال من لص ّو  جحمها بصغر طن
سارها ت لف  إىل~إلضافة معينة قطا�ات يف حنو~ ييك لا  �ىل وارvاكزها لتكàا
تغالل \Gرشس س يةال ّربجوازيةال جيعل مما العمل ّقوةل لا ّو تóابة عن �اجزة طن \Gس 

ية املطالب أدىنإىل  نقا با ية ل <ة ومن. �لعامل طواéميقرا Èها يؤدي أخرى ح طاربا  ت
تóاري الرأسامل !رشحية <ة بويّوالر لا ôرية ّعقاريةال مللكو~  ألي امعارضهت إىل لكا
ية ثورة عن فضال Æدي زراعي إصالح   .العقاريني املالكني طبقة �ىل تقيض عزرا

ّ<ة ثورة خطر اكن لكام - ية طبق < لعام ّوفال < مôارشا ةح ّو  ّربجوازيةال سعت لكام احق<ق
يةاإل مع مساومة عقدإىل  ّمرب� ثورة إىل نو\تقال العقاريني واملالكني ل ّا   .املضادة ل

                                                 

<ة&، رش يف الصني، vرمجة محمد �يل العريب حول: سGتالني  3   .لبلشفطريق ا
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يةال ّازيةربجوال حتافظ ليك - ّو  إىل ,سعى ّالفال{نيو العامل �ىل سGيطرهتا �ىل طن
يةال األوهام &رش ّو <ةاإل- طن ّصال هم يف ح يةال احلقوق« انزتاع نإماكية حول فصفو ّو  »طن
يةاإلّ ضد ثوري نضال دون ّمرب� نضال«و املفاوضات طريق عن ،ل ّا   :»فوق من ل

ية، ّربجوازيةال﴿ ّتعدة األضعف، ويه حمللا Gيةاإل أمام جود�لس دوما مس ّمرب�  ¾ري. ل
سال&ا أن يا لØس س�ا ّ<ة ثورة خطر هنا® *كن مل ما ئهنا <ا مôارشا طبق  حق<قو

ناب. امجلاهري Æانب من و&ددا و{ادا ها تقوية أÆل ومن اخلطر ذ® ج¹ال  يف قعمو
يةاإل وÆه ّمرب� <ةال هذه ,سعى ل ّقو تعمرات هذه يف ّربجوازيةال م  دمع Bسب إىل ملسGا

بقة من وجزء ّالفال{نيو الصغرى ّيةربجوازال ية لطا لالعما ها إن. ّ نóاح يف ظحظو  لا
Xبقة يتعلق ف( قلي ية لط~ لالعما <قاظ بعد( ّ بقة س�ا ية لطا لالعما يةلا �لحياة ّ ّيا Gس Gيف س 
ب�ان هذه نقطة vمكن هنا لكن. ّالفال{ني دمع �ىل حتصل أن أكرث هيّمها Ô®. )لا  لا

تغالل أن إذ تعمراتملسGا ّ�رجوازية éى األضعف \Gي  سÔيف �لفال{ني حيمتل الّا 
تعمرات ّثورة~ إال إلغاؤه ميكن ال ملسGا ية ل ّالزرا ع بارشة املصاحل إن. ّ  ّربجوازيةل ملا

ندّالصني  <ة ت\رباط شديدة ومرص لهوا ôرية ّعقاريةال مللك~  بويّالر املال و�رأس لكا
تغالل �امة وبصفة ~Gة امجلاهري س> ّالفال ّ ضد فقط لØس ّربجوازيةال د`لتت حبيث ح
ثورة ّا ية ل ّالزرا ع  دون لØس ختىش، إهنا. {امس زراعي إصالح لكّ ضد أيضا ولكن ّ

يان سGي/ري الزراعي �لمشلك و{ده الواحض الطرح أن واقع موجب، ثوري لغلا  لا
يعóل ّو Gشاره س <ة امجلاهري بني ن�ا ّالفال <ةاإل ّربجوازيةفال وهكذا. ح ّصال  قادرة ¾ري ح

شلك لهذا العميل احلل قّتطر �ىل يتقربا  ,سعى املقابل، يف. عبّوالص اجلوهري ملا
<ة وترصفات جبمل ّقو ي ال م ّأ  حتت الصغرى ّربجوازيةال امجلاهري تُبقي أن إىل لها، ةمه

ôار وإىل تأثريها يةاإل جإ ّمرب� يني لكن. نةمعيّ تنازالت �ىل ل ّشد ل\مرب�  دون¤
ناق  مبقاومة مواºهتم من ميكهنا وضع يف لØست ّيةربجوازال أن ذ®. فأكرث أكرث خلا
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ّنع أهنا ّإال تذBر Æدية <ةال مôادهئا يف حزما« تتص ّقو  حول األوهام بإشا�ة تقوم كام ،»م
ّإماكي ّي ,سوية ةن يةاإل مع ةسلم ّمرب� تني من ~لرضورة تت لص امجلاهري إن. ل  لطاملغا
<ةاإل أوها&ا وتفقد ّصال يا ح   4﴾جيتدر

يةال ّربجوازيةال فموق ّتطور. 5 ّو نضال من طن ّا  ل
ت ّا   حرريل

نضال من ّربجوازيةال موقف يف حتمك وظروف عوامل ةّ�د إذن، هناك - ّا ت ل ّا  حرريل
ندما يةال ّربجوازيةال تغادر عو ّو نضال معسكر طن ّا يةاإلّ ضد ل ّمرب�  لØس ذ® ّنإف ل

ي ّهنا ت اجلهبة ظروف يف مفثال. ائ ّا يّ ضد Ñدةمل ّالفا Gمتزي ةش ّا ي �àايمب ةمل ّ�دوا نارص ةن  لعا
ي األكرث ّر ي ّةدموي واألكرث ةجع ّوإرها  حتويل �ىل معلتّاليت  املايل ال امللرأس ةب

ب�ان تابعة لا باه لا تعمرات شGوأ  ّربجوازيةال موقف ّتغري مôارشة، مسGتعمرات إىل ملسGا
يةال ّو تعمرات من العديد يف طن باه ملسGا تعمرات شGوأ ية مواقع إىل ليعود ملسGا ّو  طن

ي ّةديمعا ّ�لفا Gي احلرب بعد لكن. ةش ثا نا ّ ي �ىل نو\تصار ةل ّالفا Gّاملد وصعود ةش 
ثوري نايم لا <ادي ورّاé تو تقلت العامX �لطبقة لقا ب�ان أ¾لب يف نا  معسكر إىل لا
ثورة ّا يةاإل مع لّتÑالف~ ةّاملضاد ل ّمرب� تقالل صفقات إطار يف ل \Gيايس س  لسGّا

ش ّا   .لكيل

                                                 

<ة&، رش يف الصني، vرمجة محمد �يل العريب حول: سGتالني  4   .لبلشفطريق ا
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يةال ّربجوازيةال حظوظ vكن مل - ّو نضال لق<ادة Bبرية طن ّا  �ىل يطرةلسGّوا الوطين ل
سكر زمن ب�ها يف ّالفال{نيو العامل  ممّيةاأل وزمن سGتالني بق<ادة \شرتايك ملعا

ية يو ّا ع Gسكر حتطمي ّلكن. لّش  ّربجوازيةال سGيادة لتدعمي نإماكيات `لق \شرتايك ملعا
يةال ّو نضال يف طن ّا ت ل ّا يةمرباإلّ ضد حرريل �ّ تعامري شGبه احلل دمع ما وهو ل \Gس 

تعمرات أ¾لب يف àرتن دّأك فعندما. ملسGا  جهبة ,شك<ل نإماكيات أن 1928 يف مالكو
ية ّو àفذت قد ّربجوازيةال مع طن تابعة أ¾لب يف س�ا تعمرة وا ب�ان ا ّا ل Gس َل  اكن إمنا ،مل
يةّالرأ أزمات ّتطورب توارباطا الفرتة لت¡ امللموس ~لوضع بعالقة ذ® ّسام نضالو ل ّا  ل

ثوري سكر هزمية مàذ ولكن. ّالفال{نيو �لعامل لا ثورة جهبة ضعفت \شرتايك ملعا ّا  ل
تاريال ب�ان يف ةليربو تقدمة لا ية احلركة واهنارت ملا تعمرات يف لالعام ب�ان ملسGا  لوا

تابعة ôري الزتايد من ~لرمغ مسGتقX ثورية حركة vكون أن عن وكفت لا  تنايم يف لكا
تار�ال أ�داد   .ليربو

سكر اكن لقد -  ّربجوازيةوال ّربجوازية�ل ل±ّسGبة~ّحىت  Æاذ~ قطبا \شرتايك ملعا
بقات هذه تلعب أن سقوطه حّمت وقد غريةّالص  اكنتّاÔي  اéور من أكرب دورا لطا

متر لو سGتلعبه سكر سGا بقاء يف \شرتايك ملعا توسع لا سادس املؤمتر أشار وقد. لوا ّا  ل
سالم أن إىل بوضوح ي ّربجوازيةال س�ا ّا يا لØس« ةحملل ّ<ة ثورة خطر دام ما ئهنا  طبق

àذ. »و&ددا قو� مôارشا يصبح مل امجلاهري Æانب من  اخلطر ذ® يعد مل 1953 مو
ôارشا قو�  !سGندّحىت و غريةّالص ّربجوازيةال !سGند الظفر ّربجوازية�ل أ;ح ما وهو مو
يةاإلّ ضد عهارصا معلية يف �Ñلفاء العامل من Bبري �دد ّمرب� ن مرص (ل ّا  ارصية،ل

<ة أمر*اك ب�ان والعراق، سور�   )...تي±الال

 ّربجوازيةال مسأ� من ُبلِشفيلا املوقف. 6
يةال ّو   طن
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يةال ّربجوازيةال من ُبلِشفيلا املوقف يتعارض ّو سأ� طن يةال ملوا ّو  احنرافني مع معوما طن
ي ّأسا Gّبه قد اكن نيس   :سGتالني فالر<ق إsهيام ن

ية املامرسة يف احنرافني وجود أنظارÈ عن يغيب أن بجي ال﴿  �لمناضلني لعملا
يطني رش يف ل±شGا ّا تعم قل َا Gقصد \حنرافات هذه ماكحفة الرضوري من. رملس 

  .ّاحق ّةثوري Bوادر vكو*ن
ثورية اإلماكÈت من ن\تقاص يف ف<متثل ل،ّاألو \حنراف اّفأم ّا ّ  حركة éى ل
ت ّا يةال اجلهبة فكرة هتويل ويف حررل ّو ت طن ّا  يف القوى مجيع ّتضمّاليت  Ñدةمل

تعمرات ب�ان ملسGا تابعة لوا ب�ان هذه ّتطور ودرÆة {ا� مرا�اة دون لا  هو ذ®. لا
يين \حنراف ثورية احلركة بتحجمي دّهيدّاÔي  sميا ّا ّ نارص بوتذويب ل ية لعا يو ّا ع Gيف لّش 

يني ةّالعام اجلوقة ّنضالا إن. ّنيالربجوازي طن�لو  هو \حنراف هذاّ ضد احلازم ل
بارش الواجب رش شعوب جلامعة ملا ّا   .قل

ثاين \حنراف اّوأم ّا ثورية اإلماكÈت هتويل يف ف<متثل ،ل ّا ّ تحرر حركة éى ل  لا
ية من نو\تقاص بقة حتالف مهأ ثورية ّربجوازيةال مع العامX لطا ّا ّ يةاإلّ ضد ل ّمرب� . ل

بدو ôوا ح<ث \حنراف هذا من يعانون Æاوا جز*رة شGيوعي أن يل يو  مؤخرا vكار
سلطة شعار رفع خطأ ية لا سو تا  احلزب بعزل هيدد ¤ساري احنراف هذا. ب�مه يف ف<ل

يوعي نضال إن. طائفة إىل وحتوي< امجلاهري عن لشGا ّا  هو \حنراف هذاّ ضد ل
رشط تعمرات يف حقا ثورية Bوادر لتكو*ن الرضوري لا ب�ان ملسGا تابعة لوا  يف لا
رشق  5﴾.لا

                                                 

هامت: سGتالني  5 ية ملا يا سGا Gامعة لسóية �ل يو عا Gرشق لشعوب لش ، vرمجة محمد �يل العريب، لا
<ة&رش يف    .لبلشفطريق ا
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يون يعرف - يو ّا ع Gب لّش َا Øّني،sا pّهتازيني\ عكس �ىل ،الشفةل متي من أنه ميين  حلا
يةال ّربجوازية�ل ل±ّسGبة~ ّو نضال يف ,سامهّاليت  طن ّا تحرر أÆل من ل  أن الوطين لا

نضال هذا مغادرة إىل ت±هت?ي ّا ساريني« pّهتازيني\ عكس �ىل ،يعرفون كام. ل  ،»لØا
يك أن و*رون ّتك¹ا يةال ّربجوازيةال عزل �ىل يعمل أن ي±ôغي الصائب ل ّو  عندما طن
ثورة األ`رية هذه ,ساند ّا  {املا نفوذها حتت من امجلاهري حسب يقع يك وذ® ل

يةلإل ,س�سمل ّمرب� ثورية �لتك¹ياكت حق<ق<ا فهام يتطلب وهذا. ل ّا ّ ناء. ل  دور حتليل ثفأ
يةال ّربجوازيةال ّو يود صيغ تقدمي *كفي ال طن ّغام  املاويون يفعل ملام فضفاضة ومجل ةئ
ثورة صف يف دوما vكون ّربجوازيةال ّأن يعتربون ملا ّا تعمرات اكفة يف ل باه ملسGا  شGوأ

تعمرات ب�ان ملسGا تابعة لوا سلطة ممسكة ّربجوازيةال هذه اكنت وسواء لا   .ال أم ل~

يون لØس - يو ّا ع Gيةال ّربجوازيةال ,شارك هل »رّيقر« من لّش ّو ثورة يف ال أم طن ّا  ،ل
سأ�  دّأك معيق موضوعي تناقض هناك ب�، للك امللموسة ~لظروف تمربطة ملا

سادس املؤمتر �ليه ّا تالني ل ناقض وهو سGو ب� pزوع بني لتا تعم شGبه لا َا Gإىل رملس 
تقل ّحر ّتطور هاد مسGو  هذا ،ّتطورلا ذ® يعرقلّاÔي  \مرب�يل ضطو\

تقل ّاحلر ّطورّتلا« ّوا Gاملصاحل أيضا ويوافق ّالفال{نيو العامل حلمصا يوافق »ملس 
ّ<ةلا ت طبق ّوا يل ّار يةال ّربجوازية�ل ةخي ّو ناقض هذا. طن  ألن ناإلماكية خيلق املوضوعي لتا

يةاإلّ ضد نضال يف ّربجوازيةال تنخرط ّمرب�  ولكن نةمعيّ ةّوملد نةمعيّ ظروف يف ل
يةلإل معارضهتا ّمرب� <ة بل ثورية أبدا vكن ال ل ّإصال شلكة. ساومةمو ح  يف لØست ملا

ثورة يف ّربجوازيةال س�شارك إذا ما »تقر*ر« ّا ّ< يف بل ل  جامهري وحسب لعزها ةBيف
تار�ال همينة وvركزي نفوذها حتت من ّالفال{ني ّ`اصةو العامل ثورة �ىل ليربو ّا   .ل

<ون \pهتازيون أpكر لقد - يون sميي±ا سرتون الربجوازيون طنوالو ية~ مل�ا ّيو ع Gلّش 
تار�ال حتالف *كون أن ةفكر ية جهبة يف ليربو ّو  املر{X يف فقط رضور� ّمو{دة طن

ثورة من األوىل ّا تعمرات بعض يف ل باه ملسGا تعمرات شGوأ ب�ان ملسGا ت لوا ّا  وذ® ابعةل
  .دةّحمد !ورشوط نةمعيّ ةّوملد نةمعيّ فرتة يف
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يةال ّجوازيةربال تلعبهّاÔي  املوضوعي ورّ~é بعالقة ممكàة vكون اجلهبة هذه ّو  أو طن
ها إ{دى يةال احلركة يف حئرشا ّو نضال معلية ويف طن ّا يةاإلّ ضد ل ّمرب�  مسأ� إن. ل

ية جهبة ,شك<ل ّو تار�ال قôل من حسمها يمت ال مÑ¹دة طن ناضلني، بعض أو ليربو  ملا
يةامل العوامل إن بل ّوضو  ممارسات إىل ~إلضافة ذ®، �ىل سGتحمكّاليت  يه ع
ها ناءثأ ّربجوازيةال ها عن عدفا ّ<ةلا حلمصا س وعن ّاصةاخل طبق ّا يةال وقل ّو  يعود وال. طن

نظ لبعض األمر ّا  اجلهبة، إىل ~النضامم ّربجوازية�ل »سØسمحون« إذا ما لتقر*ر ر*نمل
سأ� جوهر أن إذ شلك. ال أم ممكàا ذ® اكن إذا مبا يتعلق ملا  إىل ل±ّسGبة~ ملفا
تار�ال ّتلخ ال ليربو à كام ص،ي  ّربجوازيةال ,سامه أن ي±ôغي اكن إذا ما تقر*ر يف ا،سلفأ

ها ّربجوازيةال همينة حتطمي Bيف<ة يف أي دحرها Bيف<ة يف وإمنا اجلهبة هذه يف ôدا لوا  س�
تار�ال هبمينة ثورة �ىل ليربو ّا   .ل

ثورة مسائل يعاجلونّاÔ*ن  �ىل سGتالني ّ*رد - ّا تعمرات يف ل باه ملسGا  شGوأ
تعمرات يةواé يغلّصا طريق عن ملسGا يةّاÔ �ةّوالزن ئغام  �ىل ّوأكد الفضفاضة وامجلل تا

هم حتليل رضورة ي فو ّخصو ¹صادية ب� لك اتص يةلاو ق\ ّيا Gس Gث س ّوا <ل ّقا توى ةف  مسGو
ثورية احلركة ّتطور ّا ّ   :ف<ه ل

توى �ىل ّتطور من بحزنا شهده ما رمغ﴿  يوÆد *زال ال اإليديولوI، ملسGا
ثورة ق<ادة ~إلماكن ّهأن Æّد� يعتقدون »القادة« من نوع بحزنا يف لألسف ّا <ة ل ّا  لّصي±
تلغراف بواسطة بادئ �ىل اع©دا لا ية ممّيةلأل ةّالعام ملا يو ّا ع Gبادئ ت¡ ،لّش ّاليت  ملا

ها بار يف األ`ذ بدون مجيعا، ونؤيدها فنعر ي عت\ ّاخلصو <ةال اتص ّقو تعل م ّا  قةمل
¹صاد ن يين،لّصا ق~ال ~ّ يايس ظامل ث يين،لّصا لسGّا ~ّ <ة قافةل ّا ت و~لعادات لّصي± ّوا يدل  لقا
<ة ّا < القادة عن القادة هؤالء فعال ّميزي وما. لّصي± ّا  دامئا ميلكون مّأهن هو نيحلق<ق
ب�ان للك »صاحلة«و Æاهزة ثالث أو صيغتني . الظروف لك يف »الزمة«و لا

سامت مرا�اة ملسأ� وجود ال هلم، ل±ّسGبة~ <ةال لا ّقو . ب� للك ةواملمزي ّاصةاخل م
ت وجود ال هلم، ل±ّسGبة~ ّا ية ممّيةلأل ةّالعام األطرو{ات بني العالقة ملسأ� ةلب يو ّا ع Gلّش 
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ي وبني ّاخلصو <ةال اتص ّقو ثورية �لحركة م ّا ّ  األطرو{ات مالمئة ملسأ� ب�، لك يف ل
يةلأل ةّالعام يو ّية ا عّ Gش ّمم ي مع ل ّاخلصو <ةال اتص ّقو يةسGّلاو م ّيا Gتلف سL ب�ان   6﴾.لا

بط - يك سGتالني يضو ّتك¹ا يوعي ل  مع ّو{دةامل اجلهبة مر{X يف ُبلِشفيلا لشGا
  :ييل كام ّربجوازيةال

يةال ّربجوازيةال مع ّو{دةامل اجلهبة مر{X نفهم Bيف ولكن﴿ ّو  من األوىل املر{X يف طن
ثورة ّا تعمرات يف ل باه ملسGا تعمرات؟ شGوأ يني �ىل أن ذ® يعين هل ملسGا يو عا Gلش 
ôار العقاريني املالكنيّ ضد ّالفال{نيو العامل نضال vكيف �دم  ّربجوازيةوال لكا

يةال ّو تار�ال �ىل وان ،طن <قة ولو تضحي أن ليربو éيهتا؟ ق تقال ل~ Gس M .اجلهبة إن 
 احلزب تعيق ّأال ورشط {ا� يف إال ثور� مغزى لها *كون أن ميكن ال ّو{دةامل
يايس &شاطه ممارسة يف يوعيلشGّا مي لسGّا ية، �لك يلتنظوا تقال لا Gتونظمي س 
تار�ال ية ّقوة يف ليربو ّيا Gس Gس ،XتقGئة مس  العقاريني املالكنيّ ضد ّالفال{ني تعبو

ôار،  همينة رشوط إ�داد مثة ومن ة،ّحري �لك ّالفال{نيو العامل ثورة تونظمي لكا
تار�ال   7﴾.ليربو

ن إن - ّا <ةلسGّا ّةظريل ثورة يف لي±تا ّا ية ل لالكولويا  أن بإماكهنا ّربجوازيةال أن وتدرك تفهم ن
نضال يف تنخرط ّا  ل±شوء اإل�داد قصد اجلهبة مر{X ,سGتعمل ويه الوطين، ل

تار�ال يةال اجلهبة من املر{X هذه إن. �لثورة قائدة ّقوةك ليربو ّو  لØست الواسعة طن
تار�ال vكون ح<� إال ممكàة ّتقX ّقوةك فا�X ¾ري ليربو Gّمضاد وكقطب دةّوحمد مس 

                                                 

يع حول مالحظات: سGتالني  6 نة، vرمجة محمد �يل العريب ضموا <ة&، رش يف هرا   .لبلشفطريق ا

<ة&، رش يف الصني، vرمجة محمد �يل العريب حول: سGتالني  7   .لبلشفطريق ا
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يةال ّزيةربجوا�ل ّو <ث طن تار�ال vزال ال حو <ه �ىل قادرة ¾ري ليربو  امجلاهري نضال جتو
ّيلّشا تاريال ¾ري ةعب   .ةليربو

ثورية احلركة ّتطور يدفع عندما ّا ّ يةال ّربجوازيةال ّالفال{نيو �لعامل ل ّو  مغادرة �ىل طن
ثورة ّا يني أ�داهئا إىل و\نضامم ل ثورة أن ينيع فذ® العقاريني واملالكني ل\مرب� ّا  ل
بقة سGيادة مر{X أرىق مر{X يف د`لت نضال يف العامX لطا ّا تحرر أÆل من ل  لا
ثورةو الوطين ّا ية ل ّالزرا ع تاتورية وإرساء ّ éية كا ثورية طاéميقرا ّا ّ   .ّالفال{نيو �لعامل ل

  :سGتالني يقول

يةال ّربجوازيةال دفع شGيك اكي ,شان انقالب﴿ ّو ثورة مغادرة إىل طن ّا  بانقال... ل
ثورة أن يعين ,شاك اكي ,شان ّا  حصل وأنه ّتطورلا من نQية مر{X يف د`لت ل

تعدت دفع ôه با ثورة جمبو ّا يةال ّو{دةامل اجلهبة مر{X عن ل ّو  ثورة حنو ,سري وأهنا طن
ية ثورة حنو ،ّالفال{نيو �لعامل الواسعة امجلاهري يع تقوية شأهنا من عزرا  سGوتو
نضال ّا يةاإلّ ضد ل ّمرب�  مبثابة شGيك اكي ,شان انقالب املعارضة تعترب ما بال¾ا...ل
تاكس <ة �لثورة نا ّا ثورة أن يبدو ما �ىل يعتقدون هنم إ...خطأ هذا. لّصي± ّا  سGتكون ل

 لقد... ثوري ¾ري وMم هذر هذا شGيك، اكي ,شان ينفصل مل لو أفضل حبال
ثورة خرست ّا يةال ّربجوازيةال ل ّو <ة من كنل. �لثورة ئجزية خسارة ذ® واكن طن Èح 
ثورة د`لت أخرى ّا ثورة مر{X ها،ّتطور من أرىق مر{X يف ل ّا ية ل ّالزرا ع  Æاذبة ّ

  8﴾�لثورة مكسGبا ذ® واكن �لفال{ني الواسعة امجلاهري إsهيا

ّتصو ال - بالشفة ري يين \حنراف أحصاب عكس �ىل ،لا يني sميا  الربجوازيني طنوالو
سرت ّا ية~ *نمل� ّيو ع Gل ،لّشôتقGثورة مس ّا تعمرات يف ل تعمرات شGباهأو ملسGا  يف ملسGا

                                                 

<ة&، رش يف صن-�ت صن Æامعة طلبة مع {ديث: سGتالني  8   .لبلشفطريق ا
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ية« وvركزي ّربجوازيةال مع ّمو{دة جهبة بقات سلطة أو »اجلديدة طاéميقرا  .األربع لطا
  :سGتالني يقول

يةال ّربجوازيةال ,سحق أن اّإم(...) ّالصني  يف األ{داث ّتطورل طريقان هناك﴿ ّو  طن
تار�ال يةاإل مع مساومات وجتري ليربو ّمرب� ّث ةّمضاد محX معا ويطلقون ل  ورة�ل

ثورة تصف<ة من àواليمتّك ّا ية سGيطرة وإرساء ل ّالرأسام   ؛لّ
تار�ال تقيص أن اّوإم يةال ّربجوازيةال ليربو ّو ثورة �ىل همينهتا ّوتدمع طن ّا  ق<ادة ومتارس ل

ّمتك ليك األر�ف ويف املدن يف العامل عب�لّش الواسعة امجلاهري vتغل من ن ّا  �ىل بل
يةال ّوازيةربجال مقاومة ّو ن تضمن وليك طن ّا يّاé �لثورة الاكمل رصل ّميقرا  ّربجوازيةال ةط
يا لوحتوها ية ثورة إىل جيتدر تاجئ لك مع Bاشرتا   .ذ® عن تاملرتبة لنا

  9﴾.ذاك أو الطريق هذا اّإم

  
 احلديدي عVن �ن اé*ن عز
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ثورة قضا� :سGتالني  9 ّا <ة ل ّا رش يف لّصي± <ة&،    .لبلشفطريق ا


