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يةواجــب األحــزاب ﴿ يو ّا ع ــّش� ــارص ل ن ــذ� ا ــق وك لع املطل
ية' ألن حتــدث أحــزا!ّاملــؤه يو  ّ ع ــة شــ� ــوم بد*اي  هــو أن تق

تاتلصاحل  تات الفال8ني، ف4يسو غي'، دومـا ويف لّش اف4يسو
تـــأخّلك بBان ا ّ مــاكن، يف ا مل تلـــ بBان ا س�رة ويف ا . َعمرةملـــلـــ

تاتوجيب *لهيم حماوK Lلق  شف4يسو ّ ا غيل فـورا لـّشعب الـ
سمح الظ  Uّأي Vروف بذ�﴾  

ثلش�ّ لكمة أمام املؤمتر ا،لينني ّيوعي العاملي ا   ،1920 متوز 26، اينل
ية، دار 243، ص 31ّجمB : األعامل الاكم' ثا بعة اإلجنلزيية ا ن، ا ّ ل ّلط

تقدم  ّا o pلّ ّ   .1974رش، موسكو، ل
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سو. 1 ف4ا ّ تـارt يف مـر8' يتاتل تاتوريـة الربو ل أو جمالس العامل والفال8ني يه بذرة د ثـورةك ّا  ل
ية ّاyميقرا ط تالنيّ س�، هكذا قال الر4ق  تارt يف . ف نة الربو 4ق  ليه األداة احلامسة  همي ثـورةلتحق ّا  ل
يــة ّاyميقرا ط بقــة العــامّ 4ــادة ا �ــل ملامرســة  هــاز األ ية ويه ا هــا إىل ثــورة اشــرتا لط وحتو ق� م جل ' يل
تاتو. pلفال8ـــني سو يا ف4لـــ هـــاز ّ تحطـــمي ا 4ـــل  هـــاز األكـــرث جامهرييـــة وثوريـــة ا جل يه ا لكف بجل

سكري pــBوL ال ــي وا بريوقراط ــا لع ــةل تاتو. ّربجوازي سو يا ــ ف4ل ــني ّ ــربط ب ثــورة يه صــ' ال ّا  ل
ثـورات  يـة وا tول �مربyية يف ا ل�شرتا ل يـة� ّاyميقرا ط تعمرات ّ يـة يف ا tس� املعاديـة لالمرب ملـل

باه  سكر ش�وأ تعمرات، يه ما جيعل هذه األKرية جزءا من  معا ثورةملس� ّا ية الل ية� �شرتا ّعا   .مل

نني   :لييقول 

�ـّنإ﴿ ية ميكـهنم  به إقطا ية  ّ الفال8ني ا��ن مه يف وضع  تق ع ش� نظـمي اتبع لـل فكـرة ا ييت ّسلت ف4و
ــع ــا يف الواق ه هَدة ّإن. حتق4قو ــضط امجلــاهري ا ــيت مل يون ّال ية واإلقطــا عها الرأســام ل ــس�تغل V Lوyوا

س تعامل هذا ا يع ا ية يف ذات الوقت،  ّاإلقطا ل س� تط نظـمي، حـىت Vس�ع شلك من ا تالح، هذا ا لل
هم �ــل و ضــعيف وضــع  نظــمي ا. م ــإن فكــرة ا ل ييت لت هــا ال يف إطــار . ¢ــس�يطةف4سو تطبيقوميكــن 

4ـة ذات الطـابع اإلقطـاعي أو  سب، بـل أيـضا يف إطـار العالقـة الفال يـة  حالعالقات العام حفـ ل
  1﴾ش�به اإلقطاعي

ــين شــعار  ¦ ــني  ن تــرب  تو ي تاتليع سو يا ــ ف4ل ّyتعمرات وا باه ا تعمرات وأ ّ يف ا س� شــ� ــس� مل ــ ــة § مل *اي
�ــا مطلقـا *ــىل *ـاتق ا يقـه يف الواقـع وا ش�ّو لـب يجتط ّيو بBان وكــذ� يف اyول ع لـني يف هــذه ا

ية tل�مرب:  

ــات األ﴿ شري يف أطرو8 ــالزم أن  ــن ال ــم ــة© ية ممّي يو ّا ع ــّش� تات إىل أن ل ــو ــني، ف4يس  الفال8
سب، بـل أيـضا يه كـذ� تاتف4يسو ية  بBان الرأسام ي' صاحلة ال يف ا تغلني، و حفـ ا ل ل س� َس� مل

بBان  يةّاليت ليف ا �ل الرأسام لمين فهيا العالقات ما  ق يةو إىل أن واجب األحـزاب . هت يو ّا ع  لـّش�
نــارص املــؤه' ألن حتــدث أحــزا! يةلعاملطلــق وكــذ� ا يو  ّ ع  هــو أن تقــوم بد*ايــة لــصاحل شــ�

تات تاتني،  الفال8ـف4يسو تـأخرة ويف ف4يسـو بBان ا ي'، دومـا ويف لك مـاكن، يف ا مل ا لـ لـشغ

                                                 
1
ثاين،لينني   يوعي العاملي ا ل لكمة أمام املؤمتر ا نص *ـىل موقـع. (1920 متوز 26 ،لش� طريـق : لأنظر اكمل ا

4ة   )لُبلشفا



3 

تعمرة بBان ا َا س� تاتوجيب *لهيم حماوK Lلق . ملل شف4يسـو ّ ا سمح لـّشعب الـ  Uـيل فـورا أيـV غ
  2﴾الظروف بذ�

مترب . 2 تالني أن مـن بـني اإلضـافات ّ، أك1927س¦يف حوار مع الوفد العاميل األمر�يك يف  سـ�د 
ية  pاألسا تارt سواء يف نµ´ّيةليس� نة الربو  Lسأ ل إىل نظرية مار�س يه  مي ثـورةهم ّا يـة ل ّاyميقرا ط ّ 

ثورة أو ّربجوازيةال ّا يقـة بـني ل تالني يف هذا احلوار الص' الو بني  ية و ث �شرتا س� ي تات� سو يا ف4لـ ّ 
تارt يف  نة الربو لو ثورةهمي ّا   :ل

تارt يف ﴿ نة الربو  Lسا توى رابع، جند  ليف  مي م هس� ثورةم ّا ية، سـواء تـ· ل شعب، يف لك ثورة 
ية ـة ضـد الرأسـام 4رصية أو ت· امل̧و ة ضد ا لامل̧و  بوضـع خطـوط سجنلـأقـام مـار�س و. لق

tتـار نة الربو نظرية  لعريضة  مي بـرية تـ· . هل نـني هـو أنـه طـور بـصورة  بة  �واجلديـد ! ي pلس� لoـ
تـارt، امسـه ا نـة الربو سجام امسـه  سقا  لاخلطوط العريضة وجعل مهنا  ل مي o ه© تاريـةق4ـادة الم ّربو  ل

تعلـق !لقـضاء *ـىل ّاليت  نـة والريـف وذ� سـواء فـ½  يمتارس *ىل امجلاهري الاكد8ـة يف املد ي
tتار تاتورية الربو ناء �شرتايك يف ظل نظام د ية أو يف اجتاه ا 4رصية والرأسام لا ك ب لل نعـمل أن . لق

نـني وحزبـه يف �ـري مـن طـرف  يـد معـمل  بقـت  تارt قد  ينة الربو ب ط ل لمي خ ياه وهـذا مـا . سـ� رو
ياء أخرى ملاذا أوصلت  ش�رس، !إلضافة إىل أ ثورةيف ّا ية الربول ل الرو سلطةإىلتارt يس�   3﴾ل ا

تارÇس و�ريقـون دمـاهئم Kـالل - سابق اكن العامل حياربون يف ا يف أنه يف ا تالني  بني  مل و ل � س� ي
ثورة ّا سلطة تؤول إىل أيدي الل نظام القدمي، لكن ا يحون ! ل و ل تواصـل بعـد  ّالـيت ّربجوازيـةيط

تغالل العامل هاد وا س�ذ� ا رش . ضط تاسـع  سا يف القـرن ا �ال اجنلرتا وفر تالني  عـويعطي  ل ©ـ مس�
يد احلرب األوىل يا  �ال أملا بعو ن   .م

نهتـا *ـىل  ية إىل Ëـركزي  تـارt الرو يف توصلت الربو تالني يصف  ميمتع إىل  سـ� ل � هس� oس� ثـورةل ّا  ل
ثـورات  يـةل*ىل عكس ما حـصل يف ا ّاyميقرا ط سّ يـا بعـد 19ا واجنلـرتا يف القـرن ©ـ يف فر ن وأملا

تـارt ّاليت احلرب األوىل و*ىل عكس ما حصل يف اyول  سة العظمـى pلربو لذ�رÍها بعد ا لنك
يةال ّعا تالنيمل   .س� اÎر وفاة 
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سابق ،لينني   ّاملصدر ا  .ل

3
مترب ،حوار مع الوفد العاميل األمر�يكس�تالني،    نا،1927س¦   .مجت Ëر
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يا تغـري الوضـع﴿ ندÍ يف رو س�*ىل العكس من ذ�،  نـدÍ مل �كونـوا جمـرد وقـود . ع عالعـامل 
ية . pلثورة تارt الرو س�سعت الربو ية لـلك امجلـاهري ل يا 4ـادة ا نـة، إىل ا س�إىل ممارسـة ا س� لـمي لق له

هم مـن ال هم حوهـا، !نـزتا نة والريف  تغ' يف املد عا ل بتجميع ي ، بعـزل هـذه األKـرية ّربجوازيـةملس�
يا س�يا ية . س� تـارt الرو نة *ىل امجلاهري الاكد8ة األخرى، Íضلت الربو سـ�Kالل ممارس�هتا  ل pلهمي

Òت سلطة وا Ôاكك ا س�دوما من أÕل ا ل يةّربجوازيةداÖا ملصلحهتا اخلاصة ضد الف . ل، ضد الرأسام
تـو×ر  ثـورة، يف أ يفة  هرات ا ¦ب !�ات ويف لك ا كهذا ا pل لعن متظ س Øل 4فـري 1905ل  1917ف أو يف 

هــور  هد  ظ،  ــش تات© ــد هبــدف حســق ف4يســو يايس اجلدي ــاز ا ه ــني  ن ثيل العــامل  س�  Þج ــممــ ل pلج
يّربجوازيةال تارtل، *ىل عكس الربملان الربجوازي بوصفه آ ها حسق الربو ية هد يا لة  س�   .فس�

ندÍ مرتني إ*ادة الربملان الربجـوازي وإلغـاء ّربجوازية8اولت ال تاتع  سو يا ف4لـ  1917، يف أوت ّ
�ل الربملـان«يف فرتة  سلطة، ويف Õـانفي »قما  بالشـفة  �ـل أKـذ ا pلـ  ل اãلـس « Kـالل 1918ق

µـيس تأ سا سلطة»ل بالشـفة  pلــ بعـد أKــذ ا شللكـن هـذه احملــاوالت !ءت . ل  ألن ؟ملــاذا. لفـ!
تـارt ّربجوازيةال ي' الاكد8ـة Ëـرى يف الربو يا، فاملاليني من ا يا ل اكنت قد عزلت بعد  شغ س� لـس�

ثورة 4د  pلالقائد الو 4ة أخرى، اكنت . ح Í تاتحمن سو يا ف4ل سلطة ّ èـت بعـد Õـدواها  �ـ قـد أ ثب
تارt بأن تعويض  ´ت الربو ية، و لعام تاتتيقل سو يا ف4ل هـا بربملان ×رجوازي اكن يعينّ تêـارا  ل ا ال . ن

نا مل  ندÍ»نأKذ«نغرابة إذن يف أ ¦ب !�ات أوصـلت . ع الربملان الربجوازي  سهذا ا ثـورةلـل ّا  ل
سلطة  tتار pلالربو تارt يف . ل نة الربو µين حول  نظام ا يق ا تاجئ  لت· يه  مي ل ب هن pلين ثورةتط ّا   4﴾ل

ـــ- تالني Kالصــة لـ µــ«ســ� ويف موضــع آخــر يقــدم  نظــام ا يــق ا pلينتــاجئ  ل ب نــة تطن هميين حــول 
تارt يف  ثورةلالربو ّا ثورة *ىل »ل ّا ية ل ّاyميقرا ط   . حتديداّربجوازية الّ

يا، فعىل العكس مـن ذ�، أعطـت ﴿ ثـورةس�يف رو ّا سة *ـىل خـط ّربجوازيـة الل تـاجئ معا �ـ  ن
ثورةف. مس�تقمي ّا يا مل تقو الل ية، ومل ّربجوازيةس� يف رو يا 4ـث يه قـوة  سـ�، بل أضعفهتا من  س� ح

هـا األسـايس، أفقـدهتا الفال8ـنيحËÔزد قواها � يا ية، بـل أفقـدهتا ا يا يـة ا طيا Ô س� س� حط إن . لـ
ثورة ّا يا مل تـضع الّربجوازية الل يـة يف الـصف األول، بـل وضـعت يف ّربجوازيـةسـ� يف رو يربا ل ا pل

ثورية، ومجعت حوها جامهري الفال8ني الغفرية تارt ا لالصف األول الربو ل   .لي
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سابق   ّتالني، املرجع ا ل  .س�
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رس �ون  ثـورةيفوهذا من مج' ما  ّا يا حتولـت، Kـالل فـرتة مـن الـزمن ّربجوازيـة الل سـ� يف رو
تاتوريـــة  ـــذرة د تـــارt يه ب يادة الربو تاريـــة، واكنـــت  4ا، إىل ثـــورة ×رو كقـــصرية  ي ســـ� ي لس ل ـــ ©ً ¦

سمل  تارt، اكنت يه ا ّالربو ل تارtّا�ي لي تاتورية الربو تقال إىل د يمسح !ال ك   5﴾لن

هزمية الكربى . 3 تارt الّاليت لوبعد ا ليت هبا الربو تالني وانقـالب ّيـةملعام´ 4ـق  سـ� بعـد وفـاة الر ف
نهتــا *ــىل  بBان  يــع ا تــارt يف  4ة فقــدت الربو 4ــادة ا 4ــة *ــىل ا تحر ميالعــصابة ا ــ ل مج ل هل شف لق لبلــيف
يــة tان �مربBب تعمرات أو يف ا باه ا تعمرات وأ ية ســواء يف ا ثــورات ا لا لــ س� شــ� س� ب ملــل ملــ . لــشع

يـا مـن دمـاهئم و مثن ïا يع أحنـاء العـامل ا لودفع العامل يف  ثـورات Øـمج يـة«لاكنـوا وقـودا  ّاyميقرا ط ّ 
يـــة« املاويـــة وثـــورات »اجلديـــدة ّاyميقرا ط يـــة الّ ّو نـــد »طن 4ة يف الـــصني ويف ا شو ه اخلرو لVـــ ف

ــة 4 ــر�اك الال ــث وأم بع ــورt ا ــراق وس ــة والع نارصي ــرص ا يا وم يoواندو ل ل تس� ــ µــذه . ن ــع ه ي مجيف 
ثورات« تـؤول «شهداء لـيك لـ أطاح العامل والفالحون !ألنظمة القدميـة وقـدموا ماليـني ا»لا

سلطة إىل أيدي ال تغالل العـاملّاليت  ّربجوازيةلا هاد وا سـ�تواصـل بعـد ذ� ا  كـام يقـول »ضـط
  .س�تالني

تـارt *ـىل  نـة الربو ياء أخـرى، هـو  ثورات، إىل Õانـب أ نقص هذه ا لما اكن  مي شـ� ل ثـورةهي ّا  ل
ية ّاyميقرا ط ها إىل ثورة ّ تارييل من أÕل حتو سلطة«، من أÕـل أن ةلي×رو  إىل أيـدي »لـتـؤول ا

تــارt بــدل ال هــدف تلعــب . ّربجوازيــةلالربو ل4ــق هــذا ا تاتلتحق سو يا ف4لــ جمــالس العــامل  (ّ
تــارt *ــىل . دورا 8اســام) والفال8ــني نــة pلربو لال  ثــورةهمي ّا تحويــل ل ل وال إماكيــة  ثــورةن ّا  ل
ية ّاyميقرا ط يةأو ال (ّربجوازية الّ ّو ية طن ّاyميقرا ط ّÍند با  ع كام يقال ïا تاريـ×إىل ثورة ) ل  دون ةليرو

تاتت¦ين  سو يا ف4ل تـارp tلفال8ـني، كـأداة النـزتاع ّ 4ـادة الربو نظـمي امجلـاهري، كـأداة  ل كـأداة  لقت ل
سلêة وحســق مقاومــة الّربجوازيــةهــؤالء مــن حتــت نفــوذ ال هــاز لالتفاضــة ا ملــ،  ن ، ّربجوازيــةÞج

تاتوريـة  Bp هـاز تدمري ¸از اyوL الربجـوازي،  كهاز  Þجل يـةÞج ّاyميقرا ط ل والفال8ـني مث  pلعـامّ
tتار تاتورية الربو y لهاز ك   .Þج

تالني واأل نـني و 4ة، نظريـة  نظرية ا 4ة ا ثورات وقع  يع ت· ا سـ�يف  ي ل ل لمج شف ثـة، ممّيـةلبلـتصف ثا ل ا ل
ثــورةحــول  ّا ييت مــن الطــراز ل سو 4ا فلــ تعمرات أي ّ باه ا تعمرات وأ س� يف ا شــ� ملــس� ثــورةملــ ّا  ل

                                                 
5
 .لينµ´ّيةpأسس اس�تالني،    
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يــة ّاyميقرا ط يــة ّ tبه تفــيض إىلّالــيت ل املعاديــة لالمرب تعامري أو  � Lوyشــ� حتطــمي ¸ــاز ا ســ�
تاتورية  yركزي اËتعامري و ك� يةس� ّاyميقرا ط ثورية pلعامل والفال8ني *ىل قا*دة ّ تاتل ا سو يا ف4لـ ّ 
رشوع يف حتويــل  ثــورةلــومــن مثــة ا ّا تــارt ل تاتوريــة الربو ل إىل د سوك يèا ــ ف4ل يــع تــ· . ّة4ّ مجيف 

ثورات« بق »لا يون«يط مل  يو عا ´وا»لش� يـق واجـهبم �متك أو مل  نـني ّا�ي تطب من  ليهـم إtه  محل
يوعييف املؤمتر  ثاين  لش�ّا ّالعاملي ا تات!y*اية لفكرة ل سو يا ف4ل رشها يف ّ ©ـ والعمل *ىل إ8داùا و

نظومة  تêام  ية و� tمبإطار أفق القطع مع �مرب ل ثورةل ّا تارية الل ّربو ية الل ّعا   .مل

ت ¦ين شعار الربملان الربجـوازي و اãلـس ا لإن  µـيس يف إطـار ت ثـورةسأ ّا يـة ل ّاyميقرا ط  املعاديـة ّ
ية  tثورةأو (للالمرب ّا ية الل ّو ية طن ّاyميقرا ط تاتورية ) ّ yيل عن شعار اÒت كوا يةل ّاyميقرا ط  pلعـامل ّ

ــدة  تاتوالفال8ــني *ــىل قا* سو يا ــ ف4ل ــام' يف ّ ــة الع بق ــة ا ن تÒيل عــن  لط، يعــين ا مي ــ ــورةهل ث ّا  ل
نــة ها مــع جامهــري الفال8ــني  لهميوإخــضا ــة الع ــارt ّربجوازي ت ــود «ل، يعــين جعــل الربو جمــرد وق

هام »pلثورة يةمل، يعين أن ا ّاyميقرا ط نجـز إىل اØهنايـة ّ سه لـن  يـة  tها، القطع مع �مرب ت  نفـ ل نفس
ثورةفضال عن حتويل  ّا ية ل ّاyميقرا ط يةّ يج بعض امجلل حـول . � إىل ثورة اشرتا ق4ـادة «بوإن تد

tتار ثورة وحول »لالربو ّا ¦ـين »فق �شرتايكذات األ« ل تاتت دون   العـامل والفال8ـني ف4يسـو
ثـورة  هـاز  تـارp tلفال8ـني،  4ـادة الربو 4ـق  هـاز  ئـة امجلـاهري،  نظمي و pلهاز  ل ب Þجت ق تحق Þج لÞج تع ل

تــارt والفال8ــني  تاتوريــة الربو y هـاز سلêة وحتطــمي ¸ــاز اyوL القــدمي و لا ك يــةÞجملـ ّاyميقرا ط ّ 
تاتو y ـري إىل ¸ـازKيف األ ýكوحتويtتـار  دون لك ذ� ال تعـدو تـ· امجلـل أن -لريـة الربو

ت· األطرو8ــــات تحريفــــي  ي' إلخفــــاء الطــــابع �þهتــــازي وا ــــËكــــون ســــوى و ل ل   . ســــ�
يةممّية األتّلقد þهب يو ّ ا ع    : إىل ذ� ×لك وضوحلّش�

تêاL القـضاء ﴿ يهتم وا سني Õذري لو  Lاêت رشح pلجامهري ا س��غي *ىل احلزب أن  ضع حت س� Çي o
ــة اإلم ن ــىل  ــضاt همي* ــني و8ــل ق ي tــورةلرب ث ّا ــة ل ي ّالزرا ع ــدون حتطــمي ســلطة ّ ــان ب ت 4و م4نا  غلك

سكريني وإرساء سلطة  تاتلعوا سو يا ف4ل ّ﴾6  

                                                 
6
سادس   يوعي العــاملي ا ّاملــؤمتر ا ــ ل ــّش� تعمرات : ل ثوريــة يف ا س�أطرو8ــات حــول احلركــة ا ملــل

تعمرات باه ا س�وأ نا،1928 ،ملش�  .مجت Ëر
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تالني يف مــاي  »جيــب فعــý اآلن؟ّا�ي مــا « - ســ�ساءل  يع وتطــو�ر ﴿: 1927يèــ ســ�جيــب تو
ثورة ّا ية ل ّالزرا ع نظ½ت امجلاهريية pلعـامل والفال8ـنيإ8داثجيب . ّ تلف ا ت وتقوية   جمـالس -لخم

4ـ 4ـة وجلـان ثوريـة فال نقا!ت وجلان إرضاب يف �حتـادات الفال ّيف ا ح ح  مـع العمـل *ـىل -ةل
ــا ه ــة وحق،يلحتو ثوري ــة ا سعت احلرك ّ لكــام ا ل ــ Vية إىل ،قــت جنا8ــات يا ــة و ي ــد  ســ� قوا* س� تنظمي

تاتل يةف4يسو نود ا �ل العامل والفال8ني وا   7﴾ملس�تقجل

4قا خبصوص  تالني واحضا ود قلقد اكن  تس� سو يا ف4ل ثـورة ودورهـا يف اتّ ّا 4ة ل ّا oثـورة ولـّصي ّا  يف ل
تعمرات بصفة *امة باه ا تعمرات وأ س�ا ش� ملس�   :يقول. مل

4ل ﴿ تاتVشكإن  تحضري من أÕل حتويـل ف4يسو ثـورةل العامل والفال8ني هو ا ّا يـة ل ّاyميقرا ط ّ 
تاري إىل ثورة ّربجوازيةال يةةلي×رو   8﴾�، إىل ثورة اشرتا

سولكن ما هو مصدر قوة جمالس . 4 ّا تاتل نظمي القدميـة؟ مـا ف4يو ّا�ي لت !ملقارنة مع أشاكل ا
تاتجيعل  سو يا ف4لـ 4ة عـن ّ نظريـة ا تجـزأ مـن ا لبلـشف جـزء ال  ل ثـورةي ّا ّا�ي ؟ مـا ّتاريـةيلربو الل

نـة  4ني ا��ن يعملـون *ـىل حتـضري رشوط  يني ا يو 4ة للك ا ميها رضورية وإلزا حلق ع هش� 4ق م لجيعل
تارt هبدف حتويل  ثورةلالربو ّا يةّاyمي ل ّقرا يةّربجوازية الط تالني عـن ؟� إىل ثورة اشرتا يب  س�  جي

ئ' يف مؤلفه    .»لينµ´ّيةpأسس ا«س�لك هذه األ

تاتذ� أن جمالس ﴿ - سو يا ف4ل تـارt، ألهنـا يه، ويه ّ نظامت امجلاهريية pلربو ي يه أوسع ا لمل
´اء يع العامل بال ا شمل  ت	و8دها،  مج Vس�.  

تات ذ� أن جمالس - سو يا ف4ل نظامتّ 4ـدة مل يه ا هَد�ن ّالـيت ح امجلاهريية الو يـع ا ملـضطجتمـع  مج
يعـة هـذه  يع  ¦ب،  هذا ا بêارة، وفهيا،  نود وا مثر�ن، العامل والفال8ني، ا طلوا تط ل Vـس�جل س لـل َ èملس
هل،  نـضال امجلـاهري، *ـىل وÕـه أ ية  يا 4ـادة ا تارt، أن تقوم ! سـامجلاهري، أي الربو للق س� س� لـي ل

  .ومدى أوسع

                                                 
7
سائل    ثورةمحول  ّا 4ة ل ّا oنا،لّصي  .مجت Ëر

8
بة س�تالني،    نا،صن-Õامعة صن tتطل8ديث إىل   .مجت Ëر
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تات ذ� أن جمــالس - سو يا ــ ف4ل ثــوري، ومعــل امجلــاهري  يه ّ لأقــوى أ¸ــزة نــضال امجلــاهري ا
سلح، يه أ¸زة قـادرة *ـىل حتطـمي Õـربوت الرأسـامل املـايل  تفاض امجلاهري ا يايس، وا ملا ن لس�

ية يا س�وذيو§ ا   .لس�

تات ذ� أن جمالس - سو يا ف4ل نظامت ّ ها، أي أهنا أكرث ا بارشة pلجامهري  نظامت ا ملـ يه ا مل نفسمل
تايل،  ية، ويه، ! لدميقرا هذه امجلاهري �شـرتاك، ط هل  نظامت نفوذا بني امجلاهري،  لأكرث ا Vس ً مل

نظــمي اyوL اجلديــدة وإدارهتــا، وتطلــق، إىل احلــد األقــىص، الطاقــة  تإىل احلــد األقــىص، يف 
ناضـ'  نظـام القـدمي، ا تحطـمي ا ناضـ'  نـد امجلـاهري ا بادرة والكفاءات اخلالقة  ثورية وا ملا ل ل مل ع مل ّل

نظام اجلديد تاريلإلقامة ا   .لي، الربو

تاتإن سلطة  سو يا ف4ل تات يه احتاد جمالس ّ سو يا ف4ل ´ظمـة ّ  ،Lظمـة دو´ ية وËكوهنا يف  م ا م ّ حملل
 tتار ´ظمة دوp Lلربو لي*امة وا8دة،  مثرة، وّاليت م هدة وا يعـة امجلـاهري ا َيه  èملـس ملـضط ّالـيت طل

سائدة  بقة ا ليه ا هورية –لط تاتمج إهنا احتاد هذه اãالس يف  سو يا ف4ل ّ.  

تاتإن جــوهر ســلطة  سو يا ــ ف4ل ــة ّ ــا ثوري ــة وأكرثه نظامت امجلاهريي ــع ا ــن يف أن أوس ــ اك�  -مل
بقات  لط´ظامت ت· ا بـار ّالـيت م يني و �ـل الرأسـام هدة مـن  �اكنـت، *ـىل اخلـصوص،  ل ق مـضط

شلك اآلن -املالكــني العقــاريني  4ــد لــلك ســلطة اyوL، لــلك ¸ــاز «Vــ  حاألســاس اyامئ الو
Lوyها هــذه امجلــاهري«وأن . »ا 4'، مــن ّالــيت نفــس  حــاكنــت حمرومــة، بــألف طريقــة وألــف 

تـع !حلقـوق واحلــرtت  ية ومــن ا يا يـاة ا مت�شـرتاك يف ا س� س� Øحل يـةلـ ّاyميقرا ط ، حـىت يف أكــرث ّ
هورtت ال يةّربجوازيةمجلا سب القـانون، »ط دميقرا ساوية  حـ، رمغ �وهنا  يـوم إىل «مèـ لمـدعوة ا

ية�شرتاك يف اإلدارة  ّاyميقرا ط م�احـث : لينـني. (»L اشـرتااك دامئـا حمققـا و8اسـام أيـضا Bpوّ
يةوتقر�ر عن  ّاyميقرا ط تـارtّربجوازيـة الّ تاتوريـة الربو ي ود يوعي املـؤمتر ،لك ، ّ العـاملي األوللـش�ّا

 Bã24املؤلفات، ا.(  

¦ب يف أن ســلطة  تاتلــسهــذا هــو ا سو يا ف4لــ تلــف مــن ّ  ،Lوyنظــمي ا خم يه شــلك Õديــد  لت
بدأ، عن ا ل4ث ا مل شلك القدمي اyميقراطي الربجوازي والربملـاين، يه نـوع Õديـد مـن اyوL ح
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هادها، بـل *ـىل أهـداف حتر�رهـا  ي' وا �èر امجلـاهري ا بق *ىل أهداف ا ضـطïري  شغسـ لـ´ط م
tتار تاتورية الربو �èر، أهداف د هاد وا تام من لك ا يا ك لل س   9﴾ضط

(...)  
ستتصف هبا سلطة ّاليت مفا يه املزيات اخلاصة ﴿ ّا تاتل   ؟ف4يو

تات إن ســلطة - سو يا ف4لــ ´ــة ّ نظامت ا يــع ا بقــات موجــودة، يه، بــني  ملمك، مادامــت ا ملــ مج لط
سلطة  يـة؛ ذ� ألنـه، نظـرا إىل �ـون هـذه ا لـBpوL، أ×رزها صفة جامهريية، وأكرثها دميقرا ًط
مثر�ن، وإىل �وهنـا  مثر�ن يف نـضاهلم ضـد ا تعاون وحتـالف العـامل والفال8ـني ا  Í4ِدا è èس ملـس َملـ ل ً م
ساكن  ¦ب ذ�، سـلطة أكرثيـة ا �ي،  تعاون،  تêالف وا ها إىل هذا ا شا لـ´د يف  ف ل ل © سس هـ ط èـ¢ V

تاتور�هتا بري عن د ية، ودوL هذه األكرثية، وا ك*ىل األ تع   .لقل

تات إن سلطة - سو يا ف4ل بقي، أكرثها ّ متع ا ´ظامت اyوL يف ا يع  لط يه، بني  ãمج يةم ّأ ، ألهنا، مم
هاد قـويم، وإذ  4ـات ضطإذ تقيض *ىل لك ا ي' مـن القو م´د *ـىل تعـاون امجلـاهري ا èشغ لـس Vـ

يان دوL وا8دة هل بذ�، مجع هذه امجلاهري يف  تلفة،  �ا   .Vس�

تات إن سلطات - سو يا ف4ل ه' ّ مثرة  هدة وا 4ـادة امجلـاهري ا سه، جتعل  سـ، برتيهبا  ملـضط ملـسèق نف �
 tــار ت ــة هــذه امجلــاهري، *ــىل الربو يع ي*ــىل  ــيت لطل ــل ّال ــواة يفأمتث  جمــالس صــلب وأوعــى ن

تات سو يا ف4ل ّ﴾10  

™ 
ّرش ألول مرة يف ّ ©:  

متدن، *دد  ّاحلوار ا   19/3/2012، 3672مل

                                                 
9
ية   ّتالني، أسس ا ´  .pلينµس�

10
سابق ،س�تالني   ّاملصدر ا  .ل


