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  مقدمة

ية  يا تصادية وا توبر ثورة يف العالقات 8 سـمل تكن ثورة أ سـ لك ق
بقة ال ية ا سب، بل اكنت كذE ثورة يف إيديولو ية  Nلطو8ج حف عامR جع

ية  ية وعىل 8شرتا ية عىل اإلصال ية، أي ا تصار املار كنة ا ن سـ ن حمعل ني لليك
ية ثا ية ا ية لأل ناميقرا ل مم يد . ط ية  ية اميقرا سـملا جوهبت 8شرتا ط بتجك

تارc يف 8حتاد  تاتورية الربو يأفاكر ماركس عىل أرض الواقع يف شلك د لك
ية د ييت مل يعد بإماكهنا رفع راية املار سو سـا ي كل ون أن يؤدي ذE إىل ف

شوفة مع  ها تقطع بصفة  ية بصورة جدية، هذا ما  مكهتديد الرأسام جعلل
 Rبقة العام ها 8نهتازي أمام أعني ا نا ية وجترب عىل إسقاط  لطاملار عسـ ق ك
ية يل للربجوازية يف احلركة العام يقي  ها ا لوإبراز و كعم حلق ~ .  

  
تالني- تاتورية الربو"سـ يقول  تصار د لاآلن وبعد ا ك يتارc وبعد أن شاهد ن

ية  ية، مل تعد 8شرتا يه املار يهنم إىل ما ميكن أن تؤدي إ يع بأ كا سـ ل ع كمجل
ية، مل يعد بإماكهنا إعالن فكرة  بجح براية املار ية قادرة عىل ا سـاميقرا ت كط ل

ية تارc دون أن ختلق خطرا جدc عىل الرأسام تاتورية الربو لد ي بعد . لك
نذ زمن طويل مع روح ا ميعهتا  ية، أجربت اآلن عىل القطع مع قط كسـملار

ية توبر، ويد . كسـراية املار للقد اختذت موقفا معادc بوضوح ضد ثورة أ ك
تارية يف العامل تاتورية برو ية، ضد أول د ياملار ك لسـ ثل ...ك ملمبعد اآلن، ا

ية يو ية، يه ا يدة يه ا ية وقلعهتا الو يد للامر عالو شـ ن لسـ ن يك للي ح لكن األمور . ح
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ند هذا احل ية عمل تقف  ية اميقرا ها خط الNيز بني 8شرتا بعد ر طد،  ك مس ف
ية  توبر إىل أبعد من ذE برمهيا 8شرتا بت ثورة أ ية ذ كواملار ك ه كسـ
تاتورية  ية ضد ا بارشين عن الرأسام سكر املدافعني ا ية يف  كاميقرا ل مل مع ط

تارية األوىل يف العامل سادة أدلر و�ور، ولز ولفي، . لالربو نعت ا لندما  ي ع
يايت"ونغي وبلومل سو نظام ا فا ل نعوت مادحني"ل ية "لبأقذع ا طاميقرا

ية يواصلون "نالربملا ناضلون و هروا بذE أهنم  سـ، فإهنم يريدون أن  ي يظ
ييت ومن أجل  سو نظام الرأساميل إىل 8حتاد ا نضال من أجل إعادة ا فا ل ل ل

ية يق اول بودية الرأسام لاحلفاظ عىل ا تحرضة"لع  الطابع-سـتالني" (".ملا
توبر  ثورة أ كالعاملي  نا-ل   )مجت تر

نة - تالني  ية بوفاة  تارc العا ية للربو يادة ا سـ بعد حتطمي ا سـ مل ل شف  1953لبللق
يايت ، دمرت  سو ية إىل 8حتاد ا شوف وإعادة الرأسام فوانقالب خرو ل ل ت
نارة  ية وحرمت امجلاهري الاكدحة للعامل بأرسه من ا تارc العا ملقلعة الربو مل لي

ها  نري  لاليت  ثال ت تغالل الرأساميل وحرمت من ا تاق من 8 ملطريق 8 سـ نع
متع 8شرتايك متع جديد، ا ناء  ¯احلي  جم أدى ذE، �إلضافة إىل أطول . لب

ها، إىل انفصال  ية من عقا cسوداء وانفالت 8مرب ية ا لبة من الر لحق ل جع
ثورية وامجلاهري الاكدحة يف العامل،  نظرية ا يق بني ا لمأساوي طويل و ل مع

شعوب ب تارc وا ية والربو ية وامجلاهري، بني ا ية ا لني املار ي ن لسـ ن بلشفك لي للي
هدة   .ملضطا

ية  يث مشل عىل حد سواء راية املار سـهذا 8نفصال هو من العمق  كحب
ية ورو¶ا ية . لبلشفورو¶ا، راية ا يطرت 8شرتا ية،  كمفن · سـ ح
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ية واألحزاب ية"طاميقرا يو عا تحمت هبا ت"لشـ ية، اليت ا تحر لا يقربا، عىل يفل
ية يف ية دون حاجة ودون أن تكون مضطرة "مراكز"لاحلركة العام cل8مرب

ية أو  تخفي وراءها فضال عن راية ا ية أو ا نإىل رفع راية املار ل نيسـ لليك
بحت ية اليت أ صا نه"لبلشف باه ". عيالطاعون  تعمرات وأ شـويف ا ملسـ

ية الربجوازية وا ية اإلصال يارات الو يطرت ا تعمرات  حا ن ت سـ طسـ ل لربجوازية مل
تحرر الوطين ية. لالصغرية عىل حركة ا تعلق براية املار سـهذا ف¼    .كي

ثورية وبني  نظرية ا ثاين من 8نفصال املأساوي بني ا توى ا لا ل ل ملسـ
يطرة  ية،  تحر يطرة ا تعلق  هدة  شعوب ا تارc وا سـالربو ل سـ ي ل بي ب يفل ملضط

ية و سارية"لميين8حنرافات ا ثورية"حىت عىل احلركة"ليا يف"لا ة أصال لضعا
باه  تعمرات وأ ية أو �خلصوص يف ا cول 8مربشـسواء يف ا سـ ملل

تعمرات تاتورية . ملسـا هدت العقود اليت تلت القضاء عىل د كفقد  ش
ية الفجة  نظرcت اإلصال بعاث ا يايت ا سو تارc يف 8حتاد ا حالربو لف ن ل لي

ية ية والرتو ثا ية ا تسكلأل ن ل توبر . مم نظرcت اليت حطمهتا ثورة أ كهذه ا ل
ية، عادت من و تالني وا نني و ها  تارc، اليت  تاتورية الربو شفد لبلحطم سـ ي ي لك ل

بة النهتازيي  ية كام هو احلال � يس �ملار ية هذه املرة  سـجديد  سـ نم لك ل تخف
ية بل ثا ية ا ناأل ل ية"مم ية ا ن�ملار نيسـ ية إىل "وحىت"لليك ية ا نتطوير املار سـ نيب لليك

  "مرحR أرىق

نظرية ا-1 تصادي  لبل األساس 8 لل تاريةق ثورة الربو لية حول ا ل   شف
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ثل يف حتول  تصادي  ها أساس ا تارية  ثورة الربو ية عن ا نظرية ا متا ل ل يل ق ل لبلشف
ية إىل احلد األقىص  ناقضات الرأسام تداد  ية وا cية إىل امرب لالرأسام ت ل حل

تدادها إىل العامل بأرسه ها العلمي . موا ها طا بعهذا األساس هو اÌي  مينح
يعي ألهنا سة ع"لطلوا متعسمؤ ياة املادية  للمجىل حاجات تطور ا كام يقول "حل

ية ). أنظر اجلزء األول من هذا الكراس(سـتالني  للينينيف مؤلفه أسس ا
يف اÌين أرادوا حرمان  نو سيك وز ثل ترو تالني أشخاصا  ييعارض  ي ت فسـ م
ية عرص  ها مار ية بو ية من ا ية والعا تارc الرو سـالربو ن مل سـ كي ن صفل ي للي

ثورة ال ية وا cل8مرب ية يفل تارية، اÌين أرادوا اخزتال ا نربو روح "للينيل
توبر جمرد"ثورية ية ورأوا يف ثورة أ ية الرو تاج للخصو كأو  سـ ص مبادرة "ن
يا"عنيفة تالني الفضل يف إبراز املغزى . خيوظاهرة حمدودة Ôر لسـويعود 

ياغهتا  نني و توبر ويف افاع عن أعامل  ثورة أ بعد األممي  تارخيي وا صا ي ك ل ل لل
تاكمليف نظام    .منظري 

ية يه cنني إن 8مرب ليقول  تارية"لي ثورة الربو لية ا ل هذه املقوØ، ". عشـ
متد عىل أطروحات ثالث تالني،  تعسب  سـ    :ح

ها، " نقطة انطالق  تارية تأخذ،  ثورة الربو ية عن ا نظرية ا لإن ا ك ي ل ن لل ين للي
ية   :سـثالث موضوعات أسا

يطرة الرأسامل املايل يف –املوضوعة األوىل "- ية سـ أن  لاألقطار الرأسام
يات الرأسامل  يث هو أحدى  ية، من  تقدمة، وإصدار األوراق املا معلا ل حمل

ية، وتصدير  يث رؤوس املالئيسـاملايل الر نابع املواد األوية، من  ح حنو  لم
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يث  ية، من  سلطان املطلق للطغمة املا ية وا cحهو أحد أسس 8مرب ل ل ل
 Eيطرة الرأسامل املايل، لك ذ يجة  يكهو  سـ لن ية الفظة ت لطفيلشف الصفة ا

ندياكت  تات وا نري الرتو ساس  تاكرية، ويزيد اإل ية 8 سـللرأسام سـ ب ح لل ح
ية،  بقة العامR ضد أسس الرأسام ية مائة مرة، ومني خسط ا لالرأسام لط يل

يR اخلالص  يث يه و تارية من  ثورة الربو سـوسوق امجلاهري إىل ا ي ل حي ل
يدة  ية"راجع(حالو cنني"ل8مرب   ).ليبقمل 

تاج أولومن نا ا تن  ية، : سـه بäان الرأسام ثورية يف ا نة ا تدام األز لا ل ل م ح
تارية، يف  ية، الربو نارص 8نفجار أكرث فأكرث عىل اجلهبة اا يوتعاظم  خل لع

  ."املرتوبول"بäان

ية "- ثا ناملوضوعة ا بäان رؤوس املال أن تصدير -ل تعاظم إىل ا ل ا مل
يع تابعة، وتو تعمرة وا سـا ل نفوذ"ملسـ لناطق ا تعمرة حىت و"م تلاكت ا سـا ململم

ية إىل نظام عاملي قوامه  ية، وحتول الرأسام لمشلت مجموع الكرة األر ّض
ساكن العظمى يف  تعامري ألكرثية ا هاد 8 باد املايل و8 ل8 سـ ضطتع سـ

بäان بضة من ا بل  ية من  لالكرة األر قض تقدمة"ق ّ لك ذE أدى، من –"ملا
ية و تصادcت الو تلف 8 ن~ة، إىل جعل  طخم ية، ق نتلف األرايض الو طخم

تصاد العاملي، وأدى من ~ة أخرى  ها 8 سR واحدة ا قحلقات من  مس سل
سكرين ية إىل  سـمي ساكن الكرة األر معإىل  ض بäان : تق بضة من ا لإىل  ق

ية تقدمة"لالرأسام بäان "ملا شاسعة وا تعمرات ا هد ا مثر و لاليت  ل ملسـ تضط تست

تع بäان ا تابعة، إىل أكرثية عظمى من ا سـا ل تابعة املضطرة إىل ملل لمرة وا
نري 8مربcيل  تحرر من ا يل ا نضال يف  يام  لا ل س بب ية"راجع(لق cل8مرب".(  



7 

تاج ðن نا ا ٍمن  تن تعمرة، : سـه بäان ا ثورية يف ا تدام األزمة ا سـا ل ملل ح
ية،  ية عىل اجلهبة اخلار cمترد أكرث فأكرث ضد 8مرب نارص ا جوتعاظم  ل لع

تعمرات   .ملسـجهبة ا

ثة لاملوضوعة ا"- تاكري لـ–لثا تالك 8 ح إن 8 مناطق "م
نفوذ ساوي مما "لا ية تطورا غري  بäان الرأسام تعمرات، وتطور ا تو ل ل مسـ ً للم

بäان  سـ¼ جديدا بني ا سـمي العامل  ليؤدي إىل نضال وحيش من أجل  تق ًتق ً

بäان اليت ترغب يف  تولت عىل أرايض وا ها أن ا بق  لاليت  سـ لسـ
يدة ل، واحلروب 8مربc"حصهتا"نيل يR الو يث يه الو حية من  سـح

توازن"إلعادة نضال عىل اجلهبة -املفقود "لا تدام ا ل لك ذE يؤدي إىل ا ح
تني  هل احتاد ا ية و cية، مما يضعف 8مرب ثة، بني اول الرأسام ثا جلهبا ل ل ل يسل

ية cتني ضد 8مرب لاألو ثورية وجهبة حترير : لي تارية ا لاجلهبة الربو لي
تعمرات  ية8مرب"راجع(ملسـا cل".(  

تاج ðلث نا ا تنومن  ية : سـه ية ، و cهد 8مرب متية احلروب يف  ل حمت عح
رشق،  تعمرات يف ا تارية يف أورو� مع ثورة ا ثورة الربو لتل ا سـ ي ملل ل تك
ية  cية ضد جهبة 8مرب ثورة املوحدة العا تان جهبة ا لتؤلف 8 مل ل نث ف

ية ية–سـتالني " (.ملالعا   )للينين أسس ا

تار-2 ثورة الربو ل ا ية يف ل ية العا cاجلهبة 8مرب Rس يجة النقطاع  ملية  ل سل تن ك
  حلقهتا األضعف



8 

ثورة  تالني رشوط اندالع وتطور ا نني، حيلل  لاعNدا عىل أعامل  سـ لي
ية  ثا ية ا هاء األ نا إفالس نظرcت  ية  cتارية يف عرص 8مرب نالربو ل مم ي ل فقل مب

تارية يف ئوية الربو بة ا ية عن ا سا�هتم اإلحصا يو مل سـ ئ لح ساكن، لن ل تريب ا ك
هموا ما يه  بä مبفرده أو ذاك، هؤالء 8نهتازيون اÌين مل  يفيف هذا ا ل

ية واÌين cثورة كام خيافون الطاعون"ل8مرب   ".لخيافون ا

تطور  تالني، جيعل ا نني و بة  بالشفة، � بة  ليف املقابل، � سـ ي سـ لل للسـ ن لن ل
ث شوء املعارك ا ساعدة عىل  ية ا رشوط املوضو متي  لا ن مل ع لل ورية الكربى حل

ية خالل  تار تارc الجناز þاþا ا ئة الربو تارc من الرضوري  خيللربو ل ي ي لل هت
هدوء"مراحل سـيب، حىت تكون جاهزة"لا ، لالنقضاض زمن "للتدخل"لنا

ثورية ية ا تار لاألوضاع ا خي يا . ل يا  cتار نظمي الربو سـويعين ذE أساسا  سـ ي لت
ياة تعكس بصدق حاجا"كطبقة، 8عNد عىل نظرية ثورية حت تطور 

متع املادية تلف ) سـتالني" (¯ا خموبني عالقات األحداث اجلارية ورؤى  ت
تحالف مع الفالحني الفقراء وقدرة  ها، تطوير ا بقات واجتاهات حتر لا كلط

يادهتا للجامهري الاكدحة نهتا و تارc عىل ممارسة  قالربو مي هي   .ل

ية خاصة يف  تار تارc الجناز þاþا ا خيإن حتضري الربو ل ظروف عرص لي
ثل ت� اليت اكنت  نظر يف العقائد 8نهتازية  تيض إعادة ا ية  cم8مرب ليق ل
نذ الردة الكربى بعد وفاة  سود اآلن و ية أو اليت  ثا ية ا مسائدة يف األ ت ن ل مم

تالني سـالريق    .ف
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تارية، " ثورة الربو سأØ ا شلك اÌي توضع به  تغري ذات ا  ،EÌ بعا يو ل م ل ي لت ً

ثور ية هذه ا  Øلسأ يع ثورة طبم ية  تغري اللوحة اإلجام ها؛  للة، ومداها، و ل ت معق
  .بوجه عام

تارية جيري عادة "- ثورة الربو بق ا يل الظروف اليت  يبال، اكن  ل سـ لحتل ت ً فق
بä أو ذاك مأخوذا مبفرده هذا ا تصادي  ًمن و~ة نظر الوضع 8 ل ل أما . ق

يا ية مل يعد اك شلك يف معاجلة ا ًاآلن، فإن هذا ا ف لقض جماهبة فينبغي اآلن . ل
بäان، أو يف أكرثيهتا،  تصادية يف مجموع ا 8 Øلاألمر من و~ة نظر احلا ق
بäان، أو يف أكرثها، من  تصادية يف مجموع ا 8 Øلمن و~ة نظر احلا ق
تلف  بäان و تلف ا تصاد العاملي، ألن  8 Øخمو~ة نظر حا ل خم ق

ها، بل أ ها  ية مل تعد وحدات تكفي  تصادcت الو ص8 سن س نفق بنف بحت ط
ية  تصاد العاملي، ألن الرأسام ها 8 سR واحدة أ لحلقات يف  قسل مس

متدنة"القدمية ية يه نظام عاملي قامئ "ملا cية، و8مرب cلتطورت إىل امرب ل
ساكن العظمى يف  تعامري ألكرثية ا هاد 8 باد املايل و8 لعىل 8 سـ ضطتع سـ

بäان بضة من ا بل  ية من  لالكرة األر قض تقدمة"ق   ".ملا

ية قبال،"- ياب ظروف موضو ناول ال�م وجود أو  ع جرت العادة أن  غ تي
 äب تارية يف لك بä، أو، عىل األحص، يف هذا ا ثورة الربو لألجل ا ي لل

تطور أو ذاك ية. أما اآلن. ملا نظر هذه مل تعد اك ففإن و~ة ا فينبغي . ل
ثورة يف مجموع  ية ألجل ا ياب ظروف موضو لال�م اآلن عن وجود أو  ع غ

يث هو لك، وعىل هذا، فإن قنظام 8 حتصاد 8مربcيل العاملي، من 
ية، يف  نا ية ا نا ية من ا تطورة بصورة اك بäان غري  عوجود بعض ا لص ل حل ف م
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ثورة، ما دام  نظام، ال ميكن أن يكون عائقا ال يذلل يف وجه ا لسم هذا ا ل ُج ً

نظام مبجموعه، قد نضج ألجل  نظام مبجموعه، أو عىل األحص ألن ا لا ل
ثورة   .لا

-" äب تارية يف هذا ا ثورة الربو لبال، اكنت العادة أن جيري ال�م عن ا ي لل ق
سه  يث يه مقدار بذاته، مقدار مطلق يكفي  تطور أو ذاك، من  نفا حمل
بني  نة للرأسامل، كام يه احلال يف  ية  قطسه، ويعارض جهبة و ي ن معنف ط ب

تقاطرين متعارضني  ية . م نظر هذه مل تعد اك فأما اآلن، فإن و~ة ا ف ينبغي ل
ية  ية، ذE ألن جهبات الرأسام تارية العا ثورة الربو لال�م اآلن عن ا مل ي لل
ية  cها جهبة 8مرب سR واحدة ا بحت حلقات يف  تلفة أ ية ا لالو سل ص � مسن ط
يع  ثورية يف  شرتكة للحركة ا ها اجلهبة ا بغي أن تعار ية اليت  مجالعا ل مل ي ضمل ن

بäان   .لا
  
تارية "- ثورة الربو يبال، اكنت ا لل تطور ااخيل وحده يف بä ق يجة  للترب  ن تتع

بار . معني بغي ا ية فاآلن  نظر هذه مل تعد اك تأما اآلن، فإن و~ة ا ي عل ن ف
نظام  ناقضات يف ا تطور ا يجة  بل لك يشء  تارية  ثورة الربو لا ت ل ن ي لل ك تل ق
ية يف  ية العا cاجلهبة 8مرب Rس يجة النقطاع  ية،  cملالعاملي لالمرب ل سل ن تل ك

بä أو    . ذاكلهذا ا

بل غريه، ميكن خرق جهبة رأس  äثورة؟ أين، يف أي ب بدأ ا قأين  لت  س
  ال؟ امل
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يث  تارc تؤلف األكرثية،  يث الربو ناعة أكرث تطورا،  يث ا حناك  ح يح لص له ً
ية أكرث، ثقافة أكرث، واميقرا طا بال، بوجه عام... ل ًهكذا اكن اجلواب    ."ق

ية- ثا ية ا نظري النهتازيي األ ن إن اإلفالس ا ل مم تارخي املعارص ل ته لك ا ل قد أ بث
بارها  ية اليت ميكن ا ثورة الرو ية ويف مقدمهتا ا ثورية العا تللحركة ا سـ ل مل عل

تارية ثورة الربو ية حول ا نظرية ا يا حول حصة ا لدرسا أاكد ل ل   .لبلشفمي

يب" ثورة تعارض ذE و ية عن ا نظرية ا جتغري أن ا ل ن ليس ! �: للينيل
ناعة أكرث ت يث ا ناك  لص�لرضورة  إن جهبة الرأسامل . ًطورا، اخلحه

تارية  ثورة الربو ية أضعف، ألن ا c8مرب Rس يث  ناك  يتخرق  ل ل سل ه لسـ ح ُ
ية يف أضعف ماكن فهيا،  ية العا cاجلهبة 8مرب Rس يجة النقطاع  مليه  ل سل تن
بä اÌي  ثورة، ا بä اÌي بدأ ا لوعىل هذا، مفن املمكن أن حيدث أن ا ل ل

بäان خرق جهبة الرأسامل، هو، من ا ية، أقل تطورا من ا ية الرأسام لنا ل ًل ح
ية يت مع ذE يف نطاق الرأسام لاألخرى اليت يه أكرث تطورا واليت  بق ً.  

يا أضعف 1917يف عام  ية يف رو cية 8مرب سR اجلهبة العا سـ، اكنت  ل مل سل
ثورة  تحت الطريق  ناك انقطعت و بäان األخرى، و للمهنا يف ا ه فل

تارية ثورات فلامذا؟ ألن ر. ليالربو يا اكنت جتري فهيا أكرب ثورة من ا لو سـ
يف  ثل هذا ا تارc ثورية هيا  ها برو سري يف رأ ية، ثورة  حللا ي ت مب لس لشع
بار  بل  مثرين من  هدين ا كاجلدي اÌي هو ماليني الفالحني ا ق ملستملضط

شع  ثل ا ناك اكن ذE ا ثورة  بماليك األرايض، ألن خصم ا ملم ه لل
يرصية احمل ية، وهو ا cلقلالمرب تحقت ل نوي واليت ا سـرومة من لك وزن  مع

ساكن يع ا لحقد  يا أضعف، رمغ . مج سR يف رو سـلقد حدث أن اكنت ا لسل
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ثال، من فرسا أو  ية، أقل تطورا،  ية الرأسام نا يا اكنت، من ا نأن رو ل ل ًسـ م ًح
يا، من انلكرتا أو أمرياك   ."نأملا

يع مكو·- توفرة يف  تارية  ثورة الربو ية  مج إن الظروف املوضو ل لل ت أو مع
ية،  cائرة يف ف� 8مربيع اول ا تصاد العاملي، يف  لحلقات 8 مج ق

تعمرات"املرتوبول"سواء يف بäان باه ا تعمرات وأ سـأو يف ا شـ ملسـ   .مل

يث " ناك   Eبل القريب؟ كذ سR يف ا نقطع ا حوأين  تق هت سل ملسـس ل
ند. سـتكون أضعف ثال يف ا  Rس نقطع ا بعد أن  هيس من ا سل ت لس ً م ت لل . مل

يف هو حركة وملاذا؟ أل بة، وها  ية  تارc ثورية  ناك برو حلن  ملهت ت ي له ف ل
شأن دون جدال، وجدي دون  يف خطري ا تحرر الوطين، وهو  لا حل ل

يع . جدال ند ا ها هذا اخلصم املعروف   ،äب ثورة، يف هذا ا مجلوألن ا ع ل لل
تحقت  نوي واليت ا ية احملرومة من لك نفوذ  ية األ cسـوهو 8مرب مع ب جنل

يع امجلاهري ندمجحقد  مثرين يف ا هدة وا له ا ملست   .ملضط

يا، ملاذا؟ ألن العوامل  سR يف أملا نقطع ا نكذE من املمكن متاما أن  سل لت ً

يا أيضا ثال، بدأت تعمل يف أملا ند  ًاليت تعمل يف ا ن ًه م ومن الواحض أن . ل
يا ال ميكن إال  توى تطور أملا ند و توى تطور ا نالفرق العظمي بني  سـ ه مسـ لم

ياأن يرتك طابعه عىل س ثورة وعىل خمر~ا يف أملا نري ا   .ل

ناك  ية،  cاجلهبة 8مرب Rس نقطع  بغي، كقاعدة عامة، أن  هوبلكمة،  ل سل ت ني
يس من رضوري  سR يه أضعف، وعىل لك حال،  ليث حلقات ا لسلح
ئوية  بة ا يث ا ية أكرث تطورا، و يث الرأسام ناك  نقطع  ملأن  سـ ل ه لنت ح ًح
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بة الفالحني كذا تارc يه كذا، و سـللربو ني  ، سـتالني".(، وما إىل ذEل
ية   )للينينأسس ا

تارية أو -3 ية إىل ثورة برو ثورة اميقرا ية حول حتويل ا نظرية ا ل ا ط ل لبلشفل
مترة" نظرية ثورة ا ملسـا   "ل

ية و ثا ية ا ناكن انهتازيو األ ل ناشفةمم بقة ملا يطرة ا ية  نون  لط الروس يؤ سـ حبمت م
ية الربجوازية واكن ثورة اميقرا طالربجوازية عىل ا بقة ل ت� ا سلمون  لطوا  ل ي

ساومة  يةملا ية" عنحواإلصال ثورة"بقيادة"عطوا ها "لا سلمون  لومن مثة  ي
تخداþم كوقود من أجل فرض  سـجامهري العامل وخاصة جامهري الفالحني ال

ية نة عىل . طإصالحات دميقرا ية � تارc غري  تربون الربو مياكنوا  ن ي لهيع مع ل
يادهتا ية الربجوازية و ثورة اميقرا قا ط تارc، ل لي واكنوا بذE حيرمون الربو

ثل قوة الفالحني يف  يR الاكدحة، من  مبيعة لك ا حل شغ األساس . لطل
ية  يين يمكن يف الاكو يك 8نهتازي ا هذا ا نظري  سكا تل ميتك ت لل ل

سمى بــ تصادوية أو ما  يو8 تاجنظرية قوى "ق يا،  "ناإل صيناليت تقمي سورا 
ثورة اميق يا اكمال بني ا لهدا Ôر خي ية ع ثورة 8شرتا ية الربجوازية وا كرا ل ط

تاج و نتطور خال" قوى اإل ية"ت ثورة 8شرتا كنضج ا ل يقة ما ". ت حلقويف ا
يار إصال# يف احلركة  تقاهلم من  تارc وا يانهتم للربو نضج هو  تاكن  ن ل خي

تعامرية ية وحروهبا 8 cية إىل مدافعني سافرين عن 8مرب سـالعام ل   .ل

cتضح مداحو 8مرب تارية اÌي فلقد ا ثورات الربو لية وحل عرص ا ل ل
ياق حتويل  ترصت يف  ية العظمى اليت ا توبر 8شرتا ته ثورة أ سـد ن ك ك نش
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 cتار نة الربو يجة  ية،  ية الربجوازية إىل ثورة اشرتا ثورة اميقرا يا مي ن ك ط لل لهك ت
تحالف مع  يدها  يادهتا وتو ية الربجوازية و ثورة اميقرا للعىل ا ط ط قل

نرص . الفالحني ية لعا ثورة اميقرا سأØ حتويل ا يد يف  طاحلامس والو ل م ح
نني ية هو كام يقول  يالربجوازية إىل ثورة اشرتا تعداد "لك سـدرجة ا

تارc ودرجة احتادها مع الفالحني   ".ليالربو

ثت نظرية تالني  بعبعد وفاة الريق  سـ تاج"ف ية من "نقوى اإل لميين8نهتازية ا

رشت أطروحات  ناشفةنتجديد وا ثل أطروحة املعارصملا ية "مين  طاميقرا
تارc بــ"اجلديدة رش الربو لياملاوية اليت  عهد Ôرخيي اكمل من "بت

تاتورية شرتكة "كا تاج و "مع الربجوازية" ملا تطور قوى اإل نري�  تنضج "ت
ية ثورة 8شرتا كا ية" وأطروحة". ل ية الو ناميقرا ية اليت ال  "طط شو فاخلرو ت

يا تاتورية األربع " عترى دا تارc  "طبقاتك تحريض الربو تفي  ياملاوية و لب تك
سلكون ثقفي بäها الربجوازيني الصغار اÌين  سيعىل دمع برجوازيهتا أو   م

يا" تارc". لطريقا الرأسام يأو أوئك اÌين يدعون الربو نضال من " لل لإىل ا
تصاد وطين ذو أفق اشرتايك ناء ا قأجل    ".ب

نظري للك هذه األطروحات هو الاكو تسكية و8حنراف لاألساس ا
ية ثا ية ا تصادوي لأل ن8 ل مم نة هذه األطروحات . ق يجة  ميوقد اكنت  هن ت

 cتار رشات املاليني من الربو لي8نهتازية ألكرث من نصف قرن،  ع
بني ومرص ؤوالفالحني اÌين مل يا وا ند وأندو لفلوا مقابر الصني وا سـ نيه ل

cتخدموا كوقود للربجوازية يف...والعراق وسور ية "ثورهتا" سـاخل وا   .طنالو
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تالني- ية اكنوا يؤكدون " سـ يقول  ثا ية ا نوبعد، فإن أبطال األ ل وما زالوا (مم
ثورة ) يؤكدون ية الربجوازية من ~ة، وا ثورة اميقرا لأن بني ا ط ل

ثل سور  تارية من ~ة أخرى، هوة، أو عىل لك حال، سورا  مالربو ً لي
يال، الصني يفصل إحداهام عن األخرى بفرتة من الزمن طو ثريا أو   Rًي قل ًك

ي'  ية،  بتعمل فهيا الربجوازية اليت تصل إىل احلمك عىل تطوير الرأسام ل
تعد تارية قواها و سـتكدس الربو تي ية"للنضال احلامس"ل . لضد الرأسام

Eنني، إن مل يكن بأكرث من ذ رشات ا لسـويقدرون هذه الفرتة، عادة  . بع
نا من حاجة إىل الربهان عىل أن بهل  ور الصني هذه يه، يف س"نظرية"ف

ست، وال ميكن أن  ية من لك معىن علمي وأهنا  ية، خا cيظروف 8مرب ل لل
ثورة ى  هوات املعادية  ية ولزتيني ا  Rي للتكون، سوى و تغط لشسـ ل

  "الربجوازية؟

تالني بكراس- هد  سـ و  تارية واملرتد اكوسيك" يستش ثورة الربو تا ي يه  "لل فو
نظرية ا نني وحيوصل ا شتج  لبلن ل ي لت ية يسـ ثورة اميقرا طية حول حتويل ا ل ف

ية   :كالربجوازية إىل ثورة اشرتا

بت حصة " ثورة قد أ نا، إن جمرى ا بط كام  ثإن لك يشء قد جرى � ل قل لض
بداية مع.. تفكري· نظام املليك، ضد  "لك" لففي ا لجامهري الفالحني ضد ا

ية  عبار ماليك األرايض، ضد اإلقطا ثورة برجوازية، (ك بقى ا  Eلوبذ ت
ية برجوازيةدمي تاريني، ). طقرا باه الربو يوبعدئذ مع الفالحني الفقراء، مع أ لشـ

ياء الريف والكوالك  ية مبا فهيا أ مثرين، ضد الرأسام يع ا نمع  ل غمج ملست

ية ثورة اشرتا بح ا  Eتكرون، وبذ كوا ل تص يين . حمل صأما أن يراد إقامة سور 
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يهنام بأي يش نعة بني الواحدة واألخرى والفصل  ببصورة  ء سوى مصط
ت� يه  تارc ودرجة احتادها مع الفالحني الفقراء،  تعداد الربو فدرجة ا ي لسـ
ية  يربا ها وإحالل ا تذا ية وا شويه املار يه  لغاية ما ميكن أن يصل إ لل ب سـ ت لل ك

  ).391، صفحة 23ا¯ä ". (حملها

ن- يين  توازي مع فضح 8حنراف ا للم و� مي ية، فةشالل ثا ية ا ن وأبطال األ ل مم
بالشفة ساري"  خطورة 8حنرافلفضح ا ثل يف نظرية "ليا ثورة " ملمتا لا

باعه "اامئة سيك وأ ها ترو تكام شو ت وبعد رمسه خلطوط الNيز بوضوح . ه
تالني ف¼ ييل الفرق بني  بني  يين،  يني مع 8حنراف ا نا سـودقة  ي مي ه لت م
ية الربجوازية  ثورة اميقرا مترة أو حتويل ا ثورة ا نني حول ا طنظرية  ل ل ملسـي ل

نظرية نصف إىل ية، وبني ا ل ثورة اشرتا تقص يملنشفاك سيك اليت  تنة لرتو ت
 cتار تقص �خلصوص من قدرة الربو ثورية للفالحني و يمن الطاقات ا ت لل ن

يادة الفالحني   :قعىل 

تفادة إىل الهناية" لينني اكن يقرتح" ثورية ى  "سـ8 لمن الكفاءات ا
ثورية عن آ تخدام طاقهتا ا لجامهري الفالحني وا يرصية سـ ية ا لقخرها  لتصف

تارية ثورة الربو يية Ôمة ولالتقال إىل ا ل لن هذا، يف حني مل يكن أنصار . تصف
ثورة  ية يف ا همون دور جامهري الفالحني العظمي األ ثورة اامئة  لا مه يفل
ثورية ى جامهري الفالحني،  تصغرون قوة الطاقة ا ية، اكنوا  لالرو سـ يسـ

تارc ا تصغرون قوة الربو ياكنوا  لسـ ية وكفاءهتا عىل جر جامهري ي سـلرو
ية حترير جامهري . الفالحني وراءها قضوهكذا جعلوا من األصعب 
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ية مجع جامهري الفالحني حول  قضالفالحني من نفوذ الربجوازية، 
cتار   .ليالربو

"cتار تقال احلمك إىل الربو ثورة � توجي معل ا نني اكن يقرتح  يذE ألن  ن ل ت لي . ل
ثورة لي' أنصار ا تارc، مفا اكنوا  "امئةا" ب بدء رأسا حبمك الربو يبغون ا ل لي ً

يهنم عن هذا يط" عيدركون أهنم بذE يغمضون أ وهو بقاc  "لبسـالواقع ا
ية اليت يه جامهري  مية األ ساب هذه القوة ا بون  ية وال  مهاإلقطا ح سـ لعظع حي
هذه ما اكن من املمكن إال  ياسة  كالفالحني الروس، ما اكنوا يدركون أن  سـ

تارcأن تع سب جامهري الفالحني إىل جانب الربو ية  يرقل  ك وإذن، . لقض
ثورة لنني مل يكن حيارب أنصار ا ثورة، "اامئة" فلي مترار ا ية ا ل، حول  سـقض

مترة، بل اكن حيارهبم  ثورة ا سك بو~ة نظر ا سه اكن  نني  ملسـإذ أن  لي مت نف لي
ي تصغرون دور جامهري الفالحني، اÌين مه أعظم ا تألهنم اكنوا  حسـ اطي ي

cتار همون فكرة زعامة الربو تارc، وألهنم ما اكنوا  يللربو لي أسس " (.يفل
ية   )للينينا

ية - ثورة اميقرا تخدام ا بالشفة يف ا نني وا ط أدى صواب خطة  ل سـ ل لي
تقال إىل  ثورة و8 تارc عىل ا نة الربو تحضري رشوط  نالربجوازية  ل ي مي لل ه

تاجئ �هرة ية إىل  ثورة 8شرتا نا ك   :ل

يا،" تاجئ سـيف رو ثورة الربجوازية  ن فعىل العكس من ذE، أعطت ا ل
تقمي سة عىل خط  سـمعا يا مل تقو الربجوازية، بل . مك ثورة يف رو سـفا ل

ية  يا ية، ومل تزد قواها 8 يا يث يه قوة  طأضعفهتا من  ت سـ حسـ ح
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ها األسايس، أفقدهتا الفالحني يا ية، بل أفقدهتا ا يا طا ت سـ حسـ ثورة . ل لأن ا
يا مل ت ية يف الصف األول، بل سـالربجوازية يف رو يربا لضع الربجوازية ا لل

ثورية، ومجعت حوها جامهري  تارc ا لوضعت يف الصف األول الربو ل لي
  .الفالحني الغفرية

يا حتولت، خالل  ثورة الربجوازية يف رو رس كون ا سـوهذا من مجR ما  ل يف
يادة  تارية، واكنت  يا، إىل ثورة برو سـفرتة من الزمن قصرية  ي لس ًن ب

تار سمل اÌي مسح ليالربو تارc، اكنت يه ا تاتورية الربو cّ يه بذرة د ل ي لك
cتار تاتورية الربو تقال إىل د ي�ال ك   ."لن

ثوري* تارc ا يادة نضال الربو لعمل  لي   ق

ثورة - ية حول حتويل ا نظرية ا ـي هذه الفقرة عن ا ل ال ميكن أن  شفل لبلنهن
ية دون أن نؤكد عىل ية الربجوازية إىل ثورة اشرتا كاميقرا ثورات ط ل أن ا

تت حصة  توبر أ ية بعد ثورة أ ثورة العا ثالث وتطور ا ية ا ثبالرو ك مل ل ل سـ
تالني،  نني و يادة  بالشفة اÌين  ية  ية وا يادة اإلسرتا سـا ي لل ليج تك بقت يك تلق ل

يك أو يا وا تطوروا عمل 8سرتا لتكيج تارc "ت يادة نضال الربو ليعمل  ق
ثوري ى ووقع  برمس بعض خطوطه الكربساÌي بدأ ماركس واجنل"لا

ية ثا ية ا نسه وشوهيه من طرف انهتازيي األ ل مم ت   .طم

ية بأهنا ية اإلسرتا تالني يف أسس ا يجيعرف  ن تسـ ين حتديد اجتاه الرضبة "للي
ثورة، ووضع بر·مج  نة من ا  Rعىل أساس مرح cتار ية للربو لالر ي ي معسـ ل ئي

ثورية  لناسب لرتيب القوى ا ت ثانوية(م ية وا ياطات الر ل8 سـ ئيت ، )ح
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نضال يف نة من لوا يق هذا الرب·مج طوال ت� املرحR ا يل  ي  ملعس حتق ب
ثورة   ."لا

يك بأنه تارc خالل مرحR قصرية "لتكتويعرف ا ييني خطة سلوك الربو لتع
نضال  ها، وا بو ثورة أو  ليا، مرحR مد احلركة أو جزرها، هنوض ا ه ل طس ًب ن
نظمي القدمية  نضال وا بدال أشاكل ا يق هذه اخلطة � تمن أجل  ل س لب تتط

يق بني هذه بأش تو شعارات جديدة، و� شعارات القدمية  فاكل جديدة، وا ل ب ل
  ..."األشاكل، اخل

ثورة - ية الربجوازية إىل مرحR ا ثورة اميقرا ل لقد مت 8تقال من مرحR ا ط ل ن
يل  نادا إىل  ية وضعت بدقة ا ية عىل أساس مراحل اسرتا حتل8شرتا س يج تك ت

بقرية للييف أسس ا. علمي ملموس للواقع امللموس تالني  بعية يرمس  سـ نين
ية ثورة الرو ية  ية ثالث لوحات أو مراحل إسرتا سـنا لل يج ه تت   .م

ثة" ثا توبر يف املرحR ا تني ودخلت بعد ثورة أ نا مر تازت ثور للقد ا ل ك حل ت . ج
EÌ بعا ية  ًوقد تغريت اإلسرتا ت   .تيج

باط 1903 من –املرحR األوىل "- هدف– 1917شـ إىل    : ل ا

يرصية، ية Ôمةلقالقضاء عىل ا ية بقاc القرون الوسطى  تصف و القوة . تصف
ثورة ية  للاألسا تارc: سـ بارش. ليالربو ياطي ا مل8 اجتاه . جامهري الفالحني: حت
ية سب : سـالرضبة األسا سعى  ية، اليت  يربا ية ا لكعزل الربجوازية ا ت ل لل مللك

يرصية ثورة عن طريق اتفاق مع ا ية ا لقالفالحني و لتصف تبر·مج تريب . ل
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بقة العامR مع جامهري الفالحني:القوى تارc ".لط حتالف ا ليجيب عىل الربو
ية إىل الهناية، بضم جامهري الفالحني إلهيا، من  ثورة اميقرا طأن حتقق ا ل

ية �لقوة، وشل تذبذب الربجوازية : لينني" (طأجل حسق مقاومة األوتوقرا
ية ، املؤ ثورة اميقرا ية يف ا ية اميقرا طتان لالشرتا ل ط ك لفات الاكمR، خط

 ä¯ية96، ص 8ا بعة الرو سـ ا   ).لط

ية "- ثا ناملرحR ا توبر 1917 من آذار –ل هدف1917ك إىل أ   : ل ـ ا

ية cيا واخلروج من احلرب 8مرب ية يف رو cلالقضاء عىل 8مرب سـ القوة . ل
ثورة ية  للاألسا تارc:سـ بارش. لي الربو ياطي ا مل8 . الفالحون الفقراء: حت

متل ياطي  حما تارc األقطار ا¯اورة: حت بة. ليبرو نا سـاللحظة ا احلرب اليت : مل
ية cتطالت وأزمة 8مرب لا ية. سـ ية :سـاجتاه الرضبة األسا ط عزل اميقرا

ناشفة(الربجوازية الصغرية  ثورينيملا يني ا ل، 8شرتا سب ) ك سعى  لكاليت  ت
ي cثورة عن طريق اتفاق مع 8مرب لجامهري الفالحني الاكدحني وإهناء ا . ةل

تارc مع الفالحني الفقراء: تبر·مج تريب القوى جيب عىل ".ليحتالف الربو
به  نارص  ية بضم جامهري ا ثورة 8شرتا تارc أن حتقق ا شـالربو لع ك ل لي
ساكن إلهيا، من أجل حتطمي مقاومة الربجوازية �لقوة،  تارية من ا لالربو لي

سابقاملصدر، لينني" (وشل تذبذب الفالحني والربجوازية الصغرية   ).ل ا

توبر"- ثة ـ وقد بدأت بعد ثورة أ ثا كاملرحR ا ل هدف. ل تاتورية : لا يد د كتو ط
ناد للقضاء عىل  نقطة ا تخداþا  تارc يف بä واحد، وا ستالربو ك سـ لي

بäان يع ا ية يف  cل8مرب مج ثورة من نطاق بä واحد، وبدأ . ل للقد خرجت ا
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ية ثورة العا ملهد ا ل ثورة. ع ية  للالقوى األسا تا: سـ تارc يف بä كد ليتورية الربو
بäان يع ا تارc يف  ثورية للربو لواحد، واحلركة ا مج ي   .لل

ية ياطات الر سـ8 ئيت تاريني والفالحني الصغار يف : ح باه الربو يجامهري أ لشـ
تابعة بäان ا تعمرات وا تحررية يف ا تطورة، واحلركة ا بäان ا لا ل سـ ل مل اجتاه . ملل

ية ية الرب: سـالرضبة األسا جوازية الصغرية، عزل أحزاب طعزل اميقرا
ية،  cياسة 8تفاق مع 8مرب ند األسايس  ية اليت تؤلف ا ثا ية ا لاأل سـ سـ ن ل لمم ل
تحررية يف  تارc مع احلركة ا لبر·مج تريب القوى حتالف الربو لي ت

تابعة بäان ا تعمرات وا لا ل يةسـتالني، " (.ملسـ   )للينينأسس ا

ياÔت سو فاور احلامس  تارc"-4: لل ينة الربو لمي ثورة يه بذرة ه ل يف ا
cتار تاتورية الربو يد   "لك

مترب  تالني أن من 1927سبيف حوار مع الوفد العاميل األمرييك يف  سـ، أكد 
نة  اإلضافات بني  Øسأ ية إىل نظرية ماركس يه  ية  مياألسا م ن هسـ لليني

ية ثورة 8شرتا ية الربجوازية أو ا ثورة اميقرا تارc سواء يف ا كالربو ل ط ل   .لي

توى " ثورة، يف لك ثورة مسـيف  تارc يف ا نة الربو  Øسا لرابع، جند  ي مي لم ه

ية يرصية أو ت� املو~ة ضد الرأسام لية، سواء ت� املو~ة ضد ا لقب . شع
تارcسوأجنلقام ماركس  نة الربو نظرية  ي بوضع خطوط عريضة  مي لل . ه

برية ت� اخلطوط العريضة  نني هو أنه طور بصورة  بة  كواجلديد � ي للسـ لن
تارية وجعل مهن يادة الربو تارc، امسه ا نة الربو سجام امسه  سقا  لا  ي مي ن لقن ل ه م

تعلق  نة والريف وذE سواء ف¼  ياليت متارس عىل امجلاهري الاكدحة يف املد ي
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ناء 8شرتايك يف ظل نظام  ية أو يف اجتاه ا يرصية والرأسام ب�لقضاء عىل ا لل لق
cتار تاتورية الربو يد تار. لك نة الربو ينعمل أن  لمي بري ه يد معمل  بقت  خc قد  ب ط

يا نني وحزبه يف رو سـمن طرف  ياء . لي رس، �إلضافة إىل أ شـوهذا ما  يف
 cتار ية الربو ثورة الرو يأخرى ملاذا أوصلت ا سـ سلطةإىللل سـتالني، " (ل ا

مترب ،حوار مع الوفد العاميل األمرييك نا،1927سب    ).مجت تر

سابق اكن العامل حيار- يف أنه يف ا تالني  بني  ل و ك سـ تاريس ي ملبون يف ا
سلطة  نظام القدمي، لكن ا يحون � ثورة و لويريقون دماهئم خالل ا ل يط ل
تغالل  هاد وا سـتؤول إىل أيدي الربجوازية اليت تواصل بعد ذE ا ضط

ثال . العامل رش و تاسع  ثال اجنلرتا وفرسا يف القرن ا تالني  مويعطي  عم ل ن سـ
يد احلرب األوىل يا  بعأملا   .ن

هزمية الكربى اليت ية بعد وفاة الريق لوبعد ا تارc العا يت هبا الربو ف  مل ي لن م
تارc سـتالني وانقال ية فقدت الربو يادة ا ية عىل ا تحر يب العصابة ا لل شف لق لبليف

تعمرات  ية سواء يف ا ثورات ا نهتا عىل ا بäان  يع ا سـيف  ب ل مي ل ملمج لشع ه

ية cان 8مربäب تعمرات أو يف ا باه ا لوأ ل سـ يع أحناء . ملشـ مجودفع العامل يف 
ثورات يا من دماهئم واكنوا وقودا  مثن غا لالعامل ا ل ية " ل  "اجلديدةطاميقرا

ية" املاوية وثورات ية الو ناميقرا ند  "طط ية يف الصني ويف ا شو هاخلرو لت ف
ية بعث وأمرياك الال نارصية والعراق وسورc ا يا ومرص ا ينواندو ل ل تسـ يف . ني

ثورات" مجيع هذه أطاح العامل والفالحون �ألنظمة القدمية وقدموا  "لا
هداء ليك سلطة إىل أيدي الربج" لشماليني ا وازية اليت تواصل بعد لتؤول ا

تغالل العامل هاد وا سـذE ا تالني "ضط   .سـكام يقول 
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نة  ياء أخرى، هو  ثورات، إىل جانب أ نقص هذه ا ميما اكن  شـ ل هي

تارية،  ها إىل ثورة برو ية من أجل حتو ثورة اميقرا تارc عىل ا لالربو ط ل يلي ل
سلطة" من أجل أن تارc بدل الربجوازية "لتؤول ا . ليإىل أيدي الربو

ياÔت لت سو هدف تلعب ا فيق هذا ا ل دورا ) جمالس العامل والفالحني(لحق
ثورة . حاسام تحويل ا ثورة وال إماكية  تارc عىل ا نة للربو لال  ل ن ل ل همي

ية الربجوازية  ند·(طاميقرا با  ية كام يقال غا ية اميقرا عأو الو ل ط إىل ) طن
نظمي امجلاهري، ياÔت كأداة  سو بين ا تارية دون  تثورة برو ل لل ف يادة ت لق كأداة 

تارc للفالحني، كأداة النزتاع هؤالء من حتت نفوذ الربجوازية،  ليالربو
تدمري ~از  هاز  سلحة وحسق مقاومة الربجوازية،  لهاز لالتفاضة ا مل كجن كج
ية للعامل والفالحني مث  تاتورية اميقرا äهاز ل طاوØ الربجوازي،  ك كج

cتار تاتورية الربو يهاز  لك   .كج

يع ت� تالني مجيف  نني و ية، نظرية  نظرية ا ية ا ثورات وقع  سـ ا ي ل لل شف لبلتصف
باه  تعمرات وأ يايت يف ا سو ثورة من الطراز ا ثة، حول ا ثا ية ا شـواأل سـ ل ل ل ل ملمم ف
ية اليت تفيض إىل  cية املعادية لالمرب ثورة اميقرا تعمرات أي ا لا ط ل ملسـ

تا تعامري وتركزي ا به 8 تعامري أو  8 Øوكحتطمي ~از ا سـ شـ تورية سـ
ياÔت ومن مثة  سو ثورية للعامل والفالحني عىل قاعدة ا ية ا فاميقرا ل ل ط

ية يا سو تارc ا تاتورية الربو ثورة إىل د رشوع يف حتويل ا تا ل ي ك فل ل يع . ل مجيف 
ثورات" ت� بق "لا يون" يطمل  يو عا يق واجهبم  "لشـ نوا من  تطبأو مل  يمتك

ية ا ثاين لأل نني يف املؤمتر ا هم إcه  لاÌي  ممل ل ي ية �عاية لفكرة محل عيو شـ
ياÔت والعمل عىل إحدا>ا ورشها يف إطار أفق القطع مع  سو نا ف ل

ية تارية العا ثورة الربو نظومة ا تحام  ية و8 cمل8مرب ل ل مب ل   .ل
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ثورة  ييس يف إطار ا تأ بين شعار الربملان الربجوازي و ا¯لس ا لإن  سل ت
ية  cية املعادية لالمرب لاميقرا ية (ط ثورة الو نأو ا يةطل تخيل ) طاميقرا لوا

ية للعامل والفالحني عىل قاعدة  تاتورية اميقرا طعن شعار ا ك
ها  ثورة وإخضا بقة العامR يف ا نة ا تخيل عن  ياÔت، يعين ا سو عا لف لط مي ل هل

cتار نة الربجوازية، يعين جعل الربو يمع جامهري الفالحني  لمي جمرد وقود " له
ية "للثورة هام اميقرا نف، يعين أن ا ط سه لن مل ية  cنفها، القطع مع 8مرب ل س

ية ية إىل ثورة اشرتا ثورة اميقرا كنجز إىل الهناية فضال عن حتويل ا ط ل . ت
يج بعض امجلل حول تارc" بوإن تد لييادة الربو ثورة "ق ذات " لوحول ا

نظمي  "األفق 8شرتايك هاز  ياÔت العامل والفالحني  بين سو لتدون  كج ف ت
هاز  ئة امجلاهري،  تحو لكج ثورة تعب هاز  تارc للفالحني،  يادة الربو لليق  كجي ق لق

 cتار تاتورية الربو هاز  سلحة وحتطمي ~از اوØ القدمي و يا ك لمل كج
cتار تاتورية الربو ية وحتوي< يف األخري إىل ~از  يوالفالحني اميقرا ك  -لط

يR إلخفاء الطابع  سـدون لك ذE ال تعدو ت� امجلل أن تكون سوى و
ت� األطروحات8نهتازي  تحريفي  لوا   . ل

ية إىل تركزي - تارc الرو يف توصلت الربو تالني يصف  متع إىل  سـ  ي ك لسـ لنسـ

ية يف فرسا  ثورات اميقرا ثورة عىل عكس ما حصل يف ا ننهتا عىل ا ط ل ل همي

يا بعد احلرب األوىل وعىل عكس ما حصل يف 19واجنلرتا يف القرن  ن وأملا
سة ال ية اثر وفاة لنكاول اليت ذكر·ها بعد ا تارc العا ملعظمى للربو ل

  .سـتالني
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يا تغري الوضع" ند· يف رو  ،Eسـعىل العكس من ذ ند· مل . ع عالعامل 
ثورة نة، . لليكونوا جمرد وقود  ية إىل ممارسة ا تارc الرو ميسعت الربو سـ لهي ل

هم  نة والريف  تغR يف املد ية للك امجلاهري ا يا يادة ا يعإىل ا بتجملق ي سـ سـ ملسـ ل
يالحوها، �نزت يا هم من الربجوازية، بعزل هذه األخرية  سـا سـ خالل . ع

 cتار نة عىل امجلاهري الاكدحة األخرى، ·ضلت الربو يممارسـهتا  لمي لله

تخداþا ملصلحهتا اخلاصة ضد  سلطة وا تاكك ا ية دوما من أجل ا سـالرو ل فسـ
ية يفة . لالربجوازية، ضد الرأسام هرات ا بب �Ìات ويف لك ا لعنهذا ا متظ س لل ل

توبر للثورة يفري 1905ك، يف أ ياÔت 1917ف أو يف  هور سو هد  ف ،  ظ نش
يايس اجلديد هبدف حسق الربجوازية، عىل  هاز ا نني  سـثيل العامل  كج لمم للج

cتار ها حسق الربو ية هد يا ية  يعكس الربملان الربجوازي بوصفه آ سـ سـ لل   .ف

ند· مرتني إعادة الربملان الربجوازي وإلغاء  عحاولت الربجوازية 
Ôيا سو فا بل الربملان"  يف فرتة1917ت، يف أوت ل بالشفة  "قما  لبل أخذ ا ق

ييس"  خالل1918للسلطة، ويف جانفي  تأ سا¯لس ا بالشفة  "ل لبعد أخذ ا
شل. للسلطة ملاذا؟ ألن الربجوازية اكنت . لفلكن هذه احملاوالت �ءت �

يR الاكدحة ترى يف  يا، فاملاليني من ا يا شغقد عزلت بعد  سـ لسـ
 cتار ثورةليالربو يد  للالقائد الو ياÔت قد . ح سو ية أخرى، اكنت ا فمن · لح

تارc بأن تعويض  نت الربو ية، و سلطة عام تت بعد جدواها  يأ ل لك يق تب ث
ها تحارا  ياÔت بربملان برجوازي اكن يعين ا سو لا نف نا مل. ل  نال غرابة إذن يف أ

ند· "نأخذ" ثورة . عالربملان الربجوازي  بب �Ìات أوصلت ا لهذا ا س لل
سلطةال  cتار للربو نة . لي يين حول  نظام ا يق ا تاجئ  ميت� يه  ل ب هن للين تط
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ثورة تارc يف ا لالربو مترب ،حوار مع الوفد العاميل األمرييكسـتالني، " (لي سب 

1927(  

تالني خالصة لــ- يين "سـ ويف موضع آخر يقدم  نظام ا يق ا للينتاجئ  ل ب تطن
ثورة تارc يف ا نة الربو لحول  ي لمي ثورة امي"ه ية الربجوازية لعىل ا طقرا

  .حتديدا

تاجئ " ثورة الربجوازية  يا، فعىل العكس من ذE، أعطت ا نيف رو ل سـ
تقمي سة عىل خط  سـمعا يا مل تقو الربجوازية، بل . مك ثورة يف رو سـفا ل

ية  يا ية، ومل تزد قواها 8 يا يث يه قوة  طأضعفهتا من  ت سـ حسـ ح
ها األسايس، أفقدهتا الفالحني يا ية، بل أفقدهتا ا يا طا ت سـ حسـ ثورة . ل لإن ا

ية يف الصف األول، بل  يربا يا مل تضع الربجوازية ا لالربجوازية يف رو لل سـ
ثورية، ومجعت حوها جامهري  تارc ا لوضعت يف الصف األول الربو ل لي

  .الفالحني الغفرية

يا حتولت، خالل  ثورة الربجوازية يف رو رس كون ا سـوهذا من مجR ما  ل يف
يا، إىل ثور ًفرتة من الزمن قصرية  يادة نسب تارية، واكنت  سـة برو لي

سمل اÌي مسح  تارc، اكنت يه ا تاتورية الربو تارc يه بذرة د ّالربو ل ي ك لي ل
cتار تاتورية الربو تقال إىل د ي�ال ك يةسـتالني، " (.لن   )للينينأسس ا

نظمي - يات �ملقارنة مع أشاكل ا سو ت ولكن ما هو مصدر قوة جمالس ا لل ف
ياÔت ج سو فالقدمية؟ ما اÌي جيعل ا ية ل نظرية ا تجزأ من ا لبلشفزء ال  ل ي

يني  يو ية للك ا ها رضورية وإلزا تارية؟ ما اÌي  ثورة الربو ععن ا شـ ل لل م جيعل
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تارc هبدف حتويل  نة الربو يني اÌين يعملون عىل حتضري رشوط  يا مي لحلق ه يق
تالني عن لك  يب  ية ؟  ية الربجوازية إىل ثورة اشرتا ثورة اميقرا سـا جي ك ط ل

ئR يف مؤلفه يةسـتالني،  (سـهذه األ   ).للينينأسس ا

-" ،cتار نظامت امجلاهريية للربو يات يه أوسع ا سو يذE أن جمالس ا مل لل ف
ناء يع العامل بال ا شمل  تثألهنا يه، ويه وحدها،  مج   .سـت

يدة اليت جتمع "- نظامت امجلاهريية الو يات يه ا سو حذE أن جمالس ا ملف ل
مثرين، العامل والفالحني،  هَدين وا َيع ا ملست ملضط بحارة، وفهيا، مج نود وا لا جل

تارc، أن تقوم  يعة هذه امجلاهري، أي الربو يع  بب،  يهذا ا طل لتط تسـ س لل
هل، ومدى أوسع نضال امجلاهري، عىل وجه أ ية  يا يادة ا س� للق سـ   .لسـ

ثوري، "- يات يه أقوى أ~زة نضال امجلاهري ا سو لذE أن جمالس ا فل
سلح، يه تفاض امجلاهري ا يايس، وا ملومعل امجلاهري ا ن  أ~زة قادرة عىل لسـ

ية يا سـحتطمي جربوت الرأسامل املايل وذيو" ا   .لسـ

ها، أي "- بارشة للجامهري  نظامت ا يات يه ا سو سذE أن جمالس ا نفف مل مل ل
نظامت نفوذا بني  تايل، أكرث ا ية، ويه، � نظامت دميقرا ًأهنا أكرث ا مل ل ط مل

هذه امجلاهري 8شرتاك، إىل احلد األقىص، يف  هل  تامجلاهري،  ل نظمي تس
ثورية  لاوØ اجلديدة وإدارهتا، وتطلق، إىل احلد األقىص، الطاقة ا
نظام القدمي،  تحطمي ا  Rناض ند امجلاهري ا بادرة والكفاءات اخلالقة  لوا ل مل ع ّمل

تاري نظام اجلديد، الربو ناضR إلقامة ا يا ل   .لمل
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نظمة  ية وتكوهنا يف  يات ا سو يات يه احتاد جمالس ا سو مإن سلطة ا ف ّف حملل ل ل
Øيعة دو تارc اليت يه  نظمة دوØ للربو نظمة عامة واحدة،  طل،  لي م م

سائدة  بقة ا مثرة، واليت يه ا هدة وا لامجلاهري ا لط َ ملست  إهنا احتاد هذه –ملضط
يات سو هورية ا فا¯الس يف    .لمج

نظامت امجلاهريية وأكرثها  يات اكئن يف أن أوسع ا سو ملإن جوهر سلطة ا فل
بقات اليت-ثورية  نظامت ت� ا لط  هدة من م مضط اكنت، عىل اخلصوص، 

بار املالكني العقاريني  يني و كبل الرأسام ل شلك اآلن-ق األساس اامئ " ت 
Øويد للك سلطة اوØ، للك ~از ا ها " وأن". حالو نفسهذه امجلاهري 

ياة  يR، من 8شرتاك يف ا حلاليت اكنت حمرومة، بألف طريقة وألف  ح
تع �حلقوق وا ية ومن ا يا متا سـ لسـ ية، حىت يف أكرث ل طحلرcت اميقرا

ية هورcت الربجوازية دميقرا طا سب القانون،"مجل ساوية  ح، رمغ كوهنا   مت
ية لäوØ اشرتااك دامئا " يوم إىل 8شرتاك يف اإلدارة اميقرا ًمدعوة ا ً ط ل

ًحمققا وحاسام أيضا ية الربجوازية ،لينني". (ًً باحث وتقرير عن اميقرا ط  م
تاتورية الربو لود ية، املؤلفات، ا¯ä ،يتارcك يو ية ا ع املؤمتر األول لأل شـ لمم

24.(  

 ،Øونظمي ا يات يه شلك جديد  سو بب يف أن سلطة ا تهذا هو ا لل ف لس
شلك القدمي اميقراطي الربجوازي  بدأ، عن ا يث ا لتلف من  مل حخم
ت�ر  بق عىل أهداف ا سوالربملاين، يه نوع جديد من اوØ غري  منط

ي تام من لك لشغامجلاهري ا هادها، بل عىل أهداف حتريرها ا لR وا ضط
cتار تاتورية الربو ت�ر، أهداف د هاد وا يا لك س   ."ضط
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(...)  
يات؟" سو تصف هبا سلطة ا فمفا يه املزيات اخلاصة اليت  ل   ت

يع "- بقات موجودة، يه، بني  يات، مادامت ا سو مجإن سلطة ا لط فل
نة لäوØ، أبرزها صفة جامهريية، و نظامت ا ملمكا ية؛ ذE مل طأكرثها دميقرا

تعاون وحتالف العامل والفالحني  يدا·  سلطة  لألنه، نظرا إىل كون هذه ا ًل م ً
ها إىل  شا ند يف  مثرين، وإىل كوهنا  مثرين يف نضاهلم ضد ا طا نت تس ِ ت ست ملس َمل
ساكن عىل  بب ذE، سلطة أكرثية ا ـي،  تعاون،  تحالف وا لهذا ا ف ل سل به

ب ية، ودوØ هذه األكرثية، وا تعاأل تاتوريهتالقل   .كري عن د

بقي، "- متع ا نظامت اوØ يف ا يع  يات يه، بني  سو لطإن سلطة ا مج ¯ل م ف
ند عىل  هاد قويم، وإذ  ية، ألهنا، إذ تقيض عىل لك ا تأكرثها أ سضط تمم
هل بذE، مجع هذه  تلفة،  يات ا يR من القو ستعاون امجلاهري ا تم � لشغ

يان دوØ واحدة   .كامجلاهري يف 

سو"- فإن سلطات ا هدة ل يادة امجلاهري ا سه، جتعل  ملضطيات، برتيهبا  ق نف ك
ثل  تارc اليت  يعة هذه امجلاهري، عىل الربو هR عىل  مثرة  متوا ي لطل س ملست

يات سو فاصلب وأوعى نواة يف جمالس ا   ."ل

ية -4 ساوي للرأسام تطور الال ل ا ت تارية يف بä نوإماكيةمل ثورة الربو تصار ا ل ا ل ن
  واحد
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ية ا- ل وضع انهتازيو األ ية ومم هم املرتد اكوسيك  "فقهاهئا"نثا بار وعىل رأ تا س لك
نظرcت" نظاما اكمال من بقة "لا سمل هبا" ملسـواألفاكر ا تارc  "ملا ينع الربو لمل

ية ية والقضاء عىل الرأسام ثورة 8شرتا يام � لمن ا ك ل  ومن ت�. لق
نظرcت" ثورة يف بä واحد وبرضورة  "لا تصار ا تحاØ ا � Rلالفكرة القائ ن سـ

ية8 بäان الرأسام ثورة يف ا توازي  لتصار ا ل لل مل ية" ن نني ". سـاألسا ليبني 
ية  ناقض مع خصائص الرأسام ية و نظرية غري  يف أن هذه ا تالني  لو ت علم ل ك تسـ
تطور  سودها قانون مطلق هو قانون ا ية اليت  c8مرب Rليف مرح ي ل

ية ساوي لألقطار الرأسام لالال   .مت

تربون من غري " سابق، اكنوا  يعيف ا ثورة يف بä واحد، إذ ل تصار ا لاملمكن ا ن
شرتاك من  تيض معال  تقدون أن 8تصار عىل الربجوازية  ًاكنوا  م ن ًيع يق
ثل هذه األقطار،  تقدمة، أو يف معظم  تاريني يف مجموع األقطار ا مالربو مل لي

نظر هذه مل تعد تطابق الواقع. عىل األقل بغي . لأما اآلن، فو~ة ا يناآلن، 
تلف األقطار 8نطالق من إماك ثل هذا 8تصار، ألن تطور  خمية  ن من

ساوية وعىل قفزات،  ية، بصورة غري  cية يف ظروف 8مرب تالرأسام ل مل
ية احلروب،  ية اليت تؤدي إىل  cية لالمرب ناقضات اا تداد ا متوا ل خل حت ل ح

يع بäان العامل ثورية يف  مجومنو احلركة ا لكها عوامل تؤدي ال فقط إىل -ل
Eنفردةنإماكية بل كذ تارc يف بäان  تصار الربو م إىل رضورة ا ي   ".لن

ية املعارصة - تحر شوهيات ا ية وا يف وعىل عكس 8فرتاءات الرتو لسك لت ت
تالني، يؤكد هذا األخري عىل الطابع األممي  رشت بعد وفاة الريق  سـاليت ا ف نت

ية تارية العا ثورة الربو ية جتاه ا بä 8شرتا ية  بات األ ملوعىل الوا ل ل ك ل مم   . ج
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تارc يف بä واحد، ال " ليغري أن خلع سلطة الربجوازية وإقامة سلطة الربو
تام ية ا تصار 8شرتا ليان بعد، ضامن ا ك ن ُن بä . يع تارc يف ا لإن الربو لي

ها  يد سلطهتا، وجر جامهري الفالحني وراءها، يف و ترص، بعد تو سعا ّ ط ملن
متع 8شرتايك بين ا ¯ومن واجهبا أن   أهنا بذE ولكن هل يعين هذا. ت

بارة أخرى، هل يعين هذا أهنا  تام، الهنايئ؟ و ية ا تصار 8شرتا بعحتقق ا ل ك ن
بالد  يا وتضمن ا ية هنا ليع، بقوى بäها وحدها، أن توطد 8شرتا ئ ك ًتط تسـ
بعا نظام الرأساميل؟ �،  تايل، ضد إعادة ا تدخل، و� ًمتاما ضد ا طً ل ل . ل

ثورة يف ب ترص ا لفألجل هذا، من الرضوري أن  بäان، عىل نت لعض ا
ثورة يف األقطار األخرى هام þمة . األقل ساندة ا لوEÌ فإن تطوير و م

ترصة ثورة ا ية عىل ا نأسا ل ترص أن ال . ملسـ بä ا ثورة يف ا بغي   EÌن ل لل ملي ن
تصار  يل ا  Rي ها، بل كعون، كو ها  مية تكفي  ها  نترب  تعج سـ لتع س س نفس نف بنف كق

تارc يف األقطار األخرى ية، سـتالني" (.ليالربو   )للينينأسس ا

ية ومقدمهتا-5 ثورة العا ثورة يف بä واحد بداية ا مل ا ل   ل

تارخي العاملي نعرجا يف ا توبر  لشلكت ثورة أ ية . مك ملفقد وقع خرق اجلهبة العا
ية يف أحد  cبري، وقعت اإلطاحة �لربجوازية 8مرب  äية يف ب cللالمرب ك ل

ساعا ويف نفس الوقت ية ا بäان الرأسام تأكرث ا ل ثورة مؤخرة ل ل رضبت ا
ية، cها" ل8مرب باه "فأطرا تعمرات وأ نهتا يف ا شـ، �لقضاء عىل  سـ ملمي ه

تعمرات   .ملسـا
يا جديدا لإلتاج Nتارخي نظاما اج ية يف ا نبين أول دوØ اشرتا ع ل ك : ت

ناحرية اليت طورهتا  ناقضات ا ية، اليت تقدر وحدها عىل حل ا ت8شرتا ت لك ل ّ
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ية سه عىل لقد حتولت 8شرت. لالرأسام ية من عمل افرتايض إىل واقع  نلما ك
  .األرض

ية اليت مت c8مرب Rس ّيف موا~ة  ل ية : سل شوء ظروف Ôر  Eخيتج عن ذ ن ن
ناء وتقوية  ية خرها يف حلقهتا األضعف، جيري  ثورة العا تطور ا بجديدة  مل ل قل
تارية  ثورات الربو ندا  نظام 8جNعي اجلديد بوصفه قاعدة و لا لل سـ ل

تارcوا"املركز"يف يادة الربو هدة  بäان ا تحررية يف ا يثورات ا ل ل لل بق   .ملضط

بäان - تارية يف ا ثورات الربو توبر عرص ا نت ثورة أ ل فقد د ل ل ك ش
ية  ية اكشفة األاكذيب الربجوازية و8نهتازية حول قوة الرأسام cل8مرب ل
سلمي إىل  يف وحول 8تقال ا ية عىل الصمود وا نا لوقدرهتا غري ا ن ه لتكت مل

ية الربجوازية8شرت ية عن طريق الربملا نا   .ك

ند هذا احلد" توقف  توقف وال ميكهنا أن  توبر مل  عولكن ثورة أ ت ت بعد . ك
نظام اجلديد  ناء ا نظام القدمي الربجوازي، رشعت يف  لقضاهئا عىل ا ب ل

ية يف 8حتاد ...8شرتايك نجاحات اليت ال جدال فهيا لالشرتا كإن ا ل
ناء، قد ييت يف جمال ا سو با ي لل يع أن حتمك ف  cتار نت جبالء أن الربو تط  سـي تل بي

ناعة  ناء ا يع  نجاح بدون الربجوازية وضد الربجوازية، أهنا   äب لصا ب تط ب تسـل
تصاد  يادة لك 8 يع  قنجاح بدون الربجوازية وضد الربجوازية، أهنا  ق تط تسـب
ناء  يع  نجاح بدون الربجوازية وضد الربجوازية، أهنا  بالوطين  تط تسـب

نج ية  ب8شرتا ثورة ، سـتالني" (اح رمغ احلصار الرأساميلك لالطابع العاملي 
توبر نا،كأ   )مجت تر
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ثورية - ل هذه احلقائق ال ميكهنا إال أن متارس تأثريا عظ¼ عىل احلركة ا
ية بäان الرأسام لبقة العامR يف ا ل توبر مل تزعزع . للط كولكن ثورة أ

ية فقط يف cها رض�ت موجع "مراكزها" ل8مرب  ة كذE يفلبل و~ت 
به  "األطراف" تعامري و هاد الوطين 8 شـبقضاهئا عىل 8 سـ ضط

تعامري يس حتت راية. سـ8  Eلوقد مت ذ ية" ّ يادة  "مالقو بقولكن 
ية تارc حتت راية األ ممالربو   . لي

هدة" شعوب ا تحرر بدون أن حترر ا تارc أن  ملضطال ميكن للربو ل ت إن . ل
ثل يف كوهنا أجنزت، توبر  متمزية ثورة أ يايت، تك سو ف يف إطار 8حتاد ا ل

تعامر ال حتت راية العداء القويم والزناع بني  ية ضد 8 ثورات الو سـا ن طل
تقارب األخوي لعامل وفال# 8حتاد  بادØ وا ثقة ا لاألمم، بل حتت راية ا ت ملل

ية ية بل �مس األ يايت، ال �مس القو سو مما مل   .ف

ند تعامر متت  ية ضد 8 ثورات الو بب أن ا عو سـ ن طل يادة بس ق· حتت 
شعوب  بب �Ìات ارتقت ا هذا ا ية،  تارc وحتت راية األ لالربو مم سي لل ل
رشية إىل مربة  بدة ألول مرة يف Ôرخي ا شعوب ا ية، ا تا تع ل لبسـ سـ ملن مل

بة ها احلي شعوب العامل قا ثا ساوية فعال جاذبة  شعوب احلرة فعال وا طا مب مل   .لل

نت عرصا جديدا، عرص توبر قد د شهذا يعين أن ثورة أ ثورات ك ل ا
تارc وحتت  تحالف مع الربو هدة � تحررية يف بäان العامل ا ية ا يالو ل ل لن ملضطط

تعمرات ... قيادهتا هاد ا يه ا هد اÌي اكن ميكن  ملسـلقد مىض ا ضط ف لع
تحررية يف  ثورات ا هد ا تابعة بلك هدوء، وحل حم<  بäان ا لوا ل ل عل
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تارc هذه تفاقة برو هد ا تابعة،  بäان ا تعمرات وا لا سـ ل ل عسـ هد مل بäان و ع ا ل
ثورة لنهتا عىل ا توبر، سـتالني" (.همي ثورة أ كالطابع العاملي  نا،ل   )مجت تر

هدة يف العامل بأرسه " بقات ا ية ا توبر من قوة وأ ملضطلقد رفعت ثورة أ لط مه ك
سائدة عىل أخذها يف  بقات ا ية مما أجرب ا تا لومن جشاعهتا ورو¶ا ا لط ل لق

cنرصا جديدا وجد ها  بان بو عا صفسـ بار مل يع. حل يوم ا تد �إلماكن ا عل
يتخبط يف الظالم بدون آفاق،  "مجهور أمعى"امجلاهري الاكدحة للعامل كــ

ها آفاقا تح  ها و نري طر نارة  ها  توبر خلقت  لألن ثورة أ تف يق م تل إذا مل يكن . ك
سـمي طموحات وإرادة  توحة إلبراز و ية  بل قلعة عا جتناك من  مل مفه ق

يوم توجد ت� ا بقات املظلومة، فا لا تاتورية لط ثR يف أول د كلقلعة  مم
تارية توبر -سـتالني" (لبرو ثورة أ كالطابع العاملي  نا-ل   )مجت تر

توبر قد خلقت ألول مرة - سـهتا ثورة أ تارية اليت أ تاتورية الربو ك إن د س ل ك
ثورية للعامل أمجع يف جهبة ثورية  تجمع حو" احلركة ا  cلقاعدة ومركزا قو ت

ية، جهبة تضم  cهدةعامللموحدة ضد 8مرب اكنت . ملضط العامل وشعوبه ا
تقرار  متكن من 8 يث قد   Rية قات ية العا سـالرضبة املو~ة للرأسام حب مل تل

متكن من هزم بعض  هدوء وقد  تبعض الوقت وقد تعرف بعض فرتات ا ل ل
 Rث يد أبدا، يف وجود ت� القاعدة القوية  ثورية، لكن لن  مماحلراكت ا تع تسـل

،cتار تاتورية الربو ييف د سابقةلك نهتا ا ل طمأ   .ني
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شويه اÌي ال يعرف اللكل اÌي ظلت  يمك رس الكره افني وا تإ لل
نني  رشات ا تالني واجنازاته  ية متارسه ضد الريق  سـالربجوازية العا سـ لمل لع ف

  .بعد وفاته

ية جبرح قاتل " ية العا توبر قد أصابت الرأسام ملهذا يعين أوال، أن ثورة أ ل ك
نه أبدا شفى  ملن  بب. ت سهذا ا ية أبدالل يد الرأسام ل �Ìات لن   تسـتع

توازن" توبر"و "لا بل أ ها  تقرار اÌي اكن  ك8 قسـ ية أن . ل لميكن للرأسام
ية، حتجمي ومقع  بä للفا يادة ا سلمي  تا~ا،  نة إ شـتقر جزيا، ميكهنا  ل ت ن عقل ئ قسـ ت

Eيد أبدا ذ بقة العامR، لكن لن  تعا هدوء" تسـلط ثقة" وت� "لا اليت  "لا
بل، قبجح هبا من  ية قد بلغت درجة من تت ية العا مل ألن أزمة الرأسام ل

ها Ôرة يف  ثورة طريقا  تح نريان ا متي أن  يث صار من ا تداد  ل8 تف لح حلحب

ها ية وÔرة أخرى يف أطرا cفمراكز 8مرب ثورة ، سـتالني" (ل لالطابع العاملي 
توبر نا،كأ   )مجت تر

نة - تالني  نظر حيدد  بوءة وبعد ا ثري من ا سـ و سـ ل لن اه تطور  اجت1925بك
ية ثورة العا ملا   ل

ية، وإىل " ثورة العا شلك، يف جمرى تطور ا ملوأرحج 8حNالت أنه  ل سـتت
نظومة هذه األقطار  ية و ية يف بعض األقطار الرأسام cمجانب بؤر 8مرب ل ل
نظومة من  ية و يا سو ية يف بعض األقطار ا بة، بؤر لالشرتا ميف العامل قا تف ل ك ط

بة، وان  بؤر يف العامل قا طهذه ا ميأل Ôرخي ل تني  نظو سـالرصاع بني هاتني ا م مل
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ية ثورة العا ملتطور ا يني ،سـتالني" (.ل يو يك ا توبر و ع ثورة أ شـ ت لك تك
  )الروس

يايت، دمرت قلعة - سو ية إىل 8حتاد ا تالني وإعادة الرأسام ف بعد وفاة  ل ل سـ
نارة اليت  ية وحرمت امجلاهري الاكدحة للعامل بأرسه من ا تارc العا ملالربو مل لي

ثال احلي تنري  تغالل الرأساميل وحرمت من ا تاق من 8 ملها طريق 8 سـ نع ل
متع 8شرتايك متع جديد، ا ¯ناء  جم ثورات الربجوازية . لب لومل تفلح ا

ية" والربجوازية الصغرية املغلفة يو ع� ية اجلديدة املاوية  "لشـ طسواء اميقرا
ية، أو الغفارية أو الاكسرتية ية جعاخل يف إنقاذ العامل من الر cل 8مرب

تالني ها اليت سادت خالل عقود طويR بعد وفاة  تة من عقا سـا لنفل   .مل
ها  نة من وقو بل ثالثني  تالني يصف هذه الاكرثة  عمتع إىل الريق  ق سـف سـ لنسـ

بوءة ما فهيا   .لنبأقوال فهيا من ا

ية " يا ية وا Nياة 8ج � Rيلقي ملدة طوي سـان حتطمي هذه القلعة  سـ ع حل لسـ
تقدم" للبäان ها "ةملا ية سوداء ال حدود  ياهب ر ليف  جع ال ميكن إناكر . غ

ية" أن جمرد وجود هل  "لبلشفاوØ ا ية و ية الظال سبح قوى الر م ييك جع
ها تا بقات الاكدحة من أجل ا قنضال ا نع توحش . لط رس الكره ا ملهذا ما  يف

بالشفة  بäان إزاء ا تغلني يف لك ا نه ا لاÌي  ل ملسـ تالني (يك سـإزاء 
نا-�خلصوص توبر، سـتالني" ()حظت مال ثورة أ كالطابع العاملي  نا،ل   )مجت تر

تارية-6 ثورة الربو تارc يه جوهر ا تاتورية الربو ل د ل ي   لك
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تا�ت ماركس  بقرية  تالني خالصة  لكيقدم  ع تعلق سوأجنلسـ نني ف¼  ي و لي
ثورة الربجوازية، ومن مثة حيدد  تارية عن ا ثورة الربو نارص اليت متزي ا ل� ل ل لع

تاتورية  كهوم د هامف ية امللقاة عىل عا هام األسا تارc وا تقالربو سـمل   . لي

ثورة الربجوازية يف مخس " تارية وا ثورة الربو لميكن حوصR الفرق بني ا ل ل
ية   .سـنقاط أسا

نظام الرأساميل اليت -1 ندما تكون أشاكل ا ثورة الربجوازية عادة  بدأ ا ل  ع ل ت
يا، يف تطورة بعد  متع اإلقطاعي  بشأت ونضجت يف رمح ا سم نن بدأ ¯ ت حني 

نظام 8شرتايك به لكي ألشاكل ا ياب لكي أو  تارية يف  ثورة الربو لا شـ غ ل   ل

سلطة -2 ترص عىل انزتاع ا ثورة الربجوازية  سأØ اجلوهرية يف ا ل ا ل تقمل
سأØ اجلوهرية  تصاد الربجوازي املوجود، يف حني أن ا ملومالءمهتا مع 8 ق

سلطة، يف تاكك ا ثل، بعد ا تارية  لثورة الربو مت ل فلل تصاد جديد ت ناء ا ق  ب
  اشرتايك

تاكك -3 سلطة، يف حني أن ا تاكك ا ند ا ثورة الربجوازية عادة  ـي ا ف  ف لنهت ع ل ت
سلطة كأداة  تخدم هذه ا تارية اليت  ثورة الربو يس إال بداية  سلطة  لا سـ ل لل تل ل

تصاد اجلديد تصاد القدمي ونظمي 8 قتحويل 8 تق   ل

ثورة الربجوازية عىل تعويض مجموعة من -4 ترص ا ل  تغلني مبجموعة تق ملسـا
تاج إىل حتطمي ~از  ـي ال   EÌ ،سلطة تغلني يف ا حتأخرى من ا ف ل هسـ مل

يع . اوØ القدمي سلطة من أيدي  نزتع ا تارية  ثورة الربو مجيف حني أن ا ل ت ل ل
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بقة  تغلني، إىل  يع الاكدحني ا يه إىل قائد  تغلني و طا سـ مج تعط ملسـ مل
ـي جمربة عىل حتطمي ~از تايل  تارc و� فهالربو ل  اوØ القدمي وتعويضه لي

  .جبهاز جديد

5- Rملدة طوي Rي تغلني وا ثورة الربجوازية أن تضم إلهيا ا شغ ال ميكن  سـ للل مل
تغلني يR و بط ألهنم  سـ� شغ تارية، إذا أرادت . ملض ثورة الربو ليف حني أن ا ل

تصاد جديد  ناء ا تارية ويف  سلطة الربو ية يف تدعمي ا قاجناز þاþا األسا ب ل ل سـ
تارc اشرتايك،  ييع وجيب علهيا أن توطد عالقة ت� امجلاهري �لربو لتط تسـ

تغلني يR و بط  متر، ألهنم � سـبواسطة حتالف  شغ ملض مسائل " (.مسـ
ية   )للينينا

ثورة - ثل يف أن ا ية سادسة هامة وحامسة  يف خا بغي أن  ل و مت ص نض تي ن
يط عاملي تطور يف  حمالربجوازية  يه  "مالمئ" ت سود  يط  فها بصفة عامة،  تل حم

تارية ا ثورة الربو تغR أي الربجوازية واملالكني العقاريني أما ا لبقات ا ل سـ مللط
ية العاملي ية الرأسام يط معادي وسط حصار الر لشأ وتطور يف  جع حم ت . فتن

نني سان  ية عىل  تالني هذه اخلا يأورد  ل ص   :لسـ

ية" ثورة العا تعلق � ثاين  شلك ا ملا ل ي ل نا إحلاق . مل هل  عليإذا اكن من ا لس
هزمية بعص شقة يريكا�ت لا نا، بدون  سلطة، إذا ا شاء ا مسيك وإ تطع ل ن سـن

ية، فإن ذE يعود  بة العام لكربى، احلصول عىل مرسوم تأممي األرض واملرا ق
نا من  شأت خالل مدة قصرية قد  ية اخلاصة اليت  تإىل أن الو ن محضع

ية ية العا cمل8مرب ية اليت مت� لك قوة رأس املال . ل ية العا cملشلك 8مرب ل ت
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بل بأي حال وحتت أية رشوط ملا سكرية، قوة هائR ال  ية ا تقتحد وا لع لتقن
ية وللمصاحل  ها املوضو ية نظرا لظرو سو هورية ا يش إىل جانب ا عا ت فل مجل فيلع
تجارية وعالقاهتا  ها، ونظرا لصالهتا ا يني اليت  بقة الرأسام تصادية  ل8 ل ثللط متق

ية لاوية واملا ية. ل ها إن الصعوبة الك. حمتاكنت احلرب  ~ربى اليت توا
شالك  يا، يه رضورة حل ا ية ا تار ية، معضلهتا ا ثورة الرو ملا لعل خي ل سـ ل

ية ثورة العا تهناض ا ملاوية، رضورة ا ل   "سل

يفة - يع الاكدحني دون ثورة  تارc ومن وراهئا  ن ال ميكن حترير الربو مج عي ل
يني . حفسب بل أيضا دون حتطمي ~از اوØ الربجوازي حاكن لإلصال

ية و~ة نظر أخرى مفادها أنمدا# 8 cنه "لمرب تارc ال  ميكحزب الربو لي
ية يف الربملان بل حصو" عىل األ سلطة  يالء عىل ا ب8 ل غلس ق ية "ت غلبأ

نري الرأساميل  ية اخلاصة، يف ظل ا ليأملون يف احلصول علهيا يف ظل ا مللك
ته ت� ية"حتاÌي ترزح  بالشفة ". غلباأل لعىل عكس ذE اكن ا

نري يف "يقولون تارc �لربجوازية، تقيض عىل ا يح الربو بداية  لا ي تط لل
 cتار يع الربو يالرأساميل وحتطم ~از اوØ الربجوازي، ومن مثة  لتط تسـ
تاريني وأن حتصل  يR غري الربو ية ا سب تعاطف أ ترصة أن  لا شغ ب تك لن غل مل

تغلني ساب ا باهتم عىل  ية   Eهم وذ سـعىل د ح طل ملب بتل   ).لينني" (مع

تالني سـترب  تارية، ويه يع ثورة الربو تارc يه جوهر ا تاتورية الربو ل أن د ل ي لك
تارية  تارc وامجلاهري الاكدحة غري الربو لتقوم عىل حتالف بني الربو أساسا (لي

تارc موجه ضد الرأسامل وهيدف إىل القضاء )الفالحني يادة الربو لي، حتت  ق
يا عىل رأس املال و إىل مقع مقاومة الربجوازية وحماوال هتا إعادة ئهنا
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ية ية بصفة هنا ية و إىل تركزي وتدعمي 8شرتا ئالرأسام ك تالني . ل سـوقد حارب 
تارc "القادة"حماوالت بعض يف إضعاف الربو ثل اك ي8نهتازيني  لي من م

ناء  سكري ضد الربجوازية ومن أجل  يايس وا ها ا بوحرماهنا من  لع لسـ حليف
ية ليتارc مع فقد أنكر هذا األخري أن يكون حتالف الربو. ك8شرتا

cتار تاتورية الربو هوم د تارc مضن  يادة الربو يالفالحني حتت  ك لي مفل   .ق

 cتار تاتورية الربو تالني أن د ياق دحضه ملزامع 8نهتازيني أكد  يويف  ك سـ لسـ
ها  بقة أخرى ويه متار ها مع أية  تقا بقة واحدة ال  تاتورية  سيه د طمس ت ط ك

سلطة م تقامس ا شفي اÌي ال  ليادة احلزب ا ي لبل ترب . ع أي حزب آخربق يعو
نني أن  تيض كام يقول  تارc اÌي  تاتورية الربو هوم د يهذا من مصمي  ي لك يقل مف
سلطة  ها وأن ال تغالط حلفاهئا �لرثثرة حول ا  cتار لال ختدع الربو نفسي ل

ية يع" لشعبا بة من ا مجلا شعب"و "ملنتخ لكن ذE ال ". لاملزاكة من لك ا
تحالف مع امجلاهري لناقض مع فكرة ا تارية ألن هذا تي ل الاكدحة غري الربو

تحطمي الهنايئ  تارc وحزهبا وهيدف إىل ا يادة الربو تحالف يمت حتت  لا ي لل ق
 cتار يع الربو ية ويه þام ال  يللمقاومة الربجوازية وناء 8شرتا تط ك لب تسـ
سكري  ياطي ا يف 8 تخدام وتو سب وا يام هبا مبفردها، دون  لعا ت ظ سـ حك لق

ثل  يايس القوي ا متوا ملسـ يف الفالحني الفقراء وسائر الاكدحني غري ل
تاريني   .لالربو

نف والقمع ضد الربجوازية وضد  تالني عىل أن ممارسة ا لعو يؤكد  سـ
هوم  ية  ية هو من األهداف واملكو·ت األسا ملفحماوالهتا إرجاع الرأسام سـ ل

نني اÌي اكن يقول ند   cتار تاتورية الربو يد ع ي لك ية، "ل ية ا نا لعلممن ا حل
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تاتوري متد كا ها أية قاعدة ويه  تعة يه سلطة ال حيدها أي قانون وال  تعيق
نف لعبارشة عىل ا نني،"م يف  يولكن،  ست "ليض  cتار تاتورية الربو يد ي لك ل

نف يR بدون  نف رمغ أهنا  عفقط ا تح نف ضد  ...مسـلع لعست فقط ا لي
ية تغلني وال حىت يه كذE بصورة ر سـا يسـ تصادي . ئمل قإن األساس 8

ثوري نف ا لهذا ا لع ثل ل  cتار ته وجناحه يمكن يف أن الربو مت، الضامنة لفا ي لي عل
ية نظمي 8جNعي للعمل مقارنة �لرأسام بغي أن حتقق منوذجا أرىق  لو ت للي . ن

متي  نرص الهنايئ وا بع القوة وضامنة ا نا  حلذE هو جوهر املوضوع،  ل ن مه
ية عيو   "للشـ

تارc ودح تاتورية الربو نني حول د يل موضوعات  يوبعد  ك ي لحتل ض املفاهمي ل
هوم تالني ا ملف8نهتازية حيدد  بط :سـ تارc و تاتورية الربو يين  يض ا ي لك للين

ية   سـمكو·ته األسا

"cتار تاتورية الربو يتخلص من ذE ثالث جوانب جوهرية  ك لسـ   ن
تغلني، ألجل افاع عن -1 تارc ألجل مقع ا تخدام سلطة الربو سـ ا ي ملسـ ل

بä، ألجل تدعمي العالقات مع  لبäان األخرى، ألجل تطوير  اعامللا
بäان يع ا ثورة يف  تصار ا لوا مج ل   .ن

تغلني -2 يR وجامهري ا تارc ألجل حسب ا تخدام سلطة الربو سـ ا شغ ي ملسـ ل ل
تارc مع هذه  يا من حتت نفوذ الربجوازية، ألجل تدعمي حتالف الربو يهنا لئ
يادهتم  ية وضامن  ناء 8شرتا رشيك هذه األخرية يف  قامجلاهري، ألجل  ك ب ت

cتار ية من طرف الربو يا يا سـ لسـ   .ل
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ية، القضاء عىل -3 نظمي 8شرتا تارc ألجل  تخدام سلطة الربو ك ا ت ي لسـ
Øبقات ودون دو متع دون  بقات و8جتاه حنو  طا   .جملط

ثالث وال ميكن إن تارc يه اجNع هذه اجلوانب ا تاتورية الربو ل د ي لك
تاتورية، هذه ا يد  بار أحدها املؤرش املمزي الو كا لت ح ياب أحد ع ترب  غ و يع

تاتورية يف  تارc عن أن تكون د تاتورية الربو يا ليك تكف د كاجلوانب اك ي لك ف
ية يب أي من هذه اجلوانب . لبä حمارص من الرأسام نا  تغيEÌ ال  نميك

cتار تاتورية الربو هوم د شويه  ثالث دون  يا ك ت لل ية" (.مف نسائل ا   )للينيم

هوم- يد هذا ا يف وقع  تالني  بني  ملف و سـ ك سـ تاتورية جتي شفي  ك ا لبل
ثورة وتطورها ياة، يف جمرى ا تارc يف ا لالربو حل    :لي

ها" ية، طرق  ها اخلصو ها، أشاك تارc مرا تاتورية الربو معل ل صحل ي خفالل . لك
يف  ية، اكن يرتاءى لألنظار بصورة خاصة اجلانب ا ناحلرب األ لعهل

تاتورية äية مل يكن . كل ينجز أي هللكن ذE ال يعين أنه خالل احلرب األ
ية. بناء يام �حلرب األ يل ا ناء اكن من ا هلبدون معل ا تح لقب سـ وخالل . ملل

ية، اكن، عىل العكس، يرتاءى لألنظار  تدرجيي لالشرتا ناء ا كفرتة ا ل لب
ية  رش تاتورية، ا äثقايف ل ميي، ا سلمي، ا عبصورة خاصة العمل ا ك ل لل لتنظ

ثورية، اخل يف ل. لا تاتورية قد لعنلكن ذE ال يعين أيضا أن اجلانب ا äك
Rتفي خالل هذه املرح نه أن  تفى أو  خيا ميك يش . خ جلإن أ~زة القمع، ا

ية ناء كام يف مرحR احلرب األ هلونظ¼ت أخرى، رضورية يف مرحR ا ب . لت
تاتورية ناء يف ظل ا كبدون هذه األ~زة ال ميكن اجناز أي  ال جيب أن . ب
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ترص إىل حد اآلن سوى يف ب ثورة مل  ننىس أن ا تن ال جيب أن . ä واحدل
سكري مع  تدخل ا متر احلصار الرأساميل فان خطر ا لعنىس أنه طاملا ا ل سـ ن

تاجئ يظل قامئا نه من  نجر  نما  ع   ".ي

متدن، عدد   .14/8/2011، 3456ملاحلوار ا


