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يعّالرفاقّأهيا  نقاش ل أو ثالث سا"ات نhنيثاّ إال ّ أن أخصصسaتط، لألسف، ال أ
يوم تقادي، قد . تة القادمة، نقوم برتuب أطول حمادثةّيف املرّوربام، . لا يوم، يف ا عا ل

ئ} س�aرص "ىل دراسة األ رشة لقد ح. لك�ابة�ت ّقدمت قد ناكّ اليت نق عصلت "ىل 
ئ} يف يومج�بسأ. يشءّ لك سaأ �ة، نإ. ل "لهيا يف نقاش ا ئ} إضا ناك أ ف اكنت  aس ه

ناك، سأ�اول  �ل يل  هو �لهنب ع�جأن أق �ا ا ملقا يف �د نكب .حسaنا. ي� ن دعو� 
  ."ىل العمل



سؤال ّا يين ّالريف  يفّالفال�ني نضال أن ّيؤكد عندما راديك خيطئملاذا « 1 ل ّ ضد ّمو¨ه لّصا
ري أكرثاإلقطاع بقا�    ؟ّربجوازيةالّ ضد ّمما هو مو¨ه®ك 
يد ّا³ي ما  ية  :ّالصنييف سaيادته ¶ميكن تأ ت·ارلالرأسام ّا    اإلقطاع؟بقا� أم ّيةل

ّثل ملاذا  سكريون مي سأحصاب   مهذات الوقتيف و َ اإلقطاع�ونلّصي¹العا ات ّسمؤ
ية ّنا ع   »؟ كربىص

يل ّيؤكد ال ،يف الواقع Áا من  �راديك  قش u سؤالذا ما ورد يف ه ّا ّأن هو  هرّما أتذك. ل
Åظمة موسكوما قا� شطاء  ته أمام  م يف  È  يف اإلقطاعبقا� نفى متاما وجود يا ّ إم،لكم
يين ّالريف ية ايوÌهيال ، أو لّصا ّأ بريةمه  ¶.  
بع Ïراديكعندخطأ فادح  هذا ،لط .  

ناك �لو مل ف يةبقا� هكن  ّإقطا يةكن ذات � أو مل ،ّالصني يف ع ّأ برية ¨دمه  ّ بةا ¶ Ïaل¹ّس 
يين ّ�لريف ناك تن اكملا، لّصا يةه  ّأر ثور لق�ام ض ّا عالزرا ةل �ا¨ة هناك وملا اكنت ، ّيةّ

ثورÓديث عن �ل ّا عالزرا ةل يوعحلزب ا تام Öّ أمهى�دإا ّمن Õة أهن ّيةّ يف ي لشaّا
نة  ثورمن هاملر�} الرا ّا   .ّ�ةلّصي¹اة ل

يين ّالريف يف رياو¨د رأس مال جتي هل   ؟لّصا
سبادووجم لuسو. دوجومنعم،  يقوم ّمعا  ّقلال ي بقدر ّالفال�ني دم ّتصمي بل، حف 

ترأس املال لكن . قطاعياإل سaّيدلا به ّا نوع ، وهو هذاير·ال ّمن ا  ،امكّالرتّ بدايئ ل
يعي،ميزتجميزتجميزتجميزتج يين ّالريفيف  طب "ىل حنو ãري  يد اإلمينة هب ،لّصا ّا aوقطاعي لسçاملا 

يب ّالعقاري متد أسا ل، و يب  èن،األéريهذèن يع تغالل يف ،القرون الوسطىلأسا سa ا
هاد ّالفال�ني يد و هذç. مهضطوا لقصuت ا   .ّالرفاقّأهيا ، ب

توعب هذه اخل نة املزجياملزجياملزجياملزجية، هذا صّياíسaخطأ راديك هو أنه مل   قطاعاإل بقا�همي من 
تاملود رأس جوو ّال ا يين ّالريف يف يار·ل يب ا¨إىل ، لّصا لنب احلفاظ "ىل األسا
يةاإل ّقطا تغالل يفلقرون الوسطى  امن ع هاد ّالفال�نيسa ا   .مهضطوا

ّشلك ò ّسكريةلا توشان وع ّا يةلا أنواع احلاكم واكمل ّلكو ل ّبريوقرا يةاحل ط ّا ية  ل سaالقا
شع ّسكرية، ةجلوا ّسكرية وãري ع �ع �ة فو  ،ّ ق يةهذه لة ب¹ ّاخلا   .ّالصنييف ّاملمزية  ص
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يةاإلّتدمع  ّمرب� يةلل هذه اآل÷ ام اكل ّبريوقرا يةقط اإلط ّا   .ّ وتعززهاع
ّسكرينيل بعض اّ أنفواقع سأحصاب الوقت  ذات يف مهارات ّ العقليكام ع ات ّسمؤ

ية ّنا ع وس، أيضا، ّ الرّينيارّ العقاملالكني من ريكلالقد اكن . مر يف األÁاشu ّ ال يغريص
سومل اع مذات الوقتيف ميلكون  ية اتّسمؤ ّنا ع  ذç من أن همعنميمل  أخرى وص

èثيل واكون   .قطاع اإلا�بقمم 
ناطق"دديف  ،اكنإذا  بالء لنّا إىل �قلي¹ ّالفال�ني يف املائة من أرÏح 70 ،مل من ا

ياýمي يارّاç العقامل، وإذا اكن ّينيارّ العقاملالكنيو ّ �ا �صاديفسلطة   ل þ ق 
ساء واألطفال رشاء وإذا اكن ، ءواإلدارة والقضا ّا ال èزال ميارس يف "دد  همبيعول¹

نا أن نعرتف بأنوجب، مياألقالمن   ّ نة "لي سلطة ا ميا ملهل سلطة يه  يف هذه احلا÷ ّ
ّالعقاريني نيلكا املسلطة، قطاعاإل بقا� يةلاو، ّ ّبريوقرا ّسكرية ط ّسكرية وãري ع من ، ع

ت·ار رأس املال �سلطةéّاص  مزجمزجمزجمزج éالل ّا   .يل
رشوط هذه ّإهنا ّا ية ل ّاخلصو يةختلق ّاليت يه  ص ّأر يف  ّيةعراّالز ّالفال�ني حركة ض

نفك  تý احلركة ،ّالصني ّاليت ال  ت   .تعظمسa، وّتطورتّ
ياب هذه  �اليف رشوطغ  ّا  والقمع اإلقطاعي، قطاع اإلبقا�وجود ، يف �ال "دم ل

ثورن ع هناç �ديثلن èكون  ّا عالزرا ةل ن مصادرة أرايض وع ّالصنييف  ّيةّ
ّني العقارينيلكاامل   .ما إىل ذç، وّ

رشغياب هذه �ال يف  ّا ثور لن �كون وطل ّا عالزرا ةل هومارأم ّالصني يف ّيةّ   .امف 

سؤال ّا يّملا اكن  ّهأن ّيؤكد عندما راديك خيطئاذا مل« 2 ل ّاملار aّبإماكية يعرتفونن ال و¶س ق�ام  ن
تلفة "ىل أساسحزب  خمبقات  تانغلاّفإن ، ط م�ن�و   »؟ صغري®رجوازيحزب هو  ك

سؤالíسaتدعي هذا  ّا   . بعض املالحظاتل
يح"ىل حنو ّيةقضل هذه اطرحت ....أوالأوالأوالأوال ما من أ�د قال، ، وأبدا  نقلملحنن . حص ãري 

تانغل اّنأ م�ن�و بقاتحزب ك تلفةط  يÓا. خم  uس  حصهذا  ّنا دامئا أنلقد . ل  قل
تانغلا م�ن�و ّّ�ل�ل�ل�ل حزب ك ّّ هَ�ك�ك�ك�ك بقات  مضط  ّأهيا ، ّنفس اليشء األمرانلuس . خمتلفةدة ط

تانغلإذا اكن اف .ّالرفاق م�ن�و تلفة ك بقات  خمحزب  ال وا�دة و ّ ذç أن يعينأال، فط
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بقات املربطة  تمن ا تانغلÏلط م�ن�و يكون ك  aارج اّاص  اخللها حزهباسéتانغل م�ن�و ، ك
تانغلاّأن و م�ن�و شرتاكاااادددد����ححححوووو  حزÏسaيكونه نفس ك لكن  ؟تطبقال اتýمجيع بني  م و

  هو الوضع يف الواقع؟ما 
uس يةلطبقة ال� لأ ّعام تانغلÏ ةتربط املّ�ةلّصي¹ا ل م�ن�و ّتقل اخلا ا، حزهبك aهباّاص ملس: 

يوعاحلزب  تانغل عن اي�èزّا³ي  ؛يلشaّا م�ن�و  تهمّظم�وبه ّاص  ®ر�جمه اخلÅ وك
تانغل اّمفن الواحض أن  به؟ّاصةاخل م�ن�و uس ك هَحزÏل  بقات  مضط   ّإنامة، وخمتلفدة ط

ّّ��������هو حزب  ّّ َهللللكككك بقات  مضط  هاها ل دةط �ظبلما يقا ّ من  تايلو. ةّ éاصّيةبامت حزم Ïّ ، ل
يح"ىل حنو قضّيةل هذه اطرحت  ،ّالصني يل يفيف الواقع، يف الوقت احلا. حص ãري 

نظر إىل  ّميكن ا تانغلال م�ن�و ّّ��������حزب ّ"ىل أنه  فقط ك ّّ هَللللكككك بقات  مضط    .دةط
يايايايا ي ....نننن���� يÓا أن املار uّس  aس ¶حص بدأ، بإماكية ال ل ّتعرتف، من Õة ا ن  حزب ق�ام ةمل

��ّ بقات ك مل  بدأ Õة ه ال جيوز منّ، وأنّثوريةو ضطَهدةط نمل ا ي اخرطيأن  ّملار aن و¶س
يل يف يح هذا ، ّالرفاق ّ أهيا.لق�حزب من هذا ا  ال فقط ،الواقعيف . مطلقاحصãري 

ية تعرتف ّ املار aرتاف(¶س"þ تواصل بدأÕة من واز، جب)سaو نخرطب ،مل ا  يأن 
ي ّاملار aبدأ موضع توضع بل، ق�يللامن ذاك  يف حزبن و¶س طبيق لتّامل ذç ا
يةف �يف ظروالعميل  ّر سه "ام  إىل د أن أشريّوأو. دةّ حمدخي نفال مار¶س  ، 1848م

ثور زمن ّا يةل ّ األملا ندما ن ية ّإىل الرابطةهو وأنصاره  ّانضمعة،  ّا!ميقرا ط  يف ّربجوازيةال ّ
يا ثيل الاوتعاون فهي نأملا ثور ّربجوازيةمم مع  ّا ّهذه الرابطة  ومن املعروف أن .ّيةل

ي ّربجوازيةال ّا!ميقرا ط ثوري ربجوازي ال، هذا احلزبةّ ّا ، إىل ¨انب ّ مض اكن قد،ل
يني، ّاملار aثلني عن ال¶س ثور ّربجوازيةمم  ّا ّا$} ئ رuس حترèر ، آنذاك،مار¶سواكن . ّيةل

ية اجلديدة ّالرنا نّ ية ّالرابطة لسان �ال ي ّا!ميقرا ط ، 1849بفقط يف ريع  .ّربجوازية الّ
ياة يفّيثورلا ترتاجع املو¨ة بدأتعندما   ّرابطةمار¶س وأنصاره من الل اسaتقا، ن أملا

ية ّربجوازيةال ّا!ميقرا ط يفر ّ، بعد أن قرّ �ظلتأ  ّ يةلطبقة ال�مة م ّعام ّتق} ل aل وها متامامس 
ّ�ة سaياسة  ّتق}طبق aمس.  
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يهمما ذهبأبعد إىل  مار¶س ذهبلقد كام �رون،  يو ل إ عا aن يف ّو�لّصي¹ا نّيولّش
�ا هذه، شلكّاè³ن مأ�  ّ íتانغل من حزب اون جزءا م�ن�و تقلحزب عاميل &ك  ّ aمس  Å

ّ�ظمته تÓديدّاصة اخلم ه ا ّ "ىل ̈و   .ل
بعضجيادل  قد  ّالرابطة إىل þنضامم  ملار¶س وأنصارهسبسبسبسبÈÈÈÈاألاألاألاأل إذا اكن من  يف مالا
ية ّربجوازيةال ّا!ميقرا ط يا "ام ّ تعلق  اكن�ني، 1848ن يف أملا ّاألمر  نضال خبوض ي ّا  ل

ثوري ضد  ّا ّ يل ّاألوتوقرا ثور ّربجوازية Ïالشرتاك مع الةط ّا . �ة�ك�يك قضّيةهذا . ّيةل
�هّا³ي ّن األمر لك فال شك  ية جب ّاكن قد أقر مار¶س ّأنهو  ّ بد �ة ا نا ّمن ا ئ مل حل واز ّ

 çنضاممل ذþم.  
ثا ليح يف األساس القول بأن حزب الاسaيكون من ãري . ل� تانغ يف صح م�ن�و ك

ند هذا احلدوفالوق وغريص ®رجوازي هو حزب ُووهان  ّ صف أن يميكن فال . ع
تانغلا م�ن�و نحو "ىل هذا ك ّا ية اإلال وافهمي مل أش+اص ّإال ل ّمرب�  طابع  والّالصني يف ل

ثور ّا تانغلافلuس . ّ�ةلّصي¹ا ةل م�ن�و هناك أنواع و. »ّ"اد�«ا غريص ّ®رجواز� حزÏ ك
ناشفة ولقد . ّالصغرية ّربجوازيةالاألحزاب خمتلفة من  يملاكن ا ثورن و¶þشرتا ّا ن ّويل

Ïيا حز  نحزÏ ، يف ذات الوقت، اك�امّلكهن أيضا ان صغرينّ®رجواز� نسaيف رو
ي يإمرب� يإمرب� يإمرب� ّّإمرب� ّّ ياإلمع  حريب اك� يف حتالف امّ، ألهننننناااالللل ّمرب� ينيل ّ الفر aسÈيني ّ والربيطا ، نين

هاد يف نخرطان إىل ¨ا-هبميو هادزو وا هادزو وا هادزو وا ¶ �ريا وبالد فارس وبالد  لم ىخرأب.ان  ضطضطضطضطغغغغزو وا
ياما ب   .لuسaني اÌهنرèن وãا

تانغل اّنأقول أن ن ناميك�هل  م�ن�و بع ال ؟إمرب�يلإمرب�يلإمرب�يلإمرب�يل حزب هو ك Ïزب حف ،لط
تانغلا م�ن�و يةمعادي لمعادي لمعادي لمعادي لإلإلإلإل ك يةمرب� يةمرب� يةمرب� ّّمرب� ّّ ثور ملام يه متاما لللل ّا يةة لإلدياعم ّالصني يف ةل ّمرب�   .ل
ناو �الف  þه �الفقف "ىل يالّفأي خشص . ّ أسايسخ þ لط بني خي وخ هذا
تانغلا م�ن�و ية لإلدياع املك ّمرب� ية اإلحزاباألوبني  ل ّمرب� يل  ل يق�من   ني¶þشرتا

ثور ّا ناشفة ّيل تý ملني وا ميإنام هو خشص ال  هم �لحركة ّأيّ يةالف  ّو ثور طن ّا  يف ّيةل
  .ّالصني

يعة احلال،  تانغلاكن الو بطبو م�ن�و ي اصغري ّ®رجواز�حزÏ  ك يإمرب� يإمرب� يإمرب� ّّإمرب� ّّ ّألف  ملا، اااالللل
يو عا aكن ّو�لّصي¹ا نوّيلّش�تانغل اّ أنق�قة األمرحف. �اربوهلاكنوا قد ، وه معّال� م�ن�و  ك
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ية  معادي لإلٌحزب ّمرب� ياإلّ ضد ّ�ورث ضاالنوض خيل ّمرب�  .ّالصنيني ومعالهئم يف ل
تانغلحزب ايقف ، عيدلص هذا ا"ىلو م�ن�و ّ لك من مزن÷ أ"ىل يف مزن÷ ك
يني« ياإلاإلاإلاإل »¶þشرتا يمرب� يمرب� يمرب� ّّمرب� ّّ �يلرهط من نينينينيلللل يh كريسيك وسري ò È.  
تانغلا ميني هوو، òشaيك- òشانغ اكي ّىتحف م�ن�و ذ انقالبه ّنفيق�ل أن ّا³ي و، ك
تانغ ّ ضد املاكئدخمتلفشارك يف íو �و سار ا ن  íم� يوولك عا aاحلنيّ، وحىتّينيلّش çذ ، 

�يلÈكريسيك  يفوق اكن يhوسري òاكن كريسيكفي �ني ف ؛È  يل� يhوسري òحيÏمن من من من  نار
باد أ¨ل يا، مم¶ �ريا وبالد فارس وبالدسaتعا ّ ما بني اÌهنرèن وãا aسuسا"د "ىل ل íا 
ية اإلتقويةتقويةتقويةتقوية ّمرب� �،يناضل òشaيك- òشانغ اكي، اكن ل ّ سواء اكن   ّّّّضدضدضدضد Áا،سuّدا أو ج

باد  يةاإل إضعاإضعاإضعاإضعاففففíسا"د "ىل اكن ا ّ ممّالصنيسaتعا ّمرب�   .ل
يأنه خطأ راديك، واملعارضة معوما، هو  َتعمملاشaبه  ّالصني طابعت·اهل ّ aال و ،رس

�ةلثورة اèراعي طابع  ّا يةاملعادي لإل لّصي¹ ّمرب� تانغيف  èرى، وال ل نيو من  ُووهان م�¶
تانغلميني ا دون م�ن�و يةاإلّ ضد ّ�ةلّصي¹ا مركز نضال امجلاهري الاكد�ة ك ّمرب�   .ل

سؤال ّا ناقض بني تقأ« 3 ل ناك  تuس  ه تانغل� رمكèدل م�ن�و بة مكخطا® (ك امعة اجلطل يف اج�ع 
يو عا aرشلشغي} ّيةلّش ّ ا ّ�كت) 19251 ّأ�ر 18ق، ل يوعاحلزب -ني ّقوتل ك ي لشaّا

ية  2 يف قرارّتضمنمل ارèدّقتلاو -ّالصغرية ّربجوازيةوال ّاأل يومم عا aتانغل ايف ّيةلّش م�ن�و  ك
ّ�لك �ريةّربجوازية الات، مبا فهيطبقا أربع تك   ؟لك ا

                                                                 

يهامتملا: سaتالني:  أنظر 1 يا ّ ا aس aرشق� ةلّس ي} ا ية  يو ّل·امعة ا ل شغ ع aلش ّل نا،ّ  مجت، �ر
�ة :ناقعموم¹شور يف  ّطريق ا   .لُبلشف

ية: ّنص القرار يف  أنظر 2 ّاأل ية مم يو ّا ع aثور لش �ة ةلوا ّا نا، ّ أمه القرارات– لّصي¹ مجت، �ر
�ة :ناقعموم¹شور يف  ّطريق ا   .لُبلشف
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ــل  ــزب ميه يوعكــن �لح ــشaّا ييني ل ــّصا ــانغل ايف ّأن يظــل ل ت م�ن�و ــ إذا ك ــت  ا م قام
ّتاتوريةد بق ك يةة اللطا ّعام   »؟ّالصني يف ل

تانغل اداéليل ا احلالوضع ديد حتّأن إىل ريشأن أ بيف املقام األول، جي م�ن�و ّا³ي  ك
ية ه �مّقد ّاأل يومم عا a1926 األول يف اكنون ّيةلّش) þس ج�ع ّا  قد ورد )عّ املوسابعل

يح  �ق ¨د"ىل حنو فمل èكن »سؤاç«يف حص"ىل حنو ãري  ّ د : يقول »سؤاç«فـ. اق
�رية ّربجوازية الامبا فهي« �ريةا �ريةا �ريةا بريةّ®رجوازية أيضا مهن ّوالمكرادوري ّلكن. »لكلكلكلكا هل يعين ف. ¶ 

ية  ّأنهذا  ّاأل يومم عا aة ّ المكربادوريّربجوازية ال،1926"ام  األوليف اكنون تعترب،  ّيةلّش
ل�ل داéل التّاعضوا يف  تانغك م�ن�و بورجوازية ّ ذç أن.؟ من الواحض أن الك ل ا
تانغل�ود ّ ا�.ّزال، العدو�، وال ت اكنّةالمكربادوري م�ن�و تÓدو. ك ّال  ية قرار ث ي ّاأل مم

يو عا aشلك "ام، ولكن ّربجوازيةن الع ّيةلّش �رية  � ا  ّربجوازية من الجزءجزءجزءجزء«ن علك
ية تايلو. »لالرأسام Ïّ uس مف، ل نا  يه  شار إ لا  ه ل íرية، وّربجوازية نوع من الّأي� ّإنام لك ا
ية ّ®رجوازية ّو نوع ãريطن   . المكربادوريل من ا

ثقاميف امل ّ ا تّنأاين، جيب أن أقول ل ناقض بني هذèن ا ّين ال أرى أي  ل èن Óديدت
تانغل� م�ن�و نا هو حتّ ألن من ذçّوال أرى أي. ك نا  ه ما ! تانغل� ديدي م�ن�و  من ك

Õنه أنه أن نناميك� وا�د مهنامن م مفا، �نيخمتلف نظر يتو ّقول  يحع  ؛حص ãري 
يÓان   .حصف?هام 

تانغلاعن  1925"ام ثت ّحتد اعندم م�ن�و ّ�� ه حزبّ Õة أن منك ل العامل ك
تانغلايف  ايلايلايلايلاحلاحلاحلاحل وضعوصف الإىل  أريمن ¶أمل ، ّالفال�نيو م�ن�و صف وإىل و، ك

بقات املربطة  تا تانغل Ïفعالفعالفعالفعاللط م�ن�و ّندما حتدف. 1925"ام  ك تانغل اعنثت ع م�ن�و  ك
نت &ئذ   يف ّ ممزي شعيب ثوريزبحل زÕا من نوعنوعنوعنوعّمن Õة أنه فقط ف�ه  ّفكر أح�ن

رشب.ان  ّا هَق ل يل، خصوصا يف ب.ان دةملضطا ند ّالصني ق�من  ّمن Õة أنه  ؛لهوا
يلهازجلا نوعنوعنوعنوع ّ�� "ىل كز�ر أن èجيجيجيجيببببّا³ي  عيبّشلاوري ّثلازب احل ق� من   يثورل ك

نة ويف  ّالصغرية ّربجوازية�لعامل وال  جيجيجيجيبببب« ّه أنح�نئذذ¶رت بوضوح ولقد . ّالريفياملد
يو"ىل  عا aل  ّينيلّش ب.انتýميف  ياسة  واواواواّّّّررررميميميمي أن ل ا ياسة من  ياسة من  ياسة من  يةالالالالهبهبهبهبة ة ة ة اجلاجلاجلاجلسaسaسaسaمن  يةو يةو يةو ّّو ّّ تÓ    ططططنننن تÓا تÓا تÓا ّّا ّّ دة دة دة دة ململململ
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للللياسة اياسة اياسة اياسة اإىل إىل إىل إىل  aسaسaسaّّس ّّ����تتتتّّ ّّ ثور    للللكككك ثورا ثورا ثورا ّا ّل ّل ّل ه« :نظرأ (»ّالصغرية ّربجوازية �لعامل والييييل يلسaّ اتامملا ّيا aة س
يو ·امعة�ل عا aرشل ّيةلّش ّشعوب ا يقضا� :سaتالني: يف »قل ّ ا �u264ة، ص �لين(.  
تايلو Ïّ ثوريةألحزاب ا ممممسaسaسaسaتقتقتقتق�ل�ل�ل�ل ّإنام، واحلارضكن è مل ذهينر يف ا اكن يدو، مفل ّا ّ  ل
ّيلّشا تانغل "ام، واو¨هة بعب م�ن�و نت. ّصاو¨ه éب ك ُو   .ذç يف ّ �مصواب "ىل &

نظامت مال  تانغل اق�يل نملميكن  م�ن�و �لأن  ك ها  تقèكون   بناء إىل تإذا سعّ إال مسaل
ّ��نفسها "ىل   ّالصغرية ّربجوازية احلديث عن الندع، وّالصغرية ّربجوازيةل العامل والك

ّّالفال�نيالفال�نيالفال�نيالفال�نيإىل  أساسا تفكري� ذهب أن يجيب يةاألاألاألاأل ّقوة الّألفونيّا³ي  ّّ يةسا يةسا يةسا ّّسا ّّ aسaسaسaس 
ب.ان اّالصغرية ّربجوازيةل� مل يف ا �ة ال ّت+لفةل نا حمن ا ّ يّرل ّأسام   .ةل

متت  ّكام ا ية ه ّاأل يومم عا aّيةلّشCنوا تلفة من هذه اب  ل  هافي ف. قضّيةخم سعاج� ّ ا ابع ل
تانغلاّقدرت ع ّملوسا م�ن�و �Dال  ك ّوإنام من ، "ليهكون èما جيب أن و مسaتقمن Õة 

يه Õة ما تانغل داéل اايلالوضع احليف ، احلااحلااحلااحلارضرضرضرضالوقت الوقت الوقت الوقت يف  "لهو  م�ن�و من ، وفقط ك
بقاتما Õة  ية لقد اكنت و. 1926"ام  فعالفعالفعالفعالبه  ةتربطامل لطيه ا ّاأل يومم عا aىل ّيةلّش" 

ندما ّ �مصواب نتع  ُُ بعد بعد بعد بعددثدثدثدثا مل ا مل ا مل ا مل حيحيحيحيطاملطاملطاملطاملوووو، وقت الذç يف ،ّهنأ "لأ  يف  يف  يف  يف ممممااااسسسسنقنقنقنق ا ا ا اُُ
تانغغغغ �و تانا �و تانا �و تانا �و مممم����ننننا ّ�� يف الواقع ّيؤلف ّفإنه، لكلكلكلك ة ّاحلرضي (ّالصغرية ّربجوازيةل العامل والك

يفالرو ية الّربجوازيةوال) �ةّ ّو نا أنن  أنناميك�. طن ّيف  ه تانغ ض �و م�نا �د اكن قد  لك سhا
بقات ال �ل تý ا لط"ىل  ّ   .1925 "ام  يفّإنام، و1926 يف "ام �ك

ية قرار ّإن  ّاأل يومم عا aُا³ي سامهت، ّيةلّش يا ّ غيف  برية تهص ¶سامهة  نصم  ،ّ  بوضوح ي
بقة الّتؤلف « ّ"ىل أن يةلطا ّعام ّ�� ل شاط ّدéتتويه  .ّالفال�ني مع الك نضاليف ب¹ل  ّا  ل

 ّربجوازيةال  منقسموّاحلرضية  ّالصغرية ّربجوازية الّملصلحهتا اخلاصة إىل ¨انب
ي بري أات قد ّهذا املزجي من القو« ّ وأن.»ةلالرأسام د  يا تع̈و سaيا aيف هعنس  Dما يقاب

تانغلع داéل اّجتممن  م�ن�و   .»ن وحكومة اكتونك
ية تق�رص لكن بقدر ما مل  ّاأل يومم عا aّفقد تطرقت، 1926 "ام ايلايلايلايلاحلاحلاحلاحل وضع "ىل الّيةلّش 

تانغل اممممسaسaسaسaتقتقتقتق�ل�ل�ل�لإىل أيضا  م�ن�و ّ�تّل اç³ ال ميكنف .ك حمكوم  و.ا�قّن مؤو èكّإال أنل ك
�ل القريب،"ليه ّ�� ّ حمDّلحيأن ب ،ملسaتق يف ا بقة ل ك يةاللطا ّعام . ّالصغرية ّربجوازية والل

Gبهذا لو بط لّسا Ï ية  قرار مييضلض ّاأل يومم عا aيف احلركة « ّنأبالقول إىل  ّيةلّش
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يايلالوقت احل  çثة، وذ بة مر�} � ّ "ىل  aش ل عت يع إ"ادةة ع  ّه وأن،»¨ديد�لقوى جتم 
ت« ّيف هذه املر�} من ا ية األّقوةفإن ال ّطورل ّسا aيه �لحركة س ��ّ أكرث  طابع ذول ك

ّ�ل ؛ّثورية بقة ال �ك يةلطا ّعام  اإلطا�ةاإلطا�ةاإلطا�ةاإلطا�ةو، ّاحلرضية ّالصغرية ّربجوازية والّالفال�نيو ل
سم األعظم Ïّربجوازية من اللق� ية ا لك الرأسام سه( .»ريةل   )نفاملرجع 

çت، هوذ ه ا ّ "ىل ̈و ّ� ،Óديدل ي ّ ا³)ّالفال�ني (ّالصغرية ّربجوازية العامل والل�ك
يه اي لقوم  تانغ"ل م�ن�و بلور يف لتّبدأ Ïلفعل يف اي ّ وا³،يه"لد íس�hجيب أن ّوا³ي  ك

سام بعد ُووهان تانغل انقا م�ن�و �انة الك ية الّربجوازيةخ و ّو نت قد، طن  &وذç ما 
يوامعة اجليف خطايب يف عنه حتدثت  عا aنظر أ (.1925ق "ام ّرشل الشغي} ّيةلّش

  )أ"اله
تايلو Ïّ نا ل تانغل� حتديداني ! م�ن�و ت من ك تلفنيح��   :خمني 
�ةمن ) أ �ة الوضع  �ارضه، من سامت ح� تانغل ا داéلاجلارياجلارياجلارياجلاريح� م�ن�و   ؛1926 "ام ك

�ةمن ) ب �D، سامت ح� تانغل ا"ليهأن èكون ما جيب  ح�ةمن �مسaتق  م�ن�و ، ك
هاز &&&&نوعنوعنوعنوع ثوري حزب�ل جلمن ا ّا شل ّ ا رشعيبل ّ يف ب.ان ا  .قل
I ديدانÓت ّا رشو"ل يÓانم  تانغلن اي�hاوال امّ، ألهنانحص و م�ن�و  تني�ح� من ك

تآخر يف ّويقدمان، خمتلفني،  ّا يل ل Óة شام}لو�ل. 
سأل أ أنلوسائل  íناناقضت من   ؟ه 

يا »حزب العامل« ولان�hدعو�، من أ¨ل مزيد من الوضوح،  حزب «(ن يف ®ريطا
يا حزب حنن). »العمل ناك يف ®ريطا ن نعمل أن  نقاÏت س�hد�íلعامل éّاص ه ل "ىل ا

يةال ّعام ّسمهو و .عاميلالزب حلÏسميه òيف د ّرتدنال . تب املاكعاملنع وا املصيف ل í ى
ياالذا كه سبن يف ®ريطا يّياتبداألّ لك  يفّإنام أيضا وحف  ّ املار aىخر األة¶س.  

بق،ّحقالعامل �  احلزب هو حزبذçقول أن أن ن ناميك�  هللكن  يط حزب 
ياه ّقول أنأن ن ناميك� هل؟ّربجوازيةلاعارض ي و،لعامل� يا�ا يا�ا يا�ا ّّ�ا ّّ بقة لللل  ؛ وا�دةطحزب 

بقة ال يةلطا ّعام �نيل، وuس ل uس، ّ I؟طبقحزب  لإنه  يا .ذçك ّ يا�ا يا�ا يا�ا ّّ�ا ّّ ، حزب العمل لللل
يا هو حزب  ّ�لنيف ®ريطا ياّإنه  ؛ّة احلرضيّالصغرية ّربجوازية العامل وال�ك يا�ا يا�ا يا�ا ّّ�ا ّّ  حزب لللل

ّ�ل نا أهيام أقوى  ماوإذا . طبق�ني �ك ّساء ل òن العاملهل مه ا يف هذا احلزب، نفوذè³ّا 
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 ّربجوازية من القول بأن نفوذ الّال بدف، ّالصغرية ّربجوازية الم أّربجوازيةلا ونيعارض
  . يف هذا احلزبهمينمل او هّالصغرية
çرس ملاذا حزب العامل الربيطاين هو وذ يايف ما  يا�ا يا�ا يا�ا ّّ�ا ّّ ثابة ذراع لللل يربايل امب  �لحلزب ا

  .الربجوازي
يوال �زال ّ األد يب ّات املار aسمّيه ة ¶سò العاملالعاملالعاملالعاملحزب.  

ناقض«هذا نفّرس ¶يف  ندما يمت ذçتفسري ؟»لتا ّ هو أنه  "ىل  هذا احلزب ديد حتع
uس يما ّفإن ه حزب العامل، ّأن  نوعنوعنوعنوع ّإنام داéل احلزب، واحلايلاحلايلاحلايلاحلايلالوضع لقصد "ادة 

بة يهجيب أن èكّا³ي  حزب العامل ¶ي�ر �ليف  "لون  �لا �لا �لا  ّتوفر رشوطبفضل  ؛ململململسaسaسaسaتقتقتقتقا
ه، وّ حقا �لعاملحزÏصبح ينة، معيّ نع، بل . العامل الربجوازي يقف يف ̈و ميهذا ال 

يا"ىل العكس، يفرتض أن هذا احلزب هو يف الواقع،  يا�ا يا�ا يا�ا ّّ�ا ّّ ّ�ل، حزب لللل  العامل �ك
  .ّة احلرضيّالصغرية ّربجوازيةوال

ناقض يف ما من تهت  تو قلما  تال ايف�ل  م�ن�و   .نغك
يوعسaيكون من املمكن �لحزب هل  ييني لشaّا بقاء يف لّصا تانغل الا م�ن�و  ما إذا ك
تاتور قامت بقة ال ّيةكد يةلطا ّعام   ؟ّالصني يف ل

تقد أن ّوأ �اسب، و ذçع يكون ãري  م  aتايلس Ïّ يالل  ãري  ذçيكونسa. مسaتح 
uس فقط إذا  ل�اسب،  تاتور ما قامتم بقة ال ّيةكد يةلطا ّعام  ّمتا م، ولكن أيضا إذا ل

يف يف  يعينماذا. ّالفال�نيالعامل وّنواب جمالس  لتأ العامل ّنواب جمالس  لتأ
�ة ّ إنه ؟ّالصني يف ّالفال�نيو سلطةجهو يعين éلق ازدوا ّا  رصاع ق�ام يعين ّإنه. ل

سلطة"ىل  ّا تانغل بني ال م�ن�و   .الس وا$ك
يفّإن  ثورن هو حتضري þتقال من ّالفال�نيالعامل وجمالس  لتأ ّا ية ةل ّا!ميقرا ط ّ 

ثور إىل ّربجوازيةال ّا ية الةل ّعام ثور إىل ،ل ّا يةةل  ç ذملميكن أن يمت هل . ¶ þشرتا
�ادة ّتحضريلا شرتكيورث يميقراطّدحزب  إىل نياي¹مت حزبنيحزبنيحزبنيحزبنيق يف ظل  ، Iّ ؟م 

تّميكن أن يمتال  ّهورة أنّثلا�رخي ّيعلمنا . ذã çري ممكن ّ ا بقة  ّيةكتاتورحضري !ل لطا
يةعال ّام ثور إىل ن وþتقالل ّا ية ةل  احلزب  هووا�دوا�دوا�دوا�دق�ادة حزب ب ّإال¶ þشرتا

يوع تÓدث إذا،يلشaّا نا   ّ ن يعة احلال، & ية ثورة عنبطب،  ّعام �رخي ّيعلمنا . حق�ق�ة ل
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تاتور اجنازه ال ميكن ّورة أنّثلا بقة ال ّيةكد يةلطا ّعام بتطوèرها إال  ول  وا�دوا�دوا�دوا�دق�ادة حزب ّ
يوعاحلزب هو  نافال ،  كذç ذçمل èكن إذاو ،يلشaّا  çهميكن أن èكون 

تاتور يةّيةكد ّ عام �ل  ّ يةة واكم} حق�ق ّبقة العام ل ية اإلالظروف يف �لط ّمرب�   .ل
ندما ّأنه ال "ىل ذç، ّيرتتب نا�ع فقط  تاتور çهكون  بقة ال ّيةكد يةلطا ّعام  بل، ل
تاتور مل تýل �قّحىت  كا! يف ّ يمت�ني، ّيةّ ، ّالفال�نيل والعامّنواب  جمالس لتأ

يوعاحلزب  ضطريسوف  لþسÓاب من اإىل ي لشaّا Èتانغ م�ن�و  ك
تو®ر  جراءإل تعدادات أل þك aادتصيينس�   .ّاصة احلرصية اخلهق حتت 

تقد يف أنه يف فرتة عأ تحضري ،ّالصني يف ّالفال�نيالعامل وّنواب جمالس  لتأ ل وا
تو®ر  يينكأل يوعاحلزب  ّتوجب "ىليسوف ، لّصا ييني لشaّا ل�دل اí أن لّصا hّ�لس  تك

تانغل داéل اايلاحل م�ن�و ّ�لب ك يلقولأ ،هéا̈ر تك ّ�للا ق�، من  نا تك لا³ي اكن   مع ّ
يني íسار  ثور¶þشرتا ّا تو®ر إىل نني يف فرتة þتقالّيل   .كأ

سؤال ّا ّتاتوريةديه  ُحكومة ووهانهل « 4 ل ية ّالفال�نيوعامل ال ك ّا!ميقرا ط  ذç ، وإذا مل èكنّ
çتاتورإلقامة خرى األ الّنضلا طرق  يهامف، كذ كا! ية ّيةّ ّا!ميقرا ط   ؟ّ

�وف  تاتور إىل نتقالأن þب ّيؤكد عندما صواب"ىل تuوهل مار بقة ال ّيةكد يةلطا ّعام  ل
ّ�ي« ممكن دون ثورة  اخلط الفاصل بني و كذç، أèن هذç، وإذا اكن »ةن

تاتور كا! ية ّيةّ ّا!ميقرا ط تاتورو ّ كا! يةال ّيةّ ّعام   »؟ّالصني ول

بح مل تاتور ُووهانحكومة تص  ية ّالفال�ني والعامل ّيةكد ّا!ميقرا ط بح . ُبعد ّ تصقد 
çتو. كذ Ï ّبح ل يد دسaتص ّتاتورية¶أ ية ك ّدميقرا ثورّما تطورت  إذا ط ّا عالزرا ةل  "ىل ّيةّ

بح لكهنا مل.حنو اكمل يلّيةكتاتورد Õاز تص    .ُبعد لق� من هذا ا
تحويليلزم ذاما  ّالفال�نيوالعامل  ّيةكتاتور! Õازإىل  ُووهانحكومة  ل 

ية ّا!ميقرا ط   : "ىل األقلç³ ناأمريلزم  ؟ّ
بح جي،أوال �-ّيةعزرا ةثور حكومة ُحكومة ووهان تصب أن  ّفال  ،ّالصني يف ةح

هذه سaند كربأ ّتقدمحكومة  ثورل  ّا   ؛ةل
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ل�يا، جيب "ىل ا تانغن م�ن�و �ادته ّدأن جي ك ياقد  عالزراركة من احلقادة ¨دد ب لعلا  ةيّ
�ظامته ّأن يوسع والعامل وّالفال�نيصفوف بني من  نا!يام  يبأن يدمج فهيا ّ  ّ ات مجع

نظامت ّوجمالس نقاÏت  ّالفال�ني ثورملالعامل وا ّا   .ّريفال وينةاملديف  األخرى ّيةل
تانغل ا!ىيف الوقت احلايل،  م�ن�و ناهز ك يل"ددهذا و. ضوع ألف 500 يما  ، ضئ 

يب "ىل حنو يلضئ بةه ر Ïaنيّ �لصل¹ّس.  
تانغلا"ىل جيب  م�ن�و ثور والعامل ّالفال�ني املاليني من ّضميأن  ك ّا تايل، وّنييل Ïّ  ل

يه أن  �ظصبحي"لجيب   ّ ية مةم ّدميقرا ثريةمن  عظمية ّثورية ط   .كماليني 
تانغل ايصبحسa هذه الظروف ّفقط يف ظل م�ن�و �ه من ك يفميك يف وضع   حكومة لتأ

تاتورسaتصبح Õاز ّ واليت ّثورية ية ّالفال�نيالعامل و ّيةكد ّا!ميقرا ط ثور ّ ّا   .ّيةل
�وف ال "مل يل إن u اكن الر�ق مار ياث ّ حتدقدتف ّ�ا سعن ل ّ þتقال ا ل  إىل لمين

تاتور بقة ال ّيةكد يةلطا ّعام �وفّ مل أقرأ مقال الرأ�. ل �uق مار ه من ãري ّألنأ� مل أقرأه ، تف
ناّ لك أن أنظر يفاملمكن يل    .يوملا تلو يوملا أدب من يما !

ّبإماكية فعال قد قال ذا اكن إلكن  سن þّتقال ا ل ثورلمي من ن ّا ية ةل ّا!ميقرا ط ّ 
ثور إىل ّربجوازيةال ّا يةال ةل ّعام   . خطأذç ف،ّالصني يف ل
نوف طلب   تالني �ما رأيك «: ّ مرة ذاتّمين غيشو �ق  سaر  èكون من ألن .ف

لاملمكن �رuب األمور من éالل ا تانغت م�ن�و تاتور إىل دفعة وا�دة ّرمنف ك بقة  ّيةكد لطا
يةال ّعام ّيلّس Ïلوسائل ال تهو »ة؟لم �ق �يعجبك ّا³ي وما «: لأ� بدوري سأ  فر

نوف تانغ ، هل هوّالصني يف غيشو �و م�نميني ا يّ الرّربجوازية واللك ّأسام ة ل
يةاإلو ّمرب� اكن ذç  ».ّالرصاع من ّال مفر«:  قلت».ُوبعد .حسaنا« :فأ¨اب» ؟ل

ّماكيةإ رّ تصو،ّميكن نظر� ،بطبيعة احلال. òشaيك- òشانغ اكيالب ق�ل انق  ّتطور ن
ّثورةسلمي  ثال، يف و. ّالصني يف �ل �ل ا ملنني، "ىل  س Gي بات،ل نا سaإ�دى ا  ّنأ رأى مل

ت ّا سّطورل ّ ا ّثورةلمي ل ��ل يا  ممك يف رو aساس ّ من éالل ا واكن ذç يف الفرتة . اتيتف�ول
تدة  ّا ن þتقال ّ بأنلينني ّ أقرآبلكن بعد هزمية و. 1917 آب إىل نuسانمن ملم

س ّا ّثورةلمي ل يةال �ل ّعام بحقد  ل تقد أن. وارد "ىل اإلطالقãري  صأ ّوأ تربه جيب أنع  نع 
س þّتقال ا ل ّثورةلمي ن يةال �ل ّعام ري أمرا ãري واردّالصني يف ل   ملاذا؟ .®ك أكرث 
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ثور أ"داء ّأوال، ألن ّا ّيدèن ا!لّص، "ىل اّ�ةلّصي¹ا ةل سو، لني، (éيل اع òشانغ  ò شانغò
بالء، ّربجوازية، الòشaيك-اكي �رية، ا لن ا ّن العقاريواملالكلك  واخلارS) ...نوّ

ياإل( ّمرب� سمح ذç حبيث ةّقوأكرث ا و"دد كرثأ، )ونل ّتí Ïال  ر ّتطوتفكري يف أن ل
ثور ّا سامات إىل األماميض وأن مت ةل برية ودون ا نق دون معارك  �ا�ت خطرية¶   ؛خو
Gب ّيا، ألننو� نحىت سه ال يو¨د  لترب اّ تانغع م�ن�و  ّالالزمو÷ ّ.� ينظميتّلالك ّشلا ك

ثورنلالتقال من  ّا ية ّربجوازية الةل ّا!ميقرا ط ثور إىل ّ ّا يةال ةل ّعام   ؛ل
يا مل  ثال، يف رو �ل ا سaوأéريا، ألنه إذا اكن، "ىل  مل  إىل لميّسلانتقال þينجح Gس

ثور ّا يةال ةل ّعام سل ّ من éالل ا ييك ّ اليت يات،�فول I يه منوذجaّثورةس يةال �ل ّعام ا مف، ل
نا اساأل وه ّتا هذا ّفرتض أنّحىت نهس  نجح من éالل يحول ميكن أن ل
تانغلا م�ن�و   ؟ك

تقد أنه جيب ا،³ تربع أ سنعأن  ّ þتقال ا ل ثور إىل لمين ّا يةال ةل ّعام  ãري وارد يف ل
  .ّالصني

سؤال ّا ّسدد الرضÏتò ّيف �ني أهنا، òشaيك-òشانغ اكي ُووهان حكومة هتامجمل  ملاذا« 5 ل ّ 
سو لني؟ل òشانغ  h  
شامل"ىل  تنيلهجما�زامن جيعل ال أ ّا òشانغ ومن ¨انب  ُحكومة ووهان¨انب من  ل

نضالجهبة اكي  ّا   »؟ أمرا ãامضاّ�ةلّصي¹ا ّربجوازيةالّ ضد ل

ب أنمت.ّالرفاقّأهيا حسaنا،  ري من ونتطل   ل،بطبيعة احلا. ُحكومة ووهانلك ا
ّ�ق ¨دّا!سaيكون من  ّت اا،ق سو لني وّغلل شانغ  òب "ىل  òشانغ اكيò-يكaشòيل و 

ناتور �نغ ال  احلايل ُووهان حكومة وضع لكن . يف وقت وا�دلسòaىش شني وا
íشن ها  ّسمح  � يع اجلهبات األربعلا ل دت حكومة تعهّ. يف وقت وا�د  مجهجوم "ىل 

Gّني "ىل األقل نوكدè املّ ضدلهجومÏ ُووهان   :لسaب
تايلو .ا وèريدون القضاء "لهيُووهان حنوون ّتقدمين وكدèامل ّأوال، ألن Ïّ هجوم ل ل اكن ا

ي اتدبري هيم"ل ّدفا   ؛ �لغاية"ا¨ال اع
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ّو�يا، ألن بُ ووهان è أهايلن نغ اتّقو إىل  يف þنضاممونغر وامليض قدما  ز�نغ يوف� 
يع قا"دة  ّثاسaمن أ¨ل تو ّاليت، مرةورة، ل ية ذات قضّية أخرى، يه ّ ّأ ّسكرية مه  ع

ي يا ّو aس aنة ة س   . يف الوقت احلارضُووهانيقصوى ملد
تنيّإن  هجوم يف وقت وا�د "ىل  جهبا ل�نيّمها ل ، òشaيك- òشانغ اكي  جهبيتم 

سو لني، هو يف الوقت احلايل òوشانغ  ò يهف. ُووهانحكومة من طاقة  أكربY بعد أ
�وò Ïىش شنييلمج اهتو غرÏسني �نغ مج اهتمن    .ج 
بالشفة، أقو حنن&نا، متكن و.هلّية احلرب األزمن �ءل ا  من تطوèر ،اآلن إىل، -مل 
ّي �ة �حجة "ىلمعل ّتوقجيعلنا ب سG فهل من. اجلهباتّ لك مات جهو  ذç ع أكرث منن
   يف الوقت احلارض؟ُووهان حكومة من
تقدم ّيف الوقت ا³يشaنغهاي اآلن   "ىلهجوملا ذا يعين ذç، مافضال عنو  ّ ف�ه ي
شامل من ُووهان حنو فو و يبُوأنصار و ونوكدامل ّا   ؟ل

هل يعين  بةسذç جعل األمور أ Ïaمو �لل¹ّسèحتاد مع قو نكدþ ل� ّوتأ نغ اتج ف� 
سم ّأل¨ل ãري  بالدم يف الوقت . لى، دون احلصول "ىل أي يشء يف رشق ا

ّتقدم òشaيك- òشانغ اكي فلنرتكاحلارض،  ّ�عرثا  ي هاي وم �طقة  نغيف   íسامرشaم
ّيمرب�اإل ناكنيل   .ه 
aناك معارك س هاييفهتكون  يف جيري اآلن  ما ق�يلمن  لن �كون ّلكهنا و،شaنغ 

شو   . وãريهانغشا
�}  املعارك .ال ريسaتكون هناك ملقا يةاإلو. ®كأكرث خطورة  ّمرب� هو÷ ل ت+ىل  �سلن  ّ  ت

هاي يةاملصاحل األتتقاطع نقطة وهYي مركز العامل ف ؛شaنغعن  ّسا aلمجمو"ات س� 
يةاإل ّمرب�   .ل
سب أ ّسكرية ّقوة ¶سبنغ، و�فات ّقو إىل نضاممÈþلن èكون من األ �ة، ع ف اك

ثوروتطوèر  ّا عالزرا ةل ّيةّ مترار يف العمل ا þىل حنو اكمل، و" ّ ملك aاط س� حف إل
مشلك  عاجلناجلهبة، مث بعد ذç، يف وة ّيف املؤخر òشaيك-òشانغ اكيّقوات 

تقد أن ه؟�مر®شaنغهاي  ّأ يكون أ ذçع  aسبسÈ.  
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ّتايلÏو uس يف األمر ما ل نضال جهبة »طمسي«ن ميكن أفل،  ّا  ّربجوازيةالّ ضد ل
ثور ّتطورت  ماإذاال ميكن أن èكون ذç ه ّ، ألنّ�ةلّصي¹ا ّا عالزرا ةل ر ّطوتت يهو، ّيةّ

متر  يةوأ¶رر، . يف ذçاآلن  ّما من شك و.رّطوّتليف اسhسaو uّس األمر  قض  ل
ية، و»طمس« ّإنام  قض ياكت اّ لق تطوèر  بة�ك� نا س�aال ا   .مل

ية ّالرفاقبعض يعتقد  يع اجلهبات اآلن هو "المة ر سa أن جهوما "ىل  وح ّ الر"ىلئuمج
ثور ّا يÓا.ّالرفاق ّ أهيا،ّ I.ّيةل uس  حص هذا  يع اجلهباتللن èكون ا. ل يف  مجهجوم "ىل 

باء، ّإالهذه ا�لحظة  يال "ىل الروغ  uّس د ل ثوروح ل ّا غباء ل ا اخللط بنيبال جي. ّيةل
ثور الروح ّا   .ّيةل

سؤال ّا ية ةثور له« 6 ل ّكام   »؟ّالصنيممكن يف أمر  ل

تايل و،ّالصني يف حممتلãري  ذç ّأنأرى  Ïّ   .سaتحيلم ل
ثور ّا ية الةل ّكام يليف ب.ان ّ إال ãري ممكنأمر  ل تان، ق�من  سa �ريا وبالد فارس وأفغا ¶È

يةطبقة   فهياو¨دتح�ث ال  ّعام ية ل ّنا ع ييه كذç أو ص  ّ ا و¨د فهيتال  ح�ث وا،معل
�-ةّيعزرا ثورة ّفال   .عظمية ةح
ثور ّا يةال ةل ّكام ياّرشحيةل اةثوريه  ل ت·ار ّربجوازية الةثور ؛لعل ا ّا ية الّيةل ّو ّ اليت ،طن
يةاإلّ ضد ّرصاعال يف تÈشأ ّمرب� ه ّ واليت ،ج�بّية األل ّ̈و  ، أساسا،حقّالال هارّتطوُ

ّإماكيةّ ضد ؛ والعاملّالفال�نيّضد    .ّيةعراز ةثور ق�ام ن
ث ّا ية الةورل ّكام يل  ل ت ّالصنييف مسaتحأمر  باب ا ّلأل ل aيةس   :لا
يةطبقة  من ّمعنيّ�د أدىن  ّالصنييو¨د يف ) أ ّعام ية ل ّنا ع ظى حت وةطيÈشa وّقوية ص
برية بني يبةهب   ؛ّالفال�ني¶ 

ب. ثورة تو¨د) ب ¹س ةّيعزرال يف هذا ا èك�طورة    .قطاع بقا� اإلاÖّتقد ّم
ّإن حركة الفال�ني الواسعة  òشÓذ و احملافظاتبعضيف   فعال األرايضجحزتّيت  الّ

بقة ال نضال يةلطا ّعام ثور ل ّا سمّ ضد  �ر�قيه ّ إنامّالصني يف ّيةل ّاح�ل ما  í ىÏّثور  ةل
يةال ّكام   .ل
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ساواة مع أن ي كاميلال ميكن �لحزب ال تانغلاíسار حزب ملوضع "ىل قدم ا م�ن�و  يف ك
ساواة مع ¶ �ريا أن توضع، متاما كام ال ميكنُووهان uس  .ّالصنيمل "ىل قدم ا ل�ريا  ¶

ل  ياكني و�-ُووهان وشaنغهايم!هيا مراكز   ،È  من ُبعدأ  أنقرة.وãريهاني، ست
سار  ُبعد أ، كام أن احلزب الكاميل®كري ُووهان تانغلاíمن  م�ن�و   .®كري ك

بار الفرق بني بعنيأéذ يملرء أيضا أن "ىل ا بجي þ ريا  ّالصنيعت�ة¶وÕ من 
ّ ا!وياميهتمهّأ   .ةل

بة Ïaريا،  إىل ل¹ّس�ية اإل فهياّحققت¶ ُمرب� ّ ّيّ "ددا من مطاÌهبا الر،فعال ،ل aسu؛ةئ 
نقاط ذات األاانزتعت مهن سطني وبالد ما بني اÌهنرèن وãريها من ا ل سور� و  مهّيةفل

بة Ïaية لإلل¹ّس ّمرب�  عرشةبني نه ّ ساكتعداد رتاوح يا صغرياب.اآلن  ¶ �رياتأحضو. ل
رشةاثو سمةعين  يون   È ثل . مل بة متوال  Ïaيةلإلل¹ّس ّمرب� ية ذاسوقا  ل ّأ   أو حقالمه

chر بابأو. س�امس لال ّ �ريا القدمية اكنت جتمّهو أنذç  صادفتّ اليت س�aد األ ع ¶
  . حرصا يف األ�ضولنيّمع�راك ا$ن األّساكلا  إىل ¨انباتّ�مقو

ّي وّعب. مجم ّالصني .ّالصني يفكذç األمر لuس  Áات ا،طن بلغ "دد ساكهنا بضع  م و ي
ّثلمن ماليني، و في �ني ف.  تصدèر رأس املال يف العاملجماالت أمه األسواق وأ�د مت

يةاإل�ك�في  ّمرب� �¶ يف �ريا بل هاما مهنطعتقأن  ناطق ا ّ "دد من ا ل رشّة ¨دمل ّا يف ا ق، ل
ّتغلòو aلتّ اس� ّناقضات القو ترضب ّفإهنا  .¶ة بني األ�راك والعرب يف �ريا القدميةم

، من أ¨ل م�ه ةحمافظّ لك عّقطت، وأوصاÅع ّقط، وتاحلي الوطين ّالصنيجسد 
ها القدمية، أو "ىل األقل اإلبقاء "ىل    .بعض مهنالاقعاحلفاظ "ىل موا

يونوقفأفي �ني ف، ³ا ية  ل الكام نضال ضد اإلمرب� ّا ل ّل ة ثورة معادي عند¶يف �ريا ّ
يةإلل ّمرب� ية  ّنضاللاّفإن ،  ãري �جزةل ّضد اإلمرب� ل يق ّ طابع شعيبÅّيف الصني ّ مع 
ية ّتطور ف�ه ق ّتعمين أل قابل وّممزي ّطينوو ّالرصاع مع اإلمرب� ل  ؛طوةتلو اخلخطوة ّ

ية أسس اإلّهيزّإنه نضال  ّمرب� يع أحناء العاملل   .مج يف 
سيك( أخطر أخطاء املعارضة أ�د يف، راديك، �رو òزنو � فشل يف إدراك لاهو ) في

يق بني �ريا و �الف ا þ هذا¶ لعم ثورلط بني اخل و،ّالصنيخ ّا ية الةل ّكام ثورو ل ّا  ةل
عالزرا يزيدة �ّيف س} وايشء ّ لك مجع، وّيةّ   .متدون 
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ية Ïألفاكر الونف�خري أش+اصني uّلّصيناني ّيطنو من بني الّأ"مل أن ّكام  ونوèزمع ،ل
يوم ّالصني يف  دوركاملل ّرصا�ة أن   .لا

ّ�لّص بعض اّوأ"مل أن. òشaيك-òشانغ اكيهو ألش+اص لزعمي أوئك او ني حف
ي Ïيا ّا ن بار مييلون إىلني ل ّإنه �مل، ذç ّ لك لكن. ّالصني كامل òشaيك- òشانغ اكيعت ا
ّّإمإمإمإم ّالصنييف نتصار أن يذهب þجيب .  اخلائفربجوازيومه ال يينإىل  ااااّّ   سaيلمو
سو من رهطّالصني شانغ   ò ò-سونغ òلني وشانغ  ò- ،شانغòè³تمه من  نّاaطيح هبم س
ثورة مو¨ة ّا ية ل ّالزرا ع ّّوإماوإماوإماوإمايف وقت الحق،  ّ   .ُووهان إىل ّّ
با"ه،òشaيك- hشانغ اكيل ، ح�،ّال بد  بني ي وسطف موقّاختاذ حياولون ّاè³ن ت وأ

سكرèن،  سقطواملعهذèن ا سو  مصريواتقامسأن  وíأن  òشانغ  ò- لني وشانغò
  .òشانغ-òسونغ

سؤال ّا بارش احلجز شعار رفع بجيهل « 7 ل �ل مل ا الوقت يف  ّالصني يف ّالفال�نيقلألرض من 
 » األرايض يف هو�ن؟جحزإجراء ب ¶ ويف جي.احلايل

تقد أن ّأ شعارأن - "لينا ع ّرفع ذç ا �ذه جيريما في الواقع، ف. ل �اطق Ïلفعل تنف  ميف 
ل هو�ن وãريها، ناطقملفي "دد من اف. شعار مصادرة األرضمعيّنة هو  قد م، 

 Õزة هبم وأéّاصة حمامك ّيؤلفونمه سفل، واأل األرض من  حبجزفعال نوّالفالحقام 
� ّتأد Gاصةة يéّل القريب . ّاخلاصة هبم ّ ا³ايتهمع دفاجلان و هبم� تقد أنه يف ا ملسaتقوأ ع
ّيذهب لك ا ّ¨د aمن شعار مصادرة األرضأبعد إىل ّالصني يف نيّالفال�س .  

ّثورةا ّقوةهنا �مكن    .ّ�ةلّصي¹ا ل
�ّقوةلق ختريد أن � ت اكن ماإذاوفوز ت أن هانُووما أرادت إذا   ّ òشانغ ّضد ة حق�ق
يةاإلّ ضد  وكذòçشaيك-òشانغ اكيو لني-òسو ّمرب� لها  ّال بدف،  سواءّ"ىل �د، ل

ّثور�ّا!مع  أقىص ّمن تقدم عالزرا ةل ّ�الفال-ّيةّ  نيكل املا أرايضمصادرةيف  ةح
ّالعقاريني ّ.  
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تقد أن  نعيكون من امحلاقة أن  aمكن اإلطا�ة ملمن اسÏية واإلإلقطاع ّمرب�  يف ل
 ُجامهري ّدمعأن ت، وبدون ّيةعزرا ةثورون ف�د. و�دهلح ّسلملا ّلرصاعÏ ّالصني

uَش  والعاملّالفال�ني يطاُووهان ¨   .اتّ القوبتý نطيح، ال ميكن أن Èشa دعام 
با ما تق سار يفّ"ىل أنه  òشaيك-òشانغ اكي َانقالب ُاملعارضة ّدرلãا ّثا حنا  ورةل

سار ّ"ىل أنه  òشaيك-òشانغ اكي انقالب ونّدرقي ّاè³ن ّإن. هذا خطأ. ّ�ةلّصي¹ا حنا
ّثورا يف  يف الواقع مهو، òشaيك-òشانغ اكي إىل وننÓازي يف الواقع  مهّ�ةلّصي¹ا ةل

شان �ول  òنÓازون إىل  تانغ كيòشa- اكيقي يو نإىل  هم ف.  أخرىّمرة ُووهان م�¶
بدو،يعتقدون يدا يف انفصاÅ  مل òشaيك-òشانغ اكي ّأنلو ه ّ أن،ي "ىل ما  بعيذهب 
ّثورةلسارت ا ثوريةن امحلاقة وذç مل ّنإ.  "ىل حنو أفضلل ّمن ãري ا ّ   .ل
رشع إىل  ، يف واقع األمر،شaيكò-شانغ اكيòانقالب ّلقد أدى  تانغلاíأن  م�ن�و  يف ك

ّتو¨هلاو الورم من  مركزهتطهري سار حنو ّ بع، اكن ال بد. لuا Ïّ -òشانغ اكينقالب ال لط
ّسفر عن هزمية جزيí أن من òشaيك مل èزد  ذçلكن . ناطقملة �لعامل يف "دد من ائ

ّ هزمية جزيعن ¶ونه ، دéلت òشaيك- òشانغ اكييف الواقع، مع انقالب . �ةقّة ومؤئ
ثور ّا ّّييييععععزرازرازرازرا مر�} حركة ؛ أ"ىلّتطورل مر�} من امبجمبجمبجمبجململململهاهاهاها ةل   .ةةةّةّ

ّثورةا ّقوةهنا �مكن    .عظمهتاو ّ�ةلّصي¹ا ل
�واصليف ّتقدماورة ّثلا ّ-رى تقدمب أن ال جي م�حى  فذç. م خط تصا"دي 

يفهامل، وuس مدريس ّ وا ّثورة اقع تواء دوماك ّتحرتورة ّثلفا. �ل Ïهنوض وحتطمي ؛اتل 
ّن� ناطق، ل �دملظام القدمي يف بعض ا ّ جزية هزامئ�كو �اطق أخرئ . ىم و�راجع يف 

سار اتلتواء تþ ýأ�د هو òشaيك-òشانغ اكيانقالب  ثورم يف  ّا ، ّ�ةلّصي¹ا ةل
هري  ناك �ا¨ة من أ¨ل  تطوا�دة أن  ثوره ّا تفاهة من ةل نالا يف األمام  إىل فع، ويد

يّاجتاه ّ حركة زرا   .ّة قويةع
عالزراهذه احلركة ّحىت �كون لكن  ها �كوèن قادرة "ىل ةّيّ لها جب أن èكون و بعطا

ش. شعارها العام ّهذا ا ّ العقارينياملالكنيعار هو مصادرة أرايض ل ّ.  

سؤال ّا يفشعار إ"الن حيح ّصلا ãري منملاذا « 8 ل   يف الوقت احلارض؟الس ا$لتأ
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يوعحلزب ّيعرض اال أ ييني لشaّا سري وراء طر خل نفسه لّصا ّا يف �الاحلركة يف ل  لتأ
  » هو�ن؟ العامل يفجمالس

سؤال هذا èريم السأي نوع من ا$إىل  ّا يةالالالالا$الس  إىل هل èريم ؛ل يةعام يةعام يةعام ّّعام ّّ إىل  م، ألللل
يةالالالالãري ãري ãري ãري  $السا يةعام يةعام يةعام ّّعام ّّ ش« جمالس ،»ّشغي}لا«جمالس  ،»ّالفال�ني«جمالس ، لللل ّا   ؟»عبل

نني  ليلقد حتدث  يوع املؤمتر إىل 3تهايف أطرو�ّ ثالعاملي ي لشaّا ّا يفاين عن ل  لتأ
رش »ّالفال�نيجمالس «و »ّشغي}ل اجمالس« ب.ان ا ّيف ا ل  يف ّيفكراكن و. ّت+لفةملا قل

يلب.ان  يا الوسطى، ق�من  يةطبقة و¨د تال «ح�ث سa آ ّعام ية ل ّنا ع يتقربا ، أو ص
çيايه كذ يل يف ب.ان ّيفكر اكن .»معل  تان، وماق�من   إىل Èسa بالد فارس، أفغا

çرس،  .ذ ّوذç ما  لكمة وا�دة ولو  ليننييف أطرو�ات ن ك� ملاذا مل يف الواقع، يف
ّتعلق نظمي ت ب.انمل تý يف العاملالعاملالعاملالعامل جمالست    .ل ا
ّتلكن  نه ما ّ أنذçضح من ي عحتدثت  نني مل èكن ّ ال ّاليت  ّالصني ّهيملي أطرو�ات 

تý اّأهنعهنا ميكن أن يقال  يةطبقة « متال  ّعام ية ل ّنا ع ، »معليايتقربا يه كذç ، أو ص
ّإنام هيم ب.ا� و رشمنأخرى ّ ّ ا   .فاّأكرث ختلق ل
تايلو Ïّ تعلق األمر إذا اكنت، ل  mّف ية  ي ّا يف يهلقض العامل ب ّنواجمالس  لتأ
تايلو .ّالصني يف  فوراّالفال�نيو Ïّ ال جيب أن  قضّيةل يف هذه اا+ذ قرارّتنعندما ، ل

نني Èسaتحرض يوع املؤمتر ّأقرهاّ اليت 4 رويأطرو�ات ّوإناملي أطرو�ات  ي لشaّا
ثالعاملي  ّا سه،ل ّتÓدّ واليت نفاين  يفث عن ت ن  يف ب.ان مّالفال�ني والعاملالعاملالعاملالعاملجمالس  لتأ

ّتÓدثتý األطرو�ات لكن . لهندوا ّالصني ق�يل يف أن ت ّعن  يف ¶ جمالس  لتأ

                                                                 

تعامرية: لينني  3 þة و� تني القو ّأطرو�ات يف ا aس ّي م ّ نالقض م¹شور يف  ،مجت، �ر
�ة :ناقعمو ّطريق ا   .لُبلشف

ثاين:  أنظر 4 يوعي العاملي ا ّاملؤمتر ا ل aة: لّش� ّأطرو�ات إضا نا،ف م¹شور يف  مجت، �ر
�ة :ناقعمو ّطريق ا   .لُبلشف
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ثور من نتقالþ عندجيب أن èكون  ب.انل يف تý اّالفال�نيالعامل و ّا  ةل
ية ّا!ميقرا ط يةاللثورة إىل ا ّربجوازية الّ ّعام   .ل

  ؟ّالفال�ني والعاملالعاملالعاملالعاملّنواب جمالس ما يه 
سلطة "ىل نتفاضþ، أÕزة لّيف املقام األو،  يهّالفال�ني العامل وّجمالس نواب ّا  ل

�ل نضالالقامئة، أÕزة  ثور لّسلطةا ¨ديدة، أÕزة ّثورية سلطة سGيف  ّا .  اجلديدةّيةل
نظمي ، يف ذات الوقت،يهو ّثات مراكز    .ورةل

إذا ّ إال لثورةا مينظتمراكز  ّالفال�نيّجمالس نواب العامل و�كون ميكن أن ال لكن 
سلطةاكنت أÕزة إلسقاط  ّا   .ديدةاجل ّوريةّثلا لّسلطة�لقامئة وإذا اكنت أÕزة  ال

ثور لّسلطة� مل �كن أÕزة نإف ّا نظمي ا اجلديدة، فال ميكهنّيةل لت أن �كون مراكز 
ثوراحلركة  ّا uين فهمه وإذا هبا حتارب املعارضة وهذا ما �رفض . ّيةل هوم ا نا الس $�ليملف
  .ّالفال�نيالعامل وّنواب 

يف ذا يعينما يف جمال من يف الوقت احلارض  ّالفال�نيالعامل وّنواب  جمالس لتأ
ُنقلجماالت العمل،  �ة يعين  ؟ُحكومة ووهان، ل سلطةجذé çلق ازدوا ّا شاء ل È، وإ

يو جيب "ىل هل. ُووهانحكومة  "ىل دّأÕزة متر عا aني لّصينا ّينيلّشuطا�ةاإل 
 ب ذç، جي"ىل العكس من. من الواحض أن ال ؟ايل يف الوقت احلُووهانحبكومة 
متد سوّ ضد  كفاحÕاز إىل اهولّوحي وا "لهيوايعأن  òشانغ  ò -،شانغ اكيّ ضد لنيò-
بالء،الكنياملّ ضد ،òشaيك يةاإلّ ضد لن العقاريني وا ّمرب�   .ل

يوعاحلزب ال جيب "ىل لكن إذا اكن  يحيف الوقت احلارض ي لشaّا  ومةكحب يطأن 
يف هعنييّ ا³ي امف، ُووهان   ؟اآلناآلناآلناآلن ّالفال�نيل والعامّنواب جمالس  لتأ

  :نèمر�د أأ
ّّإماإماإماإما يفّّ  ،ُحكومة ووهان فورا من أ¨ل إسقاط ّالفال�نيالعامل وّنواب جمالس  ل تأ

�ول يف الوقت احلارضوهو أمر  يح وãري  مقãري  يف أوأوأوأو ؛حص العامل ّنواب جمالس  لتأ
يو دون أن يعمل  فوراّالفال�نيو عا aدون ، وُووهان "ىل اإلطا�ة حبكومةون ّيلّش

بحأن نطفئ  ويف هذه احلا÷ ،ة ¨ديدّةثوريسلطة أÕزة ا$الس  تص  تسوف 
سالسا$ بح مد"اة  ّ و �ل   .خريةتص
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 çه ما وذ� ماكن حيذر  ندما ومالينني دّ يفتÓدث عن ياكن ع  ّنواب جمالس  لتأ
  .ّالفال�نيالعامل و
ية  ّ أن»مكسؤال«يقول  ّجمالس عام يوع، وأن احلزب  هو�نيفها ليفتأجيري ل ي لشaّا

سري وراء د خبطرÖّد ّا يفشعار �امجلاهري  إىل ّتو¨هي مل إذا احلركة ل   .ا$الس لتأ
. الوقت احلايليف  هو�ن العامل يفّنواب  جمالسال تو¨د . ّالرفاق ّ أهياهذا هراء،

يةÓافة الّ الصهتاÈرشتý إشا"ة  ّربيطا نا. ن نا  هما ! هناç ؛ 5»رّرماة امحلال«مه  çي
شري إىل ل، لكن ّالفال�نيمجعيات  ناç ولو يشء وا�د  uíس    .العاملّنواب  جمالسه

يف، بطبيعة احلال ،ميكن بة �لغايةقضّيةلuست �ý ف.  العاملجمالس لتأ لكن . صع 
uس شلكملا يفل  شلك هو العامل؛ جمالس لتأ هاملبل ا  ّثورية سلطةأÕزة  إىل يل حتو

سوتصبحر ذç، ّ تعذ ماإذاف. ¨ديدة ي ا س ومد"اا فارãأمرات تاف�ل ّة  وف س. خرية�ل
يفèكون لن  �ل األوان جمالس لتأ هاإ امحلهّإال ق العامل  يار، وحتو þ يلىل  إىل أمر هن
يوع "ىل حتويل احلزب ةسا"دملا يعين يف الواقع ؛فارغ ييني لشaّا ثور من زعمي لّصا ّا  ةل

ية ّا!ميقرا ط سار«ّجمريب ا$الس من يع أنواع مجل ذيل إىل ّربجوازيةال ّ   .»لuأقىص ا
يوف¶ر تا لو aس $لس وهو  ،سu1905 "ام بطرسربغالعامل يف سان ّنواب ئأول ر ،

تع·ل تايل كذç �رممي، وسaا Ïّ يف ، ل يف "ام ّنواب جملس لتأ ، 1906صالعامل يف 
�ة، برصف مزيانعكس ت أن òسaتطيع ذاهتا ّ يف �دالسمعتربا أن ا$ لطبق القوى ا

ن ّا ننيولقد . ظر عن الوضعل يوف، يف ذç الوقت،لي"ارض  تا ل ¶رو aيف ، وقالس ،
يف  ه ال جيبّنأ ،1906صيف "ام  ّأن  طاملا ،العامل بعد ذçّنواب  جمالسلتأ

بقة ال(طليعة لÏ ُبعد تحقلتمل ) ّالفال�ني (ّاملؤخرة يةلطا ّعام تايل، )ل Ïّو يكون ل  aس

                                                                 

هاد ا³ي ميارسه   5 þ ون �.فاع ا³ايت ضد� ها الفالحون ا سلÓة أ ّفرق  ضطّ ¹ ّلف ّ ّ ي لّصم ّ ّ ّ

سكريون ّاملالكون العقاريون وا لعّ �ا �ل·uش . ّ ندا  سلÓة  ّقدمت هذه الفرق ا حق�ق aس ّمل ّ
نوات  ثوري éالل  سaالوطين ا ّ ثورة 1927-1925ل ّ من ا �ةل ّا   .لّصي¹
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يف   ا حمفوفنþتفاضة شعار ن"الإ كذç الظروف، وتý يف ظل ا$السلتأ
�ا   .سبمpÏاطر وãري 

بالغ يف ، أنه ال ّأوالسaت�¹ج من هذا، Èلكن   .ّ�د ذاهتا يف السدور ا$نجيب أن 
ت·اهل نو�يا، ال  يطةنجيب أن  ند حملالظروف ا يفع  العامل ّنواب جمالس  لتأ

  .ّالفال�نيو
يفوري ّهل من الرض   ؟ّالصني ّ لكيف ّالفال�نيالعامل وّنواب جمالس  لتأ

هارضولا سaيكون من.  ذç رضوريلقد. نعم ندما �كونليفري تأ كومة احل ع 
ثور ّا ثور وقد قويت ُووهان يف ّيةل ّا عالزرا ةل نوقت þتقال من ّإنه ، ّتطورت قد ّيةّ
ثور ّا عالزرا ةل ثور، من ّيةّ ّا ية ةل ّا!ميقرا ط ثور إىل ّربجوازية الّ ّا ية الةل ّعام   .ل

يفيعين سوف  سلطة إرساء أسس ّالفال�نيالعامل وّنواب جمالس  لتأ ّا �ة ل سو يhا ف�ل ّ 
سلطةإرساء أسس  ولكن .ّالصنييف  ّا �ة ل سو يhا ف�ل إرساء أسس يعين سوف  ّ

�ة  سلطةجازدوا ّا �ه ل �دال املاج وتو لسار حنو ا ية احلةّسلطhس ّا تانغل ل م�ن�و  ُووهان ك
Ïة لّسلطة� سو يhا ف�ل ّ.  

تقد أن الوقت   . ç³ُ مل حين بعدعوأ
ّتÓدث  نة  »مكسؤال«ي بقة الهميعن  يةلطا ّعام يوعاحلزب  ول   .ّالصنييف ي لشaّا
يل دور امللكن ما  بقة الòسهطلوب من أ¨ل  يةلطا ّعام نة يف كقائد و ّ�ةلّصي¹ا ل لهميا

ثور ّا ية ةل ّا!ميقرا ط ية احلّربجوازيةال ّ ّا   ؟ل
تطلب، أو ّهذا  يوع احلزب  "ىل، أنالي ييني لشaّا �ظمة èأن  لّصا ّقوية مكون 

þبقة الاّحت ية�لطد  ّعام ميّاصةاخل تهضّيأراص،  ®ر�جمه اخلÅ، ل  هّخطو، ّاصاخل هتنظ، 
  .ّاصاخل

تطلب، �يا، أن  نوهذا  يو"ىل ي عا aني لّصينا ّينيلّشuكونأنè ة يف الصفوف األوا� ّما  م
عالزرا�لحركة  ّ�الالف-ّيةّ ّوأن يعلموا الفال�ني، ، ةح  الفقراء، ّالفال�ني ّخصألÏوّ

يّنظلتّا ّم يف  ّ أرايض املالكني العقارينيرةوالعمل "ىل مصادّثورية ان جلات ومجع ّ.  
ثا، أن  تطلب، � لوهذا  يو"ىل ي عا aني لّصينا ّينيلّشuهم ّ يقوواأن uش، قعمو جل يف ا

ثوروهو ّأن  ّثورةأداة  إىل ّية الفردةه من أداة �لمغامرولّوأن حي، وي   .�ل
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تطلب، أéريا، أن  يو"ىل يوهذا  عا aني أن لّصينا ّينيلّشuí¶زةواشارÕحكومة  يف أ 
تانغيف أÕزةو، ّركزية وامللّيةحملا ُووهان يو ن  وا ¹هتجي أن، وّركزية وامللّيةحمل اُووهان م�¶

ياسة �ازمة فهيام ل  aيعس ّثورة الحق سaتو ّالكني العقارينياملّضد  �ل يةواإل ّ ّمرب�  "ىل ل
  .�د سواء

يوع احلزب  "ىلّاملعارضة أن�رى  تقالÅ حيأن  يلشaّا  هقطع "القاتوأن يسaافظ "ىل ا
Ï يةّا!لقوى ّميقرا ثور ط ّا تانغ ويأن ب ّيةل �و نسحب من ا م�¹ . ُووهان  يفكومةاحلمن لك

يكون نو"ا من   çلكن ذaتقالل«س þaه »س� شكوك  ف  يل ذاكم ّحتدث ّا³ي  ق�من 
ناشفة يف ب.� "ام عنه  ناشفة  ّونعمل أن. 1905ملا  يف ذç الوقت لينني وا"ارضقد ملا

تا¨ه «: قائلني نة، للللuسuسuسuسحنما  "ىل لينني لقد اكن  .»تقالل حزب العاملسa ابلبلبلبللهمي ا
تقالل، عندما رأى يف صواب تقالل ومعارضةسa ذç إ-اكر لال þ aسÏّوأن  لهمينة
 çبقة اليعين حتويل ذ يةلطا ّعام ية� اّربجوازيةل� إىل ذيل ل ّيربا ل   .ل

تقد أن  ّأ تÓدث ع ّاملعارضة، ويه  يوم ت يينعن لا يوعي ا ية احلزب ا تقال لّصا aش ل aّس ل ّ 
تع·ل أ يين من  إىل شريòو òسaو يوعي ا سÓاب احلزب ا لّصرضورة ا aش Èّ تانغ ل �و م�نا لك

ناشفة املدافع عن ّ، إنام يه ُومن حكومة ووهان ية«ملتزنلق إىل اخلّط ا تقال þّ ل aس« 
�ة .1905يف فرتة  ية  تقال يوعي أن حيافظ "ىل ا يع احلزب ا ّ فال  حق�ق ل aس aش ّتط ّ ل aسí

�ة  نة  ّوعن  حق�ق بح القوة القائدة ّإالهمي ّ أ ه "ىل �د سواءص تانغ وéا̈ر �و ّداéل ا م�ن  لك
ي} الواسعة   .لّشغويف صفوف امجلاهري ا

تانغ  �و يوعي داéل ا �ادة �لحزب ا نضمن ا تانغ بل  �و سحب من ا نال  aش ل ن ¹� ل م� لكم لق ّلك ن
ه "ىل �د سواء  يين إذا  –ّوéا̈ر يوعي ا لّصذç ما هو مطلوب من احلزب ا aلّش

تقال ّأراد حقا أن èكون  aمس ّ.   

سؤال ّا ية هل من املم« 9 ل ّكن أن نطرح  uش أمحر نظايم يف الصني يف الوقت قض يف  ّتأ ¨ ل
 »؟احلايل
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ية من Õة أ ّتقد أنه ميكن أن نفكر يف هذه ا لقض ّ ناوناها من ّأما . فقاألّع لإذا  ت
ية �ة ا نا ّا لعمل حل uش احلايل  Èس�hدل، يف هذا الوقت، أن  ãري ممكن اآلنن، مفّ جلا

uش أمحر، جبuش ¨ديد يط هو أنهجب،  Gّب  aس� �دÅلس ناç مبا  uس   h سل   .Èه
uش احلايل ونيحتسري ب، وru جياآلناآلناآلناآلناألمر األسايس  يع الوسائلهرèثوتجل ا  جبم 

تا�ة ثوريني فرقا وأفوا¨ا، ، وضع أسس اجلديدهو  ،ملا ّ�كونة من الفال�ني ا ّ ل ّ ّ  منم
ية ومب واّمرّ اè³ن بني ثورة الزرا ّدرسة ا ع ّ ثوريمن ّل ّالعامل ا ّ يف، نيل   "دد منلقصد تأ

سكرية ّالفرق ا  در"ا لتكون مقادة ميكن þع�د "لهيوا ّوثوق هبا حقاملديدة واجل لع
ثورية يف ووهان� ُلحكومة ا ّ ّ   .ل

ýش اجلديد ِ الفتu ّتطورسوف ّا³ي جلرق يه نواة ا   .¨uش أمحر إىل  الحقاي
çّنضال، وخصوصا ةهباجل يف ّنضال�ل ، "ىل �د سواء، رضوريّإن ذ  ّؤخرة يف امل�ل

�صبةّضادامل ورةّثلا عنارصمجيع أنواع ّضد  سaت¹ اليت  ّ.  
ناال ، ذçبدون  يف  وّؤخرة يف املþنقالبّ ضد  ضامنةّة أيçهميكن أن èكون 
يانÈسÓابþّ وضد اجلهبة   .ةخل وا

�د املمكن واملالمئ يف الوقت احلارض سار هو الو تقد أن هذا ا حوأ مل   .ع

سؤال ّا رشاك مصادرة شعار له« 10 ل ّا �ه قوميّا³ي وقت الكن اآلن، يف ممأمر  ّ�ةلّصي¹ات ل ف 
نضال ّا  ّالصني يف ج�بّيةاألاملصانع مصادرة كون � ظروف ّة أيويف ؟ّربجوازيةالّ ضد ل

رشاك "ىل مصادرة ّيرتتبسaماذا ممك�ا، وأمرا  ّا �ةت ل ّا   »؟وقتذات اليف  لّصي¹

تقد،  رشاك مصادرة إىل لمرور �ُ الوقت بعدمل حينّأنه  ،معوماعأ ّا   .ّ�ةلّصي¹ات ل
�رÏبأ قوم يأنس�hعد اح�ل È اللكن  ّ العمل ا يد وب ونلّصي¹ إãالق بعنتخريب 

س"دد من هذه امل ية قد جترب حكومة بطا÷ ات وéلق ّسؤ نا عا  "ىل ُووهانصط
رشوع ّا رشاكهذه من تأممي بعض يف  ل ّا ّسريجتعلها يف الوقت احلارض، وّ حىت تل ò 

ينفسها ّها ذا   .ات
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ل هذه ّاخت"ىل يف الوقت الراهن ّ حىت وهانُحكومة و أن جتربمفن املمكن  ماذ 
ثابة حتذèر أل وذçفردةفردةفردةفردةمممميف �االت يف �االت يف �االت يف �االت اخلطوة   èناحلاقدéّاصة  ّنيuلّصينا العمل رÏبمب 

ّثورة"ىل ا مهنم هاعارض ومل   .لني 
بةأما  Ïaرشاكت األل¹ّس ثابة هاممي�أف. ّيةمسaتق�ل قضّية هاممي�أف، ج�بّية�ل   إ"الن مبهو 

�ارشة "ىل ا يةإلماحلرب  ّمرب� ل هذه احلرب لنلكن . ل ظروفا ب ّتطليفذç معلن 
ّتلفة بعض اليشء   . يف الوقت احلارضهو موجود ّاممأكرث  مالمئة ا، ظروفخم

تقد أنه يف املر�} احل يةعأ ّا ثور من ل ّا �ةّقوةاآلن الّ حىت كhسب- مل طاملا، وةل ، ف الاك
� فهوç³ و سابق ألوانه اإلجراءمل هذا ّفإن    .اسبمãري 

تلخص  ّال  همة اآلن يف ذç، وت �ج نريان ّإنامملا ثورج يف تأ ّا عالزرا ةل أقىص  إىل ّيةّ
نة  �ة، لضامن  ة  هميد̈ر بقة الممك يةلطا ّعام ثور يف هذه ل ّا هُووهان تقويةو، ةل  إىل ايل وحتو

ّنامركز  ثورأ"داء ّ لك ّ ضدضالل ّا   .ّ�ةلّصي¹ا ةل
هام يف آ  حتت ههنيارÏطر اéّوإال ن وا�د ملجيب "ىل املرء أن ال حتمل اكفة ا

تانغل اّ أنوطاملا، ّخصوÏأل. وطأةال م�ن�و �ه ك يآنم وحكو ãّري  Ö  تامجناز Öإل ّ
ية ّأسا aي مس   .ج�بّية واألّ�ةلّصي¹ا تنييّربجوازلأمالك ال مصادرة ق�ن 
ّتطلب  هي تلفا تامملإجناز هذه ا تلفة من وخم وضعا  ثورخممر�}  ّا  ة منخمتلف  وأÕزةةل

سلط ّا ثور ةل ّا   .ّيةل
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