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شد ّ أوّالرفاق،ا ّأهي ناvل ما  wا ها رشوع ~ر{مج األzن ية ممّيةم، هو كرب جحم  يو ّا ع  ،لّش%
نصف إىل �ا�زتالب يط و،ل0ثق ّل و�دي طوّه �دّأنيقول هناك من ف ّا ثلث  أو إنقاص ل ّا ل

يغ :اموم�ه  ّأن تدرج يف الرب{مج بضع  .  ~ر{مجامسة ال أكرث وأن نطلق :ىل ذ� ص
تقد أن رفاق يلعأ ©قرون إىل أساس ¦�لقwا من هذا ا يطلبون أن خيزتل ّا¦»ن  ف؛يف 
نصفالرب{مج إىل  ّا ثلث  أو حىت إنقاص ل ّا بام�ه ال يأ�ذون بعني ل ّاليت  ّهمةمل ارعت±
رشوعّواµت حمر �ه أن »كون ~ر{جما أل·د ممّيةفواقع األمر أن ~ر{مج األ. ملري ا ميك ال 
0ةاألحزاب ال ّقو نقل، ال ميكن أن »كون ~ر{جما لألمم م متد«ل، أو  ّا   . فقط»نةمل

يع األحزاب  شمل الرب{مج  مججيب أن  vية يو ّا ع  يف العامل أمجع، لك األمم، لك لّش%
ش ّا ي. يضاء اكنت أم سوداءبعوب ل ّتÈ يه اخلا يةة األص ّسا رشوع الرب{مجّ املمزيس% . ملة 

0ات األ شمل احلا يف ميكن �لرب{مج أن  جلكن  v Íية ّسا ية واخلطوط األس% ّسا  لعمل س%
ية ممّيةمجيع فروع األ يو ّا ع رشلّش% ّ يف ا نصفق ويف الغرب إذا ما أ�زتل إىل ل ّا  أو أنقص ل

ث ّ�ه ا ل   لث؟م
ية حياوّالرفاقلنرتك    .ملس%تعصلون ·ل هذه املعضÓ ا
نصف الرب{مج إىل ا�زتالعتقد أن أ¦�  ّا ثلث  أو إنقاص ل ّا م�ه، إمنا يعين حتويÕ ل

يغ جمر ّمن ~ر{مج إىل قامئة  ها Ùص مية  لدة ال  ية ممّية لفروع األلÛّس%بةق يو ّا ع لقد و�د . لّش%
شÝ مزدو�اواضعو هم أن : م الرب{مج  vشمل اخلصائص معلمفن µة أوىل، اكن :ىل 

ّيّالر يةة واألئáس% ّسا يع األحزاب س% يةمجل  يو ّا ع ية، اكن ؛ يف العامللّش% ã ةµ جيب ن ومن
يغا جوفاء، بل  تلف مقوالت الرب{مج  0ه  0ام بذ� العمل :ىل حنو ال 6كون  صا خم ف لق

يّمقوالت متك wادئ تو ّن من تقدمي  جهي يم ّة  شمعل بéان وا ّة  ل نوّعوب :ىل شد�ل ّة  عها، ت
ية ولألحزاب يو ّا ع ية واëمو:ات لّش% يو ّا ع ها :ىل لّش% ©ال فا جيب اإلقرار بأن ·ل هذه . خ

يل متاماّاملعضÓ يف نص ©ضب إمنا هو أمر  مس%تح قصري و   .مق
نصف الرب{مج إىل ا�زتاليقرتحون ّا¦»ن  ّالرفاقأغرب األمور أن  ّا  أو إنقاص ل

ثلث  ّا هم ل س�ه، مه أ هنا أن تضاعف جحم يضعون يف الصدارة مقوالت من شأّا¦»ن نفم
تثلّرشوع الرب{مج احلايل إن مل  سطا . ثهم رشوع الرب{مج  �ا يف  0قة إذا ما أدر òيف ا م ج حلق

نقّمطو �اول ا ّال  ل تعاويzي ّاÙت وا ن ثل ّات وا 0ة القلّياتقافة واألل ّقو يم ّ األورو يكون س% ، اخل،ةب
ندئذ أن يا  عبد نعهي نصمي  يكون ا يص الرب{مج؟  ّ ذ� يف الواقع  ل س% ئذ دنعحلايل  افتقل
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ّبون إمّا¦»ن فاق ّء �لرّجيب أن نقول نفس اليش. ثامôلّمضاعفا إن مل »كن  ا أن »كون يطل
يةالرب{مج عرضا ملموسا لألحزاب  يو ّا ع رسلّش% ّ أو أن   املقرت·ات ّ لك صغرية حىتيف

ّيلّشا يكون من ّأو. ةخص  جيب أن »كون عرضا فقط أو أن ّه أن نقول أناخلطأس%ال، 
وفضال عن . فال ميكن أن نطلب ذ� من ~ر{مج. ذ� �اطئ. اسا»كون كذ� أس

ميد ّذ�  بريس% شلك  Íد الرب{مج  ò .بلغ ا يا ال ميكن أن  ãّت ي ّسري يف الرب{مج لكلن  ف
ت ّا يل، ولكل ّفا  ،ن يف نصوص تدعمي الرب{مجّ تضمýّمةف©È . ّةة أو نظريّ مقوû تقر»ريص

توالرب{مج بني وال جيب أن خنلط  ّنصوص ا   .دعميل
ّتعل رشوع الرب{مجتتتتنظام 6رáبنظام 6رáبنظام 6رáبنظام 6رáب الرب{مج وبببب0ÛÛÛÛة0ة0ة0ةبببب قضّيةلق ات   .م الفصول دا�ل 

نقل الفصل اّالرفاقيطلب بعض  مل أن  ية( هبدف احلركة ا�هنايئ ّتعلقي يو ّا ع إىل ) لّش%
©قر إىل أساس أيضا. آخر الرب{مج تقد أن ذ�  يفأ ملwني الفصل ا. ع  بأزمة ّتعلقف

ية ّالرأسام يÙملر·Ó  ّتعلقمل والفصل الّ ّ±تقا ل رشوع الرب{مج فصلةن تعلق م، يو�د يف   ّ ي
Ùية ّيو ع ن: لّش% Ùّ ©صاديظام ل ترب ذ� . يوعيلش%ّ اق± عهل 6رáب الفصول هذا قومي؟ أ ت

ي. اّقوميا �د تقا ّفال ميكن احلديث عن مر·Ó ا ل نا سلفا عن ن ثة دون أن �كون قد حتد
ن ّا ©صاديظام ل ية هو يف هذه احلاû نظامّا¦ي  ق± يو ّا ع ©صادي لّش% يقرتح ّا¦ي  ق±

يهن±تقالالرب{مج  ت�دث عن مر·Ó . ل إ ن�حن  يف تقا ّا ل ية من ن±تقال، ةن ّالرأسام  إىل لّ
©صادي آخر بط ذ� ما جيب أن لّض إىل أ»ن، إىل أي نظام Ùن±تقاللكن . قنظام ا

 Ó·ل أن رشع يف وصف مرw ته  �بدأ بدرا ق س%   . بصفهتا تÈن±تقالن
يل جيب : نا  تقدم مما هو �ري معروف إىل ما هو معروف، مما  قلىل الرب{مج أن  ل ي

نا به أكرث معرفة �ا عن أزمة . لاملعرفة به إىل ما  شفع ·د ي�فأن  ية� ّالرأسام �ا عن لّ ي� حبد
 Ó·بقن±تقالمر ن هvس% دون أن  ّ·ديث عن ا تقال:لينا أن نقوم ّا¦ي جيب ظام ل  نÙال

يه إمنا ذ� خيلق �لطا  عإ ية أويل ّند القارئ وخيرق رضورة  ل ة، يه يف ذات الوقت تعلمي
0ة الرب{مجّرضوري س¦ا،. لبÛة  ّ جيب أن  نا ýّمةط الرب{مج ي� تقدم به مما  ل القارئ بأن  ي

نا به أكرث معرفة يل املعرفة إىل ما  لبه    .ته أكرث صعوبةýّم ال أن جنعل ،قل
يةÙالشرتة ّتعلقمل، أن الفقرة اّالرفاقيعتقد بعض  ية Íا ّا�ميقرا ط  ال جيب إدراµا يف ّ

ث ّالفصل ا رشوع الرب{مج، ذ� الفصل ل ثورةي�zاول املر·Ó األوىل من ّا¦ي ماين من  ّا  ل
يةال ّعام تقرار ل يةس% وا ّالرأسام ثريون بذ� . لّ تقدون أهنم  يومه  0ة قضّيةيع  Óها ص  Û ببل
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ّاحلق أ. ال يشء من ذ� � رفاق. الرب{مج نا ن يقضّيةهنا نوا�ه  يا  ّ س% نا . ةس% لغيفإذا أ
باب ّتعلقملالفقرة ا تقرارس%ة بأ يّلرا س%ا ّأسام تعلق  فال،ة اجلزيئل  ّ 0ة الرب{مج ي نا  بÛاألمر  به

تعلق وإمنا  ّ تقد»ر الوضع اي س%ّاألمر  تقراريايس يف مر·Ó لب  اجلزيئ، ويف تقد»ر دور س%±
ية± ية Íشرتا ّا�ميقرا ط تقرار  أ·د عوامل ذ�ّمن µة أنهجعي ّ الرّ وال ميكن أن . س%±

تعلّالرفاقلال يعمل أوئك  ©قد فقرة  يع أن  نا ال  ّ أ ت تط نفن يةق �س% ية ÙÍالشرتا ّا�ميقرا ط  يف ّ
تقرار ّتعلقملالفصل ا Ù%يّلرا س ّأسام سري ذ� ل يع  نا ال  تفة اجلزيئ، أل تط تقرار�س%ن  س%±

يةنفسه دون أن نصف دور  ية Í±شرتا ّا�ميقرا ط تقرار  أ·د عوامل ذ�ّأنه بّ  س%±
ّيّالر نا أيضا أن حنذف من ذ� . ةئáس% :ليوإذا اكن األمر :ىل �الف ذ� وجب 

يّتعلقملالفصل الفقرة ا ّة Ùلفا ها مع تÈ اش% ملة  يةة ّتعلقلننقل ية ÙÍالشرتا ّا�ميقرا ط  إىل الفصل ّ
ية ّتعلقملا(لكن أن حنذف هاتني الفقرتني .  Ùألحزابّتعلقملا يةش%©ني Ùلفا  Íو±شرتا
يةا ّ�ميقرا ط تقراري�zاول ّا¦ي من الفصل ) ّ يّلرا س%ا ّأسام د ّة اجلزيئ سوف يعين أن جنرل

س نا من ا ّأ ل نا من أيّالح وأن جنرنفس% ّد أ سري نفس% تفة إماكية  تقرارلن .  الرأساميلس%±
#ي أال ّوبد   .wل ذ�نق هي

ياسةياسةياسةياسةÙÙÙÙة ّتعلقمل اقضّيةلا ّّ ّّ©صادية©صادية©صادية©صادية±±±±    للللس%س%س%س%ّّ ّّ يةش%ش%ش%ش%ااااجلجلجلجلديدة وديدة وديدة وديدة و    قققق يةيو يةيو يةيو ّّيو ّّ ياإن .  احلرب احلرب احلرب احلربعععع  سةلس%ّا
ّ©صادية± ياسة  ق تاتوريةس%اجلديدة يه  ّا� ك ية الّ ّعام  :ىل ن±تصارهتدف إىل ّاليت  ل

نارص  يةلعا ّالرأسام ©صادب وناء لّ سقا تعامل ا Ù اشرتايك وذ� ّ ل ل وáس ،وق ومن �ال�س%
س بضائع، دون ا wارش  بادل  ّ:رب  ل �ل يةهل ميكن �éول . وق و�ار�همت ّالرأسام  حىت لّ

ّنتا أن ّ تطورأكرثها ياسةب املرور Ùتج ّ©صادية± لس%ّ  من ن±تقالاجلديدة �الل  ق
ية ّالرأسام ية إىل لّ يع ذ�Í±شرتا تقد أهنا  تط؟ ال أ ياسةفس%تكون . )س%ع ّ©صادية± لس%ّا  ق

س Ù ّاجلديدة، بعالقاهتا ت(دام تÈ العالقات، ل يةس%وق وا ّأسا  مطلقا للك بé رأساميل س%
 Ó·تاتورية�الل مر ّا� ك ي الّ ّعام يدعند. ةل تأ نفون هذا ا Í{ رفاق  ل   .ي

يد؟ يعين ذ� أوال ا� تأ ّلكن ماذا يعين نفي هذا ا Í مفادها أنه ّاليت فاع عن الفكرة ل
ند{ عيكون  بقة ال،س% تويل ا لط ·املا  ية)س% ّعام سلطة :ىل ل ّا بادل ل توزيع و نظمي ا ت،  ل ت

نة والر ّاإلمدادات بني املد تاج الصغري، �اهزالّصيف وبني اي تعامل ننا:ة واإل  مائة س%لال
بضائع . Ùملائة بضائع، دون سوق ودون دورة ا wارش  بادل  0ام  يخول ذ� فورا  لو �ل ت مس% ق

©صادودون  �نيقضّيةل»كفي أن نطرح ا.  نقديقا  ّ يا، ذ� يعين .  مدى خراقهتانتل ãن
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ثورةه جيب :ىل ّمفادها أنّاليت فاع عن الفكرة ّا� ّا ية الل ّعام بقة الل تويل ا لط ·املا   لّيةعام)س%
سلطة:ىل  ّا ّ أن ل z0ت wّع طريق جتريد الربجوازتني الوسطى والصغرى من ا مللك ه ّة، وأني

شق ها  ّجيب :لهيا أن تضع :ىل :ا م شتق توفري ا  Óّة هائ ل áش ل áش  جلغل وتأمني مصدر ا لع
يا�لق  نا عا �نيقضّيةل»كفي أن نطرح ا.  قوامه ماليني من العاطلني اجلددصط ّ حىت   مك نت

�ون إذا ما »كون األمر :ىل  متدتجخراقة و تاتورية عا ّا� ك ية الّ ّعام ôل تÈ ل ياسةم  . لس%ّا
ي ّفأ·د األمور ا ياسةدة يف موضوع جل ّ©صادية± لس%ّا نّاجلديدة هو أهن ق ّا  تاتوريةب جت ّا� ك ّ 

يةال ّعام ياسة ّعن ذ� أنيÛ©ج لكن . عوÙت وأخرى مماثÓّ تÈ الصل ّ©صادية± لس%ّا  ق
ي  Ó·ّاجلديدة يه مر ثورةة يف حمت ّا بéانل يع ا ية يف  ل ±شرتا مج Í . هل ميكن أن نقول نفس

يةش%اليشء يف  ّيو نا أن نقول ع يةش% ّنأميك� احلرب؟ أ ّيو يع  Ó·احلرب مر ّ ثورةة يف حمت ّا  ل
يةال ّعام   .؟ الل

نا ذ� يةش%رضت ُلقد ف. ميك�ال  ّيو تاتورية احلرب :ىل ع ّا� ك ية الّ ّعام �ب ·اû ل òس 
ت ّاحلرب وا �ّد�ل بارش لتّواكن الغرض مهنا إقامة ا. يبجل األ نة �لمنت1اتملبادل ا ي بني املد

سّوالر ّيف، ال عن طريق ا سل ّوق بل جبانب ا -وق، وأساسا وفق إجراءات فوقل
©صادية ّا ّ وجزيق سكريئ ّا  نظمي توزيع قصد ،ةع ت1اتت  0ة ملنا Ù ع�داتن ّمؤتّاليت لك0ف± 
ثورية�لجيوش  ّا ّ نا� . املؤخرةيف  ّا¦»نلعامل � يف اجلهبة ول #ي، أنه لو مل 6كن  بد هومن ا هيل

نا� ّ·اû حرب وتد� ش%ل، ملا اكن  يةه ّيو ت.  احلربع Ùّو نا أن ل  ّ أنّدنؤكميك�ايل ال 
يةش% ّيو ©صادي ّ تطور احلرب مر·Óع يقا  ّ ثورةة يف حمت ّا ية الل ّعام   .ل

تقاد اخلطأس%يكون من  تاتورية أن ع± ّا� ك ية الّ ّعام 0ة ّ�تهورمجلاّاحتاد  يف ل سو ّا zي ف0ل ّ 
ها  ية بدأت  ش%±شرتا Íò يةمعل ّيو   . احلربع

تفكريّالرفاق بعض ذهبكذا  بدأ . إن األمر عكس ذ�. ل يف ا تاتوريةتمل  ّا� ك ّ 
يةال ّعام ناء يف بالد{ ل ش% معل ا òب يةل ّيو بادئ ع ّيّاليت مل احلرب، بل بإ:الن ا ياسةÙت مس  لس%ّ

ّ©صادية± يع يعرف Íراس .  اجلديدةق يوا سونني لمجل سوت سلطة ا سوت سلطة ا سوت سلطة ا ýýýý0امامامامت سلطة ا 0ل 0ل 0ل بارشرشرشرشةةةةييييففففل بات ا بات ا بات ا ّا¦ي  ململململاااا7777ت ا
wادئ ّا¦ي  و�1918رش يف بداية :ام  نني ألول مرة  0ه  موضع  ياسةليف ّ©صادية ±لس%ّا  ق

ياسةحصيح أن تÈ . اجلديدة تقّ قد توقفت مؤلس%ّا �ب ظروف ا ّ©ا  ل ا مل ّل وأهنّد�òس
تا�هتاء;ر إبعد ثالثة أعوام ّ إال )س%تأنف ّ احلرب وا تاتوريةحق0قة رجوع لكن . لّد�ل ّا� ك ّ 

يةال ّعام 0ة ّهور�تمجلاّاحتاد  يف ل سو ّا zي ف0ل ية إىل ّ áب مwادئÍ ±شرتا بادئتÈ - لن ا ّاليت  ملا
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نهتا يف مطلع :ام  بني-1918:لأ 0قة  ّ إمنا يه  ت تاتورية :ىل ّ بوضوح أنحق ّا� ك ية الّ ّعام  أن ل
نايئ يف األ�م  ها ا لبتواصل  ثورةتلت ّاليت معل ّا ناء ذاك و:ىل ل . لبما جيب أن »ر6كز معل ا

نا  نا يف رؤو س%بعا إذا و ضع باراتط ©صادية عتا ّا 0ا{ بني ق ش% خنلط أ يةح ّيو  احلرب ع
ي ّواحلرب األ 0ه أن . اخلطأطبعا ذ� من . ة ف=ثل إ·داهام Ùألخرىهل فمفام ال ريب 

0الء بقة السzا يةلط ا ّعام سلطة :ىل ل ّا ي اكن � شلك حرب 1917 )رش»ن األول يف ل ّأ . ةهل
يكون من  تقد{ إذا ما اخلطأس%لكن  يق عا نا يف  نا رش ش% أ ب ع يةتطن ّيو )رش»ن  احلرب يف ع

تصوّهل �دلّسوأنه ملن ا. 1917 األول ّا أن  ين ّر حرÙ أ بهل ّة مل  يةش%ق فهيا تط ّيو  احلرب ع
ت ّمتاما كام مل يقع ا wادئ ل ياسةم(يل فهيا عن  ّ©صادية ±لس%ّا ôلام اكن األمر ق م اجلديدة، 

ت1918{ يف بداية عند wل ا  ّ ل ث. د�لق بعض أن ا ّيقول ا ل يةورات الل ّعام ها ل �عزل  ندلع  بعض  م ت
ت Ùّعن بعض و يع أيل ّايل لن  ية ثورة )س%تط ّعام تفادى تد�ل ّ أن  يت ّال أ تج�ب Ùّا و ايل لن ل

ش%تفادى  يةت ّيو ي�ا.  احلربع áس  حصهذا  نا يف تقوية . ل سلطةجنحفاآلن وقد  ّا  ل
0ة سو ّا zي ف0ل 0ة ّهور�تمجلاّاحتاد  يف ّ سو ّا zي ف0ل ية، اآلن وقدّ ت األحزاب ّ تطورÍ ±شرتا
ية يو ّا ع بéان لّش% يةل يف ا ّالرأسام ّيّ الرلّ ية ممّيةة األّمت قوظة وتعائáس% يو ّا ع ، ال ميكن وال لّش%

نا� ثورات  يةهجيب أن 6كون  ّعام �عزûل �ا عن عوامل . م  نا أن نغمض أ يÛفال  ع� ميك
نايم  تôل  ©دادم يةّالرأس أزمة حا ّام ييتلاّحتاد ±، ووجود ل ف0سو ية، وتطور ّ يو ّا ع  يف لك لّش%

بéان تف. (لا ثورةاكنت «: هيصوت  ّا ، وحنن 1919اكن ذ� يف :ام ). » يف اëر معزوûل
تأك. 1928اآلن يف :ام  ّو 0اكنت ّالرفاق جحج بعض ّد من أن�ل ّ جح1ا  �0س� ّة وظر ة Ùلفعل ف

تذÍروا  ثورةت»كفي أن  ّا يا :ال ئذ اكنت 1923م ن يف أملا تاتوريةق©، فو ّا� ك ية الّ ّعام ّاحتاد  يف ل
0ة ّهور�تمجلا سو ّا zي ف0ل تعدّ ية  ّ ±شرتا س% Í(ث wارشة  سا:دة  تقدمي   ّ �ل م يةمل . نورة األملا
تف( ثورة انعزال«: هيصوت  ّا يا، ل ياانعزالن يف أملا ن فرسا عن أملا أنمت ختلطون بني ). »�

بعد املاكين  بعد املاكين :امالمفن. يايسلس%ّ او±نعزاللا يعي أن »كون ا ل ا لكن ال . لطب
تصو. يايسلس%ّ اÙالنعزالجيب �لطه  ّويف ميكن أن  ن Í انéب تقوم ّاليت لر عامل ا

ت Ùّ نا� تد�هلد�ل؟ ل ©ني إذا ما اكن  ôون صا تقدون أهنم   ّ م هميك ثورةل يف س%تع ّا  ل
تد� ية وأهنم لن هيجموا :ىل ا ّاألملا مل ّاحتاد ر ّ تصوÍخرة؟ ويف ميكنّلني من املؤن

0ة ّهور�تمجلا سو ّا zي ف0ل ©ه الّ ية و طبق ±شرتا Íية ّعام تقدون أن هل؟ ل ثورةتع  ّا ية الل ّعام  يف ل
0ة ّهور�تمجلاّاحتاد  سو ّا zي ف0ل تد�ّ ©ابع هبدوء ختريب ا ية  ّ ±شرتا zمل س Í لني؟ ليك نوا�ه
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تد� ّا ية مع بé مل 0كفي ّثورةلابلني، ال هيم بأي ·ال من األحوال أن نقمي :القات 6را ف، 
تد� ّأن نطعن ا 0ويمل ّلني يف أكرث نقاط 6راهبم  تح 0قة ا هموا اكمل  ّة حىت  ل حق ضامن يف

مية . العاميل ساDر  �غراد وبد{ها  يا العظمى يف  نا :ىل ~ريطا نا  جس%نفرتض أ خ Í ن ن جهم ن áل لي
�غراد رضورةيÛ©ج فهل  �ا يف  ثأر  ت�اول أن  áعن ذ� أهنا  نم ت . ال، اليشء من ذ�. ليس%

تكفميكهنا سا، ÍÙو، أو يف � يدا يف Ùتوم، أود �ا  ثأر  س% أن  v بع vسفت نفس اليشء . م
سا:دة وا� ّبق :ىل أشاكل ا مل تاتوريةام ّقدýان تّفاع ا�Fينط ّا� ك ية الّ ّعام ثورة الل ية�ل  ّعام  يف ل

بéان األوروي ّإ·دى ا ب تد�ّة ضدل ّ ا ينيمل ّلني اإلمرب�   .ل
ّلكن إذ أقر تُ ّ أن ا تل Ùّد�ل و بéان ح�ح�ح�ح� احلرب ال تقومان ّيةعيوش%ايل ل يع ا ل يف  مج

نا أن نقر ّنا وجيب  ي :ل�  ّالرفاقل أ{ أ�الف جحج أوئك ¦ا،. ±ح�ل بأن هلام بعض ميك
هم يف ّا¦ي يف الوقت  ©اجمعأتفق  ±Ûدل ا؛س%تw لّص أي جيب أن  zس مفادها ّاليت يغة )

ية حمد ّأنه يف ظروف :ا نا�مل يةيةيةيةهدة،  0ام نننن إم إم إم إماكاكاكاك ش%  يةق ّيو بéان ع تندلع ّاليت ل احلرب يف ا
ثورةفهيا  ّا ية الل ّعام يغة أخرى مفادها أنل  ّ تبص ّ ا يةش%د�ل ول ّيو  احلرب هلام بعض ع

  .±ح�ل±ح�ل±ح�ل±ح�ل
يغة اّا¦»ن  ّالرفاقل ال أوافق أوئك ....تأممي األرتأممي األرتأممي األرتأممي األرضضضض قضّية يري ا مليقرتحون  لص ة ّتعلقتغ

Ù ّس%بةبتأممي األرضÛان لéب ية�ل  ّالرأسام     ّّّّلكلكلكلكطلبون أن نعلن تأممي يومه . ّتطورةمل الّ
�ذ أو بéان  ّاألرض يف تÈ ا م ثورةّأ�م ل ل ّا ية الل ّعام ّا¦»ن  ّالرفاقلكام ال أوافق أوئك . ل

Hا عن تأممي  بéان لك لك لك لك شáيقرتحون أن ال نذÍر  يةلاألرض يف ا ّالرأسام فأ{ . ّتطورةمل الّ
رشوع الرب{مج(ّا¦ي أشاطر الرأي  مôلام يقوم بذ�  األرض لك لك لك لك نية تأممي يقول بإماك) م

0د أن حق ال تغالل يف ّتوسطمل اّفالح الصغري والّفالحيفمع إضافة ما   األرض س%ا
بé الرأساميل ّالرفاقليقرتف أوئك . س%يكون مضمو{ تقدون أنه لكام اكن ا ندما  ل خطأ  يع ع

تطور إال :ايل  ّا ّ ّ هلل بé أ ية تأممي لك األرض يف ذ� ا سواكنت  ل   .معل
بé الرأساميل :ايل إن األمر :ىل عكس ذ تطور إال ل� فلكام اكن ا ّا ّ ّ لك لك لك لك واكن تأممي ل

بéان مما جيعل  0ة اخلاصة لألرض أقوى يف تÈ ا يد ا لاألرض أصعب، ألن تقا مللكل
يد أكرث صعوبة تقا لحماربة تÈ ا نني أطرو·اتأطرو·اتأطرو·اتأطرو·ات ااقرؤو. ل يةقضقضقضقضّّّّيةيةيةيةللللحول احول احول احول الي  ية الزرا ية الزرا ية الزرا  تÈ عععع الزرا

يةا ممّيةألاا إىل مؤمتر ّقدýّاليت األطرو·ات  ّيو ع ثاينلّش% wه فهيا عن قصد إىل . ل ا Ûهو  يف
سؤوû يف هذا  رس:ة و�ري ا ترصفات ا ملا يف أن جحج أوئك . ±جتاهملzل همون  لو Í س%تف
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ئةّالرفاق بéان . ط �ا 0ة اخلاصة لألرض يف ا لإن ا يةمللك ّالرأسام wدأ ّ تطور األقللّ 0ث  ما  ح
ند ال ت1ذر  يق ا بح بعد  0ة اخلاصة لألرض مل  عا ل مع يص يا، يف . ني·ّفالمللك س%نا يف رو ه

ست ملاك أل·د وأهنا أرض هللاّفالحوقت معني يقول ال وذ� ما . لáون أن األرض 
0قة أنه يف :ام  حلقرس يف ا ية 1906يف Õw، ويف إطار أفق ثورة دميقرا ط وما   يف ّ~رجوازيةق

بقا بأن نني يف الصدارة موضو:ة مفادها تأممي لك األرض مع اإلقرار  س%بالد{، وضع  مي ه ل
تغاللجيب ضامن  ترب»ن أن الّتوسطمل اّفالح الصغري والّفالح �لاألرض س%ا ني ّفال·مع، 

wلون به يقهمون ذ� و س%©ف به األحزاب . áس نني  هم أيضا، أن نالحظ أن  نمن ا لي مل
ية يو ّا ع بéان لّش% تابعة  �ل ا يةل ّالرأسام ثاين يف لّ يوعي العاملي ا ّاملؤمتر ا ل  إىل أن ال 1920 :ام لّش%

بعوا ّفالOلصدارة موضو:ة تأممي لك األرض مبا أن يضعوا يف ا بéان، وقد  ش% تÈ ا )ل
ôل تÈ املوضو:ة فورا متÈ اخلاص، سوف لن هيضموا  مشعور ا � ò . نا أن نغض ميك�هل 

©الفالطرف :ىل هذا  #ي أن اه�ما و�رفض أن نويل خ± بد نني؟ من ا هي ملقرت·ات  ل لي
يع ذ�   .�س%تطال 

توىىىى ا ا ا ا����ا�يلا�يلا�يلا�يل قضّية  توا توا توا  يالحظون أن ّالرفاقيظهر أن بعض . رشوع الرب{مجمل حملحملحملحملا
يا متاما áس أ رشوع الرب{مج  توى ا�ا�يل  مما لحمل يا«وأن � طابعا . مل مل أمسع . »س%�د رو

ôل هذه  منا  يل يدور يف بعض احللقات ّأن  بدويلكن . ±:رتاضاته Hwا من هذا ا لقش á
ية ممّيةحول األ يو ّا ع ôل هّا¦ي ما . لّش% نظرة؟ هل »رجع ذ� إىل مميكن أن يغذي  لذه ا

0ة ّهور�تمجلاّاحتاد حول ّ�اص وجود فصل  سو ّا zي ف0ل ية؟ لكن ماّ لعيب يف  اÍ ±شرتا
0ث  نا من  هل أن ثور حذ�؟  ها تف ها طا ها طا ها طا 0ةثورة بعبعبعبعطا ّقو 0ة، وم ّقو  حرصا؟ إذا اكن األمر م

ثل قا:دة �لحركة   }éنا إذن أن نقول أن ب يف أ ميكذ�،  � Íثوريةمك ّا ّ ية وأل داة مل العا
بقة ال بéان وأنه الوطن األم  يع ا ثوري  �لطتطو»ر ا ل مجل ل ية�ل ّعام ية؟ل   مل العا

�ا أش ثال(ّ(اص بيÛإن  0ل ا ملاملعارضة :ىل  ثورةيعتربون أن ) �س ّا ّاحتاد  يف ل
0ة ّهور�تمجلا سو ّا zي ف0ل ية اكنت ثورة ّ 0ةÍ ±شرتا ّقو لكن املعارضة .  أساسا وحرصام

نقطة Ù¦ات ست يف هذه ا لأ نا� أشإ. فل  ممّيةحول األّ(اص هنه ملن الغريب أن »كون 
ية يو ّا ع تعدون لّش% ©فاءvس%  ها، ثورة .  خطى املعارضةقال نا، يف  شلكأميكن أن 6كون ثور ت

0ة ّقو 0ة وم ّقو نا ثورة م شلك . 0zةيف0سوت حرصا؟ لكن ثور ييتلالوا ية �éوû الف0سو ّعام ، ل
wاري  تاتوريةجإمنا هو إ é�ّ ك ية الّ ّعام نني قد . يأخرى تقربا يف بéان ل ليفال غرابة أن »كون 
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ثورةقال أن  ّا 0ة ّهور�تمجلاّاحتاد  يف ل سو ّا zي ف0ل هدا �ديدا من ّ Ûت  ية قد د ع ±شرتا ش Í
تطور ّا ّ 0ا7تل سو هد ا تارخيي، إنه  ف ا لع نا يه ثورة ©جيÛّ إال .ل يةت عن ذ� أن ثور ّأ  مم

تعلق عظمى، وذ� ال يف ما  ّ سب بل أيضا يف مي ها  حفبطا تعلق ابع  ّ وتقدم . òشلكهاي
يه اخلطوط الكرب ثورة الى:لأمنوذ�ا ملا جيب أن 6كون  ية�ل  ّعام مما ال ريب و.  يف أي بéل
ثورة :ىل  ل0ه أن يفرض الطابع األممي  تاتوريةف ّا� ك ية الّ ّعام  ّهور�تمجلاّاحتاد  يف ل

0ة سو ّا zي ف0ل wات جتاه امجلاهري الّ ية مجÓ من الوا ج ±شرتا Íية ّعام   .دة يف العامل أمجعضطَهمل وال
ندما قال أن  نني  0ه  عوذ� ما اكن يفكر  لي ثورةف ّا ية الل ّعام  ّهور�تمجلاّاحتاد  يف ل

0ة سو ّا zي ف0ل ية إمنا يه ّ تطو»ر قامئÍ ±شرتا ها  لة قصد أن تقوم ~لك ما يف و ثورةسع ّا  ل
يةال ّعام بéان األخرى وظفرهال  أقل عن ذ�، :ىليÛ©ج عن ذ�؟ يÛ©ج وماذا . ل يف ا

نا 6كون جزئا من  ثورةتتقد»ر، أن ثور ّا ية وأهنا 6كون قا:دة احلركة ل ثوريةمل العا ّا ّ ية مل العال
  .وأداهتا

0ه أيضا، أن ال فقط :ىل  ثورةفمما ال ريب  ّا 0ة ّهور�تمجلاّاحتاد  يف ل سو ّا zي ف0ل ّ 
بقة ال wات جتاه ا ية وا لط±شرتا Íيةج ّعام wات تقوم هبل بéان، ويه وا يع ا ج يف  ل ا متاما، مج

ية ال بأس هبا جتاه  ها أ wات  بéان وا يع ا مهبل إن :ىل عامل  ل لمج تاتوريةج ّا� ك ية الّ ّعام  يف ل
0ة ّهور�تمجلاّاحتاد  سو ّا zي ف0ل ية يف نضا� ضد أ:داء ا�ا�ل واخلارج، ويف حربه ّ Í ±شرتا

ثورة)س%هتدف حتطمي ّاليت :ىل احلرب  ّا ية الل ّعام س ّهور�تمجلاّاحتاد  يف ل ّا 0ةل ّو zف0ي 
wارشة إىل �انب  ية  يوش اإلمرب� ©قل ا ôوا بأن  ية بأن  م±شرتا Û ل� جل ت ش Ízتاتوريةي ّا� ك ّ 

يةال ّعام 0ة ّهور�تمجلاّاحتاد  يف ل سو ّا zي ف0ل ند ّ ية  ع ±شرتا Í0ام حرب ضدهاح�ل  لكن. ق 
©ج  يÛإال  ثورةعن ذ� أن ّ ّا 0ة ّهور�تمجلاّاحتاد  يف ل سو ّا zي ف0ل ية إمنا ّ يه �ري Í ±شرتا

ثوريةم�فصÓ عن احلركة  ّا ّ بéان األخرى، وأن ظفر ل ثورةل يف ا ّا  ّهور�تمجلاّاحتاد  يف ل
0ة سو ّا zي ف0ل ية إمنا هو ظفر ّ ثورةÍ ±شرتا ّا    يف العامل ؟ل

ثورةأمن املمكن، بعد لك ذ�، أن نقول أن  ّا 0ة ّهور�تمجلاّاحتاد  يف ل سو ّا zي ف0ل ّ 
ية يه ثورة  0ةÍ±شرتا ّقو سب،م ها أي صÙ Óحلركة حف  �عزû وáس  ل  ل ثوريةم ّا ّ  يف العامل؟ ل

هم أي يشء عن احلركة  نا أن  نفأ ثوريةميك� ّا ّ ية، إذا ما ل ترب{مل العا ها عا  Óل أن ال ص
Ùّثورة ية الل ّعام 0ة ّهور�تمجلاّاحتاد  يف ل سو ّا zي ف0ل ية؟ ّ   Í ±شرتا
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مية  يةلش%ّا ممّيةميكن أن 6كون لرب{مج األّاليت لقإذا، ما ا ّيو  قضّيةل، إذا تغاىض عن اع
يةاأل ّسا ثورةة بطابع وýامت ّتعلقمل اس% ّا ية الل ّعام 0ة ّهور�تمجلاّاحتاد  يف ل سو ّا zي ف0ل ّ 

ية وبو يةجwاته جتاه اÍ±شرتا بقة العام ّا ل بéلط يع ا ل يف  بéان مج يع ا wات عامل  لان ووا مج ج
تاتوريةجتاه  ّا� ك ية الّ ّعام س ّهور�تمجلاّاحتاد  يف ل ّا 0ةل ّو zاته جتاه ف0يw ية وبوا ج ±شرتا Í

ية بقة العام ّا ل بéان جتاه لط يع ا wات عامل  بéان ووا يع ا ل يف  مج ل تاتوريةجمج ّا� ك ية الّ ّعام  يف ل
0ة ّهور�تمجلاّاحتاد  سو ّا zي ف0ل ية وهو الرب{مج ّ ثورةي�zاول ّا¦ي Í ±شرتا ّا ية الل ّعام  ل

ية؟   ملالعا
تقد أنّ¦� لك ّه أ رشوع الرب{مج »الطابع الرويس«تقول بـّيت ال ±:رتاضات ع مل 

0ة ّهور�تمجلاّاحتاد  ّقدمهّا¦ي  سو ّا zي ف0ل توي :ىل ّ ية إمنا يه  حت ±شرتا Í- يع تطيف أ Í%س
توي - أن أمسي ذ� بلطف نا،  حت  باسحس% شكاHسáّ اق©ا ّ وذوقا  zاكم.  

نفردة ملمنر اآلن إىل بعض املالحظات ا ترب. � لوئك  :ىل صواب، أّالرفاقل أوئك عا
سني مجÓ يف الصف�ة ّا¦»ن  رشوع الرب{مج 55حتأشاروا إىل  تت�دث عن ّاليت م من 

ساكن ال سام اكد·ة من ا لأ حفالق تاتوريةيwzعون ّا¦»ن «0ني ّ ّا� ك ية الّ ّعام إن تÈ امجلÓ . »ل
هم وإمّيه إم ّا حمض سوء  سف ناء املراجعة وجيب أن  ّا خطئ ·دث أ حت لكن خيطئ . نث

ندم نني عرفاق آخرون  يع تعريفات  يا يقرتحون إدراج  تاتوريةلمج é�ّ ك ية الّ ّعام ؟ جند يف ل
رشوع الرب{مج تعريفا 52الصف�ة  تاتوريةم من  é�ّ ك ية الّ ّعام نني كام ل �س عن  ي معظمه  لمق ©

  :ييل
تاتوريةتواصل « ّا� ك ية الّ ّعام بقي يف ظروف �ديدةل إهنا نضال ·اد . لط الرصاع ا

يف وسلمي سكري عندموي و�ري دموي،  ©صاديع،  ، 6ربوي، وإداري، ضد قوى قوا
بالد، ضد مقاومة  يني دا�ل ا يده، ضد الرأسام متع القدمي وتقا لا ل ل ëديدة ّ~رجوازية� 

بضاعي ّيو� تاج ا لها اإل   ». بعدىّمل يصفّا¦ي ن
تعريفات   نا من ا لتضمن الرب{مج أيضا :ددا  ي تاتوريةمعي é�ّ ك هامت اخلاصة ّ Ù تعلق مل  ت

تاتوري é�ّ ك تلف مرا·ل ةّ ثورةخم يف  ّا ية الل ّعام تقد أن ذ� اكف متاما. ل تف. (عأ : هيصوت 
نني، أسقطت« يا�ات  يإ·دى  ها حول ). »لص نني صف�ات بأ تب  مكللقد  ي تاتوريةلك ّا� ك ّ 
يةال ّعام ثلث جحمهل رشوع الرب{مج أ�اف أن  ها يف  ي وإذا ما أدرج  م   .لك
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تعامل بعض  نني حوّالرفاقس%لقد اكن ا يد اللي ألطرو·ة  ّاليت  ّتوسطمل اّفالححتيل 
ýثاينا إىل ّقد يوعي العاملي ا ّاملؤمتر ا ل ئالّش% تعامال �ا ط، ا نني عن قصد، أنه  .س% ليفقد أ:لن 

0الءفور  ±zسلطة :ىل س ّا تاتورية ويف املر·Ó األوىل من ل ّا� ك ية الّ ّعام بéان ل ل يف ا
ية ّالرأسام ية، ال ميكن لألحزاب لّ يو ّا ع متد :ىل لّش% يشء أكرث من اع�دها :ىل تع أن 
نني عن قصد أن،ّتوسطمل اّفالححتييد ال ّ أ:لن  تاتورية فقط بعد تقوية هلي ّا� ك ية الّ ّعام  ل

يةميكن لألحزاب  يو ّا ع تم حتالفا ّنظت أن لّش% ãر ّكذ� وحنن حنر. ّتوسطمل اّفالحا مع الب
نا أن نغض ّرشوع الرب{مج ال جيب  ت:ليم ّ الطرف عن هذا ا 0ه ل نني،  ّا¦يجو ليوضعه 

تّفضال عن أن ّ ذ�  ناوفق متاما ي ئة أيضا تÈ املالحظة . تجتربة ثور ا ّقدýّاليت ط�ا
0ة القضّيةل حول اّالرفاقبعض  ّقو يد :ىل أن. م تأ ّوáس هلم أساسا  Í �ل رشوع الرب{مج ل م 

ثوريةيتغاىض عن العامل القويم يف احلركة  ّا ّ   .ل
تعمرات يه Ùألساس قضّيةإن  0ةق قضّيةملس% ا ّو نا . م  اكف يف اه�ماليولقد أو

هادمرشوع الرب{مج  هاد اإلمرب�يل ضطÙال تعمرات واحلمك ا¦ضطوا ّ ا ايت القويم ملس%
تعمرات يف ّوحق شلك ّالرفاقلفإذا اكن يدور يف ذهن أوئك  ...±نفصالملس% األمم وا م 

0ة القلّياتاأل ّقو رشوعم شري إىل ذ� يف  نا أن  م يف أوروÙ الوسطى  �ميك .  الرب{مج�
�فصÓ عن ا �اول ذ� بصورة  ل�ين أ:ارض أن  من z 0ة القضّيةلك ّقو   . يف أوروÙ الوسطىم

تعلق أ�ريا، يف ما  ّ ن حول إ:الن بولويا بéا ّالرفاقأبداها بعض ّاليت Ùملالحظات ي
ن ّمن ا ثل ّوع ا تطوراين من ل ّا ّ تاتورية حنو ل ّا� ك ية الّ ّعام يّالرفاقلفأوئك . ل تقدون أن  ن  ف تصيع

ناف بéان إىل ثالثة أ صا توى :ال من ؛ل تطورمس% بéان ذات  ّا ّ أمر»اك، ( الرأساميل ل
يا العظمى يا، ~ريطا نأملا ّ©وسط رأساميل ّ تطوروبéان ذات) ن wل ثورة  (م يا  قبولويا، رو س% ن

ئا) ش%ّباط يفا �ا تعمرة،  طوبéان  ن تصس% نهم يدافعون عن فكرة إدراج بولويا مضن . َم ف
ن ّا بل بéان ّ إال éان، وأنه ال ميكن احلديثلوع األول من ا بéان (لعن نو:ني من ا

ية تعمرةلرأسام َ وبéان    ).مس%
ي�ا � رفاقذ� لáس بéان ا. حص  ملفإىل �انب ا نّتطورةل ّ من ا 0ة ل يةحا ّالرأسام - لّ

تصار  ن0ث يقود ا ثورةح ّا تاتورية إىل ل ّا� ك ية الّ ّعام wارشةل  ّ تطور تو�د بéان ذات-م 
نا حيف من ا ل ية0ة ضع ّالرأسام 0ث تو�د بقا� اإلقطاع و،لّ من ّ�اص شلك زراعي مح 

يا( املعادي لإلقطاع ّنوعلا نبولويا، روما 0ث »كون �ل...) ن 0ةغرية، ّ الصّربجوازيةحو ّالفال  ح
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0ث ّ، لكمة هامّبو�ه �اص تصارحة يف ·ال هنوض ثوري، و ثورة نا ّا توجب، إذا ل vس% 
تاتوريةما أرد{ أن يؤدي إىل  ّا� ك ية الّ ّعام ي بعض املرا·ل اع�د، ل ّ±تقا ل 0ث ةن ح من 

شلك :ىل األقل ّا تااع�د، أي ل   .نيّفال· العامل والّتوريةك د
ناك أش، أيضاé{يف ب wل ثورة ّ(اص ه  سيك، اكنوا يقولون  قôل 6رو  أن ال ش%ّباط)م

ية �دي ّأ سّفال·ة �لمه ّني وأن شعار ا 0رص، نعم حلكومة «ا:ة هو ل ية�لقال  ّعام علمون وت. »ل
نني :ارض ذ�  شعارليأن  ّا �قاص من ا�ل يوية و:ارض لك ا  ّ zس هام �لحب  ّربجوازيةلور ا

ّتقدون أنّ(اص لقد اكن يف بé{ يف تÈ األ�م أش. نيّفال·غرية وخصوصا الّالص ه بعد يع
بقة ال تل ا 0رصية،  لطقلب ا س%تح يةلق ّعام نا فورال ·دث يف ّا¦ي لكن ما . ýمي موقعا 

wارشة، د�لت امجلاهري الش%ّباط هو أنه بعد ثورة الواقع؟ ما ·دث  من واسعةم 
سّربجوازيةال ّ الصغرية ا �ت األحزاب الل ها ّربجوازيةمكا·ة و نة و:ىل رأ س الصغرية من ا لهمي

يون ناشفة Í±شرتا ثوريون وا مل ا  ّ �د ذ� الوقت سوى أحزاÙّمل »كونوا إىل ·دّا¦»ن ل
بال نة يف ا بحت جفأة قوة  لصغرية أ مي wه هو أن امجلاهري . دýص �ب ذ�؟  �ما  سس

يني ساندت واسعة الصغرية الّربجوازيةال ناشفةÍ±شرتا ثوريني وا مل ا عن ذ� يÛ©ج ومما . ل
يف قامت  سري  Íهو إماكية  تف تاتوريةن ّا� ك ية الّ ّعام تل 10ة   }éيف ب ّ �ل zن رسّطو[ ّر ا 0ا ل �س�يع 

ية�لثورة  ّا�ميقرا ط يفة يف . يةÍ إىل ثورة اشرتاّربجوازية الّ نا  ضعتكون شكو ] ن 6كون أس%
بéان  يا من ا لبولويا وروما ن بéان ّاليت ن نوع من ا لمتي إىل هذا ا ل Ûتقاال ّاليت ت نهد ا سzش

0ا :رب بعض املرا·ل  ي�س�رسيعا  ّ±تقا ل تاتورية حنو ةن ّا� ك ية الّ ّعام تقد أن أوئك . ل ل¦� أ ع
تقدون أنه ال يو�د سوى نوأ :ىل خطّالرفاق ندما  يع  ثورية:ان من احلركة ع ّا ّ  اجتاه يف ل

تاتورية ّا� ك ية الّ ّعام ثاينل نوع ا يا ا ثل بولويا وروما ل  ل ن ن تÈ يه � رفاق مالحظايت حول . مت
ية ممّيةمرشوع ~ر{مج األ يو ّا ع تعلق يف ما. لّش%  ّ رشوع الرب{مج وبعض ي مبأسلوب 

�ين يا�ات املطردة، ال  ميكا رشوع الرب{مج ّد أنّأن أؤكّ إال لص 0ّم  تقد ج نعد، ميكن أن 
áهنا مور بعض األّأن لكن ذ� إمنا هو من . ة و�ري ذ�ّحتديدها بأكرث دقوحتس ميكن 

نة الرب{مج  جلشموالت  يوعي ؤمتر املعيهنا ّاليت م سالعامليلش%ّا ّ ا   ادس۞ل
  

\  


