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�قـة جـوهر ا هم يف ا يث مل  تقد أن الر�ق  لأ مس حلقع يف �ـة  قـضّيةف ّالقو م
بالشفة ا ا لبالشـفة أبـدا اافـمل يفـصل . لاألسايس كام يط̂ر  قـضّيةل

�ــة  ّالقو ثــورة قــضّيةعــن م ّا تــوjر وال بعــدهّ األمعل kــل أ ك ال  جفــوهر . ق
�ة  قضّيةلا ّالقو بالشـفة هـوم تـربون دومـا ا ليف نظـر ا لأهنـم   قـضّيةيع

�ة  ّالقو ثوريتمربطة qألفق م ّا   .ت ارباطا ال انفصام sل
نني قائال أن هذا األxـري اكن مـع حتديـد  يث إىل  يأشار الر�ق  لمس ف

�ة  قضّية%لحلل معني  ّالقو يـث . س�تورّيف إطار ا|م �ـق  مسوFريد الر ف
ترب ابقوs ذاك أن Fزمع أن نني  ل  يع �ة  قضّيةلي ّالقو توريقضّيةم ّ د  ؛ةس�

 فـمل اخلطـأ؛وذ� مطلـق .  إصـالحقـضّية ثورة وإمنا قضّية �ستل
توري ��ذq إىل أوهام د نني  Fّكن  س� مي ة أبدا وال ميكن أن Fكـون s ل

ما عنــدف �فــرتاءات؛فاتــه |حــض هــذه ّو6كفــي مراجعــة مؤل. ذ�
نني 9ـىل  تور ليحتدث  سـ�ا| سـ�توري ّريـق ا|ّ الطر يفّمل Fكـن يفكـّ

�ة  قضّيةلحلل ا ّالقو ثـوري ّر يف احلـلّوإمنـا فكـم ّا ترب ل تور ع فـا سـ�ا| ّ
ــصار  ت نتوجيــا ال ــورةت ث ّا هــور�ت ف. ل ــدP يف احتــاد ا مجلن �ة ع سو ّا ف�ي� ّ ــ ل

ية  تور��شرتا ثـل ؛ أيـضااس�د �ـةقـضّيةلأ�ـد �لـول امي إنـه  ّ القو  .م
�ّ نلك ّه رأى ا باد� مع ل نازالت  توجيا   ور ال  ت مت توجيا ّربجوازيةالل ت وإمنا 
ّث   .رةّفظورة امل%ل

تالني املعـروف  يـث بعـد ذ� 9ـىل �ـراس  �ـق  سـ�متد الر مس ف يف «يع
�ةقضّيةلا تب 9ام » م القو يث ©ـدا . 1912كا¨ي  بذل الر�ق  مسو في

�ه تطابقا يؤك ّعىس أن جيد   9ىل و¬ه اكن  ولو،مهّما قدّحصة د s ف
kارشة فقـرة وا�ـدة إن مل   ولـو ومل جيـد، فاكن اع¯ده أجوف؛م®ري 
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ي ّنقــل  يــدة تــدمعختــ ّالت   ــه ا|بع ّ طر ّتورييق نــاول اســ� لة يف   قــضّيةت
�ة  ّالقو يع ّوحـىت أدمع. وال ميكن أن Fكون s ذ�م تـه أ تط مـا  سـ�قل
�ـه ّأن أذك نـاقض  تالني   طـف مـن �ـراس  يـث  �ـق  فر الر مبق تف سـ� مس

ساوية  �ــة  قــضّيةل اّ�ــليف ¶منــالطريقــة ا ّالقو ّتوريّريقــة ا|ّالط(م ) ةســ�
ي ّطريقة املار ثوريريقة ّالط (ّالروسني �س� ّا ّ   ).ةل
 طف يمك ا ملقإ   :ل

�ــق  ساويون يف  حتق﴿يفكــر ا  صــغرية بإصــال�ات» ة األممّحريــ«¶منــ
�ـاس معـيل متدFن 9ىل احلـمك ا¨ايت القـويم  ئة  مكقوخطوات  مع . بطي

يري ¬ذري وحركة  متدون 9ىل  تغوال  يةيع ّدميقرا فذ� مـا . ريةّ حترط
هـــم نـــد فقال يو¬ـــد يف أ Äب  �ـــه  ع يف الوقـــت ا¨ي ال يو¬ـــد  ســـ ف

يني  ســÄب لفــصل   أواإلصــال�ات لالعــ¯د 9ــىل ّالــروس�ــس�املار
يـري ¬ـذري وحركـة » حرية األمم «قضّية يـةتغعن  ّدميقرا  ؛ريـةّ حترط

يا ّتعلـييف فذ� يغري األمور  �ـات رو سـ�ق مبـا ميكـن أن Fكـون لقو م
ي ّمن مصري بصورة أسا   ﴾.ةس�

تقد أن األمر واحض   .عأ
ية وإمنــا ل�ــست تــ تالني ا شخــصÈ و©ــة نظــر  و©ــة نظــر يه لســ�
ي ّاملار نظـرون إىل اّ العامّالروسني �س� لة ا¨Fن اكنـوا  �ـة  قـضّيةي ّالقو م

بيف ارباط قوي  ثورة قضّيةت ّا ندمه ذ�ّمع األل   .ع وال Fزال 
بالغـة أن طريقـة طـرح ا لنا أن نقـول دون خـوف مـن ا مل  قـضّيةميك�

�ــة  ّالقو تني يف Íرّقــد مــرم يةخي امل�لت مبــر ّار ــس� ســ�الرو �  األوىل ؛يةّ
توjر و يـةكسابقة أل ثا ّا ن ّ نـاءهل �ـة  قـضّيةلنظـر إىل ايُفـاكن . ث أ ّالقو يف م
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ـــن  ـــضّيةلااألوىل Ðجـــزء م ـــق ـــضّية :ةّ العام ـــورة ق ث ّا ـــة ل ي ّا|ميقرا ط ّ 
تاتوريةي Ðجزء من أ ،ّربجوازيةال ّد ّوملا ا.  العامل والفال�نيك H سعت
�ة  قضّيةلا ّالقو ثيف املر�Ñ م ّا يةل ّا تعمراتقـضّيةلـت إىل ّ وحتون  ،ملـس� ا
ندما حتوأ ّي  �ة  قضّيةللت اع ّالقو  قـضّية داxل دو� إىل قضّيةمن م

ية  9ّا نظـر إىل امل بح  لأ ي �ـة  قـضّيةُص ّالقو  :ةّ العامـقـضّيةلجـزء مـن اÐم
ــضّية ــورة ق ث ّا ــل ي ّ العام ــن أ ،ةل ــضّيةي Ðجــزء م ــة ق تاتوري ّد ــة ك بق لط ا
ي ّالعام   .ةل

ــمت ــام رأي ــة ،ك ــت طريق ــا إىل ا اكن ن نظــر  لا ه ــضّيةل ــةق ــ طريق ة ّ ثوري
سجمة   .مOو

هــم يــث مل  �ــق  تقــد أن الر يفأ مسف  فاكنــت ،ذ� بــصورة اكمــÑّ لك ع
�ـة  قـضّيةل اإ×ـزاsحماو�  ّالقو نظـر أ ؛سـ�توريّ ا|صافإىل املـم لي ا

  . إصالحقضّيةكإ¶هيا 
نظـر إىل ا.  خطأ آخراخلطأيO ج عن هذا  لهـوال Fريـد أن  ي  قـضّيةف

�ة  ّالقو �ة قضّيةمعقها  قضّيةكم ّفال �ة قضّية. ح ّفال ية قضّية  الح ّزرا  ع
تلفان خمهام أمران  �ـة  قـضّيةلأن ال نعطـي اّصÝة ومـن متـام الـ. ف ّالقو م

�ـامعىنمعىنمعىنمعىن ّ فال ثح سائل ا متل 9ـىل  ّ ألهنـا  ل مـ �ـة قافـة Hـش� ّالقو والوجـود م
�ـة القضّيةلالقويم كدو� و®ريهام إىل ¬انب ا ّفال كـذ� ال جمـال . ح

ّشك ث%ل ّ يف أن  �ة القضّيةل المت ّفال �ة  قضّيةل معق اح ّالقو وجوهرهـا م
رس� وذ،ا|اxيل ّ ما  تيف ّ 9ىل و¬ـه ا ثلـون ل ميÝديـد أن الفال�ـني 

ية ¬�ش احلركة ال ّو  وبدونـه ال ميكـن أن تو¬ـد حركـة ،األسايسطن
ية ّو �ةطن ّ قو ت. م ّفذ� ما نقصده 9ىل و¬ه ا نـدما نقـول أن ل عÝديـد 
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�ـة  قضّيةليف معق ا ّالقو ّ�ـةفال قـضّيةم �ـق . ح تقـد أن رفـض الر فوأ ع
kول هذه ا لّصيث  يقمس �قاص من القوة ا|ا �ه ا ّيا®ة  xل � ة %لحركـة سف

ية ال ّو يطن هـم خلا ّو9دم  صـ يـة ة معـق احلركـة الف ّو شطن ّا هـا لـ معقعيب و
ثوري ّا بـريا. ل هـم خطـرا  �قاص وكـذ� 9ـدم ا ثل ذ� � �و لفمي  ،س�

يوي �قاصا من القوة ا يا ا ّألن ذ� يعين  حل ية ا|س�معل ّا ة اليت تو¬د xل
يني من أ¬ل  تèال يف حركة الكروا تحررم ّا ّ بريا ل �قاصا  � الوطين وا س�

يوعي  مجمل احلزب توا¬همن صعوqت  ساليفلش�ّا يو غا   .ل
يث ذ� هو ند الر�ق  ثاين  مساخلطأ ا ع   .فل

نـاول  يث من حمـاو�  ترب ما قام به الر�ق  �ه أن  تمما ال شك  مس لنع ف ف
�ة  قضّيةلا ّالقو �ام سال فيف يو ت مبعزل عن أي ارباط qلوضـع العـاملي غ

�ة يف أوروq أمرا xاط يـب  فهو. ئملمكواآلفاق ا تغنطلق من واقع  ي
ي ّ�ه حركـة  شـعب يني أوعنـدة ّة ¬ديـف س ت الكـروا ّا الف مـن أ¬ـل لـ

ــاده أن   اج مف ïي إىل ا تقالل  �O ــ تOهت ــ�ي س ل ــ� ــضّيةس األمم يف ّ حــق ق
يأ قضّية�نفصال  يع األّ و®ري ملÝةمياكد   .حوالمجة يف 

بداهة أن ذ� xاطئ لنـا أن هـذه ا  حفـىت لـو؛لمن ا  ®ـري قـضّيةقkل
ÝّملÝتكون مل ّة يف الوقت احلارض   ت احلـرب أوBـشÄ  مـاة إذافس�

تندما  kل أوOشبع ثـورة اندلعت  ماإذا ملس�تق يف ا ّا   يف أوروq أول
kل ندلع يف ا ملس�تقندما  ت يعة تطو ولو. ع  Pذxّأ يةر طب ّاإلمرب� بعـني  ل

بار شكف عت� ّلن  Bتوانوا ع يني سوف لن  ي يف أن اإلمرب�  متزيـق نل
نـاك ههم بعضا  ي. بعض نا حنـن املار ّنـدما و س� ضـع  أول ّالـروسون �ـفع

يف  ّدتعمـل جبـُ مل جند بعد حركـة 1912مشاريع الربPمج القويم 9ام 
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ّتقالل عــن اإلمرباطوريــســ�Äل � ســ�الروة ســ� �طقــة ّة يف أيّيّ م 
نـــا رمغ ذ� أن مـــن،هـــايطحت  الـــرضوري أن نـــدرج يف ي لكـــن رأ

تعلــ ّالــربPمج نقطــة  ّلك ّ حــق يأ ، األمم يف تقرFــر مــصريهاّ حبــققت
�ة ّقو تقÑم نفصل وأن تقوم كدو�  ّ يف أن  س� ّملاذا؟ أل. مت متـد ن نعنـا ال 

kل أيضا،9ىل احلارض فقط متد 9ىل ا ملس�تق وإمنا   إذا ما ه ونعمل أن،نع
�ات �نفصالإ�دىطلبت  ي،م القو �اضـل املار  ّ �ـس�  ّالـروسن وس�

ها ذ� احلق نوا  ّحىت  ل يـث يف خطابـه 9ـىل . يضم متد الر�ق  مسوا ف ع
تالني  ثرية من �راس  س� طفات  ك �ةقضّيةليف ا«مق يمك . »م القو للكن إ

تالني يف ذ� الكــراس يف ــره  ــا ذ� ــصل ســ�م ــا ات ــصري ّ م ــر امل Fبتقر
تقالل   :س�و�

ية﴿مل Fكن جناح  ّاإلمرب�  فقـد بـدأ رأس ؛ يف أوروq بفعل الصدفةل
ثــا عــن  ه حنــوّيق فاجتــلــّض qّاملــال األورويب حيــس حببــýان أخــرى 

�þر ¬ديـدة مثن وجمـاالت ا سة ا  Ñيد 9ـام تغالل ¬ديد  سـا ¶ـ خبـ ل . س�
�ــة وإىل احلــرب�ــتعقى ذ� إىل ّلكــن أد  مفــن املمكــن ،جدات xار

�ُمتاما أن جتد بعض ّ قو يا رضورة طـرح م ها قـضّيةس�ات رو تقال ل ا سـ�
تقـاء مجـ�لّو توفر ا ندما  لها  ي يـع Ñّ مـن الظـروف ا|ا �ـxل ّة واخلار ة ج

س q ّمربطة لـ يعـي يف هـذه احلـاالت أن يـضع ،وقت �س مـن ا لطب و لـ
يون حواجز أما�ا   ﴾.�س�املار

تب ذ� 9ام  ت ّوتعلمون أن هذه األطرو�ة قد تـدمع. 1912كلقد 
ناء احلرب و تـصار xّاصةثمتاما يف ما بعد أ تاتوريـةن بعد ا ّد بقـة ك لط ا

ــة ال ي ّعام يال ــ. ســ�يف رو ــا أن نأxــذ إمفه ن ــاثÑ اكميك�ل  ــات مم ــبني ني ع
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بـــار �ا بو¬ـــه xـــاص،  عت� سال فيف أوروq بو¬ـــه 9ـــام ويف يو غـــ
يـة قـت احلركـة الّخصوصا بعد أن تعم ّو ثوريـطن ّا بýان ل لـة اآلن يف ا

هَ تـرصت ملضطا ثـورةندة وا ّا يا؟ جيـب أن نأxـذ واقـع أن ل سـ� يف رو
بع تقال متاما وأهنـا مربطـة  ست بýا  �ا  سال بـيو ت س� � مغ ل ض ا|وا�ـر ف

ية ّاإلمرب� بار بعني ل بة ؛ أيضاعت� تايل من  q لع فال ميكهنا أن خترج ل
�ارتــÈ القــوى xــا سال فج يو نــدما . غــ ــعو  jرPجمــا %لحــزب ونّفألت

يوعي  ــش�ّا ساليف ل يو ــا غ ــىل و¬ــه -ل ــب أن Fكــون 9 ــا جي وهــذا م
ت ّا  ـرص -Ýديدل تـذ�روا أن الـربPمج ال جيـب أن  يمك أن  يق جيب  ت 9ل

موجود يف الوقت احلـارض وإمنـا أيـضا 9ـىل مـا  هو ار6اكزه 9ىل ما
ّتطو يـي هر ح¯ 9ىل أساس العالقـات العا ّر و مل تقـد ؛ةس�يظ ع ¨� أ

بـار   قـضّيةاألمم يف تقرFـر مـصريها ّ حـق قـضّيةعتأن من الواجب ا
Ýبةّمل   .ملهتة و

�ة  قضّيةلqّ ما اتصل ن��اول اآلن ّالقو   .يف الربPمجم
Pتعلجيب أن 6كون نقطة انطالق الـرب ّمج القـويم األطرو�ـة ا مل قـة ُ

qّثورة �ة  ل سو ّا ف�ي� ّ �ا اليت مفادها أن ال سال ليف يو �ة  قضّيةفغ ّالقو ال م
 �كـ¯لها بأي شلك من األشاكل حـىت األكـرث نقـصا يف �لّميكن 

تـصار ّربجوازيـةبدون قلب ال ثـورةن وا ّا �اءنإن إماكيـة . ل ات سـ�ت��
يدة kل احلُفقد و. �أ èال  �اء  ق¬د ا م �ر انفصال الـرنوج عـن إرب س�ت�

سويد يل يف أ�ـد مقاالتـه. لا q نه نني  تفـصوحتدث  ع لي  ذ� ّ لكـن،ل
�ايئ  ياق ا ــل احلــرب ويف  k �اكن  ســ�تق ــن اســ� ــات ملم ــاعطي . Ñسهّمل

يف اإلماكن بعد احلرب و èل تÈ احلاالت  بح  ضعوأ  بعد xّاصةمص
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تصار  ثورةنا ّا �ة  ل سو ّا ف�ي� ّ يال بقـى مـن ح. س�يف رو هـذه ظوظـيومـا  ل 
�عــدمردPاكPت معومــا اإلمــ فــإذا اكن األمــر كــذ� . ام إن مل نقــل 

ثورةوجب أن 6كون أطرو�ة  ّا   . نقطة انطالق الربPمج القويمل
شار يف الربPمج القويم إىل نقطة . لنتابع �جيب مطلق الوجوب أن 

ــق  حــولxّاصــة ــا يف ذ� ّ ح ــصريها مب ــر م Fــاألمم يف تقر  يف ّقاحل
Ñتق ّ�نفصال و6كوFن دو�  يف ال جيب أن .مس� � ولقد ذ�رت آنفا 

ي نة ا|ا نقطة يف الظروف الرا èل تÈ ا Oّىس  xل ه ل م �ن ّة واخلار   .ةج
تـضم.أxريا ّ جيـب أن   حـول احلـمك xّاصـةن الـربPمج أيـضا نقطـة ي

�ا الــيت ال  سال �ــات يف يو بة %لقو q فا¨ايت اجلغــرايف القــويم غــم لOــس�
بالد ها عن ا ل6رى رضورة يف انفصا   .ل

جتمنــاك مــن Fــرفض  �ــه ّيــع تــÈ القو وذ� . ونحــل ااات 9ــىل هــذم
 مفن املمكن متاما، يف ظـل بعـض الظـروف، أن ال تطلـب ؛xاطئ

� èّل تÈ القو م يكـون م يا  نـدP يف رو èلام وقـع  لات �نفـصال  سـ� ع مـ
تصار  توجيا ال نذ�  ثورةت ّا �ة  ل سو ّا ف�ي� ّ �ا؛يف ل سال فيو هـم يف غ مل مفن ا

 حـول احلـمك ا¨ايت xّاصـةهذه احلا� أن 6كون يف الـربPمج نقطـة 
ّند موا©ة حتـو �ة إىل احتـاد دولع سال يو فل ا|و� ا غـ �ـةل ّ قو  لـلك م

نظام  ها ا¨ايت 9ىل أساس ا لمهنا  سوحمك فا   .ييت�ل
�ه ، فاألمر 9ىل حنوْإذن �ـّ حق فFكون  ّ�نفـصال %لقو بـة م غات الرا

�ـّ وحق،يف �نفصال ّ احلمك ا¨ايت %لقو بقـاء م  مضـنلات الـيت 6ريـد ا
�ةلا|و� ا سال فيو   .غ
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ن ّجيب أن أقول،  هم، أنلتج  ْ�نفصال ال جيب أنّ حق لفب سوء ا
همه 9ىل أنـ. 9ىل �نفصالإر®ام إر®ام إر®ام إر®ام فهم 9ىل أنه يُ ّوال جيب  ه انفـصال ف

تعمل؛مطلق الوجوب ميكن أن  Hس�  �ةف ّ قو نفصل لكن ّ هذا احلقم لت 
تعم�من املمكن . فإن اكنت ال 6ريده فـذاك شـأهنا. Hس� أيضا أن ال 
بـاروجيب أن  لكـن بعـض الرفـاق جيعلـون مـن. عت نأxذه بعـني �

يني إىل �نفصال بأيـة إر®اما�نفصال ّحق  èال الكروا ت ويدفعون  م
Ñي  فال جيب اخللط بـني احلـق ؛إنه موقف xاطئ جيب إلغاؤه. س�و

 واإلر®ام۞
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