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نا إال أن حن يث مبوقف وفد احلـزب ييميكSال  ت[اق الر�ق  مس ا يوعي فل لـش_ّا
ية إىل ّالرويس ّاأل ية  مم يو ّا ع ظ اآلن يف مقاf بعـد ّة ودون حتفّبصورة bملّش_

ن ّا نة قاش اjي دار يف ل �ةmّلجا سال يو فا غ ي. ل  إذا مـا اخلطأكون من س_لكن 
تقادM 6دم وجود vالفات بني وفد احلزب  يوعي عذهب يف ا  ّالرويسلش_ّا

ن }ـل ا يـث  ّوالر�ق  ل قمس نـة قـاش يف ف نـاءهmّلجا �ة وأ سال يو ثا غـ فـذ� مـا . فل
شف يبدو ّقد ا يـث مـن اخلالفـات يف اس� له الر�ق  مس �ـةقـضّيةف ّ القو  وقـد .م

رس هـم  قـسعى إىل اvزتال ت� اخلالفات إىل سوء  يـق ،اف مع لكـن خطـأه 
تقـادات ّه ضـدّ�ـُفقد أ6لن يف مقـاf أن مـا و. لألسف قـوم 6ـىل ينه مـن ا

هــم« نــة اjي ألقــاه أمــام » نقــص يف 3رمجـة اخلطــاب«ســ�}ه » فسـوء  mّلجا
�ة سال يو فا غ تـايل  .ل يـ«ل� ّ رجـع اخلطـأ إىل ا  3ـرمج خطـاب مـني أ» اطخل

Sقوص دون أن ندري ملاذا شلك  يث  مالر�ق  �ف طرا إىل أ�د نفيس مض. مس
يـث ال يطـابق الواقـع أبـدا �ـق  يد الر �قة أن تأ مسأن أ6لن يف صاحل ا ف¡ . حلق

ــد دمع ــث ق ي ــق  � £ي أن  كــون الر ــد ب ــن ا ّم مس فل ــن هي ــات م ¥طف ــه  مبق إ6الن
نــة اخلطــاب اjي ألقــاه أمــام  �ة mّلجا سال يو فا ف غــ يف  ظهــو حمفــول شــ_يف أر

ية ّاأل يةمم يو ّ ا ع Sه مل يقم بذ� وال ندري ملاذا.لّش_ ن األمـر كـذ� وملا اك. لك 
يـث ويه ّهمة ملأ�د نفيس مضطرا إىل أن أقوم هبذه ا مسعن الر�ق  ّمـة ف

ندي إن مل 3 ¯ة �داكعمل 3كن رضورية    .س°ن 
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يـث ّفال 3زال 6د. ذ� رضوري �دا �ـق  مسة نقاط ±امضة يف موقف الر ف
ــد احلــزب ّإىل ²ــد ــف وف ــع موق ــضامن م ــد ت يوعي  اآلن وإن اكن ق ــش_ّا ل
  .ةّ بصورة bمّالرويس

نـة ثت يف خطايب أمـام ّدحت �ة mّلجا سال يو فا غـ شفي، 6ـدد :نظـرأ(ل ) 7لبلـ ا
سائل �قضّيةل اّحول وسائل ²ل .أ: م6ىل vالفات يف ثالث  ّ القو  . ب؛ةم

ــة  ــوى احلرك ت ــة حمحــول  � ّالقو ــيم ــر²¿ ¾ج½ع ــ اÀاvــيل يف امل ي تار خيا ة ّل
نةّالر �ةقضّيةل حول دور العامل األممي يف ا. ج؛ها ّ القو   .م

يث قضّيةلنت يف ا6للقد أ مس األوىل أن الر�ق  �قة جوهر «ف هم يف ا حلقمل  يف
�ــة  قــضّيةلا ّالقو بالشــفةم  قــضّيةل وأنــه يفــصل ا،»لاألســايس كــام يطرÃــا ا

�ة  ّالقو ثـورة قـضّيةعن م ّا سريّمع األل نحـوÅـ و يف اجتـاه اvـزتال  ل 6ـىل هـذا ا
�ة  قضّيةلا ّالقو توريةقضّيةيف م   .س_ د

يح؟ اقــرؤوا مــاّ لك هــل �ــق ر يــيل مــن فقــحصــذ�  فات مــن خطــاب الر
نة مسيث أمام  �ة يوم mّلجا سال يو فا غ سمك1925 آذار 30ل   :نف واحمكوا بأ

نقل ا« لهل من املمكن أن  �ة  قضّيةن ّالقو توريقـضّيةإىل م ّ د سسـ_ ّة؟  ط لن�ـ
ناك ثالث أمم .  أوالّ نظر�قضّيةلا هنقل أن  تعـ°ش يف دوÓ ) أ، ب، ج(ل
بة) د( ثالث ر غوتربز هذه األمم ا °ش يف دوÓ وا²دةل ما ميكـن أن . لع يف ا

نظمي العالقات  نا�  £ي أن  كون  بد Øل هذه احلاÓ؟ من ا ت كون يف  ه هيل م
ي ّاÀا توريقـضّيةإذن، تـ� . ة مضن تـ� اÀوvÓل ّ د لتقـل ا. ةسـ_  قـضّيةف¥ن

�ة  ّالقو توريقضّيةإىل م ّ د Øل هذه احلاÓ س_ نظريةمة يف  ّا نا أن . ل سـ_تطعوملا ا
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لنقل ا توريقضّيةإىل ّ�ة مالقو قضّيةن ّ د وذ� مـا -ة وجـب أن نقـول إذن س_
يه دون انقطاعأ شّ حق  أن-لرشت إ ّا  يف ذ� عوب يف تقر ر مـصريها مبـال

شلك اÀّحق  ّ¾نفصال رشط الزم حلل ا شلك . سـ_توريملـ سط ا ملـومل أ �ـ
Àّتوري إالّا نحو 6ىل هذس_   »لا ا

تقد أن متر ّال أ يـث دونع �ـق  ¥طفات من خطـاب الر مس هذه ا ف يـقملق . تعل 
نـاول ا لمفن الواحض أن مـا مـن أ²ـد  �ـة  قـضّيةت ّالقو نفـصم مـن م يàجـزء ال 

ثورة قضّية ؛ةّ العامقضّيةلا ّا يل ّ العام Sه أن حيو،ةل  ّ توريقضّيةلها إىل ميك ّ د . ةس_
�ـة  قـضّيةلاjي يفـصل ا  هـوعكس ذ� ّالقو ثـورة قـضّيةعـن م ّا يـة  الل ّعام ل

Sه أن حيوّالعام ّة  تورقضّيةلها إىل ميك   .ّةيس_ د
يث إىل أن ّشري خطاب الر�ق  مس Åاألمم يف تقر ـر مـصريها ال ميكـن ّ حـق ف

يث. ¡س_به بدون نضال ثوري مس�علن الر�ق  ف   :ف
ّتصو« سب ت�ر ن نضال ¡أن  ثوريل احلقوق ال  كون إال � ّا نـا . ل ميكSفـال 

ثوريوو²دها األعامل . ¡س_هبا �لربملان ّا هاعند اة ل   ».ختلقمجلاهري ميكهنا أن 
Sنـا أن مناثـل كمي؟ وهـل »أعـامل ثوريـة«و» نـضال ثـوري «عىنملكن ما 

نـضال « ثــوريلا ّا ثوريــاألعــامل «و» ل ّا تالم » ةل نــة وا بقــة ا ســ_بقلـب ا مي ملهلط
سلطة ّا تصار أ ؛ل ثورةني ا ّا رشط رضوري حلـلل  ّ �ـقـضّيةل اàـ ّ القو ة؟ مـن م

£ي ال بد هيا تـصار . ل ثـورةنفاحلديث عـن ا ّا رشط جـوهري حلـلل  ّ  قـضّيةل اàـ
�ة  ّالقو نضال «ا أن نطرح ّأم،  أمرفذ�م ثوريلا ّا ثوريـاألعـامل «و» ل ّا » ةل

لرشط حلل ا àـة  قـضّية� ّالقو ومـن الـرضوري أن . فـذ� أمـر آخـر متامـام
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نـضال «س_توري ال يلغـي ّي الطريق اÀأنالحظ أن طريق اإلصال²ات  لا
ثـوري ّا ثوريــاألعـامل «و» ل ّا نــدما حنـد؛أبـدا» ةل  ّ د طــابع أ²ـد األحــزاب فع

بـار جيب أن نأvذ بعني إصالàïحزب  àحزب ثوري أو نـرص عت¾ àع 
ثوريـــاألعـــامل  «²ـــامس ال ّا هـــامت » ةل مليف ²ـــد ذاهتـــا وإمنـــا األهـــداف وا
ية يا ّا س_ ها اليت لّس_ هامس� فقـد اقـرتح . سـ_تعمل اختـذ احلـزب تـ� األعـامل وا

ناشــفة بعــد ²ــل ّا نظــمي 1906اÀومــا األول 6ــام جملــس  مل ت، كــام نعــمل، 
سلن¾تفاضة« ّوحىت» اإلرضاب العام« ّ ا هم أبـدا . »[ةمل ميـنعلكـن ذ� مل 

Sاشـفة بقوا  ممن أن  هجـوم ّ لك إذن ملـاذا اقرتحـوا. ي mلذ�؟ مل  كـن ذ� 
تصار  �رصية ونظمي ا ن6ىل ا ت ثورةلق ّا 6ـىل احلكومـة » vلـق ضـغط« وإمنا لــل

�ــرصية  سب إصــالحغرضــهلقا يع غرضــهي أ ؛¡ــ  تور«ســ_ تو Àي أ ؛»ســ_ا
ثورياألعامل « إن .»نحمّس«دوما جملس  دعوة غرضه ّا إلصـالح نظـام » ةل

سلطة    دوامدوامدوامدواماألمور القدمي مع  ّا نة ل بقة ا مي بني أيدي ا ا ّ وأمـ،قـضّية ت�ملهلط
ثورياألعامل « ّا £ي تحطميل» ةل نـة  بقـة ا فهـ نظام األمور القدمي وقلب ا مي ملهلط

ثوريــ وإهنــا الطريــق ، أخــرىقـضّية ّا تــصار ،ةل ثــورةن إهنــا طريــق ا ّا تــل ّ ا . امل
¥الف   . جوهريناه خو¾

يــث إىل  �ــق  �ب أرى إشــارة الر مسهــذا ا ف س ّل ــ ثــوري«ل نــضال ا لا ــد - »ل وق
�ة إىل قضّيةلاvزتلت ا ّ القو توريةقضّيةم ّ د ّ أبعد من 3كذب، بل تؤكد، -س_ ّ

تــه  يــث «: قــائال6لنمــا أ �ــق  مسإن الر ف �قــة جــوهر اّ هــم يف ا لمل  حلق  قــضّيةيف
بالشـفة �ة األسـايس كـام يطرÃـا ا لالقو ّ هـم»م يف، ألنـه مل  ّ أن مـن الواجـب ّ
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نفصم عراها عـن  Sعزال، بل يف ص¿ ال  شلك القويم، ال  يناول ا مل  قـضّيةمت
ثورة، وàجزء من  تصار ا ّا ل ثورة األمعقضّيةن ّ ا ّ   .ل

تـصو يث الـيت مفادهـا أنـه  ترب إشارة الر�ق  ّجيب أن  ي مس يـفنع ّر  ا بعـض �ل
تغري ّا بح كـات يف الوضع العاملي اليت جتعل مـن اململ ة ّ حريـقـضّيةتـصن أن 

ية إشـارةقضّيةتقر ر املصري  نة و ً را معل �ـة اآلن يف الوضـع العـاملي ه ف ±ـري اك
تعلق األمر اآلن بأن. احلايل ْفال  هد بعـض ي س°ش نفرتض أن الوضع العاملي 
تغري ّا }ل قريـبل تعلـروأن نعـرتف �. مس_تقات يف  شلك ا يـة ا ّا مل ملـ  ّ حبـققهن

ها ه اآلن كأفق حـىت ن يعرتف بأفذ� ميكن . بنفساألمم يف تقر ر مصريها 
¥ــاجوا إىل ذ� يــون الربجوازيــون إن ا حاÀميقرا تعلــ. ط ّال  ق األمــر بــذ� ي

تعل ّاآلن وإمنا  �ا الـيت ي سال يـة ÀوÓ يو فق بأن ال جنعـل مـن احلـدود احلا غـ ل
نف نقطة انطـالقن���ةمست ُر ٍ احلرب وا �ـة  قـضّيةل اّ حلـللع ّالقو وقا6ـدة م

ي ّرش شلك إما أن  كـو: وا²د من أمر ن.�ة jع تقر ـر املـصري ّ حـق مـن 
�ا اجلــذري، تي أالقـويم،  سال فيــري ²ــدود يو غــ يف الــربMمج اjي     3مكــ¿3مكــ¿3مكــ¿3مكــ¿غ

يد وإما أن  كون  }ل  بعسريمس بغموض يف  . الـربMمج القـويم    قا6دةقا6دةقا6دةقا6دةمس_تق
تعل نقطــة ا يــع احلـاالت أن ا ّومـن الــواحض يف  مل ل  تقر ــر املــصري ال ّ حبـققــةمج

يوعي يم mلحـزب يف الربMمج القو    3مك¿3مك¿3مك¿3مك¿ 3كون ْميكهنا أن ساليف لـش_ّا يو غـا ل
نـاول.  الوقتذات يف ههههقا6دتقا6دتقا6دتقا6دتو يـث  �ـق  توأخىش أن يواصل الر مس ّ حـق ف

تمك¿   .أفق يف الربMمج القويم-كتقر ر املصري 
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�ب  سهذا ا تقـد لل يـث يفـصل اّأنعأ �ـق  ل الر مس �ـة  قـضّيةف ّالقو عـن مجمـل م
¥كون  نده قضّيةفالوضع العاملي  يري ²دود يوأع تقر ر املصري  غي  �ا تغ فسال

نة بل قضّية يه ±ري را   . أساساةميأاكد
نحواكن يث ل األمر 6ىل هذا ا مسيف �لث أخطاء الر�ق    .ف

متزي ّإنه ألمر  سيك نفـس م يلـ أن يقول الر�ق مانو  اخلطـأ 6ـىل هـذا ءالـيشف
ندما أ6لـن يف تقر ـره أمـام  يث  عند الر�ق  مس يوعي ؤمتر املـفع  العـامليلـش_ّا

  :اخلامس ما ييل
نقطإن « ّية األسالا سط اسـ_ يـث يف  �ـق  لة يف مجمـل طريقـة الر �ـ مس  قـضّيةف

ــة  � ّالقو ــةكــيه الفم ي تا لرة ا ــة ال: ل بق ــىل ا ــة لطجيــب 6 ي ّعام ــل اÀوÓ ل { تقأن 
نـف ّربجوازيةال نـفـا مجـ¿ مـن احلـروب وا نـفـا مجـ¿ مـن احلـروب وا نـفـا مجـ¿ مـن احلـروب وا إشـارة (» لعلعلعلعيف احلـدود الـيت أقاميف احلـدود الـيت أقاميف احلـدود الـيت أقاميف احلـدود الـيت أقامهتهتهتهتـا مجـ¿ مـن احلـروب وا

يد يل تأ ¡ا   )س_تالني-ل
ّنــدما أحل ــدا يف ع ¯ا �دي ــين قلــت  ــدا أن نقطــة ال أزمع أب شــ° 6ــىل هــذه ا ل

يـث يف هـذه ااخلطأموضوع  �ـق  ل اjي قام بـه الر مس فقـد حتـدث . قـضّيةف
نه يف  سيك  عالر�ق مانو يل يوعي ؤمتر املف   : أ6لنعندما اخلامس العامليلش_ّا

نـضال مـن أ�ـل مراجعـة « يث ا ليقدم الر�ق  مس تور ف Àسـ_ا àـشعار معـيل ّ
�قة األمر مجمل ي أنهأحلزب عند ا نقل يف  حق  األمم يف تقر ـر ّ حـق قـضّيةي

Àــدان ا ي ــصريها إىل ا ّم ــ_توري حــرصامل ــضّيةلا«اكن ذ� يف ¡راســه . س  ق
�ــة  ّالقو يةيف ضــوء املم ّار يــك » ¡ــس_ رشت يف راد نويف مجــ¿ مــن املقــاالت  @ــ
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ــسان احلــزب  يوعي ل ــش_ّا ساليف املركــزيل يو ــا غ ــؤمتر :نظــرأ (»ل ــار ر امل  تق
يوعي  س� االعامليلش_ّا ّخلامس ا بعة 596¿، ص مل س_الرولط، ا   )يةّ

يف ّوحتد �ث الر�ق زنو في ندما أ6لن6ىلف نقطة  ع نفس ا   :ل
يل مـن األمـور« يث سوى ا نقص آفاق الر�ق  لقلال  مس ثـورة: في ّا ي أن أ ؛ل
�ة  قضّيةلا ّالقو شلك م توري«ميه  سـ_ثوري و°س د �قـة، :نظـرأ (»»ل حلق ا

  )683دد 
ث يل أن 3كون مالحظات  ّمن ا مم يوعي  احلـزب يلملس_تح  يف ّالـرويسلـش_ّا

ية ّاأل ية  مم يو ّا ع يث من فعل الصلّش_ ّحول الر�ق  مس فال . دفة ودون أساسف
هب   .لدvان بدون 

نحو بة  لاكن األمر 6ىل هذا ا يـث األول واألسـايسخلطألLس_� مس الر�ق  . ف
ساب أخطاؤه األخرى من هذا  }ارشةاخلطأتLو   .م األسايس 

نت يف خطايب يف يـة قضّيةل�ّ ما اتصل 6للقد أ ثا ّا ن ّ يـثّ أنل �ـق  مس الر ال « ف
�ة  قضّيةل ا�Sاولي ريد أن  ّالقو هـا فـالïقضّيةكم شفي، : أنظـر (»معق  لبلـا

  .)67دد 
يح؟  يـث أمـام ااقرؤوحصهل ذ�  �ـق  مس ما ييل من خطاب الر نـة ف mّلجا

سمك �ة واحمكوا بأ سال يو نفا غ   :فل
�ــة مغــزى احلركــة  مــا هــو« ّالقو �ا؟ يقــ¾ج½عــيم سال ف يف يو وم هــذا غــ

سة بني رأس املال الرصيب مـن �ـة ورأيس املـال  نا توى يف رصاع ا فا مل حمل
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ساليف من �ة أخرى يـث أمـام :نظرأ (»لالكروايت وا �ـق  مس خطاب الر ف
نة  �ةmّلجا سال يو فا غ ية يف ل ّاأل يلش_ّ امم ّيو   )ةع

شك بعث إىل ا ّمما ال  ل سة بني الي نا ف أن  كون لرصاع ا �ة ّربجوازيةمل سال ف ا ل
ية ّ الرصيّربجوازية وبني التوالكروا نـاب يكون مـن . هة بعـض اÀور  سـ_لكـن 

ي نكر أن من جيد أ ّ±ري املمكن أن  مه �ـة ة احلركـة ن ّالقو سة م نا فـيف رصاع ا مل
ترب  Sه أن  تلفة ال  �ات  يعبني �رجواز�ت قو ميكخم mأن م  المشلك القويم معقّ

�ــ ّفال يــةقــضّيةلمفــا اjي  ــرمس جــوهر ا. اح بحت اآلن 6ا مل وقــد أ ي أ ،صــ
تقضّيةصبحت أ �ات ا تعمرات والقو ّ نضال ا ل مس_ يةّ ضد ابعةمل ّاإلمرب�  بعد ،ل

يــقــضّيةأن اكنــت   ّ يــحمل ّة ودا  قــضّيةلة يف إطــار اÀوÓ؟  مكــن جــوهر اvل
�ة  ّالقو يوم يف نضال امجلاهري م ية لا ّا تلّشعب �ات ا تعمرات والقو ّيف ا ل مس_  ابعـةمل

تغاللّضد  باد املايل س_¾ يايس  سـ_تعو¾ ثقـايف يف تـ� مـ°�ّهتوالـس_ّا لش ا
ــن  ــات م � تعمرات والقو ما ــس_ ــبمل ــة ال�ان ــة ّربجوازي ي ّاإلمرب� ــة  يف ل � ّالقو م

نة سة بـني �رجـواز�ت  مفا. ملهميا نا فـاملعىن اjي ميكن أن  كـون لـرصاع ا مل
ندما تطرح ا �ات  لتلف القو ع يـد أن  كـون قضّيةمخم نحـو؟ أ ¡ 6ـىل هـذا ا ل

ية f يف بعض األ. معناه ±ري ²امس تعلـق . حـوالمهوال أ بداهـة أن  يمفـن ا ل
ية ال مب[اربة  نا بصورة ر س_األمر  �ـات ّ�رجوازيـةئ°ه  ّ�رجوازيـةم إ²ـدى القو

�ة ّقو تعلق بأن الزمرة م يةي أخرى وإمنا  ّاإلمرب� �ة  يف ل ّالقو تغلم نـة  ّا س_ Eـمي  مله
هد امجلــاهري َو ــضط يت ّ الر ــس_ ــا امجلــاهري الّة وأوئ° ــةله � ّفال تعمرات ح ــس_ يف ا مل

ت ــات ا � ّوالقو ل ــة �م ــرابع تغالهلم جت ّهادمه وا ــ_ س ــت إىل ضــط مه يف ذات الوق
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نضال يـةّ ضـد لا ّاإلمرب� يـل ثـورة العا هـم ²لفـاء  ّ و مل mل نـا أن ال . ةجتعل ميكSاكن 
لترب معق ا �ة قضّيةنع ّالقو �ام ّ فال ية احلركـة  ول ح �ـة مهاكنت أ ّالقو 3مكـن يف م

�ـات تلـف القو سة بني �رجـواز�ت  نا مرصاع ا خم ف مـا  وعكـس ذ� هـو. مل
ياكن بإماك ّنا أن "رى األ مه ية ن ّ¾ج½ �ة  mلحركة ةع ّالقو سة م نا فـيف رصاع ا مل

� تلف القو ّبني �رجواز�ت  م تربM معق ا ات لوخم لا �ـة قضّيةع ّالقو �ـام ّ فال . ح
ساوي بني هاتني ا يل إطالقا أن  لصومن ا @س_ تح   .غتنييمل

تالني  يـث 6ـىل مقطـع مـن ¡ـراس  سـ_متد الر�ق  مس ف يةامل«يع ّار  قـضّيةل وا¡ـس_
�ة تـب يف هنايـة 6ـام » مالقو �ـهُ ذ1912كاjي   الـرصاع القـويم هـو« :ف¡ـر 

بقات ال   .»ّربجوازيةلطرصاع بني ا
بدو شري بذ� إىل  يإنه  ريد كام  رسّحصـة Åأن  ¥غـي أن  ّته الـيت  تفـ ت�يغ  صـ

يــ ّاأل يــة مه ّ¾ج½ �ــة  mلحركــة ةع ّالقو يــيف الظــروف م تار خيا لكــن . ة املعطــاةّل
تالني  ُك¡راس  }ل احلرب س_ يةاإلمقتب  ّرب� �ة  قضّيةلمل 3كن او. ل ّالقو  ئذق¥وم

ية  ية مهذات أ 6ّا ينظـيف مل ّر املار تعلـ¡ـس_ ّني ومل  كـن مطلـهبم األسـايس ا  قمل
ترب àجـزء مـن ّحبق ثـورةيع تقر ر املصري  ّا يـة  الل ّعام ثـورةبـل àجـزء مـن ل ّا  ل

ية ّاÀميقرا ط س. ّربجوازية الّ يكون من ا ّو ل  الوضع العاملي ّ مل "ر تغريْذا�ة إنس_
تو�ر قد حوم Sّذ ذ� الوقت وأن احلرب وثورة أ لتـا اك �ـة  قـضّيةل ّالقو مـن م

ثـورةجزء مـن  ّا يـة ل ّاÀميقرا ط ثـورة إىل جـزء مـن ّربجوازيـة الّ ّا ية ل  ¡¾شـرتا
ي ّالعا نني ال. ةمل تا�ت  يولن أحتدث عن  ثيل  ة أوحقّاللك ممتا�ت ±ريه من  ك

ية  يو ّا ع س_الرولّش_ يـث الع½د مفا املعىن اjي ميكن أن  كون. يةّ مس الر�ق  ف
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تالني اjي  Øـل ذ� املقطـع مـن ¡ـراس  ُك6ىل  سـ_ ثـورةتـب يف مـر²¿ م ّا  ل
ية ّاÀميقرا ط نا اآلن مر²¿ �ديدة يه مر²¿     ّّّّربجوازيةربجوازيةربجوازيةربجوازيةالالالال ّ يا وقد د vليف رو س_

ثورة ّا ية  الل ّعا ية الالالالمل ية عام ية عام ية عام ّّعام ّّ تارخيين���ة الوضع لللل ّا  اجلديد؟ لـن  كـون �j ±ـري ل
ي هذا املعىن وهو �ق  مسأن الر ¥طفـات vـارج املـاكن والزمـان ف مقث يقـدم 

تارخييوvارج أية ص¿ �لوضع  ّا يخرق بذ� أسس اجلـدل األويـل ّ احلي  ل ة ل
بارودون أن يأvذ بعني  ي[ا يف وضع bرخيي معني ميكن عت¾ ¯ا  حص أن  ش°

بح  نـة لقد قلت يف خطـايب أمـام .  يف وضع bرخيي آخرvاطئيصأن  mّلجا
�ة جيب أن منزي بني  سال يو فا غ بالشـفة د يصعل لن يف الطريقة اليت يطـرح ا

�ةقضّيةل هبا اّالروس تعلـق األمـر ؛م القو �ـه  تـو�ر و }ل أ يد ما  ي وهام  ك فصع ق
ّثــورة� يــة ل ّاÀميقرا ط تــربت اّربجوازيــة الّ �ــه ا ل و ع �ــة  قــضّيةف ّالقو جــزءا مــن م

يةاحلركة  ّاÀميقرا ط تـو�ر اjي تعلـق، العامةّ يد أ ّ و ك �ـه األمـر �صـع ّثـورةف   ل
بحت اّية لعامال لوأ �ـة  قـضّيةص ّالقو ثـورةف�ـه جـزءا مـن م ّا يـةل نـاك . ل العام هو

بني يدة  ²ّا�ة أ ن يـل¡ يـزي مـن أ هـذا ا ّ ما  مه �مت هـم . ة ²امسـةل يفوأخـىش أن ال 
يد ن يف طريقة طـرح  يزي بني ا ية هذا ا يث بعد مغزى أ لصعالر�ق  مت مه �مس ف

�ةقضّيةلا ّ القو   .م
يـث  �ـق  �ب أن حمـاوÓ الر تقد �j ا تأ مس لع ف  قـضّيةكنـاول احلركـة ال لـس

كها فالï بل  �ـات فهيـاقـضّيةمعق تلـف القو م مزامحـة بـني �رجـواز�ت   خم
Sقاص من قوة احلركة « �ـة س�ا ّالقو شعيب وم هـا ا هـم لطا لـو6ـدم  بع ثـوريف ّا  ل

يق شفي، 6دد :انظر(» .لعما   )7لبل ا
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نحو بة  لإن األمر 6ىل هذا ا ثاينخلطألLس_� يث ا ل الر�ق  مس   .ف
متزي ّإنه ألمر  يف نفـس الـيشء حـول هـذا  أنم � يقول الر�ق زنو في  اخلطـأف

ندما أ6لن يف خطابه أمام  يث  عند الر�ق  مس نة فع �ةmّلجا سال يو فا غ   :ل
نــدما يقــول أن احلركــة ال« يــث vــاطئ  �ــق  يــد الر عإن تأ مس �ــةف¡ ّفال  يف ح

�ا تقودهـا ال سال فيو £ي ±ـري ثوريـّربجوازيـةغـ  �jو ّ �قــة،  (»ةفهـ حلقانظـر ا
  )683دد 

تقهل هذا  بداهـة أن الاءل¾ ومـرة أخـرى ال . ل من فعل الـصدفة؟ مـن ا
هب   .لدvان بدون 

نت يف.أvريا نت قد أ 6ل  à ثقضّيةل�ّ ما اتصل ّ ا يث يقوم ل ثة أن الر�ق  مسا فل
نـاول ا«بـ  Óلحمـاو �ـة  قـضّيةلت ّالقو �ا vـارجم سال فيف يو صـ¿ �لوضـع ّ لك غـ

Sة يف أورو�   ».ملمكالعاملي واآلفاق ا
يح؟ نعم، إ يث مل يقم يف خطابه بإشـارة . نه كذ�حصهل هذا  مسفالر�ق  ف

يـ ولو هم أن الوضع العاملي يف الظـروف احلا نا  يد  ّمن  ل جتعل ة وخـصوصا نفبع
�ا 6امل جوهري يف ²ـل سال يو بة  �ّ ف غ ل �ـةقـضّيةل الLس_ ّ القو  فـأن 3كـون .م

شلك �ة وقد  سال يو ّاÀوÓ ا Eـ غ يـني فل لت �jات إ*ـر اتفـاق احللفـني اإلمرب�
يني مم بة الكربى اليت تدور اآلن بـني ئ°س_الر mلعا ال ميكهنا من اإلفالت من ا

يةالقوى يف اÀول  ّاإلمرب� يطـة هبـا فـلك ذ� بقـي vـارج جمـال نظـر ل حمل ا
يث۞ مسالر�ق    ف
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