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آفاق الثورة يف الصني
الصينياة في تنفيذياة ا ألمم اية ا
الش يوع اية  20تشرين الثااني 2216
خطاب في اللاجنة ا
أآياها االرفاق،
قبل أآن أآ امر الى موضوع الناقاش ،أآعتقد أآ ان من الضروري أآن أآعلن أآن اي ال أآمتلك عن القضياة
مضطرا
الصينياة الماداة الضا افية الضا رورياة لتقديم لوحة عا امة للث اورة ا
ا
الصينياة .لذا ،أآجد نفسي ا
ساسي ولها صلة مباشرة ابت اجاه الث اورة
الى أآن أآقتصر على تقديم مالحظات عا امة ذات طابع أآ ا
الصينياة العا ام.
ا
بين يداي أآطروحات بتروف و أآطروحات ميف وتقر َيرا اتنغ بينغ-شان ومالحظات رافس في
الصينياة .أآعتقد أآن ك ال هذه الواثئق ،رغم فضائلها ،تشكو من نقص فادح وهو ال
القضياة ا
الصينياة .أآعتقد أآ ان من الضا روري ،قبل ك ال شيء،
مباالتها بعدد من القضاّي الجذرياة في الث اورة ا

أآن أآلفت االنتباه الى هذه الناقائص .لذا ،س تكون مالحظاتي ذات طابع نقدي في ذات
الوقت.

 .2طابع الثورة يف الصني
الخاص بهم .لقد فهم بعض االرفاق من
لقد قال لينين أآنه س يكون ا
للصينياين قريبا عام  2201ا
ذلك أآنه س يكون عند ا الصينياين تكرار مطابق لما حصل عندان هنا في روس يا عام .2201
الصينياة س تكون نسخة مطابقة لثورة
أآياها االرفاق ،ا ان ذلك خطأأ .فلم يقل لينين أآبدا أآ ان الث اورة ا
الخاص بهم .وهذا يعني أآ ان الث اورة
 2201في روس يا .وك ال ما قاله هو أآ ان ا
للصينياين عام  2201ا
الصينياة س تكون لها ،ابالضافة الى الخصائص العا امة في ثورة  2201في روس يا ،سماتها
ا
الصينياة.
الخاصة على الث اورة ا
الخاصة ال اتي س تضع بصمتها ا
ا
ما هي تلك الخصوص ايات؟
الصينياة هي ثورة ديمقراط اية برجوازياة فان اها ،في ذات
الخاص اية ا ألولى هي أآن اه بينما الث اورة ا
الصين .وفي هذا ،على
تحرر قومي تتاجه ضدا الهيمنة االمبرّيل اية ا ألجنب اية في ا
الوقت ،ثورة ا
خص ،تختلف عن ثورة  2201في روس يا .فالناقطة المه امة هي أآ ان قاعدة االمبرّيلياة في
ا أل ا
خص ،في واقع أآ ان الخيوط
ا
الصين تظهر ال في اقوتها العسكرياة فحسب ،بل ،وعلى نحو أآ ا
الصين وسكك الحديد والمطاحن والمصانع والمناجم والبنوك ،وغيرها،
ا ألساس ياة ا
للصناعة في ا
هي ملك االمبرّيل ايين ا ألجانب أآو تحت س يطرتهم .مما ينتج عنه أآ ان قضاّي الناضال ضدا
الصينياة.
االمبرّيل اية ا ألجنب اية و أآعوانها ا الصينياين ال يمكنها ا اال أآن تلعب دورا ها اما في الث اورة ا
الصينياة بثورات عمال ك ال البلدان ض اد االمبرّيلياة.
وهذا الواقع يُلحق ،مباشرة ،الث اورة ا
الصين ضعيفة الى
الخاص اية الثاانية في الث اورة ا
الصينياة هي أآ ان البرجوازياة القومياة الكبيرة في ا
أآقصى ح اد ،و أآضعف بكثير جداا مما كانت عليه البرجوازياة االروس ياة عام  .2201وهذا أآمر
للصناعة متج امعة بين أآيدي االمبرّيل ايين ا ألجانب ،لم
مفهوم .ولما كانت الخيوط ا ألساس اية ا
الصدد فا ان
يكن للبرجوازياة القومياة الكبيرة ا اال أآن تكون ضعيفة وفي المؤخارة .وفي هذا ا
الصين كأأحد الوقائع
مالحظة ميف على صواب في موضوع ضعف البرجوازياة القومياة في ا
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الصينياة .لكن ،ينتج عن ذلك أآ ان دور المبادر والمرشد في الث اورة
الخصوص اية في الث اورة ا
الصينياة ،ودور القائد للفالحين ا الصينياين يجب ،حتما ،أآن يُلقى على كاهل الطبقة العمال اية
ا
الصينياة وحزبها.
ا
الصينياة
الصينياة ال يجب التقليل من آأهم ايتها وهي أآ ان الث اورة ا
وهناك خاص اية اثلثة في الث اورة ا
تطوره وبتجربته الث اورياة وعونه ال يمكنه ا اال أآن
مالصقة لالت احاد ا
السوفييتي ال اذي بوجوده و ا
الصينياة ض اد االمبرّيل اية وض اد بقاّي االقطاع والقرون الوسطى في
يسهال نضال الطبقة العمال اية ا
الصين.
ا
الصينياة والتاي تحداد طابعها وات اجاهها.
السمات الخصوصياة ا ألساس ياة في الث اورة ا
تلك هي ا

 .1اإلمربرالية والتدخل اإلمربرالي يف
الصني
أآول عيوب تلك ا ألطروحات هو عدم اهتمامها أآو انتقاصها من آأهم اية قض اية التادخال االمبرّيلي
الصين .فا ان دراسة لتلك ا ألطروحات يمكنها أآن تقودان الى االعتقاد أآ ان ليس هنالك ،في
في ا
الصين ،و أآ ان هنالك فقط صراع بين الشا مالياين
مبرّيلي في ا
الوقت الحاضر ،أآ اي تدخال ا ا
والجنوب ايين ،أآو بين مجموعات من الجنراالت .و أآكثر من ذلك ،ففيها تو اجه يوحي بأأ ان معنى
الصينياة ،فان لم تكن الحالة تلك فليس
التادخال هو اعتداء الجيوش ا ألجنب اية على ا ألرض ا
هنالك تدخال.
أآياها االرفاق ،ذلك خطأأ كبير .ا ان التدخال أآبعدُ من أآن ينحصر في اعتداءات الجيوش .وال
تمث ال اعتداءات الجيوش أآبدا الخاصياة ا ألساس ياة في التادخال .ففي االظروف االراهنة للحركة
الث اورياة في البلدان االرآأسمال اية ،حيث االعتداء العسكري ا ألجنبيي المباشر يمكن أآن يثير
احتجاجات ونزاعات ،يفترض التادخال أآكثر مرونة و أآشكاال أآكثر تخفايا .وفي الظروف الجارية
اليوم تفضا ل االمبرّيل اية التادخال في بلد اتبع بتنظيم الحرب ا ألهل اية فيه من خالل تمويل القوى
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االرجع اية ض اد الث اورة ،وبتقديم عون معنوي ومالي ألعوانها ا الصينياين ض اد الث اورة.
اضطر االمبرّيليون الى تصوير صراع دينيكين وكولتشاك وورنغل ويودنيتش
لقد ا
ض اد الث اورة في روس يا كصراع داخلي محض .لكنانا نعلم جميعا ،وليس فقط نحن بل العالم
أآجمع ،أآ ان امبرّيلييي انجلترا و أآمريكا وفرنسا والياابن كانوا يقفون وراء أآولئك الجنراالت
االرجع ايين االروس ال اذين لو ال س ندهم لكانت حرب آأهل اية خطيرة أآمرا مس تحيال .ويجب أآن
الصين نفس الشا يء .فصراع ُوو بييف-فو وسان شانغ-فانغ وشانغ تسونغ تسولين-
يقال عن ا
الصين كان مس تحيال بك ال بساطة لو ال أآ ان أآولئك الجنراالت تلقاوا العون
شانغ ض اد الث اورة في ا
من امبرّيلييي جميع البلدان ،ولو ال أآ ان هؤالء ا ألخيرين قدا موا ألعوانهم ا ألسلحة والفناياين
و«المستشارين» ،الخ.
فيما تكمن اقوة جيش كانتون؟
حرر من االمبرّيل اية؛
في واقع أآن اه يدفعه مثل أآعلى ،تدفعه الناخوة ،خالل الناضال من أآجل التا ا
الصين.
تحرر ا
في واقع أآن اه يحقاق ا
الصين؟ في واقع أآن اهم مستندون الى امبرّيلييي
فيما تكمن اقوة الجنراالت المعادية للث اورة في ا
ك ال البلدان ،والى مالكي ك ال سكك الحديد واالمتيازات والمطاحن والمصانع والبنوك والمراكز
الصين.
التاجارياة في ا
وابلتاالي ال يتعلاق ا ألمر ابعتداء الجيوش ا ألجنب اية فقط وال يمكن أآن ينحصر ا ألمر في ذلك
الصين .ا ان االعتداء على أآيدي
أآبدا ،كأأن يقدام امبرّيليو ك ال البلدان العون ألعداء الث اورة في ا
الصين.
الخرين هو أآصل االعتداء االمبرّيلي الحالي في ا
الصين أآو ينتقص من آأهم ايته فان اما هو ال
لذا ،فا ان من ال يبالي بواقع التادخال االمبرّيلي في ا
الصين أآو ينتقص من آأهمياته.
يبالي اب ألمر االرئيسي والأكثر آأساس ياة في ا
لقد قيل أآ ان االمبرّيل ايين الياابن ايين يظهرون بعض مالمح «الناية الط ايبة» نحو أآهالي كانتون
الصينياة بوجه عا ام .وقيل أآ ان االمبرّيل ايين ا ألمريكيين ليسوا على ما عليه الياابن ايون في
والث اورة ا
هذا ا ألمر .أآياها االرفاق ،ا ان ذلك كمن يخدع نفسه.
الس ياسة االمبرّيل اية ،بما في ذلك االمبرّيل ايتين ا ألمريكية
يجب أآن نعرف كيف نمياز جوهر ا
ابلقوة ،لكن من
والياابنياة ،عن أآقنعتها .فكثيرا ما قال لينين أآ ان من ا
الصعب أآن يُأأخَذ الث اورياون ا
السهل جدا ا ،أآحياان ،أآن يُأأخَذوا ابللاين .أآياها االرفاق ،ال يجب أآبدا أآن ننسى هذه الحقيقة التاي
ا
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قدامها لينين .وعلى ك ال حال ،من الواضح أآ ان االمبرّيل ايين الياابن ايين وا ألمريكياين قد برهنوا
على قيمتها .لذا ،من الضا روري أآن نمياز ،تمييزا قويما ،اطراء االمبرّيل ايين أآهالي كانتون عن
بقوة
واقع أآ ان االمبرّيلياين ال اذين يظهرون كرماء ابطرائهم هم أآنفسهم ال اذين يتشباثون ا
الصين ،وليس عندهم ن اية ال اتخلاي عنها مهما كان الث امن.
بقروضـ«هم» وسكك الحديد في ا

 .2اجليش الثوري يف الصني
الحق أآ ان
الصيني .ا
تتعلاق مالحظتي الثاانية في ا ألطروحات المقدا مة بقض اية الجيش الث اوري ا
قض اية الجيش غائبة أآو منتقص من آأهم ايتها في ا ألطروحات( ،صوت يهتف« :هذا صحيح»)،
وفي ذلك نقيصتها الثاانية .وغالبا ما آأع ُتبر التاقدام نحو شمال كانتون ،ال على أآن اه اتاساع الث اورة،
وان اما على أآن اه نزاع بين الجنراالت ُووو ابي-فو وسان شوان-فانغ من جهة وقادة كانتون من
جهة اثنية هدفه ازاحة جنراالت ليح ال محلاهم آخرون .أآياها االرفاق ،ذلك خطأأ كبير .فالجيوش
الصين هي عامل أآكثر آأهم اية في نضال العمال والفالحين ا الصينياين في سبيل
الث اورياة في ا
حرر.
التا ا
الصيني
هل كان من المصادفة أآن اه الى حدود أآ اّير أآو حزيران من هذا العام كان يقدار الوضع ا
على أآن اه قاعدة االرجع اية اثر هزيمة جيوش فان يوهس يانغ ،بينما فيما بعد ،في صيف هذا العام،
لم يكن لجيش كانتون المظ افر ا اال أآن يتقدام الى الشا مال ويحت ال هوابي فتتغيار كامل اللاوحة،
جذرّي ،لصالح الث اورة؟
ا
الصين،
ال .لم يكن ذلك صدفة .ا ان تقدام كانتون يعني ضربة لالمبرّيل اية ،ضربة ألعوانها في ا
الصحافة ،وحرياة ا
تنظم العناصر ا
الش يوعياة
ان اه يعني حرياة االجتماع ،وحرياة االضراب ،وحرياة ا
خاص .وهذا ما يمث ال الميزة وا ألهم اية القصوى
في كامل ا
الصين ،بوجه عا ام والعمال بوجه ا
الصين.
للجيش الث اوري في ا
فيما مضى ،في القرنين الث اامن عشر والتااسع عشر ،تندلع الث اورات ،عموما ،ابنتفاضة الشا عب،
في أآغلب ا ألحيان غير مسلاحة أآو ضعيفة التاسلاح ،وتدخل في صدام مع جيش الناظام القديم
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معنوّيته أآو كسب جزء منه الى جانبه .ذلك هو الشا كل الناموذجي ال اذي
وتحاول الحطا من ا
كانت عليه المعاقل الث اورياة فيما مضى .وذلك ما حدث هنا في روس يا عام  .2201لقد ات اخذت
الصين؛ فقد تصادم جيش الحكومة القديمة ال مع شعب أآعزل ،بل
ا ألمور مجرى مختلفا في ا
الصين جيش الث اورة
مع شعب مسلاح في هيئة جيشه الث اوري .تحارب الث اورة المسلاحة في ا
الصينياة و أآحد فضائلها .وهنا تكمن ا ألهم اية
المضاداة .وذلك احدى الخصائص المميازة للث اورة ا
الصين.
الخاصة للجيش الث اوري في ا
ا
لذا ،فا ان االنتقاص من آأهم اية الجيش الث اوري هو من النقائص غير المقبولة في ا ألطروحات.
لكن ما ينتج عن ذلك هو أآ ان على ا
الصين أآن يولوا العمل في الجيش آأهمياة
الش يوعياين في ا
خاصة.
ا
في المقام ا أل اول ،يجب على ا
الس ياسي في الجيش من جميع
يقووا عملهم ا
الش يوعياين أآن ا
ضروري
الصينياة .وذلك
الناواحي ،و أآن يضمنوا أآن يصبح الجيش قناة ونموذجا ألفكار الث اورة ا
ا
خاص أل ان مختلف ضروب الجنراالت ،ال اذي ليس بينهم والكيومنتانغ من أآمر
على نحو ا
مشترك ،يحاولون االلتحاق بحكومة كانتون ،من جهة أآن اها اقوة يتسلال اليها أآعداء الشا عب
تفسخ الجيش .والطريقة الوحيدة لتحييد أآولئك
ا
الصيني ،واذ يلتحقون بها فان اهم يحلاون ا
الس ياسي
«الحلفاء» أآو أآن نجعل منهم أآعضاء في الكيومنتانغ حقيقياين هي أآن انقوي العمل ا
و أآن نقيم رقابة ثورياة عليهم .فلن يكون الجيش ا اال في وضع صعب جداا اذا لم ينجز ذلك.
في المقام الث ااني ،يجب على الث اورياين ا الصينياين بما فيهم ا
الش يوع ايين أآن ينخرطوا في دراسة
نوّي ،ألن اه عامل رئيسي في الث اورة
عميقة ا
لفن الحرب .فال يجب عليهم أآن يعتبروها أآمرا اث ا
الصينياة .يجب على الث اورياين ا الصينياين وابلتاالي على ا
الش يوع ايين أآيضا أآن يدرسوا افن الحرب
ا
الصدارة ويكتس بوا مختلف مراكز القيادة في الجيش الث اوري .ا ان
حتاى يصلوا تدريجياا الى ا
الصيني في الطريق القويم ،صوب هدفه مباشرة.
ذلك هو ضمانة أآن يسير الجيش الث اوري ا
فلن تكون هناك ا اال تأأرجحات وتردادات في الجيش اذا لم ينجز ذلك.
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 .2طابع احلكومة املقبلة يف الصني
تتعلاق مالحظتي الث االثة بواقع أآ ان ا ألطروحات ال تقول شيئا ،أآو ال تقول بما فيه الكفاية ،عن
الصين .يقترب ميف من الموضوع في أآطروحاته على
طابع الحكومة المقبلة الث اوري في ا
يتجر أآ على االنتهاء ابلقض اية الى نتائجها.
حسابه .ولما اقترب منه أآصبح خائفا لسبب معيان ولم ا
الصغيرة الث اورياة
الصين س تكون حكومة البرجوازياة ا
يرى ميف أآ ان الحكومة الث اورياة المقبلة في ا
تحت قيادة الطبقة العمال اية .فماذا يعني ذلك؟ في زمن ثورة ش باط عام  ،2227كان المناشفة
واالشتراكيون الث اورياون كذلك أآحزااب برجوازياة وبرجوازياة صغيرة ثورياة بقدر معيان .فهل يعني
الصين س تكون اشتراكية-ثورياة-منشفياة؟ ال .لن تكون
ذلك أآ ان الحكومة الث اورياة المقبلة في ا
كذلك .لماذا؟ أل ان حكومة االشتراكيون الث اورياون والمناشفة هي في الواقع حكومة امبرّيل اية،
الصين أآن تكون ا اال حكومة معادية لالمبرّيل اية.
في حين ال يمكن للحكومة الث اورياة المقبلة في ا
واالختالف هنا رئيسي .لقد كانت حكومة ماك دوانلد «عمال اية» ،لكناها رغم ذلك حكومة
امبرّيل اية ألن اها ترتكز على الحفاظ على الهيمنة االمبرّيل اية البريطان اية في الهند ومصر مثال .واذا
الصين وجدان أآ ان لهذه ا ألخيرة الفضل
ما قارانا حكومة ماك دوانلد ابلحكومة الث اورياة المقبلة في ا
في أآن اها حكومة معادية لالمبرّيل اية .فال يكمن ا ألمر في طابع حكومة كانتون ال اديمقراطي
الصين ،فحسب ،بل أآيضا ،وقبل
البرجوازي التاي هي جنين الحكومة الث اورياة المقبلة لكامل ا
ك ال شيء ،في أآال يمكنها أآن تكون ا اال حكومة معادية لالمبرّيل اية ،و أآ ان ك ال تقدام تحرزه هو
بمثابة ضربة قوياة لعالم االمبرّيل اية ،وابلتاالي ،ضربة لصالح الحركة الث اورياة العالم اية.
حق عندما قال أآن اه فيما مضى ،قبل حلول عصر الث اورة العالمياة ،كانت
لقد كان لينين على ا
حرر الوطني جزءا من الحركة الدا يمقراط اية العا امة .والن ،بعد انتصار الث اورة
حركة التا ا
حرر الوطني جزءا
ا
السوفييتياة في روس يا ،وحلول عصر الث اورة العالمياة ،أآصبحت حركة التا ا
من الث اورة العمال اية العالم اية.
لم يأأخذ ميف هذه الخاص اية المميازة بعين االعتبار .أآعتقد أآ ان طابع الحكومة الث اورياة المقبلة
الصين س يكون ،عموما ،مشابها لما كناا تح ادثنا عنه في بلدان عام  ،2201ان اها حكومة
في ا
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بمثابة دكتاتورياة العمال والفالحين الدايمقراط اية ،مع اختالف يقوم في أآن اها س تكون ،قبل ك ال
شيء ،حكومة معادية لالمبرّيل اية.
تطور اشتراكي في
تطور غير ر أآسمالي ،أآو بتعبير أآ ا
صح ،الى ا
س تكون حكومة انتقال الى ا
الصين .ا ان هذا المجرى في
الصين .ذلك هو االت اجاه ال اذي يجب أآن تسير فيه الث اورة في ا
ا
تحرر وطني فان اها
تطور الث اورة تسهاله ثالثة عوامل :أآ اوال .ل اما كانت الث اورة ا
ا
الصينياة ثورة ا
أ
الوط
ن
مبرّيل
الص
ا
الصينياة
الكبيرة
ة
ي
ة
ي
ز
ا
و
البرج
نت
ا
ك
ا
م
ل
نيا.
اث
ين؛
في
نها
ا
و
ع
آ
و
ة
ي
اال
د
ض
ستسير
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ضعيفة ،و أآضعف م اما كانت عليه البرجوازياة الوطن اية االروس اية في فترة  ،2201فا ان ذلك
ستتطور في
الصين
يسهال هيمنة الطبقة العمالياة وقيادة الحزب للفالحين؛ اثلثا .أآ ان الث اورة في ا
ا
السوفييتي .ا ان بلوغ هذا
ظروف تمكانها من اس تغالل تجربة وعون الث اورة المظفارة في االت احاد ا
المجرى الناجاح التاام والمؤكاد س تحدا ده عوامل عديدة.
الصينياة ،على وجه التاحديد،
لكن ا ألمر الواضح هو أآ ان الناضال في سبيل هذا الطريق للث اورة ا
ا
هو مه امة ا
الش يوع ايين ا الصينياين ا ألساس اية.
ومن هنا تبرز مه امة ا
الش يوعياين ا الصينياين فيما يتعلاق بموقفهم من الكيومينتانغ والحكومة الث اورياة
الصين .لقد قيل أآ ان على ا
الش يوع ايين ا الصينياين أآن ينسحبوا من الكيومنتانغ .أآياها
المقبلة في ا
االرفاق س يكون ذلك خطأأ .س يكون انسحاب ا
الش يوعياين ا الصينياين من الكيومنتانغ في الوقت
الصينياة وطابعها وآفاقها ،تدعام ،دون ا
شك ،بقاء
االراهن خطأأ كبيرا .فكامل مجرى الث اورة ا
ا
الش يوع ايين ا الصينياين في الكيومنتانغ وتقوية عملهم فيه.
لكن هل يمكن للحزب ا
الصيني أآن يشارك في الحكومة الث اورياة المقبلة؟ ال فقط
الش يوعي ا
الصينياة وطابعها وآفاقها تدعام
يس تطيع ذلك فحسب ،بل يجب عليه ذلك .فمجرى الث اورة ا
مشاركة الحزب ا
الصين .ا ان في ذلك تكمن
الش يوعي ا
الصيني في الحكومة الث اورياة المقبلة في ا
الصينياة.
احدى الضا ماانت الجوهرياة لخلق فعلي لهيمنة الطبقة العمال اية ا
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 .1القضية الفالزية يف الصني
تتعلاق مالحظتي االرابعة ابلقض اية الفالحياة في ا الصين .يعتقد ميف أآ ان من الواجب الشا روع
الصيني.
السوفييتات ومن ذلك سوفييتات الفالحين في االريف ا
مباشرة في تطبيق شعار تأأليف ا
أآرى أآ ان ميف يسير كثيرا جداا الى ا ألمام.
لكن
ال يمكننا أآن نأألاف سوفييتات في االريف متجنابين ذلك في المراكز ا
الصناع اية في ا
الصين .ا
الصين ليس شعار مباشرا في الوقت الحاضر.
تأأليف سوفييتات في المراكز ا
الصناع اية في ا
السوفييتات خارج الوضع ال اذي يحيطها .فال
ويجب أآال يغيب عن ال اذهن أآن اه ال يمكن تقدير ا
الصين في مرحلة
السوفييتات ،والحالة هنا سوفييتات الفالحين ،فاذا لم تكن ا
يمكن تنظيم ا
أآوج حركة فالحياة ا
تحطم نظام ا ألمور القديم وتبني سلطة جديدة ،آخذين في الحس بان أآ ان
الصين كانت قد ف اجرت الحاجز ودخلت مرحلة تركيز سلطة
المراكز ا
الصناع اية في ا
السوفييتات.
ا
الصينياة عموما قد دخلوا ،بعدُ  ،هذه المرحلة؟
هل يمكننا القول أآ ان الفالحين ا الصينياين والث اورة ا
السوفييتات الن ان اما هو جري الى بعيد جداا ،في حين
اكال ،ال يمكننا ذلك .فالحديث عن ا
السوفييتات بل تأأليف لجان الفالحين.
أآ ان القض اية التاي يجب طرحها اليوم ليست ا
الصورة التاي أآراها هي لجان فالحياة ينتخبها الفالحون ،قادرة على صياغة مطالب الفالحين
ا ان ا
ا ألساس اية ،وتتاخذ ك ال االجراءات لضمان تحقيق تلك المطالب بطريقة ثورياة .ويجب أآن
تطور الث اورة في االريف.
تكون هذه اللاجان بمثابة محور ا
أآعلم أآ ان هنالك أآعضاء من الكيومينتانغ وحتاى ش يوع ايين ال يرون أآن من الممكن اندالع الث اورة
في ا ألرّيف ألن اهم يخشون أآن اه اذا ما انخرط الفالحون في الث اورة فان اهم سوف يجعلون وحدة
الجبهة المعادية لالمبرّيلياة تضطرب .أآياها االرفاق ،هذا خطأأ كبير .فكلاما كان انخراط الفالحين
الصين أآصلب و أآقوى.
ا الصينياين في الث اورة أآسرع و أآوسع ،كانت الجبهة المعادية لالمبرّيل اية في ا
وخاصة اتنغ بينغ-شان ،على صواب ات ام عندما ساندوا فكرة أآ ان تلبية
ا ان مؤلافي ا ألطروحات ،ا
فورياة لعدد معيان من المطالب أالكثر الحاحا عند الفالحين هي شرط جوهري النتصار
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الصين .و أآعتقد أآ ان الوقت قد حان لكسر هذا الجمود و«الحياد» نحو الفالحين
الث اورة في ا
ال اذي نالحظه عند في عمل بعض عناصر الكيومينتانغ .آأعتقد أآن اه يجب على ك ال من الحزب
ا
الصيني والكيومينتانغ ،وابلتاالي حكومة كانتون ،االنتقال من ا ألقوال الى ا ألفعال
الش يوعي ا
أ
دون تأأخار ،و أآن يطرحا قض اية تلبية مطالب الفالحين الكثر حيوياة.
ما يمكن أآن يكون لذلك من آفاق ومدى فذلك س يحداده مجرى الث اورة .و أآعتقد أآن اه يجب
المضي في القضاّي بعيدة المدى الى أآبعد من تأأميم ا ألرض .وفي جميع ا ألحوال ،ال يجب أآن
نتخلاى عن شعار مثل شعار تأأميم ا ألرض.
ما هي الطرق والوسائل التاي يجب على الث اورياين ا الصينياين أآن يتاخذوها النهاض جماهير
الفالحين ا الصينياين الواسعة للث اورة.
أآعتقد أآن اه يمكننا أآن نتح ادث عن ثالث طرق في االظروف المعيانة.
الصينياون ابل اتأأثير في
الطريقة ا ألولى هي تأأليف اللاجان الفالحياة ومن داخلها يقوم الث اورياون ا
الفالحين( .صوت يهتف« :ماذا عن الجمع ايات الفالحياة؟») .أآعتقد أآ ان الجمع ايات الفالحياة
تتحول الى لجان فالحياة تتمتاع بك ال التادابير الحكومياة
ستتج امع حول اللاجان الفالحياة أآو ا
الضا رورياة لتحقيق المطالب الفالحياة .لقد تح ادثت عن هذه الطريقة .لكنها طريقة غير كافية.
الصين ما يكفي من الث اورياين لهذه المه امة.
السذاجة أآن يذهب في اعتقادان أآن اه يوجد في ا
فمن ا
أ
الصين قرابة  200مليون ساكن ،منهم قرابة  210مليون صيني آكثر من تسعة أآعشارهم
ا ان في ا
فالحون .فا ان أآ اي شخص يعتقد أآ ان بضعة عشرات الآالف من الث اورياين ا الصينياين يمكنهم أآن
يشملوا هذا المحيط من الفالحين ان اما هو مخطئ .وابلتاالي فا ان وسائل اضافياة ان اما هي
ضرورياة.
الطريقة الثاانية هي التاأأثير في الفالحين من خالل الحكومة الشا عبياة الث اورياة الجديدة .فمما ال
ا
تحرر حكومة جديدة ،حكومة من طراز حكومة
شك فيه أآن اه س تتركاز في ا ألقاليم ال اتي س َّ
كانتون .وم اما ال ا
شك فيه أآن اه يجب على تلك الحكومة وجهازها التاركيز على موضوع تلبية
مطالب الفالحين الأكثر الحاحا اذا ما أآرادت حقاا أآن تتقدام الث اورة .لذا ،فا ان مه امة ا
الش يوع ايين
والث اورياين عموما هي أآن ينخرطوا في جهاز الحكومة الجديدة حتاى تكون تلك الحكومة قريبة
من جماهير الفالحين ومن خاللها يساعدوا الفالحين على ضمان تلبية مطالبهم المل احة ا اما
ابنتزاع أآراضي المالكين العقاارياين أآو تقليص الجباية و االريع حسب ا
الظروف.
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الطريقة الث االثة هي التاأأثير في الفالحين من خالل الجيش الث اوري .لقد كنت تح ادثت عن
الصينياة .فالجيش الث اوري هو أآ اول اقوة س تدخل
آأهم اية الجيش الث اوري الكبيرة في الث اورة ا
يمر بك ال ما
يمر ،أآ اوال ،بمناطق فالحياة كثيفة السكاان ،وابلتاالي س ا
ا ألقاليم الجديدة ،وس ا
يكون نظرة الفالح للحكومة الجديدة وما لها سمات جيادة أآو سيائة .فا ألمر يتوقاف ،أآساسا،
ا
على سلوك الجيش الث اوري ،وموقفه من الفالحين ومن المالكين العقاارياين ،وقدرته على
مساعدة الفالحين؛ وعلى ما س يكون عليه موقف الفالحين من الحكومة الجديدة الكيومنتانغ،
الصينياة عموما .فان لم ننس أآ ان هناك عددا ال بأأس به من العناصر المتشكاكة
ومن الث اورة ا
الصين والتاي يمكنها أآن تغيار لون الجيش نحو ا ألسو أآ ،فس يكون
التحقت ابلجيش الث اوري في ا
الصين وس ياس ته الفالحياة كبيراتن
الس ياسي للجيش الث اوري في ا
معلوما كم أآ ان آأهم اية اللاون ا
في عيون الفالحين.
لذا ،يجب على ا
الش يوع ايين ا الصينياين والث اورياين ا الصينياين عموما أآن ي اتخذوا ك ال ال اتدابير
ليجعلوا العناصر المعادية للفالحين داخل الجيش في موضع حياد حتاى يحافظوا على االروح
الث اورياة عند الجيش ،وحتاى يضمنوا أآن يساعد الجيش الفالحين وينهضهم للث اورة.
الصين ،لكن فيما بعد ،عندما يحطا رحاله تكون
قيل لنا أآ ان الجيش الث اوري مر احب به في ا
السوفييتي أآثناء الحرب
هنالك خيبة عا امة .ان اه نفس ا ألمر ال اذي حدث عندان هنا في االت احاد ا
يحرر الجيش أآقاليم جديدة ويحطا رحاله فيها ،يصبح هنالك،
ا ألهل اية .وتفسيرها هو أآن اه عندما ا
السكان المحل ا ايين .وقد اس تطعنا نحن الث اورياين
بمعنى معيان ،آخرين يقتاتون على حساب ا
السوفييتياين ،بوجه عام ،أآن نر اجح كفاة تلك المساوئ ببذل الجهد بواسطة الجيش لمساعدة
ا
الفالحين ض اد المالكين العقاارياين .فيجب على الث اورياين ا الصينياين أآيضا أآن يعرفوا كيف ير اجحوا
كفاة تلك المساوئ بوضع س ياسة فالحياة صحيحة للجيش.
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 .6الطبقة العمالية وهيمنتها يف الصني
الصينياة .أآعتقد أآ ان ا ألطروحات لم تؤكاد ،بما فيه
تتعلاق مالحظتي الخامسة ابلطبقة العمال اية ا
السؤال ال اذي يطرحه رافس أآ اي
الكفاية ،على دور الطبقة العمالياة في ا
الصين وآأه اميتها .ا ان ا
جهة يجب على ا
الش يوع ايين ا الصينياين أآنفسهم أآن يتاجهوا اليها أآهي يسار الكيومنتانغ أآم وسطه؟
هو سؤال غريب .اذ أآعتقد أآ ان على ا
الش يوع ايين ا الصينياين أآن يتاجهوا الى الطبقة العمال اية قبل
الصحيحة
حرر ا
الصيني نحو الث اورة .فتلك هي الطريقة ا
ك ال شيء ،و أآن يدفعوا قادة حركة التا ا
لطرح القض اية .أآعلم أآ ان هناك من بين ا
الش يوع ايين ا الصينياين رفاقا ال يقبلون اضراابت العمال
لتحسين ظروفهم المادياة ووضعهم القانوني ،ويمنعون العمال عن القيام ابالضراب( .صوت
يهتف« :حدث ذلك في كانتون وش نغهاي») .أآياها االرفاق ،ذلك خطأأ كبير.
الصينياة وآأهم ايتها .ويجب أآن نعتبر ما في
ا ان ذلك استنقاص خطير من دور الطبقة العمال اية ا
ا ألطروحات من ذلك القبيل بمثابة ا ألمر المدان بصرامة .وس يكون خطأأ كبيرا اذا لم يس تغ ال
ا
الصينياون الوضع الحالي المالئم ليساعدوا العمال على تحسين أآوضاعهم المادياة
الش يوع ايون ا
والقانونياة حتاى ابالضراب .اذنِ ،ل َم تصلح الث اورة ان لم تكن لذلك؟ ال يمكن للطبقة العمالياة
أآن تكون اقوة عظيمة اذا كان أآبناؤها يعاقبهم ويع اذبهم أآعوان االمبرّيل اية أآثناء االضراابت.
القوة والكرامة
ويجب أآن يتوقاف اذالل القرون الوسطى مهما كان الث امن حتاى يقوى شعور ا
عند العمال ا الصينياين وحتاى يصبحوا قادرين على قيادة الحركة الث اورياة .وبدون هذا ال يمكن
الصينياة،
الصين .وابلتاالي يجب أآن تأأخذ مطالب الطبقة العمال اية ا
تصور انتصار الث اورة في ا
ا
ال
ن
ح
خاصا في
االقتصادياة والقانو ياة ،تاي تهدف الى تحسين ظروفها تحسينا ملموسا ،يازا ا
ا ألطروحات( .ميف« :ذلك مذكور في ا ألطروحات») .نعم .ذلك مذكور في ا ألطروحات،
لكن ل ألسف ،هذه المطالب انلت حيازا غير كاف.
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 .7قضية الشباب يف الصني
السادسة بقض اية ا
الصين .ان اه لمن الغريب أآال تُأأخذ هذه القض اية
الش باب في ا
تتعلاق مالحظتي ا
الصين .لقد تناول تقارير اتنغ
بعين االعتبار في ا ألطروحات ،رغم أآ ان لها الن أآكبر آأهمياة في ا
ابنغ-شان* هذه القض اية ،لكناه ل ألسف ،ال يوليها ا ألهم اية الكافية .ا ان لقض اية ا
الش باب اليوم في
الش باب ا
الش باب العمالي ،و ا
الطالبيي (الطلبة الث اورياون) ،و ا
الصين ا ألهم اية ا أل اول اية .ا
الش باب
ا
تكون اقوة يمكنها أآن تتقدام ابلث اورة بخطى عمالقة اذا ما انساقت لتأأثير
الفالحي – كلاها ا
الس ياسي .فيجب أآال يغيب عن ال اذهن أآ ان ما من أآحد يعاني من
الكيومنتانغ االيديولوجي و ا
االضطهاد االمبرّيلي بأأكثر عمق واتاساعا ،وما من أآحد يملك وعيا حاداا و أآليما للناضال ضداه
الصيني .فيجب على الحزب ا
م اما ا
الصيني والث اورياين ا الصينياين أآن يأأخذوا
الش يوعي ا
للش باب ا
يقووا عملهم بين ا
الش باب الى أآقصى حدا .يجب أآن
هذه النااحية بكامل عين االعتبار ،و أآن ا
الصينياة.
تكون للشا اب منزلته في ا ألطروحات المتعلاقة ابلقض اية ا

 .8بعض االستنتاجات
الصين ،وفيما
أآريد أآن أآتح ادث في بعض االس تنتاجات فيما يتعلاق ابلناضال ض اد االمبرّيل اية في ا
يخص المسأألة الفالحياة .فم اما ال ا
شك فيه أآ ان الحزب ا
الصيني ال يمكنه اليوم أآن
الش يوعي ا
ا
ا
يقتصر على المطالبة ابسقاط االت افاقياات الجائرة .فذلك مطلب يؤكده اليوم واقع الث اورة المضاداة
وعلى ر أآسها شانغ هساي-ليانغ .ومن البديهيي أآن يذهب الحزب ا
الصيني الى أآبعد
الش يوعي ا
من ذلك.
فمن الضا روري ،من جملة أآمور أآخرى ،أآن يأأ امم سكك الحديد .ذلك ضروري ،ويجب أآن
ينجز .ومن الضا روري ،من جملة أآمور أآخرى ،أآن يكون في البال أآفق تأأميم أآكبر المعامل
المؤسسات التاي يناصب مالكوها عداء صريحا
الس ياق ،يتصدا ر تأأميم تلك ا
والمصانع .وفي هذا ا
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الصيني .كما من الضا روري أآن تعطى أآولوياة للقض اية الفالحياة في صلة بأفاق
وعنيفا للشا عب ا
الصين .فما أآعتقد أآن اه من الواجب القيام به على المدى البعيد هو حجز أآراضي
الث اورة في ا
المالكين العقاارياين لصالح الفالحين وتأأميم ا ألرض .وما بقي س يكون بديه ايا.
أآياها االرفاق ،تلك هي المالحظات ال اتي أآردت تقديمها.
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قضارا الثورة الصينية
أآطروحات للداعاية ،أآ اقرتها اللاجنة المركزياة للحزب ا
الش يوعي ال ُبلشفي في
السوفيايتي 12 ،نيسان 2217
االتاحاد ا

 .2آفاق الثورة الصينية
الصينياة هي:
العوامل ا ألساس اية التاي تحداد طابع الث اورة ا
الصين كش به مس تع َمرة وهيمنة االمبرّيل اية عليها ماليا واقتصادّي؛
أآ.
وضع ا
ب .ما تمارسه بقاّي االقطاع من اضطهاد واش تداده بما تمارسه العسكرياة والبيروقراط اية
من اضطهاد؛
ت .الناضال الث اوري العظيم ال اذي تخوضه جماهير العمال و ا
الفالحين الواسعة ضدا
االضطهاد االقطاعي والبيروقراطي وض اد االمبرّيل اية؛

الس ياسي وتبع ايتها لالمبرّيل اية وخوفها من أآن تزيحها
ث .ضعف البرجوازياة الوطن اية ا
الحركة الث اورياة؛
وعلو هيبتها بين الجماهير الشا غيلة؛
ج.
نشاط الطبقة العمالياة الث اوري العظيم ا
الصين؛
ح.
وجود دكتاتورياة الطبقة العمال اية بجوار ا
الصين طريقان:
لتطور ا ألحداث في ا
لذا ،س يكون ا
شن معها حملة
ا اما أآ ْن تسحق البرجوازي ا ُة الوطن اية الطبق َة العمال اية وتقيم ات افاقا مع االمبرّيل اية وت ا
على الث اورة لتضع لها حداا ابرساء سلطة االرآأسمال اية؛
تقوي من هيمنتها وتأأخذ على
وا اما أآ ْن تزيح الطبق ُة العمالياة البرجوازي ا َة الوطنياة عن طريقها و ا
عاتقها قيادة الجماهير الواسعة من الشا عب الشا غيل في المدينة وفي البالد في سبيل هزم
لتحول
مقاومة البرجوازياة الوطنياة وضمان انتصار الث اورة الدا يمقراطياة البرجوازياة انتصارا كامال ا
هذه الث اورة ،تدريج ايا ،الى ثورة اشتراكية بك ال ما يترت اب عن ذلك.
السوفيايتياة
ا ان أآزمة العالم االر أآسمالي ووجود دكتاتورياة الطبقة العمال اية في ات احاد
ا
الجمهورّيت ا
الصينياة ،ان اما يدفعان
االشتراكية ،التاي يمكن اس تخدام تجربته بنجاح من جانب الطبقة العمالياة ا
الصينياة الطريق الثااني.
كثيرا الى أآن تسلك الث اورة ا
الصينياة ،أآساسا ،بجبهة متاحدة .وال يوجد الن
ومن انحية أآخرى ،تضرب االمبرّيل اية الث اورة ا
أ
بين االمبرّيل ايين انشقاق وحروب ،مثلما كان عليه حال المعسكر االمبرّيلي قبل ثورة آكتوبر
الصينياة س تعترضها ،في طريقها
م اما يسباب ضعف االمبرّيل اية؛ فهذا الواقع يشير الى أآ ان الث اورة ا
الى الناصر ،صعوابت أآكبر من تلك التاي اعترضت ثورة أآكتوبر و أآ ان االنسحاابت والخياانت
السوفيايتياة االشتراكية بما ال
س تكون أآكثر م اما كان في الحرب ا ألهل اية في ات احاد
ا
الجمهورّيت ا
يقاس.
الصينياة.
السمة المميازة للث اورة ا
لذا ،فا ان ا
الصراع بين هذين الطريقين للث اورة هو ا
السبب ،على وجه التاحديد ،فا ان مه امة ا
الش يوع ايين ا ألساس اية هي الكفاح في سبيل
ولهذا ا
الصينياة.
انتصار الطريق الثااني في انتصار الث اورة ا
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 .1أوىل ماازل الثورة الصينية
الصينياة ،زمن الحملة ا ألولى على الشا مال ،حيث كان الجيش الوطني
في أآولى مراحل الث اورة ا
يقترب من نهر ّينغ-تسي وينجز الناصر تلو الناصر ،لكن دون أآن تكون اقوة الحركة العمالياة
والفالحياة قد عظمت بعدُ  ،سايرت البرجوازياة الوطن اية (وليس الكمبرادورياة) الث اورة.
لقد كانت ثورة ك ال الجبهة الوطن اية المتاحدة.
ال يعني ذلك أآن اه لم تكن هنالك تناقضات بين الث اورة والبرجوازياة الوطن اية .فك ال ما يعنيه ذلك
أآ ان البرجوازياة الوطن اية ،اذ تساند الث اورةَ ،فان اها تحاول أآ ْن تس تغلاها لمصالحها الخ ااصة ،و أآن
الصراع بين اليمينياين
الس يطرة على ا ألراضي .و ا
تح اد من مداها خالل قيادتها لكامل مسار ا
واليسارياين في الكيومينتانغ هو مظهر تلك التاناقضات في تلك المرحلة.
ا ان محاولة تشان كاي-تش يك طرد ا
الش يوعياين من الكيومينتانغ كانت أآ اول محاولة جدا ية من
جانب البرجوازياة الوطن اية لمحاربة الث اورة .وكما ر أآينا ،كانت اللجنة المركزياة للحزب ا
الش يوعي
السوفيايتي قد اعتبرت أآ ان «على الخط أآ ْن يقوم على بقاء الحزب ا
الش يوعي
البلشفي في االت احاد ا
في الكيومينتانغ» .و أآ ان من الضا روري أآن «يتاجه العمل نحو ا اما أآ ْن يس تقيل اليمين من
الكيومينتانغ أآو يطرد منه» (نيسان .)2216
تطور الث اورة وتعاون متين بين اليسارياين و ا
الش يوعياين في
كان هذا الخط م اما قاد الى تعاظم ا
الكيومينتانغ وفي الحكومة الوطن اية وتقوية وحدة الكيومينتانغ وفي ذات الوقت فضح اليمينياين
في الكيومينتانغ وعزلهم واجبارهم على الخضوع النضباط الكيومينتانغ الس تغالل ما لهم من
صالت وتجربة أآو طردهم من الكيومينتانغ ا ْن خرقوا انضباطه وخانوا مصالح الث اورة.
تطور عظيم في الحركة
لقد أآكادت ا ألحداث االالحقة ص احة هذا الخط تأأكيدا ات اما .فقد حدث ا
الفالحياة وتنظيم الجمعياات الفالحياة ولجان ا الفالحين في ا ألرّيف ،وموجة قوياة من
االضراابت في المدن ،وتأأليف المجالس النقااب اية ،وحملة الجيش الوطني المظ افرة على ش نغهاي
م اما اس تدعى ارساء البواخر الحرب اية وانزال الجيوش االمبرّيل اية – هذه ا ألحداث و أآخرى
الصحيح الوحيد.
مماثلة تشير الى أآ ان الخط المعتمد هو الخط ا
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تفسر هذه الحالة لوحدها أآ ان سعي اليمينياين في ش باط  2217الى تقس يم الكيومينتانغ
و ا
وتركيز مركز جديد عوضا عنه في انن شانغ قد فشل أآمام ما أآبداه الكيومينتانغ الث اوري في
ُووهان من اجماع على مقاومتهم.
لكن تلك المحاولة كانت اشارة الى أآن اه قد حدث في البالد تج امع للقوى و أآ ان اليميني اين
ا
والبرجوازياة الوطن اية لم يستسلموا و أآن اهم سيشدادون من نشاطهم ض اد الث اورة.
لقد كانت اللجنة المركزياة للحزب ا
السوفيايتي على صواب عندما أآعلنت
الش يوعي في االت احاد ا
في آذار  2217أآ ان:
تمر الث اورة
﴿ أآ .في الوقت الحالي ،وارتباطا بتج امع القوى الطبقياة وتمركز الجيوش االمبرّيلياة ،ا
الصينياة بمرحلة دقيقة ،ولن تبلغ نجاحاتها المقبلة ا اال اذا تبنات ،بك ال حزم ،تطوير الحركة
ا
الجماهيرياة؛
الفالحين وتحويل لجان ا
ب .من الضا روري قبول عمل اية تسليح العمال و ا
الفالحين الجهوياة الى
للسلطة الحكومياة مجهازة بسالح ال ادفاع ال اذاتي؛
أآجهزة حقيقياة ا
ت .ال يجب على الحزب ا
الش يوعي أآن يغظ الطرف عن س ياسة الخيانة الرجعياة عند يمين
الكيومينتانغ ،ويجب عليه أآن يع ابأأ الجماهير حول الكيومينتانغ والحزب ا
الصيني قصد
الش يوعي ا
فضح اليمينياين 2( ﴾.آذار )2217
السهل أآن نفهم أآ ان س يل الث اورة الجارف من جهة أآولى ،والعدوان االمبرّيلي
اذن ،س يكون من ا
على ش نغهاي من جهة اثنية ،قد كاان في صلة بدفع البرجوازياة الوطن اية الى معسكر الث اورة
المضاداة مثلما كانت س يطرة الجيش الوطني على ش نغهاي واضراابت العمال فيها في صلة
بتو احد االمبرّيل ايين لسحق الث اورة....
الصين .فبامطار
وذلك ما حصل .فمجزة اننكين هي بمثابة تمايز جديد في القوى المتناحرة في ا
ش نغهاي ابلقنابل وتقديم أآجل ان اما يريد االمبرّيل ايون أآن يبيانوا أآن اهم يسعون الى تقديم العون
الصينياة.
للبرجوازياة الوطن اية قصد صراع مشترك ض اد الث اورة ا
ومن انحية أآخرى ،فتح تشان كاي-تش يك الناار على اجتماعات العمال ونسج انقالاب بمثابة
االس تجابة لطلب االمبرّيل ايين ،فكأأ ان لسان حاله يقول أآن اه جاهز ليعقد بينهم وبين البرجوازياين
الوطنياين ات افاقا ض اد العمال و ا
الفالحين ا الصينياين.
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 .2ثاني ماازل الثورة الصينية
مث ال انقالب تشان كاي-تش يك مغادرة البرجوازياة الوطن اية الث اورة وبروز مركز مضا اد للث اورة
الصينياة.
قومي وعقد ات افاق بين يمين الكيومينتانغ واالمبرّيلياة ض اد الث اورة ا
الصين معسكران وحكومتان
انقالب تشان كاي-تش يك يعني أآن اه قد أآصبح في جنوب ا
وجيشان؛ مركزان :مركز الث اورة في ُووهان ومركز الث اورة المضاداة في اننكين.
تطورها و أآ ان االندفاع
انقالب تشان كاي-تش يك يعني أآ ان الث اورة قد دخلت اثني مراحل ا
ال اذي كان قد بد أآ بثورة ك ال الجبهة الوطن اية المتاحدة قد أآصبح ثورة جماهير واسعة من العمال
و ا
الفالحين ،أآصبحت ثورة زراعياة س تمكان من تقوية الناضال ض اد االمبرّيلياة توس يعه وضدا
النابالء وا ألس ياد االقطاع ايين وض اد العسكرياين ومجموعة تشان كاي-تش يك المضا ادة للث اورة.
تطورها وذاك ال اذي يسهال
يعني ذلك أآ ان ا
الصراع بين طريقي الث اورة؛ بين هذا ال اذي يسهال ا
تصفيتها ،ستزداد حداته يوما بعد يوم ،وس يم أل كامل المرحلة الحال اية من الث اورة.
يعني ذلك أآ ان الكيومينتانغ الث اوري في ُووهان س يصبح فعال جهاز دكتاتورياة العمال و ا
الفالحين
ال اديمقراطياة الث اورياة اذا ما خاض نضاال حازما ض اد العسكرياة واالمبرّيلياة .أآ اما مجموعة تشان
تتقرب من
كاي-تش يك المضاداة للث اورة في اننكين فطالما أآن اها تقطع صلتها ابلعمال والف االحين و ا
االمبرّيلياة ،س تؤول الى ذات مصير العسكرياين.
لكن ينتج عن ذلك أآ ان س ياسة الحفاظ على وحدة الكيومينتانغ؛ س ياسة عزل اليمينياين داخل
الكيومينتانغ واس تخدامهم ألهداف الث اورة ،ال تناسب المهمات الجديدة للث اورة ويجب
استبدالها بس ياسة حازمة لطرد يمين الكيومينتانغ ،بس ياسة حازمة ض اد اليمينياين حتاى يقع
التاغلاب عليهم س ياس ايا بصورة ات امة ،بس ياسة تر اكز ك ال اقوة البالد في أآيدي كيومينتانغ ثوري،
كيومينتانغ ثوري من دون عناصره اليمينياة ،كيومينتانغ كتكتال من يسار الكيومينتانغ
و ا
الش يوع ايين.
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كما ينتج عن ذلك أآيضا أآ ان س ياسة ال اتعاون المتين بين اليسارياين و ا
الش يوع ايين في الكيومينتانغ،
خاصين في هذه المرحلة ،تعكس التاحالف بين العمال و ا
الفالحين
ال اذي اكتسى آأهم اية ومغزى ا
ال اذي يتشكال خارج الكيومينتانغ ،ومن دون مثل ذلك التاعاون يس تحيل انتصار الث اورة.
لقوة الكيومينتانغ الث اورياة يكمن في مواصلة
كما ينتج عن ذلك أآيضا أآ ان المصدر ا ألساسي ا
الفالحين الث اورياة وفي تقوية منظماتها الجماهيرياة – لجان ا
تطور حركة العمال و ا
الفالحين
ا
الث اورياة ،نقااابت العمال ،وغيرها من المنظمات الجماهيرياة الث اورياة  ،-من جهة أآن اها عناصر
للسوفيايتات المقبلة ،وفي أآ ان الضا مانة االرئيس اية النتصار الث اورة هي عمق الناشاط
تحضيرياة ا
الث اوري عند أآوسع الجماهير من الشا عب الشا غيل ،وفي أآ ان المصل المضا اد للث اورة المضاداة
هو تسليح العمال و ا
الفالحين.
كما ينتج عن ذلك أآخيرا أآ ان على الحزب ا
الش يوعي ،الى جانب نضاله في صفوف الكيومينتانغ
الث اوري نفسه ،أآن يحافظ على اس تقالل ايته أآكثر من أآي وقت مضى ،من جهة أآن اها شرط
جوهري لضمان هيمنة الطبقة العمال اية على الث اورة البرجوازياة الدا يمقراط اية.

 .2أخطاء املعارضة
الصين والمرحلة
الخطأأ ا ألساسي عند المعارضة (راديك وشركاؤه) أآن اها ال تفهم طابع الث اورة في ا
التاي تجتازها واطارها العالمي الحالي.
أ
تطورت بها ثورة آكتوبر تقريبا.
تتطور الث اورة ا
الصينياة بنفس الوتيرة التاي ا
تطالب المعارضة بأأن ا
والمعارضة غير راضية أل ان عمال ش نغهاي لم يخوضوا معركة فاصلة ض اد االمبرّيل ايين و أآعوانهم.
تتطور بوتيرة سريعة بسبب أآ ان الوضع
لكن المعارضة ال تفهم أآ ان الث اورة في ا
ا
الصين ال يمكنها أآ ْن ا
العالمي الحالي هو أآق ال مالئمة م اما كان عليه عام ( 2227ليس االمبرّيل ايون في حالة حرب
فيما بينهم).
ان اها ال تفهم أآ ان المعركة الفاصلة ال يمكن أآن تكون في ظروف غير مالئمة؛ حين يكون
االحتياطي غير جاهز مثلما هو حال البالشفة فلم تكن معركتهم فاصلة في نيسان وآب من
عام .2227
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ال تأأخذ المعارضة ابلحس بان أآن اه اذا لم نتفادى معركة فاصلة في ظروف غير مالئمة (عندما
يكون من الممكن تفاديها) ان اما يعني جعل ا ألمور أآسهل على أآعداء الث اورة.
تطالب المعارضة بتأأليف سوفيايتات انواب العمال و ا
الصين فورا .لكن
الفالحين والجنود في ا
السوفيايتات؟
ماذا نعني بتأأليف ا
في المقام ا أل اول ،ال يمكن تأأليفها في أآ اي وقت نرغب .فال تتأألاف ا اال خالل موجة عال اية على
خاص خالل سير الث اورة.
نحو ا
السوفيايتات ،أآساسا ،ا اال كأأجهزة نضال
وفي المقام اثني ،واذا ما أآردان قوال جيادا ،ال تتأألاف ا
السلطة .ولقد كان الحال كذلك عام .2201
السلطة القائمة ،كأأجهزة نضال في سبيل ا
ض اد ا
تماما مثلما كان الحال في عام .2227
السوفيايتات من الجهة العملياة في الوقت الحالي ،مثال حكومة ُووهان؟
لكن ماذا يعني تأأليف ا
السلطة القائمة .ويعني ذلك رفع شعار
يعني ذلك في هذا المجال رفع شعار الناضال ض اد ا
يضم
تأأليف أآجهزة سلطة جديدة؛ شعار الناضال ض اد سلطة الكيومينتانغ الث اوري ال اذي ا
ش يوعياين يعملون في تكتال مع يسار الكيومينتانغ؛ ض اد ما من سلطة أآخرى قائمة في المنطقة
سوى سلطة الكيومينتانغ الث اوري.
منظمات العمال و ا
ويعني أآيضا أآن نخلط بين مه امة تأأليف وتقوية ا
الفالحين الجماهيرياة – على
هيئة لجان االضراب ،التعاون ايات الفالحياة ،لجان ا
الفالحين ،المجالس النقااب اية ،لجان المصانع،
الخ – .التاي يستند عليها الكيومينتانغ الث اوري ،بمه امة تركيز نظام سوفيايتي من جهة أآن اه نوع
من سلطة ال ادولة جديد مح ال اقوة الكيومينتانغ الث اوري.
الصين .ا ان ذلك يعني أآن
ويعني أآخيرا عجز عن فهم ما المرحلة التاي تجتاز الث اورة حال ايا في ا
الصيني سالحا جديدا ض اد الث اورة وهو تمكينهم من نشر أآساطير
نضع في أآيدي أآعداء الشا عب ا
الصين ليس ثورة وطن اية بل زرع «سوفيايت موسكو»
جديدة مفادها أآ ان ما يحدث في ا
السوفيايتات في الوقت الحالي ،فان اما هي
اصطناع ايا .لذا ،عندما ترفع المعارضة شعار تأأليف ا
الصينياة.
تلعب بين أآيدي أآعداء الث اورة ا
تعتقد المعارضة أآ ان من غير المناسب أآن يشارك الحزب ا
الش يوعي في الكيومينتانغ .لكن ماذا
يعني أآن ينسحب ا
الش يوعياون من الكيومينتانغ الن في الوقت ال اذي تطالب فيه ك ال العصابة
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االمبرّيل اية و أآعوانها بطرد ا
الش يوع ايين من الكيومينتانغ؟ يعني ذلك مغادرة معسكر المعركة
والتاخلاي عن حلفائهم في الكيومينتانغ السعاد أآعداء الث اورة .ان ذلك يعني اضعاف الحزب
ا
الش يوعي وعرقلة الكيومينتانغ الث اوري بتسهيل عمل الكافينياكيين في ش نغهاي وبتسليم راية
أ
الكيومينتانغ ،وهي آكثر االراّيت شعب اية ،الى يمين الكيومينتانغ.
ذلك ما يطلبه ،على وجه التاحديد ،االمبرّيل ايون والعسكرياون ويمين الكيومينتانغ الن.
اذن ،ينتج عن ذلك أآ ان المعارضة ابعالنها عن انسحاب الحزب ا
الش يوعي من الكيومينتانغ في
الصينياة .ا ان االجتماع ا ألخير للجنة حزبنا
الوقت الحالي ان اما هي تلعب في أآيدي أآعداء الث اورة ا
تصرفت بص احة كاملة عندما رفضت آأرضياة المعارضة رفضا صارما.
المركزياة كانت اذن قد ا
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زدرث مع طلبة
جامعة صن رات صن
موسكو 22 ،أآ اّير 2217
خصص ا اال اثنتين أآو ثالث ساعات لنقاش اليوم.
أآياها االرفاق ،ل ألسف ،ال آأس تطيع أآن أآ ا
المرة القادمة ،نقوم بترتيب أآطول محادثة .اليوم ،في اعتقادي ،قد نقتصر على
ورباما ،في ا
دراسة ا ألس ئلة التاي كانت قد ق ادمت للكتابة .لقد حصلت على عشرة آأس ئلة في ك ال شيء.
سأأجيب عليها في نقاش اليوم .ان كانت هناك آأس ئلة اضافية ،وقيل لي هناك ،سأأحاول أآن
أآجيب عنها في حديثنا المقبل .حس نا .دعوان ننكب على العمل.
السؤال « .2لماذا يخطئ راديك عندما يؤ اكد أآن نضال ا
الصيني مو اجه ض اد بقاّي
الفالحين في االريف ا
ا
أ
االقطاع آكثر بكثير مما هو مو اجه ض اد البرجوازياة؟

الصين :الر أآسمالية التاجارياة أآم بقاّي االقطاع؟
ما ال اذي يمكن تأأكيد س يادته في ا
مؤسسات صناع اية
لماذا يمث ال العسكريون ا
الصينيون االقطا َع وفي ذات الوقت هم أآصحاب ا
كبرى؟»
السؤال .ما أآتذ اكره هو أآ ان ما قاله
في الواقع ،ال يؤ اكد راديك شيئا من قبيل ما ورد في هذا ا
الصيني،
في كلمته أآمام نشطاء منظمة موسكو ،ا اما ينفى تماما وجود بقاّي االقطاع في االريف ا
أآو ال يوليها آأهم اية كبيرة.
ابلطبع ،هذا خطأأ فادح عند راديك.
الصين ،أآو لم تكن ذات آأهمياة كبيرة جداا ابلناس بة اللريف
فلو لم تكن هناك بقاّي اقطاعياة في ا
الصيني ،لما كانت هناك آأرض اية لقيام الث اورة االزراع اية ،ولما كانت هناك حاجة للحديث عن
ا
هم مهمات الحزب ا
الش يوعي في المرحلة الراهنة من
الث اورة االزراعياة من جهة أآن اها احدى أآ ا
الصينياة.
الث اورة ا
الصيني؟
هل يوجد ر أآس مال تجاري في االريف ا
يمتص دم ا
الفالحين بقدر ال يق ال ع اما يقوم به
نعم ،موجود .وليس موجودا فحسب ،بل ا
بدائي التاراكم ،يمتزج على
الس ايد االقطاعي .لكن ر أآس المال التاجاري هذا ،وهو من الناوع ا
الصيني ،بهيمنة الس ايد االقطاعي والمالك العقااري ،ويعتمد
نحو غير طبيعي ،في االريف ا
أآساليب هذين ا ألخيرين ،أآساليب القرون الوسطى ،في اس تغالل ا
الفالحين واضطهادهم.
ذلك هو بيت القصيد ،أآياها االرفاق.
خطأأ راديك هو أآنه لم يس توعب هذه الخاص اية ،هذا المزيج من هيمنة بقاّي االقطاع ووجود
الصيني ،الى جانب الحفاظ على ا ألساليب االقطاع اية من
ر أآس المال التاجاري في االريف ا
القرون الوسطى في اس تغالل ا
الفالحين واضطهادهم.
تشكال العسكرياة والتاوشان وك ال أآنواع الحكام وكامل البيروقراط اية الحال اية القاس ية والجشعة،
الصين.
عسكرياة وغير عسكرياة ،بنية فوقياة لهذه الخاص اية المميازة في ا
تعززها.
تدعام االمبرّيل اية كامل هذه الآلة البيروقراط اية االقطاع اية و ا
مؤسسات صناع اية
فواقع أآ ان بعض العسكرياين مالكي العقاارات هم في ذات الوقت أآصحاب ا
ال يغيار شيئا في ا ألمر .لقد كان الكثير من المالكين العقاارياين االروس ،أآيضا ،يملكون في
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ومؤسسات صناع اية أآخرى ولم يمنعهم ذلك من أآن يكونوا ممثلي بقاّي
ذات الوقت معامل ا
االقطاع.
اذا كان ،في عدد من المناطق 70 ،في المائة من أآرابح ا
الفالحين ينتقل الى النابالء والمالكين
العقاارياين ،واذا كان المالك العقااري يملك حال ايا سلطة في االقتصاد واالدارة والقضاء ،واذا
كان شراء الناساء وا ألطفال وبيعهم ال يزال يمارس في عدد من ا ألقاليم ،وجب علينا أآن نعترف
السلطة المهيمنة في هذه الحالة هي سلطة بقاّي االقطاع ،سلطة المالكين العقاارياين،
بأأ ان ا
خاص بسلطة ر أآس المال التاجاري.
والبيروقراط اية عسكرياة وغير عسكرياة ،من خالل مزج ا
ان اها هذه الشا روط الخصوصياة هي التاي تخلق آأرضياة حركة ا
الفالحين االزراعياة في ا الصين،
تلك الحركة التاي ال ا
تتطور ،وس تعظم.
تنفك ا
في حال غياب هذه الشا روط ،في حال عدم وجود بقاّي االقطاع والقمع االقطاعي ،لن يكون
الصين وعن مصادرة أآراضي المالكين العقاارياين ،وما
هنالك حديث عن الث اورة االزراع اية في ا
الى ذلك.
الصين أآمرا مفهوما.
في حال غياب هذه الشا روط لن تكون الث اورة االزراعياة في ا
السؤال « .1لماذا يخطئ راديك عندما يؤ اكد أآن اه ل اما كان الماركس ياون ال يعترفون ابمكانياة قيام حزب
ا
على أآساس طبقات مختلفة ،فا ان الكيومينتانغ هو حزب برجوازي صغير؟»
السؤال بعض المالحظات.
يس تدعي هذا ا
أآوال .تطرح هذه القض اية على نحو غير صحيح .نحن لم نقل أآبدا ،وما من أآحد قال ،أآ ان
الكيومينتانغ حزب طبقات مختلفة .هذا ليس صحيحا .لقد قلنا دائما أآ ان الكيومينتانغ حزب
تكتال طبقات مضطهَدة مختلفة .ليس ا ألمران نفس الشا يء ،أآياها االرفاق .فاذا كان الكيومينتانغ
حزب طبقات مختلفة ،فأأال يعني ذلك أآ ان وال واحدة من الطبقات المرتبطة ابلكيومينتانغ
الخاص خارج الكيومينتانغ ،و أآ ان الكيومينتانغ نفسه س يكون حزاب وحيدا
س يكون لها حزبها ا
ومشتركا بين جميع تلك الطبقات؟ لكن ما هو الوضع في الواقع؟
لخاص بها :الحزب
أآليس للطبقة العمال اية ا
الصينياة المرتبطة ابلكيومينتانغ ،حزبها المس تق ال ا ا
الخاص به ا
ا
الخاصة به؟ فمن
ومنظمته ا
الش يوعي؛ ال اذي يتمايز عن الكيومينتانغ وله برانمجه ا
الواضح أآ ان الكيومينتانغ ليس حزب طبقات مضطهَدة مختلفة ،وان اما هو حزب تكتال طبقات
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مضطهَدة لها ما يقابلها من ا
خاصة .وابلتاالي ،تطرح هذه القض اية على نحو غير
منظمات حزب اية ا
الصين ،يمكن الناظر الى الكيومينتانغ فقط على أآن اه
صحيح .في الواقع ،في الوقت الحالي في ا
حزب تكتال طبقات مضطهَدة.
اثنيا .ليس صحيحا أآن الماركس اية ال تعترف ،من جهة المبد أآ ،ابمكان اية قيام حزب تكتال
طبقات مضطهَدة وثورياة ،و أآن اه ال يجوز من جهة المبد أآ أآن ينخرط الماركس ايون في حزب
من هذا القبيل .أآياها االرفاق ،هذا غير صحيح مطلقا .في الواقع ،ال فقط تعترف الماركس اية
(وس تواصل االعتراف) بجواز ،من جهة المبد أآ ،بأأن ينخرط الماركس ايون في حزب من ذاك
القبيل ،بل وضعت ذلك المبد أآ موضع التاطبيق العملي في ظروف اتريخ اية محدادة .و أآ اود أآن
نضم هو و أآنصاره الى
أآشير الى مثال ماركس نفسه عام  ،2828زمن الث اورة ا أللمان اية ،عندما ا ا
االرابطة الدا يمقراطياة البرجوازياة في أآلمانيا وتعاون فيها مع ممثلي البرجوازياة الث اورياة .ومن
المعروف أآن هذه االرابطة البرجوازياة ال اديمقراط اية ،هذا الحزب البرجوازي الث اوري ،كان قد
ضم ،الى جانب الماركس ايين ،ممثلين عن البرجوازياة الث اورياة .وكان ماركس ،آنذاك ،رئيس
ا
ا
تحرير المجلة االرينانياة الجديدة لسان حال االرابطة ال اديمقراطياة البرجوازياة .فقط في ربيع
 ،2822عندما بد أآت تتراجع الموجة الثورياة في أآلمانيا ،اس تقال ماركس و أآنصاره من االرابطة
البرجوازياة الدا يمقراطياة ،بعد أآن اقرر تأأليف ا
منظمة للطبقة العمالياة مس تقلاة تماما ولها س ياسة
طبقياة مس تقلاة.
كما ترون ،لقد ذهب ماركس الى أآبعد مما ذهب اليه ا
الصينياون في أآّيمنا هذه،
الش يوع ايون ا
ال اذين يش اكلون جزءا من حزب الكيومينتانغ كحزب عمالي مس تق ال له ا
الخاصة على
منظمته ا
وجه التاحديد.
قد يجادل البعض فيما اذا كان من ا ألنسب لماركس و أآنصاره االنضمام الى االرابطة البرجوازياة
ال اديمقراط اية في أآلمانيا عام  ،2828حين كان ا ألمر يتعلاق بخوض الناضال الث اوري ضدا
لكن ا ألمر ال اذي ال ا
شك
ا ألوتوقراط اية ابالشتراك مع البرجوازياة الث اورياة .هذا قض اية تكتيكية .ا
فيه هو أآ ان ماركس كان قد أآ اقر من النااحية المبدئ اية بجواز مثل ذلك االنضمام.
اثلثا .س يكون من غير الصحيح في ا ألساس القول بأأن حزب الكيومينتانغ في ُووهان هو
حزب برجوازي صغير والوقوف عند هذا الحدا .فال يمكن أآن يصف الكيومينتانغ على هذا
الصينياة .فليس
الصين وال طابع الث اورة ا
الناحو ا اال أآشخاص لم يفهموا ال االمبرّيل اية في ا
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عادّي» .وهناك أآنواع مختلفة من ا ألحزاب البرجوازي اة
ازّي صغيرا « ا
الكيومينتانغ حزاب برجو ا
ازّين صغيران
ا
الصغيرة .لقد كان المناشفة واالشتراكيون الث اورياون في روس يا حزابن برجو ا
أآيضا لكناهما كاان ،في ذات الوقت ،حزابن امبرّيلياان ،ألن اهما كاان في تحالف حربيي مع
االمبرّيل ايين الفرنس ايين والبريطان ايين ،وينخرطان الى جانبهم في غزو واضطهاد بلدان أآخرى
مثل تركيا وبالد فارس وبالد ما بين النهرين وغاليس يا.
هل يمكننا أآن نقول أآ ان الكيومينتانغ هو حزب امبرّيلي؟ ابلطبع ال ،فحزب الكيومينتانغ معادي
الصين معادية لالمبرّيل اية.
لالمبرّيل اية تماما مثلما هي الث اورة في ا
ساسي .فأأ اي شخص ال يقف على هذا االختالف ويخلط بين الكيومينتانغ
واالختالف هنا أآ ا
المعادي لالمبرّيل اية وبين ا ألحزاب االمبرّيل اية من قبيل االشتراكيين الث اورياين والمناشفة ان اما
الصين.
هو شخص ال يمتلك أآ اي فهم للحركة الوطنياة الث اورياة في ا
ازّي صغيرا امبرّيل ايا ،لما أآلاف ا
الش يوع ايون
وبطبيعة الحال ،لو كان الكيومينتانغ حزاب برجو ا
حزب معادي
الصينياون تكتاال معه ،ولكانوا قد حاربوه .فحقيقة ا ألمر أآ ان الكيومينتانغ ٌ
ا
الصين .وعلى هذا الصعيد،
ثورّي ضدا االمبرّيلياين وعمالئهم في ا
لالمبرّيلياة يخوض نضاال ا
يقف حزب الكيومينتانغ في منزلة أآعلى من منزلة ك ال «االشتراكيين» االمبرّيل ايين من رهط
كيرنسكي وتسيريتيلي.
فحتاى تشانغ كاي-تش يك ،وهو يمين الكيومينتانغ ،وال اذي قبل أآن ينفاذ انقالبه ويشارك في
مختلف المكائد ض اد يسار الكيومينتانغ و ا
الش يوعييان ،وحتاى ذلك الحين ،كان يفوق كيرنسكي
وتسيريتيلي؛ ففي حين كان كيرنسكي وتسيريتيلي يحارابن من أآجل اس تعباد تركيا وبالد
فارس وبالد ما بين النهرين وغاليس يا ،م اما يساعد على تقوية االمبرّيل اية ،كان تشانغ كاي-
الصين م اما كان يساعد على اضعاف
تش يك يناضل ،سواء كان جيادا أآو سيائا ،ض اد اس تعباد ا
االمبرّيل اية.
الصين ش به المس تع َمر ،وال يراعي
خطأأ راديك ،والمعارضة عموما ،هو أآن اه يتجاهل طابع ا
الصينياة المعادي لالمبرّيل اية ،وال يرى في كيومينتانغ ُووهان من دون يمين
طابع الثورة ا
الصينياة ض اد االمبرّيل اية.
الكيومينتانغ مركز نضال الجماهير الكادحة ا
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السؤال  « .2أآليس هناك تناقض بين تقديركم للكيومينتانغ (خطابكم في اجتماع طلبة الجامعة ا
الش يوع اية
ا
لشغيلة الشا رق 28 ،أآ اّير  )2211كتكتال اقوتين -الحزب ا
الصغيرة-
الش يوعي والبرجوازياة ا
والتاقدير المتض امن في قرار ا ألممياة ا
الش يوعياة في الكيومينتانغ كتكتال أآربع طبقات ،بما فيها
البرجوازياة الكبيرة؟
هل يمكن للحزب ا
الصيني أآن يظ ال في الكيومينتانغ اذا ما قامت دكتاتورياة الطبقة
الش يوعي ا
الصين؟»
العمال اية في ا
في المقام ا ألول ،يجب أآن أآشير الى أآ ان تحديد الوضع الحالي داخل الكيومينتانغ ال اذي قدا مته
ا ألممياة ا
الموسع) قد ورد على نحو غير
السابع ا
الش يوعياة في كانون ا ألول ( 2216االجتماع ا
صحيح في «سؤالك» فلم يكن على نحو دقيق جداا .فـ«سؤالك» يقول« :بما فيها البرجوازياة
لكن الكمرادورياون هم أآيضا برجوازياة كبيرة .فهل يعني هذا أآ ان ا ألممياة ا
الش يوعياة
الكبيرة» .ا
تعتبر ،في كانون ا ألول عام  ،2216البرجوازياة الكمبرادورياة عضوا في التاكتل داخل
العدو
الكيومينتانغ؟ من الواضح أآن ال .ذلك أآ ان البورجوازية الكمبرادورياة كانت ،وال تزال ،ا
اللادود للكيومينتانغ .وال يتح ادث قرار ا ألممياة ا
الش يوعياة عن البرجوازياة الكبيرة بشكل عام،
ولكن عن «جزء من البرجوازياة الر أآسمالية» .وابلتاالي ،فما يشار اليه هنا ليس أآ اي نوع من
البرجوازياة الكبيرة ،وان اما برجوازياة وطنياة من النوع غير الكمبرادوري.
في المقام الثااني ،يجب أآن أآقول أآن اني ال أآرى أآي تناقض بين هذين ال اتحديدين للكيومينتانغ.
وال أآرى أآ اي من ذلك أل ان ما لدينا هنا هو تحديد للكيومينتانغ من وجهتي نظر مختلفتين ،فما
من واحد منهما يمكننا أآن نقول عنه أآن اه غير صحيح؛ فكالهما صحيحان.
عندما تحدا ثت عام  2211عن الكيومينتانغ من جهة أآن اه حزب تكتال العمال و ا
الفالحين ،لم
أآكن أآرمي الى وصف الوضع الحالي في الكيومينتانغ ،والى وصف الطبقات المرتبطة فعال
ابلكيومينتانغ عام  .2211فعندما تح ادثت عن الكيومينتانغ حينئذ كنت أآفكار فيه فقط من جهة
أآن اه نوع من جهاز لحزب ثوري شعبيي ممياز في بلدان الشا رق المضطهَدة ،خصوصا في بلدان
الصين والهند؛ من جهة أآن اه نوع الجهاز من قبيل الحزب الث اوري الشا عبيي ال اذي
من قبيل ا
الصغيرة في المدينة و االريف .ولقد ذكرت
يجب أآن يرتكز على تكتال ثوري للعمال والبرجوازياة ا
بوضوح حينئذ أآن اه «يجب على ا
يمروا من س ياسة الجبهة
الش يوعييان في مثل تلك البلدان أآن ا
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الصغيرة» ( أآنظر« :المهمات
الوطن اية الم اتحدة الى س ياسة التاكتال الث اوري للعمال والبرجوازياة ا
الس ياس اية للجامعة ا
الش يوع اية لشعوب الشا رق» في :س تالين :قضاّي اللينين اية ،ص .)162
ا
أ
لشا
وابلتاالي ،فما كان يدور في ذهني لم يكن الحاضر ،وان اما مس تقبل الحزاب الث اورياة ا عبياة
خاصُ .
وكنت على صواب ات ام في ذلك.
بوجه عام ،والكيومينتانغ بوجه ا
ال يمكن لمنظمات من قبيل الكيومينتانغ أآن يكون لها مس تقبل ا اال اذا سعت الى بناء نفسها
الصغيرة يجب أآن
الصغيرة ،وعند الحديث عن البرجوازياة ا
على تكتال العمال والبرجوازياة ا
يذهب تفكيران أآساسا الى ا
الصغيرة في
القوة ا ألساس اية للبرجوازياة ا
الفالحين ال اذي يأألافون ا
البلدان المتخلافة من النااحية االرآأسمالياة.
كما اهت امت ا ألمم اية ا
موسع
السابع ال ا
الش يوع اية بنواحي مختلفة من هذه القض اية .ففي اجتماعها ا
قدارت الكيومينتانغ ال من جهة مس تقبله وما يجب أآن يكون عليه ،وان اما من جهة ما هو عليه
في الوقت الحاضر ،في الوضع الحالي داخل الكيومينتانغ ،وفقط من جهة ما هي الطبقات
المرتبطة به فعال عام  .2216ولقد كانت ا ألمم اية ا
الش يوع اية على صواب ات ام عندما أآعلنت
أآن اه ،في ذلك الوقت ،وطالما لم يحدث بعدُ انقسام في الكيومينتانغ ،فان اه يؤلاف في الواقع
الصغيرة (الحضرياة و االريفية) والبرجوازياة الوطن اية .يمكننا أآن نضيف
تكتال العمال والبرجوازياة ا
هنا أآ ان الكيومينتانغ كان قد استند على تكتال تلك الطبقات ال في عام  ،2216وان اما في عام
.2211
ا ان قرار ا ألمم اية ا
ُ
ينص بوضوح على أآ ان
الش يوع اية ،ال اذي
ساهمت في صياغته مساهمة كبيرة ،ا
«تؤلاف الطبقة العمال اية تكتاال مع ا
الخاصة
الفالحين .وهي تتدخال بنشاط في الناضال لمصلحتها ا
الصغيرة الحضرياة وقسم من البرجوازياة الر أآسمالية» .و أآ ان «هذا المزيج
الى جانب البرجوازياة ا
القوات قد أآوجد تعبير س ياس يا عنه فيما يقابله من تج امع داخل الكيومينتانغ وحكومة
من ا
كانتون».
لكن بقدر ما لم تقتصر ا ألمم اية ا
تطرقت أآيضا
الش يوع اية على الوضع الحالي عام  ،2216فقد ا
الى مس تقبل الكيومينتانغ .فال يمكن لذلك التاكتال ا اال أآن يكون مؤقاتا .ومحكوم عليه ،في
السبب
المس تقبل القريب ،بأأن يح ال محلاه تكتال الطبقة العمال اية والبرجوازياة ا
الصغيرة .ولهذا ا
ابلضبط يمضي قرار ا ألممياة ا
الش يوعياة الى القول بأأ ان «الحركة في الوقت الحالي على عتبة
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مرحلة اثلثة ،وذلك عش اية اعادة تجميع للقوى جديد» ،و أآن اه «في هذه المرحلة من ال اتط اور
القوة ا ألساس اية للحركة هي تكتال ذو طابع أآكثر ثورياة؛ تكتال الطبقة العمال اية و ا
الفالحين
فان ا
الصغيرة الحضرياة ،واالطاحة ابلقسم ا ألعظم من البرجوازياة الر أآسمالية الكبيرة».
والبرجوازياة ا
(المرجع نفسه)
الصغيرة ا
(الفالحين) ال اذي يقوم عليه
ذلك هو ،على وجه التاحديد ،تكتال العمال والبرجوازياة ا
الكيومينتانغ وال اذي يجب أآن يستند عليه ،وال اذي بد أآ ابلفعل في التابلور في ُووهان بعد انقسام
الكيومينتانغ وخيانة البرجوازياة الوطن اية ،وذلك ما كنت قد تحدثت عنه في خطابيي في الجامعة
ا
الش يوعياة لشغيلة الشا رق عام  ( .2211أآنظر أآعاله)
وابلتاالي لدينا تحديدان للكيومينتانغ من انحيتين مختلفين:
أآ) من انحية سمات حاضره ،من انحية الوضع الجاري داخل الكيومينتانغ عام 2216؛
ب) من انحية سمات مس تقبله ،من انحية ما يجب أآن يكون عليه الكيومينتانغ ،كنوع من
الجهاز للحزب الث اوري الشا عبيي في بلدان الشا رق.
كال التاحديدان مشروعان وصحيحان ،ألن اهما يتناوالن الكيومينتانغ من انحيتين مختلفين،
ويقدا مان ،في آخر التاحليل لوحة شاملة.
ولسائل أآن يسأأل أآمن تناقض هنا؟
دعوان ،من أآجل مزيد من الوضوح ،نتناول «حزب العمال» في بريطانيا («حزب العمل»).
خاص للعمال يستند على النقاابت العمال اية في المصانع
نحن نعلم أآن هناك في بريطانيا حزب ا
وعمال المكاتب .ال نترداد في تسميه ابلحزب العمالي .وهو يس امى هكذا ال في بريطانيا فحسب
وان اما أآيضا في ك ال ا ألدب ايات الماركس اية ا ألخرى.
لكن هل يمكننا أآن نقول أآن ذلك الحزب هو حزب للعمال حقاا ،حزب طبقي للعمال،
ويعارض البرجوازياة؟هل يمكننا أآن نقول أآن اه حال ايا حزب طبقة واحدة؛ الطبقة العمال اية ،وليس
حزب طبقتين؟ اكال ،ان اه ليس كذلك .حال ايا ،حزب العمل في بريطانيا هو حزب تكتال العمال
الصغيرة الحضرياة؛ ان اه حال ايا حزب تكتال طبقتين .واذا ما تساءلنا أآياهما أآقوى نفوذا
والبرجوازياة ا
الصغيرة ،فال بدا
في هذا الحزب ،هل هم العمال ال اذين يعارضون البرجوازياة أآم البرجوازياة ا
الصغيرة هو المهيمن في هذا الحزب.
من القول بأأن نفوذ البرجوازياة ا
وذلك ما يفسر لماذا حزب العمال البريطاني هو حال ايا بمثابة ذراع الحزب الليبرالي البرجوازي.
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وال تزال ا ألدب ايات الماركس اية تسم ايه حزب العمال.
يتم تحديد هذا الحزب على أآن اه
كيف ا
نفسر هذا «التناقض»؟ تفسير ذلك هو أآنه عندما ا
حزب العمال ،فا ان ما يقصد عادة ليس الوضع الحالي داخل الحزب ،وان اما نوع تركيبة حزب
العمال ال اذي يجب أآن يكون عليه في المس تقبل؛ بفضل توفار شروط مع اينة ،يصبح حزاب
للعمال حقاا ،ويقف في وجه العالم البرجوازي .هذا ال يمنع ،بل على العكس ،يفترض أآن هذا
الصغيرة الحضرياة.
الحزب هو في الواقع ،حال ايا ،حزب تكتال العمال والبرجوازياة ا
ما من تناقض فيما قلته للتو في الكيومينتانغ.
هل س يكون من الممكن للحزب ا
الصيني البقاء في الكيومينتانغ اذا ما قامت
الش يوعي ا
الصين؟
دكتاتورياة الطبقة العمال اية في ا
و أآعتقد أآ ان ذلك س يكون غير مناسب ،وابلتاالي مس تحيال .س يكون ذلك غير مناسب ،ليس
فقط اذا ما قامت دكتاتورياة الطبقة العمال اية ،ولكن أآيضا اذا ما اتم تأأليف مجالس انواب العمال
الفالحين .ماذا يعني تأأليف مجالس انواب العمال و ا
و ا
الصين؟ ان اه هو يعني خلق
الفالحين في ا
السلطة بين الكيومينتانغ والمجالس.
السلطة .ان اه يعني قيام صراع على ا
ازدواجية ا
ا
ا ان تأأليف مجالس العمال والفالحين هو تحضير االنتقال من الث اورة ال اديمقراط اية البرجوازياة
الى الث اورة العمالياة ،الى الث اورة االشتراكية .هل يمكن أآن يتم مثل ذلك التاحضير في ظل
قيادة حزبين ينتميان الى حزب دايمقراطي ثوري مشترك؟ اكال ،ذلك غير ممكن .يعلامنا اتريخ
يتم التاحضير لدكتاتورياة الطبقة العمال اية واالنتقال الى الث اورة االشتراكية
الث اورة أآن اه ال يمكن أآن ا
ا اال بقيادة حزب واحد هو الحزب ا
الش يوعي ،اذا كنا نتح ادث ،بطبيعة الحال ،عن ثورة عمال اية
حقيقية .يعلامنا اتريخ الث اورة أآن اه ال يمكن انجاز دكتاتورياة الطبقة العمال اية وتطويرها ا اال بقيادة
حزب واحد هو الحزب ا
الش يوعي ،واذا لم يكن ذلك كذلك ،فال يمكن أآن يكون هنالك
دكتاتورياة عمال اية حقيقياة وكاملة للطبقة العمال اية في الظروف االمبرّيل اية.
يترت اب على ذلك ،أآن اه ال فقط عندما تكون هنالك دكتاتورياة الطبقة العمال اية ،بل حتاى قبل
يتم تأأليف مجالس انواب العمال و ا
الفالحين ،سوف يضطر الحزب
مثل تلك ال ادكتاتورياة ،حين ا
ا
الش يوعي الى االنسحاب من الكيومينتانغ الجراء االس تعدادات لأكتوبر صيني تحت قيادته
الخاصة.
الحصرية ا
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أآعتقد أآنه في فترة تأأليف مجالس انواب العمال و ا
الصين ،والتحضير لأكتوبر
الفالحين في ا
الصيني ،سوف يتو اجب على الحزب ا
الصيني أآن يستبدل التكتال الحالي داخل
الش يوعي ا
ا
الكيومينتانغ بتكتال خارجه ،أآقول ،من قبيل التكتال ال اذي كان لنا مع يسار االشتراكيين
الث اورياين في فترة االنتقال الى أآكتوبر.
السؤال « .2هل حكومة ُووهان هي دكتاتورياة العمال و ا
الفالحين ال اديمقراط اية ،واذا لم يكن ذلك
ا
كذلك ،فما هي طرق الناضال ا ألخرى القامة الدا كتاتورياة ال اديمقراط اية؟
وهل مارتينوف على صواب عندما يؤ اكد بأأن االنتقال الى دكتاتورياة الطبقة العمالياة ممكن
دون ثورة «اثن اية» ،واذا كان ذلك كذلك ،أآين هو الخط الفاصل بين الدا كتاتورياة الدا يمقراط اية
الصين؟»
والدا كتاتورياة العمالياة و ا
لم تصبح حكومة ُووهان دكتاتورياة العمال و ا
الفالحين الدا يمقراط اية بعدُ  .قد تصبح كذلك.
تطورت الث اورة االزراع اية على نحو كامل .لكنها
وس تصبح ابلتاأأكيد دكتاتورياة ديمقراط اية اذا ما ا
لم تصبح جهاز دكتاتورياة من هذا القبيل بعدُ .
ماذا يلزم لتحويل حكومة ُووهان الى جهاز لدكتاتورياة العمال و ا
الفالحين الدا يمقراط اية؟ يلزم
أآمران لذلك على ا ألقل:
الصين ،حكومة تق ادم
أآوال ،يجب أآن تصبح حكومة ُووهان حكومة ثورة زراع اية-فالحياة في ا
أآكبر س ند لهذه الث اورة؛
اثنيا ،يجب على الكيومينتانغ أآن يجداد قيادته العليا بقادة جدد من الحركة االزراعية من بين
يوسع منظماته الدانيا بأأن يدمج فيها جمع ايات ا
صفوف ا
الفالحين ومجالس
الفالحين والعمال و أآن ا
نقااابت العمال والمنظمات الث اورياة ا ألخرى في المدينة و االريف.
في الوقت الحالي ،لدى الكيومينتانغ ما يناهز  100أآلف عضو .وهذا عدد ضئيل ،ضئيل
للصين.
على نحو رهيب ابلناس بة ا
يضم الماليين من ا
الفالحين والعمال الث اورياين ،وابلتاالي يجب عليه
يجب على الكيومينتانغ أآن ا
أآن يصبح ا
منظمة ديمقراط اية ثورياة عظيمة من ماليين كثيرة.
فقط في ظ ال هذه الظروف س يصبح الكيومينتانغ في وضع يمكنه من تأأليف حكومة ثورياة
والتاي س تصبح جهاز دكتاتوري اة العمال و ا
الفالحين الدا يمقراط اية الث اورياة.
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السلمي الى دكتاتورياة الطبقة
ال علم لي ان كان الرفيق مارتينوف قد تح ادث حال ايا عن االنتقال ا
العمال اية .أآان لم أآقر أآ مقال االرفيق مارتينوف ،أآان لم أآقر أآه ألن اه من غير الممكن لي أآن أآنظر في
ك ال ما لدينا من أآدب اليوم تلو اليوم.
السلمي من الث اورة الدا يمقراط اية البرجوازياة الى
لكن اذا كان قد قال فعال ابمكان اية االنتقال ا
الصين ،فذلك خطأأ.
الث اورة العمال اية في ا
طلب شوغينوف مناي ذات امرة« :ما ر أآيك ّي رفيق س تالين .أآلن يكون من الممكن ترتيب
فنمر دفعة واحدة الى دكتاتورياة الطبقة العمال اية ابلوسائل
ا ألمور من خالل الكيومينتانغ ا
الصين ،هل هو
السلمياة؟» و أآان بدوري سأألته« :وما ال اذي يعجبك ّي رفيق شوغينوف في ا
ا
يمين الكيومينتانغ والبرجوازياة االرآأسمال اية واالمبرّيل اية؟» فأأجاب« :حس نا .وبعدُ  ».قلت« :ال
نظرّي،
مفر من ا
الصراع ».كان ذلك قبل انقالب تشانغ كاي-تش يك .بطبيعة الحال ،يمكن ا
ا
الصين .ولينين ،على سبيل المثال ،في احدى
تطور سلمي للث اورة في ا
تصور امكان اية ا
ا
السوفييتات .وكان
السلمي للث اورة في روس يا ممكنا من خالل ا
طور ا
المناس بات ،ر أآى أآ ان التا ا
ذلك في الفترة الممتداة من نيسان الى آب  .2227ولكن بعد هزيمة آب أآ اقر لينين بأأ ان االنتقال
السلمي للث اورة العمال اية قد أآصبح غير وارد على االطالق .و أآعتقد أآن اه يجب أآن نعتبر االنتقال
ا
أ
الصين أآمرا غير وارد آكثر بكثير .لماذا؟
السلمي للث اورة العمالياة في ا
ا
الصعيدين الدا اخلي (تشانغ تسو ،لين ،تشانغ كاي-
أآوال ،أل ان أآعداء الث اورة ا
الصينياة ،على ا
تش يك ،البرجوازياة الكبيرة ،النبالء ،المالكون العقاارياون )...والخارجي (االمبرّيل ايون) ،أآكثر
تتطور الث اورة و أآن تمضي الى ا ألمام
عددا و أآكثر اقوة بحيث ال يسمح ذلك ابلتافكير في أآن ا
دون معارك كبيرة ودون انقسامات وخياانت خطيرة؛
واثنيا ،ألن اه ال يوجد سبب حتاى نعتبر الكيومينتانغ الشا كل التانظيمي للدا ولة االالزم لالنتقال
من الث اورة البرجوازياة ال اديمقراط اية الى الث اورة العمال اية؛
السلمي الى الث اورة
و أآخيرا ،ألنه اذا كان ،على سبيل المثال ،في روس يا لم ينجح االنتقال ا
السوفييات ،ال اتي هي نموذج كالس يكي للث اورة العمال اية ،فما هو ا ألساس
العمال اية من خالل ا
هنا حتاى نفترض أآ ان هذا التاحول يمكن أآن ينجح من خالل الكيومينتانغ؟
الصين.
السلمي الى الث اورة العمالياة غير وارد في ا
لذا ،أآعتقد أآنه يجب أآن نعتبر االنتقال ا
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السؤال « .1لماذا لم تهاجم حكومة ُووهان تشانغ كاي-تش يك ،في حين أآن اها تسداد الضا رابت لتشانغ
ا
تسو لين؟
أآال يجعل تزامن الهجمتين على الشا مال من جانب حكومة ُووهان ومن جانب تشانغ كاي
الصينياة أآمرا غامضا؟»
جبهة الناضال ض اد البرجوازياة ا
حس نا ،أآياها االرفاق .أآنتم تطلبون الكثير من حكومة ُووهان .بطبيعة الحال ،س يكون من
ال ادقيق جدا ا ،ال اتغلاب على تشانغ تسو لين وتشانغ كاي-تش يك ولي تشى شين والس ناتور ّينغ
بشن الهجوم على جميع
في وقت واحد .لكن وضع حكومة ُووهان الحالي ال يسمح لها ا
الجبهات ا ألربع في وقت واحد .تعهادت حكومة ُووهان ابلهجوم ض اد الموكدين لس ببين على
ا ألقلا:
أآوال ،أل ان الموكدين يتقدامون نحو ُووهان ويريدون القضاء عليها .وابلتاالي كان الهجوم عليهم
تدبيرا دفاع ايا عاجال للغاية؛
واثنيا ،أل ان أآهالي ُووهان يرغبون في االنضمام الى اقوات فينغ يو زّينغ والمضي قدما من أآجل
توس يع قاعدة الث اورة ،التاي ،امرة أآخرى ،هي قضياة ذات آأهمياة عسكرياة وس ياس ياة قصوى
لمدينة ُووهان في الوقت الحاضر.
ا ان الهجوم في وقت واحد على جبهتين ها امتين مثل جبهتي تشانغ كاي-تش يك ،وتشانغ تسو
لين ،هو في الوقت الحالي أآكبر من طاقة حكومة ُووهان .فهيي أآبعد من تهاجم سين ّينغ
غراب وتهاجم لي تشى شين جنواب.
كنا ،نحن البالشفة ،أآقوّيء زمن الحرب ا ألهل اية .ولم نتمكن ،الى الن ،من تطوير عمل ايات
هجومية انجحة على ك ال الجبهات .فهل من سبب يجعلنا نتوقاع أآكثر من ذلك من حكومة
ُووهان في الوقت الحاضر؟
وفضال عن ذلك ،ماذا يعني الهجوم على ش نغهاي الن في الوقت ال اذي يتقدام فيه الموكدون
و أآنصار ُوو بيي فو نحو ُووهان من الشا مال؟
يعني ذلك جعل ا ألمور أآسهل ابلناس بة للموكدين وتأأجيل االتحاد مع اقوات فينغ ألجل غير
مس امى ،دون الحصول على أآي شيء في شرق البالد .في الوقت الحاضر ،فلنترك تشانغ
كاي-تش يك يتقدام متعثارا في منطقة ش نغهاي ويسامر االمبرّيلياين هناك.
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س تكون هناك معارك في ش نغهاي ،ولكناها لن تكون من قبيل ما يجري الن في شانغشو
وغيرها.
ال .المعارك المقبلة هناك س تكون أآكثر خطورة بكثير .واالمبرّيلياة لن تتخلاى بسهولة عن
ش نغهاي؛ فهيي مركز العالم ونقطة تتقاطع المصالح ا ألساس اية للمجموعات االمبرّيل اية.
أآلن يكون من ا ألنسب االنضمام الى اقوات فينغ ،وكسب اقوة عسكرياة كافية ،وتطوير الث اورة
االزراع اية على نحو كامل ،واالس تمرار في العمل المكث اف الحباط اقوات تشانغ كاي-تش يك
في المؤخارة وفي الجبهة ،ثم بعد ذلك ،نعالج مشكل ش نغهاي برمته؟ أآعتقد أآ ان ذلك س يكون
أآنسب.
الصينياة ،ألن اه
وابلتاالي ،فليس في ا ألمر ما يمكن أآن «يطمس» جبهة الناضال ض اد البرجوازياة ا
طور.
تتطور وستس تمر في التا ا
تطورت الث اورة االزراعياة ،وهي ا
ال يمكن أآن يكون ذلك اذا ما ا
وما من ا
شك الن في ذلك .و أآكرر ،ليس ا ألمر قض اية «طمس» ،وان اما قض اية تطوير تكتيكات
القتال المناس بة.
يعتقد بعض االرفاق أآن هجوما على جميع الجبهات الن هو عالمة رئيس ية على االروح الث اورياة.
اكال ،أآياها االرفاق .هذا ليس صحيحا .لن يكون الهجوم على جميع الجبهات في هذه اللحظة
ا اال غباء ،وليس دليال على االروح الث اورياة .ال يجب الخلط بين الغباء الروح الث اورياة.
الصين؟»
السؤال « .6هل ثورة كمال اية أآمر ممكن في ا
ا
الصين ،وابلتاالي مس تحيل.
أآرى أآ ان ذلك غير محتمل في ا
الث اورة الكمال اية أآمر غير ممكن ا اال في بلدان من قبيل تركيا وبالد فارس و أآفغانس تان ،حيث
ال توجد فيها طبقة عمالياة صناعياة أآو هي كذلك عملياا ،وحيث ال توجد فيها ثورة زراعياة-
فالحياة عظيمة.
الث اورة الكمالياة هي ثورة الشا ريحة العليا؛ ثورة البرجوازياة التاجارياة الوطنياة ،التاي نشأأت في
تطورها االالحق ،أآساسا ،ض اد ا
الفالحين
ا
الصراع ض اد االمبرّيل اية ا ألجنب اية ،والتاي ُو اجه ا
والعمال؛ ض اد امكان اية قيام ثورة زراع اية.
الصين للأس باب التاالية:
الث اورة الكمالياة أآمر مس تحيل في ا
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الصين ح اد أآدنى معيان من طبقة عمال اية صناع اية قوياة ونش يطة وتحظى بهيبة كبيرة
أآ) يوجد في ا
بين ا
الفالحين؛
متطورة يكنس تقدامها بقاّي االقطاع.
ب) توجد في هذا البلد ثورة زراع اية ا
ا ان حركة ا
الفالحين الواسعة ال اتي حجزت ا ألراضي فعال في بعض المحافظات وتشحذ نضال
الصين ان اما هي ترّيق ض اد احتمال ما يس امى ابلث اورة الكمال اية.
الطبقة العمال اية الث اورياة في ا
ال يمكن للحزب الكمالي أآن يوضع على قدم المساواة مع حزب يسار الكيومينتانغ في ُووهان،
الصين .تركيا ليس لديها مراكز مثل
تماما كما ال يمكن أآن توضع تركيا على قدم المساواة مع ا
ش نغهاي ُوووهان واننكين ،تيانسين ،وغيرها .أآنقرة أآبعدُ من ُووهان بكثير ،كما أآن الحزب
الكمالي أآبعدُ من يسار الكيومينتانغ بكثير.
الصين وتركيا من جهة آأه اميتهما
يجب على المرء أآيضا أآن يأأخذ بعين االعتبار الفرق بين ا
الدول اية.
ابلناس بة الى تركيا ،حقاقت فيها االمبرّيل اي ُة ،فعال ،عددا من مطالبها االرئيس اية؛ انتزعت منها
سورّي وفلسطين وبالد ما بين النهرين وغيرها من النقاط ذات ا ألهمياة ابلناس بة لالمبرّيلياة.
و أآضحت تركيا الن بلدا صغيرا يتراوح تعداد سكاانه بين عشرة واثني عشرة مليون نسمة.
وال تمثل ابلناس بة لالمبرّيلياة سوقا ذا آأهمياة أآو حقال حاسم لالستثمار .و أآحد ا ألس باب التاي
صادفت ذلك هو أآ ان تركيا القديمة كانت تج امع قومياات الى جانب السكاان ا ألتراك المج امعين
في ا ألانضول حصرا.
الصين بلد مج امع وطن ايا ،ويبلغ عدد سكانها بضع مئات من
الصين .ا
ليس ا ألمر كذلك في ا
ماليين ،وتمث ال أآحد أآهم ا ألسواق ومجاالت تصدير ر أآس المال في العالم .ففي حين تكتفي
االمبرّيلياة في تركيا بأأن تقتطع منها عدد من المناطق الها امة جداا في الشا رق ،وتس تغ ال
الصين الوطني
ال اتناقضات القومياة بين ا ألتراك والعرب في تركيا القديمة .فان اها تضرب جسد ا
تقطع أآوصاله ،و ا
الحي ،و ا
تقطع ك ال محافظة منه ،من أآجل الحفاظ على مواقعها القديمة ،أآو
على ا ألقل االبقاء على البعض منها.
لذا ،ففي حين أآوقف الكماليون الناضال ض اد االمبرّيل اية في تركيا عند ثورة معادية لالمبرّيل اية
ووطني ممياز وقابل
شعبيي عميق
غير انجزة ،فا ان الناضال ض اد االمبرّيلياة في ا
الصين له طابع ا
ا
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يهز أآسس االمبرّيل اية
الصراع مع االمبرّيل اية خطوة تلو الخطوة؛ ان اه نضال ا
تطور ا
ألن يتع امق فيه ا
في جميع أآنحاء العالم.
أآحد أآخطر أآخطاء المعارضة (زينوفييف ،راديك ،تروتسكي) هو الفشل في ادراك هذا
الصين ،والخلط بين الث اورة الكمال اية والث اورة االزراع اية ،وجمع
االختالف العميق بين تركيا و ا
ك ال شيء في سلاة واحدة دون تمييز.
أآعلم أآ ان من بين الوطن ايين ا الصينياين أآشخاص يفتخرون اب ألفكار الكمال اية ،ويزعمون صراحة
الصين اليوم.
أآ ان لكمال دور في ا
الصحفياين الياابنياين يميلون
وزعيم أآولئك ا ألشخاص هو تشانغ كاي-تش يك .و أآعلم أآ ان بعض ا
الصين .لكن ك ال ذلك حلم ،ان اه وهم البرجوازي الخائف.
الى اعتبار تشانغ كاي-تش يك كمال ا
الصين من رهط تشانغ تسو-لين
الصين ا اما الى موس يليني ا
يجب أآن يذهب االنتصار في ا
وتشانغ تسونغ-تشانغ ،ال اذين هم من س تطيح بهم موجة الث اورة االزراع اية في وقت الحق ،وا اما
الى ُووهان.
ال ب اد ،حتما ،لتشانغ كاي-تش يك و أآتباعه ،ال اذين يحاولون ات اخاذ موقف وسطي بين هذين
المعسكرين ،أآن يسقطوا و أآن تقاسموا مصير تشانغ تسو-لين وتشانغ تسونغ-تشانغ.
السؤال « .7هل يجب رفع شعار الحجز المباشر ل ألرض من قبل ا
الصين في الوقت
الفالحين في ا
ا
الحالي .وكيف يجب اجراء حجز ا ألراضي في هوانن؟»
أآعتقد أآ ان علينا أآن نرفع ذلك الشا عار .ففي الواقع ،ما يجري تنفيذه ابلفعل في مناطق مع اينة
هو شعار مصادرة ا ألرض .ففي عدد من المناطق ،مثل هوانن وغيرها ،قد قام ا
الفالحون
خاصة بهم
خاصة بهم و أآجهزة تأأديبياة ا
فعال بحجز ا ألرض من ا ألسفل ،وهم يؤلافون محاكم ا
الخاصة بهم .و أآعتقد أآنه في المس تقبل القريب جداا س يذهب ك ال
ولجان دفاعهم ال اذاتي ا
ا
الصين الى أآبعد من شعار مصادرة ا ألرض.
الفالحين في ا
الصينياة.
هنا تكمن اقوة الث اورة ا
اذا ما أآرادت ُووهان أآن تفوز واذا ما كانت تريد أآن تخلق اقوة حقيقياة ض اد تشانغ تسو-لين
وتشانغ كاي-تش يك وكذلك ض اد االمبرّيلياة ،على ح اد سواء ،فال ب اد لها من تقدام أآقصى ال ادعم
للث اورة االزراع اية-الفالحياة في مصادرة أآراضي المالكين العقاارياين.
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الصين
س يكون من الحماقة أآن نعتقد أآن من الممكن االطاحة ابالقطاع واالمبرّيل اية في ا
جماهير ا
الفالحين والعمال
ابلصراع المسلاح لوحده .فبدون ثورة زراع اية ،وبدون أآن تدعام
ا
ُ
َ
القوات.
جيش ُووهان دعما نش يطا ،ال يمكن أآن نطيح بتلك ا
الصينياة .هذا
نقالب تشانغ كاي-تش يك على أآن اه انحسار في الث اورة ا
غالبا ما تقدا ر المعارض ُة ا َ
الصينياة هم
خطأأ .ا ان ال اذين يق ادرون انقالب تشانغ كاي-تش يك على أآن اه انحسار في الث اورة ا
في الواقع ينحازون الى تشانغ كاي-تش يك ،وهم في الواقع ينحازون الى قبول تشان كاي-
تش يك الى كيومينتانغ ُووهان امرة أآخرى .فهم يعتقدون ،على ما يبدو ،أآن اه لو أآ ان تشانغ كاي-
تش يك لم يذهب بعيدا في انفصاله لسارت الث اورة على نحو أآفضل .ا ان ذلك لمن الحماقة
ومن غير الث اورياة.
لقد أآداى انقالب تشانغ كاي-تش يك ،في واقع ا ألمر ،الى أآن يشرع الكيومينتانغ في تطهير
مركزه من الورم والتاو اجه نحو اليسار .ابلطبع ،كان ال ب اد النقالب تشانغ كاي-تش يك من أآن
يسفر عن هزيمة جزئ اية للعمال في عدد من المناطق .لكن ذلك لم يزد عن كونه هزيمة جزئ اية
ومؤقاتة .في الواقع ،مع انقالب تشانغ كاي-تش يك ،دخلت الث اورة بمجملها مرحلة من التط اور
أآعلى؛ مرحلة حركة زراع اية.
الصينياة وعظمتها.
هنا تكمن اقوة الث اورة ا
يجب أآال نرى تقدام الث اورة تق ادما في خط تصاعدي متواصل .فذلك منحى مدرسي ،وليس
تتحرك دوما ابلتواءات؛ نهوض وتحطيم للناظام القديم في بعض
فهما واقع ايا للث اورة .فالث اورة ا
المناطق ،وتكبد هزائم جزئ اية وتراجع في مناطق أآخرى .انقالب تشانغ كاي-تش يك هو أآحد
الصينياة ،واحدة أآن هناك حاجة من أآجل تطهير الث اورة من
تلك االلتواءات في مسار الث اورة ا
التفاهة ،ويدفعنا الى ا ألمام في ات اجاه حركة زراعياة قوياة.
لكن حتاى تكون هذه الحركة االزراع اية قادرة على تكوين طابعها وجب أآن يكون لها شعارها
العام .هذا الشا عار هو مصادرة أآراضي المالكين العقاارياين.
الصحيح اعالن شعار تأأليف المجالس في الوقت الحاضر؟
السؤال « .8لماذا من غير ا
ا
أ
أ
ا
الص
الش
السير وراء الحركة في حال تأليف مجالس
يعرض الحزب يوعي ا يني نفسه لخطر ا
آال ا
العمال في هوانن؟»
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السؤال؛ هل يرمي الى المجالس العمال اية ،أآم الى المجالس
الى أآي نوع من المجالس يرمي هذا ا
غير العمال اية ،مجالس « ا
الفالحين» ،مجالس «الشا غيلة» ،مجالس «الشا عب»؟
لقد تح ادث لينين في أآطروحاته الى المؤتمر ا
الش يوعي العالمي الثااني عن تأأليف «مجالس
الشا غيلة» و«مجالس ا
الفالحين» في البلدان الشا رق المتخلافة .وكان يفكار في بلدان من قبيل
آس يا الوسطى ،حيث «ال توجد طبقة عمال اية صناع اية ،أآو تقريبا هي كذلك عمليا» .كان
يفسر ،في الواقع،
يفكار في بلدان من قبيل بالد فارس ،أآفغانس تان ،وما الى ذلك .وذلك ما ا
لماذا لم تكن في أآطروحات لينين ولو كلمة واحدة تتعلاق بتنظيم مجالس العمال في مثل تلك
البلدان.
الصين التاي ال يمكن
يهم ا
لكن ي اتضح من ذلك أآ ان ما تحدا ثت عنه أآطروحات لينين لم يكن ا
يهم
أآن يقال عنها أآن اها ال تمتلك «طبقة عمالياة صناعياة ،أآو تقريبا هي كذلك عمليا» ،وان اما ا
بلداان أآخرى من الشا رق أآكثر تخلافا.
وابلتاالي ،فبما يتعلاق ا ألمر اذا كانت القض اية هي تأأليف مجالس انواب العمال والف االحين فورا
الصين .وابلتاالي ،عندما نتاخذ قرارا في هذه القضياة ال يجب أآن نس تحضر أآطروحات
في ا
لينين وان اما أآطروحات روي التاي أآ اقرها المؤتمر ا
الش يوعي العالمي الثااني نفسه ،والتاي تتح ادث
عن تأأليف مجالس العمال و ا
الصين والهند .لكن تلك ا ألطروحات
الفالحين في بلدان من قبيل ا
تتح ادث عن كيف أآ ان تأأليف مجالس العمال و ا
الفالحين في تلك البلدان يجب أآن يكون عند
االنتقال من الث اورة الدا يمقراط اية البرجوازياة الى الثورة العمال اية.
ما هي مجالس انواب العمال و ا
الفالحين؟
مجالس انواب العمال و ا
السلطة القائمة،
الفالحين هي ،في المقام ا أل اول ،أآجهزة االنتفاض على ا
السلطة الث اورياة الجديدة .وهي ،في ذات
أآجهزة نضال في سبيل سلطة ثورياة جديدة ،أآجهزة ا
الوقت ،مراكز تنظيم الث اورة.
لكن ال يمكن أآن تكون مجالس انواب العمال و ا
الفالحين مراكز تنظيم الثورة ا اال اذا كانت
للسلطة الث اورياة الجديدة.
السلطة القائمة واذا كانت أآجهزة ا
أآجهزة السقاط ا
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للسلطة الث اورياة الجديدة ،فال يمكنها أآن تكون مراكز لتنظيم الحركة
فان لم تكن أآجهزة ا
الث اورياة .وهذا ما ترفض المعارضة فهمه واذا بها تحارب المفهوم اللينيني لمجالس انواب العمال
و ا
الفالحين.
ماذا يعني تأأليف مجالس انواب العمال و ا
الفالحين في الوقت الحاضر في مجال من مجاالت
تمرد على
العمل ،لن ُقل ،حكومة ُووهان؟ يعني ذلك خلق ازدواجية ا
السلطة ،وانشاء أآجهزة ا
حكومة ُووهان .هل يجب على ا
الش يوعييان ا الصينيين االطاحة بحكومة ُووهان في الوقت
يحولوها الى
الحالي؟ من الواضح أآن ال .على العكس من ذلك ،يجب أآن يعتمدوا عليها و ا
جهاز كفاح ض اد تشانغ تسو-لين ،ض اد تشانغ كاي-تش يك ،ض اد المالكين العقاريين والنبالء،
ض اد االمبرّيل اية.
لكن اذا كان ال يجب على الحزب ا
الش يوعي في الوقت الحاضر أآن يطيح بحكومة ُووهان،
فما ال اذي يعنيه تأأليف مجالس انواب العمال و ا
الفالحين الن؟
أآحد أآمرين:
ا اما تأأليف مجالس انواب العمال و ا
الفالحين فورا من أآجل اسقاط حكومة ُووهان ،وهو أآمر
غير صحيح وغير مقبول في الوقت الحاضر؛ أآو تأأليف مجالس انواب العمال و ا
الفالحين فورا
دون أآن يعمل ا
الش يوعياون على االطاحة بحكومة ُووهان ،ودون أآن تصبح المجالس أآجهزة
للسخرية.
سلطة ثورياة جديدة ،وفي هذه الحالة سوف تنطفئ المجالس وتصبح مدعاة ا
وذلك ما كان يح اذر منه لينين دوما عندما كان يتحدث عن تأأليف مجالس انواب العمال
و ا
الفالحين.
يقول «سؤالكم» أآ ان مجالس عمال اية يجري تأأليفها في هوانن ،و أآن الحزب ا
الش يوعي مه ادد
السير وراء الحركة اذا لم يتو اجه الى الجماهير بشعار تأأليف المجالس.
بخطر ا
هذا هراء ،أآياها االرفاق .ال توجد مجالس انواب العمال في هوانن في الوقت الحالي .تلك اشاعة
الصحافة البريطان اية .ما لدينا هنالك هم « االرماة الحمر» ؛ هنالك جمعيات الف االحين،
نشرتها ا
لكن ليس هنالك ولو شيء واحد يشير الى مجالس انواب العمال.
يمكن ،بطبيعة الحال ،تأأليف مجالس العمال .فتلك ليست قض اية صعبة للغاية .لكن المشكل
ليس تأأليف مجالس العمال؛ بل المشكل هو تحويلها الى أآجهزة سلطة ثورياة جديدة .فاذا ما
للسخرية .سوف لن يكون تأأليف مجالس
تع اذر ذلك ،تصبح السوفييتات أآمرا فارغا ومدعاة ا
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العمال قبل ا ألوان ا اال حملها الى االنهيار ،وتحويلها الى أآمر فارغ؛ يعني في الواقع المساعدة
على تحويل الحزب ا
الصيني من زعيم الث اورة الدايمقراط اية البرجوازياة الى ذيل لجميع
الش يوعي ا
مجربيي المجالس من « أآقصى اليسار».
أآنواع ا
كروس تاليوف ،وهو أآول رئيس لمجلس انواب العمال في سان بطرسبرغ عام  ،2201اس تعجل
كذلك ترميم ،وابلتاالي ،تأأليف مجلس انواب العمال في صيف عام  ،2206معتبرا أآن المجالس
في ح اد ذاتها تس تطيع أآن تعكس ميزان القوى الطبقية ،بصرف الناظر عن الوضع .ولقد عارض
لينين ،في ذلك الوقت ،كروس تاليوف ،وقال ،في صيف عام  ،2206أآن اه ال يجب تأأليف
مجالس انواب العمال بعد ذلك ،طالما أآ ان المؤخارة ا
(الفالحين) لم تلتحق بعدُ ابلطليعة (الطبقة
العمال اية) ،وابلتاالي س يكون تأأليف المجالس في ظل تلك الظروف ،وكذلك اعالن شعار
االنتفاضة محفوفا ابلمخاطر وغير مناسب.
لكن نس تنتج من هذا ،أآ اوال ،أآنه ال يجب أآن نبالغ في دور المجالس في ح اد ذاتها .واثنيا ،ال
يجب أآن نتجاهل الظروف المحيطة عند تأأليف مجالس انواب العمال و ا
الفالحين.
هل من الضا روري تأأليف مجالس انواب العمال و ا
الصين؟
الفالحين في ك ال ا
نعم .لقد ذلك ضروري .س يكون من الضروري تأأليفها عندما تكون الحكومة الث اورياة في
تطورت ،ان اه وقت االنتقال من الث اورة االزراعياة ،من
ُووهان قد قويت والث اورة االزراعياة قد ا
الث اورة ال اديمقراط اية البرجوازياة الى الث اورة العمال اية.
سوف يعني تأأليف مجالس انواب العمال و ا
السوفييتية في
السلطة ا
الفالحين ارساء أآسس ا
السلطة
ا
السوفييتية سوف يعني ارساء أآسس ازدواجية ا
السلطة ا
الصين .ولكن ارساء أآسس ا
السوفييتية.
ابلسلطة ا
السلطة الحال اية لكيومينتانغ ُووهان ا
وتوجيه المسار نحو استبدال ا
و أآعتقد أآن الوقت لم يحن بعدُ لذلك.
يتح ادث «سؤالكم» عن هيمنة الطبقة العمال اية والحزب ا
الصين.
الش يوعي في ا
الصينياة كقائد والهيمنة في الث اورة
لكن ما المطلوب من أآجل تسهيل دور الطبقة العمال اية ا
ال اديمقراط اية البرجوازياة الحال اية؟
هذا يتطلب ،أآ اوال ،أآن على الحزب ا
الصيني أآن يكون منظمة قوياة االت احاد للطبقة
الش يوعي ا
الخاص ،ا
الخاص.
وخطه ا
خاصة ،تنظيمه ا
العمالياة ،له برانمجه الخاص ،آأرض ايته ال ا
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وهذا يتطلب ،اثنيا ،أآن على ا
الش يوعييان ا الصينيين أآن يكونوا في الصفوف ا ألمامياة للحركة
خص ا
االزراع اية-الفالحياة ،و أآن يعلاموا ا
الفالحين الفقراء ،التا انظم في جمع ايات
الفالحين ،واب أل ا
ولجان ثورياة والعمل على مصادرة أآراضي المالكين العقاارياين.
وهذا يتطلب ،اثلثا ،أآن على ا
يثوروه،
يقووا موقعهم في الجيش ،و أآن ا
الش يوعييان ا الصينيين أآن ا
يحولوه من أآداة للمغامرة الفردياة الى أآداة للث اورة.
و أآن ا
وهذا يتطلب ،أآخيرا ،أآن على ا
الش يوعييان ا الصينيين أآن يشاركوا في أآجهزة حكومة ُووهان
المحل اية والمركزياة ،وفي أآجهزة كيومينتانغ ُووهان المحل اية والمركزياة ،و أآن ينتهجوا فيهما س ياسة
حازمة لتوس يع الحق للث اورة ض اد المالكين العقاارياين واالمبرّيلياة على حد سواء.
ترى المعارضة أآ ان على الحزب ا
الش يوعي أآن يحافظ على اس تقالله و أآن يقطع عالقاته ابلقوى
ال اديمقراطياة الث اورياة بأأن ينسحب من الكيومينتانغ ومن الحكومة في ُووهان .لكن ذلك
س يكون نوعا من «االس تقالل» مشكوك فيه من قبيل ذاك ال اذي تحدا ث عنه المناشفة في
بلدان عام  .2201ونعلم أآ ان المناشفة قد عارضوا لينين في ذلك الوقت قائلين« :ما نحتاجه
ليس الهيمنة ،بل اس تقالل حزب العمال» .لقد كان لينين على صواب عندما ر أآى في ذلك
انكار لالس تقالل ،ومعارضة االس تقالل ابلهيمنة و أآ ان ذلك يعني تحويل الطبقة العمال اية الى
ذيل للبرجوازياة الليبرالياة.
أآعتقد أآ ان المعارضة ،وهي تتح ادث اليوم عن اس تقالل اية الحزب ا
الصيني وتس تعجل
الش يوعي ا
أآو تشير الى ضرورة انسحاب الحزب ا
الصيني من الكيومينتانغ ومن حكومة ُووهان،
الش يوعي ا
ان اما هي تنزلق الى الخطا المناشفة المدافع عن «االس تقالل اية» في فترة  .2201فال يس تطيع
الحزب ا
القوة القائدة
الش يوعي أآن يحافظ على اس تقالل اية حقيقياة وعن هيمنة حقيقياة ا اال أآصبح ا
داخل الكيومينتانغ وخارجه على ح اد سواء وفي صفوف الجماهير الشا غيلة الواسعة.
ال ننسحب من الكيومينتانغ بل لنضمن القيادة للحزب ا
الش يوعي داخل الكيومينتانغ وخارجه
على ح اد سواء – ذلك ما هو مطلوب من الحزب ا
الصيني اذا أآراد حقاا أآن يكون
الش يوعي ا
مس ا
تقال.
الصين في الوقت الحالي؟»
السؤال « .2هل من الممكن أآن نطرح قضياة تأأليف جيش أآحمر نظامي في ا
ا
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أآعتقد أآن اه يمكن أآن نفكار في هذه القض اية من جهة ا ألفق .أآ اما اذا تناولناها من النااحية العمل اية،
فمن غير ممكن الن ،في هذا الوقت ،أآن نستبدل الجيش الحالي بجيش جديد ،بجيش
أآحمر ،لسبب بس يط هو أآن اه ليس هنالك بما نستبدله.
ا ألمر ا ألساسي الن ،وبينما يجري تحسين الجيش الحالي وتثويره بجميع الوسائل المتاحة،
متكونة من ا
الفالحين الث اورياين من بين ال اذين امروا
هو وضع أآسس الجديد ،فرقا و أآفواجا ،ا
بمدرسة الث اورة االزراع اية ومن العمال الث اورياين ،قصد تأأليف عدد من الفرق العسكري اة الجديدة
والموثوق بها حقاا وقادة يمكن االعتماد عليهم لتكون درعا للحكومة الث اورياة في ُووهان.
يتطور الحقا الى جيش أآحمر.
تلك ال ِفرق هي نواة الجيش الجديد ال اذي سوف ا
ا ان ذلك ضروري ،على حد سواء ،للناضال في الجبهة ،وخصوصا للناضال في المؤخارة ضدا
جميع أآنواع عناصر الث اورة المضاداة التاي س تنتصب.
بدون ذلك ،ال يمكن أآن يكون هنالك أآياة ضمانة ض اد االنقالب في المؤخارة وفي الجبهة وضدا
االنسحاب والخيانة.
و أآعتقد أآن هذا المسار هو الوحيد الممكن والمالئم في الوقت الحاضر.
الصينياة أآمر ممكن الن ،في الوقت ال اذي يقوم فيه الناضال
السؤال « .20هل شعار مصادرة الشا ركات ا
ا
الصين أآمرا ممكنا،
ض اد البرجوازياة؟ وفي أآياة ظروف تكون مصادرة المصانع ا ألجنب اية في ا
الصينياة في ذات الوقت؟»
وماذا س يترت اب على مصادرة الشا ركات ا
الصينياة.
أآعتقد ،عموما ،أآن اه لم يحن الوقت بعدُ للمرور الى مصادرة الشا ركات ا
الصينياون بتخريب عنيد وابغالق عدد من
لكن ال نستبعد احتمال أآن يقوم أآرابب العمل ا
المؤسسات وخلق بطالة اصطناعية قد تجبر حكومة ُووهان على الشا روع في تأأميم
هذه ا
بعض من هذه الشا ركات حتاى في الوقت الحاضر ،وتجعلها تسيار نفسهاها ذات ايا.
فمن الممكن أآن تجبر حكومة ُووهان حتاى في الوقت الراهن على ات اخاذ مثل هذه الخطوة
خاصة الحاقدين منهم على
في حاالت مفردة وذلك بمثابة تحذير ألرابب العمل ا الصينياين ا
الث اورة ومعارضين لها.
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أآما ابلناس بة للشركات ا ألجنب اية ،فتأأميمها قض اية مس تقبل اية .فتأأميمها هو بمثابة اعالن الحرب
مباشرة على االمبرّيل اية .لكن لنعلن مثل هذه الحرب فذلك يتطلاب ظروفا مختلفة بعض
الشا يء ،ظروفا مالئمة أآكثر م اما هو موجود في الوقت الحاضر.
القوة الكافية ،فا ان
أآعتقد أآنه في المرحلة الحال اية من الث اورة ،وطالما لم نكتسب حتاى الن ا
مثل هذا االجراء سابق ألوانه ولذلك فهو غير مناسب.
ال تتل اخص المهمة الن في ذلك ،وان اما في تأأجيج نيران الث اورة االزراع اية الى أآقصى درجة
ممكنة ،لضمان هيمنة الطبقة العمال اية في هذه الث اورة ،وتقوية ُووهان وتحويلها الى مركز
الصينياة.
الناضال ض اد ك ال أآعداء الث اورة ا
يجب على المرء أآال يحمل كافة المهام في آن واحد وا اال خاطر ابنهياره تحت الوطأأة.
خص ،وطالما أآ ان الكيومينتانغ وحكومته غيار مهياأن النجاز مهمات آأساس ياة من قبيل
واب أل ا
الصينياة وا ألجنب اية.
مصادرة أآمالك البرجوازياتين ا
يتطلاب انجاز هذه المهمات وضعا مختلفا ومرحلة مختلفة من الث اورة و أآجهزة مختلفة من
السلطة الث اورياة.
ا
صدر أل اول امرة ابللاغة االروس اية في:
الصين و أآخطاء المعارضة ،موسكو ،لينينغراد.2217 ،
س تالين :الث اورة في ا
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الثورة يف الصّني ومهمّات
األمميّة الشيوعيّة
الموسع لتنفيذياة ا ألمم اية
خطاب في الجلسة العاشرة من االجتماع الثاامن ا
ا
الش يوع اية 12 ،أآ اّير 2217

 .2بعض القضارا الصغرية
أآياها االرفاق ،أآعتذر على حضوري متأأ اخرا الى جلسة اليوم لتنفيذياة ا ألمم اية ا
الش يوع اية .فلم
آأس تمع ،طبعا ،الى كامل الخطاب ال اذي تاله تروتسكي هنا في تنفيذياة ا ألممياة ا
الش يوعياة.

لكن ،أآعتقد أآن اه ال تنقصنا المادة ا ألدب اية الضا افية لننقد المعارضة ،فقد قدام تروتسكي في ا أل اّيم
ا ألخيرة الى تنفيذياة ا ألمم اية ا
الصينياة.
الش يوع اية أآطروحات ورسائل في القض اية ا
لذا ،سيرتكز نقدي ألخطاء تروتسكي على تلك الواثئق ،وليس لي ا
شك في أآ ان ذلك س يكون
في ذات الوقت نقدا ألسس الخطاب ال اذي تاله تروتسكي اليوم.
سأأسعى قدر االمكان حتاى تكون ا ألمور الشا خص اية بعيدة .فال ننسى أآبدا أآ ان ته اجمات
الس ياسي للجنة المركزياة
تروتسكي وزينوفييف الشا خص اية كانت بصفتهما عضوين في المكتب ا
للحزب ا
السوفييتي وبصفتهما عضوين في مجلس رئاسة ا ألمم اية
الش يوعي ال ُبلشفي في االت احاد ا
ا
الش يوعياة.
من البديهيي أآ ان يح ابذ تروتسكي أآن يكون خالل اجتماعات تنفيذياة ا ألمم اية ا
الش يوع اية بطال
الصينياة ،الخ ،الى الناظر في قضياة تروتسكي.
حتاى يغيار الناظر في قضياة خطر الحرب والث اورة ا
تحق اعتبارا كبيرا .فهو بمثابة ممث ال أآكثر م اما هو بمثابة بطل .وال
و أآعتقد أآ ان تروتسكي ال يس ا
يجب أآن نخلط بين الممث ال والبطل.
لن أآقول شيئا عن واقع أآ ان أآشخاصا مثل تروتسكي وزينوفييف ،وقد وجدهما االجتماع
الموسع على انحراف اشتراكي-ديمقراطي ،يقدحان في ك ال ما للبالشفة من آأهم اية.
السابع ا
ا
أ
أ
فليس هنالك من ته اجم عند بوخارين أآو س تالين .على العكس ،سأكون آكثر ته اجما لو أآ ان
ش به منشفي من رهط تروتسكي أآو زينوفييف لم يقدح افي وان اما مدحني.
سوف لن أآطيل الحديث في كيف أآ ان المعارضة ،من خالل اعالنها الحالي ككتلة ،قد خرقت
الحق
يخول له ا
ما التزمت به في  26تشرين ا ألول  .2216يؤ اكد تروتسكي أآ ان ذلك االعالن ا
في أآ ان يدافع عن وجهة نظره .طبيعي أآ ان ذلك صحيح .أآ اما أآن يسعى تروتسكي بذلك الى أآن
يذهب في اعتقادان أآن ذلك ك ال ما ينطوي عليه ذلك االعالن فال يمكن أآن نس امي ذلك ا اال
سفسطة.
حق المعارضة في أآن تدافع
ا ان االعالن حول المعارضة في  26تشرين ا أل اول ال يتح ادث عن ا
عن وجهة نظرها فحسب ،بل يتحدا ث أآيضا عن كيف أآ ان وجهة الناظر تلك يمكن الحفاظ
عليها فقط في الحدود التاي يسمح بها لحزب ،وكيف أآ ان التكتال يجب أآن يشجب ويوضع له
ح اد ،وكيف يجب على المعارضة أآن «تخضع دون تحفاظ» الرادة الحزب ولقرارات اللجنة
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المركزياة ،وكيف يجب على المعارضة ال أآن تخضع لتلك القرارات فحسب ،بل أآن «تحسن
تنفيذها» جيادا.
فاذا ما أآخذان ك ال ذلك بعين االعتبار ،فهل يلزمنا برهان آخر لنثبت أآن المعارضة قد خرقت
على نحو افض اعالن  26تشرين ا أل اول 2216؟
توسع في ما تض امنته عديد ا ألطروحات والمقاالت والخطاابت االراجعة الى المعارضة
سوف لن أآ ا
من تشويه غريب وف اض لمواقف اللجنة المركزياة للحزب ا
الش يوعي ال ُبلشفي في االت احاد
السوفييتي وا ألمم اية ا
الصينياة.
الش يوع اية في القض اية ا
ا
أ
أ
أ
ا
ال ا
يكف تروتسكي وزينوفييف عن االزعم بأ ان اللجنة المركزياة والممياة الش يوعياة قد آيادات
الصين.
وال تزاالن تؤيادان س ياسة «مساندة» البرجوازياة الوطن اية في ا
نحن في غنى عن البرهنة على أآ ان تأأكيد تروتسكي وزينزفييف هو فبركة وات اهام وتشويه ال
أآساس له .ففي الواقع لم تؤكاد اللجنة المركزياة وا ألمم اية ا
الش يوع اية على س ياسة مساندة
الصين
البرجوازياة الوطن اية وان اما على س ياسة اس تغالل البرجوازياة الوطن اية طالما أآ ان الث اورة في ا
الس ياسة بس ياسة الناضال المسلاح
هي ثورة ك ال الجبهة الوطنياة المتاحدة ،وقد اعوضتا هذه ا
ض اد البرجوازياة الوطن اية ل اما أآصبحت الث اورة ثورة زراع اية وشرعت البرجوازياة الوطن اية في
مغادرة الث اورة.
الموسع
السابع ا
وحتاى نقتنع بذلك ،ليس أآمامنا سوى أآن ندرس واثئق من قبيل قرار االجتماع ا
ونداء تنفيذياة ا ألمم اية ا
الش يوع اية و أآطروحات س تالين لل ادعاية و أآخيرا أآطروحات بوخارين التاي
تسلامها مجلس رئاسة ا ألمم اية ا
تتصرف
الش يوع اية يوم أآمس .ان اه لمن تعاسة المعارضة أآن اها ال ا
ا اال ابلثارثرة والغرابة.
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 .1الثورة الفالزية-اليراعية من جهة
أنها قاعدة الثورة الدميقااطية
الربجوازرة
الصينياة ومغزاها.
الخطأأ ا ألساسي عند تروتسكي أآن اه ال يفهم طابع الث اورة ا
تتبناى ا ألمم اية ا
الصين في
الش يوع اية فكرة أآ ان بقاّي االقطاع هي عامل أآساسي في االضطهاد في ا
الوقت الحاضر ،عامل تفجير الث اورة ال ازراعياة .وتعتقد ا ألممياة ا
الش يوعياة أآ ان بقاّي االقطاع في
الصينياة ،والتاي ترتكز عليها مجمل البنية الفوقياة البيروقراط اية والعسكرياة بما فيها من
ا ألرّيف ا
توشان وحكام وجنراالت من قبيل شانغ تسو-لين وغيرهم ،ان اما تمث ال القاعدة التاي اندلعت
منها الث اورة االزراع اية الحال اية وهي تجري فيها.
فاذا كان  70ابلمائة من محصول ا
الفالحين يذهب الى المالكين العقاارياين والنابالء ،واذا كان
السلطة االقتصادياة
المالكون العقاارياون ،المسلاحون أآو غير المسلاحين ،يمتلكون ال فقط ا
السلطة االدارياة والقضائ اية ،واذا كان بيع وشراء الناساء وا ألطفال
فحسب ،بل يمتلكون كذلك ا
على طريقة القرون الوسطى ال يزال يطباق في عدد معيان من ا ألقاليم - ،ال يمكننا أآن ال نقبل
الصينياة.
بأأ ان بقاّي االقطاع هي الشا كل االرئيسي من أآشكال االضطهاد في ا ألقاليم ا
و أل ان بقاّي االقطاع ،بكامل بنيتها الفوقياة البيروقراط اية والعسكرياة ،هي الشا كل االرئيسي
تمر بثورة زراع اية على اقوة وآأهم اية عمالقتين.
الصين ،فا ان ا
لالضطهاد في ا
الصين ا
وما هي الث اورة االزراع اية؟ ان اها ابلفعل قاعدة الث اورة الدايمقراط اية البرجوازياة ومحتواها .ولهذا
السبب ،على وجه التاحديد ،تقول ا ألممياة ا
تمر بثورة ديمقراطياة برجوازياة.
الش يوعياة أآ ان ا
ا
الصين ا
الصين ليست مو اجهة ض اد بقاّي االقطاع فحسب ،فهيي
لكن الث اورة الدا يمقراط اية البرجوازياة في ا
ا
القوة المالياة والعسكرياة،
مو اجهة أآيضا ض اد االمبرّيلياة .لماذا؟ أل ان االمبرّيلياة ،بما لها من كامل ا
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تهتم ببقاّي االقطاع وتثيرها وتحافظ عليها ابلتاعاون مع كامل بنيتها الفوقياة
هي ا
القوة التاي ا
العسكرياة والبيروقراط اية.
الصين دون خوض نضال ثوري ض اد االمبرّيلياة في
ألن اه تس تحيل االطاحة ببقاّي االقطاع في ا
الصين في ذات الوقت.
ا
ا
الصين ،أآن يرفعوا أآّيديهم
ألن اه يجب على ك ال الذين يريدون االطاحة ببقاّي االقطاع في ا
الصين.
ابلضا رورة في وجه االمبرّيل اية والمجموعات االمبرّيل اية في ا
الصين ال يمكن كسرها واسقاطها دون خوض نضال حاسم ضدا
أل ان بقاّي االقطاع في ا
االمبرّيلياة.
السبب ،على وجه ال اتحديد ،تقول ا ألمم اية ا
الش يوع اية أآ ان الث اورة الدا يمقراط اية البرجوازياة
ولهذا ا
الصين هي ثورة معادية لالمبرّيلياة في ذات الوقت.
في ا
الصين هي جمع لت ايارين من الحركة الث اورياة؛ الحركة المعادية لبقاّي
وهكذا ،فالث اورة الحال اية في ا
الصين هي جمع بين
االقطاع والحركة المعادية لالمبرّيل اية .والث اورة ال اديمقراط اية البرجوازياة في ا
الناضال ض اد بقاّي االقطاع والناضال ض اد االمبرّيلياة.
الش يوع اية (وابلتاالي اللجنة المركزياة للحزب ا
تلك نقطة انطالق كامل خطا ا ألمم اية ا
الش يوعي
الصينياة.
السوفييتي) في قضاّي الث اورة ا
ال ُبلشفي في االت احاد ا
الصينياة؟ ان اها تلك التاي تناقض مباشرة
وما هي نقطة انطالق في نظرة تروتسكي الى القض اية ا
نظرة ا ألمم اية ا
الش يوع اية التاي بسطنا .فتروتسكي ا اما يرفض االعتراف بوجود بقاّي االقطاع في
الصين رفضا قاطعا وا اما ال يوليها آأهم اية حاسمة .ا ان تروتسكي (وابل اتالي المعارضة) تنتقص
ا
الصين ،ويفترض أآ ان هدف الث اورة
من اقوة ومغزى االضطهاد االقطاعي والبيروقراطي في ا
الصين اس تقالال جمركيا عن البلدان االمبرّيلياة.
الوطنياة ا
الصينياة ا ألساسي هو اس تقالل ا
واسمحوا لي أآن أآعتمد على أآطروحات تروتسكي التاي قدامها الى ك ال من اللجنة المركزياة
السوفييتي وتنفيذياة ا ألمم اية ا
للحزب ا
الش يوع اية منذ أآ اّيم ،عنوانها
الش يوعي ال ُبلشفي في االت احاد ا
الصينياة و أآطروحات س تالين».
«الث اورة ا
اليكم ما يقوله تروتسكي في تلك ا ألطروحات:
10

«من جهة ا ألساس ،ال يمكننا أآن ندعم محاولة بوخارين التاي ترمي الى تبرير خطا انتهازيته
الصيني .وحتاى اذا ما
ال اذي يشير الى الداور ا ألساسي المزعوم «لبقاّي االقطاع» في االقتصاد ا
الصيني مرتكزا على تحليل اقتصادي ال على مفاهيم مدرس ياة،
كان تقييم بوخارين لالقتصاد ا
الس ياسة التاي سهالت ،على نحو ج اد واضح،
فال يمكن حتاى لـ«بقاّي االقطاع» كلاها أآن اتبرر ا
تطور القوى
انقالب نيسان .الث اورة ا
الصينياة لها طابع وطني برجوازي لسبب أآساسي هو أآ ان ا
الصينياة تعرقله حالة ال اتبع اية الجمركية للبلدان ا ٍل ارآأسمال اية ( ».أآنظر:
المنتجة للرآأسمال اية ا
الصينياة و أآطروحات س تالين).
تروتسكي :الث اورة ا
ا ان قراءة خاطفة لهذا المقتطف يمكنها أآن تجعلنا نعتقد أآ ان تروتسكي ال يحارب خطا ا ألممياة
ا
الس ياسة المساومة» عند بوخارين.
الش يوع اية في قض اية طابع الث اورة ا
الصينياة وان اما يحارب « ا
طبعا ،ذلك غير صحيح .الن ،ما لدينا هو تكذيب لفكرة «الدا ور ا ألساسي» لبقاّي االقطاع
تتطور في ال اصين هي ثورة
في ا
الصين .ما وقع تأأكيده الن هنا هو أآ ان الث اورة االزراع اية ال اتي ا
صح التعبير.
الشا ريحة العليا ،ثورة معادية للتابعية الجمركية ان ا
ضرورّي عند تروتسكي حتاى
الس ياسة المساومة» عند بوخارين هنا
ا
لقد كان الحديث عن « ا
الش يوع اية .و أآقول دون غموض أآ ان زاد تروتسكي هو عادة ا
يخفي مغادرته خطا ا ألمم اية ا
الغش.
الصين بمجمل ما لها من بنية
اذن ،ينتج عن ذلك حسب تروتسكي أآ ان بقاّي االقطاع في ا
الصينياة في الوقت الحالي وان اما هي عامل
فوقياة بيروقراط اية وعسكرياة ليست من قضاّي الث اورة ا
تحق ا اال أآن نضعه بين معقوفين.
اثنوي ال آأهم اية له وال يس ا
الصين
السبب ا ألساسي» للث اورة الوطن اية في ا
اذن ،ينتج عن ذلك حسب تروتسكي أآ ان « ا
الصين هي ،بسبب ذلك ،اب ألساس ،ثورة
هو التابع اية الجمركية لالمبرّيل ايين و أآ ان الث اورة في ا
معادية للتابعياة لجمركية.
تصور تروتسكي.
تلك نقطة االنطالق في ا
الصينياة.
تلك نظرة تروتسكي لطابع الث اورة ا
واسمحوا لي أآن أآالحظ أآ ان تلك الناظرة هي ذات الناظرة عند «سعادة» مستشار ال ادولة تشانغ
تسو-لين.

12

اذا كانت وجهة نظر تروتسكي صحيحة وجب أآن نقبل بأأ ان تشانغ تسو-لين وتشانغ كاي-
حق عندما ال يقبالن ثورة زراع اية أآو عمال اية ،و أآن يبذال الجهد فقط لالطاحة
تش يك على ا
ابلصين.
خاص ا
ابالت افاقيات الجائرة ولتركيز اس تقالل جمركي ا
لقد انزلق تروتسكي الى وجهة نظر ا
موظفي تشانغ تسو-لين وتشانغ كاي-تش يك.
اذا كان يجب أآن نضع بقاّي االقطاع بين معقوفين ،واذا كانت ا ألمم اية ا
الش يوع اية قد أآخطأأت
عندما أآعلنت أآ ان لبقاّي االقطاع آأهم اية آأساس اية في المرحلة الحال اية من الث اورة ،واذا كانت
الصينياة هي التابع اية الجمركية وليس الناضال ض اد بقاّي االقطاع واالمبرّيل اية التاي
قاعدة الث اورة ا
الصين؟
تحميها ،فما ال اذي تبقاى من الث اورة االزراعياة في ا
الصين بمطلبها في تأأميم أآراضي المالكين العقاارياين؟ وما
من أآين أآتت الث اورة االزراع اية في ا
الصينياة ثورة ديمقراطياة برجوازياة؟ أآليست الث اورة
ال اذي يجعلنا في هذه الحالة نعتبر الث اورة ا
االزراع اية هي قاعدة الث اورة الدا يمقراط اية البرجوازياة فعال؟ حقاا ،ال يمكن للث اورة االزراع اية أآن
السماء؟
تأأتي من ا
أآلم تنخرط الماليين وعشرات الماليين من ا
الفالحين في ثورة زراعياة عمالقة في أآقاليم مثل
هوانن وهو-بيي وهينان وغيرها حيث ركاز ا
الخاصة
الخاصة ومحاكمهم ا
الفالحون سلطتهم ا
و أآجهزة دفاعهم ال اذاتي ومطاردين المالكين ومصفاين حساابتهم معهم «على طريقتهم الشا عبياة»؟
أآكنا س نجد مثل تلك الحركة االزراع اية القوياة لو لم يكن االضطهاد االقطاعي-العسكري الشا كل
الصين؟ كيف أآمكن لحركة قوياة من عشرات الماليين من ا
الفالحين
ا ألساسي لالضطهاد في ا
أآن تأأخذ طابعا معادّي لالمبرّيل اية لو أآن انا لم نعترف بأأ ان االمبرّيل اية هي الحليف االرئيسي
الصيني.
لالقطاع ايين والعسكرياين مضطهدي الشا عب ا
تضم الجمعياة الفالحياة في هوانن وحدها أآكثر من مليونين ونصف المليون عضو؟ وكم
أآال ا
أآصبح منهم في هوبيي وفي هينان؟ وكم س يصبح منهم في أآقاليم صينياة أآخرى في مس تقبل
قريب جداا؟
وماذا نقول عن « االرماة الحمر» و«جمع ايات ش اد ا ألحزمة» وغيرها ،أآمن من الممكن أآن تكون
نتاج الخيال ،وليست واقعا؟
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هل يمكننا ،بج اد ،أآن ندعام قوال مفاده أآ ان الث اورة االزراع اية التاي شملت عشرات الماليين من
ا
الفالحين تحت شعار تأأميم أآراضي المالكين العقاارياين لم تكن مو اجهة ض اد بقاّي اقطاع اية حقيقياة
وحياة وان اما ض اد أآشخاص خيالياين بين معقوفين؟
أآليس من ا
بيعي أآن يكون تروتسكي قد انزلق الى وجهة نظر ا
موظفي «سعادة» تشانغ
الط ا
تسو-لين؟
وهكذا ،لدينا ا
خطان آأساس ايان:
أآ .خط ا ألمم اية ا
الصين ،من جهة أآن اها
الش يوع اية ،ال اذي يأأخذ بعين االعتبار بقاّي االقطاع في ا
الشا كل ا ألساسي من أآشكال االضطهاد؛ وما للحركة االزراعياة القوياة من آأهمياة حاسمة؛ وما
الصينياة من طابع ديمقراطي برجوازي وما لها
لبقاّي االقطاع من صلة ابالمبرّيل اية؛ وما للث اورة ا
من مرمي هو الناضال ض اد االمبرّيلياة؛
ب .خط تروتسكي ،ال اذي ينفي ما لالضطهاد االقطاعي-العسكري من آأهم اية آأساس اية؛ ولم
الصين من آأهم اية حاسمة؛ ويحصر ا
الطابع المعادي
ينجح في تقدير ما للحركة االزراع اية في ا
الصينياة وهو مطلب اس تقالل
الصينياة في حدود مصالح االرآأسمالياة ا
لالمبرّيلياة في الث اورة ا
الصين الجمركي.
ا
ا ان الخطأأ ا ألساسي عند تروتسكي (وابلتاالي عند المعارضة) هو أآن اه ينتقص من آأهمياة الث اورة
الصين وال يفهم ما لتلك الث اورة من طابع ديمقراطي برجوازي وينفي وجود
االزراع اية في ا
الصين تشمل عداة ماليين وينتقص من آأهم اية دور
االظروف الموضوع اية لحركة زراع اية في ا
ا
الصينياة.
الفالحين في الث اورة ا
السمة الأكثر تميازا لكامل ا
خطه خالل
وهذا خطأأ ليس ابلجديد عند تروتسكي؛ فقد كان ا
كامل مرحلة صراعه ض اد ال ُبلشفياة.
االنتقاص من آأهم اية دور ا
الفالحين في الث اورة ال اديمقراط اية البرجوازياة هو خطأأ اتبعه تروتسكي
متمسك
منذ  .2201وقد كان خطأأ صارخا على نحو ا
خاص قبل ثورة ش اباط  ،2227وهو ا
به الى اليوم.
اسمحوا لي أآن أآشير الى بعض الوقائع المتاصلة بصراع تروتسكي ض اد اللينين اية عش اية ثورة
ش بااط  ،2227مثال ،ل اما كنا نتقدام نحو االنتصار في الث اورة ال اديمقراطياة البرجوازياة في روس يا.
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لقد قال تروتسكي وقتئذ أآن اه منذ أآ ان قوي التامايز صلب ا
الفالحين و أآصبحت االمبرّيل اية هي
المهيمنة و أآصبحت الطبقة العمال اية تعارض ا أل امة البرجوازياة ،انحسر دور ا
الفالحين ولم تعد
للث اورة االزراعياة تلك ا ألهمياة التاي كانت لها عام .2201
ماذا قال لينين رداا على ذلك؟ اسمحوا لي أآن أآقتبس مقتطفا من مقال كتبه لينين عام 2221
في موضوع دور ا
الفالحين في الث اورة ال اديمقراط اية البرجوازياة في روس يا:
﴿ا ان هذه الناظرياة (يشير الى نظرياة «الث اورة ال ادائمة» عند تروتسكي  -س تالين) التاي يرجع
أآصلها الى تروتسكي تس تعير من البالشفة دعوتهم الى أآن تناضل الطبقة العمال اية نضاال حاسما
من أآجل أآن ا
الس ياس اية ،وتس تعير من المناشفة «نفيهم» لدور الف االحين .فرباما
السلطة ا
تفتك ا
انقسم ا
الفالحون شرائح ،وتمايزوا و أآصبحوا ،شيئا فشيئا ،غير قادرين على لعب دور ثوري؛
فثورة «وطنياة» في روس يا ان اما هي أآمر مس تحيل« .نحن نعيش عصر االمبرّيلياة» لكن «
ليس في االمبرّيل اية تعارضا بين ا أل امة البرجوازياة والناظام القديم ،بل فيها تعارض بين الطبقة
العمال اية وا أل امة البرجوازياة».
لدينا هنا مثاال من التاالعب بكلمة« :امبرّيلياة» يبعث على الضا حك! فل اما كانت الطبقة العمالياة
في روس يا تعارض «ا أل امة البرجوازياة» ،فذلك يعني أآ ان روس يا على عتبة ثورة اشتراكية!! لذا،
فشعار «تأأميم أآراضي المالكين العقاارياين» (ال اذي كرره تروتسكي عام  2221بعد أآن قام بذلك
بعد مجلس كانون الثااني عام  )2221شعار غير صحيح ،ويجب علينا أآن نتح ادث ال عن
«حكومة عمال اية ثورياة» وان اما عن «حكومة عمال اية اشتراكية»!! الى أآ اي درجة من التاشويش
تجر معها ،أآيضا ،جماهير
يبلغ تروتسكي في جملته التاي يقول فيها أآ ان الطبقة العمال اية س ا
جرت الطبقة
النااس غير العمال اية! (العدد  .)127لم يذهب في ابل تروتسكي أآن اه اذا ما ا
العمالياة معها الجماهير غير العمالياة في البالد في سبيل تأأميم أآراضي المالكين العقاارياين
واالطاحة اب ألوتوقراط اية فس يكون ذلك بمثابة اتمام «الث اورة الوطن اية البرجوازياة» في روس يا،
بمثابة دكتاتورياة العمال و ا
الفالحين الدايمقراط اية الث اورياة!
الس نوات العشر ،من  2201الى  ،2221بأأكملها ،تلك العشرياة العظيمة ،برهنت على
ا ان ا
خطان طبقياان فقط ،في الث اورة االروس اية .لقد شداد تمايز ا
أآ ان هناك ا
الصراع الطبقي
الفالحين ا
الس ياس ياة وجعل عمال االريف أآقرب الى
صلبهم و أآيقظ عديد العناصر الخاملة الى الحياة ا
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ينفك البالشفة يؤ اكدون على تنظيم العمال االزراع ايين في ا
عمال المدينة (لم ا
منظمات مس تقلاة
لكن التاناحر فيما
منذ  ،2206و أآضافوا هذا المطلب في قرار مؤتمر س توكهولم المنشفي) .ا
بين « ا
تطورا و أآكثر حداة .ا ان
الفالحين» وماركوف-رومانوف-خوس توف أآضحى عظيما و أآكثر ا
هذه الحقيقة على درجة من البداهة حتاى أآ ان آآالف الجمل في العشرات من مقاالت تروتسكي
للس ياس ايين العمال ايين
في ابريس ال تس تطيع أآن ترفضها .ا ان تروتسكي يقدام العون في الواقع ا
الفالحين رفض دفع ا
اللبرال ايين في روس يا ال اذين يفهمون من «نفي» دور ا
الفالحين الى الث اورة.
وذلك هو بيت القصيد الن ( ﴾.أآنظر :مجلد  ،28ص )228-227
هذه الخاصياة في لوحة تروتسكي ،حيث يرى البرجوازياة ويرى الطبقة العمالياة وال يالحظ
ا
الفالحين وال يفهم دورهم في الث اورة ال اديمقراط اية البرجوازياة ،هي ابلضا بط الخاص اية التاي تمث ال
الصينياة ،وهي ابلضا بط ما يمث ال عند تروتسكي
الخطأأ ا ألساسي عند المعارضة في القضياة ا
الصينياة .وتنساب من هذا الخطأأ
والمعارضة من «ش به المنشفياة» في قض اية طابع الث اورة ا
الصينياة.
ا ألساسي ك ال أآخطاء المعارضة ا ألخرى وك ال الخلط في تلك ا ألطروحات في القض اية ا

 .2ميني الكيومينتانغ رذبّح الشيوعيني
يف نانكني ورسار الكيومينتانغ حيتفظ
بتحالفه مع الشيوعيني يف وُوها،
لنأأخذ قض اية ُووهان على سبيل المثال .ا ان مواقف ا ألمم اية ا
الش يوع اية من ال ادور الث اوري
الصين تجتاز ثورة زراع اية ،ومذ أآصبح
ُلووهان معروفة جيادا وواضحة جيادا .فمذ شرعت ا
نتصار دكتاتورياة العمال
ا ُ
نتصار الث اورة الدايمقراطياة البرجوازياة وا َ
نتصار الث اورة االزراعياة ا َ
و ا
الفالحين الث اورياة ،ومذ أآصبحت اننكين مركز الث اورة المضاداة القومياة ُوووهان مركز الحركة
الث اورياة في ا الصين ،أآصبح من الواجب مساندة كيومينتانغ ُووهان ووجب على ا
الش يوعياين أآن
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يشاركوا في هذا الكيومينتانغ وفي حكومته الث اورياة شرط أآن يضمنوا ا
للطبقة العمال اية وحزبها
ال ادور القيادي داخل الكيومينتانغ وخارجه في ذات الوقت.
هل حكومة ُووهان الحالياة جهاز لدكتاتورياة العمال و ا
الفالحين ال اديمقراطياة الث اورياة؟ اكال،
ليست ذلك الجهاز في الوقت الحالي ،وال يمكنها أآن تكون كذلك قريبا .لكن لها ك ال فرص
تطور الث اورة االالحق ونجاحاتها.
طور الى مثل ذلك الجهاز اذا ما أآخذان بعين االعتبار ا
التا ا
ذلك هو موقف ا ألمم اية ا
الش يوع اية.
أآ اما طريقة تروتسكي في الناظر فهيي مختلفة تماما .فهو ال يعتبر ُووهان مركز الحركة الث اورياة
بل «خُدعة» .فل اما ُسؤل تروتسكي ما هو يسار الكيومينتانغ في الوقت الحالي ،أآجاب« :ان اه
،الى ح اد الن ،ال شيء أآو تقريبا ال شيء».
لنفترض أآ ان ُووهان خُدعة .لكن اذا كانت ُووهان خدعة فلماذا لم يؤكاد تروتسكي على نضال
حازم ض اد هذه الخدعة .ومنذ متى كان ا
الش يوع ايون يساندون الخدع ويشاركون فيها ويكونون
في مق ادمتها؟ أآليس حقاا أآ ان على ا
الش يوع ايين واجب الناضال ض اد الخدع؟ أآليس حقاا أآ ان
ا
الش يوعياين اذا ما امتنعوا عن الناضال ض اد الخدع ان اما يعني ذلك أآن اهم يخدعون العمال
و ا
الفالحين؟ فلماذا لم يقترح تروتسكي على ا
الش يوع ايين ضرورة الناضال ض اد هذه الخدعة بأأن
ينسحبوا فورا من كيومينتانغ ُووهان ومن حكومة ُووهان؟ لماذا يقترح تروتسكي أآن يظلاوا
داخل هذه الخدعة ال أآن يغادروها؟ أآين المنطق في ذلك؟
أآلن يكون «منطقا» ف اجا اذا ما افسرانه بواقع أآ ان تروتسكي ات اخذ موقفا معادّي تجاه ُووهان
وس اماها خدعة ،ثم خاف فتراجع عن اس تخالص النتيجة ال اتي تس توجبها أآطروحاته؟
أآو لنتناول زينوفييف مثال .في أآطروحاته التاي اوزعت في اجتماع اللجنة المركزياة للحزب
ا
السوفييتي في نيسان من هذا العام حداد زينوفييف الكيومينتانغ
الش يوعي ال ُبلشفي في االت احاد ا
لكن الحكومة الكمال اية هي
في ُووهان على أآن اه من قبيل الحكومة الكمال اية في فترة  .2210ا
حكومة تحارب العمال و ا
الفالحين وهي حكومة ال وجود ا
للش يوع ايين فيها وال يمكنهم أآن يكونوا
فيها .و أآعتقد النتيجة الوحيدة التاي يمكن اس تخالصها من ذلك ال اتحديد هي :نضال حازم ض اد
ُووهان ،واالطاحة بحكومة ُووهان.
عادي.
لكن ذلك ما س يفكار فيه فقط أآانس عادياون بمنطق ا
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فليس ذلك ما يفكار فيه زينوفييف .فهو يحداد حكومة ُووهان في هانكيو على أآن اها حكومة
ابلس ند الأكثر حيوياة و أآن ال
كمال اية لكناه يقترح ،في ذات الوقت ،أآن تحظى تلك الحكومة ا
يس تقيل ا
الش يوعياون منها و أآن ال ينسحبوا من كيومينتانغ ُووهان ،الخ.
ان اه يقول:
«من الضا روري تقديم المساعدة أالكثر حيوياة وك ال التادابير الى هانكيو وتنظيم المقاومة لص اد
الكافينياكيين .ويجب أآن تتركاز الجهود المباشرة المقبلة على وجه التاحديد ،على تسهيل التانظيم
في هانكيو وتقويته» ( أآنظر :أآطروحات زينوفييف)
حاولوا أآن تفهموا ان كنتم تس تطيعون!
قال تروتسكي ا ان ُووهان أآي هانكيو خدعة.
ويؤ اكد زينوفييف ،عكس ذلك ،أآ ان ُووهان حكومة كمالياة .والخالصة التاي يجب اس تنتاجها
لكن االثنان،
هي أآ ان الخدعة يجب أآن تُحارب ،أآو تخاض معركة لالطاحة بحكومة ُووهان .ا
تروتسكي وزينوفييف ،يتراجعان عن الخالصة التاي تنتج عن موقفهما ،ويذهب زينوفييف
الى أآبعد من ذلك ويقترح تقديم « المساعدة أالكثر حيوياة وك ال التادابير الى هانكيو».
ما ك ال هذا؟ ان اه يبي ان أآ ان المعارضة تتخ ابط في تناقضات .وفقدت قدرة التافكير المنطقي
وفقدت ك ال معنى للفاق.
تشوش في التافكير وفقدان ك ال معنى للفاق في قض اية ُووهان ذلك هو موقف تروتسكي
ا
شوش موقفا.
والمعارضة ان أآمكن أآن نس امي الت ا ا

 .2جمالس نواب العمال والفالزني يف
الصّني
أآو لنأأخذ قضياة مجالس انواب العمال و ا
الفالحين كمثال آخر.
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السوفييتات ثالثة قرارات أآ اقرها المؤتمر ا
الش يوعي العالمي الثااني:
لنا في قض اية تنظيم ا
أآطروحات لينين في تأأليف مجالس الشا غيلة غير العمال اية و ا
الفالحين في البلدان المتأأخارة،
الصين والهند،
و أآطروحات روي في تأأليف مجالس العمال والف االحين في بلدان من قبيل ا
الخاصة« :متى وفي أآياة ظروف يمكن تأأليف مجالس انواب العمال».
وا ألطروحات ا
تناولت أآطروحات لينين تأأليف مجالس « ا
الفالحين» ،مجالس «الشا عب» ،مجالس «الشا غيلة
غير العمال اية» في بلدان من قبيل تلك التاي في آس يا الوسطى حيث ال توجد تقريبا طبقة
عمال اية صناع اية .وال تتح ادث أآطروحات لينين ولو بكلمة واحدة عن تأأليف مجالس انواب
العمال و ا
الفالحين في تلك البلدان.
تطور
ومن انحية أآخرى ،تؤكاد أآطروحات لينين على أآ ان من أآحد الشا روط الجوهرياة في ا
وتأأليف مجالس « ا
الس ند المباشر
الفالحين» ومجالس «الشا عب» في البلدان المتأأخارة هو ا
السوفييتياة
للث اورة في هذه البلدان ال اذي تقدا مه الطبقة العمال اية في ات احاد
ا
الجمهورّيت ا
الصين أآو الهند  -حيث يوجد حدا
االشتراكية .ومن الواضح أآ ان تلك ا ألطروحات ال تتناول ا
أآدنى معيان من طبقة عمالياة صناعياة وحيث في ظروف معيانة يكون تأأليف مجالس العمال
شرط أآ اولي لتأأليف مجالس ا
الفالحين ،-بل بلداان أآخرى أآكثر تأأ اخرا مثل الفرس ،الخ.
ُ
الص َين والهندَ حيث توجد طبقة عمال اية صناعياة .وتقترح
تناو ْلت أآ
طروحات روي ،أآساسا ،ا
هذه ا ألطروحات تأأليف مجالس العمال و ا
الفالحين ،في وضع معيان؛ في مرحلة االنتقال من
الصين
الث اورة البرجوازياة الى الث اورة العمال اية .ومن الواضح أآ ان هذه ا ألطروحات ترمي الى ا
مباشرة.
الخاصة التاي أآ اقرها المؤتمر ا
الش يوعي العالمي الثااني تحت عنوان «متى وفي
أآ اما ا ألطروحات ا
أآياة ظروف يمكن تأأليف مجالس انواب العمال» فتتناول دور مجالس انواب العمال على أآساس
تتحول
تجربة الث اورات في روس يا و أآلمانيا .وتؤكاد هذه ا ألطروحات أآن اه «دون ثورة عمال اية ،س ا
مجالس العمال الى مهزلة» .ومن الواضح أآن اه عندما نتناول قض اية تأأليف فوري لمجالس انواب
العمال و ا
الصين وجب علينا أآن نأأخذ هذه ا ألطروحات ا ألخيرة بعين االعتبار
الفالحين في ا
أآيضا.
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كيف نفهم قض اية التاأأليف الفوري لمجالس انواب العمال و ا
الصين اذا ما أآخذان
الفالحين في ا
الصين بما فيه من تجربة كيومينتانغ
بعين االعتبار وفي ذات الوقت اكال من الوضع الحالي في ا
ُووهان من جهة أآن اه مركز الحركة الث اورياة وتعاليم المؤتمر ا
الش يوعي العالمي الثااني من خالل
أآطروحتيه ا ألخيرتين.
ا ان تأأليف مجالس انواب العمال و ا
الفالحين في الوقت الحالي في المجال العملي ،لنقل حكومة
ُووهان ،س يكون بمثابة تركيز سلطة مزدوجة ورفع شعار الناضال في سبيل االطاحة بيسار
الصين.
الكيومينتانغ واحالل سلطة جديدة سوفييتياة محل اه في ا
ا ان مجالس انواب العمال و ا
ابلسلطة القائمة ،أآجهزة نضال
الفالحين هي أآجهزة نضال لالطاحة ا
في سبيل سلطة جديدة .وظهور مجالس انواب العمال و ا
الفالحين ال يمكنه ا اال أآن يخلق سلطة
السلطة للمجالس
مزدوجة ،وفي مثل هذه الحالة ،ال يمكنه ا اال أآن يجعل قضياة جعل ك ال ا
مشكال عويصا.
كيف نفهم ما جرى في روس يا خالل آذار ونيسان و أآ اّير وحزيران عام 2227؟ لقد كانت
السلطة –لكناها تمتلك في الحقيقة سلطة أآكبر ألن اها
وقتئذ الحكومة المؤقاتة التاي تمتلك نصف ا
كانت تحظى بس ند من الجيش .وشيئا فشيئا كان الى جانبها مجالس انواب العمال وا الفالحين
السلطة رغم أآن اها لم تكن سلطة حقيقياة مثل
التاي كانت تمتلك ما يمكننا أآن نس اميه نصف ا
تلك التاي كانت عند الحكومة المؤقاتة .وكان شعار البالشفة وقتئذ هو االطاحة ابلحكومة
السلطة الى مجالس انواب العمال و ا
الفالحين .وما من بُلشفي دخل الحكومة
المؤقاتة ونقل ك ال ا
المؤقاتة ألن اه ال يمكنك أآن تدخل حكومة و أآنت بصدد االطاحة بها.
الصين
هل يمكن القول أآ ان الوضع في روس يا في آذار-حزيران عام  2227مماثل للوضع في ا
اليوم؟ اكال ،ال يمكن قول ذلك .ذلك أآ ان روس يا كانت مقدمة على ثورة عمالياة في ذلك
الصين مقدمة الن على ثورة برجوازياة ديمقراط اية .ذلك أآ ان الحكومة
الوقت ،في حين أآ ان ا
المؤقاتة في روس يا في ذلك الوقت كانت حكومة مضاداة للث اورة وامبرّيل اية ،في حين أآ ان
حكومة ُووهان الحال اية هي حكومة معادية لالمبرّيل اية وثورياة ابلمعنى الدا يمقراطي البرجوازي
للكلمة.
ما تقترح المعارضة في هذا الموضوع؟
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فورّي لمجالس انواب العمال و ا
الصين كمراكز تنظيم اية
الفالحين والجنود في ا
ان اها تقترح تأأليفا ا
لكن مجالس انواب العمال و ا
الفالحين ليست فقط مراكز تنظيم اية للحركة
للحركة الث اورياة .ا
السلطة القائمة ،و أآجهزة
الث اورياة فقط .فهيي قبل ك ال شيء و أآساسا أآجهزة لالنتفاضة على ا
لتركيز سلطة جديدة ثورياة .فالمعارضة ال تفهم أآ ان مجالس انواب العمال و ا
الفالحين ال يمكنها
أآن تصبح مراكز للحركة الث اورياة ا اال كأأجهزة انتفاضة فقط ،وكأأجهزة سلطة جديدة فقط .فان
للسلطة القائمة مثلما كان الحال في
غاب ذلك أآضحت مجالس انواب العمال خدعة ،وملحق ا
أآلمانيا عام  2228وفي روس يا في تموز  .2227فهل فهمت المعارضة أآ ان تأأليف مجالس انواب
العمال و ا
الصين في الوقت الحالي سوف يعني تركيز سلطة مزدوجة ،مشتركة
الفالحين في ا
بين المجالس وحكومة ُووهان ،وس يؤداي ذلك ،ابلضا رورة وحتما ،الى المطالبة ابسقاط
حكومة ُووهان؟
أآ ا
لكن تروتسكي فهم ذلك
بقوة في أآن يكون زينوفييف قد فهم هذا المشكل البس يط .ا
شك ا
جيادا .فهو يعلن صراحة في أآطروحاته« :ا ان شعار المجالس يعني المطالبة بتركيز أآجهزة
السلطة ( ».أآنظر :أآطروحات تروتسكي« :الث اورة
سلطة مالئمة من خالل نظام انتقالي مزدوج ا
الصينياة و أآطروحات س تالين»)
ا
الصين وجب علينا ،في ذات الوقت ،أآن
ركزان المجالس في ا
اذن ،ينتج عن ذلك ،أآن اه اذا ما ا
السلطة» و أآن نطيح بحكومة ُووهان و أآن نأألاف سلطة جديدة ثورياة.
نركاز «نظاما مزدوج ا
السابقة لأكتوبر من عام
ومن البديهيي أآ ان تروتسكي يعتمد هنا أآحداث اتريخ الث اورة االروس اية ا
 2227أآنموذجا .ففي تلك الفترة كان هنالك حقاا سلطة مزدوجة وكنا حقاا نعمل على االطاحة
ابلحكومة المؤقاتة.
لكناي كنت قد قلت أآ ان ما من أآحد مناا كان قد فكار في الدا خول في الحكومة المؤقاتة .فلماذا
ال يقترح تروتسكي الن أآن ينسحب ا
الش يوع ايون من الكيومينتانغ ومن حكومة ُووهان؟
السلطة في ذات الوقت
كيف يمكنك أآن تركاز المجالس ،كيف يمكنك أآن تركاز نظاما مزدوج ا
ال اذي ال تزال فيه داخل حكومة ُووهان التاي تريد اسقاطها؟ ال تقدام أآطروحات تروتسكي
السؤال.
أآ اي جواب لهذا ا
60

من الواضح أآ ان تروتسكي قد أآوقع نفسه في متاهات تناقضاته .فقد خلط بين ثورة ديمقراط اية
الصين أآبعدُ من أآن
برجوازياة وثورة عمال اية .و«نسي» أآ ان الث اورة ال اديمقراط اية البرجوازياة في ا
تطورها.
تكون قد ُآنجزت بعدُ  ،أآبعدُ من أآن تكون قد انتصرت بعدُ وان اما هي في أآولى مراحل ا
السلطة والشا روع في
وال يفهم تروتسكي أآ ان سحب دعم حكومة ُووهان ورفع شعار ازدواج ا
االطاحة بحكومة ُووهان في الوقت الحالي من خالل تأأليف المجالس فورا ان اما يعني تقديم
العون المباشر والقوي لتشان كاي-تش يك وتشان تسو-لين.
لقد ُسؤلنا كيف فهمنا تأأليف مجالس انواب العمال في روس يا عام 2201؟
أآلم نكن انمر وقتئذ بثورة برجوازياة ديمقراطياة؟
أآ اوال .لم يكن هنالك وقتئذ ا اال مجلسين أآحدهما في سان-بيترس بورغ والخر في موسكو.
السوفييتياة في روس يا.
السلطة ا
ووجود مجلسين ال يعني بعدُ تركيز نظام ا
السلطة
اثنيا .كان مجلسا سان-بيترس بورغ وموسكو في تلك الفترة جهازا انتفاضة على ا
القديمة القيصرياة .وذلك يؤ اكد امرة أآخرى أآن اه ال يمكن الناظر الى المجالس على أآن اها مراكز
للسلطة الجديدة.
تنظيم الث اورة ،و أآن اها ال تكون كذلك ا اال اذا كانت أآجهزة لالنتفاضة و أآجهزة ا
تتطور ا اال اذا توفارت ظروف
اثلثا .يبيان اتريخ مجالس العمال أآن اه ال يمكن للمجالس أآن توجد و ا
مالئمة النتقال مباشر من الث اورة الدايمقراطياة البرجوازياة الى الث اورة العمالياة ،ابلتاالي ،اذا
الس يطرة البرجوازياة الى دكتاتورياة الطبقة العمال اية.
ظروف مالئمة لالنتقال من ا
أآليس بفعل غياب تلك الظروف المالئمة أآ ان مجالسي عمال سان بيترس بورغ وموسكو كاان
ا
اضمحال عام 2201؟ أآليس ذلك ما كان لمجالس العمال في أآلمانيا عام 2228؟
قد
كان من الممكن أآن ال يكون في روس يا عام  2201مجالس عمال اية لو كان في روس يا في
ذلك الوقت ا
الصين اليوم .لكن ما كان لمثل
منظمة ثورياة واسعة مثل يسار الكيومينتانغ في ا
تلك ا
المنظمة أآن توجد في روس يا في ذلك الوقت أل ان عناصر االضطهاد القومي لم تكن قائمة
فالروس أآنفسهم كانوا يضطهِدون قومياات أآخرى وال يمكن أآن
بين العمال والفالحين االروس؛ ا
توجد ا
منظمة مثل يسار الكيومينتانغ ا اال عندما يكون هنالك اضطهاد قومي من جانب
االمبرّيل ايين ا ألجانب ال اذي يجذب مجمل العناصر الث اورياة في البالد في ا
منظمة واحدة واسعة.
يجب أآن يكون المرء أآعمى حتاى ال يرى ما ليسار الكيومينتانغ من دور جهاز نضال ثوري،
الصين.
جهاز االنتفاض على بقاّي االقطاع واالمبرّيل اية في ا
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لكن ماذا ينتج عن ذلك؟
ينتج عن ذلك أآ ان الداور ال اذي يقوم به يسار الكيومينتانغ الن في الث اورة ال اديمقراط اية البرجوازياة
الصين هو ،تقريبا ،ذات الدا ور ال اذي قامت به المجالس العمالياة في الث اورة ال اديمقراطياة
في ا
البرجوازياة في روس يا عام .2201
الصين لم توجد ا
منظمة شعب اية وديمقراط اية ثورياة من قبيل يسار
س يكون شأأان آخر لو أآ ان في ا
الكيومينتانغ .لكن ل اما وجدت مثل تلك ا
المنظمة الث اورياة المتميازة ،المالئمة للخصوص ايات التاي
تمياز ا
الصينياة والتاي برهنت على كفاءتها في مواصلة تطوير الث اورة الدايمقراط اية
الظروف ا
نحطم تلك ا
الصين ،س يكون من الغباء وقلاة الحذر أآ ْن ا
المنظمة التاي تأألافت
البرجوازياة في ا
خالل س نوات ،الن  ،حيث ليس للث اورة ا اال أآن بد أآت ولم تنتصر وال انتصارها قريب.
لقد اس تنتج بعض االرفاق من هذا التاقييم أآن اه يمكن اس تخدام الكيومينتانغ في المس تقبل أآيضا،
خالل االنتقال الى الث اورة العمال اية ،من جهة أآن اه الشا كل التانظيمي الحكومي للداكتاتوري اة
العمال اية .ويعتقدون أآ ان في ذلك امكان اية انتقال سلمي من الث اورة الدايمقراط اية البرجوازياة الى
الث اورة العمالياة.
تطورا سلم ايا ليس ،بوجه عام ،أآمرا مستبعدا.
تطور الث اورة ا
طبعا ،ا ان امكان اية ا
تطور
جرى الحديث عندان أآيضا في روس يا في الناصف ا أل اول من عام  ،2227عن امكانياة ا
تطورا سلم ايا من خالل المجالس.
الث اورة ا
لكن ،أآ اوال ،ليس الكيومينتانغ والمجالس ذات الشا يء .فان أآمكن مالئمة ا أل اول لعمل تطوير
الث اورة الدا يمقراط اية البرجوازياة فال يعني ذلك ابلضا رورة أآ ان من الممكن أآن يالءم العمل على
تطوير الث اورة العمال اية.
السلمي الى الث اورة العمالياة في روس يا عام  2227أآمرا
اثنيا .لقد ات اضح في الواقع أآ ان االنتقال ا
مستبعدا حتاى لو كان ذلك ابلمجالس.
الصين قليلة العدد جدا ا ،و أآعداء الث اورة أآقوّيء وكثيرو العدد،
اثلثا .ا ان المراكز العمال اية في ا
وك ال تقدام تحرزه الث اورة وكل ضربة لالمبرّيل اية ان اما ذلك ابنشقاقات جديدة في الكيومينتانغ
وبتقوية جديدة للحزب ا
الصيني على حساب هيبة الكيومينتانغ.
الش يوعي ا
تطورا سلمياا.
تطور الث اورة ا
الصينياة ا
أآعتقد أآن اه يجب استبعاد فكرة ا
61

أآعتقد أآ ان مجالس انواب العمال و ا
الصين خالل
الفالحين س يكون من الواجب تركيزها في ا
مرحلة االنتقال من الث اورة الدا يمقراط اية البرجوازياة الى الث اورة العمال اية .وفي االظروف الحال اية
يس تحيل االنتقال دون مجالس انواب العمال و ا
الفالحين.
الصين وتقوية حكومة
تتطور في كامل ا
من الضا روري قبل ك ال شيء دفع الحركة االزراع اية حتاى ا
ُووهان ودعمها في الناضال ض اد الناظام االقطاعي-البيروقراطي ،ومن الضا روري مساعدة
ُووهان حتاى تنجز االنتصار على أآعداء الث اورة ،ومن الضا روري ،ابلمعنى الواسع والكوني،
تطوير الجمع ايات الفالحياة ونقااابت العمال وغيرها من ا
المنظمات الث اورياة من جهة أآن اها ا ألساس
ال اذي سترتكز عليه المجالس في المس تقبل ،ومن الضا روري دفع الحزب ا
الصيني
الش يوعي ا
يقوي من تأأثيره في الفالحين وفي الجيش؛ فقط بعد ك ال ذلك يمكن تركيز مجالس
حتاى ا
انواب العمال و ا
الفالحين كأأجهزة للناضال في سبيل سلطة الجديدة ،كعناصر في سلطة
مزدوجة ،كعناصر لتحضير االنتقال من الث اورة الدا يمقراط اية البرجوازياة الى الث اورة العمال اية.
الصين موضوع كالم أآجوف أآو خطابة «ثورياة» جوفاء .وال
ليس تركيز المجالس العمال اية في ا
يمكن أآن تقدار هذه القضياة ابس تخفاف مثلما يفعل تروتسكي.
ا ان تأأليف مجالس العمال و ا
الفالحين يعني ،أآ اوال ،االنسحاب من الكيومينتانغ؛ ألن اك ال تس تطيع
أآن تر اكز مجالسا و أآن تبشا ر بسلطة مزدوجة من خالل دعوة العمال و ا
الفالحين الى أآن يركازوا
سلطة جديدة في ذات الوقت ال اذي تكون فيه داخل الكيومينتانغ وحكومته.
نعوض التكتال الحالي داخل الكيومينتانغ بتكتال
وتركيز مجالس انواب العمال يعني ،أآيضا ،أآن ا
من خارجه ،تكتاال يش به لذاك ال اذي كان بين البالشفة ويسار االشتراكيين الث اورياين في
أآكتوبر .2227
تركيز دكتاتورياة العمال
لماذا؟ ألن اه اذا ما تعلاق ا ألمر بثورة ديمقراطياة برجوازياة كانت القضياة َ
و ا
الفالحين الدايمقراط اية الث اورياة وس ياس َة توافقها تماما قوامها التكتال في الكيومينتانغ .أآ اما اذا
تركيز
ما تعلاق ا ألمر بتأأليف المجالس واالنتقال الى الث اورة العمال اية فس تكون القض اية َ
السلطة وتُر اكز ا اال
الدا كتاتورياة العمال ايةَ ،
تركيز سلطة المجالس؛ فال يمكن أآن تُحضَّ ر هذه ا
بقيادة حزب واحد :الحزب ا
الش يوعي.
الصيني اليوم ما
ابالضافة الى ذلك ،يترت اب على مجالس انواب العمال واجبات .يجني العامل ا
بين  8و 21روبال في الشا هر .ويعيش في ظروف ال تطاق .وهو مرهق جداا بطول م ادة
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العمل .وهذا الوضع يجب ،ومن الممكن ،انهاءه فورا برفع ا ألجور وبتطبيق يوم عمل من
ثمان ساعات وتحسين ظروف سكن الطبقة العمال اية ،الخ.
لكن عندما تكون هنالك مجالس انواب العمال سوف لن يرضى العمال بذلك .وس يقولون
ا
حق) :بما أآن اه أآصبح لدينا مجالس وبما أآ ان هذه المجالس هي أآجهزة
للش يوع ايين (وهم على ا
فنجردهم «القليل» مما يملكون؟ س يكون
ا
السلطة فلما ال ن ُغير قليال على البرجوازياين ا
يجردوا البرجوازياة من ملكياتها في الوقت ال اذي توجد فيه
ال اش يوع ايون فارغي ا أليدي اذا لم ا
مجالس انواب العمال و ا
الفالحين.
لكن القضياة التاي أآمامنا هي هل نط ابق ذلك الن في المرحلة الحالياة من الث اورة؟
اكال ،ال يجب علينا ذلك.
هل يمكننا ،وهل يجب علينا أآن نمسك عن تجريد البرجوازياة من ملكيتها في المس تقبل ل اما
يكون هنالك مجالس انواب العمال و ا
الفالحين؟ ال .لكن ال اذي يفكار في أآن اه واذا ما كانت
الحالة تلك س نحافظ على التاكتال داخل الكيومينتانغ ،فان اما هو يعمل في ضالل ا ألوهام وال
يفهم مجرى صراع القوى ا
الطبقياة في مرحلة االنتقال من الث اورة البرجوازياة الى الث اورة العمالياة.
على هذا الناحو تطرح قض اية تركيز مجالس انواب العمال و ا
الصين.
الفالحين في ا
وكما ترون ،ليس ا ألمر في غاية البساطة مثلما ي ادعي أآانس نياري الفكر أآمثال تروتسكي
وزينوفييف.
هل ،بوجه عا ام ،ي ُسمح للماركسي ،من النااحية المبدئ اية ،أآن يقف الى جانب البرجوازياة الث اورياة
و أآن يتعاون معها في اطار حزب ديمقراطي ثوري مشترك أآو في حكومة ديمقراط اية ثورياة
مشتركة؟
لكن اتريخ الماركس اية يقول لنا أآ ان ذلك
يعتقد بعض االنتهازياين أآ ان ذلك غير مسموح به .ا
مسموح به تماما في بعض االظروف ولفترة مع اينة.
يمكنني أآن أآشير ،كمثال ،الى ماركس بخصوص أآلمانيا عام  ،2828حين كانت الث اورة ضدا
ابلرابطة الدايمقراط اية البرجوازياة في
الحكم المطلق ا أللماني ،وحيث التحق ماركس ورفاقه ا
محرر المجلاة االرينان اية الجديدة لسان حال ذلك الحزب الدايمقراطي
االرينان ،وكان ماركس ا
الث اوري.
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نضم ماركس الى هذه االرابطة الدا يمقراط اية البرجوازياة ليس تغ ال البرجوازياة الث اورياة لكناه نقد
لقد ا ا
ورفاقه ،بك ال جر أآة ،خجل حلفاءه على اليمين .كذلك الحال عند الحزب ا
الصيني،
الش يوعي ا
بقوة ترداد وخجل حلفاءه في يسار الكيومينتانغ.
ينضم الى الكيومينتانغ ويجب أآن ينقد ا
فهو ا
نحن نعلم أآ ان ماركس ورفاقه قد غادروا تلك البطولة الدا يمقراط اية البرجوازياة فقط في ربيع عام
 ،2822ليشرعوا في تأأليف ا
منظمة مس تقلاة للطبقة العمال اية ذات س ياسة طبقياة ات امة
االس تقالل.
كما ترون ،لقد ذهب ماركس أآبعد م اما ذهب اليه الحزب ا
الصيني ال اذي هو حزب
الش يوعي ا
مس تق ال للطبقة العمالياة داخل الكيومينتانغ.
من الممكن معرفة ما اذا كان من المناسب لماركس ورفاقه أآن ينض اموا الى تلك االرابطة
ال اديمقراطياة البرجوازياة عام  .2828فمثال ،ر أآت روزا لكسمبورغ أآن اه كان على ماركس أآ اال
ينضم اليها .تلك قض اية تكتيكياة .لكن أآن يكون ماركس و أآنجلس قد أآوليا اهتماما ،من النااحياة
ا
المبدئ اية ،الى امكان اية وفرص االنضمام الى حزب ديمقراطي برجوازي في احدى مراحل الث اورة
ال اديمقراطياة البرجوازياة في بعض االظروف ولفترة مع اينة فذلك أآمر ال ا
شك فيه .أآ اما اذا كنا
ينسقوا مع البرجوازياة الث اورياة في
نريد أآن نعرف ما اذا كان على الماركس ايين أآن يشاركوا و ا
ظروف محدادة وفي وضع بعينه فلدينا لذلك مواقف الماركس ياين مثل أآنجلس ولينين .ونعلم
أآ ان أآنجلس ،في كراسه «الباكون ايون في العمل» ،تح ادث في صالح مثل تلك المشاركة .ونعلم
أآ ان لينين ،عام  ،2201قال كذلك أآ ان تلك المشاركة في الحكومة الدايمقراط اية الث اورياة
البرجوازياة مقبولة.

 .1خطا،
الصينياة تمام االختالف :خط ا ألممياة ا
الش يوعياة وخط
نعم ،أآمامنا خطان مختلفان في القض اية ا
تروتسكي وزينوفييف.
خط ا ألمم اية ا
الصين اليوم هو بقاّي االقطاع والبنية
الش يوع اية .ا ألساسي في الحياة ا
الصينياة في ا
الفوقية البيروقراطية العسكرية المرتكزة عليها والتاي تتلقى كامل الداعم من امبرّيلييي كل
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الصين حال ايا بثورة زراع اية مو اجهة ض اد بقاّي االقطاع واالمبرّيل اية في ذات
تمر ا
البلدان .لذا ا
الصين قاعدة الث اورة الدايمقراطية البرجوازياة ومحتواها.
الوقت .وتمث ال الث اورة االزراع اية في ا
ويمث ال كيومينتانغ ُووهان وحكومته مركز الحركة الدا يمقراطياة الث اورياة البرجوازياة .أآ اما اننكين
وحكومتها فتمث االن مركز الث اورة المضاداة القومياة.
ا ان س ياسة دعم ُووهان هي في ذات الوقت س ياسة تطوير الث اورة الدا يمقراط اية البرجوازياة
ينجر عنها .فكانت مشاركة ا
الش يوع ايين في ك ال من كيومينتانغ ُووهان وحكومة ُووهان
بك ال ما ا
ال تلغي ،بل تفترض ،أآن ينتقد ا
الش يوع ايون ما لحلفائهم في الكيومينتانغ من خجل وترداد.
يجب على ا
الش يوعياين أآن يس تغلوا هذه المشاركة حتى يسهلوا دور هيمنة الطبقة العمالياة
الصينياة في الث اورة الدايمقراطية البرجوازياة وتعجيل لحظة االنتقال الى الث اورة العمال اية.
ا
عندما تقترب لحظة انتصار الث اورة الدايمقراطياة البرجوازياة انتصارا ات اما ،وعندما يصبح طريق
االنتقال الى الث اورة العمال اية واضحا خالل مجرى الث اورة الدايمقراط اية البرجوازياة ،عندئذ يكون
الوقت قد حان لضرورة تركيز مجالس انواب العمال و ا
الفالحين والجنود كعناصر سلطة
السوفييتياة الجديدة.
للسلطة ا
السلطة الجديدة ،كأأجهزة ا
مزدوجة؛ كأأجهزة نضال في سبيل ا
يجب على ا
يعوضوا التاكتال داخل الكيومينتانغ
الش يوع ايين ،عندما يحين ذلك الوقت ،أآن ا
بتكتال آخر خارج الكيومينتانغ ،ويجب على الحزب ا
الصيني أآن يصبح القائد الوحيد
الش يوعي ا
الصين.
في الث اورة الجديدة في ا
أآما أآن نقترح الن ،مثلما فعل تروتسكي وزينوفييف ،تأأليف مجالس انواب العمال و ا
الفالحين
فورا ،و أآن نركاز الن سلطة مزدوجة فورا في حين ال تزال الث اورة ال اديمقراط اية البرجوازياة في
تطورها وال يزال الكيومينتانغ يمث ال الشا كل التنظيمي للث اورة الدايمقراط اية الوطن اية
أآولى مراحل ا
للصين ،ان اما س يكون ذلك تفكاكا في
الأكثر مالئمة و أالكثر مطابقة للخصوصياات المميازة ا
الحركة الث اورياة واضعافا ُلووهان وتسهيال لسقوطها وتقديما للعون الى تشان كاي-تش يك.
الصين هي نتاج مخ ايلة بوخارين ،فال وجود لها
خط تروتسكي وزينوفييف .بقاّي االقطاع في ا
الصين أآبدا ،أآو هي على ضعف الى ح اد أآن اه ال يمكن أآن تكون بعض آأهم اية جداية .ويبدو
في ا
الصين .لكن من أآين قدمت؟ ال يعلم ذلك ا اال
أآ ان ما من ثورة زراع اية في الوقت الحالي في ا
الش يطان (ضحك).
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لكن هناك تلك الث اورة االزراع اية .ويجب أآخذها ابلحس بان على نحو معين.
الصين
الساعة االراهنة ليس الث اورة االزراع اية بل ثورة في سبيل اس تقالل ا
وا ألمر ا ألساسي في ا
الجمركي ،ثورة ض اد التابعياة الجمركية ان أآمكن أآن نقول ذلك.
كيومينتانغ ُووهان وحكومة ُووهان هما خدعة (تروتسكي) أآو كمال اية (زينوفييف).
فمن جهة أآولى ،يجب تركيز سلطة مزدوجة لالطاحة بحكومة ُووهان عبر تأأليف المجالس
الس ند
فورا (تروتسكي) .ومن جهة اثنية ،يجب تقوية حكومة ُووهان ويجب أآن نقدام له ا
الأكثر حيوي اة عبر تأأليف المجالس فورا على ما يبدو أآيضا.
يجب على ا
الش يوعياين ،حقاا ،أآن ينسحبوا فورا من هذه «الخدعة»؛ من حكومة ُووهان
وكيومينتانغ ُووهان .لكن ورغم ذلك س يكون من ا ألنسب اذا ما بقوا في هذه «الخدعة»؛ في
حكومة ُووهان وكيومينتانغ ُووهان .لكن لماذا يجب عليهم أآن يبقوا في ُووهان اذا ما كانت
ُووهان «خدعة»  -ال يعلم ذلك ا اال الله .وك ال من لم يوافق على ذلك هو متهاون وخائن.
ذلك هو ما يس امى بخط تروتسكي وزينوفييف.
ان اه يصعب تخيال ا
تشوشا من هذا الخط.
خطا أآكثر فجاجة و ا
يظهر أآن انا نواجه ال ماركس ايين بل رهطا من البيروقراط ايين ال صلة لهم ابلحياة ،أآو اب ألحرى
جول في سوكهوم ( )Sukhumوكيسلوفودسك
س يااح «ثورياون» كانوا منشغلين ابلتا ا
الموسع
السابع ا
( )Kislovodskوما شابهها من المناطق ،في الوقت ال اذي كان فيه االجتماع ا
لتنفيذياة ا ألمم اية ا
الصينياة ،ليعلموا فيما بعد ،عبر
الش يوع اية يحداد الموقف ا ألساسي من الث اورة ا
الصين –هل كانت ثورة زراع اية أآم ثورة
الجرائد ،أآ ان شيئا ما قد حصل من قبيل ثورة في ا
معادية للتابع اية الجمركية ،فذلك غير واضح ،-ور أآوا أآ ان من الضا روري أآن يأألافوا حزمة من
ا ألطروحات ،بعضها ا ألول في نيسان وبعضها الثااني في بداية أآ اّير وبعضها الخر في آخر
أآ اّير ،واذ فرغوا منها أآمطروا بها تنفيذياة ا ألمم اية ا
الش يوع اية ذاهبا في اعتقادهم أآ ان ذلك الكم
الصينياة.
المشوشة والمتناقضة س يكون أآحسن وس يلة النقاذ الث اورة ا
الكبير من ا ألطروحات ا
أآياها االرفاق ،ذانك هما ا
الصينياة.
الخطان في الث اورة ا
ولكم الخيار.
أآياها االرفاق ،أآختم خطابيي:
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الس ياسي وا ألهم اية لالعالن االنقسامي
أآريد أآن أآقول بعض الكلمات ،في الختام ،في المغزى ا
ال اذي قدا مته تروتسكي وزينوفييف في الوقت الحالي .ان اهما يحت اجان على كونهما ليس لهما
الحرياة الكافية ليمارسا ما يحلو لهما من خروقات وتشويهات ال سابق لها داخل ا ألممياة
الش يوع اية والحزب ا
ا
السوفييتي .فما يريدانه ،أآساسا ،هو حرياة
الش يوعي ال ُبلشفي في االت احاد ا
الش يوع اية والحزب ا
العمل على تفكيك ا ألمم اية ا
السوفييتي ،ما
الش يوعي ال ُبلشفي في االت احاد ا
يريدانه ،أآساسا ،هو أآن يزرعا تقاليد ماسلو وجماعته داخل ا ألمم اية ا
الش يوع اية والحزب
ا
السوفييتي.
الش يوعي ال ُبلشفي في االت احاد ا
أآياها االرفاق ،يجب أآن أآقول أآن تروتسكي اختار لحظة غير مناس بة لته اجماته على الحزب
وا ألمم اية ا
الش يوع اية .لقد بلغني خبر مفاده أآن حكومة المحافظين البريطان اية قد اقررت قطع
السوفييتياة االشتراكية .وليس هنالك من حاجة حتاى نبرهن على
عالقاتها ابت احاد الجمه ا
ورّيت ا
أآ ان ذلك س تتبعه حملة عالمية على ا
الش يوع ايين ،فتلك الحملة قد بد أآت فعالُ .
فالبعض يه ادد
الحزب ا
السوفييتي ابلحرب والتادخال ،و ُ
البعض الخر يهداده
َ
الش يوعي ال ُبلشفي في االت احاد ا
ابالنشقاق .لقد بد أآ يتشكال شيء من قبيل الجبهة المتاحدة من تشامبرلين حتاى تروتسكي.
قد يكون ذلك الخافتنا .لكن لس نا في حاجة حتاى نبرهن على أآ ان البالشفة ليسوا من الناوع
ال اذي يخاف .لقد شهد اتريخ ال ُبلشفياة العديد من تلك «الجبهات» .وبيان اتريخ ال ُبلشفياة أآ ان
تلك «الجبهات» قد ا
حطمها ما كان للبالشفة من تصميم ثوري وشجاعة عليا.
الشك في أآن انا س ا
يجب أآ اال يساوركم ا
نحطم هذه «الجبهة» الجديدة أآيضا.
نشر أل اول امرة ابللاغة االروس اية في:
ال ُبلشفي ،عدد  22 ،20أآ اّير .2217
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مالزظات
يف مواضيع راهنة
 18تموز 2217

 .1الصني
التطور أآن نقيام الطريق ال اذي سلكته
يمكننا الن وقد دخلت الث اورة ا
الصينياة طورا جديدا من ا
ونتحقاق من خطا ا ألمم اية ا
الصين.
الش يوع اية في ا

ث امة جملة من المبادئ التاكتيكية اللينين اية اذا لم ننظر فيها اس تحالت قيادة صحيحة للث اورة،
ط ا ألمم اية ا
الصين .فقد نسي أآنصار المعارضة
واس تحال تحقاق صحيح من خ ا
الش يوع اية في ا
تلك المبادئ منذ زمن بعيد .و ألن اها تحديدا تش تكي فقرا ابت من الضا روري أآن نذكار بتلك
المبادئ التاكتيكية مرارا وتكرارا.
اليكم المبادئ التاكتيكية اللينين اية:
وخاص قومياا في ك ال بلد بمفرده بعين
 المبد أآ ال اذي يقضي أآن نأأخذ ما يوجد من متمياز ااالعتبار وجواب عندما نصوغ تعاليم ا ألمم اية ا
الش يوع اية للحركة العمال اية في تلك البلدان.
 المبد أآ ال اذي يقضي أآن يس تغ ال الحزب االش يوعي في ك ال بلد حتاى أآق ال امكانياة ليضمن
جماهيرّي ولو كان حليفا مؤقاتا وغير اثبت وهشا ا وغير موثوق.
للطبقة العمال اية حليفا
ا
نتمسك بحقيقة أآ ان ال ادعاية والتاحريض ال يكفيان لتربية الجماهير
 المبد أآ ال اذي يقضي أآن االخاصة بها.
الس ياس اية ا
الغفيرة تربية س ياس اية؛ فمن ال االزم أآن تقوم الجماهير بتجربتها ا
أآعتقد أآن انا اذا لم نأأخذ هذه المبادئ التاكتيكية اللينين اية بعين االعتبار اس تحال علينا الشا روع
في تف احص خطا ا ألممياة ا
الصينياة تف احصا ماركس ايا.
الش يوعياة في الث اورة ا
التطور االيديولوجي يوجد بيننا ،في صفوف حزبنا ،ضرب من «القادة» يعتقدون بك ال
رغم ا
الصين بتلغراف أآساسه ا ألطروحات العا امة للأممياة
ثقة أآ ان من الممكن قيادة الث اورة في ا
ا
الش يوع اية ،تلك ا ألطروحات التاي يعرفها الجميع وصادق عليه الجميع ،دون أآن نأأخذ المميازات
الصينياة بعين االعتبار.
الصينياة ،وفي العادات والتاقاليد ا
الصيني وفي الث اقافة ا
القومياة في االقتصاد ا
فهؤالء «القادة» يختلفون ،على وجه التاحديد ،عن القادة الحقيقياين بأأ ان لهم في جيوبهم صيغتان
أآو ثالث صيغ جاهزة و«صالحة» لجميع البلدان ،و«ضرورياة» في جميع الظروف .فال توجد
عندهم أآبدا قضياة عالقة ا ألطروحات العا امة للأممياة ا
الش يوعياة ابلمميازات القومياة عند الحركة
الث اورياة في ك ال بلد ،وتطويع ا ألطروحات العا امة للأمم اية ا
الش يوع اية للمميازات القومياة
الس ياس اية في مختلف البلدان.
و ا
ان اهم ال يفهمون أآن اه الن وقد عظمت ا ألحزاب ا
الش يوع اية وابتت أآحزااب جماهيرياة ،أآصبحت
المه امة االرئيس اية عند القيادة هي أآن تكتشف وتقف على المميازات القومياة عند الحركة في
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ك ال بلد ،فتربطها بحنكة اب ألطروحات العا امة للأمم اية ا
الش يوع اية حتاى يسهل تطبيق وتحقيق
ا ألهداف االرئيس اية عند الحركة ا
الش يوع اية.
ومن هنا كانت محاولة خلق قوالب توجيهياة لك ال البلدان ،وكانت محاولة غرس بضع صيغ
عا امة غرسا آآل ايا دون أآخذ الظروف الملموسة عند الحركة في ك ال بلد بعين االعتبار؛ فقام
الصيغ والحركة الث اورياة في مختلف البلدان كنتيجة جوهرياة عند قيادة أآولئك
تصادم أآزلي بين ا
القادة ال اتعساء.
الصنف من القادة التاعساء على وجه التاحديد.
ينتمي أآنصار المعارضة عندان الى هذا ا
الصين ،وتعلم أآيضا أآن الث اورة البرجوازياة في
علمت المعارضة أآ ان ثورة برجوازياة تجري في ا
للصين :ليسقط ك ال عمل مشترك
روس يا كانت مو اجهة ض اد البرجوازياة؛ فاذا بصيغة جاهزة ا
مع البرجوازياة .وليعش انسحاب ا
الش يوعياين الفوري من الكيومينتانغ (نيسان .)2216
الصين بلد ش به مس تع َمر
لكن ،نسيت المعارضة أآن اه على خالف روس يا في عام  ،2201فا ان ا
مجرد ثورة برجوازياة بل ثورة برجوازياة
تضطهده االمبرّيل اية؛ ولهذا ا السبب ابتت ثورة ا
الصين ال ا
الصين تضع بين يديها ا ألساسي
من الناوع المعادي لالمبرّيلياة .فبسبب كون االمبرّيلياة في ا
الصناعة والتاجارة والناقل ،وبسبب كون نير االمبرّيل اية مسلاط ال فقط على
من عناصر ا
الصينياة؛
الجماهير الشا غيلة في ال اصين بل هو مسلاط أآيضا على بعض الفئات من البرجوازياة ا
الصينياة في ظروف محدادة لزمن محداد.
الصينياة عن الث اورة ا
فيمكن ،اذن ،أآن تدافع البرجوازياة ا
الصينياة فترة كانتون؛ زمن بلوغ الجيوش
ذلك ما حدث كما نعلم .فاذا ما تناولنا من الث اورة ا
الوطن اية نهر ّينغ-تسي-كيانغ وهي الفترة التاي س بقت انشقاق الكيومينتانغ ،لن يكون ابمكاننا
الصين .و أآن اه قد ات اضح أآ ان خطا ا ألمم اية
أآن ننكر دفاع البرجوازياة الوطن اية عن الث اورة في ا
ا
الش يوعياة القاضي بقبول عمل مشترك مع تلك البرجوازياة زمنا مح اددا في ظروف مح اددة
كان مطلق الص احة.
النتيجة :تخلات المعارضة عن صيغها القديمة و أآعلنت صيغا أآخرى «جديدة» مفادها أآ ان العمل
الصينياة ضروري ،فال يجب أآن ينسحب ا
الش يوعيون من الكيومينتانغ
المشترك مع البرجوازياة ا
(نيسان .)2217
الصينياة
كان ذلك أآول عقاب يسلاط على المعارضة لرفضها أآخذ المميازات القومياة في الث اورة ا
بعين االعتبار.
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علمت المعارضة أآن حكومة بيكين تخاصم ممثلي الداول االمبرّيل اية في االس تقالل الجمركي
الصين .وتعلم المعارضة أآن االس تقالل الجمركي ضروري قبل ك ال شيء اللرآأسمال ايين
في ا
الصينياة ثورة وطنياة معادية لالمبرّيلياة هدفها
ا الصينياين .واذا بصيغة جاهزة تماما :الث اورة ا
الصين الجمركي.
الرئيسي كسب اس تقالل ا
الصين ال تكمن في الحواجز الجمركية بل خصوصا
لكن نسيت المعارضة أآ ان قوة االمبرّيل اية في ا
ومؤسسات
فيما تمتلكه في ا
الصين من مصانع ومعامل ومناجم وسكك حديدية وبواخر وبنوك ا
الصين وف االحيها.
تمتص دم عدد عظيم من عمال ا
تجارية ا
الصيني ض اد االمبرّيلياة ي ُ َّفس ُر،
لقد نسيت المعارضة أآ ان الناضال الث اوري ال اذي يخوضه الشا عب ا
القوة ال اتي تُس ند المس ت ِغلاين
خص ،بكون االمبرّيل اية في ا
قبل ك ال شيء ،وعلى ا أل ا
الصين هي ا
الصيني – اقطاعيون ،عسكريون ،ر أآسماليون ،بيروقراطيون ،الخ،-
المباشرين للشا عب ا
وبكون العمال و ا
الفالحين ا الصينياين لن يس تطيعوا االنتصار على مس ت ِغلايهم اذا لم يخوضوا،
في ذات الوقت ،نضاال ثورّي ض اد االمبرّيل اية.
تنسى المعارضة أآ ان هذه الحالة تحديدا هي أآحد العوامل الجوهرية التاي تمكان من تحويل
الصين.
الث اورة البرجوازياة ثورة اشتراكية في ا
الصينياة المعادية لالمبرّيلياة ثور ًة من أآجل االس تقالل
تنسى المعارضة أآ ان من يجد في الث اورة ا
الصين ثور ًة اشتراكية ألن اه يسلام
الجمركي ان اما هو ينفي امكان تحويل الث اورة البرجوازياة في ا
الصينياة.
الصينياة الى قيادة البرجوازياة ا
الث اورة ا
الحق أآ ان الوقائع ب اينت ،فيما بعد ،أآ ان االس تقالل الجمركي هو من جهة ا ألساس آأرض اية
و ا
الصينياة؛ فحتاى أآولئك االرجع ايون الكبار أآمثال تشانغ تسو-لين وتشانغ كاي-تشاك
البرجوازياة ا
الصين الجمركي.
يتشدادون اليوم في الغاء المعاهدات الجائرة وارساء اس تقالل ا
الخاصة المتعلاقة ابالس تقالل الجمركي؛
وهنا كانت ازدواجياة المعارضة :محاولتها تجناب صيغتها ا
ومحاولة نفيها ابلكتمان وااللتحاق بموقف ا ألمم اية ا
الش يوع اية المتعلاق ابمكان تحويل الث اورة
الصين ثور ًة اشتراكية.
البرجوازياة في ا
كان ذلك اثني عقاب سلاط على المعارضة لرفضها درس الممي ازات القومياة في الث اورة ا الصينياة
درسا جيادا.
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الصيني و أآ اجرت ا
الفالحين الفقراء
علمت المعارضة أآ ان البرجوازياة التاجارياة تسلالت الى االريف ا
ا أل َرض .وتعلم المعارضة أآ ان التااجر ليس اقطاع ايا .فاذا بصيغة جاهزة تماما :ال آأهم اية جداية في
بقاّي االقطاع ،وابلتاالي في نضال ا
الصينياة؛
الفالحين ض اد مخلافات االقطاع من جهة الث اورة ا
الس ياس اية-الجمركية للبلدان
فالرئيسي اليوم في ا
الصين ليس الث اورة االزراع اية بل هو التابع اية ا
ا
االمبرّيل اية.
الصيني ال في تسلال ر أآس المال ال اتجاري الى ال اريف
لكن المعارضة ال ترى أآ ان أآصالة االقتصاد ا
ا
ا
الصيني
وان اما في كون هيمنة مخلفات االقطاع تندمج بوجود ر أآس المال التاجاري في االريف ا
مع الحفاظ على اس تغالل واضطهاد ا
الفالحين ابلطرق االقطاعياة من القرون الوسطى.
ال تفهم المعارضة أآ ان الآلة العسكرياة والبيروقراط اية في صين أآ اّيمنا ،تلك الآلة ال اتي تنهب
وتضطهد ا
الفالحين ا الصينياين بوحش ياة ،هي اب ألساس بنية فوقياة س ياس ياة ترتفع على نظام
تمتزج فيه هيمنة بقاّي طرق االس تغالل االقطاعي بوجود ر أآس المال البضاعي في االريف.
الصين؛ ثورة
و ا
الحق أآن الوقائع ب اينت ،فيما بعد ،أآ ان ثورة زراع اية عظيمة قد اندلعت في ا
الصين كبارا وصغارا.
خص ،ض اد االقطاعيين في ا
مو اجهة ،قبل ك ال شيء ،وعلى ا أل ا
جرت عشرات الماليين من ا
الفالحين و أآنها تمت اد لتشمل
وب اينت الوقائع أآن هذه الث اورة قد ا
الصين.
كامل ا
لقد ب اينت الوقائع أآ ان االقطاعيين الحقيقياين وا ألحياء ليسوا موجودون فحسب بل يمسكون
ابلسلطة في جملة كاملة من المحافظات ،ويفرضون ارادتهم على قيادة الجيش ،ويخضعون
ا
أ
م
لل
الصينياة الضربة تلو الضربة.
اورة
ث
ادون
د
يس
و
ثيرهم،
أ
لت
نغ
ا
ينت
الكيو
قيادة
ا
ا ان من ينفي بعد ذلك وجود بقاّي االقطاع ونظام االس تغالل االقطاعي من جهة أآن اه الشا كل
الصيني ،ان اما هو ال يعترف بعد ذلك بأأن الث اورة االزراعياة هي
االرئيسي لالضطهاد في االريف ا
الصينياة في الوقت الحالي .وما ك ال ذلك سوى سير عكس
واقع جوهري في الحركة الث اورياة ا
الوقائع البديه اية.
لذا ،تخلات المعارضة عن صيغتها القديمة المتعلاقة ببقاّي االقطاع والث اورة االزراع اية .ولهذا
السبب تبحث المعارضة عن التاخلي عن صيغتها القديمة بتكتام وقبول مواقف ا ألمم اية
ا
الش يوعياة ضمنياا.
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كان ذلك اثلث عقاب يسلاط على المعارضة لرفضها أآن تأأخذ المميازات القومياة في اقتصاد
الصين بعين االعتبار.
ا
الخ ،الخ...،
تناقض بين الصيغ والوقائع ذلك ما يقف عليه أآولئك القادة التاعساء.
ينتج ذلك التناقض مباشرة من رفض المعارضة المبد أآ التاكتيكي اللينيني المعروف جيادا وال اذي
وخاص قومياا في الحركة الث اورياة في ك ال بلد مفرد
يقضي بأأن نأأخذ ما يوجد من ممياز قومياا ا
بعين االعتبار.
اليكم كيف يصوغ لينين هذا المبد أآ:
﴿المهم اليوم هو أآ ْن يعي ا
الش يوعيون في ك ال بلد وعيا اتما ،من جهة أآولى اب ألهداف ا ألساس اية
ا
– أآهداف مبدئياة -في الناضال ض اد االنتهازياة والعقائدياة «اليسارياة» ،ومن جهة اثنية ابلخصائص
الملموسة التاي يتاخذها هذا الناضال والتاي ال ب اد أآن يتاخذها في ك ال بلد مفرد ،وفقا للخصائص
المميازة التاي تسم اقتصاده وس ياس ته وثقافته وتركيبه القومي (ايرلندا وغيرها) ومس تعمراته
وطوائفه الدا ينياة وغير ذلك .ففي ك ال مكان نلمس اتاساع عدم الرضا اب ألممياة الثاانية وتعاظمه،
أآكان ذلك بسبب انتهازيتها أآم بسبب عجزها عن خلق ا
منظمة ممركزة حقاا بمثابة مركز قيادي
كفء لتوجيه تكتيك الطبقة العمالياة الث اورياة العالمي في نضالها في سبيل جمهورية سوفييتياة
يؤسس مثل ذلك المركز القيادي عمله
عالم اية .يجب أآن ندرك بوضوح أآن اه ال يمكن أآبدا أآن ا
السطح اية والمماثلة الآل اية في قواعد الناضال التاكتيكية .فما دام اختالف الشا عوب
على القولبة و ا
الس ياس اية قائم ،وستبقى تلك االختالفات زمنا طويال جداا حتاى بعد
والبلدان في القومياة و ا
تحقيق دكتاتورياة الطبقة العمال اية في الناطاق العالمي ،فا ان وحدة التاكتيك العالمي عند الحركة
العمالياة ا
الش يوعياة في ك ال البلدان ال يتطلاب ازالة التناوع وال استئصال االختالفات القومياة
(فما ذلك الن ا اال حلم سخيف) بل يتطلاب تطبيق المبادئ ا ألساس اية في ا
الش يوع اية (سلطة
السوفييتات ودكتاتورياة الطبقة العمال اية) تطبيقا يغيار على نحو صحيح تلك المبادئ في القضاّي
ا
الس ياس اية .البحث وال ادراسة
ا
الخاصة ،ويالئمها ويعدا لها وفق ما تتطلابه الخصوص ايات القومياة و ا
واالكتشاف واالستشراف والفهم في ما يوجد من خصوص اية قومياة وسمة قومياة في الطريقة
العملياة التاي يتناول فيها ك ال بلد ح ال القضياة العالمياة المشتركة بين الجميع :هزم االنتهازياة
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السوفييتات
والعقائدياة اليسارياة في الحركة العمال اية واالطاحة ابلبرجوازياة وتركيز جمهورياة ا
ودكتاتورياة الطبقة العمال اية  -تلك هي المه امة االرئيس اية الملقاة على عاتق جميع البلدان المتقدامة
(وليس البلدان المتقدامة وحدها) في اللاحظة التااريخياة التاي نجتاز﴾ (لينين« ،اليسارياة»
مرض طفولي في ا
الش يوع اية ،المجلاد  ،11ص )60
خط ا ألمم اية ا
الش يوع اية هو الخط ال اذي يقضي بأأن نأأخذ هذا المبد أآ التاكتيكي في اللينين اية
بعين االعتبار جبرا.
خط المعارضة هو عكس ذلك فهو يقطع الصلة بهذا المبد أآ.
الصينياة وآفاقها في ذلك القطع على وجه
تكمن جذور ضالل المعارضة في قضاّي طابع الث اورة ا
التاحديد.
لنتقل الى المبد أآ التاكتيكي الثااني في اللينينياة.
تنساب قض اية حلفاء الطبقة العمال اية في نضالها في سبيل الث اورة المظ افرة من طابع الث اورة
الصينياة وآفاقها.
ا
الصينياة.
ا ان قضياة حلفاء الطبقة العمالياة هي واحدة من القضاّي ا ألساس ياة في الث اورة ا
قوّي أآمامها :االقطاع ايون كبارا وصغار ،الجهاز العسكري
تجد الطبقة العمال اية ا
عدوا ا
الصينياة ا
والبيروقراطي من العسكريين القدماء والجدد ،والبرجوازياة الوطن اية المعادية للث اورة،
وامبرّيلييي الشا رق والغرب ال اذين وضعوا بين أآيديهم الجوهري من عناصر الحياة االقتصادياة
البر والبحر.
الصين ويس ندون حقاهم في اس تغالل الشا عب ا
في ا
الصيني بجيشي ا
ف ألجل هزم أآولئك ا ألعداء ا ألقوّيء يجب على الطبقة العمال اية ،من مجمل ما يجب عليها،
ومتبصرة و أآن تحسن اس تغالل أآي تصداع في معسكر ا ألعداء و أآن
أآن تسلك س ياسة مرنة ا
تحسن ايجاد حلفاء حتاى ا ْن ق ال ثباتهم وقلات صالبتهم لكن شرط أآن يكونوا أآقوّيء في العدد
وال يض ايقوا الخناق أآبدا على ما يقوم به حزب الطبقة العمال اية من دعاية وتحريض ثوريين و أآن
ال يض ايقوا الخناق أآبدا على عمل ذلك الحزب في تنظيم الطبقة العمال اية والجماهير الشغيلة.
الس ياسة هي المطلب الجوهري ال اذي يقضي به المبد أآ التاكتيكي الثااني في اللينين اية.
ان هذه ا
فبدون س ياسة كالتاي ذكران اس تحال نصر الطبقة العمال اية.
الس ياسة خاطئة وغير لينينياة .ال يبيان ذلك سوى أآن اها فقدت آخر
تعتقد المعارضة أآ ان هذه ا
السماء عن ا ألرض.
بقاّي اللينين اية ،و أآن اها بعيدة عن اللينين اية بعد ا
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الصينياة حلفاء من ذاك القبيل ال اذي ذكران في الماضي القريب؟
هل كان للطبقة العمال اية ا
نعم .كان لها ذلك.
فل اما كانت الث اورة عند أآ اول مراحلها ،مرحلة الجبهة الوطنياة العا امة المتاحدة (مرحلة كانتون)
كان ا
الصغار والبرجوازياة الوطن اية حلفاء الطبقة
الفالحون وفقراء المدن والمثقافون البرجوازيون ا
العمال اية.
الصينياة هي أآ ان ممثلو تلك الطبقات قاموا و ا
الش يوع ايين
ا ان احدى مميازات الحركة الث اورياة ا
بعمل مشترك في ذات ا
المنظمة الث اورياة البرجوازياة الوحيدة التاي تس امى الكيومينتانغ.
لم يتساوى أآولئك الحلفاء في االخالص .وال يمكن أآن يكونوا ا اال كذلك .فكان بعضهم حليفا
أآكثر اخالصا ا
(الفالحون وفقراء المدن) وكان بعض اثن حليفا أآق ال اخالصا ومتردادا (المثقافون
الصغار) وكان البعض ا ألخير حليفا ال اخالص له مطلقا (البرجوازياة الوطنياة).
البرجوازيون ا
ال جدال في أآ ان الكيومينتانغ كان ا
منظمة جماهيرياة الى ح اد معيان .وقامت س ياسة ا
الش يوع ايين
فيه آنذاك على عزل ممث الي البرجوازياة الوطن اية (اليمين) من خالل اس تغاللهم في صالح الث اورة؛
الصغار (اليسار) نحو اليسار؛ وجمع ا
الفالحين وفقراء المدن حول
ودفع المثقافين البرجوازياين ا
الطبقة العمال اية.
الصين .نعم .ال جدال في ذلك .وال ينكره
هل كانت كانتون آنذاك مركز الحركة الث اورياة في ا
ا اال مغترب.
ما كانت نجاحات ا
الش يوع ايين في تلك الفترة؟ ببلوغ جيوش كانتون نهر ّينغ-تساي-كيانغ
اتاسعت رقعة ا ألرض التاي شملتها الث اورة؛ امكان تنظيم الطبقة العمال اية تنظيما علن ايا (نقاابت،
لجان االضراب)؛ تو احد ا
المنظمات ا
الش يوع اية في حزب؛ خلق أآولى الخالّي التانظيم اية الفالحية
(ات احادات ا
الفالحين)؛ تسلال ا
الش يوعياين الى الجيش.
ي اتضح من ذلك أآ ان قيادة ا ألمم اية ا
الش يوع اية في تلك الفترة كانت على صواب ات ام.
الصينياة ،ل اما انتقل تشان كاي-تشاك والبرجوازياة الوطن اية
في زمن المرحلة الثاانية من الث اورة ا
الى معسكر أآعداء الث اورة ،وانتقل مركز الحركة الث اورياة من كانتون الى ُووهان كان ا
الفالحون
الصغار حلفاء الطبقة العمال اية.
وفقراء المدن والمثقافون البرجوازياون ا
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نفسر انتقال البرجوازياة الوطن اية الى معسكر أآعداء الث اورة؟ أآوال ،الخوف ال اذي تملاكها
كيف ا
من اتاساع حركة الع امال الث اورياة .اثنيا ،الضا غط ال اذي مارسه عليها االمبرّيليون في ش نغهاي.
لقد خسرت الث اورةُ ،على هذا النحو ،البرجوازي ا َة الوطنيا َة .كانت خسارة جزئياة في الث اورة.
تطورها أآعلى ،هي مرحلة الث اورة االزراع اية ،وجذبت
لكن الث اورة كانت قد دخلت مرحلة من ا
اليها وعلى نحو كبير جماهير ا
الفالحين العظيمة.
كان ذلك عامال في صالح الث اورة.
هل كان الكيومينتانغ منظمة جماهيرياة في اثني مراحل الث اورة .نعم .ال جدال في ذلك .وانه
ألمر أآكيد أآن كان منظمة أآكثر جماهيرياة مما كان له زمن كانتون.
اذن ،هل كانت ُووهان مركز الحركة الث اورياة؟ نعم .ال جدال في ذلك .وال ينكره ا اال أآعمى.
فلو كان ا ألمر على خالف ذلك لما كانت ُووهان (هو-ابي ،هو-انن) آنذاك قاعدة نهوض
أآقصى في الث اورة االزراع اية التاي يقودها الحزب ا
الش يوعي.
قامت س ياسة ا
الش يوع ايين نحو الكيومينتانغ على دفعه نحو اليسار وتحويله نواة دكتاتورياة
العمال و ا
الفالحين الديمقراطية الث اورياة.
هل ذلك التاحويل ممكنا؟ نعم .وفي جميع ا ألحوال ما من سبب يدفع الى االعتقاد أآ ان مثل
تلك االمكانياة مستبعدة .فنقول بكل وضوح :كي نجعل من كيومينتانغ ُووهان مركزا لدكتاتورياة
العمال و ا
الفالحين الديمقراطية الث اورياة يلزمنا شرطان :جعل الكيومينتانغ ديمقراطيا على نحو
جذري؛ ومساعدته في الث اورة االزراع اية مساعدة مباشرة .ا ان عدم اس تغالل هذا التاحويل
س يكون ذلك أآمرا أآخرق من جانب ا
الش يوع ايين.
ما هي نجاحات ا
الش يوع ايين في تلك الفترة؟
تطور الحزب ا
الش يوعي خالل تلك الفترة من حزب صغير يتراوح تعداده بين  1و 6آآالف
ا
عضو الى حزب كبير جماهيري يتراوح تعداده بين  10و 60أآلف عضو.
أآصبحت النقا ُ
الصين يناهز تعدادها  2ماليين عضو.
اابت فيدرالي ًة ضخمة تمت اد في كامل ا
منظمات ا
تطورت ا
تضم عشرات الماليين من
ا
الفالحين القاعدياة فأأصبحت ات احادات ضخمة ا
ا
ا
ا
الفالحين .واكتسبت حركة الفالحين االزراع اية أآبعادا هائلة واحتلت موقعا مركزّي في الحركة
الصينياة .واكتسب الحزب ا
الش يوعي امكانية تنظيم الث اورة علنا .و أآصبح قائد الث اورة
الث اورياة ا
تتحول من شعار الى واقع انجز.
االزراع اية .وبد أآت هيمنة الطبقة العمال اية ا

77

الحق لم يس تطع الحزب ا
الصيني أآن يس تغ ال ك ال امكانيات تلك الفترة .وصحيح أآ ان
ا
الش يوعي ا
لجنة الحزب ا
الصيني التانفيذياة وقعت في أآخطاء خطيرة آنذاك .لكن س يكون من
الش يوعي ا
السذاجة أآن نعتقد أآ ان ابمكان هذا الحزب أآن يصبح حزاب بلشفياا حقيقياا ذي خطا واحد على
ا
أآساس تعاليم ا ألمم اية ا
الش يوع اية .ولنتذكار اتريخ حزبنا ال اذي امر بجملة من االنقسامات
واالنشقاقات والخياانت وغيرها حتاى نفهم أآ ان ا ألحزاب البلشفياة حقاا ال تولد من خطا واحد.
ينتج اذن أآ ان قيادة ا ألمم اية ا
الش يوع اية كانت صحيحة في تلك الفترة أآيضا.
الصينياة حلفاء الن؟
هل للطبقة العمال اية ا
نعم .لها ذلك.
ا
الفالحون وفقراء المدن هم حلفاؤها.
ما يمياز الفترة الحالياة هو انتقال قيادة كيومينتانغ ُووهان الى معسكر أآعداء الث اورة؛ وتخلاي
الصغار عن الث اورة.
المثقافين البرجوازياين ا
نفسر هذا التخلاي ،أآوال ،ابلخوف ال اذي تثيره الث اورة االزراع اية المتعاظمة في المثقافين
ا
ا
الصغار ،والضا غط الذي يمارسه االقطاعيون على قيادة ُووهان؛ واثنيا ،ابلضغط
البرجوازياين ا
االمبرّيلي في منطقة تيان-تسين أآين يفرضون على الكيومينتانغ مقاطعة ا
الش يوع ايين مقابل
لتحرك في الشا مال.
ا
السماح لهم اب ا
ا
الصين .لكن من الواضح الن أآن البقاّي االقطاع اية
تشك المعارضة وفي وجود بقاّي اقطاع اية في ا
ال توجد فحسب بل اتضح أآن اها من زخم الث اورة الحالي .وتح املت الث اورة هزيمة مؤقاتة أل ان
الصين.
االمبرّيليين واالقطاعيين ،تحديدا ،هم ا ألقوى في ا
المرة .وتلك عالمة هزيمتها المؤقاتة على
لقد خسرت الث اورة المثقافين البرجوازياين ا
الصغار هذه ا
وجه التاحديد.
لكناها ج امعت ،في المقابل ،الجماهير الهائلة من ا
قوي.
الفالحين وفقراء المدن على نحو ا
وخلقت من ذلك مجاال للهيمنة العمال اية.
وان اما ذلك للث اورة حافز.
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تفسر المعارضة الهزيمة المؤقاتة في الث اورة بس ياسة ا ألمم اية ا
الش يوع اية .لكن ال يقول كذا قوال
ا
الس ياسة
ا اال من قطع مع الماركس اية .فمن كان في قطيعة مع الماركس اية كان يطالب أآن تنتهيي ا
العدو دائما وابلضا رورة.
ا
الصحيحة الى نصر فوري على ا
هل كانت س ياسة البالشفة صحيحة زمن ثورة 2201؟ نعم .لقد كانت صحيحة .فلماذا
السوفييتات ورغم ص احة س ياسة البالشفة؟ أل ان بقاّي
منيت ثورة  2201بهزيمة رغم وجود ا
االقطاع والحكم المطلق كاان آنذاك أآقوى من حركة الع امال الث اورياة.
هل كانت س ياسة البالشفة صحيحة في تموز 2227؟ نعم .لقد كانت صحيحة .فلماذا مني
السوفييتات التاي خانتهم ،ورغم ص احة س ياسة
البالشفة ابلهزيمة من جديد رغم وجود ا
البالشفة؟ أل ان االمبرّيل اية االروس ية كانت أآقوى من حركة العمال الث اورياة.
العدو دوما وابلضا رورة .فاالنتصار الفوري
الس ياسة ا
ال تؤدي ا
الصحيحة الى انتصار فوري على ا
على العدو ال تحداده س ياسة صحيحة فحسب بل أآيضا وفي المقام ا ألول وعلى ا ألخص ميزان
العدو ووضع عالمي مالئم.
القوى الطبقياة وهيمنة قوى الث اورة هيمنة بيانة وتشتات معسكر ا
ا ان س ياسة صحيحة تسلكها الطبقة العمالياة ال تؤداي الى انتصار فوري ا اال في تلك الظروف.
لكن االلتزام بس ياسة صحيحة على ال ادوام وفي جميع الظروف ان اما هو مطلب ضروري .ا ان
ا
هذا المطلب يقضي أآن تـن امي س ياسة الحزب القدرة الكفاحياة عند الطبقة العمالياة ،و أآن
تضاعف صالتها ابلجماهير الشا غيلة ،و أآن تعلي نفوذ الطبقة العمال اية بين الجماهير ،و أآن تضمن
هيمنة الطبقة العمال اية في الث اورة.
الصينياة
آأيمكننا أآن نجزم أآن اه قد توفار ح اد أآدني من الظروف المالئمة النتصار فوري في الث اورة ا
خالل الفترة المنقضية؟
ال .ذلك بيان.
أآيمكننا أآن نجزم بأأ ان الس ياسة ا
الصين ال تـنمي القدرة الكفاحياة عند الطبقة
الش يوع اية في ا
العمال اية ولم تضاعف صالتها ابلجماهير الواسعة ولم تعلي نفوذ الطبقة العمال اية بين تلك
الجماهير؟ ال .ذلك بيان.
الصينياة نجحت آنذاك في أآن تعزل
ان اه ألعمى ذاك ال اذي ال يرى كيف أآ ان الطبقة العمال اية ا
الصغار معا عن البرجوازياة الوطنياة و أآن
الجماهير الفالحية الواسعة والمثقافين البرجوازياين ا
تج امعهم حول رايتها.
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كان الحزب ا
الش يوعي قد امر بتكتال مع البرجوازياة الوطن اية في كانتون في أآولى مراحل الث اورة
جماهيرّي ،ويتم اكن من تنظيم الطبقة
يوسع من رقعة الث اورة ،ويجعل من نفسه حزاب
ا
حتاى ا
يشق طريقه الى ا
الفالحين.
العمالياة علنا ،و ا
وكان الحزب ا
الصغار في الكيومينتانغ في
الش يوعي قد امر بتكتال مع المثقفين البرجوازياين ا
يوسع تنظيم الطبقة العمال اية ،و يعزل
ُووهان خالل اثني مراحل الث اورة حتاى يضاعف قواه ،و ا
جماهير ا
الفالحين الهائلة عن قيادة الكيومينتانغ ،ويخلق ظروف هيمنة الطبقة العمال اية.
لقد انتقلت البرجوازياة الوطن اية الى معسكر أآعداء الث اورة خاسرة صالتها ابلجماهير الشا عبية
الهائلة.
الصغار في كيومينتانغ ُووهان ابلبرجوازياة الوطن اية فزعا من الث اورة
والتحق المثقافون البرجوازياون ا
االزراعياة ومفضوحين تماما أآمام عيون جماهير ا
الفالحين التاي ال تحصى.
أآ اما جماهير ا
الفالحين العظيمة فقد تج امعت حول الطبقة العمال اية على نحو أآقوى ،وابتت ترى
فيها قائدها وزعيمها الوحيد المخلص.
أآليس من الواضح أآن مثل تلك النتائج ال يمكن أآن تقدامها ا اال س ياسة صحيحة؟
الس ياسة؟
أآليس من الواضح أآ ان قدرة الطبقة العمال اية الكفاحياة ال يمكن أآن تـنم ايها ا اال مثل تلك ا
الس ياسة من صواب وروح ثورياة غير قادة معارضتنا التاعساء؟
أآهناك من ينكر ما في تلك ا
تؤكاد المعارضة أآن انتقال كيومينتانغ ُووهان الى معسكر أآعداء الث اورة يثبت أآ ان التكتال معه في
اثني مراحل الث اورة كان س ياسة خاطئة.
يتجر أآ في الحديث على هذا النحو ا اال من نسي اتريخ ال ُبلشفياة وفقد آخر بقاّي اللينين اية.
لكن ال ا
الس ياسة ال ُبلشفياة التاي قوامها التاكتال الث اوري مع يسار االشتراكيين-الث اورياين في
هل كانت ا
أآكتوبر وبعده الى حدود ربيع  2227س ياسة صحيحة؟ أآعتقد أآن ال أآحد بلغ به ا ألمر الى ح اد
الن أآن ينكر ص احة ذلك التاكتال .كيف انتهيى ذلك التاكتال؟ ابنتفاض يسار االشتراكيين-
السوفييتياة .فهل يمكننا أآن نجزم على أآساس ذلك أآ ان س ياسة التاكتال
السلطة ا
الث اورياين على ا
مع يسار االشتراكيين-الث اورياين كانت خاطئة؟ ال .ذلك بيان.
هل كانت س ياسة التاكتال مع كيومينتانغ ُووهان في اثني مراحل الث اورة ال اصينياة س ياسة
صحيحة؟ أآعتقد أآن ما من أآحد الى ح اد الن ينكر ص احة ذلك التاكتال في اثني مراحل الث اورة.
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ولقد كانت المعارضة نفسها تؤكاد صواب ذلك التاكتال آنذاك (نيسان  .)2217فكيف يمكننا
أآن نعلن الن ،وقد تخلات قيادة كيومينتانغ ُووهان عن الث اورة ،أآ ان التاكتال الث اوري مع كيومينتانغ
ُووهان كان س ياسة خاطئة بسبب ذلك التخلاي؟
أآليس من الواضح أآ ان من يقدام مثل هذه «الحجج» انما هو عديم الشخص اية؟
هل أآكاد أآحد أآ ان التاكتال مع كيومينتانغ ُووهان س يكون أآزل ايا ومطلقا؟ وهل توجد تكتاالت
أآزل اية ومطلقة في ا
الطبيعة؟ أآليس من الواضح أآ ان المعارضة لم تفهم شيئا اطالقا من المبد أآ
التاكتيكي الثااني في اللينين اية المتعلاق ابلتاكتال الث اوري من جانب الطبقة العمال اية مع الطبقات
والمجموعات غير العمالياة.
اليكم كيف يصوغ لينين هذا المبد أآ التكتيكي:
﴿ال يمكن هزم عدو أآكثر اقوة ا اال ببذل أآقصى الجهد وال ب اد أآثناء ذلك من االس تفادة ك ال
االس تفادة ،وبمنتهيى االهتمام واليقظة ،من أآ اي «صدع» فيما بين ا ألعداء مهما كان ضئيال،
ومن أآ اي تناقض في المصالح بين برجوازياة مختلف البلدان ،وبين مختلف المجموعات
والفئات البرجوازياة داخل ك ال بلد ،وكذلك من االس تفادة من أآياة امكانياة ،مهما كانت ضئيلة،
لكسب حليف جماهيري ،ولو كان حليفا مؤقاتا ومتذبذاب وظرفياا وضعيفا وغير موثوق .ومن
لم يفهم هذا ا ألمر ان اما لم يفهم ولو حرفا واحدا من الماركس ياة ومن االشتراكية العلمياة الحديثة
متنوعة جداا،
بوجه عام .فمن لم يثبت عمل ايا ،خالل مداة طويلة جدا ا وفي أآوضاع س ياس اية ا
قدرته على تطبيق هذه الحقيقة في العمل ،فان اه لم يتعلام بعدُ كيف يساعد الطبقة الث اورياة في
يصح
نضالها في سبيل تحرير البشرياة الكادحة جمعاء من المس ت ِغلاين .وما أآتيت على ذكره ان اما ا
على المرحلة التاي تس بق استيالء الطبقة العمال اية والمرحلة تليها( ﴾.لينين« ،اليسارياة» مرض
طفولي في ا
الش يوعياة ،المجلاد  ،11ص )118-117
أآليس من الواضح أآ ان خطا المعارضة هو الخط ال اذي يقطع مع هذا المبد أآ التاكتيكي في
اللينين اية؟
أآليس من الواضح أآ ان خطا ا ألمم اية ا
الش يوع اية هو الخط ال اذي يقضي أآن نأأخذ هذا المبد أآ
التاكتيكي بعين االعتبار جبرا؟
لننتقل الى المبد أآ التاكتيكي الث االث في اللينينياة.
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يتعلاق هذا المبد أآ بقض اية تغيير الشا عارات ،بعالم ذلك التاغيير ووسائل انجازه؛ ويتعلاق بقض اية
معرفة كيف يمكن أآن تصبح شعار ُات الحزب شعار َات الجماهير ،قض اية معرفة كيف يمكن
أآن نصل ابلجماهير الى مواقف ثورياة حتاى تقتنع بص احة شعارات الحزب من خالل تجربتها
الخاصة.
الس ياس اية ا
ا
خاصة
ال يمكننا أآن نقنع الجماهير ابل ادعاية والتاحريض حصرا .فذلك يس توجب تجربة س ياسة ا
الخاصة بضرورة
تحس أآوسع الجماهير بنفسها وعلى طريقتها ا
ابلجماهير نفسها .فيجب أآن ا
االطاحة ابلناظام القائم وضرورة ارساء نظام س ياسي واجتماعي جديد.
المهم جداا أآن يكون الحزب ذلك الجزء الطليعي قد اقتنع بضرورة االطاحة بحكومة
من ا
ميليوكو-كيرينسكي في نيسان  .2227لكن ذلك ال يكفي بعدُ حتاى نشرع في توجيه العمل
نحو االطاحة بتلك الحكومة؛ فنجعل من شعار االطاحة ابلحكومة المؤقاتة وارساء سلطة
للسوفييتات» ،وهي صيغة
السلطة ا
الساعة .فحتاى نجعل من صيغة «كل ا
السوفييتات شعار ا
ا
الساعة أآي شعار عمل فوري ،نحتاج الى حالة فاصلة
تعبار عن أآفق الفترة القريبة ،شعار ا
وهي أآن تقتنع الجماهير نفسها بص احة ذلك الشا عار وتقدام للحزب عوان في انجازه.
الصيغة من جهة أآن اها أآفق المس تقبل القريب من تناولها من جهة أآن اها
يجب أآن نمياز بدقاة تناول ا
الساعة.
شعار ا
ذلك ما أآحبط ،تحديدا ،مجموعة البالشفة وعلى ر أآسها ابغدادّيف ،ل اما أآطلقت شعار
للسوفييتات!» في وقت مبكار جداا وكان ذلك في
السلطة ا
«لتسقط الحكومة المؤقاتة ،ك ال ا
بيتروغراد في نيسان  .2227وقد وصف لينين محاولة مجموعة ابغدادّيف تلك بأأن اها تحوي
روح مغامرة خطيرة وحاربها أآمام الجميع.
فلم تكن الجماهير الواسعة في المؤخارة وفي الجبهة جاهزة بعدُ لتقبال ذلك الشا عار .وخلطت
للسوفييتات» من جهة أآن اها أآفق بشعار «كل ا السلطة
السلطة ا
تلك المجموعة صيغة «كل ا
الساعة .فاذا بتلك المجموعة تتقدام بسرعة مفرطة فيه ادد
للسوفييتات» من جهة أآن اه شعار ا
السوفييتات التاي ال تزال تؤمن بوجود
ذلك الحزب ابالنعزال تماما عن الجماهير الواسعة و ا
روح ثورياة في الحكومة المؤقاتة.
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هل كان على ا
الش يوع ايين ا الصينياين أآن يطلقوا شعار «لتسقط قيادة كيومينتانغ ُووهان» منذ
س تاة أآشهر مضت؟ ال .لم يكن عليهم ذلك.
لم يكن عليهم ذلك واال كان ذلك س بق خطير يعيق صلة ا
الش يوعياين بأأوسع جماهير الشغيلة
التاي كانت ال تزال تثق في كيومينتانغ ُووهان؛ واال عزل ذلك الحزب ا
الش يوعي عن جماهير
ا
الفالحين العظيمة.
لم يكن عليهم ذلك أل ان قيادة كيومينتانغ ُووهان ولجنته المركزية لم يكن لهما من الوقت الكافي
لتستنفذا ك ال امكانياتهما من جهة أآنهما حكومة ثورياة برجوازياة .ولم يكن لهما من الوقت
الكافي حتاى تنكشفا وتفضحا أآمام عيون جماهير الشغيلة العظيمة من خالل مقاومة تلك
القيادة الث اورة االزراع اية والطبقة العمال اية ومن خالل انضمامها الى أآعداء الث اورة.
كناا نقول دائما أآنه ال يجب أآن نو اجه ا ألمور نحو االنتقاص من أآهمية كيومينتانغ ُووهان وتغييره
طالما لم يستنفذ بعدُ ك ال امكانياته من جهة أآنه حكومة ثورياة برجوازياة و أآن نمكانه من الوقت
حتاى يستنفذها قبل أآن نتناول قض اية تعويضه تناوال عمل ايا.
هل يجب على ا
الش يوعياين ا الصينياين أآن يرفعوا اليوم شعار «لتسقط قيادة كيومينتانغ ُووهان»؟
نعم .يجب عليهم ذلك مطلق الوجوب.
تورطت قيادة كيومينتانغ ُووهان في محاربة الث اورة وطالها عدا ُء جماهير الع امال
فاليوم ،وقد ا
و ا
قوّي بين الجماهير الشا عبية .اليوم يفهم ك ال عامل
الفالحين العظيمة ،يجد هذا الشا عار صدى ا
وكل فالح أآن ا
الش يوع ايين على صواب عندما يغادرون حكومة ُووهان ولجنة كيومينتانغ
ُووهان المركزية ويرفعون شعار «لتسقط قيادة كيومينتانغ ُووهان.
يجد العمال و ا
الفالحون اليوم أآنفسهم أآمام خيار :ا اما قيادة الكيومينتانغ الحال اية التاي ترفض تلبية
مطالبهم الحيوياة وترفض انجاز الث اورة االزراعياة ،وا اما الث اورة االزراعياة وتحسين وضع الطبقة
الساعة عندهم.
العمال اية تحسينا ا
جذرّي وتغيير قيادة كيومينتانغ ُووهان هو شعار ا
ذلك ما يس توجبه المبد أآ التاكتيكي الثالث في اللينين اية فيما اتصل بتغيير الشا عارات وس بل
الحزب،
ووسائل االرتقاء ابلجماهير العظيمة الى مواقف ثورياة جديدة ،ومعرفة كيف يساعد ُ
جماهير الشغيلة العظيمة
من خالل س ياس ته و أآنشطته والتاغيير المناسب لبعض الشا عارات،
َ
الخاصة.
على االعتراف بص احة خطا الحزب من خالل تجربتها ا
اليكم كيف يصوغ لينين هذا المبد أآ التكتيكي:
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وزج الطليعة وحدها في معركة حاسمة ،قبل أآن تكون
﴿ال االنتصار بقوى الطليعة وحدها .ا
الطبقة كلاها والجماهير الواسعة قد ات اخذت ا اما موقف التاأأييد المباشر للطليعة وا اما ،على
عدو
ا ألقلا ،موقف حياد يتاسم ابلنياة الط ايبة تجاهها ،بحيث تكون غير قادرة أآبدا على تأأييد ا
الطليعة ،ال يكون حماقة فحسب ،بل جريمة أآيضا .فلكي تتاخذ الطبقة كلاها فعال ،وجماهير
الكادحين الواسعة فعال ،ويتاخذ من تضطهدهم االرآأسمال اية ،مثل هذا الموقف ،ال تكفي الداعاية
الخاصة.
الس ياس اية ا
وحدها والتاحريض وحده .فلزم لذلك أآن يكون لتلك الجماهير تجربتها ا
ذلك هو القانون ا ألساسي في جميع الث اورات الكبرى ،وقد أآثبتته الن روس يا وفضال عنها
بقوة وجالء ساطعين .فلم يكن ا ألمر يتطلاب من الجماهير االروس ياة ،غير المثقافة
أآلمانيا ا
وا ألمياة في أآغلبها ،وحدها بل كان ا ألمر يتطلاب من الجماهير المثقافة ثقافة عالية والمتعلامة
المرة ك ال عجز حكومة فرسان ا ألممياة الثاانية وك ال
كلاها في أآلمانيا أآيضا .أآن تلمس بتجاربها ا
ميوعتها ،وك ال وهنها وك ال خنوعها أآمام البرجوازياة ،وك ال دانءتها ،وك ال حتم اية دكتاتوري اة
المتطرفين (كورنيلوف في روس يا وكاب وشركائه في أآلمانيا) ابعتبارها البديل
االرجع ايين
ا
الوحيد عن دكتاتورياة الطبقة العمالياة ،حتاى تتاجه تلك الجماهير بصورة قاطعة نحو ا
الش يوعياة.
ا ان المه امة المباشرة التاي تواجهها الطليعة الواعية من الحركة العمال اية العالم اية ،أآي ا ألحزاب
والفرق والتياارات ا
الش يوعياة ،هي أآن تكون قادرة على دفع الجماهير الواسعة (التاي ال تزال
صح،
الحس ،تقيادها االراتبة) نحو هذا الوضع الجديد ،أآو اب أل ا
في أآغلب ا ألحوال ساكنة ،بليدة ا
أآن تكون قادرة على قيادة حزبها ،وليس حزبها فقط ،بل وتلك الجماهير أآيضا ،أآثناء اقترابها
من ذلك الوضع الجديد وانتقالها اليه( ﴾.لينين« ،اليسارياة» مرض طفولي في ا
الش يوع اية،
المجلاد  ،11ص )118
الخطأأ ا ألساسي عند المعارضة هو أآن اها ال تفهم مغزى هذا المبد أآ التاكتيكي في اللينينياة وآأهمياته.
فهيي ال تقبله مطلقا وتحيد عنه ابنتظام.
لقد حادت المعارضة (التروتسكيون) عن هذا المبد أآ التاكتيكي في مطلع عام  ،2227عندما
حاولت «القفز» الى ما بعد الحركة االزراع اية التاي لم تكتمل بعدُ (انظر في ما كتب لينين).
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وحادت المعارضة (تروتسكي ،زينوفييف) عنه عندما حاولت «القفز» لتجاوز الروح الرجع اية
في النقااابت معلنة أآن ال جدوى من عمل ا
الش يوع ايين في النقااابت الرجع اية واقامة تكتاالت
مؤقاتة معها.
تعتقد المعارضة أآن اها اذ فهمت واعترفت ابلطابع الهجين عند الكيومينتانغ وترداداته وهشاش ته،
واذ اعترفت ابلطابع الوقتي والمشروط للتكتال مع الكيومينتانغ (وذلك أآمر ال يصعب فهمه
على أآي مناضل كفء) ،فا ان ذلك يكفي تماما لنتاخذ «عمال فاصال» ض اد الكيومينتانغ ،ضدا
سلطة الكيومينتانغ؛ أآ ان ذلك يكفي تماما حتاى تساند الجماهير العظيمة من الع امال و ا
الفالحين
«عملنا الفاصل» قلبا وقالبا.
تنسى المعارضة هنا أآ ان فهمـ«ـنا» أآبعدُ من أآن يكون كافيا حتاى يتمكان ا
الصينيون
الش يوعيون ا
جر الجماهير ورائهم .فالمعارضة تنسى أآن اه يلزم لذلك أآيضا أآن تعترف الجماهير بهشاشة
من ا
الخاصة.
قيادة الكيومينتانغ وروحها الرجع اية المعادية للث اورة وذلك من خالل تجربتها ا
تنسى المعارضة أآ ان الث اورة ال «تحدث» فقط ا
ابلطليعة ،الحزب ،أآو الشا خصيات وان كانت
خص.
«ها امة» ولكناها تكون ابلجماهير الشا عبية العظيمة قبل ك ال شيء وعلى ا أل ا
فمن الغريب أآن تنسى المعارضة حال الجماهير الشا عبية العظيمة ووعيها وان كانت جاهزة
لعمل فاصل.
أآلم نكن نعرف نحن ،الحزب ولينين أآ ان من ال االزم علينا أآن نطيح بحكومة ميمنيونكوف-
كيرينسكي المؤقاتة في نيسان 2227؛ و أآ ان وجود الحكومة المؤقاتة ال يتوافق ونشاط
السوفييتات؟ نعم .كناا نعرف ذلك.
السلطة الى ا
السوفييتات؛ ويجب أآن تنتقل ا
ا
لماذا اذن نداد لينين في بيترس بورغ في نيسان  2227بمجموعة بالشفة يتزعامها ابغدادّيف
السلطة
بأأن اها مجموعة مغا ِمرة عندما أآطلقت شعار «لتسقط الحكومة المؤقاتة ،ك ال ا
للسوفييتات» لتطيح ابلحكومة المؤقاتة؟
أل ان الجماهير العظيمة من الكادحين وقسم من الع امال وماليين من ا
الفالحين وجماهير الجيش
السوفييتات نفسها لم تكن جاهزة بعدُ لتتقبال ذلك الشا عار من جهة أآن اه شعار الساعة.
و ا
أل ان الحكومة المؤقاتة وا ألحزاب البرجوازياة الصغيرة من االشتراكيين-الثوريين والمناشفة لم
يستنفذوا بعدُ ك ال امكانياتهم حتاى يفضحوا كفاية أآمام عيون الجماهير الكادحة التاي ال تحصى.
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السوفييتات ،ال يكفي لذلك ما
أل ان لينين كان يعلم أآن اه لنطيح ابلحكومة المؤقاتة ونركاز سلطة ا
لدى طليعة الطبقة العمال اية ،حزب الطبقة العمال اية ،من فهم ووعي ،بل يلزم لذلك أآيضا أآن
الخاصة.
تقتنع الجماهير نفسها بص احة ذلك الخطا بتجربتها ا
ألن اه كان ال ب اد أآن انمر بكامل ذلك المشهد من التحالفات والخيانة والغدر من جانب ا ألحزاب
البرجوازياة الصغيرة في حزيران وتموز وآب من عام  ،2227والتحالف الوفي بين أآضراب
تمرد كورنيلوف وغير ذلك ،حتاى فهمت الجماهير الكادحة التاي ال
كورنيلوف وميليوكوف ،و ا
مفر منهما.
تحصى أآ ان االطاحة ابلحكومة المؤقاتة وتركيز سلطة ا
السوفييتات ان اما هما أآمران ال ا
ألن اه في مثل تلك الظروف فقط ا
السوفييتات عن أآن يكون أآفقا ليصبح
يكف شعار سلطة ا
شعار الساعة.
ا ان تعاسة المعارضة هي أآن اها تقترف دائما نفس الخطأأ ال اذي كان وقع فيه ابغدادّيف آنذاك؛
و أآن اها اذ تتخلاى عن طريق لينين فهيي تح ابذ أآن «تسير» على في طريق ابغدادّيف.
السلطة السوفييتية
أآلم نكن نعرف نحن الحزب ولينين أآ ان الجمع اية التأأسيس اية ال تتوافق ونظام ا
عندما شاركنا في انتخاب الجمعياة التأأسيس ياة وحتاى عندما طلبناها في بيتروغراد؟ نعم .كنا
نعرف ذلك.
لماذا طلبناها؟ وكيف حدث أآ ان شارك البالشفة في انتخاب الجمعياة التأأسيس ياة وطلبوا هذه
السلطة السوفييتية وهم أآعداء البرلمانية البرجوازياة؟ هل
ا ألخيرة في الوقت ال اذي تُش ايد فيه ا
كان ذلك من ابب «التاذيال»؟ هل كان ذلك من ابب ابطاء ا ألحداث و«كبح جموح
الجماهير» وكبح تكتيك «المدى البعيد»؟ ال .ذلك بديهيي.
لقد اس تخدمها البالشفة ليساعدوا الجماهير المتأأخارة من الشا عب على االقتناع بأأ ام عينها بعجز
الجمعياة التأأسيس ياة وروحها الرجع اية المعادية للث اورة .لقد كان ذلك السبيل الوحيد أآمام
البالشفة حتاى يكس بوا الى صفاهم الجماهير التاي ال تحصى من ا
الفالحين ويسهل ح ال الجمع اية
التأأسيس اية.
اليكم ما كتبه لينين في هذا الشأأن:
﴿لقد شاركنا نحن في انتخاابت البرلمان البرجوازي –الجمع اية التاأأسيس اية -في أآيلول-تشرين
الثااني عام  .2227هل كان تكتيكنا صحيحا أآم ال؟  ....أآلم يكن من حقانا ،نحن البالشفة
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االروس ،في أآيلول-تشرين الثااني عام  ،2227أآكثر من أآ اي من ا
الش يوع ايين الغرب ايين ،أآن نعتبر
البرلمان اية في روس يا قد ولاى عهدها س ياس ايا؟ ابلطبع كان ذلك من حقانا ،أل ان القض اية ليست
في كون البرلماانت البرجوازياة موجودة من أآمد بعيد أآو قريب ،بل في قدر اس تعداد الجماهير
السماح
الغفيرة الكادحة (اس تعدادا ا
السوفيايتي وح ال ( أآو ا
فكرّي وس ياس ايا وعمل ايا) لقبول الناظام ا
بحلا) البرلمان البرجوازي الدا يمقراطي .أآ اما أآن تكون الطبقة العمال اية في المدن والجنود
و ا
الخاصة مه ايئين بصورة
الفالحين في روس يا في أآيلول عام  2227كانوا بحكم بعض الظروف ا
السوفيايتي وح ال أآكثر البرلماانت البرجوازياة ديمقراط اية ،فهذا واقع ال جدال
ممتازة لقبول الناظام ا
مقررة تماما .ومع ذلك فا ان البالشفة لم يقاطعوا الجمعياة التأأسيس ياة،
فيه مطلقا وحقيقة اتريخياة ا
الس ياس اية...
ابلسلطة ا
بل اشتركوا في االنتخاابت ،سواء قبل أآو بعد ظفر الطبقة العمال اية ا
ا ان ما ي ُس تنتج من ك ال ذلك ال جدال فيه اطالقا :لقد ثبت أآ ان االشتراك في البرلمان البرجوازي
السوفيايتياة ،وحتاى بعد هذا االنتصار،
ال اديمقراطي ،حتاى لبضعة أآسابيع قبل انتصار الجمهورياة ا
يضر الطبقة العمال اية الث اورياة ،بل يسهال لها امكان اية أآن تثبت للجماهير المتأأخارة لماذا
ال ا
الس ياسي
تس توجب هذه البرلماانت الحلا ،وهو يسهال الناجاح في حلاها ،ويسهال «االلغاء ا
للبرلمان اية» البرجوازياة( ﴾.لينين« ،اليسارياة» مرض طفولي في ا
الش يوع اية ،المجلاد  ،11ص
)101-102
على هذا النحو كان البالشفة يط ابقون المبد أآ التاكتيكي اللينيني الث االث.
يهم ان تعلاق ا ألمر ابلث اورة
وعلى هذا النحو يجب أآن نط ابق التكتيك البلشفي في ا
الصين فال ا
السوفييتات.
االزراع اية أآو ابلكيومينتانغ أآو بشعار سلطة ا
الصينياة قد انهزمت هزيمة كاملة .من البديهيي أآن ال شيء من ذلك
تعتقد المعارضة أآ ان الث اورة ا
الصينياة بهزيمة مؤقاتة فذلك أآمر ال ا
شك فيه .لكن يتعلاق ا ألمر الن
القبيل .فأأن تمنى الث اورة ا
بأأن نعرف فيما تقوم هذه الهزيمة وما مدى عمقها.
من الممكن أآن تدوم هذه الهزيمة مدة تقارب مدة هزيمة ثورة  2201في روس يا حيث توقافت
بقوة
الث اورة خالل اثنتي عشر عاما طواال حتاى أآمكنها أآن تنفجر من جديد في ش باط  2227ا
تشق طريقا لثورة جديدة الث اورة السوفييتية.
جديدة وتطيح الحكم المطلق و ا
ال نستبعد مثل هذا ا ألفق .وليست ابلهزيمة الكاملة بعدُ شأأنها شأأن ثورة  2201التاي لم تكن
الصينياة في الطور الحالي
هزيمة نهائية .ليست هزيمة نهائية أل ان ا ألهداف االرئيس اية في الث اورة ا
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التحرر من االضطهاد االمبرّيلي -ال
تطورها – الث اورة االزراع اية ،توحيد ا
الصين ا
من ا
ثورّي ،ا
تزال تنتظر الحلا .واذا ما أآصبح هذا ا ألفق واقعا فلن يتعلاق ا ألمر بقض اية تشكيل سوفييتات
انواب الع امال و ا
السوفييتات ال تتشكال وال تزدهر ا اال في حال
الفالحين فورا في ا
الصين .أل ان ا
نهوض ثوري.
لكن هذا ا ألفق غير محتمل .وليس هناك الن ،على أآي حال ،ما يدفعنا الى ذلك االعتقاد.
أآبدا .فأأعداء الث اورة لم يتاحدوا بعدُ ولن ي اتحدوا قريبا حتاى وان قدا ر لهم ذلك في يوم من ا ألّيم.
فالحرب تس تجد بين العسكريين قدامى وجدد بقوة جديدة ولن يكون ذلك دون اضعاف قوة
أآعداء الث اورة و أآن يزيد من هالك ا
الفالحين وغضبهم.
الصين بعدُ مجموعة أآو حكومة تقدر على بسط حتاى أآمر من قبيل اصالح
وال يوجد في ا
س توليبين ،اصالح يمكن أآن تتخذه المجموعات القائدة مظلة لها.
وماليين ا
السهل نزعهم
الفالحين الذين اس تحوذوا على أآراضي المالكين العقاريين ليس من ا
عن ا ألرض والصاقهم بها.
وقواها أآبعد من أآن
ونفوذ الطبقة العمالياة يتعاظم في عيون الجماهير الكادحة يوما بعد يوم .ا
تكون قد ا
تحطمت.
الصينياة الهزيمة التاي تكبادها البالشفة في تموز 2227
من الممكن أآن تماثل هزيمة الث اورة ا
عندما خانتهم سوفييتات المناشفة واالشتراكيين-الثوريين واضطروا وقتئذ الى االنتقال الى
السرياة لتخرج الث اورة من جديد الى الشارع بعد بضعة أآشهر وتكنس الحكومة االروس ية
االمبرّيل اية.
من البديهيي أآ ان المماثلة هنا تقريبية .وال أآقبلها ا اال بجميع التحفاظات التاي يفرضها االختالف
الصيني اليوم وذاك ال اذي كان في روس يا عام  .2227ولم أآلجأأ الى هذه المماثلة
بين الوضع ا
الصينياة.
ا اال لتناول تقريبيي لمدى عمق هزيمة الث اورة ا
أآعتقد أآ ان هذا ا ألفق هو الأكثر احتماال .واذا ما أآصبح هذا ا ألفق واقعا ،واذا ما أآصبح نهوض
جديد في الث اورة واقعا في وقت قريب (ليس ابلضرورة خالل شهرين بل خالل س تة أآشهر
أآو عام) أآمكن أآن تطرح قض اية تشكيل سوفييتات نواب الع امال و ا
الفالحين من جهة أآن اها شعار
الساعة وبديال للحكومة البرجوازياة.
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لماذا؟
تطورها ،س يكون تشكيل
ألن اه في ظروف نهوض جديد في الث اورة وفي الطور الحالي من ا
السوفييتات قضياة انضجة بما فيه الكفاية حتاى يفصل فيها.
ا
فبا ألمس ،منذ أآشهر مضت ،لم يكن من الواجب على ا
الصين أآن يرفعوا شعار
الش يوع ايين في ا
يخص معارضتنا أل ان قيادة
السوفييتات .أل ان ذلك سكون وقتئذ ضرب من روح المغامرة ا
ا
الكيومينتانغ لم يكن لها من الوقت الكافي حتاى ينكشف عداؤها للث اورة.
ثورّي حقاا اذا ما ج اد نهوض ثوري جديد
السوفييتات شعارا ا
أآ اما اليوم فيمكن أآن يصبح شعار ا
وقوي في المس تقبل القريب.
السبب يجب ،منذ الن ،وقبل أآن يندلع نهوض ،ومن خالل الناضال في سبيل استبدال
لهذا ا
حكومة الكيومينتانغ الحالية بقيادة ثورياة ،أآن نقوم عمل واسع النطاق من التاحريض بين
تسرع ودون تشكيل
صفوف الجماهير الكادحة العظيمة لصالح فكرة ا
السوفييتات ،دون ا
السوفييتات ال تزدهر ا اال في حال نهوض
السوفييتات اليوم ،دون أآن يغيب عن البال أآن ا
ا
ثوري قوي.
يمكن أآن تقول المعارضة أآنها « أآ اول» من قدام ذلك .و أآ ان ذلك هو ما يس امى عندها تكتيك
«المدى البعيد».
خطأأ مطلق الخطأأ .فليس ذاك تكتيك «المدى البعيد» وان اما هو تكتيك الضا ال وتكتيك
ضربة هنا و أآخرى هناك.
فعندما طالبت المعارضة ابنسحاب ا
الش يوع ايين الفوري من الكيومينتانغ في نيسان ،2216
كان ذلك تكتيك الضرابت البعيدة أل ان المعارضة نفسها كانت قد اعترفت بأأ ان على ال اش يوع ايين
أآن يبقوا في الكيومينتانغ فيما بعدُ .
الصينياة ثورة من أآجل االس تقالل الجمركي ،كان ذلك
وعندما أآعلنت المعارضة أآ ان الث اورة ا
تكتيك الضرابت القصيرة أل ان المعارضة كانت قد تخلات عن صيغتها بتكتام فيما بعدُ .
الصين كانت أآمرا مبالغ فيه
وعندما أآعلنت المعارضة في نيسان  2217أآ ان بقاّي االقطاع في ا
متناس ية وجود الحركة االزراع اية الجماهيرية ،كان ذلك تكتيك الضرابت القصيرة أل ان المعارضة
اضطرت الى االعتراف بخطئها فيما بعدُ .
نفسها ا
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وعندما أآطلقت المعارضة في نيسان  2217شعار التشكيل الفوري للسوفييتات ،كان ذلك
تكتيك الضرابت البعيدة أل ان أآنصار المعارضة أآنفسهم اعترفوا بوجود تناقضات في معسكرهم.
فا أل اول (تروتسكي) طالب بأأن تو اجه ا ألمور نحو االطاحة بحكومة ُووهان أآ اما الخر
(زينوفييف) فأأراد أآن «نساعد» نفس الحكومة «بك ال الوسائل».
المتكرر دوما تكتيك
لكن منذ متى كان يس امى عندان تكتيك ضربة هنا و أآخرى هناك ا
«الضرابت البعيدة »؟
ابلسوفييتات أآ ان ا ألمم اية ا
الش يوع اية كانت قد س بقت المعارضة
ويجب أآن نقول في ما تعلاق ا
السوفييتات من جهة أآن اها شعار
السوفييتات في ا
الصين من جهة أآن اها أآفق .و ا
لكن ا
وتح ادثت عن ا
الساعة على النحو ال اذي صاغته المعارضة في الربيع الماضي من جهة أآن اه بديل للكيومنتانغ
الصياح لـ«نساعد»
الثوري( ،فلو لم يكن الكيومينتانغ ثورّي لما احتاج زينوفييف الى ا
بحب التاظاهر .وهو في ذلك
الكيومينتانغ «بك ال الوسائل») فان اما هو مغامرة وس بق مشحون ا
لعلى ما كان عليه ابغدادّيف في نيسان  2227من مغامرة وس بق.
الصين في مس تقبل قريب فال يمكن
السوفييتات شعار الساعة في ا
فان أآمكن أآن يصبح شعار ا
أآن نس تخلص من ذلك أآ ان ما كانت المعارضة قد صاغته في ربيع هذا العام لم يكن مغامر
خطيرة ومقلقة.
السلطة للسوفييتات» ووجده مناس با في أآيلول
واذا كان لينين قد أآ اقر ضرورة شعار «ك ال ا
( 2227قرار اللجنة المركزية المشهور في االنتفاضة) فال يمكن أآن نس تخلص من ذلك أآ ان
ما صاغه ابغدادّيف في نيسان  2227لم يكن مغامرة مقلقة وخطيرة.
السوفييتات
كان ابمكان ابغدادّيف أآن يقول في أآيلول  2227أآن اه « أآ اول» من أآوصى بسلطة ا
منذ نيسان  .2227هل ينتج عن ذلك أآ ان ابغدادّيف على صواب في حين كان لينين على
خطئ فادح ل اما وصف مداخلته في نيسان  2227بروح المغامرة؟
ال تفهم المعارضة أآ ان ا ألمر ال يتعلاق أآبدا بمن كان « أآ اول» من تناول الشا أأن بس بق واساءة
للث اورة وان اما يتعلاق بأأن نتناول ذلك الشا أأن في ما يناس به من وقت وعلى نحو تفهم فيه الجماهير
ذلك الشا أأن وتنجزه.
تلك هي الوقائع.
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والحصيلة عند المعارضة هي ال اتخلي عن التكتيك اللينيني مقابل س ياسة قوامها روح مغامرة
« أآقصى-اليسار» .
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زول الصني
االجتماع العام المشترك بين اللجنة المركزية والهيئة المركزية للرقابة تحت عنوان « :الوضع
السوفييتياة االشتراكية» ،جلسة  7آب 2217
العالمي وال ادفاع عن ات احاد
ا
الجمهورّيت ا
الصين.
لننتقل الى قض اية ا
الصينياة وآفاقها من أآخطاء المعارضة .ولن أآقوم بذلك
توسع فيما ات اصل بطابع الث اورة ا
سوف لن أآ ا
أآبدا .فقد تح ادثنا في ذلك بما فيه الكفاية وعلى نحو مقنع بما فيه الكفاية وال جدوى من تكرار
الصينياة في طورها
توسع أآيضا هنا في القول ال اذي مفاده أآ ان الث اورة ا
ذلك هنا .وسوف لن أآ ا
الحالي هي ثورة في سبيل االس تقالل الجمركي (تروتسكي) .ومن غير المجدي أآيضا أآن
الصين ،على ما يبدو ،بقاّي اقطاع اية وحتاى ان
توسع في الفكرة التاي مفادها أآن اه ال توجد في ا
أآ ا
وجدت فليس لها آأهم اية جداية تذكر (تروتسكي ،راديك) م اما يجعل الث اورة االزراع اية في
الصين غير مفهومة تماما .ا ان اطالعكم على صحافة حزبنا ،قد يكون جعلكم تقفون على هذه
ا
الصينياة.
ا ألخطاء و أآخرى شبيهة بها ارتكبتها المعارضة في القضياة ا

فلنمر الى القض اية المتعلاقة ابلناقاط ا ألساس اية التاي تنطلق منها اللينين اية لتح ال قضاّي الث اورة في
ا
البلدان المس تع َمرة والتاابعة.
الش يوعياة وا ألحزاب ا
ما هي نقطة البدء التاي تتاخذها ا ألممياة ا
الش يوعياة عندما تتناول قضاّي
الحركة الث اورياة في البلدان المس تع َمرة والتاابعة بصورة عا امة؟
ان اها تمييز الث اورة في البلدان االمبرّيل اية التاي تضطهِدُ الشا عوب ا ألخرى عن الث اورة في البلدان
المس تع َمرة وال اتابعة ال اتي ترزح تحت نير امبرّيلي من جانب الداول ا ألخرى تمييزا قويما.
فالث اورة في البلدان االمبرّيل اية شأأ ٌن؛ فهناك تضطهِدُ البرجوازياة الشا عوب ا ألخرى وهي هناك
تحرر .والث اورة
العنصر القومي من جهة أآن اه عنصر ا
رجعياة في جميع مراحل الث اورة وهناك ينتفي ُ
في البلدان المس تع َمرة والتاابعة شأأ ٌن آخر؛ فنير امبرّيل اية الداول ا ألخرى هنا هو أآحد عوامل
الث اورة ،فهذا النير ال يمكن أآن يس تثني مدا ُه البرجوازياة الوطنياة .فهذه ا ألخيرة يمكنها أآن
تساند الحركة الث اورياة في بالدها ض اد االمبرّيل اية في مرحلة مع اينة زمنا مع اينا .فالعنصر القومي
تحرر.
هو عامل ثورة من جهة أآن اه عنصر نضال ا
ومن لم يفهم هذا الفرق وماثل الث اورة في البلدان االمبرّيلياة ابلث اورة في البلدان المس تع َمرة
والتاابعة ان اما هو خرج من طريق الماركس اية ومن طريق اللينين اية وسلك طريق أآنصار ا ألمم اية
الثاانية.
اليكم ما قاله لينين في هذا الموضوع في تقريره «في القض ايتين القومياة واالس تعمارياة» أآمام
المؤتمر ا
الش يوعي العالمي الثااني:
﴿ما هي الفكرة الأكثر آأهم اية ،الفكرة ا ألساس اية في أآطروحاتنا؟ ان اها تمييز الشا عوب المضطهَدة
عن الشا عوب المضطهِدة .ونحن نؤ اكد على هذا التمييز خالفا لما تقوم به ا ألمم اية الثاانية
وال اديمقراطياة البرجوازياة (اشارة التأأكيد لس تالين)﴾
خطأأ المعارضة االرئيسي أآن اها ال تفهم هذا الفرق بين أآنواع الث اورات وال تعترف به.
خطأأ المعارضة االرئيسي أآن اها تماثل ثورة  2201في روس يا البلد االمبرّيلي ال اذي يضطهِد
المضطر للنضال ضدا
الصين البلد المضطهَد وش به المس تع َمر
الشا عوب ا ألخرى ابلث اورة في ا
ا
النير االمبرّيلي ال اذي تسلاطه عليه الداول ا ألخرى.
فعندان في روس يا في عام  2201سارت الث اورة ض اد البرجوازياة الليبرالياة رغم أآ ان الث اورة كانت
ديمقراط اية برجوازياة .لماذا؟ أل ان البرجوازياة الليبرال اية في بلد امبرّيلي ال يمكنها أآن ال تكون
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السبب على وجه التاحديد لم يتعلاق ا ألمر عند البالشفة بقض اية تكتاالت
معادية للث اورة .ولهذا ا
أآو ات افاقات مؤقاتة مع البرجوازياة الليبرال اية .وتنطلق المعارضة من ذلك لتزعم أآ ان علينا القيام
الصين في جميع مراحل الحركة الث اورياة ،فال نقبل ات افاقات أآو تكتاالت مؤقاتة
بنفس ا ألمر في ا
لكن المعارضة تنسى أآن اه ال يتح ادث
مع البرجوازياة الوطن اية في ا
الصين مهما كانت االظروف .ا
على هذا النحو االا من كان ال يعرف الفرق بين الث اورة في البلدان المضطهَدة والث اورة في
البلدان المضطهِدة وال يريد االعتراف بذلك الفرق؛ و أآن اه ال يتح ادث على هذا النحو االا من
قاطع اللينين اية وانزلق نحو أآنصار ا ألمم اية الثاانية.
حرر
اليكم ما قاله لينين في ما ات اصل بقبول االت افاقات والتاكتاالت المؤقاتة مع حركات التا ا
البرجوازياة في البلدان المس تع َمرة:
﴿يجب على ا ألممياة ا
الش يوعياة أآن تسير في تحالف مؤقات مع الدايمقراطياة البرجوازياة في
البلدان المس تع َمرة والمتأأخارة لكن دون أآن تندمج فيها و أآن تحافظ مطلقا على اس تقالل
الحركة الع امالية حتى لو كانت في شكلها الأكثر جنينية﴾.
حرر البرجوازياة في
﴿فبصفتنا ش يوعيين يجب علينا أآن نساند (ونحن نقوم بذلك) حركات التا ا
البلدان المس تع َمرة اذا ما كانت تلك الحركات ثورية حقاا وال يمنعنا ممث الوها من تربية وتنظيم
ا
الفالحين وجماهير المس تغَلين الهائلة بروح ثورية﴾.
الصين
كيف «حدث» أآن اعترف لينين بقبول تلك االت افاقات والتاكتاالت مع البرجوازياة في ا
وهو ال اذي كان يحارب تلك االت افاقات في روس يا؟ أآكان لينين مخطأأ؟ أآكان انتقل من
التاكتيك الث اوري الى التاكتيك االنتهازي .ال ،فذلك بديهيي .لقد «حدث» ذلك أل ان لينين كان
يفهم الفرق بين الث اورة في بلد مضطهَد والث اورة في بلد مضطهِد .لقد «حدث» ذلك أل ان لينين
كان يفهم أآ ان البرجوازياة الوطنياة في البلدان المس تع َمرة يمكنها أآن تساند الحركة الث اورياة في
تطور تلك الحركة الث اورياة .وذلك ما ال
بالدها ض اد امبرّيل اية الخارج في مرحلة مع اينة من ا
تريد المعارضة أآن تفهمه .لكناها ال تريد أآن تفهمه ألن اها تقاطع تكتيك لينين الث اوري ،ألن اها تقاطع
التاكتيك الث اوري اللينيني.
هل الحظتم كيف تفادى زعماء المعارضة بعناية في خطاابتهم أآن يتحداثوا في تعاليم لينين التاي
ذكران خوفا من تناولها رغم أآ ان الرفيق بوخارين قد واجههم بقضياة تعاليم لينين تلك في تقريره؟
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لماذا اذن تفادوا هذه ال اتعاليم التاكتيكية التاي يعرفها الجميع وقدا مها لينين للبلدان المس تع َمرة
والتاابعة؟ لماذا يخافون تلك التاعاليم؟ ألن اهم يخافون الحقيقة .أل ان تعاليم لينين التاكتيكية تطيح
الصينياة.
الس ياسي عند التاروتسكية فيما ات اصل بقضاّي الث اورة ا
بكامل التو اجه المذهبيي و ا
الصينياة .لقد ارتبكت المعارضة حتاى أآن اها تنكر الن وجود أآ اي كان
فيما ات اصل بمراحل الث اورة ا
الصينياة .لكن هل من الممكن أآن تقوم ثورات دون أآن ت امر
تطور الث اورة ا
من المراحل في ا
تطور ثورتنا مراحل؟ خذوا « أآطروحات نيسان»
تطورها؟ أآلم يكن في ا
ببعض المراحل خالل ا
التاي صاغها لينين وس تجدون أآن اه ايقر بمرحلتين في ثورتنا :المرحلة ا ألولى هي الث اورة
ال اديمقراطياة البرجوازياة ومحورها االرئيسي الحرك ُة االزراعياة؛ والمرحلة الثاانية هي ثورة أآكتوبر
الصينياة؟ أآعتقد
السلطة .ما هي مراحل الث اورة ا
ومحورها االرئيسي هو اس تالم الطبقة الع امالية ا
أآن يجب أآن تكون ثالث :المرحلة ا ألولى هي ثورة الجبهة الوطنياة العا امة المتاحدة ،ان اها فترة
كانتون ل اما كانت الث اورة تو اجه ضرابتها االرئيس اية ض اد االمبرّيل اية ا ألجنب اية ،ول اما كانت البرجوازياة
تطورها ،وكان
الوطن اية ال تزال تساند الحركة الث اورياة .والث اورة ا
الصينياة حال ايا في اثني مراحل ا
ذلك مع ظهور الجيوش الوطنياة على نهر ّينغ-تسي وهو الوقت ال اذي انسحبت فيه البرجوازياة
تطورت فيه الحركة االزراع اية الى ثورة عارمة يخوضها عشرات الماليين
الوطن اية من الث اورة و ا
من ا
السوفييتياة ،ان اها لم تقم بعدُ لكناا قادمة .ومن لم يفهم
الفالحين؛ والمرحلة الث االثة هي الث اورة ا
الصينياة تنطوي
تطورها ومن لم يفهم أآ ان الث اورة ا
أآن ال وجود لثورات دون بعض المراحل في ا
الصينياة.
على ثالث مراحل ان اما هو لم يفهم شيئا من الماركس اية والقض اية ا
الصينياة؟
ما هو الطابع ال اذي مياز أآولى مراحل الث اورة ا
هو أآن اها كانت ،في المقام ا ألول ،ثورة الجبهة
ا ان الطابع ال اذي مياز أآولى مراحل الث اورة ا
الصينياة ا
الوطنياة العا امة المتاحدة؛ وكانت ،في المقام الثااني ،مو َّجهة أآساسا ض اد االضطهاد االمبرّيلي
الخارجي (اضراب هون-كونغ .)...،هل كانت كانتون وقتئذ مركز وساحة سالح الحركة
الصين؟ نعم .ال جدال في ذلك .فال ينكر ذلك الن االا أآعمى.
الث اورياة في ا
هل صحيح أآ ان أآولى مراحل الث اورة المعادية لالمبرّيل اية يجب أآن يكون لها هذا الطابع على
جهة التاحديد؟ أآرى أآ ان ذلك صحيح .لقد تناول مؤتمر ا ألمم اية ا
الش يوع اية الثااني الث اورة في
الصين في «ا ألطروحات االضافياة» حيث يقول في ما ات اصل بهذه البلدان:
الهند و ا
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تطور الحياة االجتماع اية ،لذا يجب أآن تكون أآولى
﴿تعرقل ا
الس يطرة ا ألجنب اية ،على الدا وام ،ا
ابلرآأسمال اية ا ألجنب اية﴾.
خطوات الث اورة في المس تعمرات االطاحة ا
الصينياة هو أآن اها اجتازت هذه «الخطوة ا ألولى» أآي المرحلة ا ألولى
ا ان الطابع ال اذي يمياز الث اورة ا
تطورها ،أآن اها اجتازت فترة ثورة الجبهة الوطن اية العا امة الم اتحدة وتدخل اثني مراحل
من ا
تطورها أآي فترة الث اورة االزراع اية.
ا
ا ان الطابع ال اذي مياز الث اورة التاركية (الكماليون) على سبيل المثال هو عكس ذلك ،فقد تعثارت
حرر البرجوازي دون حتاى أآن تحاول المرور
في أآولى مراحل ا
تطورها ،أآي في مرحلة حركة التا ا
تطورها أآي مرحلة الث اورة االزراعياة.
الى اثني مراحل ا
ماذا كان يمث ال الكيومينتانغ وحكومته في أآولى مراحل الث اورة ،في فترة كانتون؟ كان يمث ال
وقتئذ تكتل الع امال و ا
الفالحين والمثقفين البرجوازيين والبرجوازياة الوطنياة .هل كانت كانتون
وقتئذ مركز الحركة الث اورياة وساحة سالح الث اورة؟ وهل كانت س ياسة مساندة كيومينتانغ
تحرري ض اد االمبرّيل اية س ياسة صحيحة؟ وهل كنا على
كانتون من جهة أآن اه حكومة نضال ا
الصين و ألنقرة في تركيا حين كانت كل من كانتون
صواب عندما قدامنا المساعدة لكانتون في ا
و أآنقرة تخوضان الناضال ض اد االمبرّيل اية؟ نعم .لقد كنا على صواب .كنا على صواب وكنا نسير
وقتئذ على خطى لينين.
لكن كيف نفهم الجبهة الم اتحدة مع البرجوازياة الوطن اية في أآولى مراحل الث اورة المعادية
الش يوع ايين أآن ال يشدادوا نضال الع امال و ا
لالمبرّيل اية؟ هل يعني ذلك أآ ان على ا
الفالحين ضدا
المالكين العقاريين والبرجوازياة الوطن اية؟ وهل يعني ذلك أآ ان على الطبقة الع امالية أآن تض احي
ابس تقالليتها وان كان ذلك في أآضعف ح اد وان كان ذلك للحظة واحدة؟ ال .فال يمكن
للجبهة المتاحدة أآن يكون لها معنى ثورّي االا اذا لم ي ُمنع الحزب ا
الش يوعي من أآداء نشاطه
الس ياسي والتانظيمي في كامل الحرياة؛ و أآن ا
ينظم الطبقة الع امالية لتكون اقوة س ياس اية مس تقلاة؛
ا
ا
ا
ينظم ثورة الع امال والفالحين علنا ا
و أآن يو اجه الفالحين ض اد المالكين العقااريين؛ و أآن ا
فينظم على
ذلك النحو ظروف هيمنة الطبقة الع امالية .و أآعتقد أآ ان الرفيق بوخارين كان قد بيان على نحو
جياد ابالعتماد على واثئق يعرفها الجميع كيف أآ ان ا ألمم اية ا
الش يوع اية كانت قد أآبلغت الحزب
ا
التصور للجبهة المتاحدة على وجه التاحديد.
الش يوعي ا
الصيني هذا ا
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لقد اعتمد هنا الرفيقان كامينيف وزينوفييف على مرجع واحد ووحيد أآال وهو تلغراف أآرسل
الى ش نغهاي في تشرين ا ألول  2216مفاده أآن ال يجب تشديد الحركة االزراع اية الن قبل
كسب ش نغهاي .أآان ال أآ اقر بصواب هذا التالغراف .ولم أآعتبر ،وال أآعتبر ،لجنتنا المركزياة
معصومة من ا ألخطاء .فمن الممكن أآن تقع ا ألخطاء .وهذا التلغراف خطأأ .ولكن ،أآ اوال .أآلغينا
هذا التالغراف بأأنفس نا في بحر بضعة أآسابيع (في تشرين الثااني  ،)2216دون أآي اشارة من
أآي نوع من جهة المعارضة؛ واثنيا .لماذا صمتت المعارضة عن هذا الموضوع الى ح اد الن؟
لماذا لم تتذ اكر هذا التالغراف االا بعد تسعة أآشهر؛ ولماذا أآخفت عن الحزب أآن انا أآلغينا ذلك
التالغراف منذ تسعة أآشهر؟ ذلك ان اما هو افتراء القصد منه أآن يذهب في اعتقاد المرء أآ ان
ط
الحق أآن اه كان تلغرافا منعزال ومنفردا وال يعبار عن خ ا
ذلك ال اتلغراف يحداد خطا قيادتنا .و ا
ا ألممياة ا
الش يوعياة وخطا قيادتنا .لذلك فقد أآلغته جملة من الواثئق التاي تحداد خطا قيادتنا
الممياز في بحر بضعة أآسابيع.
واسمحوا لي أآن أآعتمد تلك الواثئق.
السابع في تشرين الثااني
اليكم على سبيل المثال مقتطفا من القرار ال اذي صادق عليه االجتماع ا
 ،2216أآي بعد شهرين من اتريخ التلغراف المذكور آنفا:
﴿ا ان الميزة ا ألصيلة في الوضع الحالي هو طابعه االنتقالي ال اذي يجعل الطبقة الع امالية ملزمة
بأأن تختار ا اما أآفق تكتال مع فئات ها امة من البرجوازياة ،وا اما أآفق تقوية تحالفها مع ا
الفالحين
جر ا
الفالحين الى
الحقا .فاذا لم تصغ الطبقة الع امالية برانمجا زراع ايا جذرّي فلن تس تطيع ا
حرر الوطني﴾.
الناضال الث اوري ،وس تفقد هيمنتها على حركة التا ا
اثم نقر أآ:
السلطة في الث اورة ان
﴿لن يكون في مس تطاع الحكومة الوطنياة في كانتون أآن تحافظ على ا
حرر الوطني
لم تحقاق انتصارا ات اما على االمبرّيل اية و االرجع اية المحل اية وذلك طالما أآ ان قض اية التا ا
لم تدمج ابلث اورة االزراع اية﴾
تلك وثيقة تحداد خط قيادة ا ألمم اية ا
بحق.
الش يوع اية ا
وان اه لمن الغريب جدا ا أآن يصمت زعماء المعارضة عن وثيقة ا ألمم اية ا
الش يوع اية هذه التاي يعرفها
الجميع.
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الصينياة في ا ألمم اية
رباما سأأكون فضا اذا ما اعتمدت على خطابيي ال اذي أآلقيته أآمام الجمعية ا
ا
الش يوع اية في تشرين الثااني من نفس العام  ،2216وهي الجمعية التاي صاغت ،بمشاركتي
الموسع ،وكان قد نشر
طبعا« ،القرار في الث اورة ا
السابع ا
الصينياة» ال اذي صادق عليه االجتماع ا
الصين».
خطابيي فيما بعد في اكراس عنوانه «آفاق الث اورة في ا
اليكم بعضا من ذلك الخطاب:
﴿ أآعلم أآ ان هناك من بين أآعضاء الكيومينتانغ وحتاى من بين ا
الش يوع ايين ا الصينيين من يعتقد
جر ا
الفالحين الى الث اورة
أآ ان من غير الممكن تأأجيج الث اورة في الريف ،خوفا من يكون في ا
قضاء على الجبهة المتاحدة المعادية لالمبرّيلياة .أآياها الرفاق ،ذلك خطأأ ج اد عميق .فالجبهة
الصين س تكون أآكثر اقوة و أآكثر صالبة اذا ما دخل الفالحون
المعادية لالمبرّيل اية في ا
الصينيون الث اورة في أآسرع وقت والى أآقصى حدا﴾.
ا
ثم نقر أآ:
﴿ أآعلم أآن هناك من بين ا
الش يوع ايين ا الصينيين رفاقا يعتبرون اضراابت الع امال لتحسين وضعهم
المادي والتاشريعي أآمرا غير مرغوب فيه ويصرفونهم عن االضراابت .أآياها الرفاق ،ذلك خطأأ
الصين ومن آأه اميتها .ويجب
كبير .وا ان في ذلك استنقاص كبير من دور الطبقة الع امالية في ا
السلبية .فس يكون خطأأ كبيرا اذا لم
أآن يس اجل ذلك في ا ألطروحات على أآن اه أآمر مطلق ا
يس تغل ا
الصينيون الوضع المالئم الحالي ليساعدوا الع امال على تحسين وضعهم
الش يوع ايون ا
الصين﴾.
المادي والتاشريعي ولو كان ذلك بطريق االضراابت .وا اال فما فائدة الث اورة في ا
واليكم وثيقة اثلثة صيغت في كانون ا أل اول  ،2216في وقت ُآمطرت فيه ا ألمم اية ا
الش يوع اية
توسع نضال العمال أآداى الى أآزمة والبطالة وغلق المناجم
بوابل من االت اهامات مفادها أآ ان ا
والمعامل:
الس ياسة العا امة التاي تقوم على التاراجع في المدن والتاضييق على نضال الع امال لتحسين
﴿ا ان ا
وضعهم هي س ياسة خاطئة .يجب تطوير الناضال في االريف .لكن من الضروري ،في ذات
الوقت ،اس تغالل الوقت المالئم لتحسين وضع الع امال المادي والتاشريعي ،جاهدين العطاء
نضال الع امال طابعا ا
الس بق المبالغ فيه .يجب على
منظما بكل الوسائل ،انبذين االفراط و ا
خص االهتمام بأأن يكون الناضال في المدن مو اجها ض اد فئات البرجوازياة الكبيرة ،وقبل كل
ا أل ا
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المتوسطة ،طالما أآمكن ذلك،
شيء ض اد االمبرّيليين ،حتاى تحافظ البرجوازيتين ا
الصغيرة و ا
العدو المشترك .ونعتقد أآ ان نظام غرف التافاهم
على تواجدها في اطار الجبهة المتاحدة ض اد ا
والمحاكم التاوفيقياة وغيرها أآمرا قويما شرط أآن تقوم س ياسة ع امالية صحيحة في تلك
نتمسك في ذات الوقت بضرورة أآن نح اذركم بأأ ان المراس يم ض اد حرية االضراب
ا
المؤسسات .و ا
واالجتماعات الع امالية وغيرها غير مقبولة مطلقا .ونظرا ألهم اية هذه القض اية ،أآرسلوا الينا ا ألخبار
ابنتظام﴾.
أآ اما الوثيقة الرابعة فقد صيغت قبل انقالب تشان كاي-تشاك بشهر ونصف الشا هر:
﴿من الضروري تقوية عمل خالّي الكيومينتانغ والخالّي ا
الش يوعياة في الجيش :انشاؤها أآينما
انعدم وجودها ،و أآينما أآمكن انشاؤها .واذا ما اس تحال انشاؤها وجب تقوية العمل بش يوعيين
متخفايين.
الفالحين ،وتحويل لجان ا
من الضروري التو اجه نحو تسليح الع امال و ا
الفالحين المحلية أآجهزة
فعلية للسلطة لها دفاعها الذاتي المسلاح...
يجب على الحزب ا
الش يوعي أآن يتقوى دائما و أآينما كان على حاله تلك .فأأن ينصرف الى
س ياسة ش به علنية بمحض ارادته فذلك أآمر غير مقبول .فال يمكن أآن يتقوى الحزب
الش يوعي بكبح الحركة الجماهيرية ،وال يجب أآن يقتاد الحزب ا
ا
الش يوعي بما لدى رجال يمين
الكيومينتانغ من س ياسة الخيانة والرجع اية .فلكي يفضح أآولئك لزمت تعبئة الجماهير حول
الكيومينتانغ والحزب ا
الصيني.
الش يوعي ا
الصينياة تجتاز ،في
من الضا روري أآن نلفت انتباه ك ال المناضلين ا ألوفياء للث اورة الى أآ ان الث اورة ا
الساعة االراهنة ،فترة دقيقة ابلنظر الى تج امع القوى الطبقي وتمركز الجيوش االمبرّيل اية ،وال
ا
ا
يمكن أآن تكون للث اورة انتصارات مقبلة اال شرط التاو اجه ابصرار نحو تطوير الحركة
الجماهيرياة .فان لم ذلك كذلك س تكون الث اورة مهدادة بخطر كبير .لذا ،فتطبيق التاوجيهات
ان اما هو ضروري الن أآكثر من أآي وقت مضى﴾.
وقبل ذلك في نيسان  2216أآي قبل عام من انقالب رجال يمين الكيومينتانغ وتشان كاي-
الش يوع اية قد ح اذرت الحزب ا
تشاك كانت ا ألمم اية ا
الصيني بأأن أآشارت اليه بأأ ان
الش يوعي ا
«من الواجب توجيه ا ألمور نحو انسحاب رجال يمين الكيومينتانغ أآو طردهم».
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على ذلك الناحو كانت ا ألمم اية ا
تتصور تكتيك الجبهة المتاحدة ض اد االمبرّيل اية في
الش يوع اية ا
التصور.
أآولى مراحل الث اورة المعادية لالمبرّيل اية وال تزال على ذلك ا
هل كانت المعارضة على علم بتلك الواثئق التاوجيهية؟ من المؤكاد أآن اها كانت على علم .فلماذا
اذن صمتت عن هذه الواثئق التاوجيهية؟ ألن اها تبحث عن الخصومة ال عن الحقيقة.
ورغم ذلك فقد مضى وقت كان فيه زعماء المعارضة الحال ايين ومن بينهم زينوفييف وكامينيف
يفهمون بعض الشا يء من اللينين اية وكانوا يدافعون من جهة ا ألساس عن نفس ال اس ياسة في
الصينياة التاي تنتهجها ا ألمم اية ا
الش يوع اية ،وهي س ياسة رسمها لنا الرفيق لينين
الحركة الث اورياة ا
في أآطروحاته .و أآريد أآن أآتح ادث عن اجتماع تنفيذية ا ألممياة ا
السادس ال اذي انعقد
الش يوعياة ا
في ش باط-آذار  ،2216ففي ذلك الوقت كان زينوفييف رئيس ا ألمم اية ا
الش يوع اية ،وكان ال
يزال حينها لينينياا ولم يتس ناى له الوقت بعدُ لينتقل الى معسكر تروتسكي .و أآان أآتح ادث عن
السادس في تنفيذية ا ألمم اية ا
الصينياة اتخذه
الش يوع اية ألن اه يوجد قرار في الث اورة ا
االجتماع التام ا
الموسع و ُآ اقر ابالجماع في ش باط-آذار  2216وتض امن تقييما ألولى
السادس ا
ذلك االجتماع ا
الصينياة وكيومينتانغ كانتون وحكومة كانتون .وهو تقييم مماثل تقريبا لذاك ال اذي
مراحل الث اورة ا
الش يوع اية والحزب ا
قدامته ا ألمم اية ا
السوفييتياة االشتراكية،
الش يوعي في اتحاد الجمهورّيت ا
صوت له و أل ان
وتنكره المعارضة الن .أآتح ادث عن هذا القرار أل ان الرفيق زينوفييف كان قد ا
ما من أآحد في اللجنة المركزياة كان قد قدام اعتراضا عليه بما في ذلك الرفيقين تروتسكي
وزينوفييف وزعماء المعارضة الخرين.
اسمحوا لي أآن أآقدام بعض المقتطفات من ذلك القرار .واليكم ما اتصل فيه ابلكيومينتانغ:
الصينيون في ش نغهاي وهون كنغ (من
الس ياس اية التاي ش ناها الع امال ا
﴿لقد خلقت االضراابت ا
الصيني ضدا
حرر ال اذي يخوضه الشا عب ا
حزيران الى أآيلول  )2211انعطافا في نضال التا ا
للتطور ال االحق
الس ياسي دفعا ا
االمبرّيليين ا ألجانب ...لقد أآعطى نشاط الطبقة الع امالية ا
قوّي ا
وتقوية جميع ا
المنظمات الدا يمقراط اية الث اورياة في البالد وفي مقدا متها الحزب الشعبيي-الث اوري
(الكيومينتانغ) والحكومة الث اورياة في كانتون .ا ان حزب الكيومينتانغ ال اذي تمارس نواته
ا ألساس اية عملها ابلتحالف مع ا
الش يوع ايين ا الصينيين ،يمث ال التكتل الث اوري من الع امال
و ا
الفالحين والمثقفين والدا يمقراطياة الحضرية ،على أآساس المصالح الطبقية المشتركة بين تلك
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الفئات من الشعب ض اد االمبرّيليين ا ألجانب والنظام العسكري-االقطاعي بأأسره ،في سبيل
اس تقالل البالد وفي سبيل سلطة ديمقراط اية ثورية مو احدة﴾.
وهكذا كان الكيومينتانغ في كانتون على هيئة تحالف أآربع طبقات .وكما ترون فذلك قريب
من «المارتوفياة» التاي اهتم بها الرفيق زينوفييف وقتئذ ل اما كان رئيس ا ألمم اية ا
الش يوع اية.
فيما ات اصل بحكومة الكيومينتانغ في كانتون:
﴿لقد نجحت الحكومة الث اورياة التاي أآنشأأها حزب الكيومينتانغ في كانتون في أآن تقيم صالت
بأأوسع جماهير الع امال و ا
الفالحين والدايمقراط اية الحضرية ،واعتمدت عليها ا
لتحطم العصاابت
المعادية للث اورة التاي يدعامها االمبرّيليون (وهي تحقق عمال قوامه انشاء ديمقراطياة جذرية
الس ياس اية في مقاطعة كوانغ-تونغ .فالحكومة في كانتون يش ت اد عودها من جهة
في كامل الحياة ا
الصيني في سبيل اس تقالله .وهي تصلح أآن تكون أآنموذجا للبناء
أآن اها طليعة نضال الشعب ا
الديمقراطي الث اوري الالحق في البالد﴾.
فحكومة الكيومينتانغ في كانتون التاي تمثل أآربع طبقات كانت حكومة ثورية ،ولم يقتصر ا ألمر
الصين في المس تقبل.
على ذلك بل كانت أآنموذجا للحكومة ال اديمقراطياة الث اورياة في ا
فيما اتصل ابلجبهة المتاحدة من العمال و ا
الفالحين والبرجوازياة:
﴿يجب على الحزب ا
الش يوعي والكيومينتانغ ،لمواجهة المخاطر الجديدة ،أآن يقوموا بأأوسع
نشاط س ياسي لتنظيم أآنشطة الجماهير لمساندة كفاح الجيوش الشا عبية مس تغلاين التناقضات
في معسكر االمبرّيليين ومواجهين ا اّيهم ابلجبهة الموحدة الث اورياة الوطن اية من أآوسع فئات
السكاان (من الع امال و ا
الفالحين والبرجوازياة) تحت قيادة المنظمات ال اديمقراط اية الث اورياة﴾
وهكذا ،في البلدان المس تع َمرة ،فا ان التكتاالت واالت افاقات المؤقاتة مع البرجوازياة في مرحلة
معيانة من مراحل الث اورة المعادية لالمبرّيلياة ان اما هي ال فقط مقبولة بل ضرورياة مطلق
الضا رورة.
أآال يماثل هذا كثيرا ما كان في توجيهات لينين التاي نعرفها فيما تعلاق بتكتيك ا
الش يوع ايين في
البلدان المس تع َمرة وال اتابعة .لكن ما يدعو ل ألسف أآ ان االرفيق زينوفييف كان قد نسي ذلك.
فيما تعلاق بقض اية الخروج من الكيومينتانغ:
الصينياة ،التاي التحقت طيلة مداة ابلكيومينتانغ ،قد غادرته
﴿ا ان بعض فئات البرجوازياة الكبيرة ا
تكون فرقة صغيرة على يمين الكيومينتانغ تعارض ،على نحو
العام الماضي؛ لقد نتج ذلك اثر ا
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مكشوف ،التاحالف المتين مع الجماهير العمال اية وترمي الى طرد ا
الش يوع ايين من الكيومينتانغ،
الس ياسة الث اورياة عند حكومة كانتون .ولقد كان المؤتمر الثااني للكيومينتانغ في كانون
وتعارض ا
الثااني  2216قد أآدان سلوك ذلك الجناح اليميني و أآشار الى ضرورة تحالف نضالي بين
الكيومينتانغ و ا
الش يوع ايين لتقوية ات اجاه نشاط الكيومينتانغ وحكومة كانتون ولضمان أآن تق ادم
ثورّي للكيومينتانغ﴾
الطبقة العمال اية س ندا ا
اذن ،فخروج ا
الصينياة س يكون خطأأ كبيرا.
الش يوع ايين من الكيومينتانغ في أآولى مراحل الث اورة ا
صوت له منذ
لكن ما يدعو ل ألسف أآ ان االرفيق زينوفييف كان قد نسي هذا القرار ال اذي ا
شهر .أل ان زينوفييف كان قد طالب ،فيما بعد ،بخروج ا
الش يوع ايين الفوري من الكيومينتانغ
في نيسان عام  ( 2216أآي في غضون شهر).
فيما تتعلاق ابالنحرافات في الحزب ا
الصيني ورفض حرق مرحلة الكيومينتانغ من
الش يوعي ا
الث اورة:
يتطور اس تقالل ا
الس ياسي في الناضال ض اد انحرافين
الش يوع ايين ا الصينياين ا
﴿يجب أآن ا
خطيرين :ض اد التاصفوياة اليمينياة التاي أآخفقت في تقدير المه امات الطبقياة المس تقلاة للطبقة
العمال اية وترمي الى اندماج عديم الشا كل في مجمل الحركة الوطن اية؛ وض اد النازعة اليسارياة
القصوى التاي تظهر من خالل القفز فوق المرحلة الدا يمقراطياة الث اورياة واالنتقال مباشرة الى
السوفييتياة ،دون أآن تأأخذ في الحس بان الفالحين ال اذين
السلطة ا
مه امات ال ادكتاتورياة العمال اية و ا
الصينياة﴾.
حرر الوطني ا
هم العامل ا ألساسي والحاسم في حركة التا ا
ذلك ك ال ا ألمر عسى أآن تقتنع المعارضة الن بأأن اها كانت ترمي الى حرق مرحلة الكيومينتانغ
الصين ،والى االنتقاص من آأهم اية الحركة الفالحياة ،والى القيام بقفزة
طور في ا
من مسار التا ا
السوفييتات .ذلك ما يعنيه هذا الحديث!
استباقياة نحو ا
هل يعرف االرفاق زينوفييف وكامينيف وتروتسكي هذا القرار؟
نعتقد أآن اهم يعرفونه .وفي جميع ا ألحوال ،ال يمكن اللرفيق زينوفييف أآن يكون على غير علم به،
السادس لتنفيذياة ا ألمم اية ا
وصوت
فقد قُدام هذا القرار الى االجتماع ا
الش يوع اية تحت رئاس ته ،ا
هو نفسه لصالح ذلك القرار .اذن ،لماذا يتحاشى زعماء المعارضة ،الن ،هذا القرار ال اذي
الصمت على هذا القرار؟
هو قرار أآعلى هيئة في الحركة العمال اية العالمياة؟ اذن ،لماذا يطبقون ا
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الصينياة ،و ألن اه يطيح بكامل تو اجه المعارضة
أل ان هذا القرار يعارضهم في جميع قضاّي الث اورة ا
التاروتسكي الحالي ،و ألن اهم ابتعدوا عن ا ألمم اية ا
الش يوع اية ،و ألن اهم ابتعدوا عن اللينين اية .وهم
اضطروا الى أآن يتحاشوا قرار االجتماع
الن ،وخش ية من ماضيهم ،وخش ية من ظلاهم ،ا
الموسع لتنفيذياة ا ألمم اية ا
الش يوع اية.
السادس ا
ا
الصينياة.
ذلك ك ال ما في أآولى مراحل الث اورة ا
الصينياة.
لننتقل الن الى اثني مراحل الث اورة ا
الصينياة تتمياز بكون ر أآس حربة الث اورة مو اجهة أآساسا ض اد
فاذا كانت أآولى مراحل الث اورة ا
السمة التاي تمياز المرحلة الثاانية هي أآ ان الث اورة تو اجه ر أآس حربتها
االمبرّيلياة ا ألجنبياة فا ان ا
أآساسا ض اد ا ألعداء في الدا اخل ،وقبل ك ال شيء ،ض اد االقطاع ايين والناظام االقطاعي .هل
أآنجزت المرحلة ا ألولى مه امتها المتمث الة في االطاحة ابالمبرّيلياة ا ألجنبياة؟ اكال ،لم تنجزها.
لقد تركت انجاز تلك المه امة اراث لثاني مراحل الث اورة .فلم تقم ا اال بتقديم الدا فع ا ألولي للجماهير
الث اورياة ض اد االمبرّيل اية ،لتنهيي مسارها ،فيما بعدُ  ،وتضع ذلك العمل للمس تقبل .ونعتقد أآ ان
اثني مراحل الث اورة سوف لن تنجح أآيضا في تحقيق كامل مه امتها المتمث الة في طرد االمبرّيل ايين.
وان اما س تعطي دفعا جديدا للجماهير العظيمة من العمال و ا
الفالحين ا الصينياين ض اد االمبرّيل اية،
لكناها تفعل ذلك لتوكل ،فيما بعدُ  ،اتمام تلك المه امة الى المرحلة المقبلة من الث اورة ا الصينياة:
السوفيايتياة .وليس في ذلك ما يبعث على الداهشة .أآال نعلم أآ ان وقائع مماثلة كانت قد
المرحلة ا
حصلت في اتريخ ثورتنا رغم أآ ان ذلك كان في وضع ومالبسات مغايرة؟ أآال نعلم أآ ان أآولى
مراحل ثورتنا لم تنجز مه امتها انجازا ات اما المتمث الة في اتمام الث اورة االزراع اية ،و أآن اها أآوكلت
انجازها الى المرحلة االالحقة من الث اورة :ثورة أآكتوبر التاي أآنجزت على نحو ات ام المه امة المتمث الة
في اقتالع البقاّي االقطاعياة من جذورها؟ كذلك ال يمكن أآن يكون هنالك ما سيبعث على
الداهشة اذا ما لم نس تطع ،في اثني مراحل الث اورة ،أآن ننجز الث اورة االزراع اية انجازا ات اما و أآن
توكل اثني مراحل الث اورة ،بعد أآن ه ايأأت جماهير ا
الفالحين الغفيرة وبعد أآن و اجهتهم ض اد البقاّي
السوفيايتياة .ولن يكون
االقطاع اية ،انجاز تلك المه امة الى المرحلة االالحقة من الث اورة :المرحلة ا
الصين.
السوفيايتياة المقبلة في ا
ذلك ا اال جيادا للث اورة ا
فيما كانت تقوم مه امة ا
الصين وقد انتقل مركز الحركة
الش يوعياين في اثني مراحل الث اورة في ا
الث اورياة من كانتون الى ُوو هان وقد برز مركز مضا اد للث اورة في اننكين مواز للمركز الث اوري
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في ُوو هان؟ كانت تقوم هذه المه امة في اس تخدام أآقصى ،على نحو مكشوف ،لتنظيم الحزب
والطبقة العمال اية (النقااابت) و ا
الفالحين (االت احادات الفالحياة) والث اورة بصورة عا امة .كانت تقوم
هذه المه امة في دفع عناصر كيومينتانغ ُوو هان نحو اليسار؛ نحو الث اورة االزراعياة .كانت تقوم
هذه المه امة في جعل كيومينتانغ ُوو هان مركزا للناضال ضدا الث اورة المضاداة ونواة لدكتاتورياة
العمال و ا
الفالحين ال اديمقراط اية الث اورياة المقبلة.
الصحيحة الوحيدة
الس ياسة ا
الس ياسة صحيحة؟ لقد ب اينت ا ألحداث أآن اها ا
هل كانت هذه ا
القادرة على تهيئة الجماهير العظيمة من عماال ا
تطور الث اورة االالحق.
وفالحين بروح ا
لقد كانت المعارضة تطالب بتأأليف سوفييتات انواب العمال و ا
لكن ذلك كان
الفالحين فورا .ا
السوفييتات فورا كان يعني ،وقتئذ ،حرق مرحلة
من ابب المغامرة وس بق مغامر أل ان تأأليف ا
طور.
الكيومينتانغ اليساري من التا ا
لماذا؟ أل ان الكيومينتانغ في ُوو هان ،ال اذي يحافظ على تحالفه مع ا
الش يوع ايين ،لم ينكشف
ولم ينكشف أآمره بعدُ في عيون الجماهير العظيمة من العمال و ا
الفالحين؛ لم يستنفذ بعدُ ك ال
امكانيااته من جهة أآن اه ا
منظمة ثورياة برجوازياة.
السوفيايتات واالطاحة بحكومة ُوو هان في وقت لم تقتنع فيه الجماهير بعدُ
أل ان صياغة شعار ا
بعجز تلك الحكومة وبضرورة اطاحتها ،ان اما ذلك استباق كبير وانفصال عن الجماهير وخسران
س ندها واجهاض ،على ذلك الناحو ،للعمل ال اذي كان قد بد أآ.
تعتقد المعارضة أآن اه ل اما تفهم هي ما في كيومينتانغ ُوو هان من عدم ثبات وهشاشة ونقص في
االروح الث اورياة (وذلك أآمر ال يصعب فهمه على ك ال مناضل س ياسي كفء) ،فا ان ك ال ذلك
كاف تمام الكفاية حتاى تكون تلك ا ألمور مفهومة أآيضا عند الجماهير؛ أآ ان ذلك كاف تمام
لكن ذلك هو خطأأ
نجر الجماهير وراءان .ا
الكفاية حتاى نستبدل الكيومينتانغ ا
ابلسوفيايتات و ا
خاصين على أآن اهما الوعي
اليساري ا ألقصى المعتاد عند المعارضة ال اذي يقدام وعيه وفهمه ال ا
الخاصين بماليين العمال و ا
الفالحين.
والفهم ا
ا ان المعارضة على صواب عندما تقول أآ ان على الحزب أآن يسير الى ا ألمام .فذلك مبد أآ ماركسي
عادي ال يمكن أآن يقوم حزب ش يوعي حقيقي من دونه .لكن ليس ذلك ا اال جزءا من الحقيقة.
أآ اما الحقيقة كاملة فهيي أآن على الحزب ال أآن يخطو الى ا ألمام فحسب ،بل عليه أآيضا أآن
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نجر وراءان الجماهير الغفيرة ان اما
يجر وراءه الجماهير الغفيرة .فأأن نسير الى ا ألمام دون أآن ا
ا
يعني ذلك ،في الواقع ،أآن نتأأخار عن الحركة و أآن نبقى في ذيلها .أآن نسير الى ا ألمام منفصلين
نجرها وراءان ان اما ذلك استباق كبير س يعرقل ،لزمن معيان،
عن المؤخارة ودون أآن نعرف كيف ا
سير الحركة الجماهيرياة الى ا ألمام .والقيادة اللينين اية تقوم فيما يلي :يجب على الطليعة أآن
تجر وراءها المؤخارة ،يجب على الطليعة أآن تسير الى ا ألمام دون أآن تنفصل
تعرف كيف ا
جر
عن الجماهير .ولكيال تنفصل الطليعة عن الجماهير ولكي تس تطيع الطليعة ابلفعل ا
الجماهير الغفيرة وراءها لزم ذلك شرط حاسم وضروري وهو أآن تقتنع الجماهير نفسها ،من
الخاصة ،بص احة تعاليم وتوجيهات وشعارات الطليعة .وتكمن تعاسة المعارضة،
خالل تجربتها ا
على وجه التاحديد ،في أآن اها ال تعترف بهذه القاعدة اللينين اية البس يطة عندما ال تفهم أآن اه عند
قيادة الجماهير الغفيرة ليس في مس تطاع الحزب لوحده ،مجموعة الطليعة لوحدها ،أآن ينجز
الث اورة اذا لم تسانده الجماهير العظيمة؛ فالث اورة ،في آخر ا ألمر« ،تقوم بها» الجماهير الغفيرة
من الشا غيلة.
لماذا لم نصغ نحن البالشفة ،في نيسان  ،2227شعارا عملياا لالطاحة ابلحكومة المؤقاتة
السوفييتات ،رغم اقتناعنا بأأن انا س نكون في القريب العاجل أآمام ضرورة
وارساء سلطة ا
السوفييتياة؟ أل ان جماهير الشا غيلة العظيمة ،في
السلطة ا
االطاحة ابلحكومة المؤقاتة وارساء ا
السوفييتات نفسها لم تكن مس تعداة بعدُ لتق ابل مثل ذلك الشا عار؛
المؤخارة كما في الجبهة و ا
ألن اها كانت ال تزال بعدُ تعتقد في االروح الث اورياة عند الحكومة المؤقاتة .أل ان الحكومة المؤقاتة
لم تكن قد شرعت تعرقل بعدُ ولم تكن قد انكشفت مساندتها الث اورة المضاداة في المؤخارة
وفي الجبهة بعدُ  .لماذا نداد لينين ،في نيسان  ،2227بمجموعة ابغدادّيف التاي صاغت شعار
السوفييتات؟ أل ان محاولة ابغدادّيف كانت
االطاحة الفورياة ابلحكومة المؤقاتة وتركيز سلطة ا
استباق خطير يهداد الحزب ال ُبلشفي ابالنفصال عن الماليين من العمال و ا
الفالحين.
الصينياة ذلك ما يميت معارضتنا
الس ياسة والباغدادييفياة في قضاّي الث اورة ا
روح المغامرة في ا
التاروتسكياة اليوم.
الصينياة
يقول االرفيق زينوفييف أآن اني عندما أآتح ادث عن الباغدادييفياة أآكون قد ماثلت الث اورة ا
الحالياة بثورة أآكتوبر .من البديهيي أآن ال أآساس لذلك .أآ اوال ،لقد أآ اكدت بنفسي في مقالي
«مالحظات في مواضيع راهنة» أآ ان:
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﴿من البديهيي أآ ان المماثلة هنا تقريبية .وال أآقبلها ا اال بجميع التحفاظات التاي يفرضها االختالف
الصيني اليوم وذاك ال اذي كان في روس يا عام ﴾.2227
بين الوضع ا
اثنيا ،س يكون من العبث التاأأكيد على أآن انا على نس تطيع القيام بمماثلة ابلث اورات في البلدان
ا ألخرى لتحديد ت ايار معيان أآو أآخطاء مع اينة في الث اورة في البلدان المعن اية .أآال تخضع ثورة بلد
لمدرسة ثورات البلدان ا ألخرى حتاى وان لم تكن تلك الث اورات من نفس الناوع؟ اذن ،فيما
يختصر علْم الث اورة؟ من حيث ا ألساس ،ينفي زينوفييف امكان اية قيام علْم الث اورة .أآلم يتاهم
السابقة لثورة أآكتوبر ،تشخييدزه وتسيريتيلي وستيكلوف والخرين بأأن اهم قد
لينين ،في الفترة ا
أآصيبوا بـ«لويبالنياة» ثورة  2828الفرنس ياة؟ انظروا في مقال لينين «اللويبالنياة» فتجدوا أآ ان
لينين يس تعمل كثيرا المماثلة بثورة  2828الفرنس اية ليحداد أآخطاء بعض أآخطاء المناضلين
قبل أآكتوبر رغم أآ ان لينين كان يعلم جيادا أآ ان ثورة  2828الفرنس ياة وثورتنا في أآكتوبر ليس تا
من ذات الناوع .واذا ما كان ابالمكان أآن نتح ادث عن «لويبالن اية» تشخييدزه وتسيريتيلي في
السابقة لثورة أآكتوبر فلم ال يمكننا أآن نتح ادث عن «ابغدادييفياة» زينوفييف وتروتسكي
الفترة ا
الصين؟
في فترة الث اورة االزراعياة في ا
تؤكاد المعارضة أآ ان ُوو هان لم تكن مركز الحركة الث اورياة .لكن لماذا ،اذن ،كان االرفيق
زينوفييف قد أآعلن أآ ان «من الضا روري مساعدة» كيومينتانغ ُوو هان «بجميع الوسائل» حتاى
نجعل منه مركزا للناضال ض اد الكافينياكيين ا الصينياين؟ لماذا أآصبحت أآراضي ُوو هان دون
تطور في الحركة االزراع اية؟ أآلم تكن أآراضي ُوو هان (هو انن ،هو ابي)،
غيرها مركزا ألقصى ا
تطور في الحركة االزراع اية؟ لماذا يمكن نعت كانتون بأأن اها
في مطلع هذا العام ،مركزا ألقصى ا
«ساحة سالح الث اورة» (تروتسكي) وهي التاي لم تكن فيها حركة زراع اية جماهيرياة ،في حين
ال ننعت ُوو هان بأأن اها «ساحة سالح» الحركة الث اورياة هي التاي انطلقت من أآراضيها الث اورة
نفسر أآ ان المعارضة طالبت اببقاء الحزب ا
الش يوعي في
تطورت؟ اذن ،كيف ا
االزراع اية و ا
كيومينتانغ ُوو هان وفي حكومة ُوو هان؟ أآكانت المعارضة ،في نيسان  2217الى جانب
التكتال مع كيومينتانغ ُوو هان «المضا اد للث اورة»؟ فمن أآين أآتى هذا «العفو» وهذا االضطراب
عند المعارضة؟
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لقد سعدت المعارضة بخبث بأأن كان التاكتال مع كيومينتانغ ُوو هان قصير المداة ،وزعمت أآ ان
الش يوع اية لم تنباه ا
ا ألمم اية ا
الش يوع ايين ا الصينياين الى امكان اية فشل كيومينتانغ ُوو هان .وال حاجة
الس ياسي .فالمعارضة
السعادة الخبيثة عند المعارضة تشهد ببساطة على افالسها ا
لنا لنؤ اكد أآ ان ا
تعتقد ،على ما يبدو ،أآ ان التاكتال مع البرجوازياة الوطن اية في البلدان المس تع َمرة يجب أآن يكون
طويل المداة .لكن ال يمكن أآن يفكار على هذا الناحو ا اال أآشخاص فقدوا آخر بقاّي اللينين اية.
الصين ،في ا
الطور الحالي ،أآقوى من الث اورة،
فاذا كان قد ظهر أآ ان االقطاع ايين واالمبرّيل اية في ا
واذا كان القمع ال اذي مارس ته تلك القوى المعادية قد أآداى الى انعطاف كيومينتانغ ُوو هان
الصينياة هزيمة مؤقاتة ،فال يمكن أآن يسعد بذلك ا اال أآشخاص
نحو اليمين والى هزيمة الث اورة ا
أآصيبوا ابالنهزامياة .وفيما يتعلاق ابعالن المعارضة ال اذي مفاده أآ ان ا ألمم اية ا
الش يوع اية لم تنباه
الحزب ا
الصيني الى امكان اية فشل كيومينتانغ ُوو هان ،فا ان ذلك علكة معتادة تم أل
الش يوعي ا
بها المعارضة فمها.
اسمحوا لي أآن أآذكر بعض الواثئق ألكشف أآكاذيب المعارضة.
تعود الوثيقة ا ألولى الى شهر أآ اّير عام :2217
﴿ الن ،الجوهري في س ياسة الكيامينتانغ الدااخل اية هو تطوير الث اورة االزراع اية في جميع
السلطة الت احادات
ا ألقاليم ابنتظام ،بما فيها وبوجه ا
خاص في كوانغ-توانغ ،تحت شعار «ك ال ا
ولجان ا
الفالحين في االريف» .هنا أآساس نجاحات الث اورة والكيومينتانغ .هنا ا ألساس ال اذي
وقوي ض اد االمبرّيل اية و أآعوانها.
الصين ،من خلق جيش س ياسي وعسكري واسع ا
يمكان ،في ا
عمل ايا ،شعار حجز ا ألراضي مناسب الى أآقصى ح اد في ا ألقاليم ذات الحركة االزراع اية الكبيرة
مثل هو انن وكوانغ-تونغ ،الخ .وتس تحيل الث اورة االزراع اية من دون ذلك.
يجب ،منذ الن ،الشا روع في تنظيم ثمان أآو تسع كتائب مؤلافة من افالحين وعماال ثورياين
لها قيادة فيها ثقة مطلقة تكون بمثابة حرس ُوو هان في الجبهة وفي المؤخارة لتنزع سالح
الوحدات التاي تضعف الث اقة فيها .وال يجب تأأخير في ذلك.
يجب تقوية العمل في المؤخارة وفي وحدات تشان كاي-تش يك حتاى تفكاك وتتو اجه الى
مساندة ا
الفالحين المنتفضين في كوانغ-تونغ أآين سلطة المالكين العقااريين ال تحتمل على نحو
خاص﴾.
ا
تعود الوثيقة الثاانية الى شهر أآ اّير :2217
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﴿يس تحيل الناصر دون ثورة زراع اية .فمن دونها س تصبح لجنة الكيومينتانغ المركزياة دمية
تعيسة في أآيدي جنراالت ال ثقة فيهم .ويجب محاربة االفراط ال ابلجيش بل بواسطة ات احادات
ا
الفالحين .نحن وبحسم ،مع أآن تنتزع القاعد ُة ا أل َرض ابلفعل .ا ان تقديرات رحلة اتنغ بينغ-
س يان لها بعض ا ألساس .فما يجب ليس االنفصال عن حركة العمال و ا
الفالحين بل المساهمة
فيها بك ال الوسائل ،وا اال س تخسرون ك ال شيء.
بعض القادة القدامى من لجنة الكيومينتانغ المركزياة خائفون من ا ألحداث ومتردادون
ويساومون .يجب جذب أآكثر ما يمكن من االزعماء الجدد من ا
الفالحين والعمال القاعدياين
الصلبة س تجعل القدامى ا اما حاسمين وا اما جيفة.
الى لجنة الكيومينتانغ المركزياة .فأأصواتهم ا
يجب تغيير تركيبة الكيومينتانغ الحال اية .ومن الضا روري مطلق الضا رورة تغيير ق امة الكيومينتانغ
واكمالها بزعماء جدد ام ُتحنوا في الث اورة االزراعياة ،ويجب توس يع محيطه بماليين المنخرطين
في لجان العمال ولجان ا
الفالحين؛ وا اال س يكون الكيومينتانغ مه اددا ابالنفصال عن الحياة ويفقد
ك ال سلطة.
يجب تصفية حالة التابعياة لمن قلات فيهم الث اقة من الجنراالت .عبئوا عشرين أآلفا من
الش يوع ايين ،و أآضيفوا خمسين أآلف من العمال و ا
ا
الفالحين الث اورياين من هو-انن وهو-بيي،
و أآلافوا بعض فرق مسلاحة جديدة ،واس تخدموا تالميذ المدرسة العسكرياة ،و انظموا جيشكم
الخاص الموثوق قبل فوات ا ألوان ،وا اال فما من ضمان من الفشل .ان اها مه امة صعبة لكن ليس
ا
هنالك من طريق آخر.
انظموا محكمة عسكرياة ثورياة على ر أآسها أآعضاء منبثقين من الكيومينتانغ ليسوا ش يوع ايين.
وسلاطوا عقوابت على الض اباط ال اذين يقيمون صالت بتشانغ كاي-تش يك أآو يؤل ابون الجنود
على الشا عب؛ على العمال و ا
الفالحين .وال يجب االقتصار على لفت انتباههم .فقد حان وقت
حرك .يجب معاقبة المارقين .فان لم يتعلام أآعضاء الكيومينتانغ أآن يصبحوا
الشا روع في التا ا
يعاقبة ثورياين فس يهلكون هم والشا عب والث اورة﴾.
ترون أآ ان ا ألمم اية ا
الش يوع اية كانت قد افترضت ا ألحداث ،و أآن اها كانت قد أآشارت الى ا ألخطار
في الوقت المناسب ،وكانت قد ن ابهت ا
الش يوع ايين ا الصيني اين الى انهيار كيومينتانغ ُوو هان ان
لم يصبح أآعضاء الكيومينتانغ يعاعبة ثورياين.
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الصينياة قد انهزمت فان اما يرجع ذلك الى
لقد قال االرفيق كامينيف أآن اه اذا ما كانت الث اورة ا
س ياسة ا ألمم اية ا
الصين».
الش يوع اية ،والى أآن انا «كنا صنعنا كافينياكيين في ا
أآياها االرفاق ،ال يجر أآ على قول مثل هذا القول في حزبنا ا اال رجل مس تع اد القتراف جريمة في
حق الحزب .وعلى هذا الناحو كان المناشفة قد تحداثوا عن البالشفة أآثناء هزيمة تموز ،2227
ا
الساحة االروس اية الكافينياكيون االروس .لقد كان لينين قد كتب في مقاله «في
حين ظهر على ا
الشا عارات» أآ ان هزيمة تموز  2227كانت «انتصار الكافينياكيين» .سخر المناشفة وقتئذ
معلنين أآن اه ان ظهر الكافينياكيون فان اما ذلك بسبب س ياسة لينين الخاطئة .فهل يعتقد االرفيق
كامينيف أآن اه بسبب س ياسة لينين ،بسبب س ياسة حزبنا ،أآن ظهر الكافينياكيون االروس أآثناء
هزيمة تموز  2227ولم يكن ذلك بسبب أآمر آخر؟ وهل يضع االرفيق كامينيف نفسه هنا في
السادة المناشفة؟(ضحك ).لم أآكن ألعتقد أآن يسقط رفاق المعارضة في هذا
موضع ا
الحضيض ...نحن نعلم أآ ان ثورة  2201كانت قد منيت بهزيمة أآعمق من الهزيمة الحال اية في
الصينياة .ويقول المناشفة أآ ان هزيمة ثورة  2201كانت بسبب تكتيك البالشفة الث اوري
الث اورة ا
ا ألقصى .أآيفكار االرفيق كامينيف ،هنا أآيضا ،في أآن يتاخذ من تأأويل المناشفة لتاريخ ثورتنا
السوفيايتياة؟
نفسر هزيمة جمهورياة البافيار ا
أآنموذجا فيرمي الكرة في مرمى البالشفة؟ وكيف ا
السوفيايتياة
نفسر هزيمة الجمهورياة ا
رباما بس ياسة لينين وليس بميزان القوى الطبقي؟ وكيف ا
المجرياة؟ رباما بس ياسة ا ألمم اية ا
الش يوع اية وليس بميزان القوى الطبقي؟ كيف يمكننا أآن نؤ اكد
أآ ان ابمكان تكتيك حزب معيان أآن يقلب ميزان القوى الطبقي أآو يغياره؟ هل كان تكتيكنا
عام  2201صحيحا أآم ال؟ اذن ،لماذا منينا ابلهزيمة؟ أآال تشهد ا ألحداث أآ ان بس ياسة المعارضة
الصين الى الهزيمة بوتيرة أآسرع م اما حصل فعال؟ كيف
كان من الممكن أآن تنتهيي الث اورة في ا
نصناف ا ألشخاص ال اذين ينسون ميزان القوى الطبقي أآثناء الث اورة ويسعون الى حصر تفسير
ك ال شيء بتكتيك حزب معيان؟ ال يمكنا أآن نقول عن مثل أآولئك ا ألشخاص سوى أآن اهم
قاطعوا الماركس اية.
هم أآخطاء المعارضة هي:
الخالصة .أآ ا
الصينياة وال آفاقها.
ال تفهم المعارضة ال طابع الث اورة ا
الصين والث اورة في روس يا؛ الفرق بين الث اورة في البلدان
ال ترى المعارضة الفرق بين الث اورة في ا
المس تع َمرة والث اورة في البلدان االمبرّيل اية.
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تقاطع المعارضة تكتيك اللينين اية في قض اية الموقف من البرجوازياة الوطن اية في أآولى مراحل
الث اورة في البلدان المس تع َمرة.
ال تفهم المعارضة قضياة مشاركة ا
الش يوعياين في الكيومينتانغ.
تتخلاى المعارضة عن مبادئ التاكتيك اللينيني في قض اية العالقة بين الطليعة (الحزب) والمؤخارة
(الماليين من الشا غيلة).
تقاطع المعارضة قرارات اجتماعي تنفيذياة ا ألمم اية ا
الموسعين.
السابع ،ا
السادس و ا
الش يوع اية ،ا
الصينياة خلسة مؤ اكدة أآ ان ا ألمور س تجري على نحو
تعرض المعارضة س ياس تها في القض اية ا
الس ياسة .وليس هنالك حاجة حتاى نبرهن على أآ ان الحزب ا
الش يوعي
أآحسن في ا
الصين بتلك ا
الصيني كان س ُيدفع في طريق مسدود لو ات اخذ لنفسه س ياسة معادية للينين اية ،س ياسة
ا
المغامرة التاي تبشا ر بها المعارضة .فاذا كان الحزب ا
تطور في وقت قصير
الش يوعي ا
الصيني قد ا
من مجموعة صغيرة مؤلفاة من أآلفي منخرط الى حزب جماهيري يع اد س تين أآلف عضو؛ واذا
كان الحزب ا
الصيني قد نجح خالل تلك الفترة في تنظيم قرابة ثالثة ماليين عامل
الش يوعي ا
في النقااابت؛ واذا كان الحزب ا
الصيني قد نجح في انهاض ماليين عديدة من
الش يوعي ا
الفالحين من خمولهم وجذب عشرات الماليين من ا
ا
الفالحين الى االت احادات الفالحياة
الث اورياة؛ واذا كان الحزب ا
الصيني قد نجح ،خالل هذه الفترة ،في أآن يجذب
الش يوعي ا
أآفواجا وكتائب بأأكملها من الجيوش الوطن اية الى صفاه؛ واذا كان الحزب ا
الصيني قد
الش يوعي ا
نجح ،خالل هذه الفترة ،في تحويل فكرة هيمنة الطبقة العمال اية من شعار الى واقع مكتسب
الطريق ال اتي رسمها لينين ،ا
يفسر ،من جملة أآمور أآخرى ،بواقع أآن اه ات ابع ا
الطريق
– فا ان ذلك َّ
التاي أآشارت اليها ا ألمم اية ا
الش يوع اية.
وال فائدة من القول أآ ان بس ياسة المعارضة ،بأأخطائها وتو اجهها المعادي للينينياة ،تكون تلك
نجاحات الث اورة تلك ا اما معدومة وا اما مختزلة الى أآقصى ح اد.
وال ا
يشك في ذلك ا اال المرتداون من أآقصى اليسار والمغامرون.
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