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 الصني آفاق الثورة يف

 

يوعياة  اة الأممياة الش ا ينياة في تنفيذي  2216تشرين الثااني  20خطاب في اللاجنة الصا

فاق، اها الرا  آأي

لى موضوع الناقاش، آأعتقد آأنا من الضروري اي ال آأمتلك عن القضياة  قبل آأن آأمرا ا  آأن آأعلن آأن

ا  ينياة. لذا، آأجد نفسي مضطرا اورة الصا ة للث اة لتقديم لوحة عاما روري افية الضا ة الضا ينياة المادا الصا

اورة  اجاه الث ة ذات طابع آأساسيا ولها صلة مباشرة ابت لى آأن آأقتصر على تقديم مالحظات عاما ا 

. ينياة العاما  الصا

افس في شان ومالحظات ر -وآأطروحات ميف وتقريَرا اتنغ بينغبين يداي آأطروحات بتروف 

ينياة. آأعتقد آأن كلا هذه الواثئق، رغم فضائلها، تشكو من نقص فادح وهو ال  القضياة الصا

روري، قبل كلا شيء،  ينياة. آأعتقد آأنا من الضا اورة الصا اة في الث مباالتها بعدد من القضاّي الجذري
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لى هذه النا  قائص. لذا، س تكون مالحظاتي ذات طابع نقدي في ذات آأن آألفت االنتباه ا 

 .الوقت

 الصني . طابع الثورة يف2

اين قريبا عام  يني فاق من  2201لقد قال لينين آأنه س يكون للصا الخاصا بهم. لقد فهم بعض الرا

اين تكرار مطابق لما حصل عندان هنا في روس يا عام  يني . 2201ذلك آأنه س يكون عند الصا

فاق،  اها الرا ينياة س تكون نسخة مطابقة لثورة آأي اورة الصا نا ذلك خطأأ. فلم يقل لينين آأبدا آأنا الث ا 

ينياين عام  2201 اورة  2201في روس يا. وكلا ما قاله هو آأنا للصا الخاصا بهم. وهذا يعني آأنا الث

ة في ثورة  لى الخصائص العاما ينياة س تكون لها، ابال ضافة ا  في روس يا، سماتها  2201الصا

ة ا ينياة.الخاصا اورة الصا ة على الث  لتاي س تضع بصمتها الخاصا

 ما هي تلك الخصوصياات؟

اها، في ذات  ن اة فا  ينياة هي ثورة ديمقراطياة برجوازي اورة الصا اه بينما الث الخاصياة الأولى هي آأن

ين. وفي هذا، على  ر قومي تتاجه ضدا الهيمنة اال مبرّيلياة الأجنبياة في الصا الوقت، ثورة تحرا

مبرّيلياة في  2201، تختلف عن ثورة الأخصا  ة هي آأنا قاعدة اال  في روس يا. فالناقطة المهما

، في واقع آأنا الخيوط  اة فحسب، بل، وعلى نحو آأخصا تها العسكري ين تظهر ال في قوا الصا

ين وسكك الحديد والمطاحن والمصانع والمناجم والبنوك، وغيرها،  ناعة في الصا الأساس ياة للصا

مبرّي لياين الأجانب آأو تحت س يطرتهم. مما ينتج عنه آأنا قضاّي الناضال ضدا هي ملك اال 

ينياة.  اورة الصا ا في الث الا آأن تلعب دورا هاما اين ال يمكنها ا  يني مبرّيلياة الأجنبياة وآأعوانها الصا اال 

مبرّيلياة. ينياة بثورات عمال كلا البلدان ضدا اال  اورة الصا  وهذا الواقع يُلحق، مباشرة، الث

لى الخاص  ين ضعيفة ا  اة القومياة الكبيرة في الصا ينياة هي آأنا البرجوازي اورة الصا اانية في الث ياة الث

وس ياة عام  اة الرا ا مما كانت عليه البرجوازي ، وآأضعف بكثير جدا . وهذا آأمر 2201آأقصى حدا

مبرّيلياين الأجانب، ل عة بين آأيدي اال  ناعة متجما  ممفهوم. ولما كانت الخيوط الأساس ياة للصا

نا  دد فا  رة. وفي هذا الصا الا آأن تكون ضعيفة وفي المؤخا اة القومياة الكبيرة ا  يكن للبرجوازي

ين كأأحد الوقائع  اة القومياة في الصا مالحظة ميف على صواب في موضوع ضعف البرجوازي
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اورة  ينياة. لكن، ينتج عن ذلك آأنا دور المبادر والمرشد في الث اورة الصا الخصوصياة في الث

ينيا  اين يجب، حتما، آأن يُلقى على كاهل الطبقة العمالياة الصا يني ة، ودور القائد للفالحين الصا

ينياة وحزبها.  الصا

ينياة  اورة الصا ينياة ال يجب التقليل من آأهمياتها وهي آأنا الث اورة الصا وهناك خاصياة اثلثة في الث

اور ره وبتجربته الث ي بوجوده وتطوا وفييتي الذا احاد السا اة وعونمالصقة لالت الا آأن ي ه ال يمكنه ا 

مبرّيلياة وضدا بقاّي اال قطاع والقرون الوسطى في  ينياة ضدا اال  يسهال نضال الطبقة العمالياة الصا

ين.  الصا

اجاهها د طابعها وات ينياة والتاي تحدا اورة الصا مات الخصوصياة الأساس ياة في الث  .تلك هي السا

الي يف لتدخل اإلمربر. اإلمربرالية وا1

 الصني

ل اال مبرّيلي  آأول عيوب تلك الأطروحات هو عدم اهتمامها آأو انتقاصها من آأهمياة قضياة التادخا

لى االعتقاد آأنا ليس هنالك، في  نا دراسة لتلك الأطروحات يمكنها آأن تقودان ا  ين. فا  في الصا

مالياين  ين، وآأنا هنالك فقط صراع بين الشا مبرّيليا في الصا ل ا  الوقت الحاضر، آأيا تدخا

ه يوحي بأأنا معنى وا لجنوبياين، آأو بين مجموعات من الجنراالت. وآأكثر من ذلك، ففيها توجا

ن لم تكن الحالة تلك فليس  ينياة، فا  ل هو اعتداء الجيوش الأجنبياة على الأرض الصا التادخا

ل.  هنالك تدخا

ل آأبعُد من آأن ينحصر في اعتداءات الجيوش. نا التدخا فاق، ذلك خطأأ كبير. ا  اها الرا ال و آأي

اهنة للحركة  روف الرا ل. ففي الظا ال اعتداءات الجيوش آأبدا الخاصياة الأساس ياة في التادخا تمث

آأسمالياة، حيث االعتداء العسكري الأجنبيي المباشر يمكن آأن يثير  اة في البلدان الرا اوري الث

ل آأكثر مرونة وآأشكاال آأكثر تخفايا. وفي الظروف الج رية ااحتجاجات ونزاعات، يفترض التادخا

ل في بلد اتبع بتنظيم الحرب الأهلياة فيه من خالل تمويل القوى ل اال مبرّيلياة التادخا  اليوم تفضا
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اورة. ينياين ضدا الث اورة، وبتقديم عون معنوي ومالي لأعوانها الصا جعياة ضدا الث  الرا

لى تصوير صراع دينيكين وكولتشاك وورنغل ويودنيتش   لقد اضطرا اال مبرّيليون ا 

ا  ورة في روس يا كصراع داخلي محض. لكنانا نعلم جميعا، وليس فقط نحن بل العالم ضدا الث

نجلترا وآأمريكا وفرنسا والياابن كانوا يقفون وراء آأولئك الجنراالت  مبرّيلييي ا  آأجمع، آأنا ا 

ين لو ال س ندهم لكانت حرب آأهلياة خطيرة آأمرا مس تحيال. ويجب آأن  وس الذا جعياين الرا الرا

ين ن يء. فصراع ُوو بييفيقال عن الصا -نغ تسولينفانغ وشانغ تسو -فو وسان شانغ-فس الشا

ين كان مس تحيال بكلا بساطة لو ال آأنا آأولئك الجنراالت تلقاوا العون  اورة في الصا شانغ ضدا الث

موا لأعوانهم الأسلحة والفناياين  مبرّيلييي جميع البلدان، ولو ال آأنا هؤالء الأخيرين قدا من ا 

 لخ.، ا«المستشارين»و

ة جيش كانتون؟   فيما تكمن قوا

مبرّيلياة؛  ر من اال  اه يدفعه مثل آأعلى، تدفعه الناخوة، خالل الناضال من آأجل التاحرا في واقع آأن

ين. ر الصا اه يحقاق تحرا  في واقع آأن

مبرّيلييي  لى ا  اهم مستندون ا  ين؟ في واقع آأن اورة في الصا ة الجنراالت المعادية للث فيما تكمن قوا

لى مالكي كلا سكك الحديد واالمتيازات والمطاحن والمصانع والبنوك والمراكز  كلا البلدان، وا 

ين. اة في الصا  التاجاري

وابلتاالي ال يتعلاق الأمر ابعتداء الجيوش الأجنبياة فقط وال يمكن آأن ينحصر الأمر في ذلك 

نا  ين. ا  اورة في الصا مبرّيليو كلا البلدان العون لأعداء الث م ا  ء على آأيدي االعتداآأبدا، كأأن يقدا

ين.  ال خرين هو آأصل االعتداء االمبرّيلي الحالي في الصا

اما هو ال  ن ين آأو ينتقص من آأهمياته فا  مبرّيلي في الصا ل اال  نا من ال يبالي بواقع التادخا لذا، فا 

ين آأو ينتقص من آأهمياته. ئيسي والأكثر آأساس ياة في الصا  يبالي ابلأمر الرا

حو آأهالي كانتون ن« الناية الطيابة»الياابنياين يظهرون بعض مالمح  لقد قيل آأنا اال مبرّيلياين

مبرّيلياين الأمريكيين ليسوا على ما عليه الياابنياون في  . وقيل آأنا اال  ينياة بوجه عاما اورة الصا والث

نا ذلك كمن يخدع نفسه. فاق، ا  اها الرا  هذا الأمر. آأي

مبرّيليا  ياسة اال  از جوهر الس ا مبرّيلياتين الأ يجب آأن نعرف كيف نمي مريكية ة، بما في ذلك اال 

ة، لكن من  اون ابلقوا اوري عب آأن يُأأَخذ الث والياابنياة، عن آأقنعتها. فكثيرا ما قال لينين آأنا من الصا

فاق، ال يجب آأبدا آأن ننسى هذه الحقيقة التاي  اها الرا ا، آأحياان، آأن يُأأَخذوا ابللاين. آأي هل جدا السا
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مها لينين. وعلى كلا حا مبرّيلياين الياابنياين والأمريكياين قد برهنوا قدا ل، من الواضح آأنا اال 

مبرّيلياين آأهالي كانتون عن  طراء اال  از، تمييزا قويما، ا  روري آأن نمي على قيمتها. لذا، من الضا

ة  واقع آأنا  ين يتشباثون بقوا طرائهم هم آأنفسهم الذا ين يظهرون كرماء اب  مبرّيلياين الذا اال 

اي عنها مهما كان الثامنوسكك ا« هم»بقروضـ ين، وليس عندهم نياة التاخل  .لحديد في الصا

 ني الص. اجليش الثوري يف2

يني. الحقا آأنا  اوري الصا مة بقضياة الجيش الث اانية في الأطروحات المقدا اق مالحظتي الث تتعل

، «(ا صحيحهذ»قضياة الجيش غائبة آأو منتقص من آأهمياتها في الأطروحات، )صوت يهتف: 

اورة، وفي  اساع الث اه ات م نحو شمال كانتون، ال على آأن اانية. وغالبا ما آأعُتبر التاقدا ذلك نقيصتها الث

اه نزاع بين الجنراالت وُوو ابي اما على آأن ن ن فانغ من جهة وقادة كانتون م-فو وسان شوان-وا 

فاق، ذلك خطأأ كبير.  اها الرا اهم آ خرون. آأي زاحة جنراالت ليحلا محل الجيوش فجهة اثنية هدفه ا 

اين في سبيل  يني ين هي عامل آأكثر آأهمياة في نضال العمال والفالحين الصا اة في الصا اوري الث

ر.  التاحرا

يني  ر الوضع الصا ر آأو حزيران من هذا العام كان يقدا لى حدود آأّيا اه ا  هل كان من المصادفة آأن

ثر هزيمة جيوش فان يوهس يانغ، بينما فيما بعد جعياة ا  اه قاعدة الرا صيف هذا العام،  ، فيعلى آأن

اوحة،  مال ويحتلا هوابي فتتغيار كامل الل لى الشا م ا  الا آأن يتقدا لم يكن لجيش كانتون المظفار ا 

اورة؟ ، لصالح الث  جذرّيا

ين،  مبرّيلياة، ضربة لأعوانها في الصا م كانتون يعني ضربة لال  نا تقدا ال. لم يكن ذلك صدفة. ا 

اة اال ض اة االجتماع، وحري اه يعني حري ن يوعيا ا  م العناصر الش ا اة تنظا حافة، وحري اة الصا ة راب، وحري

ال الميزة والأهمياة القصوى  . وهذا ما يمث ين، بوجه عاما والعمال بوجه خاصا في كامل الصا

ين. اوري في الصا  للجيش الث

عب،  فيما اورات، عموما، ابنتفاضة الشا اامن عشر والتااسع عشر، تندلع الث مضى، في القرنين الث

اح، وتدخل في صدام مع جيش الناظام القديم  في آأغلب اسل احة آأو ضعيفة الت الأحيان غير مسل
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ي  كل الناموذجي الذا لى جانبه. ذلك هو الشا ته آأو كسب جزء منه ا  وتحاول الحطا من معنوّيا

اة  اوري . لقد اتاخذت 2201مضى. وذلك ما حدث هنا في روس يا عام  فيماكانت عليه المعاقل الث

ين؛ فقد تصادم جيش الحكومة القديمة ال مع شعب آأعزل، بل الأمور مجرى مخت لفا في الصا

اح في  اورة  هيئةمع شعب مسل ين جيش الث احة في الصا اورة المسل جيشه الثاوري. تحارب الث

ينياة وآأحد فضائلها. وهنا تكمن الأهمياة  اورة الصا ازة للث حدى الخصائص الممي ة. وذلك ا  المضادا

اوري في ة للجيش الث ين. الخاصا  الصا

اوري هو من النقائص غير المقبولة في الأطروحات. نا االنتقاص من آأهمياة الجيش الث  لذا، فا 

ين آأن يولوا العمل في الجيش آأهمياة  يوعياين في الصا لكن ما ينتج عن ذلك هو آأنا على الش ا

ة.  خاصا

ياسي في الجيش م وا عملهم الس ا يوعياين آأن يقوا ل، يجب على الش ا جميع  نفي المقام الأوا

ينياة. وذلك ضروريا  آأن يصبحالناواحي، وآأن يضمنوا  اورة الصا الجيش قناة ونموذجا لأفكار الث

ي ليس بينهم والكيومنتانغ من آأمر  على نحو خاصا لأنا مختلف ضروب الجنراالت، الذا

عب  ليها آأعداء الشا ال ا  ة يتسل اها قوا مشترك، يحاولون االلتحاق بحكومة كانتون، من جهة آأن

خ الجيش. والطريقة الوحيدة لتحييد آأولئك الصا  اون تفسا اهم يحل ن ذ يلتحقون بها فا  يني، وا 

ياسي « الحلفاء» ي العمل الس ا آأو آأن نجعل منهم آأعضاء في الكيومنتانغ حقيقياين هي آأن نقوا

ذا لم ينجز ذلك. ا ا  الا في وضع صعب جدا اة عليهم. فلن يكون الجيش ا   وآأن نقيم رقابة ثوري

ا  يوعياين آأن ينخرطوا في دراسفي المقام الث ينياين بما فيهم الش ا اين الصا اوري ة اني، يجب على الث

اورة  اه عامل رئيسي في الث ، لأن عميقة لفنا الحرب. فال يجب عليهم آأن يعتبروها آأمرا اثنوّيا

يوعياين آأيضا آأن يدرسوا فنا الحرب  ينياين وابلتاالي على الش ا اين الصا اوري ينياة. يجب على الث الصا

نا ح  اوري. ا  دارة ويكتس بوا مختلف مراكز القيادة في الجيش الث لى الصا تاى يصلوا تدريجياا ا 

يني في الطريق القويم، صوب هدفه مباشرة.  ذلك هو ضمانة آأن يسير الجيش الثاوري الصا

ذا لم ينجز ذلك دات في الجيش ا  الا تأأرجحات وتردا  .فلن تكون هناك ا 
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 نيلصملقبلة يف ا. طابع احلكومة ا2

اق مالحظتي الثاالثة بواقع آأنا الأطروحات ال تقول شيئا، آأو ال تقول بما فيه الكفاية، عن  تتعل

ين. يقترب ميف من الموضوع في آأطروحاته على  اوري في الصا طابع الحكومة المقبلة الث

لى نتائجها.  آأ على االنتهاء ابلقضياة ا  ان ولم يتجرا حسابه. ولما اقترب منه آأصبح خائفا لسبب معي

اة  اوري غيرة الث اة الصا ين س تكون حكومة البرجوازي اة المقبلة في الصا اوري يرى ميف آأنا الحكومة الث

، كان المناشفة 2227تحت قيادة الطبقة العمالياة. فماذا يعني ذلك؟ في زمن ثورة ش باط عام 

ان. اة بقدر معي اة صغيرة ثوري اة وبرجوازي اون كذلك آأحزااب برجوازي اوري هل يعني ف  واالشتراكيون الث

ين س تكون اشتراكية اة المقبلة في الصا اوري اة-ذلك آأنا الحكومة الث ال. لن تكون  منشفياة؟-ثوري

مبرّيلياة،  اون والمناشفة هي في الواقع حكومة ا  اوري كذلك. لماذا؟ لأنا حكومة االشتراكيون الث

الا حكومة م ين آأن تكون ا  اة المقبلة في الصا اوري مبرّيلياة. عاديفي حين ال يمكن للحكومة الث ة لال 

، لكناها رغم ذلك حكومة «عمالياة»واالختالف هنا رئيسي. لقد كانت حكومة ماك دوانلد 

ذا  مبرّيلياة البريطانياة في الهند ومصر مثال. وا  اها ترتكز على الحفاظ على الهيمنة اال  مبرّيلياة لأن ا 

اة المقبلة في الصا  اوري ة الفضل ين وجدان آأنا لهذه الأخير ما قارانا حكومة ماك دوانلد ابلحكومة الث

يمقراطي  مبرّيلياة. فال يكمن الأمر في طابع حكومة كانتون الدا اها حكومة معادية لال  في آأن

ين، فحسب، بل آأيضا، وقبل  اة المقبلة لكامل الصا اوري البرجوازي التاي هي جنين الحكومة الث

مبر آأالكلا شيء، في  الا حكومة معادية لال  م تحرزه هيمكنها آأن تكون ا  و ّيلياة، وآأنا كلا تقدا

اة العالمياة. اوري مبرّيلياة، وابلتاالي، ضربة لصالح الحركة الث اة لعالم اال   بمثابة ضربة قوي

اه   مضى، قبل حلول عصر الثاورة العالمياة، كانت فيمالقد كان لينين على حقا عندما قال آأن

يمقراطياة ال ر الوطني جزءا من الحركة الدا اورة حركة التاحرا ة. وال ن، بعد انتصار الث عاما

ر الوطني جزءا  اورة العالمياة، آأصبحت حركة التاحرا وفييتياة في روس يا، وحلول عصر الث السا

اورة العمالياة العالمياة.  من الث

اة المقبلة  اوري لم يأأخذ ميف هذه الخاصياة المميازة بعين االعتبار. آأعتقد آأنا طابع الحكومة الث

ين س يكون،  ثنا عنه في بلدان عام في الصا اها حكومة 2201عموما، مشابها لما كناا تحدا ن ، ا 
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اها س تكون، قبل كلا  يمقراطياة، مع اختالف يقوم في آأن اة العمال والفالحين الدا بمثابة دكتاتوري

مبرّيلياة.  شيء، حكومة معادية لال 

ر ا لى تطوا ، ا  ر غير رآأسمالي، آأو بتعبير آأصحا لى تطوا تراكي في ش س تكون حكومة انتقال ا 

نا هذا المجرى في  ين. ا  اورة في الصا ي يجب آأن تسير فيه الث ين. ذلك هو االتاجاه الذا الصا

اها  ن ر وطني فا  ينياة ثورة تحرا اورة الصا ا كانت الث ال. لما اورة تسهاله ثالثة عوامل: آأوا ر الث تطوا

اة ا كانت البرجوازي ين؛ اثنيا. لما ينياة الوط  ستسير ضدا اال مبرّيلياة وآأعوانها في الصا نياة الكبيرة الصا

وس ياة في فترة  اة الوطنياة الرا ا كانت عليه البرجوازي نا ذلك 2201ضعيفة، وآأضعف مما ، فا 

ر في  ين ستتطوا اورة في الصا يسهال هيمنة الطبقة العمالياة وقيادة الحزب للفالحين؛ اثلثا. آأنا الث

اورة المظفارة في وفييتي. ا   ظروف تمكانها من اس تغالل تجربة وعون الث نا بلوغ هذا االتاحاد السا

ده عوامل عديدة.  المجرى الناجاح التاام والمؤكاد س تحدا

ينياة، على وجه التاحديد،  اورة الصا لكنا الأمر الواضح هو آأنا الناضال في سبيل هذا الطريق للث

اين الأساس ياة. يني يوعياين الصا ة الش ا  هو مهما

ين  يوعياين الصا ة الش ا اق بموقفهم من الكيومينتانغ والحومن هنا تبرز مهما اين فيما يتعل اة ي اوري كومة الث

اها  ينياين آأن ينسحبوا من الكيومنتانغ. آأي يوعياين الصا ين. لقد قيل آأنا على الش ا المقبلة في الصا

ينياين من الكيومنتانغ في الوقت  يوعياين الصا فاق س يكون ذلك خطأأ. س يكون انسحاب الش ا الرا

اهن خطأأ كبيرا. فكا ، بقاء الرا ينياة وطابعها وآ فاقها، تدعام، دون شكا اورة الصا مل مجرى الث

اين في الكيومنتانغ وتقوية عملهم فيه. يني يوعياين الصا  الش ا

اة المقبلة؟ ال فقط  اوري يني آأن يشارك في الحكومة الث يوعي الصا لكن هل يمكن للحزب الش ا

ينيا  اورة الصا آ فاقها تدعام ة وطابعها و يس تطيع ذلك فحسب، بل يجب عليه ذلك. فمجرى الث

نا في ذلك تكمن  ين. ا  اة المقبلة في الصا اوري يني في الحكومة الث يوعي الصا مشاركة الحزب الش ا

ينياة اة لخلق فعلي لهيمنة الطبقة العمالياة الصا ماانت الجوهري حدى الضا  .ا 
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 نية يف الص. القضية الفالزي1

ابعة ابلقضياة الفالحياة في ا اق مالحظتي الرا ين. يعتقد ميف آأنا من الواجبتتعل روع  لصا الشا

ين يف الصا وفييتات ومن ذلك سوفييتات الفالحين في الرا ي. مباشرة في تطبيق شعار تأأليف السا

لى الأمام. ا ا   آأرى آأنا ميف يسير كثيرا جدا

ين. لكنا  ناعياة في الصا يف متجنابين ذلك في المراكز الصا اف سوفييتات في الرا ال يمكننا آأن نأأل

ين ليس شعار مباشرا في الوقت الحاضر. تأألي ناعياة في الصا ف سوفييتات في المراكز الصا

ي يحيطها. فال  آأالويجب  وفييتات خارج الوضع الذا اه ال يمكن تقدير السا هن آأن يغيب عن الذا

ين في مرحلة  ذا لم تكن الصا وفييتات، والحالة هنا سوفييتات الفالحين، فا  يمكن تنظيم السا

م نظام الأمور القديم وتبني سلطة جديدة، آ خذين في الحس بان آأنا آأوج حركة فالح  ياة تحطا

رت الحاجز ودخلت مرحلة تركيز سلطة  ين كانت قد فجا ناعياة في الصا المراكز الصا

وفييتات.  السا

ينياة عموما قد دخلوا، بعُد، هذه المرحلة؟  اورة الصا اين والث يني هل يمكننا القول آأنا الفالحين الصا

، ال ا، في حين  كالا لى بعيد جدا اما هو جري ا  ن وفييتات ال ن ا  يمكننا ذلك. فالحديث عن السا

وفييتات بل تأأليف لجان الفالحين.   آأنا القضياة التاي يجب طرحها اليوم ليست السا

ورة التاي آأراها هي لجان فالحياة ينتخبها الفالحون، قادرة على صياغة مطالب الفالحين  نا الصا ا 

اة. ويجب آأن الأساس ياة، وتتا  جراءات لضمان تحقيق تلك المطالب بطريقة ثوري خذ كلا اال 

يف. اورة في الرا ر الث اجان بمثابة محور تطوا  تكون هذه الل

اورة  آأعلم آأنا هنالك آأعضاء من الكيومينتانغ وحتاى ش يوعياين ال يرون آأن من الممكن اندالع الث

ذا ما انخرط الفالحون اه ا  اهم يخشون آأن اهم سوف يجعلون وح في الأرّيف لأن ن اورة فا  دة في الث

اما كان انخراط الفالحين  فاق، هذا خطأأ كبير. فكل اها الرا مبرّيلياة تضطرب. آأي الجبهة المعادية لال 

ين آأصلب وآأقوى.  مبرّيلياة في الصا اورة آأسرع وآأوسع، كانت الجبهة المعادية لال  ينياين في الث الصا

ة اتنغ بينغ افي الأطروحات، وخاصا نا مؤل ة شان، على صواب اتما عندما ساندوا فكرة آأنا تلبي-ا 

لحاحا عند الفالحين هي شرط جوهري النتصار  اة لعدد معيان من المطالب الأكثر ا  فوري
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ين. وآأعتقد آأنا الوقت قد حان لكسر هذا الجمود و اورة في الصا حين نحو الفال« الحياد»الث

ي نالحظه عند في عمل بعض عناصر الكيومينتانغ. آأع  اه يجب على كلا من الالذا حزب تقد آأن

لى الأفعال  يني والكيومينتانغ، وابلتاالي حكومة كانتون، االنتقال من الأقوال ا  يوعي الصا الش ا

اة. ر، وآأن يطرحا قضياة تلبية مطالب الفالحين الأكثر حيوي  دون تأأخا

اه يج اورة. وآأعتقد آأن ده مجرى الث  بما يمكن آأن يكون لذلك من آ فاق ومدى فذلك س يحدا

لى آأبعد من تأأميم الأرض. وفي جميع الأحوال، ال يجب آأن  المضي في القضاّي بعيدة المدى ا 

اى عن شعار مثل شعار تأأميم الأرض.  نتخل

نهاض جماهير  اين آأن يتاخذوها ال  يني اين الصا اوري ما هي الطرق والوسائل التاي يجب على الث

اورة. اين الواسعة للث يني  الفالحين الصا

اه يمكن  روف المعيانة.آأعتقد آأن ث عن ثالث طرق في الظا  نا آأن نتحدا

ينياون ابلتاأأثير في  اون الصا اوري اجان الفالحياة ومن داخلها يقوم الث الطريقة الأولى هي تأأليف الل

ياة آأعتقد آأنا الجمعياات الفالح «(. ماذا عن الجمعياات الفالحياة؟»الفالحين. )صوت يهتف: 

اجان الفالحياة آأو  ع حول الل لى لجان فالحياة تتمتاع بكلا التادابير الحكوميا ستتجما ل ا  ة تتحوا

ثت عن هذه الطريقة. لكنها طريقة غير كافية.  اة لتحقيق المطالب الفالحياة. لقد تحدا روري الضا

ة.  اين لهذه المهما ين ما يكفي من الثاوري اه يوجد في الصا ذاجة آأن يذهب في اعتقادان آأن فمن السا

ين قرابة  نا في الصا مليون صيني آأكثر من تسعة آأعشارهم  210مليون ساكن، منهم قرابة  200ا 

اين يمكنهم آأن  يني اين الصا اوري نا آأيا شخص يعتقد آأنا بضعة عشرات الآالف من الث فالحون. فا 

اما هي  ن ضافياة ا  نا وسائل ا  اما هو مخطئ. وابلتاالي فا  ن يشملوا هذا المحيط من الفالحين ا 

اة.  ضروري

اانية هي ا اة الجديدة. فمما الالطريقة الث اوري عبياة الث  لتاأأثير في الفالحين من خالل الحكومة الشا

ر حكومة جديدة، حكومة من طراز حكومة  اه س تتركاز في الأقاليم التاي س تحرَّ شكا فيه آأن

اركيز على موضوع تلبية  اه يجب على تلك الحكومة وجهازها الت ا ال شكا فيه آأن كانتون. ومما

يوعياين مطالب الفالحين الأكث ة الش ا نا مهما اورة. لذا، فا  م الث ذا ما آأرادت حقاا آأن تتقدا لحاحا ا  ر ا 

اين عموما هي آأن ينخرطوا في جهاز الحكومة الجديدة حتاى تكون تلك الحكومة قريبة  اوري والث

ا  ما ة ا  من جماهير الفالحين ومن خاللها يساعدوا الفالحين على ضمان تلبية مطالبهم الملحا

روف.ابنتزاع آأراضي ا يع حسب الظا اين آأو تقليص الجباية والرا  لمالكين العقااري
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ثت عن  اوري. لقد كنت تحدا االثة هي التاأأثير في الفالحين من خالل الجيش الث الطريقة الث

ة س تدخل  ل قوا اوري هو آأوا ينياة. فالجيش الث اورة الصا اوري الكبيرة في الث آأهمياة الجيش الث

ال ، آأوا ، بمناطق فالحياة كثيفة السكاان، وابلتاالي س يمرا بكلا ما الأقاليم الجديدة، وس يمرا

ائة. فالأمر يتوقاف، آأساسا،  ن نظرة الفالح للحكومة الجديدة وما لها سمات جيادة آأو سي يكوا

اين، وقدرته على  اوري، وموقفه من الفالحين ومن المالكين العقااري على سلوك الجيش الث

، موقف الفالحين من الحكومة الجديدة الكيومنتانغ مساعدة الفالحين؛ وعلى ما س يكون عليه

ن لم ننس آأنا هناك عددا ال بأأس به من العناصر المتشكاكة  ينياة عموما. فا  اورة الصا ومن الث

ار لون الجيش نحو الأسوآأ، فس يكون  ين والتاي يمكنها آأن تغي اوري في الصا التحقت ابلجيش الث

ياسي للج اون الس ا ين وس ياس ته الفالحياة كبيرمعلوما كم آأنا آأهمياة الل اوري في الصا اتن يش الث

 في عيون الفالحين.

اين عموما آأن يتاخذوا كلا التادابير  يني اين الصا اوري اين والث يني يوعياين الصا لذا، يجب على الش ا

وح  ليجعلوا العناصر المعادية للفالحين داخل الجيش في موضع حياد حتاى يحافظوا على الرا

اة عند الجيش اوري اورة.الث  ، وحتاى يضمنوا آأن يساعد الجيش الفالحين وينهضهم للث

ين، لكن فيما بعد، عندما يحطا رحاله تكون  ب به في الصا اوري مرحا قيل لنا آأنا الجيش الث

وفييتي آأثناء الحرب  احاد السا ي حدث عندان هنا في االت اه نفس الأمر الذا ن ة. ا  هنالك خيبة عاما

اه عند ر الجيش آأقاليم جديدة ويحطا رحاله فيها، يصبح هنالكالأهلياة. وتفسيرها هو آأن ، ما يحرا

اين  اوري كان المحلاياين. وقد اس تطعنا نحن الث بمعنى معيان، آ خرين يقتاتون على حساب السا

ح كفاة تلك المساوئ ببذل الجهد بواسطة الجيش لمساعدة  وفييتياين، بوجه عام، آأن نرجا السا

اي اين آأيضا آأن يعرفوا كيالفالحين ضدا المالكين العقااري يني اين الصا اوري حوا ن. فيجب على الث ف يرجا

 .كفاة تلك المساوئ بوضع س ياسة فالحياة صحيحة للجيش
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 ني الصية وهيمنتها يفلطبقة العمال. ا6

ينياة. آأعتقد آأنا الأطروحات لم تؤكاد، بما فيه  اق مالحظتي الخامسة ابلطبقة العمالياة الصا تتعل

ي يطرحه رافس آأيا الكفاية، على دور ال  ؤال الذا نا السا يتها. ا  ين وآأهما طبقة العمالياة في الصا

ليها آأهي يسار الكيومنتانغ آأم وسطه؟  اين آأنفسهم آأن يتاجهوا ا  يني يوعياين الصا جهة يجب على الش ا

لى الطبقة العمالياة قبل  اين آأن يتاجهوا ا  يني يوعياين الصا ذ آأعتقد آأنا على الش ا هو سؤال غريب. ا 

حيحة  كلا شيء، اورة. فتلك هي الطريقة الصا يني نحو الث ر الصا وآأن يدفعوا قادة حركة التاحرا

ضراابت العمال  اين رفاقا ال يقبلون ا  يني يوعياين الصا لطرح القضياة. آأعلم آأنا هناك من بين الش ا

اة ووضعهم القانوني، ويمنعون العمال عن القيام ابال ضراب. )صوت  لتحسين ظروفهم المادي

فاق، ذلك خطأأ كبير.«(. ذلك في كانتون وش نغهاي حدث»يهتف:  اها الرا  آأي

ينياة وآأهمياتها. ويجب آأن نعتبر ما في  نا ذلك استنقاص خطير من دور الطبقة العمالياة الصا ا 

ذا لم يس تغلا  الأطروحات من ذلك القبيل بمثابة الأمر المدان بصرامة. وس يكون خطأأ كبيرا ا 

ينياون الوضع الح يوعياون الصا اةالش ا  الي المالئم ليساعدوا العمال على تحسين آأوضاعهم المادي

ن لم تكن لذلك؟ ال يمكن للطبقة العمالياة  اورة ا  ذن، ِلَم تصلح الث والقانونياة حتاى ابال ضراب. ا 

مبرّيلياة آأثناء اال ضراابت.  بهم آأعوان اال  ذا كان آأبناؤها يعاقبهم ويعذا ة عظيمة ا  آأن تكون قوا

ذالل ا ة والكرامة ويجب آأن يتوقاف ا  امن حتاى يقوى شعور القوا لقرون الوسطى مهما كان الث

اة. وبدون هذا ال يمكن  اوري اين وحتاى يصبحوا قادرين على قيادة الحركة الث يني عند العمال الصا

ينياة،  ين. وابلتاالي يجب آأن تأأخذ مطالب الطبقة العمالياة الصا اورة في الصا ر انتصار الث تصوا

اة والقانون  ا في االقتصادي ازا خاصا لى تحسين ظروفها تحسينا ملموسا، حي ياة، التاي تهدف ا 

نعم. ذلك مذكور في الأطروحات، «(. ذلك مذكور في الأطروحات»الأطروحات. )ميف: 

ازا غير كاف  .لكن للأسف، هذه المطالب انلت حي
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 الصني . قضية الشباب يف7

ا  ن ين. ا  باب في الصا ادسة بقضياة الش ا اق مالحظتي السا أأخذ هذه القضياة تُ  آأاله لمن الغريب تتعل

ين. لقد تناول تقارير اتنغ  بعين االعتبار في الأطروحات، رغم آأنا لها ال ن آأكبر آأهمياة في الصا

باب اليوم في -ابنغ نا لقضياة الش ا سف، ال يوليها الأهمياة الكافية. ا  شان* هذه القضياة، لكناه للأ

باب الطالا  لياة. الش ا ين الأهمياة الأوا بابالصا باب العمالي، والش ا اون(، والش ا اوري  بيي )الطلبة الث

ذا ما انساقت لتأأثير  –الفالحي  اورة بخطى عمالقة ا  م ابلث ة يمكنها آأن تتقدا ن قوا اها تكوا كل

ياسي. فيجب  يديولوجي والس ا هن آأنا ما من آأحد يعاني من آأالالكيومنتانغ اال   يغيب عن الذا

اس مبرّيلي بأأكثر عمق وات ه االضطهاد اال  ا وآأليما للناضال ضدا اعا، وما من آأحد يملك وعيا حادا

اين آأن يأأخذوا  يني اين الصا اوري يني والث يوعي الصا يني. فيجب على الحزب الش ا باب الصا ا للش ا مما

. يجب آأن  لى آأقصى حدا باب ا  وا عملهم بين الش ا هذه النااحية بكامل عين االعتبار، وآأن يقوا

اب منزلته في الأطروحات ال  ينياةتكون للشا  .متعلاقة ابلقضياة الصا

 ت. بعض االستنتاجا8

ث في بعض االس تنتاجات  مبرّيلياة في الصا  فيماآأريد آأن آأتحدا  وفيماين، يتعلاق ابلناضال ضدا اال 

يني ال يمكنه اليوم آأن  يوعي الصا ا ال شكا فيه آأنا الحزب الش ا يخصا المسأألة الفالحياة. فمما

افاق  سقاط االت او يقتصر على المطالبة اب  ة ياات الجائرة. فذلك مطلب يؤكاده اليوم واقع الث رة المضادا

لى آأبعد -وعلى رآأسها شانغ هساي يني ا  يوعي الصا ليانغ. ومن البديهيي آأن يذهب الحزب الش ا

 من ذلك.

م سكك الحديد. ذلك ضروري، ويجب آأن  روري، من جملة آأمور آأخرى، آأن يأأما فمن الضا

روري، من جملة آأمور آأخر  ى، آأن يكون في البال آأفق تأأميم آأكبر المعامل ينجز. ومن الضا

سات التاي يناصب مالكوها عداء صريحا  ر تأأميم تلك المؤسا ياق، يتصدا والمصانع. وفي هذا الس ا
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اة للقضياة الفالحياة في صلة بأ فاق  روري آأن تعطى آأولوي يني. كما من الضا عب الصا وعنيفا للشا

اه من الواج ين. فما آأعتقد آأن اورة في الصا ب القيام به على المدى البعيد هو حجز آأراضي الث

اين لصالح الفالحين وتأأميم الأرض. وما بقي س يكون بديهياا.  المالكين العقااري

فاق، تلك هي المالحظات التاي آأردت تقديمها اها الرا  .آأي



 

 

 ةالصيني قضارا الثورة

يوعي الُبلشفي اة للحزب الش ا تها اللاجنة المركزي عاية، آأقرا ي ف آأطروحات للدا

وفيايتي،   2217نيسان  12االتاحاد السا

 صينيةآفاق الثورة ال. 2

ينياة هي: اورة الصا د طابع الث  العوامل الأساس ياة التاي تحدا

مبرّيلياة عليها ماليا واقتصادّي؛ .آأ  ين كش به مس تعَمرة وهيمنة اال   وضع الصا

اة وال ما تمارسه بقاّي اال قطاع من اضطهاد واش تداده بما تمارسه العسكر  .ب بيروقراطياة ي

 من اضطهاد؛

حين الواسعة ضدا  .ت ي تخوضه جماهير العمال والفالا اوري العظيم الذا الناضال الث

 االضطهاد اال قطاعي والبيروقراطي وضدا اال مبرّيلياة؛
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مبرّيلياة وخوفها من آأن تزيحها  .ث ياسي وتبعياتها لال  اة الوطنياة الس ا ضعف البرجوازي

اة؛ اوري  الحركة الث

غيلة؛ .ج اوري العظيم وعلوا هيبتها بين الجماهير الشا  نشاط الطبقة العمالياة الث

ين؛ .ح اة الطبقة العمالياة بجوار الصا  وجود دكتاتوري

ين طريقان: ر الأحداث في الصا  لذا، س يكون لتطوا

افاقا مع اال مبرّيلياة و  اُة الوطنياة الطبقَة العمالياة وتقيم ات ا آأْن تسحق البرجوازي ما شنا معها حملة ت ا 

آأسمالياة؛ رساء سلطة الرا ا اب  اورة لتضع لها حدا  على الث

ي من هيمنتها وتأأخذ على  اَة الوطنياة عن طريقها وتقوا ا آأْن تزيح الطبقُة العمالياة البرجوازي ما وا 

غيل في المدينة وفي البالد في سبيل هزم  عب الشا عاتقها قيادة الجماهير الواسعة من الشا

ل مقاومة البرجوا اة انتصارا كامال لتحوا يمقراطياة البرجوازي اورة الدا اة الوطنياة وضمان انتصار الث زي

لى ثورة اشتراكية بكلا ما يترتاب عن ذلك. اورة، تدريجياا، ا   هذه الث

وفيايتياة  ت السا احاد الجمهورّيا اة الطبقة العمالياة في ات آأسمالي ووجود دكتاتوري نا آأزمة العالم الرا ا 

اما يدفعاالشتراكية، ا ن ينياة، ا  ان لتاي يمكن اس تخدام تجربته بنجاح من جانب الطبقة العمالياة الصا

ااني. ينياة الطريق الث اورة الصا لى آأن تسلك الث  كثيرا ا 

ينياة، آأساسا، بجبهة متاحدة. وال يوجد ال ن  اورة الصا مبرّيلياة الث ومن انحية آأخرى، تضرب اال 

مبرّيلي قبل ثورة آأ بين اال مبرّيلياين انشقاق وحروب، مثلم كتوبر ا كان عليه حال المعسكر اال 

ينياة س تعترضها، في طريقها  اورة الصا لى آأنا الث ا يسباب ضعف اال مبرّيلياة؛ فهذا الواقع يشير ا  مما

لى الناصر، صعوابت آأكبر من تلك التاي اعترضت ثورة آأكتوبر وآأنا االنسحاابت والخياانت  ا 

ا كان في الحرب الأ  وفيايتياة االشتراكية بس تكون آأكثر مما ت السا احاد الجمهورّيا ما ال هلياة في ات

 يقاس.

ينياة. اورة الصا مة المميازة للث اورة هو السا راع بين هذين الطريقين للث نا الصا  لذا، فا 

يوعياين الأساس ياة هي الكفاح في سبيل  ة الش ا نا مهما بب، على وجه التاحديد، فا  ولهذا السا

ااني في  ينياةانتصار الطريق الث اورة الصا  .انتصار الث
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 ورة الصينية. أوىل ماازل الث1

مال، حيث كان الجيش الوطني  ينياة، زمن الحملة الأولى على الشا اورة الصا في آأولى مراحل الث

ة الحركة العمالياة -يقترب من نهر ّينغ تسي وينجز الناصر تلو الناصر، لكن دون آأن تكون قوا

اورة.والفالحياة قد عظمت بعُد، سايرت  اة( الث اة الوطنياة )وليس الكمبرادوري  البرجوازي

 لقد كانت ثورة كلا الجبهة الوطنياة المتاحدة.

اة الوطنياة. فكلا ما يعنيه ذلك  اورة والبرجوازي اه لم تكن هنالك تناقضات بين الث ال يعني ذلك آأن

اها اها تحاول آأْن تس تغل ن ذ تساند الثاورَة، فا  اة الوطنياة، ا  ة، وآأن لمصالحها الخ آأنا البرجوازي اصا

راع بين اليمينياين  يطرة على الأراضي. والصا تحدا من مداها خالل قيادتها لكامل مسار الس ا

اين في الكيومينتانغ هو مظهر تلك التاناقضات في تلك المرحلة.  واليساري

نا محاولة تشان كاي ية من-ا  ل محاولة جدا يوعياين من الكيومينتانغ كانت آأوا  تش يك طرد الش ا

يوعي  اة للحزب الش ا اة الوطنياة لمحاربة الثاورة. وكما رآأينا، كانت اللجنة المركزي جانب البرجوازي

وفيايتي قد اعتبرت آأنا  احاد السا يوعي على الخط آأْن يقوم على بقاء ال»البلشفي في االت حزب الش ا

روري آأن «. في الكيومينتانغ ا آأْن يس تقيل الي »وآأنا من الضا ما ين من م يتاجه العمل نحو ا 

 (.2216)نيسان « الكيومينتانغ آأو يطرد منه

يوعياين في  اين والش ا اورة وتعاون متين بين اليساري ر الث لى تعاظم تطوا ا قاد ا  كان هذا الخط مما

اين  الكيومينتانغ وفي الحكومة الوطنياة وتقوية وحدة الكيومينتانغ وفي ذات الوقت فضح اليميني

جبارهم  م من على الخضوع النضباط الكيومينتانغ الس تغالل ما لهفي الكيومينتانغ وعزلهم وا 

اورة. ْن خرقوا انضباطه وخانوا مصالح الث  صالت وتجربة آأو طردهم من الكيومينتانغ ا 

ر عظيم في الحركة  ا. فقد حدث تطوا ة هذا الخط تأأكيدا اتما حقة صحا لقد آأكادت الأحداث الالا

اة من الفالحياة وتنظيم الجمعياات الفالحياة ولجان ا حين في الأرّيف، وموجة قوي لفالا

اال ضراابت في المدن، وتأأليف المجالس النقاابياة، وحملة الجيش الوطني المظفارة على ش نغهاي 

نزال الجيوش اال مبرّيلياة  رساء البواخر الحربياة وا  ا اس تدعى ا   هذه الأحداث وآأخرى –مما

حيح الو  لى آأنا الخط المعتمد هو الخط الصا  حيد.مماثلة تشير ا 
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اين في ش باط  ر هذه الحالة لوحدها آأنا سعي اليميني لى تقس يم الكيومينتانغ  2217وتفسا ا 

اوري في  وتركيز مركز جديد عوضا عنه في انن شانغ قد فشل آأمام ما آأبداه الكيومينتانغ الث

جماع على مقاومتهم.  ُووهان من ا 

اه قد حدث في البالد تجما  لى آأن شارة ا  ا لكنا تلك المحاولة كانت ا  ين ع للقوى وآأنا اليميني

اورة. دون من نشاطهم ضدا الث اهم سيشدا ن اة الوطنياة لم يستسلموا وآأ  والبرجوازي

وفيايتي على صواب عندما آأعلنت  احاد السا يوعي في االت اة للحزب الش ا لقد كانت اللجنة المركزي

: 2217في آ ذار   آأنا

ع القوى الطبقياة وت مبرّيل ﴿آأ. في الوقت الحالي، وارتباطا بتجما اورة مركز الجيوش اال  ياة، تمرا الث

ات، بكلا حزم، تطوير الحركة  ذا تبن الا ا  ينياة بمرحلة دقيقة، ولن تبلغ نجاحاتها المقبلة ا  الصا

اة؛  الجماهيري

لى  اة ا  حين الجهوي حين وتحويل لجان الفالا روري قبول عملياة تسليح العمال والفالا ب. من الضا

لطة الحكوميا  اتي؛آأجهزة حقيقياة للسا فاع الذا  ة مجهازة بسالح الدا

يوعي آأن يغظ الطرف عن س ياسة الخيانة الرجعياة عند يمين  ت. ال يجب على الحزب الش ا

يني قصد  يوعي الصا الكيومينتانغ، ويجب عليه آأن يعباأأ الجماهير حول الكيومينتانغ والحزب الش ا

اين.﴾ )  (2217آ ذار  2فضح اليميني

هل آأن نفهم ذن، س يكون من السا مبرّيلي  ا  اورة الجارف من جهة آأولى، والعدوان اال  آأنا س يل الث

اورة  لى معسكر الث اة الوطنياة ا  على ش نغهاي من جهة اثنية، قد كاان في صلة بدفع البرجوازي

ضراابت العمال فيها في صلة  ة مثلما كانت س يطرة الجيش الوطني على ش نغهاي وا  المضادا

اورة.... د اال مبرّيلياين لسحق الث  بتوحا

مطار  ين. فبا  وذلك ما حصل. فمجزة اننكين هي بمثابة تمايز جديد في القوى المتناحرة في الصا

لى تقديم العون  اهم يسعون ا  مبرّيلياون آأن يبيانوا آأن اما يريد اال  ن ش نغهاي ابلقنابل وتقديم آأجل ا 

ينياة. اورة الصا اة الوطنياة قصد صراع مشترك ضدا الث  للبرجوازي

تش يك الناار على اجتماعات العمال ونسج انقالاب بمثابة -تشان كايومن انحية آأخرى، فتح 

اين  اه جاهز ليعقد بينهم وبين البرجوازي االس تجابة لطلب اال مبرّيلياين، فكأأنا لسان حاله يقول آأن

اين يني حين الصا افاقا ضدا العمال والفالا  .الوطنياين ات
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 ورة الصينية. ثاني ماازل الث2

ال انقالب تشان كاي اورة تش  -مث اورة وبروز مركز مضادا للث اة الوطنياة الث يك مغادرة البرجوازي

ينياة. اورة الصا مبرّيلياة ضدا الث  قومي وعقد اتافاق بين يمين الكيومينتانغ واال 

ين معسكران وحكومتان -انقالب تشان كاي اه قد آأصبح في جنوب الصا ن تش يك يعني آأ

اورة في ُووهان ومركز  ة في اننكين.وجيشان؛ مركزان: مركز الث اورة المضادا  الث

رها وآأنا االندفاع -انقالب تشان كاي اورة قد دخلت اثني مراحل تطوا تش يك يعني آأنا الث

ي كان قد بدآأ بثورة كلا الجبهة الوطنياة المتاحدة قد آأصبح ثورة جماهير واسعة من العمال  الذا

حين، آأصبحت ثورة زراعياة س تمكان من تقوية الناضال ضدا اال   يعه وضدا مبرّيلياة توس  والفالا

اين ومجموعة تشان كاي اورة.تش يك المضادا -النابالء والأس ياد اال قطاعياين وضدا العسكري  ة للث

ي يسهال  رها وذاك الذا ي يسهال تطوا راع بين طريقي الثاورة؛ بين هذا الذا يعني ذلك آأنا الصا

ته يوما بعد يوم، وس يملأ كامل المرحلة الحاليا  اورةتصفيتها، ستزداد حدا  .ة من الث

حين  اة العمال والفالا اوري في ُووهان س يصبح فعال جهاز دكتاتوري يعني ذلك آأنا الكيومينتانغ الث

ا مجموعة تشان  مبرّيلياة. آأما اة واال  ذا ما خاض نضاال حازما ضدا العسكري اة ا  اوري يمقراطياة الث الدا

اها تقطع صلتها-كاي اورة في اننكين فطالما آأن ة للث ب من ابلعمال والف تش يك المضادا حين وتتقرا الا

اين. لى ذات مصير العسكري مبرّيلياة، س تؤول ا   اال 

اين داخل  لكن ينتج عن ذلك آأنا س ياسة الحفاظ على وحدة الكيومينتانغ؛ س ياسة عزل اليميني

اورة ويجب  اورة، ال تناسب المهمات الجديدة للث الكيومينتانغ واس تخدامهم لأهداف الث

اين حتاى يقاستبدالها بس ياسة حاز  ع مة لطرد يمين الكيومينتانغ، بس ياسة حازمة ضدا اليميني

ة البالد في آأيدي كيومينتانغ ثوري،  ة، بس ياسة تركاز كلا قوا التاغلاب عليهم س ياس ياا بصورة اتما

كيومينتانغ ثوري من دون عناصره اليمينياة، كيومينتانغ كتكتال من يسار الكيومينتانغ 

يوعياين.  والش ا
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يوعياين في الكيومينت كما ينتج اين والش ا انغ، عن ذلك آأيضا آأنا س ياسة التاعاون المتين بين اليساري

حين  ين في هذه المرحلة، تعكس التاحالف بين العمال والفالا ي اكتسى آأهمياة ومغزى خاصا الذا

اورة. ي يتشكال خارج الكيومينتانغ، ومن دون مثل ذلك التاعاون يس تحيل انتصار الث  الذا

اة يكمن في مواصلة  كما ينتج اوري ة الكيومينتانغ الث عن ذلك آأيضا آأنا المصدر الأساسي لقوا

اة  اة وفي تقوية منظماتها الجماهيري اوري حين الث ر حركة العمال والفالا حين  لجان –تطوا الفالا

اة  اوري اة الث اة، نقااابت العمال، وغيرها من المنظمات الجماهيري اوري اها عن-الث اصر ، من جهة آأن

اشاط تحض  اورة هي عمق الن ئيس ياة النتصار الث مانة الرا وفيايتات المقبلة، وفي آأنا الضا اة للسا يري

ة  اورة المضادا غيل، وفي آأنا المصل المضادا للث عب الشا اوري عند آأوسع الجماهير من الشا الث

حين.  هو تسليح العمال والفالا

لى جانب نض يوعي، ا  يومينتانغ اله في صفوف الك كما ينتج عن ذلك آأخيرا آأنا على الحزب الش ا

اها شرط  اوري نفسه، آأن يحافظ على اس تقاللياته آأكثر من آأي وقت مضى، من جهة آأن الث

يمقراطياة اة الدا اورة البرجوازي  .جوهري لضمان هيمنة الطبقة العمالياة على الث

 . أخطاء املعارضة2

اها ال تفهم طابع ا يالخطأأ الأساسي عند المعارضة )راديك وشركاؤه( آأن اورة في الصا ن والمرحلة لث

طارها العالمي الحالي.  التاي تجتازها وا 

رت بها ثورة آأكتوبر تقري  ينياة بنفس الوتيرة التاي تطوا اورة الصا ر الث با. تطالب المعارضة بأأن تتطوا

مبرّيلياين وآأعوانهم.  والمعارضة غير راضية لأنا عمال ش نغهاي لم يخوضوا معركة فاصلة ضدا اال 

ر بوتيرة سريعة بسبب آأنا الوضلكنا المعار  ين ال يمكنها آأْن تتطوا اورة في الصا ع ضة ال تفهم آأنا الث

ا كان عليه عام  مبرّيلياون في حالة حرب  2227العالمي الحالي هو آأقلا مالئمة مما )ليس اال 

 فيما بينهم(.

اها ال تفهم آأنا المعركة الفاصلة ال يمكن آأن تكون في ظروف غير مالئمة؛ حين يكو ن  نا 

االحتياطي غير جاهز مثلما هو حال البالشفة فلم تكن معركتهم فاصلة في نيسان وآ ب من 

 .2227عام 
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ذا لم نتفادى معركة فاصلة في ظروف غير مالئمة )عندما  اه ا  ال تأأخذ المعارضة ابلحس بان آأن

اورة. اما يعني جعل الأمور آأسهل على آأعداء الث ن  يكون من الممكن تفاديها( ا 

ين فورا. لكن تطالب المعار  حين والجنود في الصا اب العمال والفالا ضة بتأأليف سوفيايتات نوا

وفيايتات؟  ماذا نعني بتأأليف السا

الا خالل موجة عالياة على  اف ا  ل، ال يمكن تأأليفها في آأيا وقت نرغب. فال تتأأل في المقام الأوا

اورة.  نحو خاصا خالل سير الث

ذا ما آأردان قوال جيا  الا كأأجهزة نضال وفي المقام اثني، وا  وفيايتات، آأساسا، ا  اف السا دا، ال تتأأل

لطة. ولقد كان الحال كذلك عام  لطة القائمة، كأأجهزة نضال في سبيل السا . 2201ضدا السا

 .2227تماما مثلما كان الحال في عام 

وفيايتات من الجهة العملياة في الوقت الحالي، مثال حكومة ُووهان؟  لكن ماذا يعني تأأليف السا

لطة القائمة. ويعني ذلك رفع شعار ي  عني ذلك في هذا المجال رفع شعار الناضال ضدا السا

ي يضما  اوري الذا تأأليف آأجهزة سلطة جديدة؛ شعار الناضال ضدا سلطة الكيومينتانغ الث

ش يوعياين يعملون في تكتال مع يسار الكيومينتانغ؛ ضدا ما من سلطة آأخرى قائمة في المنطقة 

اوري.سوى سلطة الكيوم   ينتانغ الث

اة  حين الجماهيري مات العمال والفالا ة تأأليف وتقوية منظا على  –ويعني آأيضا آأن نخلط بين مهما

حين، المجالس النقاابياة، لجان المصانع،  هيئة لجان اال ضراب، التعاونياات الفالحياة، لجان الفالا

ة تركيز نظ –الخ.  اوري، بمهما اه نوع ام سوفياي التاي يستند عليها الكيومينتانغ الث تي من جهة آأن

اوري. ة الكيومينتانغ الث ولة جديد محلا قوا  من سلطة الدا

نا ذلك يعني آأن  ين. ا  اورة حالياا في الصا ويعني آأخيرا عجز عن فهم ما المرحلة التاي تجتاز الث

اورة وهو تمكينهم من نشر آأساطير  يني سالحا جديدا ضدا الث عب الصا نضع في آأيدي آأعداء الشا

ين ليس ثورة وطنياة بل زرع جديد  «سوفيايت موسكو»ة مفادها آأنا ما يحدث في الصا

اما هي  ن وفيايتات في الوقت الحالي، فا  اصطناعياا. لذا، عندما ترفع المعارضة شعار تأأليف السا

ينياة. اورة الصا  تلعب بين آأيدي آأعداء الث

يوعي في غ. لكن ماذا الكيومينتان تعتقد المعارضة آأنا من غير المناسب آأن يشارك الحزب الش ا

ي تطالب فيه كلا العصابة  يوعياون من الكيومينتانغ ال ن في الوقت الذا يعني آأن ينسحب الش ا
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يوعياين من الكيومينتانغ؟ يعني ذلك مغادرة معسكر المعركة  مبرّيلياة وآأعوانها بطرد الش ا اال 

ن  اورة. ا  اي عن حلفائهم في الكيومينتانغ ال سعاد آأعداء الث ضعافوالتاخل الحزب  ذلك يعني ا 

اوري بتسهيل عمل الكافينياكيين في ش نغهاي وبتسليم راية يوعي وعرقلة الكيومينتانغ الث  الش ا

لى يمين الكيومينتانغ. اّيت شعبياة، ا   الكيومينتانغ، وهي آأكثر الرا

اون ويمين الكيومينتانغ ال ن.  ذلك ما يطلبه، على وجه التاحديد، اال مبرّيلياون والعسكري

ذن، يوعي من الكيومينتانغ في  ا  عالنها عن انسحاب الحزب الش ا ينتج عن ذلك آأنا المعارضة اب 

نا االجتماع الأخير للجنة حزبنا  ينياة. ا  اورة الصا اما هي تلعب في آأيدي آأعداء الث ن الوقت الحالي ا 

ة كاملة عندما رفضت آأرضياة المعارضة رفضا صارما فت بصحا ذن قد تصرا اة كانت ا   .المركزي



 

 

 بةمع طل زدرث

 ت صنجامعة صن را 

ر  22موسكو،   2217آأّيا

 

الا اثنتين آأو ثالث ساعات لنقاش اليوم.  ص ا  فاق، للأسف، ال آأس تطيع آأن آأخصا اها الرا آأي

ة القادمة، نقوم بترتيب آأطول محادثة. اليوم، في اعتقادي، قد نقتصر على  اما، في المرا ورب

مت للكتابة. ل ء. قد حصلت على عشرة آأس ئلة في كلا شيدراسة الأس ئلة التاي كانت قد قدا

ضافية، وقيل لي هناك، سأأحاول آأن  ن كانت هناك آأس ئلة ا  سأأجيب عليها في نقاش اليوم. ا 

 آأجيب عنها في حديثنا المقبل. حس نا. دعوان ننكب على العمل.

ؤال ه ضدا بقاّي »  .2 السا يني موجا يف الصا حين في الرا لماذا يخطئ راديك عندما يؤكاد آأن نضال الفالا

ق اة؟اال  ه ضدا البرجوازي  طاع آأكثر بكثير مما هو موجا
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اة آأم بقاّي اال قطاع؟ ين: الرآأسمالية التاجاري ي يمكن تأأكيد س يادته في الصا  ما الذا

سات صناعياة  قطاَع وفي ذات الوقت هم آأصحاب مؤسا ينيون اال  ال العسكريون الصا لماذا يمث

 «كبرى؟

ؤال. ما آأتذكاره هو آأنا ما قاله في الواقع، ال يؤكاد راديك شيئا من قبيل ما ورد  في هذا السا

يني،  يف الصا ا ينفى تماما وجود بقاّي اال قطاع في الرا ما في كلمته آأمام نشطاء منظمة موسكو، ا 

 آأو ال يوليها آأهمياة كبيرة.

 ابلطبع، هذا خطأأ فادح عند راديك.

ين، آأو لم تكن ذات آأهمياة كبيرة قطاعياة في الصا ا اب فلو لم تكن هناك بقاّي ا  يف جدا اس بة للرا لن

راعياة، ولما كانت هناك حاجة للحديث عن  اورة الزا يني، لما كانت هناك آأرضياة لقيام الث الصا

يوعي في المرحلة الراهنة من  حدى آأهما مهمات الحزب الش ا اها ا  راعياة من جهة آأن اورة الزا الث

ينياة. اورة الصا  الث

يني؟ يف الصا  هل يوجد رآأس مال تجاري في الرا

ا يقوم به نعم حين بقدر ال يقلا عما ، موجود. وليس موجودا فحسب، بل يمتصا دم الفالا

اراكم، يمتزج على  الس ياد اال قطاعي. لكن رآأس المال التاجاري هذا، وهو من الناوع بدائيا الت

يني، بهيمنة الس ياد اال قطاعي والمالك العقااري، ويعتمد  يف الصا نحو غير طبيعي، في الرا

حين واضطهادهم. آأساليب هذين ا لأخيرين، آأساليب القرون الوسطى، في اس تغالل الفالا

فاق. اها الرا  ذلك هو بيت القصيد، آأي

خطأأ راديك هو آأنه لم يس توعب هذه الخاصياة، هذا المزيج من هيمنة بقاّي اال قطاع ووجود 

لى جانب الحفاظ على الأساليب اال قطاعياة  يني، ا  يف الصا ن مرآأس المال التاجاري في الرا

حين واضطهادهم.  القرون الوسطى في اس تغالل الفالا

اة والتاوشان وكلا آأنواع الحكام وكامل البيروقراطياة الحالياة القاس ية والجشعة،  تشكال العسكري

ين. ازة في الصا اة، بنية فوقياة لهذه الخاصياة الممي اة وغير عسكري  عسكري

زها.تدعام اال مبرّيلياة كامل هذه الآلة البيروقراطياة ا  ال قطاعياة وتعزا

سات صناعياة  اين مالكي العقاارات هم في ذات الوقت آأصحاب مؤسا فواقع آأنا بعض العسكري

وس، آأيضا، يملكون في  اين الرا ار شيئا في الأمر. لقد كان الكثير من المالكين العقااري ال يغي



 

16 

 

سات صناعياة آأخرى ولم يمنعهم ذلك من آأن يكونوا ممثل قاّي ي بذات الوقت معامل ومؤسا

 اال قطاع.

ذا كان، في عدد من المناطق،  لى النابالء والمالكين  70ا  حين ينتقل ا  في المائة من آأرابح الفالا

ذا ك اين، وا  ذاان المالك العقااري يملك حالياا العقااري دارة والقضاء، وا   سلطة في االقتصاد واال 

اساء والأطفال وبيعهم ال يزال يمارس في عدد من الأ  نعترف  قاليم، وجب علينا آأنكان شراء الن

اين،  لطة المهيمنة في هذه الحالة هي سلطة بقاّي اال قطاع، سلطة المالكين العقااري بأأنا السا

اة، من خالل مزج خاصا بسلطة رآأس المال التاجاري. اة وغير عسكري  والبيروقراطياة عسكري

حين  روط الخصوصياة هي التاي تخلق آأرضياة حركة الفالا اها هذه الشا ن راعياة في اا  ين، الزا لصا

ر، وس تعظم.  تلك الحركة التاي ال تنفكا تتطوا

روط، في حال عدم وجود بقاّي اال قطاع والقمع اال قطاعي، لن يكون  في حال غياب هذه الشا

اين، وما  ين وعن مصادرة آأراضي المالكين العقااري راعياة في الصا اورة الزا هنالك حديث عن الث

لى ذلك.  ا 

ين آأمرا مفهوما.في حال غياب هذه ا راعياة في الصا اورة الزا روط لن تكون الث  لشا

ؤال مكانياة قيام حزب »  .1 السا ا كان الماركس ياون ال يعترفون اب  اه لما لماذا يخطئ راديك عندما يؤكاد آأن

نا الكيومينتانغ هو حزب برجوازي صغير؟  «على آأساس طبقات مختلفة، فا 

ؤال بعض المالحظات.  يس تدعي هذا السا

القضياة على نحو غير صحيح. نحن لم نقل آأبدا، وما من آأحد قال، آأنا آأوال. تطرح هذه 

الكيومينتانغ حزب طبقات مختلفة. هذا ليس صحيحا. لقد قلنا دائما آأنا الكيومينتانغ حزب 

ذا كان الكيومينتانغ  فاق. فا  اها الرا يء، آأي تكتال طبقات مضطهَدة مختلفة. ليس الأمران نفس الشا

يعني ذلك آأنا وال واحدة من الطبقات المرتبطة ابلكيومينتانغ  حزب طبقات مختلفة، فأأال

س يكون لها حزبها الخاصا خارج الكيومينتانغ، وآأنا الكيومينتانغ نفسه س يكون حزاب وحيدا 

 ومشتركا بين جميع تلك الطبقات؟ لكن ما هو الوضع في الواقع؟

ينياة المرتبطة ابلكيومينتانغ، حزب  لخاصا بها: الحزب ها المس تقلا اآأليس للطبقة العمالياة الصا

ة به؟ فمن  مته الخاصا ي يتمايز عن الكيومينتانغ وله برانمجه الخاصا به ومنظا يوعي؛ الذا الش ا

اما هو حزب تكتال طبقات  ن الواضح آأنا الكيومينتانغ ليس حزب طبقات مضطَهدة مختلفة، وا 
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ة. وابلتاالي، ت مات حزبياة خاصا نحو غير  طرح هذه القضياة علىمضطهَدة لها ما يقابلها من منظا

اه  لى الكيومينتانغ فقط على آأن ين، يمكن الناظر ا  صحيح. في الواقع، في الوقت الحالي في الصا

 حزب تكتال طبقات مضطهَدة.

مكانياة قيام حزب تكتال  اثنيا. ليس صحيحا آأن الماركس ياة ال تعترف، من جهة المبدآأ، اب 

اه ال يجوز اة، وآأن من جهة المبدآأ آأن ينخرط الماركس ياون في حزب  طبقات مضطهَدة وثوري

فاق، هذا غير صحيح مطلقا. في الواقع، ال فقط تعترف الماركس ياة  اها الرا من هذا القبيل. آأي

)وس تواصل االعتراف( بجواز، من جهة المبدآأ، بأأن ينخرط الماركس ياون في حزب من ذاك 

دةالقبيل، بل وضعت ذلك المبدآأ موضع التاطبيق العملي في  د آأن ظروف اتريخياة محدا . وآأوا

لى مثال ماركس نفسه عام  لى 2828آأشير ا  اورة الألمانياة، عندما انضما هو وآأنصاره ا  ، زمن الث

اة. ومن  اوري اة الث اة في آألمانيا وتعاون فيها مع ممثلي البرجوازي يمقراطياة البرجوازي ابطة الدا الرا

يمقرا اة الدا ابطة البرجوازي اوري، كان قد المعروف آأن هذه الرا طياة، هذا الحزب البرجوازي الث

اة. وكان ماركس، آ نذاك، رئيس  اوري اة الث لى جانب الماركس ياين، ممثلين عن البرجوازي ، ا  ضما

اة. فقط في ربيع  يمقراطياة البرجوازي ابطة الدا ينانياة الجديدة لسان حال الرا اة الرا تحرير المجل

اة2822 ابطة ، عندما بدآأت تتراجع الموجة الثوري  في آألمانيا، اس تقال ماركس وآأنصاره من الرا

مة للطبقة العمالياة مس تقلاة تماما ولها س ياسة  ر تأأليف منظا يمقراطياة، بعد آأن قرا اة الدا البرجوازي

اة.  طبقياة مس تقل

ينياون في آأّيمنا هذه،  يوعياون الصا ليه الش ا لى آأبعد مما ذهب ا  كما ترون، لقد ذهب ماركس ا 

ين يشكالون ج ة على الذا مته الخاصا زءا من حزب الكيومينتانغ كحزب عمالي مس تقلا له منظا

 وجه التاحديد.

اة  فيماقد يجادل البعض  ابطة البرجوازي لى الرا ذا كان من الأنسب لماركس وآأنصاره االنضمام ا  ا 

يمقراطياة في آألمانيا عام  اوري ضدا 2828الدا ، حين كان الأمر يتعلاق بخوض الناضال الث

ي ال شكا الأوتوقرا اة. هذا قضياة تكتيكية. لكنا الأمر الذا اوري اة الث طياة ابالشتراك مع البرجوازي

 فيه هو آأنا ماركس كان قد آأقرا من النااحية المبدئياة بجواز مثل ذلك االنضمام.

اثلثا. س يكون من غير الصحيح في الأساس القول بأأن حزب الكيومينتانغ في ُووهان هو 

. فال يمكن آأن يصف الكيومينتانغ على هذا حزب برجوازي صغير وال وقوف عند هذا الحدا

ينياة. فليس  ين وال طابع الثاورة الصا الا آأشخاص لم يفهموا ال اال مبرّيلياة في الصا الناحو ا 
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ا «. عادّيا »الكيومينتانغ حزاب برجوازّيا صغيرا  ة وهناك آأنواع مختلفة من الأحزاب البرجوازي

غيرة. لقد كان المناشفة ن صغيران  الصا اون في روس يا حزابن برجوازّيا اوري واالشتراكيون الث

اهما كاان في تحالف حربيي مع  مبرّيلياان، لأن آأيضا لكناهما كاان، في ذات الوقت، حزابن ا 

لى جانبهم في غزو واضطهاد بلدان آأخرى  مبرّيلياين الفرنس ياين والبريطانياين، وينخرطان ا  اال 

 بين النهرين وغاليس يا.وبالد فارس وبالد ما  مثل تركيا

مبرّيلي؟ ابلطبع ال، فحزب الكيومينتانغ معادي  هل يمكننا آأن نقول آأنا الكيومينتانغ هو حزب ا 

مبرّيلياة. ين معادية لال  اورة في الصا مبرّيلياة تماما مثلما هي الث  لال 

. فأأيا شخص ال يقف على هذا االختالف ويخلط بين الكيومينتانغ  واالختالف هنا آأساسيا

اما ال ن اين والمناشفة ا  اوري مبرّيلياة وبين الأحزاب اال مبرّيلياة من قبيل االشتراكيين الث معادي لال 

ين. اة في الصا اوري  هو شخص ال يمتلك آأيا فهم للحركة الوطنياة الث

يوعياون  اف الش ا مبرّيلياا، لما آأل وبطبيعة الحال، لو كان الكيومينتانغ حزاب برجوازّيا صغيرا ا 

ينياون تكتا  ال معه، ولكانوا قد حاربوه. فحقيقة الأمر آأنا الكيومينتانغ حزٌب معادي الصا

ين. وعلى هذا الصعيد،  مبرّيلياة يخوض نضاال ثورّيا ضدا اال مبرّيلياين وعمالئهم في الصا لال 

مبرّيل « االشتراكيين»يقف حزب الكيومينتانغ في منزلة آأعلى من منزلة كلا  ياين من رهط اال 

 .كيرنسكي وتسيريتيلي

ي قبل آأن ينفاذ انقالبه ويشارك في-فحتاى تشانغ كاي  تش يك، وهو يمين الكيومينتانغ، والذا

يوعييان، وحتاى ذلك الحين، كان يفوق كيرنسكي  مختلف المكائد ضدا يسار الكيومينتانغ والش ا

وتسيريتيلي؛ ففي حين كان كيرنسكي وتسيريتيلي يحارابن من آأجل اس تعباد تركيا وبالد 

مبرّيلياة، كان تشانغ كايفارس وبال ا يساعد على تقوية اال  -د ما بين النهرين وغاليس يا، مما

ضعاف  ا كان يساعد على ا  ين مما ائا، ضدا اس تعباد الصا تش يك يناضل، سواء كان جيادا آأو سي

مبرّيلياة.  اال 

ين ش به المس تعَمر، وال يراعي  اه يتجاهل طابع الصا خطأأ راديك، والمعارضة عموما، هو آأن

مبرّيلياة، وال يرى في كيومينتانغ ُووهان من دون يمين طابع  ينياة المعادي لال  الثورة الصا

ينياة ضدا اال مبرّيلياة.  الكيومينتانغ مركز نضال الجماهير الكادحة الصا
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ؤال يوعياة »  .2 السا آأليس هناك تناقض بين تقديركم للكيومينتانغ )خطابكم في اجتماع طلبة الجامعة الش ا

رق،  ر 28لشغيلة الشا تين 2211 آأّيا غيرة-( كتكتال قوا اة الصا يوعي والبرجوازي  -الحزب الش ا

يوعياة في الكيومينتانغ كتكتال آأربع طبقات، بما فيها  ن في قرار  الأممياة الش ا والتاقدير المتضما

اة الكبيرة؟  البرجوازي

يني آأن يظلا في الكيومينتانغ  يوعي الصا ذا ماهل يمكن للحزب الش ا اة الطبققامت دكتات ا  ة وري

ين؟  «العمالياة في الصا

مته  ي قدا لى آأنا تحديد الوضع الحالي داخل الكيومينتانغ الذا في المقام الأول، يجب آأن آأشير ا 

يوعياة في كانون الأول  ع( قد ورد على نحو غير  2216الأممياة الش ا ابع الموسا )االجتماع السا

ا. فـ« سؤالك»صحيح في  اة  بما فيها»يقول: « سؤالك»فلم يكن على نحو دقيق جدا البرجوازي

يوعياة «. الكبيرة اة كبيرة. فهل يعني هذا آأنا الأممياة الش ا اون هم آأيضا برجوازي لكنا الكمرادوري

اة عضوا في التاكتل داخل 2216تعتبر، في كانون الأول عام  اة الكمبرادوري ، البرجوازي

اة العدوا  كانت، وال تزال، الكيومينتانغ؟ من الواضح آأن ال. ذلك آأنا البورجوازية الكمبرادوري

اة الكبيرة بشكل عام،  يوعياة عن البرجوازي ث قرار الأممياة الش ا ادود للكيومينتانغ. وال يتحدا الل

اة الرآأسمالية»ولكن عن  ليه هنا ليس آأيا نوع من «. جزء من البرجوازي وابلتاالي، فما يشار ا 

اة وطنياة من النوع غي اما برجوازي ن اة الكبيرة، وا   ر الكمبرادوري.البرجوازي

اني ال آأرى آأي تناقض بين هذين التاحديدين للكيومينتانغ.  ااني، يجب آأن آأقول آأن في المقام الث

وال آأرى آأيا من ذلك لأنا ما لدينا هنا هو تحديد للكيومينتانغ من وجهتي نظر مختلفتين، فما 

اه غير صحيح؛ فكالهما صحيحان.  من واحد منهما يمكننا آأن نقول عنه آأن

ثت عام عندم حين، لم  2211ا تحدا اه حزب تكتال العمال والفالا عن الكيومينتانغ من جهة آأن

لى وصف الطبقات المرتبطة فعال  لى وصف الوضع الحالي في الكيومينتانغ، وا  آأكن آأرمي ا 

ثت عن الكيومينتانغ حينئذ كنت آأفكار فيه فقط من جهة 2211ابلكيومينتانغ عام  . فعندما تحدا

اه نوع من جها رق المضطهَدة، خصوصا في بلدان آأن از في بلدان الشا ز لحزب ثوري شعبيي ممي

ي  عبيي الذا اوري الشا اه نوع الجهاز من قبيل الحزب الث ن ين والهند؛ من جهة آأ من قبيل الصا

يف. ولقد ذكرت  غيرة في المدينة والرا اة الصا يجب آأن يرتكز على تكتال ثوري للعمال والبرجوازي

اه  وا من س ياسة الجبهةيجب »بوضوح حينئذ آأن ان في مثل تلك البلدان آأن يمرا يوعيي  على الش ا
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غيرة اة الصا اوري للعمال والبرجوازي لى س ياسة التاكتال الث المهمات »نظر: )آأ « الوطنياة المتاحدة ا 

رق يوعياة لشعوب الشا ياس ياة للجامعة الش ا  (.162في: س تالين: قضاّي اللينينياة، ص « الس ا

عبياة وابلتاالي، فما كان يدو  اة الشا اوري اما مس تقبل الأحزاب الث ن ر في ذهني لم يكن الحاضر، وا 

. وكنُت على صواب اتما في ذلك.  بوجه عام، والكيومينتانغ بوجه خاصا

لى بناء نفسها  ذا سعت ا  الا ا  ال يمكن لمنظمات من قبيل الكيومينتانغ آأن يكون لها مس تقبل ا 

غيرة، وع  اة الصا غيرة يجب آأن على تكتال العمال والبرجوازي اة الصا ند الحديث عن البرجوازي

غيرة في  اة الصا ة الأساس ياة للبرجوازي افون القوا ي يأأل حين الذا لى الفالا يذهب تفكيران آأساسا ا 

آأسمالياة. افة من النااحية الرا  البلدان المتخل

ابع ا يوعياة بنواحي مختلفة من هذه القضياة. ففي اجتماعها السا ت الأممياة الش ا ع لكما اهتما موسا

اما من جهة ما هو عليه  ن رت الكيومينتانغ ال من جهة مس تقبله وما يجب آأن يكون عليه، وا  قدا

في الوقت الحاضر، في الوضع الحالي داخل الكيومينتانغ، وفقط من جهة ما هي الطبقات 

يوعياة على صواب اتما عندما آأعلنت 2216المرتبطة به فعال عام  . ولقد كانت الأممياة الش ا

اه اف في الواقع آأن اه يؤل ن ، في ذلك الوقت، وطالما لم يحدث بعُد انقسام في الكيومينتانغ، فا 

اة الوطنياة. يمكننا آأن نضيف  يفية( والبرجوازي اة والرا غيرة )الحضري اة الصا تكتال العمال والبرجوازي

اما ف2216هنا آأنا الكيومينتانغ كان قد استند على تكتال تلك الطبقات ال في عام  ن ي عام ، وا 

2211. 

ي ساهمُت في صياغته مساهمة كبيرة، ينصا بوضوح على آأنا  يوعياة، الذا نا قرار الأممياة الش ا ا 

ة » ل بنشاط في الناضال لمصلحتها الخاصا حين. وهي تتدخا اف الطبقة العمالياة تكتاال مع الفالا تؤل

اة الرآأسمالي اة وقسم من البرجوازي غيرة الحضري اة الصا لى جانب البرجوازي هذا المزيج »وآأنا «. ةا 

ات قد آأوجد تعبير س ياس يا عنه  ع داخل الكيومينتانغ وحك فيمامن القوا ومة يقابله من تجما

 «.كانتون

يوعياة على الوضع الحالي عام  قت آأيضا 2216لكن بقدر ما لم تقتصر الأممياة الش ا ، فقد تطرا

الا آأن يكون لى مس تقبل الكيومينتانغ. فال يمكن لذلك التاكتال ا  عليه، في  مؤقاتا. ومحكوم ا 

بب  غيرة. ولهذا السا اة الصا اه تكتال الطبقة العمالياة والبرجوازي المس تقبل القريب، بأأن يحلا محل

لى القول بأأنا  يوعياة ا  ى عتبة الحركة في الوقت الحالي عل»ابلضبط يمضي قرار الأممياة الش ا
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عادة تجميع للقوى جديد اه «مرحلة اثلثة، وذلك عش ياة ا  ر في هذه المرحلة من التاط»، وآأن وا

حين  اة؛ تكتال الطبقة العمالياة والفالا ة الأساس ياة للحركة هي تكتال ذو طابع آأكثر ثوري ن القوا فا 

اة الرآأسمالية الكبيرة طاحة ابلقسم الأعظم من البرجوازي اة، واال  غيرة الحضري اة الصا . «والبرجوازي

 )المرجع نفسه(

ي يقوم عليه ذلك هو، على وجه التاحديد، تكتال حين( الذا غيرة )الفالا اة الصا  العمال والبرجوازي

ي بدآأ ابلفعل في التابلور في ُووهان بعد انقسام  ي يجب آأن يستند عليه، والذا الكيومينتانغ والذا

اة الوطنياة، وذلك ما كنت قد تحدثت عنه في خطابيي في الجامعة  الكيومينتانغ وخيانة البرجوازي

يوعياة لشغيلة الشا   . )آأنظر آأعاله(2211رق عام الش ا

 وابلتاالي لدينا تحديدان للكيومينتانغ من انحيتين مختلفين:

 ؛2216آأ( من انحية سمات حاضره، من انحية الوضع الجاري داخل الكيومينتانغ عام 

ب( من انحية سمات مس تقبله، من انحية ما يجب آأن يكون عليه الكيومينتانغ، كنوع من 

اوري  رق.الجهاز للحزب الث عبيي في بلدان الشا  الشا

اهما يتناوالن الكيومينتانغ من انحيتين مختلفين،  كال التاحديدان مشروعان وصحيحان، لأن

مان، في آ خر التاحليل لوحة شاملة.  ويقدا

 ولسائل آأن يسأأل آأمن تناقض هنا؟

(. «حزب العمل)»في بريطانيا « حزب العمال»دعوان، من آأجل مزيد من الوضوح، نتناول 

نعلم آأن هناك في بريطانيا حزب خاصا للعمال يستند على النقاابت العمالياة في المصانع نحن 

ى هكذا ال في بريطانيا فحسب  د في تسميه ابلحزب العمالي. وهو يسما وعمال المكاتب. ال نتردا

اما آأيضا في كلا الأدبياات الماركس ياة الأخرى. ن  وا 

للعمال حقاا، حزب طبقي للعمال، لكن هل يمكننا آأن نقول آأن ذلك الحزب هو حزب 

اه حالياا حزب طبقة واحدة؛ الطبقة العمالياة، وليس  اة؟هل يمكننا آأن نقول آأن ويعارض البرجوازي

اه ليس كذلك. حالياا، حزب العمل في بريطانيا هو حزب تكتال العمال  ن ، ا  حزب طبقتين؟ كالا

اه حالياا حزب تكتال ط  ن اة؛ ا  غيرة الحضري اة الصا اهوالبرجوازي ذا ما تساءلنا آأي ما آأقوى نفوذا بقتين. وا 

غيرة، فال بدا  اة الصا اة آأم البرجوازي ين يعارضون البرجوازي في هذا الحزب، هل هم العمال الذا

غيرة هو المهيمن في هذا الحزب. اة الصا  من القول بأأن نفوذ البرجوازي

 ي البرجوازي.حزب الليبرالوذلك ما يفسر لماذا حزب العمال البريطاني هو حالياا بمثابة ذراع ال
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 وال تزال الأدبياات الماركس ياة تسمياه حزب العمال.

ر هذا  اه «التناقض»كيف نفسا ؟ تفسير ذلك هو آأنه عندما يتما تحديد هذا الحزب على آأن

اما نوع تركيبة حزب  ن نا ما يقصد عادة ليس الوضع الحالي داخل الحزب، وا  حزب العمال، فا 

ي يجب آأن يكو ن عليه في المس تقبل؛ بفضل توفار شروط معيانة، يصبح حزاب العمال الذا

للعمال حقاا، ويقف في وجه العالم البرجوازي. هذا ال يمنع، بل على العكس، يفترض آأن هذا 

اة. غيرة الحضري اة الصا  الحزب هو في الواقع، حالياا، حزب تكتال العمال والبرجوازي

 .قلته للتو في الكيومينتانغ فيماما من تناقض 

ذا ما قامت  يني البقاء في الكيومينتانغ ا  يوعي الصا هل س يكون من الممكن للحزب الش ا

ين؟ اة الطبقة العمالياة في الصا  دكتاتوري

وآأعتقد آأنا ذلك س يكون غير مناسب، وابلتاالي مس تحيال. س يكون ذلك غير مناسب، ليس 

ذا ما  اة الطبقة العمالياة، ولكن آأيضا ا  ذا ما قامت دكتاتوري اب العمال تما تأأليف مجالس نوا فقط ا 

اه هو يعني خلق  ن ين؟ ا  حين في الصا اب العمال والفالا حين. ماذا يعني تأأليف مجالس نوا والفالا

لطة بين الكيومينتانغ والمجالس. اه يعني قيام صراع على السا ن لطة. ا   ازدواجية السا

اورة ا حين هو تحضير االنتقال من الث نا تأأليف مجالس العمال والفالا يمقراطياة ال ا  اة لدا برجوازي

اورة االشتراكية. هل يمكن آأن يتم مثل ذلك التاحضير في ظل  لى الث اورة العمالياة، ا  لى الث ا 

امنا اتريخ  ، ذلك غير ممكن. يعل يمقراطي ثوري مشترك؟ كالا لى حزب دا قيادة حزبين ينتميان ا 

اة الطبقة العما اه ال يمكن آأن يتما التاحضير لدكتاتوري اورة آأن لىالث اورة االشتراكية  لياة واالنتقال ا  الث

ث، بطبيعة الحال، عن ثورة عمالياة  ذا كنا نتحدا يوعي، ا  الا بقيادة حزب واحد هو الحزب الش ا ا 

الا بقيادة  اة الطبقة العمالياة وتطويرها ا  اه ال يمكن انجاز دكتاتوري اورة آأن حقيقية. يعلامنا اتريخ الث

ذا ل يوعي، وا  م يكن ذلك كذلك، فال يمكن آأن يكون هنالك حزب واحد هو الحزب الش ا

مبرّيلياة. اة عمالياة حقيقياة وكاملة للطبقة العمالياة في الظروف اال   دكتاتوري

اة الطبقة العمالياة، بل حتاى قبل  اه ال فقط عندما تكون هنالك دكتاتوري يترتاب على ذلك، آأن

اب العمال اة، حين يتما تأأليف مجالس نوا كتاتوري حين، سوف يض مثل تلك الدا طر الحزب والفالا

جراء االس تعدادات لأكتوبر صيني تحت قيادته  لى االنسحاب من الكيومينتانغ ال  يوعي ا  الش ا

ة.  الحصرية الخاصا
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ين، والتحضير لأكتوبر  حين في الصا اب العمال والفالا آأعتقد آأنه في فترة تأأليف مجالس نوا

يني آأ  يوعي الصا ب على الحزب الش ا يني، سوف يتوجا داخل  ن يستبدل التكتال الحاليالصا

ي كان لنا مع يسار االشتراكيين  الكيومينتانغ بتكتال خارجه، آأقول، من قبيل التكتال الذا

لى آأكتوبر. اين في فترة االنتقال ا  اوري  الث

ؤال ذا لم يكن ذلك »  .2 السا يمقراطياة، وا  حين الدا اة العمال والفالا هل حكومة ُووهان هي دكتاتوري

يمقراطياة؟كذلك، فما هي طرق الناضا اة الدا كتاتوري قامة الدا  ل الأخرى ال 

اة الطبقة العمالياة ممكن  لى دكتاتوري وهل مارتينوف على صواب عندما يؤكاد بأأن االنتقال ا 

يمقراطياة «اثنياة»دون ثورة  اة الدا كتاتوري ذا كان ذلك كذلك، آأين هو الخط الفاصل بين الدا ، وا 

ين؟ اة العمالياة والصا كتاتوري  «والدا

يمقراطياة بعُد. قد تصبح كذلك. لم  حين الدا اة العمال والفالا تصبح حكومة ُووهان دكتاتوري

راعياة على نحو كامل. لكنها  اورة الزا رت الث ذا ما تطوا اة ديمقراطياة ا  وس تصبح ابلتاأأكيد دكتاتوري

اة من هذا القبيل بعُد.  لم تصبح جهاز دكتاتوري

لى جهاز  يمقراطياة؟ يلزم ماذا يلزم لتحويل حكومة ُووهان ا  حين الدا اة العمال والفالا لدكتاتوري

 آأمران لذلك على الأقل:

م -آأوال، يجب آأن تصبح حكومة ُووهان حكومة ثورة زراعياة ين، حكومة تقدا فالحياة في الصا

اورة؛  آأكبر س ند لهذه الث

راعية د قيادته العليا بقادة جدد من الحركة الزا ن بين م اثنيا، يجب على الكيومينتانغ آأن يجدا

حين ومجالس  نيا بأأن يدمج فيها جمعياات الفالا ع منظماته الدا حين والعمال وآأن يوسا صفوف الفالا

يف. اة الأخرى في المدينة والرا اوري  نقااابت العمال والمنظمات الث

آألف عضو. وهذا عدد ضئيل، ضئيل  100في الوقت الحالي، لدى الكيومينتانغ ما يناهز 

اس بة  ين.على نحو رهيب ابلن  للصا

اين، وابلتاالي يجب عليه  اوري حين والعمال الث يجب على الكيومينتانغ آأن يضما الماليين من الفالا

اة عظيمة من ماليين كثيرة. مة ديمقراطياة ثوري  آأن يصبح منظا

اة  فقط في ظلا هذه الظروف س يصبح الكيومينتانغ في وضع يمكنه من تأأليف حكومة ثوري

ا  اة.والتاي س تصبح جهاز دكتاتوري اوري يمقراطياة الث حين الدا  ة العمال والفالا
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اة الطبقة  لى دكتاتوري لمي ا  ث حالياا عن االنتقال السا ن كان الرفيق مارتينوف قد تحدا ال علم لي ا 

اه من غير الممكن لي آأن آأنظر في  فيق مارتينوف، آأان لم آأقرآأه لأن العمالياة. آأان لم آأقرآأ مقال الرا

 تلو اليوم.كلا ما لدينا من آأدب اليوم 

لى  اة ا  يمقراطياة البرجوازي اورة الدا لمي من الث مكانياة االنتقال السا ذا كان قد قال فعال اب  لكن ا 

ين، فذلك خطأأ. اورة العمالياة في الصا  الث

ة:   ما رآأيك ّي رفيق س تالين. آألن يكون من الممكن ترتيب »طلب شوغينوف  مناي ذات مرا

اة الطبقة العمالياة ابلوسائل الأمور من خالل الكيومينتانغ فنمرا د لى دكتاتوري فعة واحدة ا 

لمياة؟ ين، هل هو »وآأان بدوري سأألته: « السا ي يعجبك ّي رفيق شوغينوف في الصا وما الذا

آأسمالياة واال مبرّيلياة؟ اة الرا ال »قلت: « ُد.حس نا. وبع»فأأجاب: « يمين الكيومينتانغ والبرجوازي

راع. ، تش يك. بطبيعة الحال، يمكن نظرّيا -ب تشانغ كايكان ذلك قبل انقال« مفرا من الصا

حدى  ين. ولينين، على سبيل المثال، في ا  اورة في الصا ر سلمي للث مكانياة تطوا ر ا  تصوا

وفييتات. وكان  اورة في روس يا ممكنا من خالل السا لمي للث ر السا المناس بات، رآأى آأنا التاطوا

لى آ ب  ة من نيسان ا  كن بعد هزيمة آ ب آأقرا لينين بأأنا االنتقال . ول2227ذلك في الفترة الممتدا

اه يجب آأن نعتبر االنتقال  اورة العمالياة قد آأصبح غير وارد على اال طالق. وآأعتقد آأن لمي للث السا

ين آأمرا غير وارد آأكثر بكثير. لماذا؟ اورة العمالياة في الصا لمي للث  السا

اخ عيدين الدا ينياة، على الصا اورة الصا -ايلي )تشانغ تسو، لين، تشانغ كآأوال، لأنا آأعداء الث

اون...( والخارجي )اال مبرّيلياون(، آأكثر  اة الكبيرة، النبالء، المالكون العقااري تش يك، البرجوازي

لى الأمام  اورة وآأن تمضي ا  ر الث ة بحيث ال يسمح ذلك ابلتافكير في آأن تتطوا عددا وآأكثر قوا

 دون معارك كبيرة ودون انقسامات وخياانت خطيرة؛

زم لالنتقال واثني ولة الالا كل التانظيمي للدا اه ال يوجد سبب حتاى نعتبر الكيومينتانغ الشا ا، لأن

اورة العمالياة؛ لى الث يمقراطياة ا  اة الدا اورة البرجوازي  من الث

اورة  لى الث لمي ا  ذا كان، على سبيل المثال، في روس يا لم ينجح االنتقال السا وآأخيرا، لأنه ا 

وف  اورة العمالياة، فما هو الأساس العمالياة من خالل السا ييات، التاي هي نموذج كالس يكي للث

 هنا حتاى نفترض آأنا هذا التاحول يمكن آأن ينجح من خالل الكيومينتانغ؟

ين. اورة العمالياة غير وارد في الصا لى الث لمي ا   لذا، آأعتقد آأنه يجب آأن نعتبر االنتقال السا
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ؤال رابت لتشانغ ت -لماذا لم تهاجم حكومة ُووهان تشانغ كاي»  .1 السا د الضا اها تسدا ش يك، في حين آأن

 تسو لين؟

مال من جانب حكومة ُووهان ومن جانب تشانغ كاي  آأال يجعل تزامن الهجمتين على الشا

ينياة آأمرا غامضا؟ اة الصا  «جبهة الناضال ضدا البرجوازي

فاق. آأنتم تطلبون الكثير من حكومة ُووهان. بطبيعة الحال، س يكون من اها الرا  حس نا، آأي

ا، التاغلاب على تشانغ تسو لين وتشانغ كاي قيق جدا الس ناتور ّينغ تش يك ولي تشى شين و -الدا

في وقت واحد. لكن وضع حكومة ُووهان الحالي ال يسمح لها بشنا الهجوم على جميع 

وقت واحد. تعهادت حكومة ُووهان ابلهجوم ضدا الموكدين لس ببين على  الأربع فيالجبهات 

:  الأقلا

مون نحو ُووهان ويريدون القضاء عليها. وابلتاالي كان الهجوم عليهم  آأوال، لأنا  الموكدين يتقدا

 تدبيرا دفاعياا عاجال للغاية؛

ات فينغ يو زّينغ والمضي قدما من آأجل  لى قوا واثنيا، لأنا آأهالي ُووهان يرغبون في االنضمام ا 

ة آأخرى، هي قضياة ذات آأهمياة  اورة، التاي، مرا اة وس ياس ياة قصو توس يع قاعدة الث ى عسكري

 لمدينة ُووهان في الوقت الحاضر.

تين مثل جبهتي تشانغ كاي نا الهجوم في وقت واحد على جبهتين هاما ، وتشانغ تسو تش يك-ا 

لين، هو في الوقت الحالي آأكبر من طاقة حكومة ُووهان. فهيي آأبعد من تهاجم سين ّينغ 

 غراب وتهاجم لي تشى شين جنواب.

لى ال ن، من تطوير عملياات كنا، نحن البالشف ة، آأقوّيء زمن الحرب الأهلياة. ولم نتمكن، ا 

هجومية انجحة على كلا الجبهات. فهل من سبب يجعلنا نتوقاع آأكثر من ذلك من حكومة 

 ُووهان في الوقت الحاضر؟

م فيه الموكدون  ي يتقدا وفضال عن ذلك، ماذا يعني الهجوم على ش نغهاي ال ن في الوقت الذا

مال؟ وآأنصار  ُوو بيي فو نحو ُووهان من الشا

ات فينغ لأجل غير  اس بة للموكدين وتأأجيل االتحاد مع قوا يعني ذلك جعل الأمور آأسهل ابلن

ى، دون الحصول على آأي شيء في شرق البالد. في الوقت الحاضر، فلنترك تشانغ  مسما

مبرّيلياين هناك.-كاي ارا في منطقة ش نغهاي ويسامر اال  م متعث  تش يك يتقدا
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س تكون هناك معارك في ش نغهاي، ولكناها لن تكون من قبيل ما يجري ال ن في شانغشو 

 وغيرها.

اى بسهولة عن  مبرّيلياة لن تتخل ال. المعارك المقبلة هناك س تكون آأكثر خطورة بكثير. واال 

مبرّيلياة.  ش نغهاي؛ فهيي مركز العالم ونقطة تتقاطع المصالح الأساس ياة للمجموعات اال 

اورة  آألن يكون من اة كافية، وتطوير الث ة عسكري ات فينغ، وكسب قوا لى قوا الأنسب االنضمام ا 

ات تشانغ كاي اف ال حباط قوا راعياة على نحو كامل، واالس تمرار في العمل المكث تش يك -الزا

رة وفي الجبهة، ثم بعد ذلك، نعالج مشكل ش نغهاي برمته؟ آأعتقد آأنا ذلك س يكون  في المؤخا

 آأنسب.

ينيا « يطمس»في الأمر ما يمكن آأن  وابلتاالي، فليس اة الصا اه جبهة الناضال ضدا البرجوازي ة، لأن

ر.  ر وستس تمر في التاطوا راعياة، وهي تتطوا اورة الزا رت الث ذا ما تطوا ال يمكن آأن يكون ذلك ا 

اما قضياة تطوير تكتيك«طمس»وما من شكا ال ن في ذلك. وآأكرر، ليس الأمر قضياة  ن ات ، وا 

 .القتال المناس بة

اة.  اوري وح الث فاق آأن هجوما على جميع الجبهات ال ن هو عالمة رئيس ية على الرا يعتقد بعض الرا

فاق. هذا ليس صحيحا. لن يكون الهجوم على جميع الجبهات في هذه اللحظة  اها الرا ، آأي كالا

اة. اوري اة. ال يجب الخلط بين الغباء الروح الث وح الثاوري الا غباء، وليس دليال على الرا  ا 

ؤال ين؟»  .6 السا  «هل ثورة كمالياة آأمر ممكن في الصا

ين، وابلتاالي مس تحيل.  آأرى آأنا ذلك غير محتمل في الصا

الا في بلدان من قبيل تركيا وبالد فارس وآأفغانس تان، حيث  اورة الكمالياة آأمر غير ممكن ا  الث

-ةيا ال توجد فيها طبقة عمالياة صناعياة آأو هي كذلك عملياا، وحيث ال توجد فيها ثورة زراع 

 فالحياة عظيمة.

اة الوطنياة، التاي نشأأت في  اة التاجاري ريحة العليا؛ ثورة البرجوازي اورة الكمالياة هي ثورة الشا الث

حين  حق، آأساسا، ضدا الفالا رها الالا ه تطوا راع ضدا اال مبرّيلياة الأجنبياة، والتاي ُوجا الصا

مكانياة قيام ثورة زراعياة.  والعمال؛ ضدا ا 

اورة الكمال  ين للأس باب التاالية:الث  ياة آأمر مس تحيل في الصا
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اة ونش يطة وتحظى بهيبة كبيرة  ان من طبقة عمالياة صناعياة قوي ين حدا آأدنى معي آأ( يوجد في الصا

حين؛  بين الفالا

مها بقاّي اال قطاع. رة يكنس تقدا  ب( توجد في هذا البلد ثورة زراعياة متطوا

حين الواسعة التاي حجزت الأ  نا حركة الفالا  راضي فعال في بعض المحافظات وتشحذ نضالا 

اورة الكمالياة. ى ابلث اما هي ترّيق ضدا احتمال ما يسما ن ين ا  اة في الصا اوري  الطبقة العمالياة الث

ال يمكن للحزب الكمالي آأن يوضع على قدم المساواة مع حزب يسار الكيومينتانغ في ُووهان، 

ين. تركيا ليس لديها مراكز م تماما كما ال يمكن آأن توضع تركيا على قدم ال  ثل مساواة مع الصا

ش نغهاي وُووهان واننكين، تيانسين، وغيرها. آأنقرة آأبعُد من ُووهان بكثير، كما آأن الحزب 

 الكمالي آأبعُد من يسار الكيومينتانغ بكثير.

يتهما  ين وتركيا من جهة آأهما يجب على المرء آأيضا آأن يأأخذ بعين االعتبار الفرق بين الصا

 ياة.الدول 

ئيس ياة؛ انتزعت منها  مبرّيلياُة، فعال، عددا من مطالبها الرا لى تركيا، حقاقت فيها اال  اس بة ا  ابلن

مبرّيلياة.  اس بة لال  سورّي وفلسطين وبالد ما بين النهرين وغيرها من النقاط ذات الأهمياة ابلن

ن نسمة. ووآأضحت تركيا ال ن بلدا صغيرا يتراوح تعداد سكاانه بين عشرة واثني عشرة ملي

مبرّيلياة سوقا ذا آأهمياة آأو حقال حاسم لالستثمار. وآأحد الأس باب التاي  اس بة لال  وال تمثل ابلن

عين  لى جانب السكاان الأتراك المجما ع قومياات ا  صادفت ذلك هو آأنا تركيا القديمة كانت تجما

 في الأانضول حصرا.

ع وطنياا، ويبل ين بلد مجما ين. الصا ات من غ عدد سكانها بضع مئليس الأمر كذلك في الصا

ال آأحد آأهم الأسواق ومجاالت تصدير رآأس المال في العالم. ففي حين تكتفي  ماليين، وتمث

رق، وتس تغلا  ا في الشا ة جدا مبرّيلياة في تركيا بأأن تقتطع منها عدد من المناطق الهاما اال 

اها تضر  ن ين الوطني ب جسالتاناقضات القومياة بين الأتراك والعرب في تركيا القديمة. فا  د الصا

ع كلا محافظة منه، من آأجل الحفاظ على مواقعها القديمة، آأو  ع آأوصاله، وتقطا الحي، وتقطا

بقاء على البعض منها.  على الأقل اال 

مبرّيلياة  مبرّيلياة في تركيا عند ثورة معادية لال  لذا، ففي حين آأوقف الكماليون الناضال ضدا اال 

نا الناضال ضدا ا از وقابغير انجزة، فا  ين له طابع شعبييا عميق ووطنيا ممي مبرّيلياة في الصا ل ال 
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اه نضال يهزا آأسس اال مبرّيلياة  ن مبرّيلياة خطوة تلو الخطوة؛ ا  راع مع اال  ر الصا ق فيه تطوا لأن يتعما

 في جميع آأنحاء العالم.

دراك هذا  آأحد آأخطر آأخطاء المعارضة )زينوفييف، راديك، تروتسكي( هو الفشل في ا 

راعياة، وجمع االختال اورة الزا اورة الكمالياة والث ين، والخلط بين الث ف العميق بين تركيا والصا

اة واحدة دون تمييز.  كلا شيء في سل

اين آأشخاص يفتخرون ابلأفكار الكمالياة، ويزعمون صراحة  يني آأعلم آأنا من بين الوطنياين الصا

ين اليوم.  آأنا لكمال دور في الصا

حفياين الياابنياين يمي-شانغ كايوزعيم آأولئك الأشخاص هو ت  لون تش يك. وآأعلم آأنا بعض الصا

لى اعتبار تشانغ كاي اه وهم البرجوازي الخائف. -ا  ن ين. لكن كلا ذلك حلم، ا  تش يك كمال الصا

لى  ا ا  ما ين ا  ينيجب آأن يذهب االنتصار في الصا لين -ومن رهط تشانغ تس موس يليني الصا

ين هم من س تطي-وتشانغ تسونغ راعياة في وقت الحق،تشانغ، الذا اورة الزا ا  ح بهم موجة الث ما وا 

لى ُووهان.  ا 

، حتما، لتشانغ كاي اخاذ موقف وسطي بين هذين -ال بدا ين يحاولون ات تش يك وآأتباعه، الذا

 تشانغ.-لين وتشانغ تسونغ-المعسكرين، آأن يسقطوا وآأن تقاسموا مصير تشانغ تسو

ؤال ين في الوقت هل يجب رفع شعار الحجز المباشر للأرض من قب»  .7 السا حين في الصا ل الفالا

جراء حجز الأراضي في هوانن؟  «الحالي. وكيف يجب ا 

عار. ففي الواقع، ما يجري تنفيذه ابلفعل في مناطق معيانة  آأعتقد آأنا علينا آأن نرفع ذلك الشا

حون  هو شعار مصادرة الأرض. ففي عدد من المناطق، مثل هوانن وغيرها، قد قام الفالا

ة بهم  فعال بحجز الأرض ة بهم وآأجهزة تأأديبياة خاصا افون محاكم خاصا من الأسفل، وهم يؤل

ا س يذهب كلا  ة بهم. وآأعتقد آأنه في المس تقبل القريب جدا اتي الخاصا ولجان دفاعهم الذا

لى آأبعد من شعار مصادرة الأرض. ين ا  حين في الصا  الفالا

ينياة. اورة الصا ة الث  هنا تكمن قوا

ذا ما آأرادت ُووهان آأن تفوز ة حقيقياة ضدا تشانغ تسو ا  ذا ما كانت تريد آأن تخلق قوا لين -وا 

عم -وتشانغ كاي م آأقصى الدا مبرّيلياة، على حدا سواء، فال بدا لها من تقدا تش يك وكذلك ضدا اال 

راعياة اورة الزا اين.-للث  الفالحياة في مصادرة آأراضي المالكين العقااري
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ين س يكون من الحماقة آأن نعتقد آأن من الممكن اال طا حة ابال قطاع واال مبرّيلياة في الصا

حين والعمال  اح لوحده. فبدون ثورة زراعياة، وبدون آأن تدعام جماهيُر الفالا راع المسل ابلصا

ات.  جيَش ُووهان دعما نش يطا، ال يمكن آأن نطيح بتلك القوا

ر المعارضُة انقالَب تشانغ كاي ين -غالبا ما تقدا اورة الصا اه انحسار في الث ة. هذا يا تش يك على آأن

رون انقالب تشانغ كاي ين يقدا نا الذا ينياة هم-خطأأ. ا  اورة الصا اه انحسار في الث  تش يك على آأن

لى تشانغ كاي لى قبول تشان كاي-في الواقع ينحازون ا  -تش يك، وهم في الواقع ينحازون ا 

اه لو آأنا تشانغ ك ن ة آأخرى. فهم يعتقدون، على ما يبدو، آأ لى كيومينتانغ ُووهان مرا -ياتش يك ا 

نا ذلك لمن الحماقة  اورة على نحو آأفضل. ا  تش يك لم يذهب بعيدا في انفصاله لسارت الث

اة. اوري  ومن غير الث

ى انقالب تشانغ كاي لى آأن يشرع الكيومينتانغ في تطهير -لقد آأدا تش يك، في واقع الأمر، ا 

ه نحو اليسار. ابلطبع، كان ال بدا النقالب تشانغ كاي ش يك من آأن ت -مركزه من الورم والتاوجا

يسفر عن هزيمة جزئياة للعمال في عدد من المناطق. لكن ذلك لم يزد عن كونه هزيمة جزئياة 

اورة بمجملها مرحلة من التط-ومؤقاتة. في الواقع، مع انقالب تشانغ كاي ر تش يك، دخلت الث وا

 آأعلى؛ مرحلة حركة زراعياة.

ينياة وعظمتها. اورة الصا ة الث  هنا تكمن قوا

ما في خط تصاعدي متواصل. فذلك منحى مدرسي، وليس نرى  آأاليجب  اورة تقدا م الث تقدا

ك دوما ابلتواءات؛ نهوض وتحطيم للناظام القديم في بعض  اورة تتحرا اورة. فالث فهما واقعياا للث

يك هو آأحد تش  -المناطق، وتكبد هزائم جزئياة وتراجع في مناطق آأخرى. انقالب تشانغ كاي

اورة من تلك االلتواءات في مسار ال  ينياة، واحدة آأن هناك حاجة من آأجل تطهير الث اورة الصا ث

اة. لى الأمام في اتاجاه حركة زراعياة قوي  التفاهة، ويدفعنا ا 

راعياة قادرة على تكوين طابعها وجب آأن يكون لها شعارها  لكن حتاى تكون هذه الحركة الزا

اين. عار هو مصادرة آأراضي المالكين العقااري  العام. هذا الشا

ؤال عالن شعار تأأليف المجالس في الوقت الحاضر؟»  .8 السا حيح ا   لماذا من غير الصا

ير وراء الحركة في حال تأأليف مجالس  يني نفسه لخطر السا يوعي الصا ض الحزب الش ا آأال يعرا

 «العمال في هوانن؟
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لى المجالس  لى المجالس العمالياة، آأم ا  ؤال؛ هل يرمي ا  لى آأي نوع من المجالس يرمي هذا السا ا 

حين»لعمالياة، مجالس غير ا غيلة»، مجالس «الفالا عب»، مجالس «الشا  ؟«الشا

ث لينين في  لىلقد تحدا يوعي العالمي الثااني عن تأأليف  آأطروحاته ا  مجالس »المؤتمر الش ا

غيلة حين»و« الشا افة. وكان يفكار في بلدان من قبي« مجالس الفالا رق المتخل ل في البلدان الشا

. كان «طبقة عمالياة صناعياة، آأو تقريبا هي كذلك عملياال توجد »آ س يا الوسطى، حيث 

ر، في  لى ذلك. وذلك ما يفسا لواقع، ايفكار في بلدان من قبيل بالد فارس، آأفغانس تان، وما ا 

اق  لماذا مثل تلك  تنظيم مجالس العمال فيب لم تكن في آأطروحات لينين ولو كلمة واحدة تتعل

 البلدان.

ين التاي ال يمكن لكن يتاضح من ذلك آأنا ما تحدا  ثت عنه آأطروحات لينين لم يكن يهما الصا

اها ال تمتلك  اما يهما «طبقة عمالياة صناعياة، آأو تقريبا هي كذلك عمليا»آأن يقال عنها آأن ن ، وا 

رق آأكثر تخلافا.  بلداان آأخرى من الشا

اب العمال والف ذا كانت القضياة هي تأأليف مجالس نوا حين فورا الا وابلتاالي، فبما يتعلاق الأمر ا 

ين. وابلتاالي، عندما نتاخذ قرارا في هذه القضياة ال يجب آأن نس تحضر آأطروحات  في الصا

اما آأطروحات  ن ااني نفسه، والتاي تتح روي التايلينين وا  يوعي العالمي الث ها المؤتمر الش ا ث آأقرا دا

ين والهند. لكن تلك  حين في بلدان من قبيل الصا لأطروحات اعن تأأليف مجالس العمال والفالا

حين في تلك البلدان يجب آأن يكون عند  ث عن كيف آأنا تأأليف مجالس العمال والفالا تتحدا

لى الثورة العمالياة. اة ا  يمقراطياة البرجوازي اورة الدا  االنتقال من الث

حين؟ اب العمال والفالا  ما هي مجالس نوا

ل، آأجهزة االن  حين هي، في المقام الأوا اب العمال والفالا لطة المجالس نوا قائمة، تفاض على السا

اة الجديدة. وهي، في ذات  اوري لطة الث اة جديدة، آأجهزة السا آأجهزة نضال في سبيل سلطة ثوري

اورة.  الوقت، مراكز تنظيم الث

ذا كانت  الا ا  حين مراكز تنظيم الثورة ا  اب العمال والفالا لكن ال يمكن آأن تكون مجالس نوا

ذا كا لطة القائمة وا  اة الجديدة.آأجهزة ال سقاط السا اوري لطة الث  نت آأجهزة للسا
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اة الجديدة، فال يمكنها آأن تكون مراكز لتنظيم الحركة  اوري لطة الث ن لم تكن آأجهزة للسا فا 

اب العمال  ذا بها تحارب المفهوم اللينيني لمجالس نوا اة. وهذا ما ترفض المعارضة فهمه وا  اوري الث

حين.  والفالا

اب العمال  حين في الوقت الحاضر في مجال من مجاالت ماذا يعني تأأليف مجالس نوا والفالا

د على  نشاء آأجهزة تمرا لطة، وا  العمل، لنُقل، حكومة ُووهان؟ يعني ذلك خلق ازدواجية السا

ينيين اال طاحة بحكومة ُووهان في الوقت  ان الصا يوعيي حكومة ُووهان. هل يجب على الش ا

لى الحالي؟ من الواضح آأن ال. على العكس من ذلك، يجب آأن ي  لوها ا  عتمدوا عليها ويحوا

نبالء، تش يك، ضدا المالكين العقاريين وال -لين، ضدا تشانغ كاي-جهاز كفاح ضدا تشانغ تسو

 ضدا اال مبرّيلياة.

يوعي في الوقت الحاضر آأن يطيح بحكومة ُووهان،  ذا كان ال يجب على الحزب الش ا لكن ا 

حين  اب العمال والفالا ي يعنيه تأأليف مجالس نوا  ال ن؟فما الذا

 آأحد آأمرين:

سقاط حكومة ُووهان، وهو آأمر  حين فورا من آأجل ا  اب العمال والفالا ا تأأليف مجالس نوا ما ا 

حين فورا  اب العمال والفالا غير صحيح وغير مقبول في الوقت الحاضر؛ آأو تأأليف مجالس نوا

طاحة بحكومة ُووهان، ودون آأن تصبح المجالس آأجهزة يوعياون على اال   دون آأن يعمل الش ا

خرية. اة جديدة، وفي هذه الحالة سوف تنطفئ المجالس وتصبح مدعاة للسا  سلطة ثوري

اب العمال  ر منه لينين دوما عندما كان يتحدث عن تأأليف مجالس نوا وذلك ما كان يحذا

حين.  والفالا

د « سؤالكم»يقول  يوعي مهدا آأنا مجالس عمالياة يجري تأأليفها في هوانن، وآأن الحزب الش ا

ير  لى الجماهير بشعار تأأليف المجالس.بخطر السا ه ا  ذا لم يتوجا  وراء الحركة ا 

شاعة  اب العمال في هوانن في الوقت الحالي. تلك ا  فاق. ال توجد مجالس نوا اها الرا هذا هراء، آأي

حافة البريطانياة. ما لدينا هنالك هم  ماة الحمر»نشرتها الصا حين، ؛ هنالك جمعيات الف« الرا الا

اب العمال.لكن ليس هنالك ولو ش لى مجالس نوا  يء واحد يشير ا 

يمكن، بطبيعة الحال، تأأليف مجالس العمال. فتلك ليست قضياة صعبة للغاية. لكن المشكل 

ذا ما  اة جديدة. فا  لى آأجهزة سلطة ثوري ليس تأأليف مجالس العمال؛ بل المشكل هو تحويلها ا 

خرية. سو  ر ذلك، تصبح السوفييتات آأمرا فارغا ومدعاة للسا ف مجالس ف لن يكون تأأليتعذا
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لى آأمر فارغ؛ يعني في الواقع المساعدة  لى االنهيار، وتحويلها ا  الا حملها ا  العمال قبل الأوان ا 

لى ذيل لجميع  اة ا  يمقراطياة البرجوازي اورة الدا يني من زعيم الث يوعي الصا على تحويل الحزب الش ا

بيي المجالس من   «.آأقصى اليسار»آأنواع مجرا

اب العمال في سان بطرسبرغ عام كروس تاليوف، وهو  ، اس تعجل 2201آأول رئيس لمجلس نوا

اب العمال في صيف عام  ، معتبرا آأن المجالس 2206كذلك ترميم، وابلتاالي، تأأليف مجلس نوا

في حدا ذاتها تس تطيع آأن تعكس ميزان القوى الطبقية، بصرف الناظر عن الوضع. ولقد عارض 

اه ال يجب تأأليف 2206وقال، في صيف عام لينين، في ذلك الوقت، كروس تاليوف،  ، آأن

حين( لم تلتحق بعُد ابلطليعة )الطبقة  رة )الفالا اب العمال بعد ذلك، طالما آأنا المؤخا مجالس نوا

عالن شعار  العمالياة(، وابلتاالي س يكون تأأليف المجالس في ظل تلك الظروف، وكذلك ا 

 االنتفاضة محفوفا ابلمخاطر وغير مناسب.

ال، آأنه ال يجب آأن نبالغ في دور المجالس في حدا ذاتها. واثنيا، ال  لكن نس تنتج من هذا، آأوا

حين. اب العمال والفالا  يجب آأن نتجاهل الظروف المحيطة عند تأأليف مجالس نوا

ين؟ حين في كلا الصا اب العمال والفالا روري تأأليف مجالس نوا  هل من الضا

اة في  نعم. لقد ذلك ضروري. س يكون من الضروري تأأليفها اوري عندما تكون الحكومة الث

راعياة، من  اورة الزا اه وقت االنتقال من الث ن رت، ا  راعياة قد تطوا اورة الزا ُووهان قد قويت والث

لى الثاورة العمالياة. اة ا  يمقراطياة البرجوازي اورة الدا  الث

وفييتية ف لطة السا رساء آأسس السا حين ا  اب العمال والفالا  يسوف يعني تأأليف مجالس نوا

لطة  رساء آأسس ازدواجية السا وفييتية سوف يعني ا  لطة السا رساء آأسس السا ين. ولكن ا  الصا

وفييتية. لطة السا لطة الحالياة لكيومينتانغ ُووهان ابلسا  وتوجيه المسار نحو استبدال السا

 وآأعتقد آأن الوقت لم يحن بعُد لذلك.

ث  يوعي« سؤالكم»يتحدا ين. عن هيمنة الطبقة العمالياة والحزب الش ا  في الصا

اورة  ينياة كقائد والهيمنة في الث لكن ما المطلوب من آأجل تسهيل دور الطبقة العمالياة الصا

اة الحالياة؟ يمقراطياة البرجوازي  الدا

احاد للطبقة  اة االت يني آأن يكون منظمة قوي يوعي الصا ال، آأن على الحزب الش ا هذا يتطلب، آأوا

.العمالياة، له برانمجه الخاص، آأرضياته ال ه الخاصا ، وخطا ة، تنظيمه الخاصا  خاصا
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ينيين آأن يكونوا في الصفوف الأمامياة للحركة  يوعييان الصا وهذا يتطلب، اثنيا، آأن على الش ا

راعياة م في جمعياات -الزا حين الفقراء، التانظا حين، وابلأخصا الفالا الفالحياة، وآأن يعلاموا الفالا

اة والعمل على مصادرة آأراضي المال  اين.ولجان ثوري  كين العقااري

روه،  وا موقعهم في الجيش، وآأن يثوا ينيين آأن يقوا ان الصا يوعيي وهذا يتطلب، اثلثا، آأن على الش ا

اورة. لى آأداة للث اة ا  لوه من آأداة للمغامرة الفردي  وآأن يحوا

ينيين آأن يشاركوا في آأجهزة حكومة ُووهان  ان الصا يوعيي وهذا يتطلب، آأخيرا، آأن على الش ا

اة، وآأن ينتهجوا فيهما س ياسة المحلياة والمر  اة، وفي آأجهزة كيومينتانغ ُووهان المحلياة والمركزي كزي

اين واال مبرّيلياة على حد سواء. اورة ضدا المالكين العقااري  حازمة لتوس يع الحق للث

يوعي آأن يحافظ على اس تقالله وآأن يقطع عالقاته ابلقوى  ترى المعارضة آأنا على الحزب الش ا

يمقراطياة ال  اة بأأن ينسحب من الكيومينتانغ ومن الحكومة في ُووهان. لكن ذلك الدا اوري ث

ث عنه المناشفة في « االس تقالل»س يكون نوعا من  ي تحدا مشكوك فيه من قبيل ذاك الذا

حتاجه ما ن ». ونعلم آأنا المناشفة قد عارضوا لينين في ذلك الوقت قائلين: 2201بلدان عام 

لقد كان لينين على صواب عندما رآأى في ذلك «. الليس الهيمنة، بل اس تقالل حزب العم

لى  نكار لالس تقالل، ومعارضة االس تقالل ابلهيمنة وآأنا ذلك يعني تحويل الطبقة العمالياة ا  ا 

اة الليبرالياة.  ذيل للبرجوازي

يني وتس تعجل  يوعي الصا ث اليوم عن اس تقاللياة الحزب الش ا آأعتقد آأنا المعارضة، وهي تتحدا

لى ضرو يني من الكيومينتانغ ومن حكومة ُووهان، آأو تشير ا  يوعي الصا رة انسحاب الحزب الش ا

لى الخطا المناشفة المدافع عن  اما هي تنزلق ا  ن . فال يس تطيع 2201في فترة « االس تقاللياة»ا 

ة القائدة  الا آأصبح القوا يوعي آأن يحافظ على اس تقاللياة حقيقياة وعن هيمنة حقيقياة ا  الحزب الش ا

غيلة الواسعة.داخل الكيومينت  انغ وخارجه على حدا سواء وفي صفوف الجماهير الشا

يوعي داخل الكيومينتانغ وخارجه  ال ننسحب من الكيومينتانغ بل لنضمن القيادة للحزب الش ا

ذا آأراد حقاا آأن يكون  –على حدا سواء  يني ا  يوعي الصا ذلك ما هو مطلوب من الحزب الش ا

 .  مس تقالا

ؤال ين في الوقت الحالي؟هل من الممكن آأن نطرح قض »  .2 السا  «ياة تأأليف جيش آأحمر نظامي في الصا
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ذا تناولناها من النااحية العملياة،  ا ا  اه يمكن آأن نفكار في هذه القضياة من جهة الأفق. آأما آأعتقد آأن

فمن غير ممكن ال ن، في هذا الوقت، آأن نستبدل الجيش الحالي بجيش جديد، بجيش 

اه ليس هنالك بم  ا نستبدله.آأحمر، لسبب بس يط هو آأن

الأمر الأساسي ال ن، وبينما يجري تحسين الجيش الحالي وتثويره بجميع الوسائل المتاحة، 

وا  ين مرا اين من بين الذا اوري حين الث نة من الفالا هو وضع آأسس الجديد، فرقا وآأفواجا، متكوا

اين، قصد تأأليف عدد من الفرق العسكر  اوري راعياة ومن العمال الث اورة الزا ا بمدرسة الث ة الجديدة ي

اة في ُووهان. اوري  والموثوق بها حقاا وقادة يمكن االعتماد عليهم لتكون درعا للحكومة الث

لى جيش آأحمر. ر الحقا ا  ي سوف يتطوا  تلك الِفرق هي نواة الجيش الجديد الذا

رة ضدا  نا ذلك ضروري، على حد سواء، للناضال في الجبهة، وخصوصا للناضال في المؤخا ا 

ة التاي س تنتصب.جميع آأنواع عن اورة المضادا  اصر الث

رة وفي الجبهة وضدا  اة ضمانة ضدا االنقالب في المؤخا بدون ذلك، ال يمكن آأن يكون هنالك آأي

 االنسحاب والخيانة.

 وآأعتقد آأن هذا المسار هو الوحيد الممكن والمالئم في الوقت الحاضر.

ؤال ينياة آأمر ممكن ال ن، في ا» .20 السا ركات الصا ي يقوم فيه الناضالهل شعار مصادرة الشا  لوقت الذا

ين آأمرا ممكنا،  اة ظروف تكون مصادرة المصانع الأجنبياة في الصا اة؟ وفي آأي ضدا البرجوازي

ينياة في ذات الوقت؟ ركات الصا اب على مصادرة الشا  «وماذا س يترت

ينياة. ركات الصا لى مصادرة الشا اه لم يحن الوقت بعُد للمرور ا   آأعتقد، عموما، آأن

غالق عدد من لكن ال نستب ينياون بتخريب عنيد واب  عد احتمال آأن يقوم آأرابب العمل الصا

روع في تأأميم  سات وخلق بطالة اصطناعية قد تجبر حكومة ُووهان على الشا هذه المؤسا

ار نفسهاها ذاتياا. ركات حتاى في الوقت الحاضر، وتجعلها تسي  بعض من هذه الشا

اخاذ مثل هذه الخطوة فمن الممكن آأن تجبر حكومة ُووهان حتاى في  الوقت الراهن على ات

ة الحاقدين منهم على  اين خاصا يني في حاالت مفردة وذلك بمثابة تحذير لأرابب العمل الصا

اورة ومعارضين لها.  الث
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عالن الحرب  اس بة للشركات الأجنبياة، فتأأميمها قضياة مس تقبلياة. فتأأميمها هو بمثابة ا  آأما ابلن

مبرّيلياة.  لكن لنعلن مثل هذه الحرب فذلك يتطلاب ظروفا مختلفة بعض مباشرة على اال 

ا هو موجود في الوقت الحاضر. يء، ظروفا مالئمة آأكثر مما  الشا

نا  ة الكافية، فا  آأعتقد آأنه في المرحلة الحالياة من الثاورة، وطالما لم نكتسب حتاى ال ن القوا

جراء سابق لأوانه ولذلك فهو غير مناسب.  مثل هذا اال 

لى آأقصى درجة ال تتلخا  راعياة ا  اورة الزا اما في تأأجيج نيران الث ن ص المهمة ال ن في ذلك، وا 

لى مركز  اورة، وتقوية ُووهان وتحويلها ا  ممكنة، لضمان هيمنة الطبقة العمالياة في هذه الث

ينياة. اورة الصا  الناضال ضدا كلا آأعداء الث

الا خاي آأاليجب على المرء  طر ابنهياره تحت الوطأأة. حمل كافة المهام في آ ن واحد وا 

نجاز مهمات آأساس ياة من قبيل  ار مهياأ ن ال  ، وطالما آأنا الكيومينتانغ وحكومته غي وابلأخصا

ينياة والأجنبياة. اتين الصا  مصادرة آأمالك البرجوازي

اورة وآأجهزة مختلفة من  نجاز هذه المهمات وضعا مختلفا ومرحلة مختلفة من الث اب ا  يتطل

اة. اوري لطة الث  السا

ةصد ل مرا وس ياة ر لأوا  في: ابللاغة الرا

ين وآأخطاء المعارضة، موسكو، لينينغراد،  اورة في الصا  .2217س تالين: الث

 



 

 

ات ّصني ومهّمالثورة يف ال

 يوعّيةاألممّية الش

اة الأممياة  ع لتنفيذي خطاب في الجلسة العاشرة من االجتماع الثاامن الموسا

يوعياة،  ر  12الش ا  2217آأّيا

 

 غريةالص ارا. بعض القض2

يوعياة. فلم   اة الأممياة الش ا لى جلسة اليوم لتنفيذي را ا  فاق، آأعتذر على حضوري متأأخا اها الرا آأي

يوعياة. اة الأممياة الش ا ي تاله تروتسكي هنا في تنفيذي لى كامل الخطاب الذا  آأس تمع، طبعا، ا 
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افية لننقد المعارضة، فق اه ال تنقصنا المادة الأدبياة الضا م تلكن، آأعتقد آأن م د قدا روتسكي في الأّيا

ينياة. يوعياة آأطروحات ورسائل في القضياة الصا اة الأممياة الش ا لى تنفيذي  الأخيرة ا 

لذا، سيرتكز نقدي لأخطاء تروتسكي على تلك الواثئق، وليس لي شكا في آأنا ذلك س يكون 

ي تاله تروتسكي اليوم.  في ذات الوقت نقدا لأسس الخطاب الذا

مات سأأسعى قدر اال مكان  خصياة بعيدة. فال ننسى آأبدا آأنا تهجا حتاى تكون الأمور الشا

اة  ياسي للجنة المركزي خصياة كانت بصفتهما عضوين في المكتب الس ا تروتسكي وزينوفييف الشا

وفييتي وبصفتهما عضوين في مجلس رئاسة الأممياة  احاد السا يوعي الُبلشفي في االت للحزب الش ا

يوعياة.  الش ا

يوعياة بطال من البديهيي آأنا يح  اة الأممياة الش ا باذ تروتسكي آأن يكون خالل اجتماعات تنفيذي

لى الناظر في قضياة تروتسكي.  ينياة، الخ، ا  اورة الصا حتاى يغيار الناظر في قضياة خطر الحرب والث

ا هو بمثابة بطل. وال  ال آأكثر مما وآأعتقد آأنا تروتسكي ال يس تحقا اعتبارا كبيرا. فهو بمثابة ممث

ال والبطل.يجب آأن   نخلط بين الممث

لن آأقول شيئا عن واقع آأنا آأشخاصا مثل تروتسكي وزينوفييف، وقد وجدهما االجتماع 

ع على انحراف اشتراكي ابع الموسا ديمقراطي، يقدحان في كلا ما للبالشفة من آأهمياة. -السا

ما لو م عند بوخارين آأو س تالين. على العكس، سأأكون آأكثر تهجا نا آأ  فليس هنالك من تهجا

اما مدحني. ن  ش به منشفي من رهط تروتسكي آأو زينوفييف لم يقدح فيا وا 

عالنها الحالي ككتلة، قد خرقت  سوف لن آأطيل الحديث في كيف آأنا المعارضة، من خالل ا 

ل له الحقا 2216تشرين الأول  26ما التزمت به في  . يؤكاد تروتسكي آأنا ذلك اال عالن يخوا

لى آأن في آأنا يدافع عن وجهة نظره. ط  ا آأن يسعى تروتسكي بذلك ا  بيعي آأنا ذلك صحيح. آأما

الا  ي ذلك ا  يذهب في اعتقادان آأن ذلك كلا ما ينطوي عليه ذلك اال عالن فال يمكن آأن نسما

 سفسطة.

عالن حول المعارضة في  نا اال  ث عن حقا المعارضة في آأن تدافع  26ا  ل ال يتحدا تشرين الأوا

ث آأيضا عن كيف آأنا وجهة الناظر تلك يمكن الحفاظ  عن وجهة نظرها فحسب، بل يتحدا

عليها فقط في الحدود التاي يسمح بها لحزب، وكيف آأنا التكتال يجب آأن يشجب ويوضع له 

، وكيف يجب على المعارضة آأن  ال رادة الحزب ولقرارات اللجنة « تخضع دون تحفاظ»حدا



 

28 

 

اة، وكيف يجب على المعارضة ال آأن تخضع لتلك القرارات فحس تحسن » ب، بل آأنالمركزي

 جيادا.« تنفيذها

ذا ما آأخذان كلا ذلك بعين االعتبار، فهل يلزمنا برهان آ خر لنثبت آأن المعارضة قد خرقت  فا 

عالن  ل  26على نحو فضا ا   ؟2216تشرين الأوا

لى المعارضة  اجعة ا  نته عديد الأطروحات والمقاالت والخطاابت الرا ع في ما تضما سوف لن آأتوسا

احاد من تشويه غريب وف يوعي الُبلشفي في االت اة للحزب الش ا ضا لمواقف اللجنة المركزي

ينياة. يوعياة في القضياة الصا وفييتي والأممياة الش ا  السا

ادات  يوعياة قد آأي اة والأممياة الش ا عم بأأنا اللجنة المركزي ال يكفا تروتسكي وزينوفييف عن الزا

ادان س ياسة  اة الوط « مساندة»وال تزاالن تؤي ين.البرجوازي  نياة في الصا

اهام وتشويه ال  نحن في غنى عن البرهنة على آأنا تأأكيد تروتسكي وزينزفييف هو فبركة وات

يوعياة على س ياسة مساندة  اة والأممياة الش ا آأساس له. ففي الواقع لم تؤكاد اللجنة المركزي

اة الوطنياة طالما آأنا  اما على س ياسة اس تغالل البرجوازي ن اة الوطنياة وا  ين ال  البرجوازي اورة في الصا ث

اح  ياسة بس ياسة الناضال المسل ضتا هذه الس ا هي ثورة كلا الجبهة الوطنياة المتاحدة، وقد عوا

اة الوطنياة في  اورة ثورة زراعياة وشرعت البرجوازي ا آأصبحت الث اة الوطنياة لما ضدا البرجوازي

اورة.  مغادرة الث

ابعوحتاى نقتنع بذلك، ليس آأمامنا سوى آأن ندرس واثئق م ع   ن قبيل قرار االجتماع السا الموسا

عاية  وآأخيرا آأطروحات بوخارين التاي  يوعياة وآأطروحات س تالين للدا اة الأممياة الش ا ونداء تنفيذي

ف  اها ال تتصرا اه لمن تعاسة المعارضة آأن ن يوعياة يوم آأمس. ا  امها مجلس رئاسة الأممياة الش ا تسل

ارثرة والغرابة. الا ابلث  ا 
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ن جهة اليراعية م-يةز. الثورة الفال1

ة الدميقااطي أنها قاعدة الثورة

 ةالربجوازر

ينياة ومغزاها. اورة الصا اه ال يفهم طابع الث  الخطأأ الأساسي عند تروتسكي آأن

ين في  يوعياة فكرة آأنا بقاّي اال قطاع هي عامل آأساسي في االضطهاد في الصا تتبناى الأممياة الش ا

اورة ال يوعياة آأنا بقاّي اال قطاع فالوقت الحاضر، عامل تفجير الث راعياة. وتعتقد الأممياة الش ا ي زا

اة بما فيها من ينياة، والتاي ترتكز عليها مجمل البنية الفوقياة البيروقراطياة والعسكري  الأرّيف الصا

ال القاعدة التاي اندلعت-توشان وحكام وجنراالت من قبيل شانغ تسو اما تمث ن  لين وغيرهم، ا 

را اورة الزا  عياة الحالياة وهي تجري فيها.منها الث

ذا كان  ذا كان  70فا  اين والنابالء، وا  لى المالكين العقااري حين يذهب ا  ابلمائة من محصول الفالا

اة  لطة االقتصادي احين، يمتلكون ال فقط السا احون آأو غير المسل اون، المسل المالكون العقااري

اة والقضائياة، و  لطة اال داري اساءفحسب، بل يمتلكون كذلك السا ذا كان بيع وشراء الن والأطفال  ا 

نا آأن ال نقبل ال يمكن  -على طريقة القرون الوسطى ال يزال يطباق في عدد معيان من الأقاليم، 

ينياة. ئيسي من آأشكال االضطهاد في الأقاليم الصا كل الرا  بأأنا بقاّي اال قطاع هي الشا

كلولأنا بقاّي اال قطاع، بكامل بنيتها الفوقياة البيروقراطيا  اة، هي الشا ئيسي  ة والعسكري الرا

ة وآأهمياة عمالقتين. ين تمرا بثورة زراعياة على قوا نا الصا ين، فا   لالضطهاد في الصا

اة ومحتواها. ولهذا  يمقراطياة البرجوازي اورة الدا اها ابلفعل قاعدة الث ن راعياة؟ ا  اورة الزا وما هي الث

يوعيا  بب، على وجه التاحديد، تقول الأممياة الش ا ين تمرا بثورة ديمقراطياةالسا اة. ة آأنا الصا  برجوازي

قطاع فحسب، فهيي  هة ضدا بقاّي اال  ين ليست موجا اة في الصا يمقراطياة البرجوازي اورة الدا لكنا الث

اة،  ة المالياة والعسكري مبرّيلياة. لماذا؟ لأنا اال مبرّيلياة، بما لها من كامل القوا هة آأيضا ضدا اال  موجا
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ة التاي تهتما  قطاع وتثيرها وتحافظ عليها ابلتاعاون مع كامل بنيتها الف هي القوا وقياة ببقاّي اال 

اة والبيروقراطياة.  العسكري

مبرّيلياة في  ين دون خوض نضال ثوري ضدا اال  اه تس تحيل اال طاحة ببقاّي اال قطاع في الصا لأن

ين في ذات الوقت.  الصا

ين يريدون اال طاحة ببقاّي اال قطاع اه يجب على كلا الذا ين، آأن يرفعوا آأّي لأن ديهم في الصا

ين. مبرّيلياة والمجموعات اال مبرّيلياة في الصا رورة في وجه اال   ابلضا

سقاطها دون خوض نضال حاسم ضدا  ين ال يمكن كسرها وا  لأنا بقاّي اال قطاع في الصا

مبرّيلياة.  اال 

اورة الدا  يوعياة آأنا الث بب، على وجه التاحديد، تقول الأممياة الش ا اة يمقراطيا ولهذا السا ة البرجوازي

مبرّيلياة في ذات الوقت. ين هي ثورة معادية لال   في الصا

اة؛ الحركة المعادية لبقاّي  اوري ين هي جمع لتياارين من الحركة الث اورة الحالياة في الصا وهكذا، فالث

ين هي  اة في الصا يمقراطياة البرجوازي اورة الدا مبرّيلياة. والث مع بين جاال قطاع والحركة المعادية لال 

 الناضال ضدا بقاّي اال قطاع والناضال ضدا اال مبرّيلياة.

يوعي  اة للحزب الش ا يوعياة )وابلتاالي اللجنة المركزي تلك نقطة انطالق كامل خطا الأممياة الش ا

ينياة. اورة الصا وفييتي( في قضاّي الث  الُبلشفي في االتاحاد السا

لى القضياة اها تلك التاي تن وما هي نقطة انطالق في نظرة تروتسكي ا  ن ينياة؟ ا  اقض مباشرة الصا

ا يرفض االعتراف بوجود بقاّي اال قطاع في  ما يوعياة التاي بسطنا. فتروتسكي ا  نظرة الأممياة الش ا

نا تروتسكي )وابلتاالي المعارضة( تنتقص  ا ال يوليها آأهمياة حاسمة. ا  ما ين رفضا قاطعا وا  الصا

ة ومغزى االضطهاد اال قطاعي والبيرو اورة من قوا ين، ويفترض آأنا هدف الث قراطي في الصا

مبرّيلياة.  ين اس تقالال جمركيا عن البلدان اال  ينياة الأساسي هو اس تقالل الصا الوطنياة الصا

اة  لى كلا من اللجنة المركزي مها ا  واسمحوا لي آأن آأعتمد على آأطروحات تروتسكي التاي قدا

وفييتي وت  يوعي الُبلشفي في االتاحاد السا يوعيا للحزب الش ا اة الأممياة الش ا م، عنوانها نفيذي ة منذ آأّيا

ينياة وآأطروحات س تالين» اورة الصا  «.الث

ليكم ما يقوله تروتسكي في تلك الأطروحات:  ا 
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لى تبرير خطا انتهازيته » من جهة الأساس، ال يمكننا آأن ندعم محاولة بوخارين التاي ترمي ا 

ور الأساسي المزعوم  لى الدا ي يشير ا  يني. وحتا « ال قطاعلبقاّي ا»الذا ذا ما في االقتصاد الصا ى ا 

يني مرتكزا على تحليل اقتصادي ال على مفاهيم مدرس ياة،  كان تقييم بوخارين لالقتصاد الصا

ياسة التاي سهالت، على نحو جدا واضح،« بقاّي اال قطاع»فال يمكن حتاى لـ ر الس ا اها آأن تبرا  كل

ينياة لها طابع وطن اورة الصا ر الانقالب نيسان. الث قوى ي برجوازي لسبب آأساسي هو آأنا تطوا

آأسمالياة. ينياة تعرقله حالة التابعياة الجمركية للبلدان اٍلرا )آأنظر:  «المنتجة للرآأسمالياة الصا

ينياة وآأطروحات س تالين.( اورة الصا  تروتسكي: الث

نا قراءة خاطفة لهذا المقتطف يمكنها آأن تجعلنا نعتقد آأنا تروتسكي ال يحارب خطا الأ  ممياة ا 

اما يحارب  ن ينياة وا  اورة الصا يوعياة في قضياة طابع الث ياسة المساومة»الش ا ند بوخارين. ع « الس ا

ور الأساسي»طبعا، ذلك غير صحيح. ال ن، ما لدينا هو تكذيب لفكرة  ّي اال قطاع لبقا« الدا

ر في ال  راعياة التاي تتطوا اورة الزا ين. ما وقع تأأكيده ال ن هنا هو آأنا الث ين هي ثورة صا في الصا

ن صحا التعبير. ريحة العليا، ثورة معادية للتابعية الجمركية ا   الشا

ياسة المساومة»لقد كان الحديث عن  عند بوخارين هنا ضرورّيا عند تروتسكي حتاى « الس ا

. يوعياة. وآأقول دون غموض آأنا زاد تروتسكي هو عادة الغشا  يخفي مغادرته خطا الأممياة الش ا

ذن، ينتج عن ذلك  ين بمجمل ما لها من بنية ا  حسب تروتسكي آأنا بقاّي اال قطاع في الصا

اما هي عامل  ن ينياة في الوقت الحالي وا  اورة الصا اة ليست من قضاّي الث فوقياة بيروقراطياة وعسكري

الا آأن نضعه بين معقوفين.  اثنوي ال آأهمياة له وال يس تحقا ا 

ذن، ينتج عن ذلك حسب تروتسكي آأنا  بب الأساسي»ا  اورة الوطنياة في الصا « السا ين للث

ين هي، بسبب ذلك، ابلأساس، ثورة  اورة في الصا مبرّيلياين وآأنا الث هو التابعياة الجمركية لال 

 معادية للتابعياة لجمركية.

ر تروتسكي.  تلك نقطة االنطالق في تصوا

ينياة. اورة الصا  تلك نظرة تروتسكي لطابع الث

ولة تش« سعادة»هي ذات الناظرة عند واسمحوا لي آأن آأالحظ آأنا تلك الناظرة  انغ مستشار الدا

 لين.-تسو
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ذا كانت وجهة نظر تروتسكي صحيحة وجب آأن نقبل بأأنا تشانغ تسو -انغ كايلين وتش-ا 

طاحة  تش يك على حقا عندما ال يقبالن ثورة زراعياة آأو عمالياة، وآأن يبذال الجهد فقط لال 

افاقيات الجائرة ولتركيز اس تقالل جمركي  ين.ابالت  خاصا ابلصا

في تشانغ تسو لى وجهة نظر موظا  ش يك.ت -لين وتشانغ كاي-لقد انزلق تروتسكي ا 

يوعياة قد آأخطأأت  ذا كانت الأممياة الش ا ذا كان يجب آأن نضع بقاّي اال قطاع بين معقوفين، وا  ا 

ذا كانت  اورة، وا  عندما آأعلنت آأنا لبقاّي اال قطاع آأهمياة آأساس ياة في المرحلة الحالياة من الث

مبرّيلياة التاي  ينياة هي التابعياة الجمركية وليس الناضال ضدا بقاّي اال قطاع واال  اورة الصا قاعدة الث

ين؟ راعياة في الصا اورة الزا ي تبقاى من الث  تحميها، فما الذا

اين؟ وما  ين بمطلبها في تأأميم آأراضي المالكين العقااري راعياة في الصا اورة الزا من آأين آأتت الث

ي يجعلنا  اورة الذا اة؟ آأليست الث ينياة ثورة ديمقراطياة برجوازي اورة الصا في هذه الحالة نعتبر الث

راعياة آأن  اورة الزا اة فعال؟ حقاا، ال يمكن للث يمقراطياة البرجوازي اورة الدا راعياة هي قاعدة الث الزا

ماء؟  تأأتي من السا

حين في ثورة زراعياة  آأقاليم مثل  عمالقة فيآألم تنخرط الماليين وعشرات الماليين من الفالا

ة -هوانن وهو ة ومحاكمهم الخاصا حون سلطتهم الخاصا بيي وهينان وغيرها حيث ركاز الفالا

اتي ومطاردين المالكين ومصفاين حساابتهم معهم  عبياةعلى طريقت »وآأجهزة دفاعهم الذا  ؟«هم الشا

اة لو لم يكن االضطهاد اال قطاع راعياة القوي كل العس-يآأكنا س نجد مثل تلك الحركة الزا كري الشا

حين  اة من عشرات الماليين من الفالا ين؟ كيف آأمكن لحركة قوي الأساسي لالضطهاد في الصا

ئيسي  مبرّيلياة هي الحليف الرا انا لم نعترف بأأنا اال  مبرّيلياة لو آأن آأن تأأخذ طابعا معادّي لال 

يني. عب الصا اين مضطهدي الشا قطاعياين والعسكري  لال 

حياة في هوانن وحدها آأكثر من مليونين ونصف المليون عضو؟ وكم آأال تضما الجمعياة الفال

آأصبح منهم في هوبيي وفي هينان؟ وكم س يصبح منهم في آأقاليم صينياة آأخرى في مس تقبل 

ا؟  قريب جدا

ماة الحمر»وماذا نقول عن  وغيرها، آأمن من الممكن آأن تكون « جمعياات شدا الأحزمة»و« الرا

 نتاج الخيال، وليست واقعا؟
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راعياة التاي شملت عشرات الماليين من  هل اورة الزا ، آأن ندعام قوال مفاده آأنا الث يمكننا، بجدا

قطاعياة حقيقياة  هة ضدا بقاّي ا  اين لم تكن موجا حين تحت شعار تأأميم آأراضي المالكين العقااري الفالا

اما ضدا آأشخاص خيالياين بين معقوفين؟ ن  وحياة وا 

بيعيا آأن يكون تروتس في آأليس من الطا لى وجهة نظر موظا تشانغ  «سعادة»كي قد انزلق ا 

 لين؟-تسو

ان آأساس ياان:  وهكذا، لدينا خطا

اها  ين، من جهة آأن ي يأأخذ بعين االعتبار بقاّي اال قطاع في الصا يوعياة، الذا آأ. خط الأممياة الش ا

اة من آأهمياة حاسمة؛ و  راعياة القوي كل الأساسي من آأشكال االضطهاد؛ وما للحركة الزا ا مالشا

ينياة من طابع ديمقراطي برجوازي وما لها  اورة الصا لبقاّي اال قطاع من صلة ابال مبرّيلياة؛ وما للث

مبرّيلياة؛  من مرمي هو الناضال ضدا اال 

ي ينفي ما لالضطهاد اال قطاعي  العسكري من آأهمياة آأساس ياة؛ ولم-ب. خط تروتسكي، الذا

ين م راعياة في الصا ابع المعادينجح في تقدير ما للحركة الزا ي ن آأهمياة حاسمة؛ ويحصر الطا

ينياة وهو مطلب اس تقالل  آأسمالياة الصا ينياة في حدود مصالح الرا اورة الصا مبرّيلياة في الث لال 

ين الجمركي.  الصا

اورة  اه ينتقص من آأهمياة الث نا الخطأأ الأساسي عند تروتسكي )وابلتاالي عند المعارضة( هو آأن ا 

ين وال يف  راعياة في الصا اورة من طابع ديمقراطي برجوازي وينفي وجود الزا هم ما لتلك الث

ة ماليين وينتقص من آأهمياة دور  ين تشمل عدا روف الموضوعياة لحركة زراعياة في الصا الظا

ينياة. اورة الصا حين في الث  الفالا

ه خالل  ازا لكامل خطا مة الأكثر تمي وهذا خطأأ ليس ابلجديد عند تروتسكي؛ فقد كان السا

 ة صراعه ضدا الُبلشفياة.كامل مرحل

اة هو خطأأ اتبعه تروتسكي  يمقراطياة البرجوازي اورة الدا حين في الث االنتقاص من آأهمياة دور الفالا

ك 2227. وقد كان خطأأ صارخا على نحو خاصا قبل ثورة ش بااط 2201منذ  ، وهو متمسا

لى اليوم.  به ا 

لى بعض الوقائع المتاصلة بصراع تروتس ة عش ياة ثورة كي ضدا اللينينيا اسمحوا لي آأن آأشير ا 

اة في روس يا.2227ش بااط  يمقراطياة البرجوازي اورة الدا م نحو االنتصار في الث ا كنا نتقدا  ، مثال، لما
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مبرّيلياة هي  حين وآأصبحت اال  اه منذ  آأنا قوي التامايز صلب الفالا لقد قال تروتسكي وقتئذ آأن

ة ا حين ولم تالمهيمنة وآأصبحت الطبقة العمالياة تعارض الأما اة، انحسر دور الفالا عد لبرجوازي

راعياة تلك الأهمياة التاي كانت لها عام  اورة الزا  .2201للث

ا على ذلك؟ اسمحوا لي آأن آأقتبس مقتطفا من مقال كتبه لينين عام   2221ماذا قال لينين ردا

اة في روس يا: يمقراطياة البرجوازي اورة الدا حين في الث  في موضوع دور الفالا

نا ه اة ﴿ا  لى نظري اة )يشير ا  ائمة»ذه الناظري اورة الدا لتاي يرجع س تالين( ا -عند تروتسكي « الث

لى آأن تناضل الطبقة العمالياة نضاال حاسما  لى تروتسكي تس تعير من البالشفة دعوتهم ا  آأصلها ا 

ياس ياة، وتس تعير من المناشفة  لطة الس ا اما لدور الف« نفيهم»من آأجل آأن تفتكا السا حين. فرب الا

حون شرائح، وتمايزوا وآأصبحوا، شيئا فشيئا، غير قادرين على لعب دور ثوري؛ ا نقسم الفالا

اما هي آأمر مس تحيل. « وطنياة»فثورة  ن مبرّيلياة»في روس يا ا  » لكن  «نحن نعيش عصر اال 

اة والناظام القديم، بل فيها تعارض بين الطبقة  ة البرجوازي ما مبرّيلياة تعارضا بين الأ ليس في اال 

اةالعم ة البرجوازي  «.الياة والأما

مبرّيلياة»لدينا هنا مثاال من التاالعب بكلمة:  ا كانت الطبق« ا  حك! فلما ة العمالياة يبعث على الضا

اة»في روس يا تعارض  ة البرجوازي ذا، ، فذلك يعني آأنا روس يا على عتبة ثورة اشتراكية!! ل«الأما

اين»فشعار  ي « تأأميم آأراضي المالكين العقااري بعد آأن قام بذلك  2221كرره تروتسكي عام )الذا

ث ال عن 2221بعد مجلس كانون الثااني عام  ( شعار غير صحيح، ويجب علينا آأن نتحدا

اة» اما عن « حكومة عمالياة ثوري ن اشويش «!! حكومة عمالياة اشتراكية»وا  لى آأيا درجة من الت ا 

آأيضا، جماهير  س تجرا معها، يبلغ تروتسكي في جملته التاي يقول فيها آأنا الطبقة العمالياة

ت الطبقة 127النااس غير العمالياة! )العدد  ذا ما جرا اه ا  (. لم يذهب في ابل تروتسكي آأن

اين  العمالياة معها الجماهير غير العمالياة في البالد في سبيل تأأميم آأراضي المالكين العقااري

تمام  اورة ال»واال طاحة ابلأوتوقراطياة فس يكون ذلك بمثابة ا  اةالث في روس يا،  «وطنياة البرجوازي

اة! اوري يمقراطياة الث حين الدا اة العمال والفالا  بمثابة دكتاتوري

نوات العشر، من  نا الس ا لى  2201ا  اة العظيمة، برهنت على 2221ا  ، بأأكملها، تلك العشري

راع الط  حين الصا د تمايز الفالا وس ياة. لقد شدا اورة الرا ان طبقياان فقط، في الث قي بآأنا هناك خطا

لى  يف آأقرب ا  ياس ياة وجعل عمال الرا لى الحياة الس ا صلبهم وآأيقظ عديد العناصر الخاملة ا 
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اة  مات مس تقل راعياين في منظا عمال المدينة )لم ينفكا البالشفة يؤكادون على تنظيم العمال الزا

، وآأضافوا هذا المطلب في قرار مؤتمر س توكهولم المنشفي(. لكنا التاناحر فيما 2206منذ 

حين»ن بي نا -رومانوف-وماركوف« الفالا ة. ا  را وآأكثر حدا خوس توف آأضحى عظيما وآأكثر تطوا

آالف الجمل في العشرات من مقاالت تروتسكي  هذه الحقيقة على درجة من البداهة حتاى آأنا آ

ياس ياين العمالياين  م العون في الواقع للس ا نا تروتسكي يقدا في ابريس ال تس تطيع آأن ترفضها. ا 

ين يفهمون من  اللبرالياين حين ا  « نفي»في روس يا الذا حين رفض دفع الفالا اورة. دور الفالا لى الث

 ( 228-227، ص 28وذلك هو بيت القصيد ال ن.﴾ )آأنظر: مجلد 

اة ويرى الطبقة العمالياة وال يالحظ  هذه الخاصياة في لوحة تروتسكي، حيث يرى البرجوازي

يم اورة الدا حين وال يفهم دورهم في الث بط الخاصياة ال الفالا اة، هي ابلضا ال قراطياة البرجوازي تاي تمث

ال عند تروتسكي  بط ما يمث ينياة، وهي ابلضا الخطأأ الأساسي عند المعارضة في القضياة الصا

ينياة. وتنساب من هذا الخطأأ « ش به المنشفياة»والمعارضة من  اورة الصا في قضياة طابع الث

ينياة.الأساسي كلا آأخطاء المعارضة الأخرى وكلا   الخلط في تلك الأطروحات في القضياة الصا

ني لشيوعيانغ رذّبح ا. ميني الكيومينت2

حيتفظ  كيومينتانغليف نانكني ورسار ا

 ا،ني يف ُووهيبتحالفه مع الشيوع

اوري  ور الث يوعياة من الدا نا مواقف الأممياة الش ا لنأأخذ قضياة ُووهان على سبيل المثال. ا 

ين تجتاز ثورة زراعياة، ومذ آأصبح لُووهان معروفة جيادا ووا ضحة جيادا. فمذ شرعت الصا

اة العمال  اة وانتصاَر دكتاتوري يمقراطياة البرجوازي راعياة انتصاَر الثاورة الدا اورة الزا انتصاُر الث

ة القومياة وُووهان مركز الحركة  اورة المضادا اة، ومذ آأصبحت اننكين مركز الث اوري حين الث والفالا

اة في ا اوري يوعياين آأن الث ين، آأصبح من الواجب مساندة كيومينتانغ ُووهان ووجب على الش ا لصا
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بقة العمالياة وحزبها  اة شرط آأن يضمنوا للطا اوري يشاركوا في هذا الكيومينتانغ وفي حكومته الث

ور القيادي داخل الكيومينتانغ وخارجه في ذات الوقت.  الدا

اة ا ، هل حكومة ُووهان الحالياة جهاز لدكتاتوري اة؟ كالا اوري يمقراطياة الث حين الدا لعمال والفالا

ليست ذلك الجهاز في الوقت الحالي، وال يمكنها آأن تكون كذلك قريبا. لكن لها كلا فرص 

حق ونجاحاتها. اورة الالا ر الث ذا ما آأخذان بعين االعتبار تطوا لى مثل ذلك الجهاز ا  ر ا   التاطوا

يوعياة.  ذلك هو موقف الأممياة الش ا

ا طر  اة آأما اوري يقة تروتسكي في الناظر فهيي مختلفة تماما. فهو ال يعتبر ُووهان مركز الحركة الث

ا ُسؤل تروتسكي ما هو يسار الكيومينتانغ في الوقت الحالي، آأجاب: «. ُخدعة»بل  اه »فلما ن ا 

لى حدا ال ن، ال شيء آأو تقريبا ال شيء  «.،ا 

ذا كانت ُووهان خدعة فلماذا لم يؤكاد تروتسكي على نضال  لنفترض آأنا ُووهان ُخدعة. لكن ا 

يوعياون يساندون الخدع ويشاركون فيها ويكونون  حازم ضدا هذه الخدعة. ومنذ متى كان الش ا

يوعياين واجب الناضال ضدا الخدع؟ آأليس حقاا آأنا  متها؟ آأليس حقاا آأنا على الش ا في مقدا

اما يعني  ن ذا ما امتنعوا عن الناضال ضدا الخدع ا  يوعياين ا  اهم يخدعون العمال الش ا ن ذلك آأ

يوعياين ضرورة الناضال ضدا هذه الخدعة بأأن  حين؟ فلماذا لم يقترح تروتسكي على الش ا والفالا

اوا  ينسحبوا فورا من كيومينتانغ ُووهان ومن حكومة ُووهان؟ لماذا يقترح تروتسكي آأن يظل

 داخل هذه الخدعة ال آأن يغادروها؟ آأين المنطق في ذلك؟

اخذ موقفا معادّي تجاه ُووهان « امنطق»آألن يكون  رانه بواقع آأنا تروتسكي ات ذا ما فسا ا ا  فجا

اها خدعة، ثم خاف فتراجع عن اس تخالص النتيجة التاي تس توجبها آأطروحاته؟  وسما

اة للحزب  عت في اجتماع اللجنة المركزي آأو لنتناول زينوفييف مثال. في آأطروحاته التاي وزا

احاد يوعي الُبلشفي في االت د زينوفييف الك  الش ا وفييتي في نيسان من هذا العام حدا يومينتانغ السا

اه من قبيل الحكومة الكمالياة في فترة  . لكنا الحكومة الكمالياة هي 2210في ُووهان على آأن

يوعياين فيها وال يمكنهم آأن يكونوا  حين وهي حكومة ال وجود للش ا حكومة تحارب العمال والفالا

حيدة التاي يمكن اس تخالصها من ذلك التاحديد هي: نضال حازم ضدا فيها. وآأعتقد النتيجة الو 

 ُووهان، واال طاحة بحكومة ُووهان.

. اون بمنطق عاديا  لكن ذلك ما س يفكار فيه فقط آأانس عادي
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اها حكومة  د حكومة ُووهان في هانكيو على آأن فليس ذلك ما يفكار فيه زينوفييف. فهو يحدا

اة وآأن ال كمالياة لكناه يقترح، في ذات الو  ند الأكثر حيوي قت، آأن تحظى تلك الحكومة ابلس ا

يوعياون منها وآأن ال ينسحبوا من كيومينتانغ ُووهان، الخ.  يس تقيل الش ا

اه يقول: ن  ا 

لى هانكيو وتنظيم المقاومة لصدا » اة وكلا التادابير ا  روري تقديم المساعدة الأكثر حيوي من الضا

هيل التانظيم المباشرة المقبلة على وجه التاحديد، على تس الكافينياكيين. ويجب آأن تتركاز الجهود 

 )آأنظر: آأطروحات زينوفييف(« في هانكيو وتقويته

ن كنتم تس تطيعون!  حاولوا آأن تفهموا ا 

نا ُووهان آأي هانكيو خدعة.  قال تروتسكي ا 

ويؤكاد زينوفييف، عكس ذلك، آأنا ُووهان حكومة كمالياة. والخالصة التاي يجب اس تنتاجها 

طاحة بحكومة ُووهان. لكنا االثنان، هي  آأنا الخدعة يجب آأن تُحارب، آأو تخاض معركة لال 

تروتسكي وزينوفييف، يتراجعان عن الخالصة التاي تنتج عن موقفهما، ويذهب زينوفييف 

لى آأبعد من ذلك ويقترح تقديم  لى هانكيو» ا  اة وكلا التادابير ا   .«المساعدة الأكثر حيوي

اه يبيا  ن ن آأنا المعارضة تتخباط في تناقضات. وفقدت قدرة التافكير المنطقي ما كلا هذا؟ ا 

 وفقدت كلا معنى لل فاق.

ش في التافكير وفقدان كلا معنى لل فاق في قضياة ُووهان ذلك هو موقف تروتسكي  تشوا

ش موقفا. اشوا ي الت ن آأمكن آأن نسما  والمعارضة ا 

زني يف الوالفلعمال اب ا. جمالس نو2

 الّصني

حين كمثال آ خر.آأو لنأأخذ  اب العمال والفالا  قضياة مجالس نوا
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ااني:  يوعي العالمي الث ها المؤتمر الش ا وفييتات ثالثة قرارات آأقرا لنا في قضياة تنظيم السا

رة،  حين في البلدان المتأأخا غيلة غير العمالياة والفالا آأطروحات لينين في تأأليف مجالس الشا

ين والهند، وآأطروحات روي في تأأليف مجالس العمال والف حين في بلدان من قبيل الصا الا

ة:  اب العمال»والأطروحات الخاصا اة ظروف يمكن تأأليف مجالس نوا  «.متى وفي آأي

حين»تناولت آأطروحات لينين تأأليف مجالس  عب»، مجالس «الفالا غيلة »، مجالس «الشا الشا

قريبا طبقة ت في بلدان من قبيل تلك التاي في آ س يا الوسطى حيث ال توجد« غير العمالياة

اب  ث آأطروحات لينين ولو بكلمة واحدة عن تأأليف مجالس نوا عمالياة صناعياة. وال تتحدا

حين في تلك البلدان.  العمال والفالا

ر  اة في تطوا روط الجوهري ومن انحية آأخرى، تؤكاد آأطروحات لينين على آأنا من آأحد الشا

حين»وتأأليف مجالس  عب»ومجالس « الفالا ند المبافي البلدان « الشا رة هو الس ا شر المتأأخا

وفييتياة  ت السا مه الطبقة العمالياة في اتاحاد الجمهورّيا ي تقدا اورة في هذه البلدان الذا للث

ين آأو الهند  جد حدا حيث يو  -االشتراكية. ومن الواضح آأنا تلك الأطروحات ال تتناول الصا

لعمال ن تأأليف مجالس اآأدنى معيان من طبقة عمالياة صناعياة وحيث في ظروف معيانة يكو

حين لي لتأأليف مجالس الفالا را مثل الفرس، الخ.-شرط آأوا  ، بل بلداان آأخرى آأكثر تأأخا

يَن والهنَد حيث توجد طبقة عمالياة صناعياة. وتقترح  تناولْت آأطروحاُت روي، آأساسا، الصا

ان؛ في مرحلة االنتق حين، في وضع معي ل من اهذه الأطروحات تأأليف مجالس العمال والفالا

ين  لى الصا اورة العمالياة. ومن الواضح آأنا هذه الأطروحات ترمي ا  لى الث اة ا  اورة البرجوازي الث

 مباشرة.

يوعي العالمي الثااني تحت عنوان  ها المؤتمر الش ا ة التاي آأقرا ا الأطروحات الخاصا متى وفي »آأما

اب العمال اة ظروف يمكن تأأليف مجالس نوا اب ا« آأي ى آأساس لعمال علفتتناول دور مجالس نوا

اه  اورات في روس يا وآألمانيا. وتؤكاد هذه الأطروحات آأن ل دون ثورة عمالياة، س »تجربة الث تتحوا

لى مهزلة اب «. مجالس العمال ا  اه عندما نتناول قضياة تأأليف فوري لمجالس نوا ومن الواضح آأن

ين وجب علينا آأن نأأخذ هذه الأطروحات الأخيرة بع  حين في الصا العتبار ين االعمال والفالا

 آأيضا.
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ذا ما آأخذان  ين ا  حين في الصا اب العمال والفالا كيف نفهم قضياة التاأأليف الفوري لمجالس نوا

ين بما فيه من تجربة كيومينتانغ  بعين االعتبار وفي ذات الوقت كالا من الوضع الحالي في الصا

يوعي  اة وتعاليم المؤتمر الش ا اه مركز الحركة الثاوري خالل  العالمي الثااني منُووهان من جهة آأن

 آأطروحتيه الأخيرتين.

حين في الوقت الحالي في المجال العملي، لنقل حكومة  اب العمال والفالا نا تأأليف مجالس نوا ا 

ُووهان، س يكون بمثابة تركيز سلطة مزدوجة ورفع شعار الناضال في سبيل اال طاحة بيسار 

ا  حالل سلطة جديدة سوفييتياة محل ين.الكيومينتانغ وا   ه في الصا

لطة القائمة، آأجهزة نضال  طاحة ابلسا حين هي آأجهزة نضال لال  اب العمال والفالا نا مجالس نوا ا 

الا آأن يخلق سلطة  حين ال يمكنه ا  اب العمال والفالا في سبيل سلطة جديدة. وظهور مجالس نوا

لطة لل الا آأن يجعل قضياة جعل كلا السا الس مجمزدوجة، وفي مثل هذه الحالة، ال يمكنه ا 

 مشكال عويصا.

ر وحزيران عام  ؟ لقد كانت 2227كيف نفهم ما جرى في روس يا خالل آ ذار ونيسان وآأّيا

لطة  اها لكناها تمتلك في الحقيقة س–وقتئذ الحكومة المؤقاتة التاي تمتلك نصف السا لطة آأكبر لأن

اب العمال و  لى جانبها مجالس نوا حين اكانت تحظى بس ند من الجيش. وشيئا فشيئا كان ا  لفالا

اها لم تكن سلطة حقيقياة مثل  لطة رغم آأن يه نصف السا التاي كانت تمتلك ما يمكننا آأن نسما

تلك التاي كانت عند الحكومة المؤقاتة. وكان شعار البالشفة وقتئذ هو اال طاحة ابلحكومة 

حين. وما من بُلشفي دخل ا اب العمال والفالا لى مجالس نوا لطة  ا  حكومة لالمؤقاتة ونقل كلا السا

اه ال يمكنك آأن تدخل حكومة وآأنت بصدد اال طاحة بها.  المؤقاتة لأن

ين  2227حزيران عام -هل يمكن القول آأنا الوضع في روس يا في آ ذار مماثل للوضع في الصا

، ال يمكن قول ذلك. ذلك آأنا روس يا كانت مقدمة على ثورة عمالياة في ذلك  اليوم؟ كالا

ين مقدمة اة ديمقراطياة. ذلك آأنا الحكومة  الوقت، في حين آأنا الصا ال ن على ثورة برجوازي

مبرّيلياة، في حين آأنا  اورة وا  ة للث المؤقاتة في روس يا في ذلك الوقت كانت حكومة مضادا

يمقراطي البرجوازي  اة ابلمعنى الدا مبرّيلياة وثوري حكومة ُووهان الحالياة هي حكومة معادية لال 

 للكلمة.

 الموضوع؟ما تقترح المعارضة في هذا 
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ين كمراكز تنظيمياة  حين والجنود في الصا اب العمال والفالا اها تقترح تأأليفا فورّيا لمجالس نوا ن ا 

حين ليست فقط مراكز تنظيمياة للحركة  اب العمال والفالا اة. لكنا مجالس نوا اوري للحركة الث

لطة القائم اة فقط. فهيي قبل كلا شيء وآأساسا آأجهزة لالنتفاضة على السا اوري ، وآأجهزة ةالث

حين ال يمكنها  اب العمال والفالا اة. فالمعارضة ال تفهم آأنا مجالس نوا لتركيز سلطة جديدة ثوري

ن  الا كأأجهزة انتفاضة فقط، وكأأجهزة سلطة جديدة فقط. فا  اة ا  اوري آأن تصبح مراكز للحركة الث

لطة القائمة مثلما كان الحا اب العمال خدعة، وملحق للسا في  لغاب ذلك آأضحت مجالس نوا

اب 2227وفي روس يا في تموز  2228آألمانيا عام  . فهل فهمت المعارضة آأنا تأأليف مجالس نوا

ين في الوقت الحالي سوف يعني تركيز سلطة مزدوجة، مشتركة  حين في الصا العمال والفالا

سقاط  لى المطالبة اب  رورة وحتما، ا  ي ذلك، ابلضا بين المجالس وحكومة ُووهان، وس يؤدا

 حكومة ُووهان؟

ة في آأن يكون زينوفييف قد فهم هذا المشكل البس يط. لكنا تروتسكي فهم ذلك  آأشكا بقوا

نا شعار المجالس يعني المطالبة بتركيز آأجهزة »جيادا. فهو يعلن صراحة في آأطروحاته:  ا 

لطة. اورة »)آأنظر: آأطروحات تروتسكي: « سلطة مالئمة من خالل نظام انتقالي مزدوج السا الث

ينياة وآأطروح  «(ات س تالينالصا

ين وجب علينا، في ذات الوقت، آأن  ان المجالس في الصا ذا ما ركزا اه ا  ذن، ينتج عن ذلك، آأن ا 

لطة»نركاز  اة. « نظاما مزدوج السا اف سلطة جديدة ثوري وآأن نطيح بحكومة ُووهان وآأن نأأل

ابقة لأكتوبر  وس ياة السا اورة الرا ن عام مومن البديهيي آأنا تروتسكي يعتمد هنا آأحداث اتريخ الث

آأنموذجا. ففي تلك الفترة كان هنالك حقاا سلطة مزدوجة وكنا حقاا نعمل على اال طاحة  2227

 ابلحكومة المؤقاتة.

خول في الحكومة المؤقاتة. فلماذا  لكناي كنت قد قلت آأنا ما من آأحد مناا كان قد فكار في الدا

يوعياون من الكيومينتانغ و  وهان؟ من حكومة وُ ال يقترح تروتسكي ال ن آأن ينسحب الش ا

لطة في ذات الوقت  كيف يمكنك آأن تركاز المجالس، كيف يمكنك آأن تركاز نظاما مزدوج السا

م آأطروحات تروتسكي  سقاطها؟ ال تقدا ي ال تزال فيه داخل حكومة ُووهان التاي تريد ا  الذا

ؤال.  آأيا جواب لهذا السا
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ورة ديمقراطياة فقد خلط بين ثمن الواضح آأنا تروتسكي قد آأوقع نفسه في متاهات تناقضاته. 

اة وثورة عمالياة. و ين آأبعُد من آأن « نسي»برجوازي اة في الصا يمقراطياة البرجوازي اورة الدا آأنا الث

رها.  اما هي في آأولى مراحل تطوا ن تكون قد ُآنجزت بعُد، آأبعُد من آأن تكون قد انتصرت بعُد وا 

روع فيوال يفهم تروتسكي آأنا سحب دعم حكومة ُووهان ورفع شعا لطة والشا  ر ازدواج السا

اما يعني تقديم  ن اال طاحة بحكومة ُووهان في الوقت الحالي من خالل تأأليف المجالس فورا ا 

 لين.-تش يك وتشان تسو-العون المباشر والقوي لتشان كاي

اب العمال في روس يا عام   ؟2201لقد ُسؤلنا كيف فهمنا تأأليف مجالس نوا

اة ديمقراطياة؟آألم نكن نمرا وقتئذ بثورة برجو   ازي

الا مجلسين آأحدهما في سان ال. لم يكن هنالك وقتئذ ا  و. بيترس بورغ وال خر في موسك-آأوا

وفييتياة في روس يا. لطة السا  ووجود مجلسين ال يعني بعُد تركيز نظام السا

لطة -اثنيا. كان مجلسا سان بيترس بورغ وموسكو في تلك الفترة جهازا انتفاضة على السا

اها مراكز القديمة القيص لى المجالس على آأن اه ال يمكن الناظر ا  ة آأخرى آأن اة. وذلك يؤكاد مرا ري

لطة الجديدة. ذا كانت آأجهزة لالنتفاضة وآأجهزة للسا الا ا  اها ال تكون كذلك ا  اورة، وآأن  تنظيم الث

ذا توفارت ظروف  الا ا  ر ا  اه ال يمكن للمجالس آأن توجد وتتطوا ان اتريخ مجالس العمال آأن اثلثا. يبي

ذا مال اورة العمالياة، ابلتاالي، ا  لى الث اة ا  يمقراطياة البرجوازي اورة الدا ئمة النتقال مباشر من الث

اة الطبقة العمالياة. لى دكتاتوري اة ا  يطرة البرجوازي  ظروف مالئمة لالنتقال من الس ا

آأليس بفعل غياب تلك الظروف المالئمة آأنا مجالسي عمال سان بيترس بورغ وموسكو كاان 

 ؟2228؟ آأليس ذلك ما كان لمجالس العمال في آألمانيا عام 2201 عام قد اضمحالا 

مجالس عمالياة لو كان في روس يا في  2201كان من الممكن آأن ال يكون في روس يا عام 

ين اليوم. لكن ما كان لمثل  اة واسعة مثل يسار الكيومينتانغ في الصا مة ثوري ذلك الوقت منظا

مة آأن توجد في روس يا ف ي ذلك الوقت لأنا عناصر االضطهاد القومي لم تكن قائمة تلك المنظا

وس آأنفسهم كانوا يضطهِدون قومياات آأخرى وال يمكن آأن  وس؛ فالرا بين العمال والفالحين الرا

الا عندما يكون هنالك اضطهاد قومي من جانب  مة مثل يسار الكيومينتانغ ا  توجد منظا

ي يجذب مجمل العناص مبرّيلياين الأجانب الذا مة واحدة واساال  اة في البالد في منظا اوري  عة.ر الث

يجب آأن يكون المرء آأعمى حتاى ال يرى ما ليسار الكيومينتانغ من دور جهاز نضال ثوري، 

ين.  جهاز االنتفاض على بقاّي اال قطاع واال مبرّيلياة في الصا
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 لكن ماذا ينتج عن ذلك؟

ي يقوم به يسار الكيومينتا ور الذا يمقراط ينتج عن ذلك آأنا الدا اورة الدا اة نغ ال ن في الث ياة البرجوازي

يمقراطياة  اورة الدا ي قامت به المجالس العمالياة في الث ور الذا ين هو، تقريبا، ذات الدا في الصا

اة في روس يا عام   .2201البرجوازي

اة من قبيل يسار  مة شعبياة وديمقراطياة ثوري ين لم توجد منظا س يكون شأأان آ خر لو آأنا في الصا

ازة، المالئمة للخصوصياات التاي الكي اة المتمي اوري مة الث ا وجدت مثل تلك المنظا ومينتانغ. لكن لما

يمقراطياة  اورة الدا ينياة والتاي برهنت على كفاءتها في مواصلة تطوير الث روف الصا از الظا تمي

مة التاي ت م تلك المنظا اة الحذر آأْن نحطا ين، س يكون من الغباء وقل اة في الصا افت أأ البرجوازي ل

الا آأن بدآأت ولم تنتصر وال انتصارها قريب. اورة ا   خالل س نوات، ال ن ، حيث ليس للث

اه يمكن اس تخدام الكيومينتانغ في المس تقبل آأيضا،  فاق من هذا التاقييم آأن لقد اس تنتج بعض الرا

ا  كتاتوري كل التانظيمي الحكومي للدا اه الشا اورة العمالياة، من جهة آأن لى الث  ةخالل االنتقال ا 

لى  اة ا  يمقراطياة البرجوازي اورة الدا مكانياة انتقال سلمي من الث العمالياة. ويعتقدون آأنا في ذلك ا 

اورة العمالياة.  الث

را سلمياا ليس، بوجه عام، آأمرا مستبعدا. اورة تطوا ر الث مكانياة تطوا نا ا   طبعا، ا 

ل من عام  ر ، عن ا  2227جرى الحديث عندان آأيضا في روس يا في الناصف الأوا مكانياة تطوا

را سلمياا من خالل المجالس. اورة تطوا  الث

ل لعمل تطوير  ن آأمكن مالئمة الأوا يء. فا  ال، ليس الكيومينتانغ والمجالس ذات الشا لكن، آأوا

رورة آأنا من الممكن آأن يالءم العمل على  اة فال يعني ذلك ابلضا يمقراطياة البرجوازي اورة الدا الث

اورة العمالياة.  تطوير الث

اورة العمالياة في روس يا عام اثني لى الث لمي ا  آأمرا  2227ا. لقد اتاضح في الواقع آأنا االنتقال السا

 مستبعدا حتاى لو كان ذلك ابلمجالس.

اورة آأقوّيء وكثيرو العدد،  ا، وآأعداء الث ين قليلة العدد جدا نا المراكز العمالياة في الصا اثلثا. ا 

مبر اورة وكل ضربة لال  م تحرزه الث اما ذلك ابنشقاقات جديدة في الكيومي وكلا تقدا ن نتانغ ّيلياة ا 

يني على حساب هيبة الكيومينتانغ. يوعي الصا  وبتقوية جديدة للحزب الش ا

را سلمياا. ينياة تطوا اورة الصا ر الث اه يجب استبعاد فكرة تطوا  آأعتقد آأن
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ين خ حين س يكون من الواجب تركيزها في الصا اب العمال والفالا ل الآأعتقد آأنا مجالس نوا

روف الحالياة  اورة العمالياة. وفي الظا لى الث اة ا  يمقراطياة البرجوازي اورة الدا مرحلة االنتقال من الث

حين. اب العمال والفالا  يس تحيل االنتقال دون مجالس نوا

ين وتقوية حكومة  ر في كامل الصا راعياة حتاى تتطوا روري قبل كلا شيء دفع الحركة الزا من الضا

روري مساعدة -ناضال ضدا الناظام اال قطاعيُووهان ودعمها في ال  البيروقراطي، ومن الضا

روري، ابلمعنى الواسع والكوني،  اورة، ومن الضا ُووهان حتاى تنجز االنتصار على آأعداء الث

اها الأساس  اة من جهة آأن اوري مات الث تطوير الجمعياات الفالحياة ونقااابت العمال وغيرها من المنظا

ي سترتكز عليه الم يني الذا يوعي الصا روري دفع الحزب الش ا جالس في المس تقبل، ومن الضا

ي من تأأثيره في الفالحين وفي الجيش؛ فقط بعد كلا ذلك يمكن تركيز مجالس  حتاى يقوا

حين كأأجهزة للناضال في سبيل سلطة الجديدة، كعناصر في سلطة  اب العمال والفالا نوا

اورة الدا  اورة العمال مزدوجة، كعناصر لتحضير االنتقال من الث لى الث اة ا   ياة.يمقراطياة البرجوازي

ين موضوع كالم آأجوف آأو خطابة  اة»ليس تركيز المجالس العمالياة في الصا جوفاء. وال  «ثوري

ر هذه القضياة ابس تخفاف مثلما يفعل تروتسكي.  يمكن آأن تقدا

ال، االنسحاب من الكيومينتانغ؛ حين يعني، آأوا نا تأأليف مجالس العمال والفالا اك ال تس تطيع لأ  ا  ن

لى آأن يركازوا  حين ا  ر بسلطة مزدوجة من خالل دعوة العمال والفالا آأن تركاز مجالسا وآأن تبشا

ي تكون فيه داخل الكيومينتانغ وحكومته.  سلطة جديدة في ذات الوقت الذا

ض التكتال الحالي داخل الكيومينتانغ بتكتال  اب العمال يعني، آأيضا، آأن نعوا وتركيز مجالس نوا

اين في م اوري ي كان بين البالشفة ويسار االشتراكيين الث ن خارجه، تكتاال يش به لذاك الذا

 .2227آأكتوبر 

اة العمال  اة كانت القضياة تركيَز دكتاتوري اق الأمر بثورة ديمقراطياة برجوازي ذا ما تعل اه ا  لماذا؟ لأن

اة وس ياسَة توافقها تماما قوامها ا اوري يمقراطياة الث حين الدا ذا لتكتال في الكيو والفالا ا ا  مينتانغ. آأما

اورة العمالياة فس تكون القضياة تركيَز  لى الث اق الأمر بتأأليف المجالس واالنتقال ا  ما تعل

الا  لطة وتُركاز ا  ر هذه السا اة العمالياة، تركيَز سلطة المجالس؛ فال يمكن آأن تُحضَّ كتاتوري الدا

يوعي.  بقيادة حزب واحد: الحزب الش ا

لى ذل يني اليوم ما ابال ضافة ا  اب العمال واجبات. يجني العامل الصا ك، يترتاب على مجالس نوا

ة  21و 8بين  ا بطول مدا هر. ويعيش في ظروف ال تطاق. وهو مرهق جدا روبال في الشا
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نهاءه فورا برفع الأجور وبتطبيق يوم عمل من  العمل. وهذا الوضع يجب، ومن الممكن، ا 

 العمالياة، الخ.ثمان ساعات وتحسين ظروف سكن الطبقة 

اب العمال سوف لن يرضى العمال بذلك. وس يقولون  لكن عندما تكون هنالك مجالس نوا

اه آأصبح لدينا مجالس وبما آأنا هذه المجالس هي آأجهزة  (: بما آأن يوعياين )وهم على حقا للش ا

دهم  اين فنجرا لطة فلما ال نُغير قليال على البرجوازي يكون مما يملكون؟ س  « القليل»السا

ي توجد فيه ال  اة من ملكياتها في الوقت الذا دوا البرجوازي ذا لم يجرا يوعياون فارغي الأيدي ا  ش ا

حين. اب العمال والفالا  مجالس نوا

اورة؟  لكن القضياة التاي آأمامنا هي هل نطباق ذلك ال ن في المرحلة الحالياة من الث

، ال يجب علينا ذلك.  كالا

اة من ملكيتها في المس تقبل لهل يمكننا، وهل يجب علينا آأن نمسك عن ت ا جريد البرجوازي ما

ذا ما كانت  اه وا  ي يفكار في آأن حين؟ ال. لكن الذا اب العمال والفالا يكون هنالك مجالس نوا

اما هو يعمل في ضالل الأوهام وال  ن الحالة تلك س نحافظ على التاكتال داخل الكيومينتانغ، فا 

بقياة في مرحلة اال اورة ايفهم مجرى صراع القوى الطا لى الث اة ا  اورة البرجوازي  لعمالياة.نتقال من الث

ين. حين في الصا اب العمال والفالا  على هذا الناحو تطرح قضياة تركيز مجالس نوا

اري الفكر آأمثال تروتسكي  عي آأانس ني وكما ترون، ليس الأمر في غاية البساطة مثلما يدا

 وزينوفييف.

، يُسمح للماركسي، من النااح  او هل، بوجه عاما اة الث لى جانب البرجوازي اة ية المبدئياة، آأن يقف ا  ري

اة  طار حزب ديمقراطي ثوري مشترك آأو في حكومة ديمقراطياة ثوري وآأن يتعاون معها في ا 

 مشتركة؟

اين آأنا ذلك غير مسموح به. لكنا اتريخ الماركس ياة يقول لنا آأنا ذلك  يعتقد بعض االنتهازي

روف ولفت  رة معيانة.مسموح به تماما في بعض الظا

لى ماركس بخصوص آألمانيا عام  اورة ضدا 2828يمكنني آأن آأشير، كمثال، ا  ، حين كانت الث

اة في  يمقراطياة البرجوازي ابطة الدا الحكم المطلق الألماني، وحيث التحق ماركس ورفاقه ابلرا

يمق ينانياة الجديدة لسان حال ذلك الحزب الدا اة الرا ر المجل ينان، وكان ماركس محرا اطي ر الرا

اوري.  الث
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اة لكناه نقد  اوري اة الث اة ليس تغلا البرجوازي يمقراطياة البرجوازي ابطة الدا لى هذه الرا لقد انضما ماركس ا 

يني،  يوعي الصا ورفاقه، بكلا جرآأة، خجل حلفاءه على اليمين. كذلك الحال عند الحزب الش ا

د وخجل حلفاء ة تردا لى الكيومينتانغ ويجب آأن ينقد بقوا  ار الكيومينتانغ.ه في يسفهو ينضما ا 

اة فقط في ربيع عام  يمقراطياة البرجوازي نحن نعلم آأنا ماركس ورفاقه قد غادروا تلك البطولة الدا

ة 2822 اة للطبقة العمالياة ذات س ياسة طبقياة اتما مة مس تقل ، ليشرعوا في تأأليف منظا

 االس تقالل.

ليه الحزب الش ا  ا ذهب ا  ي هو حزب كما ترون، لقد ذهب ماركس آأبعد مما يني الذا يوعي الصا

 مس تقلا للطبقة العمالياة داخل الكيومينتانغ.

ابطة  لى تلك الرا وا ا  ذا كان من المناسب لماركس ورفاقه آأن ينضما من الممكن معرفة ما ا 

اة عام  يمقراطياة البرجوازي اه كان على ماركس آأالا 2828الدا . فمثال، رآأت روزا لكسمبورغ آأن

ليها. تلك قضياة تكتيكياة. لكن آأن يكون ماركس وآأنجلس قد آأوليا اهتماما، من النااحياة  ينضما ا 

اورة  حدى مراحل الث لى حزب ديمقراطي برجوازي في ا  مكانياة وفرص االنضمام ا  لى ا  المبدئياة، ا 

ذا كنا  ا ا  روف ولفترة معيانة فذلك آأمر ال شكا فيه. آأما اة في بعض الظا يمقراطياة البرجوازي الدا

اة في  نريد آأن نعرف ما اوري اة الث قوا مع البرجوازي ذا كان على الماركس ياين آأن يشاركوا وينسا ا 

دة وفي وضع بعينه فلدينا لذلك مواقف الماركس ياين مثل آأنجلس ولينين. ونعلم  ظروف محدا

ث في صالح مثل تلك المشاركة. ون«الباكونياون في العمل»آأنا آأنجلس، في كراسه  علم ، تحدا

اة ، 2201آأنا لينين، عام  اوري يمقراطياة الث قال كذلك آأنا تلك المشاركة في الحكومة الدا

اة مقبولة.  البرجوازي

 ا،. خط1

يوعياة وخط  ينياة تمام االختالف: خط الأممياة الش ا نعم، آأمامنا خطان مختلفان في القضياة الصا

 تروتسكي وزينوفييف.

ي ينياة في الصا يوعياة. الأساسي في الحياة الصا قطاع والبنية ن اليوم هو بقاّي اال  خط الأممياة الش ا

مبرّيلييي كل  عم من ا  الفوقية البيروقراطية العسكرية المرتكزة عليها والتاي تتلقى كامل الدا
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هة ضدا بقاّي اال قطاع واال مبرّيلياة في ذات  ين حالياا بثورة زراعياة موجا البلدان. لذا تمرا الصا

ين قا راعياة في الصا اورة الزا ال الث اة ومحتواهالوقت. وتمث يمقراطية البرجوازي اورة الدا ا. عدة الث

ا اننكين  اة. آأما اة البرجوازي اوري يمقراطياة الث ال كيومينتانغ ُووهان وحكومته مركز الحركة الدا ويمث

ة القومياة. اورة المضادا  وحكومتها فتمثاالن مركز الث

يمقر  اورة الدا نا س ياسة دعم ُووهان هي في ذات الوقت س ياسة تطوير الث اة اطياة البرجا  وازي

يوعياين في كلا من كيومينتانغ ُووهان وحكومة ُووهان  بكلا ما ينجرا عنها. فكانت مشاركة الش ا

د. يوعياون ما لحلفائهم في الكيومينتانغ من خجل وتردا  ال تلغي، بل تفترض، آأن ينتقد الش ا

يوعياين آأن يس تغلوا هذه المشاركة حتى يسهلوا دور هيمنة الط  قة العمالياة بيجب على الش ا

اورة العمالياة. لى الث اة وتعجيل لحظة االنتقال ا  يمقراطية البرجوازي اورة الدا ينياة في الث  الصا

ا، وعندما يصبح طريق  اة انتصارا اتما يمقراطياة البرجوازي اورة الدا عندما تقترب لحظة انتصار الث

يمق اورة الدا اورة العمالياة واضحا خالل مجرى الث لى الث اة، عنداالنتقال ا  ئذ يكون راطياة البرجوازي

حين والجنود كعناصر سلطة  اب العمال والفالا الوقت قد حان لضرورة تركيز مجالس نوا

وفييتياة الجديدة. لطة السا لطة الجديدة، كأأجهزة للسا  مزدوجة؛ كأأجهزة نضال في سبيل السا

ضوا التاكتال داخل يوعياين، عندما يحين ذلك الوقت، آأن يعوا ومينتانغ الكي يجب على الش ا

يني آأن يصبح القائد الوحيد  يوعي الصا بتكتال آ خر خارج الكيومينتانغ، ويجب على الحزب الش ا

ين. اورة الجديدة في الصا  في الث

حين  اب العمال والفالا آأما آأن نقترح ال ن، مثلما فعل تروتسكي وزينوفييف، تأأليف مجالس نوا

اة ف فورا، وآأن نركاز ال ن سلطة مزدوجة فورا في حين يمقراطياة البرجوازي اورة الدا ي ال تزال الث

يمقراطياة الوطنياة  اورة الدا كل التنظيمي للث ال الشا رها وال يزال الكيومينتانغ يمث آأولى مراحل تطوا

اما س يكون ذلك تفكاكا في  ن ين، ا  الأكثر مالئمة والأكثر مطابقة للخصوصياات المميازة للصا

ضعافا لُووهان  اة وا  اوري لى تشان كايالحركة الث  تش يك.-وتسهيال لسقوطها وتقديما للعون ا 

ين هي نتاج مخيالة بوخارين، فال وجود لها  قطاع في الصا خط تروتسكي وزينوفييف. بقاّي اال 

ية. ويبدو  اه ال يمكن آأن تكون بعض آأهمياة جدا لى حدا آأن ين آأبدا، آأو هي على ضعف ا  في الصا

الا  آأنا ما من ثورة زراعياة في الوقت الحالي في ين. لكن من آأين قدمت؟ ال يعلم ذلك ا  الصا

 الش يطان )ضحك(.
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راعياة. ويجب آأخذها ابلحس بان على نحو معين. اورة الزا  لكن هناك تلك الث

ين  راعياة بل ثورة في سبيل اس تقالل الصا اورة الزا اهنة ليس الث اعة الرا والأمر الأساسي في السا

ن آأم  كن آأن نقول ذلك.الجمركي، ثورة ضدا التابعياة الجمركية ا 

 كيومينتانغ ُووهان وحكومة ُووهان هما خدعة )تروتسكي( آأو كمالياة )زينوفييف(.

طاحة بحكومة ُووهان عبر تأأليف المجالس  فمن جهة آأولى، يجب تركيز سلطة مزدوجة لال 

ند  م له الس ا فورا )تروتسكي(. ومن جهة اثنية، يجب تقوية حكومة ُووهان ويجب آأن نقدا

ا   ة عبر تأأليف المجالس فورا على ما يبدو آأيضا.الأكثر حيوي

يوعياين، حقاا، آأن ينسحبوا فورا من هذه  ؛ من حكومة ُووهان «الخدعة»يجب على الش ا

ذا ما بقوا في هذه  ؛ في «ةالخدع»وكيومينتانغ ُووهان. لكن ورغم ذلك س يكون من الأنسب ا 

ذا ما كانتحكومة ُووهان وكيومينتانغ ُووهان. لكن لماذا يجب عليهم آأن   يبقوا في ُووهان ا 

الا الله. وكلا من لم يوافق على ذلك هو متهاون وخائن. -« خدعة»ُووهان   ال يعلم ذلك ا 

ى بخط تروتسكي وزينوفييف.  ذلك هو ما يسما

شا من هذا الخط. ا آأكثر فجاجة وتشوا اه يصعب تخيال خطا ن  ا 

انا نواجه ال ماركس ياين بل رهطا من البيروقراطياين لأحرى ال صلة لهم ابلحياة، آأو اب يظهر آأن

اون»س يااح  ل في سوكهوم )« ثوري ( وكيسلوفودسك Sukhumكانوا منشغلين ابلتاجوا

(Kislovodsk ع ابع الموسا ي كان فيه االجتماع السا ( وما شابهها من المناطق، في الوقت الذا

ينيا  اورة الصا د الموقف الأساسي من الث يوعياة يحدا اة الأممياة الش ا موا فيما بعد، عبر ة، ليعللتنفيذي

ين  رة هل كانت ثورة زراعياة آأم ثو –الجرائد، آأنا شيئا ما قد حصل من قبيل ثورة في الصا

روري آأن يأألافوا حزمة من -معادية للتابعياة الجمركية، فذلك غير واضح ، ورآأوا آأنا من الضا

ر وبع  خر في آ خر ضها ال  الأطروحات، بعضها الأول في نيسان وبعضها الثااني في بداية آأّيا

يوعياة ذاهبا في اعتقادهم آأنا ذلك الكم  اة الأممياة الش ا ذ فرغوا منها آأمطروا بها تنفيذي ر، وا  آأّيا

ينياة. اورة الصا نقاذ الث شة والمتناقضة س يكون آأحسن وس يلة ال   الكبير من الأطروحات المشوا

ينياة. اورة الصا ان في الث فاق، ذانك هما الخطا اها الرا  آأي

 ار.ولكم الخي

فاق، آأختم خطابيي: اها الرا  آأي
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عالن االنقسامي  ياسي والأهمياة لال  آأريد آأن آأقول بعض الكلمات، في الختام، في المغزى الس ا

ان على كونهما ليس لهما  اهما يحتجا ن مته تروتسكي وزينوفييف في الوقت الحالي. ا  ي قدا الذا

اة الكافية ليمارسا ما يحلو لهما من خروقات وتشويهات ال ة سابق لها داخل الأمميا  الحري

اة  وفييتي. فما يريدانه، آأساسا، هو حري احاد السا يوعي الُبلشفي في االت يوعياة والحزب الش ا الش ا

وفييتي، ما  يوعي الُبلشفي في االتاحاد السا يوعياة والحزب الش ا العمل على تفكيك الأممياة الش ا

يوعياة والحزب يريدانه، آأساسا، هو آأن يزرعا تقاليد ماسلو وجماعته داخل ا لأممياة الش ا

وفييتي. يوعي الُبلشفي في االتاحاد السا  الش ا

ماته على الحزب  فاق، يجب آأن آأقول آأن تروتسكي اختار لحظة غير مناس بة لتهجا اها الرا آأي

رت قطع  يوعياة. لقد بلغني خبر مفاده آأن حكومة المحافظين البريطانياة قد قرا والأممياة الش ا

وفييتياة االشتراكية. وليس هنالك من حاجة حتاى نبرهن علىعالقاتها ابتاحاد الجمه ت السا  ورّيا

د  يوعياين، فتلك الحملة قد بدآأت فعال. فالبعُض يهدا آأنا ذلك س تتبعه حملة عالمية على الش ا

ده  ل، والبعُض ال خر يهدا وفييتي ابلحرب والتادخا احاد السا يوعي الُبلشفي في االت الحزَب الش ا

 يتشكال شيء من قبيل الجبهة المتاحدة من تشامبرلين حتاى تروتسكي.ابالنشقاق. لقد بدآأ 

قد يكون ذلك ال خافتنا. لكن لس نا في حاجة حتاى نبرهن على آأنا البالشفة ليسوا من الناوع 

ي يخاف. لقد شهد اتريخ الُبلشفياة العديد من تلك  ان اتريخ«. الجبهات»الذا الُبلشفياة آأنا  وبي

مه« الجبهات»تلك   ا ما كان للبالشفة من تصميم ثوري وشجاعة عليا.قد حطا

م هذه  انا س نحطا  .الجديدة آأيضا« الجبهة»يجب آأالا يساوركم الشكا في آأن

ة ل مرا وس ياة نشر لأوا اغة الرا  في: ابلل

ر  22، 20الُبلشفي، عدد   .2217آأّيا
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 هنةيف مواضيع را
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 الصني. 1

اور ي سلكته يمكننا ال ن وقد دخلت الث ر آأن نقيام الطريق الذا ينياة طورا جديدا من التطوا ة الصا

ين. يوعياة في الصا  ونتحقاق من خطا الأممياة الش ا



 

70 

 

اورة،  ذا لم ننظر فيها اس تحالت قيادة صحيحة للث ة جملة من المبادئ التاكتيكية اللينينياة ا  ثما

ين. فق يوعياة في الصا عارضة د نسي آأنصار المواس تحال تحقاق صحيح من خطا الأممياة الش ا

روري آأن نذكار بتلك  اها تحديدا تش تكي فقرا ابت من الضا تلك المبادئ منذ زمن بعيد. ولأن

 المبادئ التاكتيكية مرارا وتكرارا.

ليكم المبادئ التاكتيكية اللينينياة:  ا 

از وخاصا قومياا في كلا بلد بمفرده بعين  - ي يقضي آأن نأأخذ ما يوجد من متمي المبدآأ الذا

يوعياة للحركة العمالياة في تلك البلدان.  االعتبار وجواب عندما نصوغ تعاليم الأممياة الش ا

مكانياة ليضمن  - يوعي في كلا بلد حتاى آأقلا ا  ي يقضي آأن يس تغلا الحزب الش ا المبدآأ الذا

ا وغير موثوق.  للطبقة العمالياة حليفا جماهيرّيا ولو كان حليفا مؤقاتا وغير اثبت وهشا

عاية والتاحريض ال يكفيان لتربية الجماهير المبد - ك بحقيقة آأنا الدا ي يقضي آأن نتمسا آأ الذا

ة بها. ياس ياة الخاصا  الغفيرة تربية س ياس ياة؛ فمن الالازم آأن تقوم الجماهير بتجربتها الس ا

روع ذا لم نأأخذ هذه المبادئ التاكتيكية اللينينياة بعين االعتبار اس تحال علينا الشا انا ا   آأعتقد آأن

صا ماركس ياا. ينياة تفحا اورة الصا يوعياة في الث ص خطا الأممياة الش ا  في تفحا

ر اال يديولوجي يوجد بيننا، في صفوف حزبنا، ضرب من  عتقدون بكلا ي « القادة»رغم التطوا

ممياة  ة للأ ين بتلغراف آأساسه الأطروحات العاما اورة في الصا ثقة آأنا من الممكن قيادة الث

يوعياة، تلك الأطر  ازات الش ا وحات التاي يعرفها الجميع وصادق عليه الجميع، دون آأن نأأخذ الممي

ينياة بعين االع  ينياة، وفي العادات والتاقاليد الصا يني وفي الثاقافة الصا تبار. القومياة في االقتصاد الصا

 تانيختلفون، على وجه التاحديد، عن القادة الحقيقياين بأأنا لهم في جيوبهم صيغ « القادة»فهؤالء 

اة»لجميع البلدان، و« صالحة»آأو ثالث صيغ جاهزة و وجد في جميع الظروف. فال ت« ضروري

يوعياة ابلمميازات القومياة عند الحركة  ة للأممياة الش ا عندهم آأبدا قضياة عالقة الأطروحات العاما

يوعياة للمميازات القومياة ممياة الش ا ة للأ اة في كلا بلد، وتطويع الأطروحات العاما اوري  الث

ياس ياة في مختلف البلدان.  والس ا

اة، آأصبحت  يوعياة وابتت آأحزااب جماهيري اه ال ن وقد عظمت الأحزاب الش ا اهم ال يفهمون آأن ن ا 

ئيس ياة عند القيادة هي آأن تكتشف وتقف على المميازات القومياة عند الحركة في  ة الرا المهما
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ي ممياة الش ا ة للأ يق وتحقيق وعياة حتاى يسهل تطب كلا بلد، فتربطها بحنكة ابلأطروحات العاما

يوعياة. ئيس ياة عند الحركة الش ا  الأهداف الرا

ومن هنا كانت محاولة خلق قوالب توجيهياة لكلا البلدان، وكانت محاولة غرس بضع صيغ 

آلياا دون آأخذ الظروف الملموسة عند الحركة في كلا بلد بعين االعتبار؛ فقام  ة غرسا آ عاما

يغ وا اة عند قيادة آأول تصادم آأزلي بين الصا اة في مختلف البلدان كنتيجة جوهري اوري ئك لحركة الث

 القادة التاعساء.

نف من القادة التاعساء على وجه التاحديد. لى هذا الصا  ينتمي آأنصار المعارضة عندان ا 

اة في  ين، وتعلم آأيضا آأن الثاورة البرجوازي اة تجري في الصا علمت المعارضة آأنا ثورة برجوازي

ين: ليسقط كلا عمل مشترك  روس يا كانت ذا بصيغة جاهزة للصا اة؛ فا  هة ضدا البرجوازي موجا

يوعياين الفوري من الكيومينتانغ )نيسان  اة. وليعش انسحاب الش ا  (.2216مع البرجوازي

اه على خالف روس يا في عام  ين بلد ش به مس تعَمر 2201لكن، نسيت المعارضة آأن نا الصا ، فا 

مبرّيلياة؛ ولهذا ا اة بل ثورة بر تضطهده اال  د ثورة برجوازي ين ال مجرا بب ابتت ثورة الصا اة لسا جوازي

ين تضع بين يديها الأساسي  مبرّيلياة في الصا مبرّيلياة. فبسبب كون اال  من الناوع المعادي لال 

اط ال فقط على  مبرّيلياة مسل ناعة والتاجارة والناقل، وبسبب كون نير اال  من عناصر الصا

غيلة في ال  ينياةالجماهير الشا اة الصا ين بل هو مسلاط آأيضا على بعض الفئات من البرجوازي ؛ صا

د. دة لزمن محدا ينياة في ظروف محدا اورة الصا ينياة عن الث اة الصا ذن، آأن تدافع البرجوازي  فيمكن، ا 

ينياة فترة كانتون؛ زمن بلوغ الجيوش  اورة الصا ذا ما تناولنا من الث ذلك ما حدث كما نعلم. فا 

مكاننا كيانغ وهي الفترة التاي س بقت انشقاق الكيومينتانغ، لن يكون اب  -تسي-نغالوطنياة نهر ّي

اه قد اتاضح آأنا خطا الأممياة  ين. وآأن اورة في الصا اة الوطنياة عن الث آأن ننكر دفاع البرجوازي

دة  دا في ظروف محدا اة زمنا محدا يوعياة القاضي بقبول عمل مشترك مع تلك البرجوازي الش ا

ة  .كان مطلق الصحا

ا آأنا العمل مفاده« جديدة»النتيجة: تخلات المعارضة عن صيغها القديمة وآأعلنت صيغا آأخرى 

يوعيون من الكيومينتانغ  ينياة ضروري، فال يجب آأن ينسحب الش ا اة الصا المشترك مع البرجوازي

 (.2217)نيسان 

ا  ينياة و كان ذلك آأول عقاب يسلاط على المعارضة لرفضها آأخذ المميازات القومياة في الث رة الصا

 بعين االعتبار.
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ول اال مبرّيلياة في االس تقالل الجمركي  علمت المعارضة آأن حكومة بيكين تخاصم ممثلي الدا

آأسمالياين  ين. وتعلم المعارضة آأن االس تقالل الجمركي ضروري قبل كلا شيء للرا في الصا

ينياة ثورة وطنياة  اورة الصا ذا بصيغة جاهزة تماما: الث ينياين. وا  مبرّيالصا لياة هدفها معادية لال 

ين الجمركي.  الرئيسي كسب اس تقالل الصا

ين ال تكمن في الحواجز الجمركية بل خصوصا  لكن نسيت المعارضة آأنا قوة اال مبرّيلياة في الصا

سات  فيما ين من مصانع ومعامل ومناجم وسكك حديدية وبواخر وبنوك ومؤسا تمتلكه في الصا

ين وفالاحيها.تجارية تمتصا دم عدد عظيم من ع  مال الصا

ُر،  مبرّيلياة يُفسَّ يني ضدا اال  عب الصا ي يخوضه الشا اوري الذا لقد نسيت المعارضة آأنا الناضال الث

اين  ة التاي تُس ند المس تِغل ين هي القوا مبرّيلياة في الصا ، بكون اال  قبل كلا شيء، وعلى الأخصا

يني  عب الصا قطاعيون، عسكريون، رآأسماليو –المباشرين للشا ، -لخن، بيروقراطيون، اا 

ذا لم يخوضوا،  اين لن يس تطيعوا االنتصار على مس تِغلايهم ا  يني حين الصا وبكون العمال والفالا

 في ذات الوقت، نضاال ثورّي ضدا اال مبرّيلياة.

تنسى المعارضة آأنا هذه الحالة تحديدا هي آأحد العوامل الجوهرية التاي تمكان من تحويل 

اة ثور اورة البرجوازي ين.الث  ة اشتراكية في الصا

مبرّيلياة ثورًة من آأجل االس تقالل  ينياة المعادية لال  اورة الصا تنسى المعارضة آأنا من يجد في الث

ام  اه يسل ين ثورًة اشتراكية لأن اة في الصا اورة البرجوازي مكان تحويل الث اما هو ينفي ا  ن الجمركي ا 

ينياة. اة الصا لى قيادة البرجوازي ينياة ا  اورة الصا  الث

الحقا آأنا الوقائع بيانت، فيما بعد، آأنا االس تقالل الجمركي هو من جهة الأساس آأرضياة و 

جعياون الكبار آأمثال تشانغ تسو ينياة؛ فحتاى آأولئك الرا اة الصا تشاك -تشانغ كايلين و -البرجوازي

ين الجمركي. رساء اس تقالل الصا لغاء المعاهدات الجائرة وا  دون اليوم في ا   يتشدا

ة المتعلاقة ابالس تقالل الجمركي؛ وهنا كانت ازد واجياة المعارضة: محاولتها تجناب صيغتها الخاصا

اورة  مكان تحويل الث اق اب  يوعياة المتعل ومحاولة نفيها ابلكتمان وااللتحاق بموقف الأممياة الش ا

ين ثورًة اشتراكية. اة في الصا  البرجوازي

ا  اط على المعارضة لرفضها درس الممي اورة اكان ذلك اثني عقاب سل ينياة زات القومياة في الث لصا

 درسا جيادا.
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حين الفقراء  رت الفالا يني وآأجا يف الصا لى الرا اة تسلالت ا  اة التاجاري علمت المعارضة آأنا البرجوازي

ية في  ذا بصيغة جاهزة تماما: ال آأهمياة جدا قطاعياا. فا  الأرَض. وتعلم المعارضة آأنا التااجر ليس ا 

ينياة؛ بقاّي اال قطاع، وابلتاالي  اورة الصا حين ضدا مخلافات اال قطاع من جهة الث في نضال الفالا

ياس ياة راعياة بل هو التابعياة الس ا اورة الزا ين ليس الث ئيسي اليوم في الصا الجمركية للبلدان -فالرا

مبرّيلياة.  اال 

لى ال ال رآأس المال التاجاري ا  يني ال في تسل يف را لكنا المعارضة ال ترى آأنا آأصالة االقتصاد الصا

يني  يف الصا اما في كون هيمنة مخلافات اال قطاع تندمج بوجود رآأس المال التاجاري في الرا ن وا 

حين ابلطرق اال    .من القرون الوسطى قطاعياةمع الحفاظ على اس تغالل واضطهاد الفالا

منا، تلك الآلة التاي تنهب  اة والبيروقراطياة في صين آأّيا ال تفهم المعارضة آأنا الآلة العسكري

اين بوحش ياة، هي ابلأساس بنية فوقياة س ياس ياة ترتفع على نظام و  يني حين الصا تضطهد الفالا

يف.  تمتزج فيه هيمنة بقاّي طرق االس تغالل اال قطاعي بوجود رآأس المال البضاعي في الرا

ين؛ ثورة  والحقا آأن الوقائع بيانت، فيما بعد، آأنا ثورة زراعياة عظيمة قد اندلعت في الصا

هة، قب ين كبارا وصغارا.موجا ، ضدا اال قطاعيين في الصا  ل كلا شيء، وعلى الأخصا

حين وآأنها تمتدا لتشمل  ت عشرات الماليين من الفالا اورة قد جرا وبيانت الوقائع آأن هذه الث

ين.  كامل الصا

لقد بيانت الوقائع آأنا اال قطاعيين الحقيقياين والأحياء ليسوا موجودون فحسب بل يمسكون 

لطة في جم رادتهم على قيادة الجيش، ويخضعون ابلسا لة كاملة من المحافظات، ويفرضون ا 

ينياة الضربة تلو الضربة. اورة الصا دون للث  قيادة الكيومينتانغ لتأأثيرهم، ويسدا

كل  اه الشا قطاع ونظام االس تغالل اال قطاعي من جهة آأن نا من ينفي بعد ذلك وجود بقاّي اال  ا 

ين يف الصا ئيسي لالضطهاد في الرا راعياةالرا اورة الزا اما هو ال يعترف بعد ذلك بأأن الث ن هي  ي، ا 

ينياة في الوقت الحالي. وما كلا ذلك سوى سير عكس  اة الصا اوري واقع جوهري في الحركة الث

 الوقائع البديهياة.

راعياة. ولهذا  اورة الزا اقة ببقاّي اال قطاع والث لذا، تخلات المعارضة عن صيغتها القديمة المتعل

المعارضة عن التاخلي عن صيغتها القديمة بتكتام وقبول مواقف الأممياة  السبب تبحث

يوعياة ضمنياا.  الش ا
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اط على المعارضة لرفضها آأن تأأخذ المميازات القومياة في اقتصاد  كان ذلك اثلث عقاب يسل

ين بعين االعتبار.  الصا

 الخ، الخ،...

 التاعساء.تناقض بين الصيغ والوقائع ذلك ما يقف عليه آأولئك القادة 

ي  ينتج ذلك التناقض مباشرة من رفض المعارضة المبدآأ التاكتيكي اللينيني المعروف جيادا والذا

اة في كلا بلد مفرد  اوري از قومياا وخاصا قومياا في الحركة الث يقضي بأأن نأأخذ ما يوجد من ممي

 بعين االعتبار.

ليكم كيف يصوغ لينين هذا المبدآأ:  ا 

يوعيون في كلا بلد وعيا اتما، من جهة آأولى ابلأهداف الأساس ياة  ﴿المهما اليوم هو آأْن يعي الش ا

اة  -آأهداف مبدئياة– اة والعقائدي اة»في الناضال ضدا االنتهازي ية ابلخصائص ، ومن جهة اثن «اليساري

الملموسة التاي يتاخذها هذا الناضال والتاي ال بدا آأن يتاخذها في كلا بلد مفرد، وفقا للخصائص 

 لتاي تسم اقتصاده وس ياس ته وثقافته وتركيبه القومي )ايرلندا وغيرها( ومس تعمراتهالمميازة ا

اانية وتعاظمه،  اساع عدم الرضا ابلأممياة الث ينياة وغير ذلك. ففي كلا مكان نلمس ات وطوائفه الدا

مة ممركزة حقاا بمثابة مركز قيادي  آأكان ذلك بسبب انتهازيتها آأم بسبب عجزها عن خلق منظا

اة العالمي في نضالها في سبيل جمهورية سوفييت كفء لت اوري ياة وجيه تكتيك الطبقة العمالياة الث

س مثل ذلك المركز القيادي عمله  اه ال يمكن آأبدا آأن يؤسا عالمياة. يجب آأن ندرك بوضوح آأن

عوب طحياة والمماثلة الآلياة في قواعد الناضال التاكتيكية. فما دام اختالف الشا  على القولبة والسا

ا حتاى بعد  ياس ياة قائم، وستبقى تلك االختالفات زمنا طويال جدا والبلدان في القومياة والس ا

نا وحدة التاكتيك العالمي عند الحركة  اة الطبقة العمالياة في الناطاق العالمي، فا  تحقيق دكتاتوري

زالة التناوع وال استئصال االخت يوعياة في كلا البلدان ال يتطلاب ا  فات القومياة الالعمالياة الش ا

يوعياة )سلطة  اب تطبيق المبادئ الأساس ياة في الش ا الا حلم سخيف( بل يتطل )فما ذلك ال ن ا 

اة الطبقة العمالياة( تطبيقا يغيار على نحو صحيح تلك المبادئ في القض وفييتات ودكتاتوري اّي السا

ابه الخصوصياات القومياة والس ا  لها وفق ما تتطل ة، ويالئمها ويعدا راسة ياس ياة. االخاصا لبحث والدا

واالكتشاف واالستشراف والفهم في ما يوجد من خصوصياة قومياة وسمة قومياة في الطريقة 

اة  العملياة التاي يتناول فيها كلا بلد حلا القضياة العالمياة المشتركة بين الجميع: هزم االنتهازي
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اة في الحركة العمالياة واال طاحة ابلبرجو  اة اليساري اة السا والعقائدي اة وتركيز جمهوري وفييتات ازي

اة الطبقة العمالياة  ئيس ياة الملقاة على عاتق جميع البلدان الم  -ودكتاتوري ة الرا مة تلك هي المهما تقدا

احظة التااريخياة التاي نجتاز﴾ )لينين،  مة وحدها( في الل اة»)وليس البلدان المتقدا « اليساري

يوعياة، المجلاد   (60 ، ص11مرض طفولي في الش ا

ي يقضي بأأن نأأخذ هذا المبدآأ التاكتيكي في اللينينياة  يوعياة هو الخط الذا خط الأممياة الش ا

 بعين االعتبار جبرا.

 خط المعارضة هو عكس ذلك فهو يقطع الصلة بهذا المبدآأ.

ينياة وآ فاقها في ذلك القطع على وجه  اورة الصا تكمن جذور ضالل المعارضة في قضاّي طابع الث

 التاحديد.

ااني في اللينينياة. لى المبدآأ التاكتيكي الث  لنتقل ا 

اورة  اورة المظفارة من طابع الث تنساب قضياة حلفاء الطبقة العمالياة في نضالها في سبيل الث

ينياة وآ فاقها.  الصا

ينياة. اورة الصا نا قضياة حلفاء الطبقة العمالياة هي واحدة من القضاّي الأساس ياة في الث  ا 

ا قوّيا آأمامها: اال قطاعياون كبارا وصغار، الجهاز العسكري تجد الطبقة العم ينياة عدوا الياة الصا

اورة،  اة الوطنياة المعادية للث والبيروقراطي من العسكريين القدماء والجدد، والبرجوازي

اة  ين وضعوا بين آأيديهم الجوهري من عناصر الحياة االقتصادي رق والغرب الذا مبرّيلييي الشا وا 

ين ويس   يني بجيشي البرا والبحر.في الصا عب الصا  ندون حقاهم في اس تغالل الشا

فلأجل هزم آأولئك الأعداء الأقوّيء يجب على الطبقة العمالياة، من مجمل ما يجب عليها، 

ع في معسكر الأعداء وآأن  رة وآأن تحسن اس تغالل آأي تصدا آأن تسلك س ياسة مرنة ومتبصا

ات  ْن قلا ثباتهم وقل يجاد حلفاء حتاى ا  ي العدد صالبتهم لكن شرط آأن يكونوا آأقوّيء فتحسن ا 

وال يضياقوا الخناق آأبدا على ما يقوم به حزب الطبقة العمالياة من دعاية وتحريض ثوريين وآأن 

 ال يضياقوا الخناق آأبدا على عمل ذلك الحزب في تنظيم الطبقة العمالياة والجماهير الشغيلة.

ي ي ياسة هي المطلب الجوهري الذا ن هذه الس ا نينياة. قضي به المبدآأ التاكتيكي الثااني في اللي ا 

 فبدون س ياسة كالتاي ذكران اس تحال نصر الطبقة العمالياة.

اها فقدت آ خر  ياسة خاطئة وغير لينينياة. ال يبيان ذلك سوى آأن تعتقد المعارضة آأنا هذه الس ا

ماء عن الأرض. اها بعيدة عن اللينينياة بعد السا  بقاّي اللينينياة، وآأن
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ي ذكران في الماضي القريب؟هل  ينياة حلفاء من ذاك القبيل الذا  كان للطبقة العمالياة الصا

 نعم. كان لها ذلك.

ة المتاحدة )مرحلة كانتون(  ل مراحلها، مرحلة الجبهة الوطنياة العاما اورة عند آأوا ا كانت الث فلما

غار والبرجوا حون وفقراء المدن والمثقافون البرجوازيون الصا اة الوطنيا كان الفالا ة حلفاء الطبقة زي

 العمالياة.

يوعياين  ينياة هي آأنا ممثلو تلك الطبقات قاموا والش ا اة الصا اوري حدى مميازات الحركة الث نا ا  ا 

ى الكيومينتانغ. اة الوحيدة التاي تسما اة البرجوازي اوري مة الث  بعمل مشترك في ذات المنظا

خالص. وال يمكن آأن الا كذلك. فكان بعضهم ح  لم يتساوى آأولئك الحلفاء في اال  ليفا يكونوا ا 

دا )المثقافون  خالصا ومتردا حون وفقراء المدن( وكان بعض اثن حليفا آأقلا ا  خالصا )الفالا آأكثر ا 

اة الوطنياة(. خالص له مطلقا )البرجوازي غار( وكان البعض الأخير حليفا ال ا   البرجوازيون الصا

مة جماهير  يوعيايال جدال في آأنا الكيومينتانغ كان منظا لى حدا معيان. وقامت س ياسة الش ا اة ا  ن ي

اورة؛  اة الوطنياة )اليمين( من خالل اس تغاللهم في صالح الث فيه آ نذاك على عزل ممثالي البرجوازي

حين وفقراء المدن حول  غار )اليسار( نحو اليسار؛ وجمع الفالا اين الصا ودفع المثقافين البرجوازي

 الطبقة العمالياة.

ين. نعم. ال جدال في ذلك. وال ينكره هل كانت كانتون آ   اة في الصا اوري نذاك مركز الحركة الث

الا مغترب.  ا 

يوعياين في تلك الفترة؟ ببلوغ جيوش كانتون نهر ّينغ كيانغ -تساي-ما كانت نجاحات الش ا

مكان تنظيم الطبقة العمالياة تنظيما علنياا )نقاابت،  اسعت رقعة الأرض التاي شملتها الثاورة؛ ا  ات

يوعياة في حزب؛ خلق آأولى الخالّي التانظيمياة الفالحية لجا مات الش ا د المنظا ن اال ضراب(؛ توحا

لى الجيش. يوعياين ا  ال الش ا حين(؛ تسل احادات الفالا  )ات

. يوعياة في تلك الفترة كانت على صواب اتما  يتاضح من ذلك آأنا قيادة الأممياة الش ا

ينيا  اورة الصا اانية من الث ا انتقل تشان كايفي زمن المرحلة الث اة الوطنياة تشاك والبرج-ة، لما وازي

حون  لى ُووهان كان الفالا اة من كانتون ا  اوري اورة، وانتقل مركز الحركة الث لى معسكر آأعداء الث ا 

غار حلفاء الطبقة العمالياة. اون الصا  وفقراء المدن والمثقافون البرجوازي
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لى معسكر  اة الوطنياة ا  ر انتقال البرجوازي ي تم كيف نفسا اورة؟ آأوال، الخوف الذا لاكها آأعداء الث

ي مارسه عليها اال مبرّيليون في ش نغهاي. غط الذا اة. اثنيا، الضا اوري ال الث اساع حركة العما  من ات

اورة.  اَة الوطنياَة. كانت خسارة جزئياة في الث اورُة، على هذا النحو، البرجوازي لقد خسرت الث

اورة كانت قد دخلت مرحلة من تطوا  راعياة، وجذبت لكن الث اورة الزا رها آأعلى، هي مرحلة الث

حين العظيمة. ليها وعلى نحو كبير جماهير الفالا  ا 

اورة.  كان ذلك عامال في صالح الث

نه  اورة. نعم. ال جدال في ذلك. وا  اة في اثني مراحل الث هل كان الكيومينتانغ منظمة جماهيري

اة مما كان له  زمن كانتون. لأمر آأكيد آأن كان منظمة آأكثر جماهيري

الا آأعمى.  اة؟ نعم. ال جدال في ذلك. وال ينكره ا  اوري ذن، هل كانت ُووهان مركز الحركة الث ا 

انن( آ نذاك قاعدة نهوض -ابي، هو-فلو كان الأمر على خالف ذلك لما كانت ُووهان )هو

يوعي. راعياة التاي يقودها الحزب الش ا اورة الزا  آأقصى في الث

يوعياين ن  اة حو الكيومينتانغ على دفعه نحو اليسار وتحويله نواة دكتاتورقامت س ياسة الش ا ي

اة. اوري حين الديمقراطية الث  العمال والفالا

لى االعتقاد آأنا مثل  هل ذلك التاحويل ممكنا؟ نعم. وفي جميع الأحوال ما من سبب يدفع ا 

اة ل تلك اال مكانياة مستبعدة. فنقول بكل وضوح: كي نجعل من كيومينتانغ ُووهان مركزا دكتاتوري

اة يلزمنا شرطان: جعل الكيومينتانغ ديمقراطيا على نحو  اوري حين الديمقراطية الث العمال والفالا

نا عدم اس تغالل هذا التاحويل  راعياة مساعدة مباشرة. ا  اورة الزا جذري؛ ومساعدته في الث

يوعياين.  س يكون ذلك آأمرا آأخرق من جانب الش ا

يوعياين في تلك   الفترة؟ما هي نجاحات الش ا

يوعي خالل تلك الفترة من حزب صغير يتراوح تعداده بين  ر الحزب الش ا آالف  6و 1تطوا آ

لى حزب كبير جماهيري يتراوح تعداده بين   آألف عضو. 60و 10عضو ا 

ين يناهز تعدادها   ماليين عضو. 2آأصبحت النقااابُت فيدراليًة ضخمة تمتدا في كامل الصا

حين القاعد مات الفالا رت منظا احادات ضخمة تضما عشرات الماليين من تطوا اة فأأصبحت ات ي

ات موقعا مركزّي في الحركة  راعياة آأبعادا هائلة واحتل حين الزا حين. واكتسبت حركة الفالا الفالا

اورة  اورة علنا. وآأصبح قائد الث مكانية تنظيم الث يوعي ا  ينياة. واكتسب الحزب الش ا اة الصا اوري الث

راعياة. وبدآأت هيمنة الطبق لى واقع انجز.الزا ل من شعار ا   ة العمالياة تتحوا
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مكانيات تلك الفترة. وصحيح آأنا  يني آأن يس تغلا كلا ا  يوعي الصا الحقا لم يس تطع الحزب الش ا

اة وقعت في آأخطاء خطيرة آ نذاك. لكن س يكون من  يني التانفيذي يوعي الصا لجنة الحزب الش ا

مكان هذا الحزب آأن يصبح حزاب ذاجة آأن نعتقد آأنا اب  لى بلشفياا حقيقياا ذي خطا واحد ع السا

ي مرا بجملة من االنقسامات  يوعياة. ولنتذكار اتريخ حزبنا الذا آأساس تعاليم الأممياة الش ا

 واالنشقاقات والخياانت وغيرها حتاى نفهم آأنا الأحزاب البلشفياة حقاا ال تولد من خطا واحد.

يوعياة كانت صحيحة في ذن آأنا قيادة الأممياة الش ا  تلك الفترة آأيضا. ينتج ا 

ينياة حلفاء ال ن؟  هل للطبقة العمالياة الصا

 نعم. لها ذلك.

حون وفقراء المدن هم حلفاؤها.  الفالا

اي  اورة؛ وتخل لى معسكر آأعداء الث ما يمياز الفترة الحالياة هو انتقال قيادة كيومينتانغ ُووهان ا 

اورة. غار عن الث اين الصا  المثقافين البرجوازي

ر هذا الت راعياة المتعاظمة في المثقافين نفسا اورة الزا ي تثيره الث خلاي، آأوال، ابلخوف الذا

ي يمارسه اال قطاعيون على قيادة ُووهان؛ واثنيا، ابلضغط  غط الذا غار، والضا اين الصا البرجوازي

يوعياين م-االمبرّيلي في منطقة تيان قابل تسين آأين يفرضون على الكيومينتانغ مقاطعة الش ا

ماح لهم اب مال.السا ك في الشا  لتحرا

قطاعياةتشكا المعارضة وفي وجود بقاّي  ين. لكن من الواضح ال ن آأن البقاّي اال   ا   قطاعياةفي الصا

اورة هزيمة مؤقاتة لأنا  لت الث اورة الحالي. وتحما اها من زخم الث ال توجد فحسب بل اتضح آأن

ين.  االمبرّيليين واال قطاعيين، تحديدا، هم الأقوى في الصا

ة. وتلك عالمة هزيمتها المؤقاتة على لقد خسر  غار هذه المرا اين الصا اورة المثقافين البرجوازي ت الث

 وجه التاحديد.

 . حين وفقراء المدن على نحو قويا عت، في المقابل، الجماهير الهائلة من الفالا لكناها جما

 وخلقت من ذلك مجاال للهيمنة العمالياة.

اورة حافز. اما ذلك للث ن  وا 
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ر المعا يوعياة. لكن ال يقول كذا قوال تفسا اورة بس ياسة الأممياة الش ا رضة الهزيمة المؤقاتة في الث

ياسة  الا من قطع مع الماركس ياة. فمن كان في قطيعة مع الماركس ياة كان يطالب آأن تنتهيي الس ا ا 

رورة. لى نصر فوري على العدوا دائما وابلضا حيحة ا   الصا

؟ نعم. لقد كانت صحيحة. فلماذا 2201هل كانت س ياسة البالشفة صحيحة زمن ثورة 

ة س ياسة البالشفة؟ لأنا بقاّي  2201منيت ثورة  وفييتات ورغم صحا بهزيمة رغم وجود السا

اة. اوري ال الث  اال قطاع والحكم المطلق كاان آ نذاك آأقوى من حركة العما

؟ نعم. لقد كانت صحيحة. فلماذا مني 2227هل كانت س ياسة البالشفة صحيحة في تموز 

ة س ياسة ال  وفييتات التاي خانتهم، ورغم صحا بالشفة ابلهزيمة من جديد رغم وجود السا

اة. اوري وس ية كانت آأقوى من حركة العمال الث  البالشفة؟ لأنا اال مبرّيلياة الرا

رورة. فاالنتصار الفوري  لى انتصار فوري على العدوا دوما وابلضا حيحة ا  ياسة الصا ال تؤدي الس ا

ده س   ياسة صحيحة فحسب بل آأيضا وفي المقام الأول وعلى الأخص ميزان على العدو ال تحدا

ات معسكر العدوا ووضع عالمي مالئم. انة وتشت اورة هيمنة بي  القوى الطبقياة وهيمنة قوى الث

الا في تلك الظروف. لى انتصار فوري ا  ي ا  نا س ياسة صحيحة تسلكها الطبقة العمالياة ال تؤدا  ا 

نا لكنا االلتزام بس ياسة صحيحة عل اما هو مطلب ضروري. ا  ن وام وفي جميع الظروف ا  ى الدا

ي س ياسة الحزب القدرة الكفاحياة عند الطبقة العمالياة، وآأن  هذا المطلب يقضي آأن تـنما

غيلة، وآأن تعلي نفوذ الطبقة العمالياة بين الجماهير، وآأن تضمن  تضاعف صالتها ابلجماهير الشا

اورة.  هيمنة الطبقة العمالياة في الث

ينياة آأي  اورة الصا اه قد توفار حدا آأدني من الظروف المالئمة النتصار فوري في الث مكننا آأن نجزم آأن

 خالل الفترة المنقضية؟

 ال. ذلك بيان.

ين ال تـنمي القدرة الكفاحياة عند الطبقة  يوعياة في الصا آأيمكننا آأن نجزم بأأنا الس ياسة الش ا

تلك  ة ولم تعلي نفوذ الطبقة العمالياة بينالعمالياة ولم تضاعف صالتها ابلجماهير الواسع

 الجماهير؟ ال. ذلك بيان.

ينياة نجحت آ نذاك في آأن تعزل  ي ال يرى كيف آأنا الطبقة العمالياة الصا اه لأعمى ذاك الذا ن ا 

اة الوطنياة وآأن  غار معا عن البرجوازي اين الصا الجماهير الفالحية الواسعة والمثقافين البرجوازي

عهم حول رايت   ها.تجما
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اورة  اة الوطنياة في كانتون في آأولى مراحل الث يوعي قد مرا بتكتال مع البرجوازي كان الحزب الش ا

، ويتمكان من تنظيم الطبقة  اورة، ويجعل من نفسه حزاب جماهيرّيا ع من رقعة الث حتاى يوسا

حين. لى الفالا  العمالياة علنا، ويشقا طريقه ا 

يوعي قد مرا بتكتال مع ا غار في الكيومينتوكان الحزب الش ا اين الصا انغ في لمثقفين البرجوازي

ع تنظيم الطبقة العمالياة، و يعزل  اورة حتاى يضاعف قواه، ويوسا ُووهان خالل اثني مراحل الث

حين الهائلة عن قيادة الكيومينتانغ، ويخلق ظروف هيمنة الطبقة العمالياة.  جماهير الفالا

لى معس اة الوطنياة ا  ع لقد انتقلت البرجوازي اورة خاسرة صالتها ابلجماهير الشا بية كر آأعداء الث

 الهائلة.

اورة  اة الوطنياة فزعا من الث غار في كيومينتانغ ُووهان ابلبرجوازي اون الصا والتحق المثقافون البرجوازي

حين التاي ال تحصى. راعياة ومفضوحين تماما آأمام عيون جماهير الفالا  الزا

حين العظيمة فقد ا جماهير الفالا عت حول الطبقة العمالياة على نحو آأقوى، وابتت ترى آأما  تجما

 فيها قائدها وزعيمها الوحيد المخلص.

الا س ياسة صحيحة؟ مها ا   آأليس من الواضح آأن مثل تلك النتائج ال يمكن آأن تقدا

ياسة؟ الا مثل تلك الس ا  آأليس من الواضح آأنا قدرة الطبقة العمالياة الكفاحياة ال يمكن آأن تـنمياها ا 

اة غير قادة معارضتنا التاعساء؟آأهن ياسة من صواب وروح ثوري  اك من ينكر ما في تلك الس ا

اورة يثبت آأنا التكتال معه في  لى معسكر آأعداء الث تؤكاد المعارضة آأن انتقال كيومينتانغ ُووهان ا 

اورة كان س ياسة خاطئة.   اثني مراحل الث

الا من نسي  آأ في الحديث على هذا النحو ا   اّي اللينينياة.اتريخ الُبلشفياة وفقد آ خر بقلكن ال يتجرا

اوري مع يسار االشتراكيين ياسة الُبلشفياة التاي قوامها التاكتال الث اين في -هل كانت الس ا اوري الث

لى حدود ربيع  لى حدا  2227آأكتوبر وبعده ا  س ياسة صحيحة؟ آأعتقد آأن ال آأحد بلغ به الأمر ا 

ة ذلك التاكتال. كيف ان  -نتهيى ذلك التاكتال؟ ابنتفاض يسار االشتراكييال ن آأن ينكر صحا

وفييتياة. فهل يمكننا آأن نجزم على آأساس ذلك آأنا س ياسة التاكتال  لطة السا اين على السا اوري الث

ان.-مع يسار االشتراكيين اين كانت خاطئة؟ ال. ذلك بي اوري  الث

اورة ال  ينيا هل كانت س ياسة التاكتال مع كيومينتانغ ُووهان في اثني مراحل الث ة س ياسة صا

اورة.  ة ذلك التاكتال في اثني مراحل الث لى حدا ال ن ينكر صحا صحيحة؟ آأعتقد آأن ما من آأحد ا 
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(. فكيف يمكننا 2217ولقد كانت المعارضة نفسها تؤكاد صواب ذلك التاكتال آ نذاك )نيسان 

ا  اورة، آأنا التاكتال الث ري مع كيومينتانغ و آأن نعلن ال ن، وقد تخلات قيادة كيومينتانغ ُووهان عن الث

اي؟  ُووهان كان س ياسة خاطئة بسبب ذلك التخل

م مثل هذه  نما هو عديم الشخصياة؟« الحجج»آأليس من الواضح آأنا من يقدا  ا 

هل آأكاد آأحد آأنا التاكتال مع كيومينتانغ ُووهان س يكون آأزلياا ومطلقا؟ وهل توجد تكتاالت 

بيعة؟ آأليس من الواضح آأنا  طالقا من المب آأزلياة ومطلقة في الطا دآأ المعارضة لم تفهم شيئا ا 

اوري من جانب الطبقة العمالياة مع الطبقات ااني في اللينينياة المتعلاق ابلتاكتال الث  التاكتيكي الث

 والمجموعات غير العمالياة.

ليكم كيف يصوغ لينين هذا المبدآأ التكتيكي:  ا 

الا ببذل آأقصى الجهد وال ب ة ا  دا آأثناء ذلك من االس تفادة كلا ﴿ال يمكن هزم عدو آأكثر قوا

ال، فيما بين الأعداء مهما كان ضئي« صدع»االس تفادة، وبمنتهيى االهتمام واليقظة، من آأيا 

اة مختلف البلدان، وبين مختلف المجموعات  ومن آأيا تناقض في المصالح بين برجوازي

مكانيا  اة ا  اة داخل كلا بلد، وكذلك من االس تفادة من آأي ضئيلة،  ة، مهما كانتوالفئات البرجوازي

لكسب حليف جماهيري، ولو كان حليفا مؤقاتا ومتذبذاب وظرفياا وضعيفا وغير موثوق. ومن 

اما لم يفهم ولو حرفا واحدا من الماركس ياة ومن االشتراكية العلمياة الحديثة  ن لم يفهم هذا الأمر ا 

ا وفي آأوضاع س ي ة طويلة جدا عةبوجه عام. فمن لم يثبت عملياا، خالل مدا ا،  اس ياة متنوا جدا

اة في  اوري ام بعُد كيف يساعد الطبقة الث اه لم يتعل ن قدرته على تطبيق هذه الحقيقة في العمل، فا 

اما يصحا  ن اين. وما آأتيت على ذكره ا  اة الكادحة جمعاء من المس تِغل نضالها في سبيل تحرير البشري

اة»ليها.﴾ )لينين، على المرحلة التاي تس بق استيالء الطبقة العمالياة والمرحلة ت  مرض « اليساري

يوعياة، المجلاد   (118-117، ص 11طفولي في الش ا

ي يقطع مع هذا المبدآأ التاكتيكي في  آأليس من الواضح آأنا خطا المعارضة هو الخط الذا

 اللينينياة؟

ي يقضي آأن نأأخذ هذا المبدآأ  يوعياة هو الخط الذا آأليس من الواضح آأنا خطا الأممياة الش ا

 بعين االعتبار جبرا؟التاكتيكي 

لى المبدآأ التاكتيكي الثاالث في اللينينياة.  لننتقل ا 
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نجازه؛ ويتعلاق بقضياة  عارات، بعالم ذلك التاغيير ووسائل ا  اق هذا المبدآأ بقضياة تغيير الشا يتعل

معرفة كيف يمكن آأن تصبح شعاراُت الحزب شعاراَت الجماهير، قضياة معرفة كيف يمكن 

ة شعارات الحزب من خالل تجربتها آأن نصل ابلجماهير ا   اة حتاى تقتنع بصحا لى مواقف ثوري

ة. ياس ياة الخاصا  الس ا

ة  عاية والتاحريض حصرا. فذلك يس توجب تجربة س ياسة خاصا ال يمكننا آأن نقنع الجماهير ابلدا

ة بضرورة  ابلجماهير نفسها. فيجب آأن تحسا آأوسع الجماهير بنفسها وعلى طريقتها الخاصا

رساء نظام س ياسي واجتماعي جديد.اال طاحة ابلنا   ظام القائم وضرورة ا 

ا آأن يكون الحزب ذلك الجزء الطليعي قد اقتنع بضرورة اال طاحة بحكومة  من المهما جدا

. لكن ذلك ال يكفي بعُد حتاى نشرع في توجيه العمل 2227كيرينسكي في نيسان -ميليوكو

رساء سلطة نحو اال طاحة بتلك الحكومة؛ فنجعل من شعار اال طاحة اب لحكومة المؤقاتة وا 

اعة. فحتاى نجعل من صيغة  وفييتات شعار السا وفييتات»السا لطة للسا ، وهي صيغة «كل السا

لى حالة فاصلة  اعة آأي شعار عمل فوري، نحتاج ا  تعبار عن آأفق الفترة القريبة، شعار السا

م للحزب عوان في عار وتقدا ة ذلك الشا نج وهي آأن تقتنع الجماهير نفسها بصحا  ازه.ا 

اها  اها آأفق المس تقبل القريب من تناولها من جهة آأن يغة من جهة آأن از بدقاة تناول الصا يجب آأن نمي

اعة.  شعار السا

ا آأطلقت شعار  ذلك ما آأحبط، تحديدا، مجموعة البالشفة وعلى رآأسها ابغدادّيف، لما

وفييتات!» لطة للسا ا« لتسقط الحكومة المؤقاتة، كلا السا ان ذلك في وك في وقت مبكار جدا

اها تحوي 2227بيتروغراد في نيسان  . وقد وصف لينين محاولة مجموعة ابغدادّيف تلك بأأن

 روح مغامرة خطيرة وحاربها آأمام الجميع.

عار. وخلطت  رة وفي الجبهة جاهزة بعُد لتقبال ذلك الشا فلم تكن الجماهير الواسعة في المؤخا

وفييتات»تلك المجموعة صيغة  لطة للسا اها آأفق بشعار « كل السا لطة كل ا»من جهة آأن لسا

د « للسوفييتات م بسرعة مفرطة فيهدا ذا بتلك المجموعة تتقدا اعة. فا  اه شعار السا من جهة آأن

وفييتات التاي ال تزال تؤمن بوجود  ذلك الحزب ابالنعزال تماما عن الجماهير الواسعة والسا

اة في الحكومة المؤقاتة.  روح ثوري
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يوعيا  اين آأن يطلقوا شعار هل كان على الش ا يني منذ « وهانلتسقط قيادة كيومينتانغ وُ »ين الصا

 س تاة آأشهر مضت؟ ال. لم يكن عليهم ذلك.

يوعياين بأأوسع جماهير الشغيلة  ال كان ذلك س بق خطير يعيق صلة الش ا لم يكن عليهم ذلك وا 

يوعي  ال عزل ذلك الحزب الش ا ن جماهير عالتاي كانت ال تزال تثق في كيومينتانغ ُووهان؛ وا 

حين العظيمة.  الفالا

لم يكن عليهم ذلك لأنا قيادة كيومينتانغ ُووهان ولجنته المركزية لم يكن لهما من الوقت الكافي 

اة. ولم يكن لهما من الوقت  اة برجوازي مكانياتهما من جهة آأنهما حكومة ثوري لتستنفذا كلا ا 

تلك  عظيمة من خالل مقاومةالكافي حتاى تنكشفا وتفضحا آأمام عيون جماهير الشغيلة ال 

لى آأعداء الثاورة. راعياة والطبقة العمالياة ومن خالل انضمامها ا  اورة الزا  القيادة الث

ه الأمور نحو االنتقاص من آأهمية كيومينتانغ ُووهان وتغييره  كناا نقول دائما آأنه ال يجب آأن نوجا

اة مكانياته من جهة آأنه حكومة ثوري اة وآأن نمكانه م طالما لم يستنفذ بعُد كلا ا  ن الوقت برجوازي

 حتاى يستنفذها قبل آأن نتناول قضياة تعويضه تناوال عملياا.

ينياين آأن يرفعوا اليوم شعار  يوعياين الصا ؟ «ينتانغ ُووهانلتسقط قيادة كيوم »هل يجب على الش ا

 نعم. يجب عليهم ذلك مطلق الوجوب.

طت قيادة كيومينتانغ ُووهان في محا اورة وطالها عداُء جماهير الفاليوم، وقد تورا ال ربة الث عما

عبية. اليوم يفهم كلا عامل  عار صدى قوّيا بين الجماهير الشا حين العظيمة، يجد هذا الشا والفالا

يوعياين على صواب عندما يغادرون حكومة ُووهان ولجنة كيومينتانغ  وكل فالح آأن الش ا

 نغ ُووهان.لتسقط قيادة كيومينتا»ُووهان المركزية ويرفعون شعار 

ا قيادة الكيومينتانغ الحالياة التاي ترفض تلبية  ما حون اليوم آأنفسهم آأمام خيار: ا  يجد العمال والفالا

راعياة وتحسين وضع الطبقة  اورة الزا ا الث ما راعياة، وا  اورة الزا نجاز الث اة وترفض ا  مطالبهم الحيوي

اعة عندهم. العمالياة تحسينا جذرّيا وتغيير قيادة كيومينتانغ ُووهان هو  شعار السا

عارات وس بل   ذلك ما يس توجبه المبدآأ التاكتيكي الثالث في اللينينياة فيما اتصل بتغيير الشا

اة جديدة، ومعرفة كيف يساعد الحزُب،  لى مواقف ثوري ووسائل االرتقاء ابلجماهير العظيمة ا 

عارات، جماهيَر ا غيلة العظيمة لش من خالل س ياس ته وآأنشطته والتاغيير المناسب لبعض الشا

ة. ة خطا الحزب من خالل تجربتها الخاصا  على االعتراف بصحا

ليكم كيف يصوغ لينين هذا المبدآأ التكتيكي:  ا 
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﴿ال االنتصار بقوى الطليعة وحدها. وزجا الطليعة وحدها في معركة حاسمة، قبل آأن تكون 

ا موقف التاأأييد المبا ما اخذت ا  اها والجماهير الواسعة قد ات االطبقة كل ما ، على شر للطليعة وا 

اسم ابلنياة الطيابة تجاهها، بحيث تكون غير قادرة آأبدا على تأأييد عدوا  ، موقف حياد يت الأقلا

اها فعال، وجماهير  الطليعة، ال يكون حماقة فحسب، بل جريمة آأيضا. فلكي تتاخذ الطبقة كل

آأسمالياة، مثل هذا ا عاية لموقف، ال تكفالكادحين الواسعة فعال، ويتاخذ من تضطهدهم الرا ي الدا

ة.  ياس ياة الخاصا وحدها والتاحريض وحده. فلزم لذلك آأن يكون لتلك الجماهير تجربتها الس ا

اورات الكبرى، وقد آأثبتته ال ن روس يا وفضال عنها  ذلك هو القانون الأساسي في جميع الث

وس يا  اب من الجماهير الرا ة وجالء ساطعين. فلم يكن الأمر يتطل لمثقافة ة، غير اآألمانيا بقوا

امة  اب من الجماهير المثقافة ثقافة عالية والمتعل والأمياة في آأغلبها، وحدها بل كان الأمر يتطل

اانية وكلا  ة كلا عجز حكومة فرسان الأممياة الث اها في آألمانيا آأيضا. آأن تلمس بتجاربها المرا كل

اة، وكلا دانءت  ا ميوعتها، وكلا وهنها وكلا خنوعها آأمام البرجوازي ة ها، وكلا حتمياة دكتاتوري

فين )كورنيلوف في روس يا وكاب وشركائه في آألمانيا( ابعتبارها البديل  جعياين المتطرا الرا

يوعياة.  اة الطبقة العمالياة، حتاى تتاجه تلك الجماهير بصورة قاطعة نحو الش ا الوحيد عن دكتاتوري

ة المباشرة التاي تواجهها الطليعة الواعية من ا نا المهما ب لحركة العمالياة العالمياة، آأي الأحزاا 

يوعياة، هي آأن تكون قادرة على دفع الجماهير الواسعة )التاي ال تزال  والفرق والتياارات الش ا

 ، اتبة( نحو هذا الوضع الجديد، آأو ابلأصحا ، تقيادها الرا في آأغلب الأحوال ساكنة، بليدة الحسا

ترابها قط، بل وتلك الجماهير آأيضا، آأثناء اق آأن تكون قادرة على قيادة حزبها، وليس حزبها ف

ليه.﴾ )لينين،  اة»من ذلك الوضع الجديد وانتقالها ا  يوعياة، مرض طفولي في الش ا « اليساري

اد   (118، ص 11المجل

اها ال تفهم مغزى هذا المبدآأ التاكتيكي في اللينينياة وآأهمياته.  الخطأأ الأساسي عند المعارضة هو آأن

 وتحيد عنه ابنتظام.فهيي ال تقبله مطلقا 

، عندما 2227لقد حادت المعارضة )التروتسكيون( عن هذا المبدآأ التاكتيكي في مطلع عام 

راعياة التاي لم تكتمل بعُد )انظر في ما كتب لينين(.« القفز»حاولت  لى ما بعد الحركة الزا  ا 
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ح الرجعياة لتجاوز الرو« القفز»وحادت المعارضة )تروتسكي، زينوفييف( عنه عندما حاولت 

قامة تكتاالت  يوعياين في النقااابت الرجعياة وا  في النقااابت معلنة آأن ال جدوى من عمل الش ا

 مؤقاتة معها.

داته وهشاش ته،  ذ فهمت واعترفت ابلطابع الهجين عند الكيومينتانغ وتردا اها ا  تعتقد المعارضة آأن

ذ اعترفت ابلطابع الوقتي والمشروط للتكتال مع الكيومينتانغ يصعب فهمه  )وذلك آأمر ال وا 

نا ذلك يكفي تماما لنتاخذ  نغ، ضدا ضدا الكيومينتا« عمال فاصال»على آأي مناضل كفء(، فا 

حين  ال والفالا سلطة الكيومينتانغ؛ آأنا ذلك يكفي تماما حتاى تساند الجماهير العظيمة من العما

 قلبا وقالبا.« عملنا الفاصل»

ينيآأبع« ـنا»تنسى المعارضة هنا آأنا فهمـ يوعيون الصا ون ُد من آأن يكون كافيا حتاى يتمكان الش ا

اه يلزم لذلك آأيضا آأن تعترف الجماهير بهشاشة  من جرا الجماهير ورائهم. فالمعارضة تنسى آأن

ة. اورة وذلك من خالل تجربتها الخاصا  قيادة الكيومينتانغ وروحها الرجعياة المعادية للث

اورة ال  ن كانت ف« تحدث»تنسى المعارضة آأنا الث خصيات وا  ليعة، الحزب، آأو الشا قط ابلطا

ة» .« هاما عبية العظيمة قبل كلا شيء وعلى الأخصا  ولكناها تكون ابلجماهير الشا

ن كانت جاهزة  عبية العظيمة ووعيها وا  فمن الغريب آأن تنسى المعارضة حال الجماهير الشا

 لعمل فاصل.

-نا آأن نطيح بحكومة ميمنيونكوفآألم نكن نعرف نحن، الحزب ولينين آأنا من الالازم علي 

؛ وآأنا وجود الحكومة المؤقاتة ال يتوافق ونشاط 2227كيرينسكي المؤقاتة في نيسان 

وفييتات؟ نعم. كناا نعرف ذلك. لى السا لطة ا  وفييتات؛ ويجب آأن تنتقل السا  السا

د لينين في بيترس بورغ في نيسان  ذن ندا  فبمجموعة بالشفة يتزعامها ابغدادّي 2227لماذا ا 

اها مجموعة مغاِمرة عندما آأطلقت شعار  لطة »بأأن لتسقط الحكومة المؤقاتة، كلا السا

 لتطيح ابلحكومة المؤقاتة؟« للسوفييتات

حين وجماهير الجيش  ال وماليين من الفالا لأنا الجماهير العظيمة من الكادحين وقسم من العما

عا وفييتات نفسها لم تكن جاهزة بعُد لتتقبال ذلك الشا اه شعار ال والسا  ساعة.ر من جهة آأن

اة الصغيرة من االشتراكيين مناشفة لم الثوريين وال -لأنا الحكومة المؤقاتة والأحزاب البرجوازي

مكانياتهم حتاى يفضحوا كفاية آأمام عيون الجماهير الكادحة التاي ال تحصى.  يستنفذوا بعُد كلا ا 
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اه لنطيح ابلحكومة المؤقاتة ونر  وفييتات، ال يلأنا لينين كان يعلم آأن كفي لذلك ما كاز سلطة السا

لدى طليعة الطبقة العمالياة، حزب الطبقة العمالياة، من فهم ووعي، بل يلزم لذلك آأيضا آأن 

ة. ة ذلك الخطا بتجربتها الخاصا  تقتنع الجماهير نفسها بصحا

اه كان ال بدا آأن نمرا بكامل ذلك المشهد من التحالفات والخيانة والغدر من جانب  لأحزاب الأن

اة الصغيرة في حزيران وتموز وآ ب من عام  ، والتحالف الوفي بين آأضراب 2227البرجوازي

د كورنيلوف وغير ذلك، حتاى فهمت الجماهير الكادحة التاي ال  كورنيلوف وميليوكوف، وتمرا

اما هما آأمران ال مفرا منهما ن وفييتات ا   .تحصى آأنا اال طاحة ابلحكومة المؤقاتة وتركيز سلطة السا

وفييتات عن آأن يكون آأفقا ليصبح  اه في مثل تلك الظروف فقط يكفا شعار سلطة السا لأن

 شعار الساعة.

ي كان وقع فيه ابغدادّيف آ نذاك؛  اها تقترف دائما نفس الخطأأ الذا نا تعاسة المعارضة هي آأن ا 

اى عن طريق لينين فهيي تحباذ آأن  ذ تتخل اها ا   .على في طريق ابغدادّيف« تسير»وآأن

لطة السوفييتية آألم ن كن نعرف نحن الحزب ولينين آأنا الجمعياة التأأسيس ياة ال تتوافق ونظام السا

عندما شاركنا في انتخاب الجمعياة التأأسيس ياة وحتاى عندما طلبناها في بيتروغراد؟ نعم. كنا 

 نعرف ذلك.

ا هذه و لماذا طلبناها؟ وكيف حدث آأنا شارك البالشفة في انتخاب الجمعياة التأأسيس ياة وطلب

اة؟ هل  لطة السوفييتية وهم آأعداء البرلمانية البرجوازي ي تُش ياد فيه السا الأخيرة في الوقت الذا

ال»كان ذلك من ابب  بطاء الأحداث و«التاذي كبح جموح »؟ هل كان ذلك من ابب ا 

 ؟ ال. ذلك بديهيي.«المدى البعيد»وكبح تكتيك « الجماهير

عب على االقتناع بأأما عينها بلقد اس تخدمها البالشفة ليساعدوا الجماه  رة من الشا عجز ير المتأأخا

اورة. لقد كان ذلك السبيل الوحيد آأمام  الجمعياة التأأسيس ياة وروحها الرجعياة المعادية للث

حين ويسهل حلا الجمعياة  لى صفاهم الجماهير التاي ال تحصى من الفالا البالشفة حتاى يكس بوا ا 

 التأأسيس ياة.

ليكم ما كتبه لينين ف  ي هذا الشأأن:ا 

تشرين -ي آأيلولف -الجمعياة التاأأسيس ياة–﴿لقد شاركنا نحن في انتخاابت البرلمان البرجوازي 

ااني عام  . هل كان تكتيكنا صحيحا آأم ال؟ .... آألم يكن من حقانا، نحن البالشفة 2227الث
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وس، في آأيلول يوعياين الغربياي2227تشرين الثااني عام -الرا بر ن، آأن نعت ، آأكثر من آأيا من الش ا

اى عهدها س ياس ياا؟ ابلطبع كان ذلك من حقانا، لأنا القضياة ليست  البرلمانياة في روس يا قد ول

اة موجودة من آأمد بعيد آأو قريب، بل في قدر اس تعداد الجماهير  في كون البرلماانت البرجوازي

وفيا  ماح يتالغفيرة الكادحة )اس تعدادا فكرّيا وس ياس ياا وعملياا( لقبول الناظام السا ي وحلا )آأو السا

ا آأن تكون الطبقة العمالياة في المدن والجنود  يمقراطي. آأما ( البرلمان البرجوازي الدا بحلا

حين في روس يا في آأيلول عام  ة مهيائين بصورة  2227والفالا كانوا بحكم بعض الظروف الخاصا

اة د وفيايتي وحلا آأكثر البرلماانت البرجوازي ، فهذا واقع ال جدال يمقراطياةممتازة لقبول الناظام السا

نا البالشفة لم يقاطعوا الجمعياة التأأسيس ياة،  رة تماما. ومع ذلك فا  فيه مطلقا وحقيقة اتريخياة مقرا

ياس ياة... لطة الس ا  بل اشتركوا في االنتخاابت، سواء قبل آأو بعد ظفر الطبقة العمالياة ابلسا

طالقا: ل نا ما يُس تنتج من كلا ذلك ال جدال فيه ا  رجوازي قد ثبت آأنا االشتراك في البرلمان البا 

وفيايتياة، وحتاى بعد هذا االنتصار،  اة السا يمقراطي، حتاى لبضعة آأسابيع قبل انتصار الجمهوري الدا

رة لماذا  مكانياة آأن تثبت للجماهير المتأأخا اة، بل يسهال لها ا  اوري ال يضرا الطبقة العمالياة الث

، وه اها، ويسهال تس توجب هذه البرلماانت الحلا لغاء الس ا »و يسهال الناجاح في حل ياسي اال 

اة.﴾ )لينين، « للبرلمانياة اة»البرجوازي اد « اليساري يوعياة، المجل ، ص 11مرض طفولي في الش ا

102-101) 

االث.  على هذا النحو كان البالشفة يطباقون المبدآأ التاكتيكي اللينيني الث

ن تعلاق الأمروعلى هذا النحو يجب آأن نطباق التكتيك البل  ين فال يهما ا  اورة  شفي في الصا ابلث

وفييتات. راعياة آأو ابلكيومينتانغ آأو بشعار سلطة السا  الزا

ينياة قد انهزمت هزيمة كاملة. من البديهيي آأن ال شيء من ذلك  اورة الصا تعتقد المعارضة آأنا الث

ينياة بهزيمة مؤقاتة فذلك آأمر ال شكا ف  اورة الصا تعلاق الأمر ال ن يه. لكن ي القبيل. فأأن تمنى الث

 بأأن نعرف فيما تقوم هذه الهزيمة وما مدى عمقها.

في روس يا حيث توقافت  2201من الممكن آأن تدوم هذه الهزيمة مدة تقارب مدة هزيمة ثورة 

اورة خالل اثنتي عشر عاما طواال حتاى آأمكنها آأن تنفجر من جديد في ش باط  ة  2227الث بقوا

اورة السوفييتية.جديدة وتطيح الحكم المط  لق وتشقا طريقا لثورة جديدة الث

التاي لم تكن  2201ال نستبعد مثل هذا الأفق. وليست ابلهزيمة الكاملة بعُد شأأنها شأأن ثورة 

ينياة في الطور الحالي  اورة الصا ئيس ياة في الث هزيمة نهائية. ليست هزيمة نهائية لأنا الأهداف الرا
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رها  راعيا  –من تطوا اورة الزا مبرّيليالث ر من االضطهاد اال  ، التحرا ين ثورّيا ال  -ة، توحيد الصا

اق الأمر بقضياة تشكيل سوفييتات  ذا ما آأصبح هذا الأفق واقعا فلن يتعل . وا  تزال تنتظر الحلا

الا في حال  وفييتات ال تتشكال وال تزدهر ا  ين. لأنا السا حين فورا في الصا ال والفالا اب العما نوا

 نهوض ثوري.

لى ذلك االعتقاد. لكن هذا الأ  فق غير محتمل. وليس هناك ال ن، على آأي حال، ما يدفعنا ا 

ر لهم ذلك في يوم من الأّيم. ن قدا اورة لم يتاحدوا بعُد ولن يتاحدوا قريبا حتاى وا   آأبدا. فأأعداء الث

ضعاف قوة  فالحرب تس تجد بين العسكريين قدامى وجدد بقوة جديدة ولن يكون ذلك دون ا 

اورة  حين وغضبهم.آأعداء الث  وآأن يزيد من هالك الفالا

صالح  ين بعُد مجموعة آأو حكومة تقدر على بسط حتاى آأمر من قبيل ا  وال يوجد في الصا

صالح يمكن آأن تتخذه المجموعات القائدة مظلة لها.  س توليبين، ا 

هل نزعهم  حين الذين اس تحوذوا على آأراضي المالكين العقاريين ليس من السا وماليين الفالا

لصاقهم بها.عن الأ   رض وا 

اها آأبعد من آأن  ونفوذ الطبقة العمالياة يتعاظم في عيون الجماهير الكادحة يوما بعد يوم. وقوا

مت.  تكون قد تحطا

ينياة الهزيمة التاي تكبادها البالشفة في تموز  اورة الصا  2227من الممكن آأن تماثل هزيمة الث

لى االث-عندما خانتهم سوفييتات المناشفة واالشتراكيين لى وريين واضطروا وقتئذ ا  النتقال ا 

وس ية  لى الشارع بعد بضعة آأشهر وتكنس الحكومة الرا اورة من جديد ا  اة لتخرج الث السري

مبرّيلياة.  اال 

الا بجميع التحفاظات التاي يفرضها االختالف  من البديهيي آأنا المماثلة هنا تقريبية. وال آأقبلها ا 

ي ك يني اليوم وذاك الذا لى هذه المماثلة 2227ان في روس يا عام بين الوضع الصا . ولم آألجأأ ا 

ينياة. اورة الصا الا لتناول تقريبيي لمدى عمق هزيمة الث  ا 

ذا ما آأصبح نهوض  ذا ما آأصبح هذا الأفق واقعا، وا  آأعتقد آأنا هذا الأفق هو الأكثر احتماال. وا 

اورة واقعا في وقت قريب )ليس ابلضرورة خالل شهرين بل خالل س   ة آأشهر تجديد في الث

اها شعار  حين من جهة آأن ال والفالا آأو عام( آأمكن آأن تطرح قضياة تشكيل سوفييتات نواب العما

اة.  الساعة وبديال للحكومة البرجوازي
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 لماذا؟

رها، س يكون تشكيل  اورة وفي الطور الحالي من تطوا اه في ظروف نهوض جديد في الث لأن

وفييتات قضياة انضجة بما فيه الكفاية حتاى ي  فصل فيها.السا

ين آأن يرفعوا شعار  يوعياين في الصا فبالأمس، منذ آأشهر مضت، لم يكن من الواجب على الش ا

وفييتات. لأنا ذلك سكون وقتئذ ضرب من روح المغامرة يخصا معارضتنا لأنا قيادة  السا

اورة.  الكيومينتانغ لم يكن لها من الوقت الكافي حتاى ينكشف عداؤها للث

ا اليوم فيمكن آأن  ذا ما جدا نهوض ثوري جديد آأما وفييتات شعارا ثورّيا حقاا ا  يصبح شعار السا

 وقوي في المس تقبل القريب.

بب يجب، منذ ال ن، وقبل آأن يندلع نهوض، ومن خالل الناضال في سبيل استبدال  لهذا السا

اة، آأن نقوم عمل واسع النطاق من التاحريض بين  حكومة الكيومينتانغ الحالية بقيادة ثوري

وفييتات، دون تسراع ودون تشكيل صفو  ف الجماهير الكادحة العظيمة لصالح فكرة السا

الا في حال نهوض  وفييتات ال تزدهر ا  وفييتات اليوم، دون آأن يغيب عن البال آأن السا السا

 ثوري قوي.

ل»يمكن آأن تقول المعارضة آأنها  ى عندها تكتيك « آأوا م ذلك. وآأنا ذلك هو ما يسما من قدا

 «.المدى البعيد»

ال وتكتي« المدى البعيد»خطأأ مطلق الخطأأ. فليس ذاك تكتيك  اما هو تكتيك الضا ن ك وا 

 ضربة هنا وآأخرى هناك.

يوعياين الفوري من الكيومينتانغ في نيسان  ، 2216فعندما طالبت المعارضة ابنسحاب الش ا

يوعياين ش ا كان ذلك تكتيك الضرابت البعيدة لأنا المعارضة نفسها كانت قد اعترفت بأأنا على ال 

 آأن يبقوا في الكيومينتانغ فيما بعُد.

ينياة ثورة من آأجل االس تقالل الجمركي، كان ذلك  اورة الصا وعندما آأعلنت المعارضة آأنا الث

ات عن صيغتها بتكتام فيما بعُد.  تكتيك الضرابت القصيرة لأنا المعارضة كانت قد تخل

ين كانت آأمرا مبالغ فيه آأنا بقاّي اال   2217وعندما آأعلنت المعارضة في نيسان  قطاع في الصا

راعياة الجماهيرية، كان ذلك تكتيك الضرابت القصيرة لأنا المعارضة  متناس ية وجود الحركة الزا

لى االعتراف بخطئها فيما بعُد. ت ا   نفسها اضطرا
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شعار التشكيل الفوري للسوفييتات، كان ذلك  2217وعندما آأطلقت المعارضة في نيسان 

م. البعيدة لأنا آأنصار المعارضة آأنفسهم اعترفوا بوجود تناقضات في معسكرهتكتيك الضرابت 

ا ال خر  ه الأمور نحو اال طاحة بحكومة ُووهان آأما ل )تروتسكي( طالب بأأن توجا فالأوا

 «.بكلا الوسائل»نفس الحكومة « نساعد»)زينوفييف( فأأراد آأن 

ى عندان تكتيك ضربة هنا وآأخرى هناك  ر دوما تكتيكلكن منذ متى كان يسما  المتكرا

 ؟«الضرابت البعيدة »

يوعياة كانت قد س بقت المعارضة  وفييتات آأنا الأممياة الش ا اق ابلسا ويجب آأن نقول في ما تعل

اها شعار  وفييتات من جهة آأن اها آأفق. ولكنا السا ين من جهة آأن وفييتات في الصا ثت عن السا وتحدا

ي صاغته المعارضة في الرب  اه بديل للكيومن الساعة على النحو الذا ن تانغ يع الماضي من جهة آأ

ياح لـ لى الصا « نساعد»الثوري، )فلو لم يكن الكيومينتانغ ثورّي لما احتاج زينوفييف ا 

اما هو مغامرة وس بق مشحون بحبا التاظاهر. وهو في ذلك «( بكلا الوسائل»الكيومينتانغ  ن فا 

 ق.من مغامرة وس ب 2227لعلى ما كان عليه ابغدادّيف في نيسان 

ين في مس تقبل قريب فال يمكن  وفييتات شعار الساعة في الصا ن آأمكن آأن يصبح شعار السا فا 

آأن نس تخلص من ذلك آأنا ما كانت المعارضة قد صاغته في ربيع هذا العام لم يكن مغامر 

 خطيرة ومقلقة.

ذا كان لينين قد آأقرا ضرورة شعار  لطة للسوفييتات»وا  آأيلول  ووجده مناس با في« كلا السا

)قرار اللجنة المركزية المشهور في االنتفاضة( فال يمكن آأن نس تخلص من ذلك آأنا  2227

 لم يكن مغامرة مقلقة وخطيرة. 2227ما صاغه ابغدادّيف في نيسان 

مكان ابغدادّيف آأن يقول في آأيلول  اه  2227كان اب  ل»آأن وفييتات « آأوا من آأوصى بسلطة السا

غدادّيف على صواب في حين كان لينين على . هل ينتج عن ذلك آأنا اب2227منذ نيسان 

ا وصف مداخلته في نيسان   بروح المغامرة؟ 2227خطئ فادح لما

ل»ال تفهم المعارضة آأنا الأمر ال يتعلاق آأبدا بمن كان  ساء« آأوا أأن بس بق وا  ة من تناول الشا

أأن في ما يناس به من وقت وعلى نحو تفهم اما يتعلاق بأأن نتناول ذلك الشا ن اورة وا  يه الجماهير ف  للث

أأن وتنجزه.  ذلك الشا

 تلك هي الوقائع.
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والحصيلة عند المعارضة هي التاخلي عن التكتيك اللينيني مقابل س ياسة قوامها روح مغامرة 

 .« اليسار-آأقصى»



 

 

 نيزول الص

الوضع »االجتماع العام المشترك بين اللجنة المركزية والهيئة المركزية للرقابة تحت عنوان : 

وفييتياة االشتراكيةالعالمي وا ت السا فاع عن اتاحاد الجمهورّيا  2217آ ب  7، جلسة «لدا

 

ين. لى قضياة الصا  لننتقل ا 

ع  ينياة وآ فاقها من آأخطاء المعارضة. ولن آأقوم بذلك فيماسوف لن آأتوسا اصل بطابع الثاورة الصا  ات

ثنا في ذلك بما فيه الكفاية وعلى نحو مقنع بما فيه الكفاية ال جدوى من تكرار و آأبدا. فقد تحدا

ينياة في طورها  اورة الصا ي مفاده آأنا الث ع آأيضا هنا في القول الذا ذلك هنا. وسوف لن آأتوسا

الحالي هي ثورة في سبيل االس تقالل الجمركي )تروتسكي(. ومن غير المجدي آأيضا آأن 

ين، على ما يبدو، بقاّي  اه ال توجد في الصا ع في الفكرة التاي مفادها آأن ن حتاى و  عياةقطاا  آأتوسا ا 

راعياة في  اورة الزا ا يجعل الث ية تذكر )تروتسكي، راديك( مما وجدت فليس لها آأهمياة جدا

نا اطالعكم على صحافة حزبنا، قد يكون جعلكم تقفون على هذه  ين غير مفهومة تماما. ا  الصا

ينياة.  الأخطاء وآأخرى شبيهة بها ارتكبتها المعارضة في القضياة الصا
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لى القض  ا فلنمرا ا  ورة في ياة المتعلاقة ابلناقاط الأساس ياة التاي تنطلق منها اللينينياة لتحلا قضاّي الث

 البلدان المس تعَمرة والتاابعة.

يوعياة عندما تتناول قضاّي  يوعياة والأحزاب الش ا ما هي نقطة البدء التاي تتاخذها الأممياة الش ا

اة في البلدان المس تعَمرة والتاابعة بصو  اوري ة؟الحركة الث  رة عاما

اورة في البلدان  عوب الأخرى عن الث مبرّيلياة التاي تضطِهُد الشا اورة في البلدان اال  اها تمييز الث ن ا 

ول الأخرى تمييزا قويما.  مبرّيلي من جانب الدا المس تعَمرة والتاابعة التاي ترزح تحت نير ا 

اة ا مبرّيلياة شأأٌن؛ فهناك تضطهُِد البرجوازي اورة في البلدان اال  عوب الأخر فالث ى وهي هناك لشا

اورة  ر. والث اه عنصر تحرا اورة وهناك ينتفي العنصُر القومي من جهة آأن رجعياة في جميع مراحل الث

ول الأخرى هنا هو آأحد عوامل  مبرّيلياة الدا في البلدان المس تعَمرة والتاابعة شأأٌن آ خر؛ فنير ا 

اة اورة، فهذا النير ال يمكن آأن يس تثني مداُه البرجوازي كنها آأن الوطنياة. فهذه الأخيرة يم  الث

مبرّيلياة في مرحلة معيانة زمنا معيانا. فالعنصر القومي  اة في بالدها ضدا اال  اوري تساند الحركة الث

ر. اه عنصر نضال تحرا  هو عامل ثورة من جهة آأن

اورة في البلدان المس تع مبرّيلياة ابلث اورة في البلدان اال  رة مَ ومن لم يفهم هذا الفرق وماثل الث

اما هو خرج من طريق الماركس ياة ومن طريق اللينينياة وسلك طريق آأنصار الأممياة  ن والتاابعة ا 

اانية.  الث

ليكم ما قاله لينين في هذا الموضوع في تقريره  اةفي القضياتين القومياة واالس ت»ا  آأمام « عماري

يوعي العالمي الثااني:  المؤتمر الش ا

عوب المضطَهد﴿ما هي الفكرة الأكثر آأهمياة، الف اها تمييز الشا ن ة كرة الأساس ياة في آأطروحاتنا؟ ا 

اانية  عوب المضطهِدة. ونحن نؤكاد على هذا التمييز خالفا لما تقوم به الأممياة الث عن الشا

شارة التأأكيد لس تالين(﴾  اة )ا  يمقراطياة البرجوازي  والدا

ا  اها ال تفهم هذا الفرق بين آأنواع الث ئيسي آأن  .ورات وال تعترف بهخطأأ المعارضة الرا

اها تماثل ثورة  ئيسي آأن ي يضطِهد  2201خطأأ المعارضة الرا في روس يا البلد اال مبرّيلي الذا

ين البلد المضطهَد وش به المس تعَمر المضطرا للنضال ضدا  اورة في الصا عوب الأخرى ابلث الشا

ول الأخرى. اطه عليه الدا ي تسل  النير اال مبرّيلي الذا

اورة كانت  2201م فعندان في روس يا في عا اة الليبرالياة رغم آأنا الث اورة ضدا البرجوازي سارت الث

مبرّيلي ال يمكنها آأن ال تكون  اة الليبرالياة في بلد ا  اة. لماذا؟ لأنا البرجوازي ديمقراطياة برجوازي
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اق الأمر عند البالشفة بقضياة تكتاالت  بب على وجه التاحديد لم يتعل اورة. ولهذا السا معادية للث

اة الليبرالياة. وتنطلق المعارضة من ذلك لتزعم آأنا علينا القيام  آأو افاقات مؤقاتة مع البرجوازي ات

اة، فال نقبل اتافاقات آأو تكتاالت مؤقاتة  اوري ين في جميع مراحل الحركة الث بنفس الأمر في الصا

اه روف. لكنا المعارضة تنسى آأن ين مهما كانت الظا اة الوطنياة في الصا ث ال مع البرجوازي  يتحدا

اورة في  اورة في البلدان المضطَهدة والث الا من كان ال يعرف الفرق بين الث على هذا النحو ا 

الا من  ث على هذا النحو ا  اه ال يتحدا البلدان المضطِهدة وال يريد االعتراف بذلك الفرق؛ وآأن

اانية.  قاطع اللينينياة وانزلق نحو آأنصار الأممياة الث

ليكم ما قاله لينين في ر  ا  افاقات والتاكتاالت المؤقاتة مع حركات التاحرا ما اتاصل بقبول االت

اة في البلدان المس تعَمرة:  البرجوازي

اة في  يمقراطياة البرجوازي يوعياة آأن تسير في تحالف مؤقات مع الدا ﴿يجب على الأممياة الش ا

رة لكن دون آأن تندمج فيها وآأن تحافظ مطلقا على س تقالل ا البلدان المس تعَمرة والمتأأخا

الية حتى لو كانت في شكلها الأكثر جنينية.﴾    الحركة العما

اة في  ر البرجوازي ﴿فبصفتنا ش يوعيين يجب علينا آأن نساند )ونحن نقوم بذلك( حركات التاحرا

ذا ما كانت تلك الحركات ثورية حقاا وال يمنعنا ممثالوها من تربية وتنظيم  البلدان المس تعَمرة ا 

حين وجماهير   المس تغَلين الهائلة بروح ثورية.﴾ الفالا

ين « حدث»كيف  اة في الصا آأن اعترف لينين بقبول تلك االتافاقات والتاكتاالت مع البرجوازي

افاقات في روس يا؟ آأكان لينين مخطأأ؟ آأكان انتقل من  ي كان يحارب تلك االت وهو الذا

لى التاكتيك االنتهازي. ال، فذلك بديهيي. لقد  اوري ا  لأنا لينين كان  ذلك« ثحد»التاكتيك الث

اورة في بلد مضطهِد. لقد  اورة في بلد مضطَهد والث ذلك لأنا لينين « حدث»يفهم الفرق بين الث

اة في  اوري اة الوطنياة في البلدان المس تعَمرة يمكنها آأن تساند الحركة الث كان يفهم آأنا البرجوازي

ر تل مبرّيلياة الخارج في مرحلة معيانة من تطوا اة. وذلك ما البالدها ضدا ا  اوري  ك الحركة الث

اها تقاط اوري، لأن اها تقاطع تكتيك لينين الث ع تريد المعارضة آأن تفهمه. لكناها ال تريد آأن تفهمه لأن

اوري اللينيني.  التاكتيك الث

ثوا في تعاليم لينين التاي  هل الحظتم كيف تفادى زعماء المعارضة بعناية في خطاابتهم آأن يتحدا

يره؟ ناولها رغم آأنا الرفيق بوخارين قد واجههم بقضياة تعاليم لينين تلك في تقر ذكران خوفا من ت 
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مها لينين للبلدان المس تعَمرة  ذن تفادوا هذه التاعاليم التاكتيكية التاي يعرفها الجميع وقدا لماذا ا 

اهم يخافون الحقيقة. لأنا تعاليم لينين التاكت  كية تطيح ي والتاابعة؟ لماذا يخافون تلك التاعاليم؟ لأن

ينياة. اورة الصا اصل بقضاّي الث اروتسكية فيما ات ياسي عند الت ه المذهبيي والس ا  بكامل التوجا

اها تنكر ال ن وجود آأيا كان  ينياة. لقد ارتبكت المعارضة حتاى آأن اورة الصا فيما اتاصل بمراحل الث

ينياة. لكن هل من الممكن آأن تقوم ثورات  اورة الصا ر الث مرا دون آأن تمن المراحل في تطوا

ر ثورتنا مراحل؟ خذوا  رها؟ آألم يكن في تطوا « يسانآأطروحات ن »ببعض المراحل خالل تطوا

اورة  اه يقرا بمرحلتين في ثورتنا: المرحلة الأولى هي الث التاي صاغها لينين وس تجدون آأن

راعياة؛ والمرحلة الثاانية ه ئيسي الحركُة الزا اة ومحورها الرا يمقراطياة  البرجوازي ثورة آأكتوبر  يالدا

ينياة؟ آأعتقد  لطة. ما هي مراحل الثاورة الصا الية السا ئيسي هو اس تالم الطبقة العما ومحورها الرا

اها فترة  ن ة المتاحدة، ا  آأن يجب آأن تكون ثالث: المرحلة الأولى هي ثورة الجبهة الوطنياة العاما

مبرّيل  ئيس ياة ضدا اال  ه ضرابتها الرا اورة توجا ا كانت الث اة ياة الأجنبياة، ولكانتون لما ا كانت البرجوازي ما

رها، وكان  ينياة حالياا في اثني مراحل تطوا اورة الصا اة. والث اوري الوطنياة ال تزال تساند الحركة الث

ي انسحبت فيه البرج-ذلك مع ظهور الجيوش الوطنياة على نهر ّينغ اة تسي وهو الوقت الذا وازي

رت فيه الحركة  اورة وتطوا لى ثورة عارمة يخوضها عشرات الماليينالوطنياة من الث راعياة ا   الزا

اها لم تقم بعُد لكناا قادمة. ومن لم يفهم  ن وفييتياة، ا  اورة السا حين؛ والمرحلة الثاالثة هي الث من الفالا

ينياة تنطوي  اورة الصا رها ومن لم يفهم آأنا الث آأن ال وجود لثورات دون بعض المراحل في تطوا

اما هو ن ينياة. على ثالث مراحل ا   لم يفهم شيئا من الماركس ياة والقضياة الصا

ينياة؟ اورة الصا از آأولى مراحل الث ي مي  ما هو الطابع الذا

اها كانت، في المقام الأول، ثورة الجبهة  ينياة هوا آأن اورة الصا ي مياز آأولى مراحل الث نا الطابع الذا ا 

ااني، موجَّ  ة المتاحدة؛ وكانت، في المقام الث لي هة آأساسا ضدا اال ضطهاد اال مبرّيالوطنياة العاما

ضراب هون كونغ،...(. هل كانت كانتون وقتئذ مركز وساحة سالح الحركة -الخارجي )ا 

الا آأعمى. ين؟ نعم. ال جدال في ذلك. فال ينكر ذلك ال ن ا  اة في الصا اوري  الث

مبرّيلياة يجب آأن يكون لها هذا الطاب اورة المعادية لال  على  عهل صحيح آأنا آأولى مراحل الث

اورة في  ااني الث يوعياة الث جهة التاحديد؟ آأرى آأنا ذلك صحيح. لقد تناول مؤتمر الأممياة الش ا

ين في  ضافياة»الهند والصا  حيث يقول في ما اتاصل بهذه البلدان:« الأطروحات اال 
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ر الحياة االجتماعياة، لذا يجب آأن تكون آأولى  وام، تطوا يطرة الأجنبياة، على الدا ﴿تعرقل الس ا

آأسمالياة الأجنبياة.﴾ خط طاحة ابلرا اورة في المس تعمرات اال   وات الث

اها اجتازت هذه  ينياة هو آأن اورة الصا ي يمياز الث نا الطابع الذا مرحلة الأولى آأي ال« الخطوة الأولى»ا 

ة المتاحدة وتدخل اثني مراحل  اها اجتازت فترة ثورة الجبهة الوطنياة العاما رها، آأن من تطوا

رها آأي فترة راعياة. تطوا اورة الزا  الث

ارت  اركية )الكماليون( على سبيل المثال هو عكس ذلك، فقد تعث اورة الت از الث ي مي نا الطابع الذا ا 

ر البرجوازي دون حتاى آأن تحاول المرور  رها، آأي في مرحلة حركة التاحرا في آأولى مراحل تطوا

راعياة. اورة الزا رها آأي مرحلة الث لى اثني مراحل تطوا  ا 

ال ماذا كان  اورة، في فترة كانتون؟ كان يمث ال الكيومينتانغ وحكومته في آأولى مراحل الث يمث

اة الوطنياة. هل كانت كانتون  حين والمثقفين البرجوازيين والبرجوازي ال والفالا وقتئذ تكتل العما

اورة؟ وهل كانت س ياسة مساندة كيومينتانغ  اة وساحة سالح الث اوري وقتئذ مركز الحركة الث

ري ضدا اال مبرّيلياة س ياسة صحيحة؟ وهل كنا على  كانتون من اه حكومة نضال تحرا جهة آأن

ين ولأنقرة في تركيا حين كانت كل من كانتون  منا المساعدة لكانتون في الصا صواب عندما قدا

وآأنقرة تخوضان الناضال ضدا اال مبرّيلياة؟ نعم. لقد كنا على صواب. كنا على صواب وكنا نسير 

 نين.وقتئذ على خطى لي 

اورة المعادية  اة الوطنياة في آأولى مراحل الث لكن كيف نفهم الجبهة المتاحدة مع البرجوازي

حين ضدا  ال والفالا دوا نضال العما يوعياين آأن ال يشدا مبرّيلياة؟ هل يعني ذلك آأنا على الش ا لال 

الية اة الوطنياة؟ وهل يعني ذلك آأنا على الطبقة العما ي آأ  المالكين العقاريين والبرجوازي ن تضحا

ن كان ذلك للحظة واحدة؟ ال. فال يمكن  ن كان ذلك في آأضعف حدا وا  ابس تقالليتها وا 

يوعي من آأداء نشاطه  ذا لم يُمنع الحزب الش ا الا ا  للجبهة المتاحدة آأن يكون لها معنى ثورّي ا 

ة س ياس ياة مس   الية لتكون قوا م الطبقة العما اة؛ وآأن ينظا ياسي والتانظيمي في كامل الحري اة؛ تالس ا قل

م على  حين علنا فينظا ال والفالا م ثورة العما حين ضدا المالكين العقااريين؛ وآأن ينظا ه الفالا وآأن يوجا

ان على نحو  الية. وآأعتقد آأنا الرفيق بوخارين كان قد بي ذلك النحو ظروف هيمنة الطبقة العما

يوعياة كا لغت الحزب نت قد آأبجياد ابالعتماد على واثئق يعرفها الجميع كيف آأنا الأممياة الش ا

ر للجبهة المتاحدة على وجه التاحديد. يني هذا التصوا يوعي الصا  الش ا
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لقد اعتمد هنا الرفيقان كامينيف وزينوفييف على مرجع واحد ووحيد آأال وهو تلغراف آأرسل 

لى ش نغهاي في تشرين الأول  راعياة ال ن قبل  2216ا  مفاده آأن ال يجب تشديد الحركة الزا

اة كسب ش نغهاي. آأان  ال آأقرا بصواب هذا التالغراف. ولم آأعتبر، وال آأعتبر، لجنتنا المركزي

ال. آألغينا  معصومة من الأخطاء. فمن الممكن آأن تقع الأخطاء. وهذا التلغراف خطأأ. ولكن، آأوا

ااني  شارة من 2216هذا التالغراف بأأنفس نا في بحر بضعة آأسابيع )في تشرين الث (، دون آأي ا 

لى حدا ال ن؟ آأي نوع من جهة المعا رضة؛ واثنيا. لماذا صمتت المعارضة عن هذا الموضوع ا 

انا آألغينا ذلك  الا بعد تسعة آأشهر؛ ولماذا آأخفت عن الحزب آأن لماذا لم تتذكار هذا التالغراف ا 

اما هو افتراء القصد منه آأن يذهب في اعتقاد المرء آأنا  ن التالغراف منذ تسعة آأشهر؟ ذلك ا 

د خطا اه كان تلغرافا منعزال ومنفردا وال يعبار عن خطا  ذلك التالغراف يحدا قيادتنا. والحقا آأن

د خطا قيادتنا  يوعياة وخطا قيادتنا. لذلك فقد آألغته جملة من الواثئق التاي تحدا الأممياة الش ا

 الممياز في بحر بضعة آأسابيع.

 واسمحوا لي آأن آأعتمد تلك الواثئق.

ليكم على سبيل المثال مقتطفا من القرار ا ابع في تشا  ي صادق عليه االجتماع السا ااني لذا رين الث

 ، آأي بعد شهرين من اتريخ التلغراف المذكور آ نفا:2216

الية ملزمة  ي يجعل الطبقة العما نا الميزة الأصيلة في الوضع الحالي هو طابعه االنتقالي الذا ﴿ا 

ا آأفق تق ما اة، وا  ة من البرجوازي ا آأفق تكتال مع فئات هاما ما حين وية تحالفها مبأأن تختار ا  ع الفالا

لى  حين ا  الية برانمجا زراعياا جذرّي فلن تس تطيع جرا الفالا ذا لم تصغ الطبقة العما الحقا. فا 

ر الوطني.﴾  اوري، وس تفقد هيمنتها على حركة التاحرا  الناضال الث

 ثما نقرآأ:

ا  لطة في الث ن و ﴿لن يكون في مس تطاع الحكومة الوطنياة في كانتون آأن تحافظ على السا رة ا 

ر الوطني  جعياة المحلياة وذلك طالما آأنا قضياة التاحرا ا على اال مبرّيلياة والرا لم تحقاق انتصارا اتما

راعياة﴾  اورة الزا  لم تدمج ابلث

. يوعياة بحقا د خط قيادة الأممياة الش ا  تلك وثيقة تحدا

يوعيا  ا آأن يصمت زعماء المعارضة عن وثيقة الأممياة الش ا اه لمن الغريب جدا ن تاي يعرفها ة هذه ال وا 

 الجميع.
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ينياة في الأممياة  ي آألقيته آأمام الجمعية الصا ذا ما اعتمدت على خطابيي الذا اما سأأكون فضا ا  رب

يوعياة في تشرين الثااني من نفس العام  ، وهي الجمعية التاي صاغت، بمشاركتي 2216الش ا

ينياة»طبعا،  اورة الصا ي صادق عليه االجتماع« القرار في الث ع، وك الذا ابع الموسا ان قد نشر السا

اس عنوانه  ين»خطابيي فيما بعد في كرا اورة في الصا  «.آ فاق الث

ليكم بعضا من ذلك الخطاب:  ا 

ينيين من يعتقد  يوعياين الصا ﴿آأعلم آأنا هناك من بين آأعضاء الكيومينتانغ وحتاى من بين الش ا

اورة في الريف، خوفا من يكون في  لى ال آأنا من غير الممكن تأأجيج الث حين ا  ثاورة جرا الفالا

اها الرفاق، ذلك خطأأ جدا عميق. فالجبهة  مبرّيلياة. آأي قضاء على الجبهة المتاحدة المعادية لال 

ذا ما دخل الفالحون  ة وآأكثر صالبة ا  ين س تكون آأكثر قوا مبرّيلياة في الصا المعادية لال 

 ﴾. لى آأقصى حدا اورة في آأسرع وقت وا  ينيون الث  الصا

 ثم نقرآأ:

ال لتحسين وضعهم ﴿آأعلم  ضراابت العما ينيين رفاقا يعتبرون ا  يوعياين الصا آأن هناك من بين الش ا

اها الرفاق، ذلك خطأأ  اشريعي آأمرا غير مرغوب فيه ويصرفونهم عن اال ضراابت. آأي المادي والت

يتها. ويجب  ين ومن آأهما الية في الصا نا في ذلك استنقاص كبير من دور الطبقة العما كبير. وا 

ل  ذا لم آأن يسجا لبية. فس يكون خطأأ كبيرا ا  اه آأمر مطلق السا ذلك في الأطروحات على آأن

ال على تحسين وضعهم  ينيون الوضع المالئم الحالي ليساعدوا العما يوعياون الصا يس تغل الش ا

ين.﴾  اورة في الصا الا فما فائدة الث اشريعي ولو كان ذلك بطريق اال ضراابت. وا   المادي والت

ليكم وثيقة اثلثة صي ل وا  يوعياة 2216غت في كانون الأوا ، في وقت ُآمطرت فيه الأممياة الش ا

لى آأزمة والبطالة وغلق المناجم  ى ا  ع نضال العمال آأدا اهامات مفادها آأنا توسا بوابل من االت

 والمعامل:

ال لتحسين  اراجع في المدن والتاضييق على نضال العما ة التاي تقوم على الت ياسة العاما نا الس ا ﴿ا 

يف. لكن من الضروري، في ذات وضعهم هي  س ياسة خاطئة. يجب تطوير الناضال في الرا

اشريعي، جاهدين ال عطاء  ال المادي والت الوقت، اس تغالل الوقت المالئم لتحسين وضع العما

بق المبالغ فيه. يجب على  ما بكل الوسائل، انبذين اال فراط والس ا ال طابعا منظا نضال العما

اة الكبيرة، وقبل كل الأخصا االهتمام بأأن يكون ال  ها ضدا فئات البرجوازي ناضال في المدن موجا
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طة، طالما آأمكن ذلك،  غيرة والمتوسا شيء ضدا اال مبرّيليين، حتاى تحافظ البرجوازيتين الصا

طار الجبهة المتاحدة ضدا العدوا المشترك. ونعتقد آأنا نظام غرف التافاهم  على تواجدها في ا 

الية صحيحة في تلك والمحاكم التاوفيقياة وغيرها  آأمرا قويما شرط آأن تقوم س ياسة عما

ركم بأأنا المراس يم ضدا حرية اال ضراب  ك في ذات الوقت بضرورة آأن نحذا سات. ونتمسا المؤسا

لينا الأخبار  الية وغيرها غير مقبولة مطلقا. ونظرا لأهمياة هذه القضياة، آأرسلوا ا  واالجتماعات العما

 ابنتظام.﴾

ا الوثيقة الرابعة ه-فقد صيغت قبل انقالب  تشان كاي آأما  ر:تشاك بشهر ونصف الشا

نشاؤها آأينما  يوعياة في الجيش: ا  ﴿من الضروري تقوية عمل خالّي الكيومينتانغ والخالّي الش ا

نشاؤها وجب تقوية العمل بش يوعيين  ذا ما اس تحال ا  نشاؤها. وا  انعدم وجودها، وآأينما آأمكن ا 

 متخفايين.

ه نحو ت  حين المحلية آأجهزة من الضروري التوجا حين، وتحويل لجان الفالا ال والفالا سليح العما

اح...  فعلية للسلطة لها دفاعها الذاتي المسل

لى  يوعي آأن يتقوى دائما وآأينما كان على حاله تلك. فأأن ينصرف ا  يجب على الحزب الش ا

رادته فذلك آأمر غير مقبول. فال يمكن آأن يتقوى الحزب  س ياسة ش به علنية بمحض ا 

يوعي بما لدى رجال يمين الش ا  يوعي بكبح الحركة الجماهيرية، وال يجب آأن يقتاد الحزب الش ا

الكيومينتانغ من س ياسة الخيانة والرجعياة. فلكي يفضح آأولئك لزمت تعبئة الجماهير حول 

يني. يوعي الصا  الكيومينتانغ والحزب الش ا

اورة  روري آأن نلفت انتباه كلا المناضلين الأوفياء للث ين من الضا اورة الصا لى آأنا الث ياة تجتاز، في ا 

ع القوى الطبقي وتمركز الجيوش اال مبرّيلياة، وال  لى تجما اهنة، فترة دقيقة ابلنظر ا  اعة الرا السا

صرار نحو تطوير الحركة  ه اب  الا شرط التاوجا اورة انتصارات مقبلة ا  يمكن آأن تكون للث

دة ب اورة مهدا ن لم ذلك كذلك س تكون الث اة. فا  جيهات خطر كبير. لذا، فتطبيق التاو الجماهيري

اما هو ضروري ال ن آأكثر من آأي وقت مضى.﴾ ن  ا 

-آأي قبل عام من انقالب رجال يمين الكيومينتانغ وتشان كاي 2216وقبل ذلك في نيسان 

ليه بأأنا  يني بأأن آأشارت ا  يوعي الصا رت الحزب الش ا يوعياة قد حذا تشاك كانت الأممياة الش ا

 «.نحو انسحاب رجال يمين الكيومينتانغ آأو طردهم من الواجب توجيه الأمور»
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مبرّيلياة في  ر تكتيك الجبهة المتاحدة ضدا اال  يوعياة تتصوا على ذلك الناحو كانت الأممياة الش ا

ر. مبرّيلياة وال تزال على ذلك التصوا اورة المعادية لال   آأولى مراحل الث

اها كانت على علهل كانت المعارضة على علم بتلك الواثئق التاوجيهية؟ من ا م. فلماذا لمؤكاد آأن

اها تبحث عن الخصومة ال عن الحقيقة. ذن صمتت عن هذه الواثئق التاوجيهية؟ لأن  ا 

ورغم ذلك فقد مضى وقت كان فيه زعماء المعارضة الحالياين ومن بينهم زينوفييف وكامينيف 

يء من اللينينياة وكانوا يدافعون من جهة الأساس عن نف ياسة في س ال يفهمون بعض الشا س ا

يوعياة، وهي س ياسة رسمها لنا الرفيق لينين  ينياة التاي تنتهجها الأممياة الش ا اة الصا اوري الحركة الث

ي انعقد  ادس الذا يوعياة السا ث عن اجتماع تنفيذية الأممياة الش ا في آأطروحاته. وآأريد آأن آأتحدا

يوعياة، وك، ففي ذلك الوقت كان زينوفييف رئيس الأممياة 2216آ ذار -في ش باط ان ال الش ا

ث عن  لى معسكر تروتسكي. وآأان آأتحدا يزال حينها لينينياا ولم يتس ناى له الوقت بعُد لينتقل ا 

ينياة اتخذه  اورة الصا اه يوجد قرار في الث يوعياة لأن ادس في تنفيذية الأممياة الش ا االجتماع التام السا

ع وُآقرا ابال جماع في ش باط ادس الموسا ن تقييما لأولى  2216آ ذار -ذلك االجتماع السا وتضما

ي  ينياة وكيومينتانغ كانتون وحكومة كانتون. وهو تقييم مماثل تقريبا لذاك الذا اورة الصا مراحل الث

وفييتياة االشتراكية،  تحاد الجمهورّيت السا يوعي في ا  يوعياة والحزب الش ا مته الأممياة الش ا قدا

ث عن هذا القرار لأنا  ت له ولأ  وتنكره المعارضة ال ن. آأتحدا نا الرفيق زينوفييف كان قد صوا

م اعتراضا عليه بما في ذلك الرفيقين تروتسكي  اة كان قد قدا ما من آأحد في اللجنة المركزي

 وزينوفييف وزعماء المعارضة ال خرين.

ليكم ما اتصل فيه ابلكيومينتانغ: م بعض المقتطفات من ذلك القرار. وا   اسمحوا لي آأن آأقدا

ينيون في ش نغهاي وهون كنغ )من ﴿لقد خلقت اال ضرااب ال الصا ياس ياة التاي ش ناها العما ت الس ا

لى آأيلول  يني ضدا 2211حزيران ا  عب الصا ي يخوضه الشا ر الذا ( انعطافا في نضال التاحرا

ر الالاحق  ياسي دفعا قوّيا للتطوا الية الس ا مبرّيليين الأجانب... لقد آأعطى نشاط الطبقة العما اال 

م متها الحزب الشعبييوتقوية جميع المنظا اة في البالد وفي مقدا اوري يمقراطياة الث اوري -ات الدا الث

ي تمارس نواته  نا حزب الكيومينتانغ الذا اة في كانتون. ا  اوري )الكيومينتانغ( والحكومة الث

ال  اوري من العما ال التكتل الث ينيين، يمث يوعياين الصا الأساس ياة عملها ابلتحالف مع الش ا

حين والمثقف  يمقراطياة الحضرية، على آأساس المصالح الطبقية المشتركة بين توالفالا لك ين والدا
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مبرّيليين الأجانب والنظام العسكري ي سبيل اال قطاعي بأأسره، ف-الفئات من الشعب ضدا اال 

دة.﴾   اس تقالل البالد وفي سبيل سلطة ديمقراطياة ثورية موحا

لك قريب بع طبقات. وكما ترون فذوهكذا كان الكيومينتانغ في كانتون على هيئة تحالف آأر 

يوعياة.« المارتوفياة»من  ا كان رئيس الأممياة الش ا  التاي اهتم بها الرفيق زينوفييف وقتئذ لما

 فيما اتاصل بحكومة الكيومينتانغ في كانتون:

اة التاي آأنشأأها حزب الكيومينتانغ في كانتون في آأن تقيم صالت  اوري ﴿لقد نجحت الحكومة الث

م العصاابت بأأوسع جماهي يمقراطياة الحضرية، واعتمدت عليها لتحطا حين والدا ال والفالا ر العما

نشاء ديمقراطياة جذرية  اورة التاي يدعامها اال مبرّيليون )وهي تحقق عمال قوامه ا  المعادية للث

ياس ياة في مقاطعة كوانغ ن جهة تونغ. فالحكومة في كانتون يش تدا عودها م-في كامل الحياة الس ا

اها ط  يني في سبيل اس تقالله. وهي تصلح آأن تكون آأنموذجا للبناء آأن ليعة نضال الشعب الصا

اوري الالحق في البالد.﴾   الديمقراطي الث

فحكومة الكيومينتانغ في كانتون التاي تمثل آأربع طبقات كانت حكومة ثورية، ولم يقتصر الأمر 

اة ف اوري يمقراطياة الث ين في المس تقبعلى ذلك بل كانت آأنموذجا للحكومة الدا  ل.ي الصا

اة: حين والبرجوازي  فيما اتصل ابلجبهة المتاحدة من العمال والفالا

يوعي والكيومينتانغ، لمواجهة المخاطر الجديدة، آأن يقوموا بأأوسع  ﴿يجب على الحزب الش ا

اين التناقضات  عبية مس تغل نشاط س ياسي لتنظيم آأنشطة الجماهير لمساندة كفاح الجيوش الشا

اة الوطنياة من آأوسع فئات في معسكر اال   اوري هم ابلجبهة الموحدة الث ّيا مبرّيليين ومواجهين ا 

اة﴾  اوري يمقراطياة الث اة( تحت قيادة المنظمات الدا حين والبرجوازي ال والفالا  السكاان )من العما

اة في مرحلة  افاقات المؤقاتة مع البرجوازي نا التكتاالت واالت وهكذا، في البلدان المس تعَمرة، فا 

اة مطلق م  اما هي ال فقط مقبولة بل ضروري ن مبرّيلياة ا  اورة المعادية لال  عيانة من مراحل الث

رورة.  الضا

يوعياين في تعلاق بتك  فيماآأال يماثل هذا كثيرا ما كان في توجيهات لينين التاي نعرفها  تيك الش ا

فيق زينوفييف كان  د نسي ذلك.ق البلدان المس تعَمرة والتاابعة. لكن ما يدعو للأسف آأنا الرا

 فيما تعلاق بقضياة الخروج من الكيومينتانغ:

ة ابلكيومينتانغ، قد غادرته ينياة، التاي التحقت طيلة مدا اة الكبيرة الصا نا بعض فئات البرجوازي  ﴿ا 

ن فرقة صغيرة على يمين الكيومينتانغ تعارض، على نحو  ثر تكوا العام الماضي؛ لقد نتج ذلك ا 
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يوعياين من الكيومينتانغمكشوف، التاحالف المتين م لى طرد الش ا ، ع الجماهير العمالياة وترمي ا 

ااني للكيومينتانغ في كانون  اة عند حكومة كانتون. ولقد كان المؤتمر الث اوري ياسة الث وتعارض الس ا

ااني  لى ضرورة تحالف نضالي بين  2216الث قد آأدان سلوك ذلك الجناح اليميني وآأشار ا 

يوعياي اجاه نشاط الكيومينتانغ وحكومة كانتون ولضمان آأن تالكيومينتانغ والش ا م ن لتقوية ات قدا

 الطبقة العمالياة س ندا ثورّيا للكيومينتانغ﴾ 

ينياة س يكون خطأأ كبيرا.  اورة الصا يوعياين من الكيومينتانغ في آأولى مراحل الث ذن، فخروج الش ا ا 

فيق زينوفييف كان قد نسي هذا القرار ت له لكن ما يدعو للأسف آأنا الرا ي صوا منذ  الذا

يوعياين الفوري من الكيومين  فيماشهر. لأنا زينوفييف كان قد طالب،  تانغ بعد، بخروج الش ا

 )آأي في غضون شهر(. 2216في نيسان عام 

يني ورفض حرق مرحلة الكيومينتانغ من  يوعي الصا اق ابالنحرافات في الحزب الش ا فيما تتعل

اورة:  الث

ي ر اس تقالل الش ا ياسي في الناضال ضدا انحرافين ﴿يجب آأن يتطوا اين الس ا يني وعياين الصا

اة للطبقة  ات الطبقياة المس تقل اة اليمينياة التاي آأخفقت في تقدير المهما خطيرين: ضدا التاصفوي

اة  ازعة اليساري كل في مجمل الحركة الوطنياة؛ وضدا الن لى اندماج عديم الشا العمالياة وترمي ا 

لالقصوى التاي تظهر من خالل الق اة واالنتقال مباشرة ا  اوري يمقراطياة الث ى فز فوق المرحلة الدا

ين  وفييتياة، دون آأن تأأخذ في الحس بان الفالحين الذا لطة السا اة العمالياة والسا كتاتوري ات الدا مهما

ينياة.﴾  ر الوطني الصا  هم العامل الأساسي والحاسم في حركة التاحرا

لى حرق مرحلة الكيومينتا ذلك كلا الأمر عسى آأن تقتنع المعارضة ال ن اها كانت ترمي ا  نغ بأأن

لى القيام بقفزة  لى االنتقاص من آأهمياة الحركة الفالحياة، وا  ين، وا  ر في الصا من مسار التاطوا

وفييتات. ذلك ما يعنيه هذا الحديث!  استباقياة نحو السا

فاق زينوفييف وكامينيف وتروتسكي هذا القرار؟  هل يعرف الرا

اهم يعرف فيق زينوفييف آأن يكون على غير علم بنعتقد آأن ه، ونه. وفي جميع الأحوال، ال يمكن للرا

ت  يوعياة تحت رئاس ته، وصوا اة الأممياة الش ا ادس لتنفيذي لى االجتماع السا م هذا القرار ا  فقد قُدا

ي  ذن، لماذا يتحاشى زعماء المعارضة، ال ن، هذا القرار الذا هو نفسه لصالح ذلك القرار. ا 

مت على هذا القرار؟ هو قرار آأعل ذن، لماذا يطبقون الصا ى هيئة في الحركة العمالياة العالمياة؟ ا 
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ه المعارضة  اه يطيح بكامل توجا ينياة، ولأن اورة الصا لأنا هذا القرار يعارضهم في جميع قضاّي الث

اهم ابتعدوا عن اللينينيا  يوعياة، ولأن اهم ابتعدوا عن الأممياة الش ا اروتسكي الحالي، ولأن . وهم ةالت

لى آأن يتحاشوا قرار االجتماع  وا ا  اهم، اضطرا ال ن، وخش ية من ماضيهم، وخش ية من ظل

يوعياة. اة الأممياة الش ا ع لتنفيذي ادس الموسا  السا

ينياة. اورة الصا  ذلك كلا ما في آأولى مراحل الث

ينياة. اورة الصا لى اثني مراحل الث  لننتقل ال ن ا 

ينيا  اورة الصا ذا كانت آأولى مراحل الث هة آأساسا ضدا فا  اورة موجا از بكون رآأس حربة الث ة تتمي

ه رآأس حربتها  اورة توجا از المرحلة الثاانية هي آأنا الث مة التاي تمي نا السا مبرّيلياة الأجنبياة فا  اال 

اخل، وقبل كلا شيء، ضدا اال قطاعياين والناظام اال قطاعي. هل  آأساسا ضدا الأعداء في الدا

تها  ، لم تنجزها. آأنجزت المرحلة الأولى مهما مبرّيلياة الأجنبياة؟ كالا المتمثالة في اال طاحة ابال 

فع الأولي للجماهير  الا بتقديم الدا اورة. فلم تقم ا  راث لثاني مراحل الث ة ا  لقد تركت انجاز تلك المهما

مبرّيلياة، لتنهيي مسارها، فيما بعُد، وتضع ذلك العمل للمس تقبل. ونعتقد آأنا  اة ضدا اال  اوري الث

الة في طرد اال مبرّيلياين.اثني مرا تها المتمث اورة سوف لن تنجح آأيضا في تحقيق كامل مهما  حل الث

مبرّيلياة،  اين ضدا اال  يني حين الصا اما س تعطي دفعا جديدا للجماهير العظيمة من العمال والفالا ن وا 

اورة  لى المرحلة المقبلة من الث ة ا  تمام تلك المهما ينياة: الكناها تفعل ذلك لتوكل، فيما بعُد، ا  لصا

هشة. آأال نعلم آأنا وقائع مماثلة كانت قد  وفيايتياة. وليس في ذلك ما يبعث على الدا المرحلة السا

حصلت في اتريخ ثورتنا رغم آأنا ذلك كان في وضع ومالبسات مغايرة؟ آأال نعلم آأنا آأولى 

راع  اورة الزا تمام الث الة في ا  ا المتمث تها انجازا اتما اها آأوكلت ياة، وآأ مراحل ثورتنا لم تنجز مهما ن

ة المتمثالة  اورة: ثورة آأكتوبر التاي آأنجزت على نحو اتما المهما حقة من الث لى المرحلة الالا انجازها ا 

من جذورها؟ كذلك ال يمكن آأن يكون هنالك ما سيبعث على  قطاعياةفي اقتالع البقاّي اال  

اور اورة، آأن ننجز الث ذا ما لم نس تطع، في اثني مراحل الث هشة ا  راعياة انجازا اتما الدا ا وآأن ة الزا

اورة، هتهم ضدا البقاّي  توكل اثني مراحل الث حين الغفيرة وبعد آأن وجا بعد آأن هياأأت جماهير الفالا

وفيايتياة. ولن يكون قطاعياةاال   اورة: المرحلة السا حقة من الث لى المرحلة الالا ة ا  ، انجاز تلك المهما

وفيايتياة الم  اورة السا الا جيادا للث ين.ذلك ا   قبلة في الصا

ين وقد انتقل مركز الحركة  فيما اورة في الصا يوعياين في اثني مراحل الث ة الش ا كانت تقوم مهما

اوري  اورة في اننكين مواز للمركز الث لى ُوو هان وقد برز مركز مضادا للث اة من كانتون ا  اوري الث
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ة في اس تخدام آأقصى، على نحو مكشوف يم الحزب ، لتنظ في ُوو هان؟ كانت تقوم هذه المهما

ة. كانت تقوم  اورة بصورة عاما احادات الفالحياة( والث حين )االت والطبقة العمالياة )النقااابت( والفالا

راعياة. كانت تقوم  اورة الزا ة في دفع عناصر كيومينتانغ ُوو هان نحو اليسار؛ نحو الث هذه المهما

ة في جعل كيومينتانغ ُوو هان مركزا للناضال ضدا  ة ونواة لدكتا هذه المهما اورة المضادا اة الث توري

اة المقبلة. اوري يمقراطياة الث حين الدا  العمال والفالا

حيحة الوحيدة  ياسة الصا اها الس ا ياسة صحيحة؟ لقد بيانت الأحداث آأن هل كانت هذه الس ا

حق. اورة الالا ر الث حين بروح تطوا  القادرة على تهيئة الجماهير العظيمة من عماال وفالا

حين فورا. لكنا ذلك كان لقد كانت ا اب العمال والفالا لمعارضة تطالب بتأأليف سوفييتات نوا

وفييتات فورا كان يعني، وقتئذ، حرق مرحلة  من ابب المغامرة وس بق مغامر لأنا تأأليف السا

ر.  الكيومينتانغ اليساري من التاطوا

ي يحافظ على تحالفه مع الش ا  لم ينكشف  يوعياين،لماذا؟ لأنا الكيومينتانغ في ُوو هان، الذا

حين؛ لم يستنفذ بعُد كلا  ولم ينكشف آأمره بعُد في عيون الجماهير العظيمة من العمال والفالا

اة. اة برجوازي مة ثوري اه منظا مكانيااته من جهة آأن  ا 

طاحة بحكومة ُوو هان في وقت لم تقتنع فيه الجماهير بعُد  وفيايتات واال  لأنا صياغة شعار السا

اما ذلك استباق كبير وانفصال عن الجماهير وخسران بعجز تلك الحكومة  ن طاحتها، ا  وبضرورة ا 

ي كان قد بدآأ. جهاض، على ذلك الناحو، للعمل الذا  س ندها وا 

ا تفهم هي ما في كيومينتانغ ُوو هان من عدم ثبات وهشاشة ونقص في  اه لما تعتقد المعارضة آأن

اة )وذلك آأمر ال يصعب فهمه على كلا منا اوري وح الث نا كلا ذلك الرا ضل س ياسي كفء(، فا 

كاف تمام الكفاية حتاى تكون تلك الأمور مفهومة آأيضا عند الجماهير؛ آأنا ذلك كاف تمام 

وفيايتات ونجرا الجماهير وراءان. لكنا ذلك هو خطأأ  الكفاية حتاى نستبدل الكيومينتانغ ابلسا

م وعيه وفهمه ال ي يقدا اهمااليساري الأقصى المعتاد عند المعارضة الذا ين على آأن الوعي  خاصا

حين. ين بماليين العمال والفالا  والفهم الخاصا

لى الأمام. فذلك مبدآأ ماركسي  نا المعارضة على صواب عندما تقول آأنا على الحزب آأن يسير ا  ا 

الا جزءا من الحقيقة.  عادي ال يمكن آأن يقوم حزب ش يوعي حقيقي من دونه. لكن ليس ذلك ا 

ا الحقيقة كاملة فهيي آأن لى الأمام فحسب، بل عليه آأيضا آأن  آأما على الحزب ال آأن يخطو ا 
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اما  ن لى الأمام دون آأن نجرا وراءان الجماهير الغفيرة ا  يجرا وراءه الجماهير الغفيرة. فأأن نسير ا 

لى الأمام منفصلين  ر عن الحركة وآأن نبقى في ذيلها. آأن نسير ا  يعني ذلك، في الواقع، آأن نتأأخا

رة ودون آأن نعر  ان، عن المؤخا اما ذلك استباق كبير س يعرقل، لزمن معي ن ها وراءان ا  ف كيف نجرا

لى الأمام. والقيادة اللينينياة تقوم  اة ا  الطليعة آأن  يلي: يجب على فيماسير الحركة الجماهيري

لى الأمام دون آأن تنفصل  رة، يجب على الطليعة آأن تسير ا  تعرف كيف تجرا وراءها المؤخا

الطليعة عن الجماهير ولكي تس تطيع الطليعة ابلفعل جرا تنفصل  ولكيالعن الجماهير. 

الجماهير الغفيرة وراءها لزم ذلك شرط حاسم وضروري وهو آأن تقتنع الجماهير نفسها، من 

ة تعاليم وتوجيهات وشعارات الطليعة. وتكمن تعاسة المعارضة،  ة، بصحا خالل تجربتها الخاصا

اها ال تعترف بهذه ا اه عند لقاعدة اللينينياة البس يطة عندما ال تفهعلى وجه التاحديد، في آأن م آأن

قيادة الجماهير الغفيرة ليس في مس تطاع الحزب لوحده، مجموعة الطليعة لوحدها، آأن ينجز 

اورة، في آ خر الأمر،  ذا لم تسانده الجماهير العظيمة؛ فالث اورة ا  جماهير الغفيرة ال« تقوم بها»الث

غيلة.  من الشا

طاحة ابلحكومة المؤقاتة 2227شفة، في نيسان لماذا لم نصغ نحن البال ، شعارا عملياا لال 

انا س نكون في القريب العاجل آأمام ضرورة  وفييتات، رغم اقتناعنا بأأن رساء سلطة السا وا 

غيلة العظيمة، في  وفييتياة؟ لأنا جماهير الشا لطة السا رساء السا اال طاحة ابلحكومة المؤقاتة وا 

و  رة كما في الجبهة والسا عارالمؤخا ة بعُد لتقبال مثل ذلك الشا ؛ فييتات نفسها لم تكن مس تعدا

اة عند الحكومة المؤقاتة. لأنا الحكومة المؤقاتة  اوري وح الث اها كانت ال تزال بعُد تعتقد في الرا لأن

رة  ة في المؤخا اورة المضادا لم تكن قد شرعت تعرقل بعُد ولم تكن قد انكشفت مساندتها الث

د لينين، في نيسان  وفي الجبهة بعُد. لماذا ، بمجموعة ابغدادّيف التاي صاغت شعار 2227ندا

وفييتات؟ لأنا محاولة ابغدادّيف كانت  اة ابلحكومة المؤقاتة وتركيز سلطة السا اال طاحة الفوري

حين.  د الحزب الُبلشفي ابالنفصال عن الماليين من العمال والفالا  استباق خطير يهدا

ياسة والب ينياة ذلك ما يميت معارضت روح المغامرة في الس ا اورة الصا نا اغدادييفياة في قضاّي الث

اروتسكياة اليوم.  الت

ينياة  اورة الصا ث عن الباغدادييفياة آأكون قد ماثلت الث اني عندما آأتحدا فيق زينوفييف آأن يقول الرا

ال، لقد آأكادت بنفسي في مقالي  الحالياة بثورة آأكتوبر. من البديهيي آأن ال آأساس لذلك. آأوا

:« الحظات في مواضيع راهنةم»  آأنا
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الا بجميع التحفاظات التاي يفرضها االختالف  ﴿من البديهيي آأنا المماثلة هنا تقريبية. وال آأقبلها ا 

ي كان في روس يا عام  يني اليوم وذاك الذا  .﴾ 2227بين الوضع الصا

اورا انا على نس تطيع القيام بمماثلة ابلث في البلدان  تاثنيا، س يكون من العبث التاأأكيد على آأن

اورة في البلدان المعنياة. آأال تخضع ثورة بلد  الأخرى لتحديد تياار معيان آأو آأخطاء معيانة في الث

ذن، فيما  اورات من نفس الناوع؟ ا  ن لم تكن تلك الث لمدرسة ثورات البلدان الأخرى حتاى وا 

مكانياة قيام علْم ا اورة؟ من حيث الأساس، ينفي زينوفييف ا  اورة. آألم يتاهم ل يختصر علْم الث ث

ابقة لثورة آأكتوبر، تشخييدزه وتسيريتيلي وستيكلوف وال خرين ب اهم قد أأ لينين، في الفترة السا ن

تجدوا آأنا ف « اللويبالنياة»ا في مقال لينين الفرنس ياة؟ انظرو 2828ثورة « لويبالنياة»آأصيبوا بـ

د آأخطا 2828لينين يس تعمل كثيرا المماثلة بثورة  ء بعض آأخطاء المناضلين الفرنس ياة ليحدا

الفرنس ياة وثورتنا في آأكتوبر ليس تا  2828قبل آأكتوبر رغم آأنا لينين كان يعلم جيادا آأنا ثورة 

ث عن  ذا ما كان ابال مكان آأن نتحدا يلي في تشخييدزه وتسيريت « لويبالنياة»من ذات الناوع. وا 

ث عن  ابقة لثورة آأكتوبر فلم ال يمكننا آأن نتحدا ينوفييف وتروتسكي ز « ادييفياةابغد»الفترة السا

ين؟ راعياة في الصا اورة الزا  في فترة الث

فيق  ذن، كان الرا اة. لكن لماذا، ا  اوري تؤكاد المعارضة آأنا ُوو هان لم تكن مركز الحركة الث

روري مساعدة»زينوفييف قد آأعلن آأنا  حتاى « لبجميع الوسائ»كيومينتانغ ُوو هان « من الضا

اين؟ لماذا آأصبحت آأراضي ُوو هان دون نجعل منه مركزا للناضال  يني ضدا الكافينياكيين  الصا

راعياة؟ آألم تكن آأراضي ُوو هان )هو انن، هو ابي(،  ر في الحركة الزا غيرها مركزا لأقصى تطوا

اها  راعياة؟ لماذا يمكن نعت كانتون بأأن ر في الحركة الزا في مطلع هذا العام، مركزا لأقصى تطوا

اورة» اة، في حين « )ساحة سالح الث تروتسكي( وهي التاي لم تكن فيها حركة زراعياة جماهيري

اها  اورة « ساحة سالح»ال ننعت ُوو هان بأأن اة هي التاي انطلقت من آأراضيها الث اوري الحركة الث

يوعي في  بقاء الحزب الش ا ر آأنا المعارضة طالبت اب  ذن، كيف نفسا رت؟ ا  راعياة وتطوا الزا

لى جانب  2217ُوو هان؟ آأكانت المعارضة، في نيسان  كيومينتانغ ُوو هان وفي حكومة ا 

اورة»التكتال مع كيومينتانغ ُوو هان  ذا االضطراب وه« العفو»؟ فمن آأين آأتى هذا «المضادا للث

 عند المعارضة؟
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ة، وزعمت آأنا  لقد سعدت المعارضة بخبث بأأن كان التاكتال مع كيومينتانغ ُوو هان قصير المدا

يوعياة ل مكانياة فشل كيومينتانغ ُوو هان. وال حالأممياة الش ا لى ا  ينياين ا  يوعياين الصا اجة م تنباه الش ا

ياسي. فالمعارضة  فالسها الس ا عادة الخبيثة عند المعارضة تشهد ببساطة على ا  لنا لنؤكاد آأنا السا

اة الوطنياة في البلدان المس تعَمرة يجب آأن يكون  تعتقد، على ما يبدو، آأنا التاكتال مع البرجوازي

الا آأشخاص فقدوا آ خر بقاّي اللينينياة.  ة. لكن ال يمكن آأن يفكار على هذا الناحو ا  طويل المدا

اورة،  ور الحالي، آأقوى من الث ين، في الطا مبرّيلياة في الصا ذا كان قد ظهر آأنا اال قطاعياين واال  فا 

لى انعطاف كيومينتان ى ا  ي مارس ته تلك القوى المعادية قد آأدا ذا كان القمع الذا ُوو هان  غوا 

الا آأشخاص  ينياة هزيمة مؤقاتة، فال يمكن آأن يسعد بذلك ا  اورة الصا لى هزيمة الث نحو اليمين وا 

يوعياة لم تنبا  وفيماآأصيبوا ابالنهزامياة.  ي مفاده آأنا الأممياة الش ا عالن المعارضة الذا اق اب  ه يتعل

نا  مكانياة فشل كيومينتانغ ُوو هان، فا  لى ا  يني ا  يوعي الصا عتادة تملأ ذلك علكة م  الحزب الش ا

 بها المعارضة فمها.

 اسمحوا لي آأن آأذكر بعض الواثئق لأكشف آأكاذيب المعارضة.

ر عام  لى شهر آأّيا  :2217تعود الوثيقة الأولى ا 

راعياة في جميع  اورة الزا اخلياة هو تطوير الث ﴿ ال ن، الجوهري في س ياسة الكيامينتانغ الدا

لطة التاحادات كلا السا »توانغ، تحت شعار -خاصا في كوانغالأقاليم ابنتظام، بما فيها وبوجه 

يف حين في الرا ي «. ولجان الفالا اورة والكيومينتانغ. هنا الأساس الذا هنا آأساس نجاحات الث

مبرّيلياة وآأعوانها.  ين، من خلق جيش س ياسي وعسكري واسع وقويا ضدا اال  يمكان، في الصا

لى آأقصى راعياة الكبيرة عملياا، شعار حجز الأراضي مناسب ا   حدا في الأقاليم ذات الحركة الزا

راعياة من دون ذلك.-مثل هو انن وكوانغ اورة الزا  تونغ، الخ. وتس تحيل الث

اين  حين وعماال ثوري افة من فالا روع في تنظيم ثمان آأو تسع كتائب مؤل يجب، منذ ال ن، الشا

رة لت  لها قيادة فيها ثقة مطلقة تكون بمثابة حرس ُوو هان في الجبهة نزع سالح وفي المؤخا

اقة فيها. وال يجب تأأخير في ذلك.  الوحدات التاي تضعف الث

رة وفي وحدات تشان كاي ل-يجب تقوية العمل في المؤخا ه ا  ى تش يك حتاى تفكاك وتتوجا

حين المنتفضين في كوانغ ل على نحو تونغ آأين سلطة المالكين العقااريين ال تحتم-مساندة الفالا

﴾.  خاصا

ر تعود الو  لى شهر آأّيا اانية ا   :2217ثيقة الث
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اة دمية  ﴿يس تحيل الناصر دون ثورة زراعياة. فمن دونها س تصبح لجنة الكيومينتانغ المركزي

احادات  فراط ال ابلجيش بل بواسطة ات تعيسة في آأيدي جنراالت ال ثقة فيهم. ويجب محاربة اال 

حين. نحن وبحسم، مع آأن تنتزع القاعدُة الأرَض ابلفعل نا تقديرات رحلة اتن. الفالا -غ بينغا 

حين بل المساهمة س يان  لها بعض الأساس. فما يجب ليس االنفصال عن حركة العمال والفالا

الا س تخسرون كلا شيء.  فيها بكلا الوسائل، وا 

دون  اة خائفون من الأحداث ومتردا بعض القادة القدامى من لجنة الكيومينتانغ المركزي

اين ويساومون. يجب جذب آأكثر ما ي حين والعمال القاعدي عماء الجدد من الفالا مكن من الزا

ا جيفة.  ما ا حاسمين وا  ما لبة س تجعل القدامى ا  اة. فأأصواتهم الصا لى لجنة الكيومينتانغ المركزي ا 

ة الكيومينتانغ رورة تغيير قما روري مطلق الضا  يجب تغيير تركيبة الكيومينتانغ الحالياة. ومن الضا

كمالها بزعماء جدد امتُ  راعياة، ويجب توس يع محيطه بماليين المنخرطين وا  اورة الزا حنوا في الث

دا ابالنفصال عن الحياة ويفقد  الا س يكون الكيومينتانغ مهدا حين؛ وا  في لجان العمال ولجان الفالا

 كلا سلطة.

يجب تصفية حالة التابعياة لمن قلات فيهم الثاقة من الجنراالت. عبئوا عشرين آألفا من 

يوعياين، اين من هو الش ا اوري حين الث بيي، -هوانن و -وآأضيفوا خمسين آألف من العمال والفالا

موا جيشكم  اة، ونظا احة جديدة، واس تخدموا تالميذ المدرسة العسكري افوا بعض فرق مسل وآأل

ة صعبة لكن ليس  اها مهما ن الا فما من ضمان من الفشل. ا  الخاصا الموثوق قبل فوات الأوان، وا 

 هنالك من طريق آ خر.

اة على رآأسها آأعضاء منبثقين من الكيومينتانغ ليسوا ش يوعياين. نظا  اة ثوري موا محكمة عسكري

ين يقيمون صالت بتشانغ كاي اطوا عقوابت على الضبااط الذا ا -وسل بون الجنود تش يك آأو يؤل

حين. وال يجب االقتصار على لفت انتباههم. فقد حان وقت  عب؛ على العمال والفالا على الشا

روع في ال  ام آأعضاء الكيومينتانغ آأن يصبحوا الشا ن لم يتعل ك. يجب معاقبة المارقين. فا  تاحرا

اورة.﴾ عب والث اين فس يهلكون هم والشا  يعاقبة ثوري

لى الأخطار  اها كانت قد آأشارت ا  يوعياة كانت قد افترضت الأحداث، وآأن ترون آأنا الأممياة الش ا

ا  يني يوعياين الصا لى انهيار كيومين في الوقت المناسب، وكانت قد نباهت الش ا ن ين ا  تانغ ُوو هان ا 

اين.  لم يصبح آأعضاء الكيومينتانغ يعاعبة ثوري
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لى  اما يرجع ذلك ا  ن ينياة قد انهزمت فا  اورة الصا ذا ما كانت الث اه ا  فيق كامينيف آأن لقد قال الرا

انا  لى آأن يوعياة، وا  ين»س ياسة الأممياة الش ا  «.كنا صنعنا كافينياكيين في الصا

فاق، اها الرا الا رجل مس تعدا القتراف جريمة في  آأي ال يجرآأ على قول مثل هذا القول في حزبنا ا 

ثوا عن البالشفة آأثناء هزيمة تموز  ، 2227حقا الحزب. وعلى هذا الناحو كان المناشفة قد تحدا

وس. لقد كان لينين قد كتب في مقاله  وس ياة الكافينياكيون الرا احة الرا في »حين ظهر على السا

عارات  سخر المناشفة وقتئذ«. انتصار الكافينياكيين»كانت  2227آأنا هزيمة تموز « الشا

فيق  اما ذلك بسبب س ياسة لينين الخاطئة. فهل يعتقد الرا ن ن ظهر الكافينياكيون فا  اه ا  معلنين آأن

وس آأثناء  اه بسبب س ياسة لينين، بسبب س ياسة حزبنا، آأن ظهر الكافينياكيون الرا كامينيف آأن

فيق كامينيف نفسه هنا في و  2227هزيمة تموز  لم يكن ذلك بسبب آأمر آ خر؟ وهل يضع الرا

ادة المناشفة؟)ضحك.( لم آأكن لأعتقد آأن يسقط رفاق المعارضة في هذا  موضع السا

كانت قد منيت بهزيمة آأعمق من الهزيمة الحالياة في  2201الحضيض... نحن نعلم آأنا ثورة 

ينياة. ويقول المناشفة آأنا هزيم اورة الصا اوري  2201ة ثورة الث كانت بسبب تكتيك البالشفة الث

فيق كامينيف، هنا آأيضا، في آأن يتاخذ من تأأويل المناشفة لتاريخ ثورتنا  الأقصى. آأيفكار الرا

وفيايتياة؟  اة البافيار السا ر هزيمة جمهوري آأنموذجا فيرمي الكرة في مرمى البالشفة؟ وكيف نفسا

اما بس ياسة لينين وليس بميزان القوى  اة السا رب ر هزيمة الجمهوري وفيايتياة الطبقي؟ وكيف نفسا

يوعياة وليس بميزان القوى الطبقي؟ كيف يمكننا آأن نؤكاد  اما بس ياسة الأممياة الش ا اة؟ رب المجري

مكان تكتيك حزب معيان آأن يقلب ميزان القوى الطبقي آأو يغياره؟ هل كان تكتيكنا  آأنا اب 

ذن، لماذا منين 2201عام  ا ابلهزيمة؟ آأال تشهد الأحداث آأنا بس ياسة المعارضة صحيحا آأم ال؟ ا 

ا حصل فعال؟ كيف  لى الهزيمة بوتيرة آأسرع مما ين ا  اورة في الصا كان من الممكن آأن تنتهيي الث

لى حصر تفسير  اورة ويسعون ا  ين ينسون ميزان القوى الطبقي آأثناء الث نصناف الأشخاص الذا

اهم  كلا شيء بتكتيك حزب معيان؟ ال يمكنا آأن نقول عن مثل آأولئك الأشخاص سوى آأن

 قاطعوا الماركس ياة.

 الخالصة. آأهما آأخطاء المعارضة هي:

ينياة وال آ فاقها. اورة الصا  ال تفهم المعارضة ال طابع الث

اورة في البلدان  اورة في روس يا؛ الفرق بين الث ين والث اورة في الصا ال ترى المعارضة الفرق بين الث

اورة في ال  مبرّيلياة.المس تعَمرة والث  بلدان اال 
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اة الوطنياة في آأولى مراحل  تقاطع المعارضة تكتيك اللينينياة في قضياة الموقف من البرجوازي

اورة في البلدان المس تعَمرة.  الث

يوعياين في الكيومينتانغ.  ال تفهم المعارضة قضياة مشاركة الش ا

رة بين الطليتتخلاى المعارضة عن مبادئ التاكتيك اللينيني في قضياة العالقة  عة )الحزب( والمؤخا

غيلة(.  )الماليين من الشا

عين. ابع، الموسا ادس والسا يوعياة، السا اة الأممياة الش ا  تقاطع المعارضة قرارات اجتماعي تنفيذي

ينياة خلسة مؤكادة آأنا الأمور س تجري على نحو  تعرض المعارضة س ياس تها في القضياة الصا

ياسة. ولي ين بتلك الس ا يوعيآأحسن في الصا  س هنالك حاجة حتاى نبرهن على آأنا الحزب الش ا

يني كان س ُيدفع في طريق مسدود لو اتاخذ لنفسه س ياسة معادية للينينياة، س ياسة  الصا

ر في وقت قصير  يني قد تطوا يوعي الصا ذا كان الحزب الش ا ر بها المعارضة. فا  المغامرة التاي تبشا

لى حز  ذا من مجموعة صغيرة مؤلفاة من آألفي منخرط ا  ب جماهيري يعدا س تين آألف عضو؛ وا 

يني قد نجح خالل تلك الفترة في تنظيم قرابة ثالثة ماليين عامل  يوعي الصا كان الحزب الش ا

نهاض ماليين عديدة من  يني قد نجح في ا  يوعي الصا ذا كان الحزب الش ا في النقااابت؛ وا 

ا  لى االت حين ا  حين من خمولهم وجذب عشرات الماليين من الفالا  حادات الفالحياةالفالا

يني قد نجح، خالل هذه الفترة، في آأن يجذب  يوعي الصا ذا كان الحزب الش ا اة؛ وا  اوري الث

يني قد  يوعي الصا ذا كان الحزب الش ا لى صفاه؛ وا  آأفواجا وكتائب بأأكملها من الجيوش الوطنياة ا 

لى واق مكتسب  عنجح، خالل هذه الفترة، في تحويل فكرة هيمنة الطبقة العمالياة من شعار ا 

ريق  – ريق التاي رسمها لينين، الطا ابع الطا اه ات ر، من جملة آأمور آأخرى، بواقع آأن نا ذلك يفسَّ فا 

يوعياة. ليها الأممياة الش ا  التاي آأشارت ا 

هها المعادي للينينياة، تكون تلك  وال فائدة من القول آأنا بس ياسة المعارضة، بأأخطائها وتوجا

ا معدومة وا   ما اورة تلك ا  .نجاحات الث لى آأقصى حدا ا مختزلة ا   ما

ون من آأقصى اليسار والمغامرون الا المرتدا  .وال يشكا في ذلك ا 
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