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ثورةميك_نا اآلن وقد دYلت  ّا ّاtي ّ أن نقمي الطريق ّتطورل طورا jديدا من اfّةلّصيdا ل
wّه وتحقق من ن ية ممّيةاأل خطّ سلك يو ّا ع   .ّالصني يف لّش{

بادئ  ملمثة مج� من ا fةّ ّتكwيكا ي�ة لين�_ّية�ا ل fادة  ت�الت  نظر فهيا ا حص إذا مل  س{ ّثقن  ،ورة�ل
يح من ت�ال حتقق  حصوا ية ممّيةاأل خطّ ّس{ يو ّا ع فقد �يس أنصار املعارضة ت� . ّالصني يف لّش{

يد _ذ زمن  بادئ  بعا بادئ . ممل ت� ا تيك فقرا �ت من الرضوري أن نذكر  ملوألهنا حتديدا  ب ش{ ّّ ّ �
fة ّتكwيكا   . مرارا و كرارال

يمك بادئ لإ fةمل ا ّتكwيكا   :لين�_ّية� ال
بدأ  - fا يفّ وYاصّمتزيم ما يوjد من يض أن نأYذيقّاtي ملا ّ قو بعني ب¤ مبفرده ّ لك م

بار وجو�  ية ممّيةعندما نصوغ تعالمي األعت¦ يو ّا ع ية �لحركة اللّش{ ّعام ب¤ان يف ت� ل   .لا
بدأ  - ّتغل يقيض أنّاtي ملا يوعي احلزب »س{ ّ إماكيّأقلّحىت ب¤ ّ لك  يفلش{ّا يضمن ن لة 

ية�لطبقة ال ّعام يفا جل wولوّامهري� µل  يفا مؤ قّ اكن  شا و¼ري موثوقاµل ّ و¼ري ½بت و  .ه
بدأ  - fقة أن ¾يقيض أن ّاtي ملا ّسك  حبق ّ تحريض وّاÁ#ايةمت ّا fان لرتية امجلاهري الغفرية ل ب ال  Åكف

يةب رية  ّيا س{ تجرÇهتا س{ ب؛ مفن الالزم أن تقوم امجلاهري  يةّ يا ّا س{  . هباّاصة اخللّس{
نا إذا مل نأYذ تقد أ ّأ ن بادئ هذه ع fةمل ا ّتكwيكا نا لين�_ّية� ال ت�ال  بار ا ي بعني ¦ س{ #لت رشع ّا وع ل

ية ممّيةاأل خطّ ّيف تفحص يو ّا ع ثورة يف لّش{ ّا يfّةلّصيdا ل ّ تفحصا مار Óس{   .اّ
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_اّتطورلرمغ ا تقدون Çلك»القادة« رضب من ،ب حزناصفوف يف ،بيd اإليديولوÕ يوjد   ّ  يع
fادة ّثقة أن ثورةق من املمكن  ّا تلغراف أساسه األطروµات النيّالص يف ل  ممّية لألّعامةب 

ية يو ّا ع يع، ّ اليت ، ت� األطروµاتلّش{ يه ا يع وصادق  ها ا مجليعر #ل مجل ات ّاملمزي    دون أن نأYذدون أن نأYذدون أن نأYذدون أن نأYذف
fةال ّقو wصاد يف م يين ق¦ ثلّصا ّ ويف ا تfّةلّصيdاقافة ل ّ، ويف العادات وا يد ل  بعني  بعني  بعني  بعني fّةلّصيdالقا

بار بار¦ بار¦ بار¦ تلفون»القادة«فهؤالء . ععععتتتت¦ �ديدّتل#ىل وjه ا ،خي ،f ّ عن القادة ا ّني بأن هلم يف حلقfق
يغ jاهزة و تان أو ثالث  صfوهبم  صيغ ب¤ان، و»صاحلة«ج يع ا ل  يع »ّةرضوري«مجل مج يف 

ندمه أبدا .الظروف ية ممّية لألّعامة الت #القة األطروµاقضّيةع فال توjد  يو ّا ع ّ �ملمزيات لّش{
fةال ّقو ند احلركة م ثوريةع  ّا ّ ية ممّية لألّعامةتطويع األطروµات الو، ب¤ّ لك  يفل يو ّا ع  لّش{

fةّ�لممزيات ال ّقو ية وم يا ّا س{ ب¤انلّس{ تلف ا ل يف    .خم
همون أنه اآلن وقد عظمت األحزاب  ّإهنم ال  يةيفّ يو ّا ع بحت ّجامهريية و�تت أحزا� لّش{ ص، أ

ية ّهمةملا ّالر شف وتقف #ىل املمزيات الئ�س{ّ fادة يه أن  ند ا  ّ í fةلق كع ّقو ند ام ّ لك حلركة يفع 
هب¤، ف نكة �ألطروµات البطرت ية ممّية لألّعامةحبا  يو ّا ع fق ّحىت  لّش{ يق و حتقهل  تطبس «

يةاألهداف  ّالر ند احلركة ئ�س{ّ يةع  يو ّا ع   .لّش{
نا اكنت حماوY ïلق قوالب  يهومن  ّتو ب¤ان، ّ للكةجهي يغ ل ا صو اكنت حماوï غرس بضع 

يا دون أYذ الظروف امللموسة ّ#امة ّ غرسا آ بار؛ فقام ّ لك عند احلركة يفل عتب¤ بعني ¦
ثوريةيغ واحلركة لّصتصادم أزيل بني ا ّا ّ õfة جوهريل ب¤ان  تلف ا ّ يف  íن ل fادة أوئك öخم ند  لة  قع

  .عساءلتّالقادة ا
ندù إىل هذا ا لّصمتي أنصار املعارضة  ع dت وعساء #ىللتّنف من القادة اي jّه ا �ديدل.  

ّّالصنيالصنيالصنيالصني جتري يف ّةÇرجوازي ثورة ّ#لمت املعارضة أن ثورة، وتعمل أيضا أن ّّ ّا  يف ّربجوازية الل
يا يارو يارو يارو يغة jاهزة ّربجوازيةالّ ضد ّ اكنت موýةس{س{س{س{رو ّّ�لص�لص�لص�لصبص؛ فإذا  شرتك مع ّ لك ل�سقط: نينينينيّّ ممعل 

س�اب . ّربجوازيةال �ويعش ا ينيل يو ّا ع تانغ الفوري من لّش{ fو مfنا   ).1926 ن�سان (لك
�ت املعارضة أن ّلكن،  يا يف �س تعمّالصنيّ، فإن 1905#ام س{ه #ىل Yالف رو به  َ ب¤  س{ ر مش{

يةتضطهده اإل ّمرب� ّس؛ وهذا ال  بل ثورة Çّرجوازيةّ ال جمرد ثورة ّالصني�ب �تت ثورة لل
نÇّرجوازية ّ من ا يةوع املعادي لإلل ّمرب� يةف�س�ب Óون اإل. ل ّمرب�  تضع بني يدهيا ّالصني يف ل

نارص  نا#ةعاألسايس من  تõارة ولّصا ّا نل ّ وا ية�س�ب Óون نري اإلقل، ول ّمرب� سلط ال فقط ل  ّ م
ات من الّالصنيغي� يف لّش#ىل امجلاهري ا سلط أيضا #ىل بعض ا لف بل هو  ّ  ّربجوازيةم
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ميكن، إذن، أن تدافع ال؛fّةلّصيdا ثورة عن fّةلّصيdا ّربجوازيةف  ّا ّ يف ظروف حمددة fّةلّصيdا ل
  .ّزمن حمددل

ناونا. ذ� ما µدث كام نعمل لفإذا ما  ثورة من ت ّا تونfّةلّصيdا ل يوش ن فرتة اك جل؛ زمن بلوغ ا
يةال ّو شقاق ّ اليت ويه الفرتة Óيانغ- �يس-  هنر �نغطن �بقت ا تانغس{ fو مfنا نا لك ن، لن Åكون بإماك

نكر دفاع ال ية الّربجوازيةنأن  ّو ثورة عن طن ّا ّوأنه قد ات. ّالصني يف ل  ممّيةاأل خطّ ّضح أنّ
ية يو ّا ع �ول معل لّش{ م القايض  _ا حمددا ّربجوازيةشرتك مع ت� البق ّ ز ّ حمددة اكن يف ظروفم

  .ّمطلق الص�ة
õfة نت : لنíا ها القدمية وأ #لختلت املعارضة عن  صيغ  العمل ّ أن مفادها»jديدة«صيغا أخرى ّ

شرتك مع ال سحب fّةلّصيdا ّربجوازيةملا ييd رضوري، فال جيب أن  يو عا تانغون من لّش{ fو مfنا  لك
  ).1927 ن�سان(

ها أYذ املمزيات الاكن ذ� سلط #ىل املعارضة لر ّ أول عقاب  فض ّ fة» ّقو ثورة يف م ّا  fّةلّصيdا ل
باربعني    .عت¦

Áثيل ا يكني ختامص  ّ#لمت املعارضة أن حكومة  مم يةول اإلب ّمرب� تقالل امجلريك يف ل س{ يف ¦
�ل. ّالصني تقالل امجلريك رضوري  قوتعمل املعارضة أن ¦ ينييشء ّ لك س{ ّ�لرأسام �ني لّ ّا . لّصين

يغة jاهزة متاما ثورة: بصوإذا  ّا ية ثورة fّةلّصيdا ل ّو ية معادية لإلطن ّمرب� سب ل ها الر�يس  Ó هد ئ ف
تقالل    . امجلريكّالصنيس{ا

�ت املعارضة أن قوة اإل ّلكن  ية�س ّمرب� خصوصا  Ó ال  مكن يف احلواجز امجلرية بلّالصني يف ل
تلكه يف  _ّالصنيمتيف ما  بامج وسكك µديدية وبواخر ونوك م من مصانع ومعامل و

تص دم #دد  سات جتارية  ّومؤ مت   .ّ وفالحهياّالصنيعظمي من عامل ّس
�ت املعارضة نضالّ أن �سلقد  ّا ثوري  ل ّا شعبخيوضه ّاtي ل ّا يين ل يةاإلّ ضد لّصا ّمرب�  ل

�ُرس �ل،ُيف ية Çكون اإل،ّخص#ىل األ و،يشءّ لك ق  ّمرب� ُّ اليت ّ يه القوةّالصني يف ل  س{ند�
تغ ِا شملس{ بارشÅن  ّلني ا �ل مل يينعب ّ يون، – لّصا يون، بريوقرا سكريون، رأسام يون،  ط إقطا ل ع ع

�ني ّالفالµني، وÇكون العامل و- خلا ّا تغلّصين يعوا ¦تصار #ىل  ِ لن  س{ ن متط ّلهيم إذا مل »س{
يةاإلّ ضد  نضاال ثور�، يف ذات الوقت،خيوضوا ّمرب�   .ل

ïىس املعارضة أن هذه احلاdّ ثورةّمتكن من حتويل ّ اليت امل اجلوهريةو أµد العيه حتديدا ت ّا  ل
ية يف ّربجوازيةال   .ّالصنيÓ ثورة اشرتا
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dّىس املعارضة أن من جيد يف  ثورةت ّا ية املعادية لإلfّةلّصيdا ل ّمرب� تقالل ل س{ ثورة من أjل ¦ ً
نفي إماكن حتويل  يامجلريك إنام هو  ثورةّ ّا Ó ثورة اشرتاّالصنييف  ّربجوازية الل سمل ً ّية ألنه  « ّ

ثورة ّا fادة الfّةلّصيdا ل   .fّةلّصيdا ّربجوازيةق إىل 
dت بيّواحلق أن الوقائع  ّ ية ، بعدف& ،ّ تقالل امجلريك هو من ýة األساس أر ّ أن ¦ ض س{ ّ

ّأوئك الرّىت ؛ حفfّةلّصيdا ّربجوازيةال ّيل سوجع شانغ  )ال  �ار أ �ون ا � م �شاك - �لني وشانغ اكي-لك
يوم يف إ لشددون ا íّ تقالل ي   . امجلريكّالصنيس{لغاء املعاهدات اجلا(رة وإرساء ا
f نا اكنت ازدوا ّو ج يغهتا اخل: ة املعارضةه نب  صحماو*هتا  تقالل امجلريك؛ ّاصةّجت تعلقة �ال س{ ا ّمل

ت�اق مبوقف األ ية ممّيةلوحماوï نفهيا �لك+ن و¦ يو ّا ع تعلق بإماكن حتويل لّش{ ّ ا ثورةمل ّا  ل
يةًورة  ثّالصني يف ّربجوازيةال   .Óاشرتا

ها درس املمزي ّاكن ذ� ½ين عقاب سلط #ىل املعارضة لر فض fةات الّ ّقو ثورة يف م ّا  fّةلّصيdا ل
fدا ّدرسا    .ج

تّربجوازيةّ#لمت املعارضة أن ال ّ ا سللت إىل õّاريل ّة  يين ّالريف�  الفقراء ّالفالµنيّ وأجرت لّصا
ت. َاألرض ّوتعمل املعارضة أن ا ل ياّ �س إقطا ّاجر  ع يغة jاهزة متاماف. ل ية jدية يف : بصإذا  ّال أ ّ مه

ت،بقا� اإلقطاع ّ و� ثورةّخملفات اإلقطاع من ýة ّ ضد ّالفالµنيايل يف نضال ل ّا  ؛fّةلّصيdا ل
يوم يف ّفالر ل�يس ا �س ّالصنيئ ثورةل  ّا ية ل ّالزرا ع يّ ّ بل هو ا يةة لتّبع يا ّا س{ ب¤ان -لّس{ �لامجلرية  Ó
يةاإل ّمرب�   .ل

wصاد ّأنرى ّلكن املعارضة ال   ¦ ïيينق أصا تلّصا سلل رأس املال ا ّ ال يف  ل õاري إىل ّ�
تههههميميميمينةنةنةنةّ وإنام يف Óون ّالريف ندمج بوجود رأس املال ا ّ خملفات اإلقطاع  ل ت  ّالريفõاري يف ّ
يين هاد احلفااحلفااحلفااحلفاظظظظ مع لّصا تغالل وا ضط #ىل ا يّالفالµنيس{ ّ �لطرق اإلقطا ة من القرون ع
  .الوسطى

هم املعارضة أن اآل ّال  سكرية تف ïّ ا _ا، ت� اآلï اليت  هنب لع ية يف صني أ� بريوقرا ّوا م ّ ّ ط ل
هد  ية  رتفع #ىل نظام ّالفالµنيتضطو يا fة  fة فو ية، يه �ألساس  �ني بو ّ ا س{ّ س{ ب ّش{ ق d حن ّ لّصي
fه  بضاعي يف الريفههههميميميمينةنةنةنةفمتزتج  تغالل اإلقطاعي بوجود رأس املال ا ّ بقا� طرق ¦ ل   .س{

dتو بيّاحلق أن الوقائع  يةّ أن ثورة ، بعد ف&،ّ ّزرا مية قد اندلعت يف ع ؛ ثورة ّالصنيعظ 
�ل،ّموýة يني يف ّ ضد ،ّخص#ىل األو، يشءّ لك ق  بارا وصغاراّالصنيعاإلقطا  Ó.  
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dت الوقائع أن هذه  ثورةبيّو ّا رشات املاليني من ل ع قد جرت  شمل ّالفالµنيّ تد  í وأهنا  لمت ّ
  .ّالصنياكمل 

dت الوقائع أن ّلقد  fع اإلقطابيّ ّيني ا fاء نيحلقfق سكون ح واأل سب بل  ميسوا موجودون  حف ل�
fادة لّسلطة� �ش، وخيضعون  fادة ا ق يف مج� اكم� من احملافظات، ويفرضون إرادهتم #ىل  جل ق

تان fو مfنا تأثريمه، وسددون غلك  ّ « ّثورةل   . تلو الرضبةالرضبة fّةلّصيdا �ل
ت نفي بعد ذ� وجود بقا� اإلقطاع ونظام ¦ س{إن من  ي شّغالل اإلقطاعي من ýة أنّ ّه ا لك ل

هاد يف ّالر ضط�يس لال يين ّالريفئ ثورةّ إنام هو ال يعرتف بعد ذ� بأن ،لّصا ّا ية ل ّالزرا ع  يه ّ
ثوريةواقع جوهري يف احلركة  ّا ّ ذ� سوى سري عكس ّ لك وما.  يف الوقت احلايلfّةلّصيdا ل

ي بد ّالوقائع ا هي   .ةل
يغهتا القّت ختل،tا بقا� اإلقطاع وص املعارضة عن  تعلقة  بدمية ا ثورةّمل ّا ية ل ّالزرا ع لوهذا . ّ

ت بحث املعارضة عن ا �ب  ّا ل ت �ول مواقف األلس تكّمت و يغهتا القدمية  ق:يل عن  ب  ممّيةص
ية يو ّا ع يالّش{  ّ   .مضن

ها أن تأYذ املمزيات ال سلط #ىل املعارضة لر ّاكن ذ� ½لث عقاب  فض ّ fة» ّقو wصاد م ق يف ا
بار بعني ّالصني   .عت¦

  ...اخل، اخل،
يه أوئك القادة ا يغ والوقائع ذ� ما يقف  تّناقض بني ا ل #ل لص   .عساءلت

�ارشة من  ناقض  مwج ذ� ا dت بدأ رفضلي ييك مل املعارضة ا ّتكwا fدا ول �ين املعروف  ّا ج ّاtي �لين
fا يف احلركة يقيض بأن نأYذ  fا وYاص قو ّما يوjد من ممزي قو مّ ّم ثوريةّ ّا ّ ب¤ مفرد ّ لك  يفل

باربعني    .عت¦
بدأ نني هذا ا يف يصوغ  يمك  ملإ ي Ó   :لل

ّهما﴿ يوم هو أنمل ْ ا ي يعي ل يو عا يا <ماّ لك ون يفلّش{  هداف من ýة أوىل �أل،عب¤ و
ي ّاألسا يأهداف–ة س{ �د  ّ ئ نضال يف -ةم ّا ّساريةلا«ة ّ والعقائديّ¾هتازية¦ّ ضد ل ومن ýة  ،»�

ية  ّتّ اليت �خلصائص امللموسة�خلصائص امللموسة�خلصائص امللموسة�خلصائص امللموسةن½ نضا:ذها هذا ي ّا تّال بدّواليت  لل ّ أن  ب¤ مفرد، ّ لك :ذها يفي
به القويمّ اليت ّوفقا �لخصائص املمزية wه و ر ته وثقا يا wصاده و يسم ا س{ س{ �Ó ف )  و¼ريهاالاÅرند (ق

Áتعمراته وطوائفه ا ّو fّمس{ dساع ماكن نلمس ّ لك ففي .ة و¼ري ذ�ي ّا  ممّية#دم الرضا �أل�
ي ثا نا ّ �ب ا¾هتازÅهتظمهاعتة ول �ب جعزها عن �س، أاكن ذ�  ّ_ظ Yلق�سا أم   ّ حقاةركزمة ممم
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يك  كفءقfادي مبثابة مركز  fه  wتو بقة الج كل يةلطا ّعام ثورية ل ّا ّ ها ل fلل العاملي يف نضا  س�يف 
f ّهورية سو í يةة فfيمج ّ#ا ّّجيجيجيجيب أن ندرب أن ندرب أن ندرب أن ندركككك بوضو بوضو بوضو بوضوحححح أنه ال ميكن أبدا أن يؤس أنه ال ميكن أبدا أن يؤس أنه ال ميكن أبدا أن يؤس أنه ال ميكن أبدا أن يؤس .مل ّّ ّّ ))))ل ذل ذل ذل ذ����    ّّ ممممسسسس    

fادي معCمعCمعCمعC #ىل القوبة #ىل القوبة #ىل القوبة #ىل القوبة fادي املركز ا fادي املركز ا fادي املركز ا للللاملركز ا يةلقلقلقلق ية وا ية وا ية وا ّّ وا ّّ يواواواوا    للللّّّّسطحسطحسطحسطح يملامث� اآل يملامث� اآل يملامث� اآل ّّملامث� اآل ّّ نضال    قوا#دقوا#دقوا#دقوا#دة يف ة يف ة يف ة يف لللل نضالا نضالا نضالا ّّا ّّ fة    لللل fةا fةا fةا ّّتكتكتكتكwwwwيكيكيكيكا ّّ مفا دام  ....لللل
ش wالف ا ّا ل fةب¤ان يف اللعوب واخ ّقو ية وم يا ّا س{ _ا لّس{ wالفات ز �قى ت� ¦ م قامئ، و خ íس

fق ّحىت ا ّطويال jد تاتوريةحتقبعد  ّد بقة ال ك يةلطا ّعام نل ّ يف ا  وµدة ّ، فإنطاق العامليل
ند احلركة اللتّا عيك العاملي  wيةك ّعام ية ل يو ّا ع ب¤ان ال ّ لك  يفلّش{ نوع وال يلا ّتطلب إزاï ا لت ّ

wالفات ال صال ¦ خا íةسf ّقو يفّ إال مفا ذ� اآلن (م بيبل ) خسµمل  يق ا ملتطلب  تطب  ئداّ
ي ياألسا ياألسا ياألسا ّّاألسا ّّ ية يف ةةةةس{س{س{س{ يو ّا ع تاتسلطة  (لّش{ سو يا فfل يةّ بقة العام تاتورية ا ّ ود ل لط يقا )ّك ّّيغري #ىل يغري #ىل يغري #ىل يغري #ىل تطب  ّّ

يح  يح و  يح و  يح و  بادئ حصحصحصحصحنحنحنحنو  ّّاخلاصةاخلاصةاخلاصةاخلاصةيف القضا� يف القضا� يف القضا� يف القضا� ملت� ا يات ّّ به اخلصو ها وفق ما  ّ، ويالمئها ويعد ص ّتطل ت ل ّ
ية يا fة وا ّالقو س{ لّس{ ّ هم يف . م رشاف وا شاف و¦ هم يف  واÁراسة و¦ رشاف وا شاف و¦ هم يف  واÁراسة و¦ رشاف وا شاف و¦ هم يف  واÁراسة و¦ رشاف وا شاف و¦ بحثثثث واÁراسة و¦ بحا بحا بحا لفلفلفلفا í ك ّí ك ّí ك ّí ك سسسسّ í íل íل íل ما يوjد من ما يوjد من ما يوjد من ما يوjد من ل

fة ومسمسمسمسة ة ة ة  ية قو fة وخصو ية قو fة وخصو ية قو fة وخصو ية قو ّّخصو ّّ مممم ّّ ّّ ية صصصص ية العا _اول فهيا لك ب¤ µل ا ية اليت  fة يف الطريقة ا ية قو ية العا _اول فهيا لك ب¤ µل ا ية اليت  fة يف الطريقة ا ية قو ية العا _اول فهيا لك ب¤ µل ا ية اليت  fة يف الطريقة ا ية قو ية العا _اول فهيا لك ب¤ µل ا ية اليت  fة يف الطريقة ا ّقو ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ملّ لقض ي مللعمل لقض ي مللعمل لقض ي مللعمل لقض ي ّّلعمل ّّ ّّ ّّ í íم íم íم ّّم ّّ ّّ ّّ
يع شرتكة بني ا يعا شرتكة بني ا يعا شرتكة بني ا يعا شرتكة بني ا مجلا مجلمل مجلمل مجلمل ية واإلطاµة �لربجوازية هزم ¦هزم ¦هزم ¦هزم ¦: : : : مل سارية يف احلركة العام ية واإلطاµة �لربجوازية ¾هتازية والعقائدية ا سارية يف احلركة العام ية واإلطاµة �لربجوازية ¾هتازية والعقائدية ا سارية يف احلركة العام ية واإلطاµة �لربجوازية ¾هتازية والعقائدية ا سارية يف احلركة العام ّ¾هتازية والعقائدية ا ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّّ ّّ ل ل� ل� ل� لللل�

هورية  هورية و ركزي  هورية و ركزي  هورية و ركزي  ّّو ركزي  ّّ تاتمجمجمجمج سو تاتا سو تاتا سو تاتا سو يا يل يل يل ففففffffل ّّ يةّّ بقة العام تاتورية ا ية ود بقة العام تاتورية ا ية ود بقة العام تاتورية ا ية ود بقة العام تاتورية ا ّّ ود ّّ ل لط لك لط لك لط لك لط ّّك ية امللقاة #ىل  ت� يه-  ّّ همة الر ّ ا ئ�س{ّ ّ مل
تقدمة  ب¤ان ا يع ا ّ#اتق  مل ل تقدمة وµدها(مج ب¤ان ا ّو�س ا مل ل ية اليت) ل تار ّيف ا�لحظة ا ّ خي ّل ّ 

سارية«لينني،  (﴾جنتاز ّا يةمرض طفويل يف  »ل� يو ّا ع   )60، ص 25ّاK¤ ، لّش{
ية ممّيةخط األ يو ّا ع بدأ ّاtي  هو اخلط لّش{ ييك مليقيض بأن نأYذ هذا ا ّتكwا  بعني لين�_ّية�يف ال

بار jربا   .عت¦
بدأ هو يقطع الص� هبذا ا ملخط املعارضة هو عكس ذ�    .ف

ثورة طابع قضا�ضالل املعارضة يف  مكن jذور  ّا ها يف ذ� القطع #ىل وjه fّةلّصيdا ل ق وآفا
ت ّا �ديدل.  
  

بدأ  ملتقل إىل ا ييك لن ّتكwا ثاينل ّا   .لين�_ّية� يف ال
بقة القضّيةتdساب  يةلط µلفاء ا ّعام fل ل ها يف  � يف نضا ثورةسل ّا ثورةرة من طابع ّ املظفل ّا  ل

هاfّةلّصيdا   .ق وآفا
بقة القضّيةّإن  يةلط µلفاء ا ّعام يقضا� يه واµدة من الل ّ األسا ثورةة يف س{ ّا   .fّةلّصيdا ل
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بقة ال يةلطجتد ا ّعام ّ #دوا قو� أماLاfّةلّصيdا ل ي: ّ ّاإلقطا سكري ع هاز ا بارا وصغار، ا لعون  Óجل
سكريني القدماء واجلدد، وال بريوقراطي من ا لعوا ية الّربجوازيةل ّو ّثورة املعادية طن ، �ل

رش ّوإمرب�ليي ا wصادي ن وضعوا بني أيدهيم اجلوهريÅّ اtق والغربل ياة ¦ نارص ا ّمن  ق حل ة ع
تغالل ّالصنييف  هم يف ا ندون  س{ و حقّس{ شعب» ّا يين ل بحرلّصا �يش الرب وا ل  ّ   .جب

بقة ال لطفألjل هزم أوئك األ#داء األقو�ء جيب #ىل ا يةل ّعام ، من مجمل ما جيب #لهيا، أن ل
تغالل أي تص سن ا برصة وأن  ياسة مرنة و س{س�  حت w س{ �ّ سكر األ#داء وأن م معدع يف  ّ

باهتم وقلت صالÇهتم لكن رشط أن Åكونوا  ْنإّحىت حتسن إجياد µلفاء  ّقل  ث     أقو�ء يف العددأقو�ء يف العددأقو�ء يف العددأقو�ء يف العددّ
ناق أبداوووو يقوا ا ناق أبداال  يقوا ا ناق أبداال  يقوا ا ناق أبداال  يقوا ا خلال  خليض خليض خليض ّّيض بقة الّّ يةلط #ىل ما يقوم به حزب ا ّعام  من د#اية وحتريض ثوريني وأن ل

ناق أبدا يقوا ا ناق أبداال  يقوا ا ناق أبداال  يقوا ا ناق أبداال  يقوا ا خلال  خليض خليض خليض ّّيض بقة ال احلزب  ذ� #ىل معلّّ نظمي ا لطيف  يةت ّعام ي�ل   .لشغ وامجلاهري ا
بدأ ّاtي ياسة يه املطلب اجلوهري لس{ّإن هذه ا ييك مليقيض به ا ّتكwا ثاينل ّا . لين�_ّية� يف ال

ياسة اكليت ّ�دون  س{ بقة الف ت�ال نرص ا لط ذÓرù ا يةس{ ّعام   .ل
س{ّتقد املعارضة أن هذه ا لتع ئةّ يةطياسة Yا ّ و¼ري  بني ذ� سوى أهنا فقدت آخر . لين�_ ّال  ّي

يدة عن الين�_ّية�ا� ابق �، وأهنا  بع سلين�_ّيةّ ّ بعد ا   .امء عن األرضل
بقة ال ية�لطهل اكن  ّعام يل fّةلّصيdا ل   ذÓرù يف املايض القريب؟ّاtي لق� µلفاء من ذاك ا

ها ذ�. نعم   .لاكن 
ثورةّفلما اكنت  ّا ند أول  ّ ها، مر�µ اجلهبة الع يةµلل مرا ّو ت�دة ّعامة الطن ت�دةا ت�دةا ت�دةا ّّا ّّ ) نمر�µ اكتون (ململململ

ثقّالفالحوناكن  ّ وفقراء املدن وا ية الّربجوازيةغار والّفون الربجوازيون الصمل ّو بقة طن لط µلفاء ا
يةال ّعام   .ل

ّإن إµدى ممزيات احلركة  ثوريةّ ّا ّ بقات قاموا وممثلوّ يه أن fّةلّصيdا ل ينيلط ت� ا يو ّا ع  لّش{
نظمة  شرتك يف ذات ا ّبعمل  مل ثوريةم ّا ّ fدةّربجوازية الل ّسمى  ّ اليتح الو تان� fو مfنا   .غلك

ساوى أوئك احللفاء يف اإلYالص لمل  íكونوا. يÅ يفا . كذ�ّ إال وال ميكن أن هم  µلفاكن  بعض
يفا أقل إYالصا ومرتددا ) وفقراء املدنّالفالحون(أكرث إYالصا  ّ واكن بعض ½ن  ّ µل

ثق( ّا يفا ال إYالص V مطلقا ) غارّفون الربجوازيون الصمل بعض األYري  µلواكن ا  ّربجوازيةال(ل
يةال ّو   ).طن

تان ّنال jدال يف أ fو مfنا ّ_ظمة اكن  غلك ّ إىل µد معنيّجامهرييةم ياسة . ّ ينيس{وقامت  يو ّا ع  لّش{
ثيل  fّه آنذاك #ىل عزل  مم ية الّربجوازيةالف ّو ميني (طن تغالهلم يف صاحل ) *ا س{من Yالل ا
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ثورة ّا ثقل ّ؛ ودفع ا ّالربجوازيني الصغارفني مل سار (ّ سار) ل�ا  وفقراء املدن ّالفالµني؛ ومجع ل�حنو ا
بقة الحول  يةلطا ّعام   .ل

تون آنذاك مركز  ثوريةاحلركة نهل اكنت اك ّا ّ نكره. ال jدال يف ذ�. نعم. ّالصني يف ل  يوال 
  .مغرتبّإال 

ينيما اكنت جناµات  يو ّا ع fوش اكتون هنر �نغلّش{ بلوغ  ن يف ت� الفرتة؟   Óيانغ-�ساي-جب
ّا ثورةهتا مشلّ اليت سعت رقعة األرض� ّا نظمي ؛ ل بقة التإماكن  يةلطا ّعام يا ل نظ&   ّ ن نقا�ت، (#لت

نظامت ؛ )اإلرضابجلان  ّتوµد ا مل يةّ يو ّا ع ّيلتّ يف حزب؛ Yلق أوىل اخلال� الّش{ fة نظمي حة الفال
سلل )ّالفالµنيادات ّاحت( ّ؛  يني� يو ّا ع �شلّش{   .جل إىل ا
ّت fادة األي قضح من ذ� أن  ية ممّيةّ يو ّا ع   .ّم#ىل صواب <فرتة اكنت  يف ت� اللّش{

 �µييف زمن املر ثا نا ّ ثورةة من ل ّا شان اكيfّةلّصيdا ل تقل  �، ملا ا ن ية الّربجوازية�شاك وال- ّ ّو  طن
سكر أ#داء  ثورةمعإىل  ّا تقل مركز ل ثوريةاحلركة ن، وا ّا ّ تون إىل ل اكن  ُووهانن من اك

ثقّالفالحون ّ وفقراء املدن وا بقة الء غار µلفاّون الصّفون الربجوازيمل يةلطا ّعام   .ل
تقال ال رس ا نيف  Óّ ية الّربجوازيةنف ّو سكر أ#داء طن ثورةمع إىل  ّا ّمتلكها ّاtي  وف؟ أوال، اخلل

ّمن ا ثوريةّساع حركة العمال � ّا ّ يا، الض. ل ½ّ هايمارسّاtي غط ن يون يف  ش{نغه #لهيا اإلمرب�   .ل
رست  ثورةخلقد  ُا ّ نحو،ل َربجوازيةال ل، #ىل هذا ا ية الّ َو ّ سارة.طن ّجزية خ اكنت  ثورة يف ئ ّا  .ل

ثورةلكن  ّا ثورةها أ#ىل، يه مر�µ ّتطورمن   اكنت قد دYلت مر�µل ّا ية ل ّالزرا ع ، وjذبت ّ
بري جامهري  ميةّالفالµنيÓإ*هيا و#ىل حنو    .لعظ ا
ثورةاكن ذ� #امال يف صاحل  ّا   .ل

تانهل اكن  fو مfنا _ظمة غلك ثورة يف ½ين مراµل ّجامهرييةم  ّا وإنه .  jدال يف ذ�ال. نعم. ل
_ظمة أكرث  يد أن اكن  مألمر أ Óتونّجامهريية   .ن مما اكن V زمن اك

ثوريةاحلركة  مركز ُووهانهل اكنت إذن،  ّا ّ نكره. ال jدال يف ذ�. ؟ نعمل . أمعىّ إال يوال 
 آنذاك قا#دة هنوض )ùن-، هو�ي-هو (ُووهانفلو اكن األمر #ىل Yالف ذ� ملا اكنت 

ثوأقىص يف  ّا ية رةل ّالزرا ع يوعييقودها احلزب ّ اليت ّ   .لش{ّا
ياسة   ينيس{قامت  يو ّا ع تانغ حنو لّش{ fو مfنا سار وحتويC نواة لك تاتوريةل� #ىل دفعه حنو ا ّد  ك

ية ّالفالµنيالعامل و ثوريةط اÁميقرا ّا ّ   .ل
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ت ّهل ذ� ا _ا؟ نعمل )ل . ممكحويل  تقاد أن  �ب يدفع إىل ¦ يع األحوال ما من  مويف  ّس ع مج
ّماكيت� اإل �عدةن يو  يك جنعل:ف_قول Çلك وضوح. مسíة  ممن  Óf مركزا ُووهاننتانغ 

Áّتاتورية ية  ّالفالµني العامل وك ثوريةطاÁميقرا ّا ّ _ا رشطان ل تان جعل :ميلز fو مfنا يا غلك  طدميقرا
سا#دته يف  ثورةم#ىل حنو jذري؛ و ّا ية ل ّالزرا ع �ارشةّ سا#دة  م  تغالل. م س{إن #دم ا  هذا ّ

ت ّا يكونل يني ذ� أمرا أخرق من jانب س{حويل  يو ّا ع   .لّش{
ينيما يه جناµات  يو ّا ع    يف ت� الفرتة؟لّش{

يوعي احلزب ّتطور  آالف 6 وY 5الل ت� الفرتة من حزب صغري يرتاوح تعداده بني لش{ّا
بري جامهريي يرتاوح تعداده بني    . ألف عضو60 وÓ50عضو إىل حزب 

نق بحت ا ّأ ل يةُا�تص fدرا  ً ل تدف ّ خضمة  ناهز تعدادها ّالصنيل  اكميف مت   . ماليني عضو3ي 
_ظّتطور ّت  بحت احتّ القا#ديّالفالµنيامت م ّة فأ رشات املاليني من ص عادات خضمة تضم  ّ

�ت حركة . ّالفالµني ية ّالفالµنيكíسوا ّالزرا ع wلت موقعا مركز� يف ّ ّ أبعادا هائ� وا احلركة ح
ثورية ّا ّ سب احلزب . fّةلّصيdا ل يوعيكíوا ثورةتنظمي نإماكية  لش{ّا ّا نال بح قائد .#ل  ثورةص وأ ّا  ل

ية ّالزرا ع نة . ّ بقة الهميوبدأت  يةلطا ّعام تحول  ّ   .ل من شعار إىل واقع ùجزت
تطع احلزب ّاحلق يوعي»س{ مل  يين لش{ّا تغللّصا ّ أن  يح أن . نإماكيات ت� الفرتةّ لك »س{ ّو حص
يوعياحلزب جلنة  يين لش{ّا fّذيلتّ الّصا يكون من . اكة وقعت يف أخطاء خطرية آنذنف س{لكن 
س ّا fا ذيل fا  بح حز�  تقد أن بإماكن هذا احلزب أن  ّذاjة أن  fقّ حقشف يص بلنع واµد  خطّ ّ

ية ممّية#ىل أساس تعالمي األ يو ّا ع تذكر <رخي حزنا .لّش{ ب و ّن سامات ّاtي ل نقمر جبم� من ¦ ّ
ياùت و¼ريها  خلو¦شقاقات وا fة حقّحىت � ّهم أن األحزاب ا ّ شف لبلنف  خطّ Á منا ال توّ

  .واµد
fادة  قwج إذن أن  dّ ية ممّيةاألي يو ّا ع ي�ة يف ت� الفرتة أيضالّش{   .حص اكنت 

يةلطبقة ال�هل  ّعام    µلفاء اآلن؟fّةلّصيdا ل
  .لها ذ�. نعم

  . وفقراء املدن مه µلفاؤهاّالفالحون
ي ّما ميزي الفرتة احلا ل fادة ة ّ تقال  قهو ا ميون Óf سكر ُووهاننتانغ ث أ#داء معإىل  ّا ّ؛ وختيل ورةل

ثق ّا ّالربجوازيني الصغارفني مل ثورة عن ّ ّا   .ل
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ت:يل، أوال، �خلوف  ّرس هذا ا ل ّ ثورةتثريه ّاtي نف ّا ية ل ّالزرا ع تعاظمة يف ّ ثقمل ا ّا فني مل
ّالربجوازيني الصغار fادة مياّاtي غط ّ، والضّ يون #ىل  قرسه اإلقطا يا، �لضغط ُووهانع ن؛ و½

يان _طقة  ت¦مرب�يل يف  تانأÅن يفرضون #ىل  �سني- م fو مfنا يني مقاطعة غلك يو ّا ع  مقابل لّش{
س ّا شل تحرك يف ا ّامح هلم � ل   .املّل

ي ّشك املعارضة ويف وجود بقا� إقطا ع بقا� . ّالصنية يف ّ� للكن من الواحض اآلن أن ا
ية  سب بل اتضح أهنا من زمخ عاإلقطا ّال توjد  ثورةحف ّا ثورةّوحتملت .  احلايلل ّا wة هزمية ل  قّمؤ

يني، حتديدا، مه األقوى يف  يني واإلقطا عألن ¦مرب� ل   .ّالصنيّ
رست  ثورةخلقد  ّا ثق ل ّا ّالربجوازيني الصغارفني مل wةت� #المة هزميهتا امل و.ّهذه املرة ّ  #ىل قّؤ
ت�ديد ّوjه ا   .ل
ّلكهنا مجعت هائ� من ّ وYلقت . ّ وفقراء املدن #ىل حنو قويّالفالµنيل، يف املقابل، امجلاهري ا

نة الاالن ذ� جمم ية�لهمي  ّعام   .ل
ّثورةّوإنام ذ�    . µافز�ل

هزمية امل لرس املعارضة ا ّ wةتف ثورة يف قّؤ ّا ياسة ل ية ممّيةاأل�س{  يو ّا ع ّ إال لكن ال يقول كذا قوال. لّش{
ي ّمن قطع مع املار ي. ةÓس{ يعة مع املار ّمفن اكن يف  س{ _ي اÓقط س{ّة اكن يطالب أن  لت ياسة dهت

  .ورةّ دامئا و�لرضّ#ىل العدو فوريفوريفوريفوريحي�ة إىل نرص لّصا
ي�ة زمن ثورة  بالشفة  ياسة ا حصهل اكنت  ل ي�ة. ؟ نعم1905س{ يت . حصلقد اكنت  م_فلامذا 

تات هبزمية رمغ وجود 1905ثورة  سو يا فfل بالشفة؟  ّ ياسة ا لورمغ حصة  س{ ّألن بقا� اإلقطاع ّ
ثوريةّواحلمك املطلق اكù آنذاك أقوى من حركة العمال  ّا ّ   .ل

ي ي�ة يف س{هل اكنت  بالشفة  حصاسة ا فلامذا مين . حصي�ةلقد اكنت . ؟ نعم1917 متوزل
هزمية من jديد رمغ وجود  بالشفة � لا تاتل سو يا فfل ياسة ّ اليت ّ س{Yا¾هتم، ورمغ حصة  ّ

بالشفة؟ ألن اإل ّا يةل ّمرب� س{الرو ل ثوريةية اكنت أقوى من حركة العامل ّ ّا ّ   .ل
تصار فوريلّصياسة الس{ّال تؤدي ا ني�ة إىل ا تصار . ورةّ دوما و�لرضّ #ىل العدوح نفاال

سب بل أيضا ويف املقام األول و#ىل الفوري ي�ة  ياسة  حف #ىل العدو ال حتدده  حص س{ ّ
f ّاألخص مزيان القوى ا نة قوى لطبق ثورةهمية و ّا سكر العدول íت  _ة و نة   ّ مع ب ّمي ش �� ّ  ووضع ه

  .#املي مالمئ
ها ي�ة  ياسة  �سلكإن  حص س{ بقة ال ّ يةلطا ّعام تصار فوريّ ال تؤدل   .يف ت� الظروفّ إال ني إىل ا
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Áة #ىل ا�ي ياسة  ّلكن ¦لزتام  حص �س{ يع الظروف إنام هو مطلب رضوريّ ّوام ويف  ّإن . مج
ياسة احلزب القدرة الـتهذا املطلب يقيض أن  س{مني  fةّ ّكفا بقة الح ند ا لط  يةع ّعام ، وأن ل

بقة الغي�، وأن تعيل نفوذ لّشتضاعف صالهتا �مجلاهري ا يةعلطا ّام ضمن ت بني امجلاهري، وأن ل
بقة الهمينة  يةلطا ّعام ثورة يف ل ّا   .ل

تصار فوري يف  نا أن جنزم أنه قد توفر µد أدين من الظروف املالمئة ال نأ ّ _ّ ثورةّميك ّا  fّةلّصيdا ل
ية؟   ملنقضYالل الفرتة ا

  .ّذ� بني. ال
نا أن جنزم  ياسة ميك_أ لس{بأن ا يةّ يو ّا ع fةرة المني القدـت ال ّالصنييف  لّش{ ّكفا ند ح بقة ع  لطا

يةال ّعام بقة ال ومل تضاعف صالهتا �مجلاهري الواسعة ومل تعيل نفوذ ل يةلطا ّعام  بني ت� ل
  .ّذ� بني. امجلاهري؟ ال

يف أن ّاtي ّإنه ألمعى ذاك  ّال Åرى  Óبقة ال يةلطا ّعام  جنحت آنذاك يف أن تعزل fّةلّصيdا ل
fة الواسعة و ثقحامجلاهري الفال ّا ّربجوازيني الصغارالفني مل ية الّربجوازيةال معا عن ّ ّو  وأن طن

  .ّجتمعهم حول راÅهتا
يوعياحلزب اكن  wل مع لش{ّا ّ قد مر  بتك ية الّربجوازيةالّ ّو تون يف أوىل مراµل طن ثورةن يف اك ّا  ل

ثورةّيوسع من رقعة ّحىت  ّا سه حز� جامهري�ل ّ، وجيعل من  نظمي نف ت، ومتكن من  ّ Å بقة لطا
يةال ّعام نال ّ، وشق طريقه إىل #ل    .ّالفالµني»

يوعيواكن احلزب  wل مع لش{ّا ّ قد مر  بتك ثقفني ّ ّالربجوازيني الصغارملا fوّ م يف ا نتانغ يف fلك
ثورة Yالل ½ين مراµل ُووهان ّا نظمي ّحىت  ل تيضاعف قواه، ويوسع  بقة الّ يةلطا ّعام ، و يعزل ل

fوّالفالµنيجامهري  fادة ا هائ� عن  م ا لك ق نة نتانغ، وخيلق ظfل بقة الهميروف  يةلطا ّعام   .ل
تقلت ال ية الّربجوازيةنلقد ا ّو سكر أ#داء طن ثورةمع إىل  ّا  يةلّشعبا Yارسة صالهتا �مجلاهري ل

هائ�   .لا
تحق  ثقلوا ّا تان يف ّن الصغارّوالربجوازين وفمل نيو Ófية الّربجوازية�ل ُووهان غم ّو  فز#ا من طن

ثورة ّا ية ل ّالزرا ع يوّ   .ال حتىصّ اليت ّالفالµنين جامهري ع ومفضوµني متاما أمام 
مية فقد جتمعت حول ّالفالµنيا جامهري ّأم ّ ا بقة اللعظ يةلطا ّعام  #ىل حنو أقوى، و�تت  رى ل

fد اcلص ها الو حفهيا قائدها وز   .عمي
تاجئ ال ميكن أن تقدLا )ل ت� ا �س من الواحض أن  ّأ لن م ي�ة؟ّ إال ل حصياسة    س{
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�س من الواحض أن قدرة  ّأ بقةل ية اللطا ّعام fة الل ّكفا م)ل ت� ّ إال ّمنهياـت ال ميكن أن ح
  ياسة؟لس{ّا

نكر ما يف ت� ا ناك من  س{ّأ ي نا اّ ثوريةياسة من صواب وروحله تّ ¼ري قادة معار لت   عساء؟ض
تقال ّتؤكد املعارضة تانن أن ا نيو Ófسكر أ#داء ُووهان غم ثورةمع إىل  ّا wل معه ل �ت أن ا  ّ تك لث ّي

ثورةيف ½ين مراµل  ّا ئة اكل ياسة Yا طن    . س{
نحو تجرأ يف احلديث #ىل هذا ا للكن ال  fّلُبمن �يس <رخي اّ إال ّي ة وفقد آخر بقا� لشف

  .لين�_ّية�ا
fّلُبياسة الس{ّهل اكنت ا wّل لتّقواLا اّ اليت ةلشف ثوري ك ّا ينيل سار ¦شرتا Óمع  ث- » ّا ني يف ّوريل

توÇر وبعده إىل µدود ريع  بأ ي�ة1917ك ياسة  حص  تقد أنس{ ّ ال أµد بلغ به األمر إىل µد ع؟ أ
نكر حصة ذ� ا لتّاآلن أن  ّ wّلي _ى ذ� ا.ك يف ا تّ  ل¾هت Óيني سار ¦شرتا تفاض  wÓل؟ � « ن ّ -ك

ث ّا سلطةني #ىل ّوريل ّا سل ّ ا fل ّو íيfنا أن جنزم #ىل أساس . ةف ميك_هل  ياسة اذذذذ����ف لتّ أن  س{ wّل ّ ك
يني سار ¦شرتا Óمع  ث- » ّا ئة؟ الّوريل   .ّذ� بني. طني اكنت Yا

ياسة اه لتّل اكنت  wّل مع س{ تانك نيو Ófل  ُووهان غمµثورةيف ½ين مرا ّا ياسة fّةلّصيdا ل س{ 
نكر حصة ذ� ا تقد أن ما من أµد إىل µد اآلن  لتّي�ة؟ أ ّّ ي ع wّل يف ½ين مراµل حص ثورةك ّا . ل

ها تؤكد صواب ذ� ا تّولقد اكنت املعارضة  لس wّل آنذاك ّنف نا ).1927 ن�سان(ك fف  ميك_  فك
fادة أن نعلن ا قآلن، وقد ختلت  تانّ نيو Ófثورةعن  ُووهان غم ّا لتّ، أن ال wّل ّ ثوري ك ّا مع ل

تان نيو Ófت:يل؟ ُووهان غم �ب ذ� ا ئة  ياسة Yا ّاكن  ل ط   �سس{
)ل هذه  �س من الواحض أن من يقدم  مأ ّل ي»احلجج«ّ ّ إمنا هو #دمي ا   ة؟لشخص

لتّهل أكد أµد أن ا ّ wّل مع ّ تانك نيو Ófّيكون أزي ُووهان غم ل wا ومطس{ ّلقا؟ وهل توjد  الت  ك
ّأزي بدأ لّطة ومطلقة يف ال ا إطالقا من ا هم  �س من الواحض أن املعارضة مل  مليعة؟ أ ش �ب تف ّل

ييك  ّتكwا ثاينل ّا تعلق �لين�_ّية� يف ال لتّ ا ّ wّل مل ثوري ك ّا بقة المن jانب ل يةلطا ّعام بقات ل لط مع ا
يةواKمو#ات ¼ري ال ّعام   .ل

نني هذا ا يف يصوغ  يمك  ملإ ي Ó ييكلل   :لتكwبدأ ا
هد ببذل ّ إال ّال ميكن هزم #دو أكرث قوة﴿ ّّوال بدوال بدوال بدوال بدجلأقىص ا تفادة لك ّّ ناء ذ� من ¦ ّ أ س{ ث

يقظة، من أي  _ى ¦ه+م وا تفادة، و ¦ّ ل يال، »صدع«مبنهتس{ ضئ ف& بني األ#داء Lام اكن 
تلف اKمو#ات و ب¤ان، وبني  تلف ا ناقض يف املصاحل بني Çرجوازية  خمومن أي  ل خم ّت ات ّ لفا
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ّالربجوازية داYل لك ب¤،  سب ّ ي�،  سب ام اكنت  ي�،  سب ام اكنت  ي�،  سب ام اكنت  ي�،  تفادة من أية إماكية، LLLLام اكنت  تفادة من أية إماكية،  من ¦ تفادة من أية إماكية،  من ¦ تفادة من أية إماكية،  من ¦ لكوكذوكذوكذوكذ���� من ¦ ئ ن لكس{ ئ ن لكس{ ئ ن لكس{ ئ ن ضضضضس{ ّّّّ ّّ ّّ
wذبذ�  wا و يفا مؤ wذبذ� يف جامهريي، ولو اكن  wا و يفا مؤ wذبذ� يف جامهريي، ولو اكن  wا و يفا مؤ wذبذ� يف جامهريي، ولو اكن  wا و يفا مؤ ميف جامهريي، ولو اكن  مق مق مق ّّق ّّ µل µلµل µلµل µلµل ّّظظظظرfارfارfارfاووووµل ّّ يفا و¼ري موثوقفففف يفا و¼ري موثوق و يفا و¼ري موثوق و يفا و¼ري موثوق و هم . . . . ضعضعضعضع و هم ومن مل  هم ومن مل  هم ومن مل  يفيفيفيفومن مل 

ية احلد ية ا ية احلدرتا ية ا ية احلدرتا ية ا ية احلدرتا ية ا ية ومن ¦ششششرتا هم ولو حرفا واµدا من املار ية ومن ¦هذا األمر إنام مل  هم ولو حرفا واµدا من املار ية ومن ¦هذا األمر إنام مل  هم ولو حرفا واµدا من املار ية ومن ¦هذا األمر إنام مل  هم ولو حرفا واµدا من املار ّهذا األمر إنام مل  ّّ ّّ ّّ لعلمّ Ó س{ لعلمّ Ó س{ لعلمّ Ó س{ لعلمّ Ó س{ ّÓÓÓÓ  ....ييييثة بوjه #امثة بوjه #امثة بوjه #امثة بوjه #اميفيفيفيف
�ت  نو#ة jدا، قدرته #ىل معمعمعمعللللّّّّيايايايايثمفن مل  ية  يا ّ، Yالل مدة طوي� jدا ويف أوضاع  م ّ ّّ w س{ ّس{

ها يف  ثورية يف نضا بقة ا سا#د ا يف  تعمل بعد  fقة يف العمل، فإنه مل  ليق هذه ا ّحلق ّ ل لط « Ó ي ّ ُب ّ تط
رشية الاكدµة  fّل حترÅر ا ل� تغلنيس� ّمجعاء من ا ِ �ت #ىل ذÓره إن. ملس{ ّوما أ ّام يصح #ىل ت

ية واملر�µ ����س{س{س{س{بقبقبقبقّاملر�µ اليت  بقة العام fالء ا ّ ا ل لط سارية«لينني،  (﴾.تلهياتلهياتلهياتلهياíس ّا  مرض »ل�
 ¤Kية، ا يو ّطفويل يف ا ّ ع   )228-227، ص 25لّش{

�س من الواحض أن ّأ بدأ ّاtي املعارضة هو اخلط  خطّ ل ييك مليقطع مع هذا ا ّتكwا يف ل
  ؟لين�_ّية�ا

�س من الواحض أن ّأ ية ممّيةألا خطّ ل يو ّا ع بدأ ّاtي  هو اخلط لّش{ مليقيض أن نأYذ هذا ا
ييك  ّتكwا بار jربا؟ل   عتبعني ¦

  
بدأ  ملwقل إىل ا dن ييك ل ّتكwا ثل ّا   .لين�_ّية�الث يف ال
بدأ  بتعلق هذا ا مل يري قضّيةّي شعارتغ  ّا تعلق لتّات، بعامل ذ� ال بيري ووسائل إجنازه؛ و ي  قضّيةّغ

بح شعا يف ميكن أن  تصمعرفة  Óيف ميكن أن قضّية امجلاهري، َ احلزب شعاراتُرات Ó معرفة 
ّنع بص�ة شعارات احلزب من Yالل جترÇهتا ّحىت  ّ ثوريةنصل �مجلاهري إىل مواقف wتق

ية يا ّا س{   .ّاصة اخللّس{
_ع امجلاهري � نا أن  نقال  تحريض وÁّ#ايةميك_ ّا ياسة .  حرصال توجب جتربة  س{فذ�   Yّاصة»س{

ها ها و#ىل طريقهتافfجب أ. نفس�مجلاهري  بنفسن حتس أوسع امجلاهري   برضورة ّاصة اخلّ
ّن� اإلطاµة يايس واج+عي jديدل   .س{ظام القامئ ورضورة إرساء نظام 

نع برضورة اإلطاµة حبكومة  يعي قد ا هم jدا أن Åكون احلزب ذ� اجلزء ا wمن ا قلطل ّ ّ مل
سيك يف -مfليوÓو fه رشع يف �ّحىت ُال Åكفي بعد ذ� لكن . 1917 ن�سانيdكري حنو العمل جتو

ت� احلكومة؛  wة_جعل من شعار اإلطاµة �حلكومة املفباإلطاµة   وإرساء سلطة قّؤ
تات سو يا فfل س ّ سعار ا سعار ا سعار ا ّّششششعار ا ّّ يغة ّىت حف. ا#ةا#ةا#ةا#ةلللل سلطةلك «صجنعل من  ّا سل  ّ يغة  ،»تاتيفfو�ل صويه 
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س ،ي الفرتة القربةأفقأفقأفقأفقّتعرب عن  سعار ا سعار ا سعار ا ّّششششعار ا ّّ تاج ، أي شعار معل فوريا#ةا#ةا#ةا#ةلللل  µاï فاص�إىل حن 
ها بص�ة ذ�  نع امجلاهري  ّويه أن  نفس شعارwتق ّا   .ّ وتقدم �لحزب عوù يف إجنازهل

ّجيب أن منزي بدقة  �ل القريبأفقأفقأفقأفقّيغة من ýة أهنا لّصاتناول ّ ناوها  ملس{تق ا لمن  ّمن ýة أهنا ت
س سعار ا سعار ا سعار ا ّّششششعار ا ّّ   .ا#ةا#ةا#ةا#ةلللل

�ط، حتديدا، مجمو#ة ها �¼داد�فحذ� ما أ بالشفة و#ىل رأ س ا ّ، ملا أطلقت شعار ل
wةلíسقط احلكومة امل« سلطةّ لك ،قّؤ ّا سل  ّ �»!تاتيفfو�ل ّكر jدا واكن ذ� يف م يف وقت  ّ

نني حماوï مجمو#ة �¼داد�ف ت� بأهنا حتوي روح .1917 ن�سان يف بيرتوغراد ّ وقد وصف  لي
  .يعمجل وµارهبا أمام امغامرة خطرية

ُفمل  كن امجلاهري الواسعة يف املؤخرة ويف اجلهبة jاهزة بعد �ل ذ� ّ  ّ شعارلتق ّا  وYلطت .ل
يغة  سلطةلك «صت� اKمو#ة  ّا سل  ّ شعار »تاتيفfو�ل � من ýة أهنا أفق  سلطةلك «ّ ّا  ل

فfسو س»اتيت�ل ّ من ýة أنه شعار ا ل ت� اKمو#ة . ا#ةّ رسرسرسرس#ة مفرطة#ة مفرطة#ة مفرطة#ة مفرطةبفإذا  ����تقدم تقدم تقدم تقدم  ّّ ّّ ّ فهيدد ذ� تتتت
تاتاحلزب �النعزال متاما عن امجلاهري الواسعة و سو يا فfل   زال تؤمن بوجود روحال ّ اليت ّ

wة يف احلكومة املّثورية   .قّؤ
ينيهل اكن #ىل  يو ّا ع �ني لّش{ ّا fادة « أن يطلقوا شعار لّصين قسقط  íتانل نيو Ófذ »ُووهان غم_ م 

هر مضت؟ ال شتة أ ّ   .مل Åكن #لهيم ذ�. س{
يق ص� س{س{س{س{بقبقبقبقمل Åكن #لهيم ذ� وإال اكن ذ�  ينييع خطري  يو ّا ع ي�لّش{  لشغ بأوسع جامهري ا

ثق يف  ّاليت تانتاكنت ال  زال  نيو Ófيوعياحلزب ؛ وإال عزل ذ� ُووهان غم  عن جامهري لش{ّا
ميةّالفالµني   .لعظ ا

fادة  قمل Åكن #لهيم ذ� ألن  تانّ نيو Ófته املركزية  ُووهان غم مل Åكن هلام من الوقت الاكيف جلنو
 هلام من الوقت الاكيف  ومل Åكن.Çّرجوازية ّ ثوريةنإماكياهتام من ýة أهنام حكومةّ لك لíسí_فذا

fادة ّحىت  مية من Yالل مقاومة ت� ا ي� ا يون جامهري ا لقشفا وتفض�ا أمام  لعظ شغ ع لنك ت
ثورة ّا ية ل ّالزرا ع بقة ال وّ يةلطا ّعام ثورة ومن Yالل انضامLا إىل أ#داء ل ّا   .ل

ّنا نقول  öه األمور حنو دjية ن¦تقاصّامئا أنه ال جيب أن نو تانمه من أ نيو Ófيريه  نُووها غم تغو
_فذ بعد ُطاملا مل  íة ّ لك »سý رجوازية ّ ثوريةأنه حكومةنإماكياته منÇّ ه من الوقت_ منّك وأن 

_اول ّحىت  �ل أن  í_فذها  ق íن ياقضّية»س ناوال  ّ تعويضه  معل   .ت
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ينيهل جيب #ىل  يو ّا ع �ني لّش{ ّا يوم شعار لّصين fادة «ل أن Åرفعوا ا قسقط  íتانل نيو Ófغم 
  .م ذ� مطلق الوجوبجيب #لهي. ؟ نعم»ُووهان
يوم fادة قد  و،لفا قتورطت  تانّ نيو Ófثورةيف حماربة  ُووهان غم ّا ها #داء جامهري العمال ل ّ وطا ُ ل

ميةّالفالµنيو شعار جيد هذا ،لعظ ا ّا هم .يةلّشعباّ صدى قو� بني امجلاهري ل يوم  يفا #امل ّ لك ل
ينيولك فالح أن  يو ّا ع ندما يغادرون حكومة لّش{ نة  ُووهانع #ىل صواب  تانجلو نيو Ófغم 

fادة « وÅرفعون شعار املركزية ُووهان قسقط  íتانل نيو Ófُووهان غم.  
fارّالفالحونجيد العامل و هم أمام  يوم أ خ ا نفس ّّإماإماإماإما: ل fادة ّّ تانق  fو مfنا يغلك ّ احلا  رفض ّ اليت ةل

يوية و رفض إجناز  ّية مطا*هبم ا حل ثورةتلب ّا ية ل ّالزرا ع ّّوإماوإماوإماوإما، ّ ثورة ّّ ّا ية ل ّالزرا ع سني ّ وضع حت و
بقة ال يةلطا ّعام fادة ل يري  _ا jذر� و ق  تغ� ّس تانحت نيو Ófسُووهان غم ّ هو شعار ا ندمهل   .عا#ة 

بدأ   �ه ا تو ملذ� ما  جس{ ييك » ّتكwا ثالث يف ال �ا يري لين�_ّيةل شعاربتغ ف& اتصل  ّا بل  اتل س{و
مية إىل مواقف سا#د احلزبّ ثوريةلعظووسائل ¦رتقاء �مجلاهري ا يف  ُ jديدة، ومعرفة  « Ó ،

ته وا ته وأ يا ّتمن Yالل  شط س{ لس{ ناسبغيري � ناسبا ناسبا ناسبا بعض ململململا شعارل  ّا مية َ جامهري،اتل ي� ا لعظ ا لشغ
  .ّاصةاحلزب من Yالل جترÇهتا اخل خطّ ّ#ىل ¦#رتاف بص�ة

ييك بدأ ا نني هذا ا يف يصوغ  يمك  wإ مل ي Ó لتكل   :ل
يعة وµدها﴿ لطلال ¦تصار بقوى ا �ل أن  ك. ن يعة وµدها يف معركة µامسة،  قوزج ا لطل ون ّ

يعة وإما، #ىل  بارش  يد ا تأ ها وامجلاهري الواسعة قد اختذت إما موقف ا بقة  ّا �لطلّ مل ي ل ّلط ّ لكّ
يد #دو  يث  كون ¼ري قادرة أبدا #ىل تأ ها،  بة جتا ية ا سم � fاد  ّاألقل، موقف  يّ حب ي ن íه لطح ّل ّ ي ّ

سب، بل جرمية أيضا يعة، ال Åكون حامقة  حفا ها فعال، وجام. لطل بقة  ها فعال، وجامذ ا بقة  ها فعال، وجامذ ا بقة  ها فعال، وجامذ ا بقة  ت::::ذ ا تفليك  تفليك  تفليك  ّّفليك  لكلكلكلكّّ لط لطت لطت لطت ّّت هري هري هري هري ّّ
))))ل هذا املوقفل هذا املوقفل هذا املوقفل هذا املوقف ية،  هدمه الرأسام ية، ذ من  هدمه الرأسام ية، ذ من  هدمه الرأسام ية، ذ من  هدمه الرأسام ت::::ذ من  تالاكدµني الواسعة فعال، و تالاكدµني الواسعة فعال، و تالاكدµني الواسعة فعال، و مالاكدµني الواسعة فعال، و متضط متضط متضط ّتضط ّّ ّّ ّّ لّ لي لي لي ّّي ّّ، ال  كفي اÁ#اية ، ال  كفي اÁ#اية ، ال  كفي اÁ#اية ، ال  كفي اÁ#اية ّّ ّّ

تحريض وµده تحريض وµدهوµدها وا تحريض وµدهوµدها وا تحريض وµدهوµدها وا ّّوµدها وا ّّ ية اخلاصة. . . . لللل يا ت� امجلاهري جترÇهتا ا ية اخلاصة أن Åكون  يا ت� امجلاهري جترÇهتا ا ية اخلاصة أن Åكون  يا ت� امجلاهري جترÇهتا ا ية اخلاصة أن Åكون  يا ت� امجلاهري جترÇهتا ا ّّفلزم tفلزم tفلزم tفلزم ����t أن Åكون  ّّ ّّ ّّ س{ س{ س{ل س{ س{ل س{ س{ل س{ ّّل ّّ  ذ� ....لللل
يا وفضال عهنا أ wه اآلن رو ثورات الكربى، وقد أ يع ا س{هو القانون األسايس يف  ب ّ ل íمج يا ث نملا

تطلب من امجلاهري .ّبقوة وjالء ساطعني ّ فمل Åكن األمر  س{الروي fة يف ّ ثقفة واأل ّية، ¼ري ا م ّ مل ّ
ياأ¼لهبا، وµدها  ها يف أملا تعلمة  ية وا ثقفة ثقافة #ا تطلب من امجلاهري ا نبل اكن األمر  مل ل مل لكّي ّ ّّ 

ثا. أيضا ية ا تõارهبا املرة لك جعز حكومة فرسان األ نأن تلمس  ّ ل مم ّب fوعهتا، ولك وههنا ّّ ّية ولك  مّ
تطرفني  يني ا تاتورية الر ية د ها أمام الربجوازية، ولك دùءهتا، ولك  _و ّولك  ّ ّ ملّ جع ك ّمت حّ ّ ّ عّ خ

يا( يا واكب ورشاكئه يف أملا يلوف يف رو نÓور س{ تاتورية ) ن fد عن د بديل الو بارها ا �ّ ك ل حت ع
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تõه ت� امجلاهري بصورة قاطعة حنو ية، حىت  بقة العام ّا ت ل ّلط يةّ يو ّ ا ع بارشة .لّش{ همة ا مل إن ا ّ مل ّ
يارات  ية، أي األحزاب والفرق وا ية العا ية من احلركة العام يعة الوا ها ا ّاليت توا ّ تّ مل ل ع للطل ý ّ

ية، يه أن  كون قادرة #ىل  يو ّا ع ّاليت ال  زال يف أ¼لب األحوال ( امجلاهري الواسعة دفعدفعدفعدفعلّش{
fدها الر<بة يدة احلس،  نة،  ّسا ّ تق ّ بل ö (ّلوضع اجلديد، أو �ألحص، أن  كون قادرة حنو هذا ا

fادة حزهبا،  ناء اقرتاهبا من ذ� الوضع فقطفقطفقطفقط حزهبا للللو�و�و�و�سسسسق#ىل  ث، بل وت� امجلاهري أيضا، أ
يه ها إ تقا لاجلديد وا سارية«لينني،  (﴾.لن ّا ية، اK¤ »ل� يو ّ مرض طفويل يف ا ّ ع ، ص 25لّش{

228(  
هم م ند املعارضة هو أهنا ال  تفاخلطأ األسايس  ّ بدأ ع ييك ملغزى هذا ا ّتكwا تهلين�_ّية�يف ال . مهّي وأ

تظام نه � يد  �C مطلقا و ن_ي ال  ع حت تقف   .ه
fون(لقد µادت املعارضة  بدأ ) �سكالرتو ييك ملعن هذا ا ّتكwا ندما 1917يف مطلع #ام ل ع، 

ية إىل ما بعد احلركة »القفز«µاولت  ّالزرا ع متل بعد ّ اليت ّ ُمل  نني( ك تب  يانظر يف ما    ).لك
µيف(ادت املعارضة و سيك، زنو f رو ي ندما µاولت ) ف� عنه  تõاوز الروح »القفز«ع ل 
يةال ّر نة أنجع نقا�ت  معل يف ا يني ال jدوى من معل ّل يو ّا ع نقا�ت اللّش{ ّ يف ا يةل ّر  وإقامة جع

wّالت  wة ك هاقّمؤ   .مع 
ند  هõني  همت وا#رتفت �لطابع ا عتقد املعارضة أهنا إذ  ّ لتع تانغف fو مfنا ته، ّ و ردداتهلك شا ش{ و ه

wل مع  رشوط  ّوإذ ا#رتفت �لطابع الوقيت وا �لتك تانمل fو مfنا همه  (غلك فوذ� أمر ال يصعب 
_اضل كفء ت:ذ )م#ىل أي  ّ، فإن ذ� Åكفي متاما  لن تانّ ضد »معال فاصال«ّ fو مfنا ّ ضد ،غلك

تانسلطة  fو مfنا مية من العمال وّحىت ّ؛ أن ذ� Åكفي متاما غلك ّساند امجلاهري ا لعظ  µنيّالفال�
با»معلنا الفاصل« با وقا ل    .قل

نا هdىس املعارضة  همـت ف أن  fا ُ أبعد»ـنا«ّ ّمتكن ّحىت ف من أن Åكون اك Åي يو عا fون لّصيdاون لّش{
dىس أنه يلزم �t أيضا أن . ّمن جر امجلاهري وراهئم ّفاملعارضة  شاشة تت هبعرتف امجلاهري 

تانقfادة  fو مfنا ية وروjا الغلك ّر ّثورة املعادية جع   .ّاصة وذ� من Yالل جترÇهتا اخل�ل
dّىس املعارضة أن  ثورةت ّا ّشيعة، احلزب، أو الّط فقط �»حتدث« ال ل خصيات وإن اكنت لل

�ليةلّشعباّ ولكهنا  كون �مجلاهري »ّهامة« مية  ق ا   .ّيشء و#ىل األخصّ لك لعظ
dىس املعارضة µال امجلاهري  مية ووعهيا وإن اكنيةلّشعباتمفن الغريب أن  ت jاهزة لعمل لعظ ا

  .فاصل
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يو¾كوف يح حبكومة  نا أن  نني أن من الالزم  نأمل ¾كن نعرف حنن، احلزب و نط ي ميي #ل مل ّ ّ-
سيك wة امليdكري wةّ؛ وأن وجود احلكومة امل1917 ن�سان يف قّؤ توافق وشاط قّؤ � ال  ي

تات سو يا فfل wقل ّ سلطةتd؛ وجيب أن  ّا تات إىل ل سو يا فfل ّنا نعرف ذ�. ؟ نعمّ ö.  
بورغ يف ملاذا إذن ن يرت نني يف  س{دد  ب لي ها �¼داد�ف مبج1917 ن�سانّ ّ بأهنا ّمعمو#ة بالشفة يزت

ندما أطلقت شعار  عمجمو#ة مغامرة  wةلíسقط احلكومة امل«ِ سلطةّ لك ،قّؤ ّا سول  fف  »تاتي�ل
wةلتطيح �حلكومة امل   ؟قّؤ

سم من العمال وماليني من  مية من الاكدµني و ّألن امجلاهري ا ق لعظ �ش  وّالفالµنيّ جلجامهري ا
تاتو سو يا فfل �ل ذ� ّ ها مل  كن jاهزة بعد   ّ تق تس لنف شعارُ ّا سا#ةل ل من ýة أنه شعار ا ّ.  

wةّألن احلكومة امل يني الصغرية من ّربجوازية واألحزاب القّؤ ناشفة مل - Ó¦شرتا ثوريني وا ملا ل
ُ_فذوا بعد íةّحىت نإماكياهتم ّ لك »سµيون امجلاهري الاكد   .ال حتىصّ اليت عيفضحوا كفاية أمام 

يح �حلكومة امل نني اكن يعمل أنه  نطألن  ّ لي ل wةّ تاتّ و¾ركز سلطة قّؤ سو يا فfل ، ال Åكفي �t ما ّ
بقة ال يعة ا لطÁى  يةطل ّعام بقة الل يةلط، حزب ا ّعام هم ووعي، بل يلزم �t أيضا أن ل ف، من 

تجرÇهتا اخل ها بص�ة ذ� اخلطّ  بنع امجلاهري  wّ نفس   .ّاصةتق
يانة والغدر من jانب األحزاب ّألنه اكن ال ت�الفات وا هد من ا خل بد أن منر Çاكمل ذ� ا ل ملش ّّ

ت�الف الويف بني أرضاب 1917من #ام  آب ومتوز وحزÅران الصغرية يف ّربجوازيةال ل، وا
يوÓوفرÓو fليلوف و يلوف و¼ري ذ�، من ن، ومترد Óور ال ّ اليت فهمت امجلاهري الاكدµةّحىت ّ

wةكومة املّحتىص أن اإلطاµة �حل تات و ركزي سلطة قّؤ سو يا فfل   .ّال مفر مهنامّ إنام هام أمران ّ
)ل ت� الظروف فقط Åكف شعار سلطة  ّألنه يف  م تاتّ سو يا فfل بح أفقاأفقاأفقاأفقا عن أن Åكون ّ ليص 

سا#ة سا#ةعار ا سا#ةعار ا سا#ةعار ا   .للللششششعار ا
ّإن تعاسة املعارضة يه أهنا تقرتف دامئا نفس اخل fه �¼داد�فّاtي طأ ّ  آنذاك؛ فاكن وقع 

توأهنا إذ  بذ أن ّ _ي  نني  ّت:ىل عن طريق  حت ف هي ل   . #ىل يف طريق �¼داد�ف»�سري«ّ
ية تأ ية ا نني أن ا ّأمل ¾كن نعرف حنن احلزب و س{ّ ل مجلع �ي سل توافق ونظام ّ سلطةت ال  ّا fة ل سو يí ا فfل

ية و تأ ية ا ت:اب ا نا يف ا ّندما شار س{ّ ل مجلع ن ö يرتوغرادّحىت س�ع ناها يف  بندما  ب öنا . نعم؟ طلع
  .نعرف ذ�

بوا هذه طلملاذا  ية و تأ ية ا ت:اب ا بالشفة يف ا طلناها؟ ويف µدث أن شارك ا س{ ل مجلع ن ل Ó ّب س�ّ ّ
fه ّاtي األYرية يف الوقت  فيد  ّ سلطة�ُش{ ّا ية الل fة ومه أ#داء الربملا سو ن ا ي íل f؟ هل ّربجوازيةف
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تذيل«اكن ذ� من �ب  ّا ّ Óبح مجوح «؟ هل اكن ذ� من �ب إبطاء األµداث و»ل
يك »امجلاهري w وبح  Óيد« ك _ي. ؟ ال»لبعاملدى ا   .هيذ� بد

تأخرة من  سا#دوا امجلاهري ا بالشفة  ت:دLا ا ّلقد ا مل � ل شعبلس{ ّا يهنا بعجز ل ناع بأم  ع #ىل ¦ wّ ق
ية وروjا ال تأ ية ا ّا س{ّ ل يةس�مجلع ّر ّثورة املعادية جع fد أمام .�ل fل الو ح لقد اكن ذ� ا لس�

بالشفة  هم ّحىت لا صّفبوا إىل  ية ّالفالµنيىص من ال حتّ اليت امجلاهريÅكس{ هل µل ا ّ و مجلع ّ »س
ية تأ ّا س{   .س�ل

شأن نني يف هذا ا به  يمك ما  لإ ي ت لل   :ك
ت:ا�ت الربملان الربجوازي ﴿ نا حنن يف ا نلقد شار ö–ية تأ ية ا ّا س{ّ ل س�مجلع �رشÅن -  يف أيلول-ّ

ثاين #ام  ّا ي�ا أم ال؟ . 1917ل _ا  حصهل اكن  بالشفة ....  كwيك _ا، حنن ا لأمل Åكن من  حقّ
ثاين #ام -يف أيلول، ّالروس ّرشÅن ا ل يني الغريني،أكأكأكأكرثرثرثرث، �1917 يو ّ من أي من ا بّ ع لّش{ ترب  ّ نعأن 

ست  ية  _ا، ألن ا بع اكن ذ� من  يا؟ � يا هدها  يا قد وىل  ية يف رو �الربملا لقض لط س{ س{ س{ لن ّ ّ ّّ حقّ ع ّ
يد أو قريب، بل يف قدر  بعيف Óون الربملاùت الربجوازية موجودة من أمد  تعدادّ تعدادا تعدادا تعدادا  امجلاهري س{س{س{س{ا

يا(رية الاكدµة الغف يا و يا تعدادا فكر� و ّا معلّ س{ س{ ييت وµل ) ّس{ سو نظام ا ّ�ول ا ّ ّf ل فل ّ أو (لق
سامح حبل ّا ّ نود . ّالربملان الربجوازي اÁميقراطي) ل ية يف املدن وا بقة العام جلأما أن  كون ا ل ّلط ّ

يا يف أيلول #ام ّالفالµنيو ئني بصورة1917س{ يف رو Lّي اكنوا حبمك بعض الظروف اخلاصة  ّ 
هذا واقع ال jدال  ية،  ييت وµل أكرث الربملاùت الربجوازية دميقرا سو نظام ا �ول ا فتازة  ّلق ط f ل ل ّمم ّ ّ فّ ّ

ية مقررة متاما fقة <ر fّه مطلقا و ّ خي حق بالشفة .ف ل ومع ذ� فإن ا ية، مل يقاطعوامل يقاطعوامل يقاطعوامل يقاطعواّ تأ ية ا ّ ا س{ّ ل س�مجلع
�ل  قبل اشرتÓوا يف ¦ت:ا�ت، سواء  ية �أو بعدأو بعدأو بعدأو بعدن بقة العام ّ ظفر ا ل يةلط يا ّسلطة ا س{ س{ ّل ل ّ...  

fه إطالقا wج من لك ذ� ال jدال  فإن ما  dّ »ُس{ت �ت أن ¦شرتاك يف الربملان : ّ ّلقد  ث
fة، وحىت  سو هورية ا تصار ا �ل ا يع  بضعة أسا ّالربجوازي اÁميقراطي، حىت  ّ ّّ í مجل يق ل ن ب فfّل ّ  بعدبعدبعدبعدّ

ها إماك هّل  ثورية، بل  ية ا بقة العام نهذا ¦تصار، ال يرض ا ّ ل ل لط لن »س ّ ّ  �لجامهري تتتتثثثث����تتتتّية أن ّ
توجب هذه الربملاùت احلل، وهو  تأخرة ملاذا  ّا س{ ّ ها، »»»»سسسسهّلهّلهّلهّل�مل نõاح يف  µلّ ا ّ هّلل هّلو هّلو هّلو  لغاءاإل« »»»»سسسسو

ية يايس �لربملا ّا ن سارية«لينني،  (﴾.ّ الربجوازية»لّس{ ّا ية، اK¤ »ل� يو ّ مرض طفويل يف ا ّ ع لّش{
  )202- 201، ص 25

نحوهذا#ىل  بدأ  ل ا بقون ا بالشفة  ملاكن ا يط ييك ّل ّتكwا ثل �ين ا ّا ل   .الث�لين
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نحو هذا#ىل و شفي يف ل ا يك ا بق ا بلجيب أن  w لنط لتك ّثورةّ تعلق األمر �ّفال هيم إن ّالصنيّ  ل
ية ّالزرا ع مfو� و أّ تاتشعار سلطة � ونتانغ أfلك سو يا فfل ّ.  

ّتقد املعارضة أن  ثورةتع ّا _ي أن ال يشء من ذ�. هزمية اكم� اهنزمت قد fّةلّصيdا ل بد هيمن ا  ل
يل ثورةفأن متىن . لق�ا ّا wة هبزمية fّةلّصيdا ل fهقّمؤ ف فذ� أمر ال شك  تعلق األمر اآلن .ّ ّ لكن  ي

ها هزمية وما مدى  معقبأن نعرف ف& تقوم هذه ا   .ل
هزمية مدة تقارب مدة هزمية ثورة  fث توقفت 1905لمن املمكن أن تدوم هذه ا يا  ّ يف رو ح س{

ثورة ّا رش #اما طو¦ ل dيت  ع Yالل ا نفجر من jديد يف  ّحىتث ّ بقوة 1917 ش{باطتأمكهنا أن 
ثورة jديدة jديدة يح احلمك املطلق وشق طريقا  ل و � ثورةّتط ّا fةل سو يí ا   .فfل

)ل هذا األفق �عد  مال  íهزمية الاكم� بعد. �س ست � ُو ل مل  كن ّ اليت 1905 شأهنا شأن ثورة ل�
ية ية ألن األهداف . ئهزمية هنا ّست هزمية هنا ئ يةل� ّالر ثورة يف ئ�س{ّ ّا  يف الطور احلايل fّةلّصيdا ل

ثورة –ها ّتطورمن  ّا ية ل ّالزرا ع fد ّ هاد اإلمرب�يلّالصنيح، تو تحرر من ¦ ضط ثور�، ا ّ ل  ال -ّ
wظر احلل ّ زال  dتعلق األمر . ت بح هذا األفق واقعا فلن  بوإذا ما أ ي fل قضّيةّص �شك 

تات ّ نواب العمال وفfيسو تاتّن أل. ّالصني فورا يف ّالفالµنيّ سو يا فfل شلك وال  زدهرّ ّ ال  íت 
  . هنوض ثوريµاليف ّإال 

متل تقادو. حملكن هذا األفق ¼ري  نا إىل ذ� ¦ ناك اآلن، #ىل أي µال، ما يد ع�س  فع ه . ل
ثورةفأ#داء . أبدا ّا ت�دوا قربا ل ت�دوا بعد ولن  ي مل  ي ّي ّوإن قدر هلم ذ� يف يوم من ّحىت ُّ

  .األ�م
سك تõد بني ا لعفاحلرب  ريني قداىم وjدد بقوة jديدة ولن Åكون ذ� دون إضعاف قوة �س{

ثورةأ#داء  ّا   . وغضهبمّالفالµني وأن Åزيد من هالك ل
سط ّالصنيوال يوjد يف  � بعد مجمو#ة أو حكومة تقدر #ىل  يل إصالح ّحىت ُ ق�أمر من 

بني يتو هالس{ ت:ذه اKمو#ات القائدة مظ�  ل، إصالح ميكن أن    .ت
هم  اّالفالµنيوماليني  هل ¾ز �س من ا تحوذوا #ىل أرايض املالكني العقاريني  عÅtن ا س ّل ل س{

هم هبا   .قعن األرض وإلصا
بقة ال يةلطونفوذ ا ّعام يون امجلاهري الاكدµة يوما بعد يومل تعاظم يف  ع  ّوقواها أبعد من أن . ي

  .ّ كون قد حتطمت
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ثورةمن املمكن أن متاثل هزمية  ّا هزميةfّةلّصيdا ل ّ�دها اّ اليت ل ا ندما 1917 متوزلبالشفة يف  ك ع 
تاتYا¾هتم  ينيفfيسو ناشفة و¦شرتا Ó ا رسية -مل ئذ إىل ¦تقال إىل ا ثوريني واضطروا و ّا ل نق w ل
ثورةلتخرج  ّا dس احلكومة ل هر و شارع بعد بضعة أ ش ك من jديد إىل ا س{الرول يةية اإلّ ّمرب�   .ل

fة نا تقر _ي أن املامث�  بد �من ا يهي ه ها. ّل تحفظاتجبميع ّ إال ق�لوال أ ّا wالف ّ اليت ل ها ¦ خيفر ض
يينبني الوضع  يوم وذاك لّصا يا #ام اكن ّاtي ل ا ّ إال  ومل أجلأ إىل هذه املامث�.1917س{يف رو

ثورةلتناول تقرييب ملدى معق هزمية  ّا   .fّةلّصيdا ل
تقد أن هذا األفق هو األكرث اح+ال ّأ بح هذا األفق واقعا، وإذا ما .ع بح ص وإذا ما أ بح أ بح أ بح أ صصصصأ

ثورةjديد يف jديد يف jديد يف jديد يف هنوهنوهنوهنوضضضض     ثورةا ثورةا ثورةا ّا ّل ّل ّل تة ( يف وقت قريب  واقعا واقعا واقعا واقعال هرÅن بل Yالل  س{�س �لرضورة Yالل  ش ل
هر أو #ام fل قضّيةأمكن أن تطرح ) شأ تات�شك   من ýة ّالفالµنيّ نواب العمال وفfيسو

سا#ة وبديال  لأهنا شعار ا   .ّربجوازية�لحكومة الّ
  ملاذا؟

ثورةهنوهنوهنوهنوضضضض jديد يف  jديد يف  jديد يف  jديد يف ّألنه يف ظروف  ثورةا ثورةا ثورةا ّا ّل ّل ّل fل ّتطور  ويف الطور احلايل منل يكون  �شكها،  س{
تات سو يا فfل fه الكفاية قضّية ّ   .يفصل فهياّحىت ف ùجضة مبا 

هر مضت، مل Åكن من الواجب #ىل  _ذ أ ش�األمس،  م ينيف يو ّا ع  أن Åرفعوا ّالصني يف لّش{
تاتشعار  سو يا فfل نا ألن . ّ ئذ رضب من روح املغامرة خيص معار ّألن ذ� سكون و تّ wض ّ ق
تانغقfادة  fو مfنا ها من الوقت الاكيف  مل Åكنلك ّثورةينكشف #داؤها ّحىت ل    .�ل

بح شعار  ميكن أن  يوم  يصأما ا فل تاتّ سو يا فfل ّ شعارا ثور� حقا ّ jّد هنوض ثوري إذا ما إذا ما إذا ما إذا ما ّ
�ل القريب   .ملس{تقjديد وقوي يف ا

ندلع هنوض، ومن Yالل  �ل أن  _ذ اآلن، و �ب جيب،  يهذا ا ق م س ّل نضالل ّا fل ل س� يف 
�دال حكومة  تانسíا fو مfنا fادةغلك ية  بق احلا نطاق من ّ ثوريةل تحريضل، أن نقوم معل واسع ا ّا  ل

مية لصاحل فكرة  تاتلعظبني صفوف امجلاهري الاكدµة ا سو يا فfل fل ّ رسع ودون  �شك، دون  �ّ
تات سو يا فfل بال أن ّ يب عن ا يوم، دون أن  ل ا يغ تاتل سو يا فfل يف µال هنوض ّ إال  ال  زدهرّ
  .ثوري قوي

يك . ّ من قدم ذ�»ّأول«هنا ميكن أن تقول املعارضة أ ندها  سمى  wوأن ذ� هو ما  ع ّ ك» ّ
يد«   .»لبعاملدى ا
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يك . خطأ مطلق اخلطأ يد«فل ك�wس ذاك  يكّوإنام »لبعاملدى ا يك ّ الض كw هو   كwال و
ناك نا وأخرى  هرضبة    .ه

بت املعارضة �س�اب  �ندما طا ل ينيفع يو ّا ع تانغ الفوري من لّش{ fو مfنا سان لك ، اكن 1926ن� يف 
يكذ�  wيدة ك ها اكنت قد ا#رتفت بأن #ىل ّ ألن املعارضةلبع الرض�ت ا  ّ ينينفس يو ّا ع  لّش{
تانغيبقوا يف أن  fو مfنا   .ُ ف& بعدلك

نت املعارضة أن  ندما أ ّو #ل ثورةع ّا تقالل امجلريك، اكن ذ� fّةلّصيdا ل س{ ثورة من أjل ¦
يغهت الرض�ت القصرية كwيك ص ألن املعارضة اكنت قد ختلت عن  ّ تكّمت ف& بعدّ ُا    .ب

سان  نت املعارضة يف  ندما أ �و #ل fه ّالصنيّ أن بقا� اإلقطاع يف 1927نع �الغ  ف اكنت أمرا  م
ية وجود احلركة  س{نا wيةم ّالزرا ع يكةامجلاهريي ّ ّ ألن املعارضة  الرض�ت القصرية كw، اكن ذ� 

ُها اضطرت إىل ¦#رتاف خبطهئا ف& بعد ّ   .نفس
ندما أطلقت املعارض سان عو fل الفوري 1927ن�ة يف  � شعار ا تاتلíشك يسو ، اكن ذ� فfل

يدة كwيك ناقضات يف لبع الرض�ت ا هم ا#رتفوا بوجود  ت ألن أنصار املعارضة أ نفس  .معسكرمهّ
سيك (ّفاألول ّأما اآلخر  ُووهانّطالب بأن توjه األمور حنو اإلطاµة حبكومة ) � رو

يف( fزنو   .»Çّلك الوسائل« نفس احلكومة »�سا#د«فأراد أن ) في
سمى  _ذ مىت اكن  ّلكن  « يك عندù م تكرر دوما  ناك ا نا وأخرى  wيك رضبة  مل ه ه wك ك ّ

يدة«   ؟» لبعالرض�ت ا
تاتّ تعلق � ماوجيب أن نقول يف يسو فfل ية ممّيةّأن األ ّ يو ّا ع بقت املعارضة اكنت قدلّش{  س{ 

تاتّحتدثت عن و سو يا فfل سوّولكن . أفقأفقأفقأفقّ من ýة أهنا ّالصني يف ّ ّا ششششعار عار عار عار ّ من ýة أهنا فfيتاتل
سا#ة سا#ةا سا#ةا سا#ةا نحو للللا ته املعارضة يف الريع املايض ّاtي ل #ىل ا بصا تانغ غ fو _من ýة أنه بديل  مّ �لك

ثوري،  تانغفلو مل Åكن (لا fو مfنا يف إىل الك wاج زنو لّص ثور� ملا ا f في  »�سا#د«ياح لـح
تانغ fو مfنا ت)»Çّلك الوسائل« لك شحون حبب ا بق  ّ فإنام هو مغامرة و ل م س{  هو يف ذ�و. اهرظّّ

يه سان  #للعىل ما اكن  بق1917ن��¼داد�ف يف    .س{ من مغامرة و
بح شعار نفإ تاتيص أمكن أن  سو يا فfل سا#ة يف ّ ����ل قريبل قريبل قريبل قريبيف ّالصنيل شعار ا فال  ممممس{س{س{س{تقتقتقتق    

ت:لص من ذ� أن ما  ّميكن أن  ته يف �س{  مل Åكن ببببريع هذا العامريع هذا العامريع هذا العامريع هذا العامغاكنت املعارضة قد صا
  .مغامر خطرية ومقلقة
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سلطةّلك «شعار رضورة ّنني قد أقر ليوإذا اكن  ّا تات� ل يسو با يف أيلول »فfل _ا س{ ووjده  م
هور يف ¦تفاضة (1917 نة املركزية ا نقرار ا ت:لص من ذ� أن ما )ملش�لج ّ فال ميكن أن  �س{

سان    . مل Åكن مغامرة مقلقة وخطرية1917ن�صا¼ه �¼داد�ف يف 
سلطة  من »ّأول« ّ أنه1917اكن بإماكن �¼داد�ف أن يقول يف أيلول  تات�أوىص  سو يا فfل ّ 

سان  ن�_ذ  نني #ىل . 1917م wج عن ذ� أن �¼داد�ف #ىل صواب يف µني اكن  يهل  لي ّ d
سان  ته يف  �خطئ فادح ملا وصف مدا نYل    Çروح املغامرة؟1917ّ

تعلق أبدا مبن اكن  هم املعارضة أن األمر ال  ّال  ي ّ بق وإساءة »ّأول«تف شأن  ناول ا س{ من  ل �ت ّ
ّثورة شأن �ل _اول ذ� ا تعلق بأن  ّ وإنام  ل ن ي ّí به من وقتيييييف ما يف ما يف ما يف ما ّ به من وقتنا به من وقتنا به من وقتنا هم  س{س{س{س{نا فfه تفو#ىل حنو 

شأن و ّامجلاهري ذ� ا   .تتتتنجزهنجزهنجزهنجزهل
  .ت� يه الوقائع

�ين  يك ا ت:يل عن ا ند املعارضة يه ا ي�  ينوا �لتك wل ل ع ياسة قواLا روح مغامرة ّحلص س{مقابل 
سار- أقىص«    ۞»ل�ا

\  


