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 IIـ ـ من الثورة بل انقطاعات )الثورة المتواصلة عبر مراحل( إلى الثورة الثقافية البروليتارية
 - 1الثورة بل انقطاعات
ا  -ماركس والثورة الديمقراطية
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حول اشكلية الثورة الوطنية اليقراطية الشعبية
بعض قضاي استاتيجية الثورية
 I Iتقديم:
يحتف ــظ مفهــوم الثــورة الوطني ــة الديمقراطيــة الش ــعبية براهنيــة كــبيرة فــي ظــل الزم ــة المتفاقمــة للمبريالي ــة وانعكاس ــاتها
العميقة على الشعوب المضطهدة ،التي ترزح تحت نيــر الســتغلل المكـثــف والضــطهاد القــومي والنهــب الــدائم لخيراتهــا.
ويقوم الراسمال المبريالي بإخضاع هذه الشعوب عن طريق تحالف مــتين بيــن الــدول المبرياليــة ووكلئهــا المحلييــن مــن
إقطاع ،كمبرادور وبرجوازية بيروقراطية في ظل انظمة استبدادية معادية للمصالح الوطنية لشعوبها.
وإذا كان المفهوم قد لعب دورا اساسيا في توضيح مهمات الشيوعيين داخل الدول المستعمرة او الشــبه  -مســتعمرة وكــذا
بعــد إنتقالهــا إلــى مرحلــة الســتعمار الجديــد .إل ان هــذا المفهــوم قــد تعــرض ،بعــد النتكاســات الــتي تعرضــت لهــا الثــورة
العالميــة ،إلــى العديــد مــن التشــويهات والتحريفــات علــى يــد التحريفييــن والتحريفييــن الجــدد وغيرهــم مــن ممثلــي الفكــر
البورجــوازي والبورجــوازي الصــغير .وقــد اصــبح ضــروريا المســاهمة فــي توضــيح هــذا المفهــوم كجــزء مــن مهمــات التوضــيح
اليديولوجي اللزمة لبناء الخط النظري والستراتيجي للثورة المغربية.
 I IIمن الثورة بل انقطاعات )الثورة المتواصلة عبر مراحل( إالى الثورة الثقافية البروليتارية
 - 1الثورة بل انقطاعات:
ا  -ماركس والثورة الديمقراطية:
عنــد صــياغة البيــان الشــيوعي ســنة  ،1848كــان مــاركس وإنجلــس قــد وضــعا المبــادئ الساســية للماديــة الجدليــة
آ
والمادية التاريخية .وقد ساعدهما ذلك على دراسة تاريــخ مختلــف الــدول الراســمالية انــذاك .وعنــدما دقــت ســاعة
الثــورات الوروبيــة فــي  ،1848استخلصــا الســتراتيجية الثوريــة للبروليتاريــا انطلقــا مــن الشــروط الملموســة لتلــك
البلدان الــتي كــانت تعــرف نمــوا غيــر متكــافئ للراســمالية .كــانت فرنســا قــد قــامت بثورتهــا البورجوازيــة منــذ ،1789
بينما ظلت المانيا متاخرة عن بريطانيا وفرنسا اقتصاديا وسياسيا.
آ
وانطلقــا مــن خصــائص المرحلــة التاريخيــة الــتي كــانت تجتازهــا المانيــا انــذاك ) نمــو راســمالي ووجــود بروليتاريــا
المانية اقوى مما كانت عليه خلل الثورة الفرنسية في (1789ـ إلى جانب بورجوازية ناشئة ومتذبذبة امام ســلطة
آ
القطاع والدولة الستبدادية ،ومع إقرارهما بالطابع الديمقراطي للثورة ال لمانية انذاك ،لم يقم مــاركس وانجلــس
بنســخ النمــوذج الفرنســي بــل اجابــا عــن إشــكالية الســتراتيجية الثوريــة بطريقــة علميــة دقيقــة جعلتهمــا يبــدعان
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للبروليتاري ــا طريق ــا ثوري ــا يجم ــع ف ــي ذات آالن ويرب ــط بي ــن الث ــورة الديمقراطي ــة والث ــورة الش ــتراكية دون ح ــرق
للمراحــل ول ســقوط فــي تبعيــة للبورجوازيــة .وتؤكــد رســالة مــاركس إلــى اللجنــة المركزيــة لعصــبة الشــيوعيين ســنة
 1850هــذا المنح ــى" :تتلخ ــص مص ــالحنا ومهامن ــا فــي جع ــل الث ــورة بل انقطاع ــات طالم ــا ل ــم يت ــم إقص ــاء جمي ــع
الطبقات الميسورة إلى هذا الحد او ذاك عن السيادة ،طالما لم تظفر البروليتاريا بسلطة الدولة".
تلكم هي نظرية الثورة بل انقاطاعات عند ماركس.
ب -لينين واستراتيجية الثورة المتواصلة عبر مراحل:
كــانت روســيا نهايــة القــرن  19بدايــة القــرن العشــرين دولــة إمبراطوريــة يحكمهــا نظــام اوتــوقراطي وتســود اغلــب
مناطقها علقات شبه إقطاعية بينما كانت الراسمالية تعرف نموا متزايدا ابتداء من نهاية القرن .19
 كيف بلور لينين مبادئ الثورة الديمقراطية؟باعتماد التحليل الملموس للتشكيلة الجتماعية الروسية ،ادرك لينين مبكرا طبيعة هــاته التشــكيلة وســطر اهــم
مميزاتها )انظر كـتاب :تطور الراسمالية في روســيا -لينيــن( .كــانت روســيا تنتظــر ثورتهــا الديمقراطيــة وكــان الخلف
داخل الشتراكية الديمقراطية الروسية حول طبيعتها ،قواها المحركة ،افقها.
آ
وحــده لينيــن ادرك عمــق هــاته الثــورة وحــدد مهامهــا النيــة والبعيــدة .كــان يــرى ان الثــورة المقبلــة ســتكون ثــورة
بورجوازيــة فــي اهــدافها ومضــمونها .لكنــه ادرك مــن خلل تحليلــه الثــاقب ان البورجوازيــة الروســية متخلفــة وغيــر
قادرة على الذهاب بالثورة حتى نهايتها .كانت البورجوازية الروســية ميالــة إلــى إصــلح النظــام القيصــري اكـثر منهــا
إلى التغيير الثوري .وبالفعل كانت البورجوازية الروسية تسير تحــت جنــاح الحــزب الملكــي الليــبرالي )الكــاديت(.
كــان علــى البروليتاريــا -حســب لينيــن -ان تضــمن قيادتهــا للثــورة الديمقراطيــة بتحــالف مــع الفلحيــن .فــالفلحون
حسب لينيــن قــادرون علــى الــذهاب بــالثورة الديمقراطيــة حــتى نهايتهــا -لنهــم يســيرون تحــت قيــادة الحــزب الثــوري
والجمهــوري .مــن هــذه المنطلقــات ،دافــع لينيــن عــن مبــادئ الثــورة الديمقراطيــة فــي كـتــابه" :خطتــا الشــتراكية
الديمقراطية  "...ومجموعة من المقالت حول المسالة القومية والوطنية .فكان الطرح الستراتيجي اللينينــي كمــا
يلي:
 -1على البروليتاريا القيام بــالثورة الديمقراطيــة حــتى النهايــة ،وذلــك بكســبها لــدعم الفلحيــن ،وتحطيمهــا بــالقوة
مقاومة الوتوقراطية وشلها لتذبذب وعدم استقرارية البورجوازية.
 -2علــى البروليتاريــا القيــام بــالثورة الشــتراكية ،عــن طريــق كســبها للعناصــر الشــبه -البروليتاريــة مــن الســكان،
وذلك لتحطيم -عن طريق القوة -مقاومة البورجوازية وشل تذبذب الفلحين والبورجوازية الصغيرة.
 -3ومن منظور شامل ،طور لينين اطروحته الستراتيجية لتشمل الثورة في المستعمرات وشبه المستعمرات.
من هنا التاكـتيك اللينيني الداعم للحركات الديمقراطية البرجوازية في المستعمراتت
وقــام لينيــن بتــدقيق الطــرح لمــا اكــد علــى ضــرورة احــترام مجموعــة مــن الشــروط مــن طــرف الشــيوعيين المنظميــن
آ
انــذاك فــي المميــة الثالثــة عنــد القيــام بتحــالف مــؤقت مــع الحركــات الديمقراطيــة البورجوازيــة فــي المســتعمرات
والبل ــدان المتخلف ــة .وم ــن ه ــذه الش ــروط ع ــدم الن ــدماج م ــع ه ــذه الحرك ــات والحف ــاظ عل ــى اس ــتقللية الحرك ــة
البرو ليتارية حتى ولو كانت في شكلها الجنيني ،والقيام بعمل دعــائي مســتمر لفضــح ادعاءاتهــا حــول قــدرتها علــى
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بناء دول مستقلة سياسيا.
آ
وقــام لينيــن بتغييــر وتــدقيق بــل وتعــويض مفهــوم "حركــة ديمقراطيــة بورجوازيــة" بمفهــوم اخــر هــو "حركــة وطنيــة
ثورية" .وكان وراء هذا التغيير وجود ميــل لــدى البورجوازيــة للقبــول بالتبعيــة للمبراليــة بــدل الثــورة وذلــك خوفــا
من الشيوعية.
 -4يعتبر لينين المؤسس الحقيقي "لنظرية الثورة المتواصلة عبر مراحل" وترتكز النظريــة اللينينيــة حــول الثــورة
إلى سبع مبادئ اساسية:
 اللينينية والمبادئ السبعة للثورة:ا  Iالمب 88دا الول :الجم ــاهير ه ــي ص ــانعة الث ــورة تح ــت القي ــادة اليديولوجي ــة والسياس ــية للبروليتاري ــا )ال ــذات
الثورية() ،الصراع الطبقي هو محرك التاريخ والجماهير هي صانعته( .يتمشى الطــرح اللينينــي مــع نظريــة الصـراع
الطبقي كما بلورها مؤسسا الفكر الماركسي :كارل ماركس وفريدريك انجلس.
ب  Iالمبدا الثاني :القيادة الطبقية للبروليتاريا ل تقوم ول تحقق على ارضية الواقع إل بوجود الحزب الماركســي-
اللينيني الثوري باعتباره نواة قائدة للطبقة العاملة والجماهير الثورية.
ج  Iالمبدا الثالث :معاصرة الثورة الديمقراطية للمرحلة المبريالية بما يعنــي نهايــة مرحلــة الثــورات الديمقراطيــة
بقيادة البورجوازية وتحولها إلى قيادة البروليتاريا.
د  Iالمب88دا الراب88ع :الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة ل تصــنعها البورجوازيــة) .انتهــاء دورهــا التــاريخي( فــي بلــد يوجــد
تحت سيطرة وقمع الستعمار والستعمار الجديد بل تقــوم الثــورة بواســطة حكــم العمــال ولفلحيــن تحــت قيــادة
الطبقة العاملة وحزبها الثوري.
ه  Iالمب88دا الخ88امس :فــي تحليلــه للمسلســل الثــوري )المرحلــة الديمقراطيــة والمرحلــة الشــتراكية( اعتمــد لينيــن
مبــدا "التمييــز والــترابط بــدل التمييــز فقــط )الطــرح المنشــفي المرحلــوي للثــورة الــذي يقيــم حــاجزا بيــن الثــورتين
الديمقراطية والشتراكية( او الترابط فقط )الطرح التروتسكي الذي يحــرق المراحــل" :نظريــة الثــورة الدائمــة" عنــد
تروتسكي(.
ينطلــق لينيــن مــن اكـتشــافه "لقــانون التطــور الغيــر المتكــافئ" للراســمالية علــى الصــعيد العــالمي وكــذا علــى صــعيد
كل بلد بل وعممه في فهم العلقة بين القاعدة القتصادية والبنيات الفوقية السياسية واليديولوجية.
إن التطــور حســب هــذا المنظــور يتــم بإيقــاع متفــاوت وعــبر قفـزات .كمــا ان تحــول التنــاقض الرئيســي هــو الســاس
الموضــوعي للتمييــز بيــن المراحــل ولتحديــد نظــام التحالفــات الــذي تتبنــاه الســتراتيجية الثوريــة للطبقــة العاملــة
وحزبها الثوري.
على هذا -الساس ساند لينين وايد مفهوم الثــورة "بل انقطاعــات" "ســنبدا الســير فــي طريــق الثــورة الشــتراكية فــور
انتهــاء الثــورة الديمقراطيــة وذلــك بقــدر قوانــا تمامــا ،بقــدر قــوة البروليتاريــا الواعيــة المنظمــة ،إننــا نؤيــد الثــورة بل
انقطاعات" )لينين :المجلد  11ص .(222
ري -
و  Iالمب88دا الس88ادس :انطلقــا مــن فهمــه الجــدلي العميــق للمسلســل الثــو اكــد لينيــن علــى مفهــوم النقطــاع فــي
إدراك السيرورة التاريخيــة للثــورة إذ بــدون ذلــك ل تتــوفر إمكانيــة التمييــز بيــن التناقضــات والتحالفــات علــى ضــوء
مهــام مرحلــة محــددة .وهــذا خلفــا للطــرح التروتســكي الــذي اكــد علــى مبــدا الســتمرارية وإمكانيــة حــرق المراحــل
)نظرية الثورة الدائمة لتروتسكي( لقد ســقط التروتســكيون فــي نظــرة احاديــة الجــانب لــم تــدرك النتائــج الساســية
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"لقــانون التطــور الغيــر المتكــافئ" .فحســب تروتســكي "لقــد قــامت الراســمالية بتحويــل العــالم كلــه إلــى منظومــة
واحدة اقتصادية وسياسية بربطها لكل البلدان بنمط إنتاجها وتجارتها".
على هذا الســاس قــام التروتســكيون بإلغــاء الخصوصــيات الوطنيــة للبلــدان والشــروط الملموســة النوعيــة للثــورات
)برنامج النتقال الصالح لكل البلدان( .كما سقط التروتسكيون في خطا قاتل عندما اعتبروا ان القطــب المركــزي
للثورة هو نهائيا في الغرب الراسمالي مما ادى بهم إلى النعزال عن اهم الثورات في العالم.
ز  Iالمبدا السابع :الهيمنة اليديولوجية للبروليتاريا في المسلسل الثوري.
انطلقا من اممية المشروع البروليتاري ومن الحقائق العامة ليديولوجيتها الثوريــة ومــن ســدادة الخــط السياســي
والستراتيجي تستطيع الطبقة العاملة في بلد ما حتى وإن كــانت ضــعيفة عــدديا ان تفــرض هيمنتهــا اليديولوجيــة
والسياس ــية وس ــط الفئت والطبق ــات الكادح ــة وذل ــك ع ــبر الداة اليديولوجي ــة والسياس ــية ال ــتي يمثله ــا حزبه ــا
الشيوعي.
هكذا في خضم العداد للثورة الروســية الولــى )(1905ـ وفــي خضــم معاركهــا ولــدت "نظريــة الثــورة المتواصــلة عــبر
مراحل" عبر معارك نظرية وميدانية ضد "المرحلوية" المنشفية )الفصل بين الثــورتين ،واكـتفــاء الطبقــة العاملــة
وحزبه ــا الش ــتراكي ال ــديمقراطي ب ــدعم القي ــادة البرجوازي ــة م ــن اج ــل تحقي ــق الجمهوري ــة الديمقراطي ــة ،وض ــد
اس ـ ــتراتيجية ح ـ ــرق المراح ـ ــل التروتس ـ ــكية )الث ـ ــورة الدائم ـ ــة وديكـتاتوري ـ ــة البروليتاري ـ ــا مباش ـ ــرة ،واحتق ـ ــار دور
الفلحين(.
لق ــد كـث ــف البلش ــفة اه ــداف الث ــورة الديمقراطي ــة ف ــي ش ــعار" :الديكـتاتوري ــة الديمقراطي ــة الثوري ــة للبروليتاري ــا
والفلحين" .وبعد ثورة فبراير  1917وقيام ازدواجية الســلطة )الدولــة البورجوازيــة وســلطة الســوفيتات العماليــة(
ونضج الشروط الذاتية والموضوعية ،قام لينين بقيادة الثورة نحو مرحلتها الشتراكية )انظــر موضــوعات نيســان-
لينين .(1917
وعن ــدما انتق ــل المسلســل الث ــوري إلــى مرحلتــه الش ــتراكية ،ك ــانت "نظري ــة الثــورة المتواصــلة ع ــبر مراح ــل" قــد
اجتازت امتحانها التاريخي عندما قامت البروليتاريــا الروســية بحســم ازدواجيــة الســلطة لصــالحها واقــامت الــدليل
على صحة تلــك النظريــة الــتي ســتقوم المميــة الثالثــة بتعميــم دروســها ونتائجهــا وتصــبح بــذلك إحــدى ركــائز الفكــر
اللينيني المبدع.
ج  Iالممية الثالثة وتعميم نظرية "الثورة المتواصلة عبر مراحل".
على خطى لينين قام ستالين بالدفاع عن النظرية اللينينية والتعريــف بهــا داخــل المميــة الثالثــة ممــا جعــل هــاته
الخيرة تتبناها وتجعلها في مقدمة اطروحاتها حول طبيعة الثورة العالمية وخاصة بالنسبة للمستعمرات والشــبه
مســتعمرات .ففــي برنامــج المميــة الثالثــة الصــادر ســنة  ،1928نجــد تحديــدا للثــورة البروليتاريــة العالميــة يــرى فــي
هاته الخيرة نتاجا لمسارات مختلفة وغير متزامنة.
ا ـ ثورة بروليتارية بالمعنى الخاص وتعني البلدان الراسمالية.
ب ـ ثــورة ديمقراطيــة بورجوازيــة تنتقــل إلــى ثــورة بروليتاريــة وتعنــي الــدول الراســمالية الــتي تعــرف نمــوا ضــعيفا
للراسمالية وحيث القطاع ل زال يحتفظ بقاعدة له.
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ج ـ الثورات الوطنية في المستعمرات وحروب التحرير الوطني وتعني الدول المستعمرة والشبه مستعمرة.
هك ــذا بالنس ــبة لل ــدول المعني ــة بالنقط ــة "ب" و "ج" تق ــوم البروليتاري ــا واحزابه ــا الثوري ــة ،بع ــد إنج ــاز ثوراته ــا
الديمقراطية او الوطنية الديمقراطية بالنتقال من الديكـتاتورية الديمقراطية للعمال والفلحيــن لــى الديكـتاتوريــة
الشتراكية للبروليتاريا.
وتكون من مهام هاته الثورات )"ب" و "ج"(:
 القضاء على القطاعية وكل اشكال الستغلل ما قبل -راسمالية. القيام بالثورة الزراعية. النضال ضد المبريالية من اجل الستقلل الوطني.عموما هناك محوران اساسيان للثورة في هذه البلدان:
 محور الثورة الزراعية ويعني الغلبية الساحقة من الفلحين. محور الستقلل الوطني ويعني مواجهة المبريالية.وبمناســبة النقــاش داخــل المميــة الثالثــة حــول "المســالة الصــينية" اصــطدمت "نظريــة الثــورة المتواصــلة عــبر
مراحل" مع النظرية التروتسكية حول "الثورة الدائمة".
وتركزت نقط الخلف حول:
 المسالة الفلحية. طبيعة البورجوازية الوطنية. مسالة الثورة الزراعية.كان تروتســكي ومــن يــرون رايــه مخطئــون لنهــم بتشــبثهم بنظريــة "الثــورة الدائمــة" اعتــبروا ان "بيــن كيرنســكي –
تشان كاي شيك والثورة البروليتارية ل وجود لنظام وسيط" يعنون بذلك نظام الدكـتاتورية الديمقراطيــة الثوريــة
للعمال والفلحين.
وقــد اثبــت التاريــخ صــحة الموقــف اللينينــي الــذي دافــع عنــه ســتالين واغلبيــة المميــة الثالثــة والقــائم علــى إعطــاء
الثورة الصينية المميزات التالية:
 الثورة الصينية ثورة بورجوازية ديمقراطية. الثورة الصينية ثورة تحرير وطني. القرار بضعف البورجوازية الصينية. إثبات الدور الهام للفلحين. اهمية قيادة البروليتاريا. دعم التحاد السوفياتي للثورة الصينية.د  Iما وتسي تونع :من ثورة "الديمقراطية الجديدة" إالى "الثورة الثقافية البروليتارية":
كانت الثورة الصينية إحدى المحطات التاريخية الكبرى التي اثبتت فيه نظرية " :الثورة المتواصلة عبر مراحل"
جذارتها واهليتها لتكون إحدى الركائز الهامة لنظرية الثورة العالمية التي صاغها لينين ودافــع عنهــا ســتالين وقــام
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بتطويرها ماو.
قام ماو بتحليل طبقي للمجتمع الصــيني اثبــت فيــه الطبيعــة الشــبه القطاعيــة والشــبه الســتعمارية للصــين ،كمــا
اوضح طبيعة الطبقات المتناحرة داخل المجتمع الصيني حيث ابرز الدور القيادي للبروليتاريــا الصــينية واهميــة
الفلحين ،كما اقام الــدليل علــى وجــود بورجوازيــة وطنيــة مناهضــة للســتعمار )رغــم تقلباتهــا( إلــى جــانب شـرائح
كمبرادورية من البرجوازية وخلــص كــذلك إلــى ســيادة بورجوازيــة بيروقراطيــة فــي خدمــة المبرياليــة ومتحالفــة مــع
كبار الملكين العقاريين.
مـ ــن ذلـ ــك تتضـ ــح طبيعـ ــة الثـ ــورة الصـ ــينية ومهامهـ ــا كـثـ ــورة وطنيـ ــة ديمقراطيـ ــة معاديـ ــة للمبرياليـ ــة والقطـ ــاع
والكمـ ــبرادور والبورجوازيـ ــة البيروقراطيـ ــة .وباعتبـ ــار الث ــورة الفلحيـ ــة ،المس ــتندة عل ــى الث ــورة الزراعيـ ــة وقي ــادة
البروليتاريا وحزبها الشيوعي ،الميزة الساسية لهاته الثورة.
لقد استوعب ماو جيدا طبيعــة الثــورة الصــينية باعتبارهــا تمــر بالضــرورة بســيرورتين مختلفــتين ومترابطــتين تمثــل
الث ــورة الديمقراطي ــة الس ــيرورة الول ــى الممه ــدة للس ــيرورة الثاني ــة اي الث ــورة الش ــتراكية ولك ــل منهم ــا تناقض ــاتها
وتحالفاتها واستراتيجياتها ومهامها السياسية والقتصادية والثقافية.
هكذا قام ماو بتطبيق نظرية الثورة المتواصلة عبر مراحل انطلقا من الواقع الخاص للصين.
وساهم بذلك في تطوير النظرية اللينينية عندما اقام تمييزا دقيقا بين الديمقراطيــة المنتميــة إلــى المفهــوم القــديم
والديمقراطية المنتمية إلى المفهوم الجديد فاطلق عليها اسم "الديمقراطية الجديدة".
ومن ثمة اخذت نظرية "الثورة المتواصلة عبر مراحل" اللينينية شكل جديدا ،لقــد اصــبحت " ثــورة الديمقراطيــة
الجديدة" ،فما هي "ثورة الديمقراطية الجديدة"؟
قام ماو بمعارضة مفهــوم "الديمقراطيــة القديمــة" مــن النــوع البورجــوازي بمفهــوم "الديمقراطيــة الجديــدة" المرحلــة
الولى للثورة الشتراكية.
ســيرا علــى خطــى لينيــن اعتــبر مــاو ان مســار التاريــخ العــالمي قــد تغيــر بانــدلع الحــرب المبرياليــة العالميــة الولــى
وقيــام اول ثــورة اشــتراكية منتصــرة )ثــورة اكـتــوبر  ،(1917وهمــا عــاملن اساســيان دشــنا عهــدا جديــدا للنســانية:
عصر المبريالية والنتقال إلى الشتراكية.
ـ ـ ك ــانت الث ــورة الديمقراطي ــة البورجوازي ــة )الن ــوع الق ــديم م ــن الديمقراطي ــة( تق ــوم بتط ــوير الراس ــمالية وتحقي ــقالمجتمع الراسمالي ودولته التي هي ديكـتاتورية البورجوازية .اما الثورة الديمقراطيــة الجديــدة )النــوع الجديــد مــن
الديمقراطيــة( فهــي كــذلك تســمح بتطــوير الراســمالية ولكــن تحــت قيــادة البروليتاريــا وتعمــل علــى بنــاء مجتمــع
الديمقراطية الجديدة حيث الدولة هي ديكـتاتورية الطبقات الثورية تحت قيادة البروليتاريا وحزبها الثوري.
 إن معاصرة الثورة للمرحلة المبريالية وضعف البورجوازيات المحلية التابعة وضع على عاتق البروليتاريا مهمةقيــادة الثــورة الديمقراطيــة الــتي اصــبحت بحكــم طابعهــا المعــادي للمبرياليــة إحــدى مكونــات الثــورة الشــتراكية
العالميــة .ويــرى مــاو ان الثــورة الشــتراكية العالميــة تعتمــد علــى البروليتاريــا فــي البلــدان الراســمالية كـقــوة رئيســية
والشعوب المضطهدة في المستعمرات واشباه المستعمرات كـقوة حليفة .وعلى هــذا الســاس اعتــبر مــاو ان "ثــورة
الديمقراطية الجديدة" تمثل حقيقة عامة بالنسبة للبلدان المستعمرة والشبه المستعمرة.
ـ مثلت التجربة الصــينية نموذجــا ناجحــا ل"ثــورة الديمقراطيــة الجديــدة" حيــث كــان امــام الشــيوعيين الصــينيينبقيادة ماو مهمتين للتحقيق:
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 -1إنجاز الثورة الوطنية والستقلل الوطني اتجاه المبريالية والستعمار.
 -2ـ تحقيــق الثــورة الديمقراطيــة عــبر القضــاء علــى القطــاع والكمــبرادور والبورجوازيــة البيروقراطيــة وإنجــاز الثــورة
الزراعية.
هكذا مثلت الثورة الديمقراطية في الصين العداد الضــروري للثــورة الشــتراكية ،بينمــا جســدت الثــورة الشــتراكية
النتيجة المنطقية للثورة الديمقراطية" .او ليس الهدف النهائي لكل شيوعي كما يقول مــاو هــو النضــال بكــل قــواه
من اجل التشييد النهائي للمجتمع الشتراكي والمجتمع الشيوعي".
ه I8خلصات عامة:
لقــد استعرضــنا مســار تطــور النظريــة الماركســية حــول الثــورة الديمقراطيــة عــبر تبيــان وجــود ثلث حلقــات متميــزة
آ
ومترابطــة فــي نفــس الن ،يجمعهــا جميعــا خيــط المنهجيــة الماركســية المســتندة إلــى الماديــة الجدليــة والماديــة
التاريخية ونظرية الثورة البروليتارية وبرنامجها.
* الحلقة الولى" :الثورة بل انقطاعات".
كــانت الــدول الثلث )إنجلــترا ،فرنســا ،المانيــا( عنــد منتصــف القــرن  19تعــرف نمــوا اقتصــاديا ووضــعا سياســيا
مختلفيــن .فــإذا كــانت فرنســا وإنجلــترا قــد قطعتــا اشــواطا هامــة بحيــث علــى إثــر الثــورات البورجوازيــة الــتي عرفتهــا
)الثورة النجليزية ،1689 :الثورة الفرنسية(1789 :ـ اصبحت البورجوازية تتبــوا مقاليــد الســلطة السياســية مدعمــة
في ذلك بنمو علقات النتاج الراسمالية ضمن راسمالية تنافسية بل )انطلقت الثورات الصــناعية داخلهــا( ،فــإن
البلد الثالث المانيا كان يعاني من تخلف اقتصادي كبير نتيجة سيطرة القطاع ونتيجــة التجزئــة القوميــة وســيادة
الستبداد السياسي .لقد كان الوضع ال لماني ينسحب على جل دول اوربا الغربية التي كان جلها لــم ينجــز ثــورته
البورجوازي ــة بع ــد ويع ــاني م ــن الس ــيطرة القطاعي ــة او الش ــبه -إقطاعي ــة ...ك ــانت الراس ــمالية ف ــي الماني ــا كمــا فــي
مجموعة من الدول الوروبية الخرى قد بدات تشق طريق نموها ،إل ان هذا الوضع الجديد قد تميز عــن ســابقه
فــي فرنســا وإنجل ــترا -قبيــل الث ــورات البورجوازيــة -بضــعف البورجوازي ــة وترددهــا وقبولهــا وتحالفهــا مــع انظمتهــا
القطاعية وذلك خوفا من الثورة البروليتارية الــتي تهــدد مصــالحها )مثــال المانيــا( .لقــد كــانت الطبقــة العاملــة فــي
الماني ــا -اكـثر -اهمي ــة م ــن نظيرته ــا الفرنس ــية إب ــان الث ــورة الفرنس ــية .وه ــذا وض ــع جدي ــد نت ــج ع ــن ق ــانون التط ــوراللمتكافئ للراسمالية والذي اكـتشفه لينين فيما بعد .بلدان متقدمة اقتصــاديا )إنجلــترا وفرنســا( وبلــدان متخلفــة
عن الركب لزالت الراسمالية داخلها تعيش بداياتها الولى.
عندما دقت ساعة الثورات الوربية في  ،1848كانت البروليتاريا متاهبة للنضال الثوري بينما كانت البورجوازيــة
ضعيفة في هذه البلدان )نعني المانيا وبــاقي الــدول الــتي كــانت اوضــاعها شــبيهة بالوضــع ال لمــاني( ومــترددة .فمــا
ك ــان بالمك ــان استنس ــاخ النم ــوذج الفرنس ــي )ث ــورة  (1789ـ ول ح ــتى القب ــول ب ــه لختلف الوض ــاع القتص ــادية
والسياسيةت
فــي هــذا الســياق قــام مــاركس ،الــذي كــان عارفــا بالتاريــخ ال لمــاني ببلــورة نظريتــه حــول "الثــورة بل انقطاعــات"
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انطلقــا مــن استحضــار دروس الحــرب الفلحيــة فــي المانيــا خلل القــرن ) 16انظــر كـتــاب "حــرب الفلحي ــن"-
انجلــس( بصــياغة الســتراتيجية الثوريــة الــتي كــانت تــرى ان البروليتاريــا بالعتمــاد علــى الفلحيــن وشــل تذبــذب
البورجوازية تقوم بإنجاز الثورة الديمقراطية وتهيــيء شروط الثورة الشتراكية .وهذا ما اطلق عليه اسم "الثورة بل
انقطاعات".
* الحلقة الثانية" :الثورة المتواصلة عبر مراحل"
لقد انطلق لينين في صياغته ل "نظرية الثورة المتواصلة عبر مراحل" من قراءته الجيــدة للــثرات الماركســي ومــن
تحليل الواقع الروسي )بلد شاسع يرزح تحت قهر دولة اوتوقراطيــة يشــكل القطــاع ســندها الرئيســي وتعــرف نمــوا
ومتاهبــة للنضــال الثــوري
للراســمالية تولــد عنــه نشــوء بورجوازيــة ضــعيفة ومــترددة وبالمقابــل بروليتاريــا مكافحــة
ووجود جماهير فلحية واسعة تعاني من القهر والستبداد القطاعي .وضمت روسيا والمبراطورية القيصــرية فــي
احضــانها العديــد مــن القوميــات والثنيــات والقليــات كــانت تعــاني مــن الضــطهاد القــومي والقهــر القطــاعي )انظــر
كـتاب "تطور الراسمالية" -لينين وكـتاب "ثورة البلشفة"(.
لقد كان علــى الثــورة الروســية بقيــادة البروليتاريــا ان تضــطلع بمهمــتين :القيــام بــالثورة الديمقراطيــة وحــل المســالة
القومية.
كــان هــذا هــو الطــار العــام الــذي تبلــورت فيــه افكــار لينيــن حــول الثــورة الديمقراطيــة وقــد ســبق ان ذكرنــا اهــم
المنطلقات والمبادئ اللينينية التي ادت إلى نشوء نظرية الثورة المتواصلة عبر مراحل.
)سبع مبادئ(.
وما نريد التاكيد عليه هنا هــو فقــط الشــارة إلــى ان كـتــاب لينيــن "المبرياليــة اعلــى مراحــل الراســمالية" يعتــبر مــن
وجهة نظرنا ذو اهمية قصــوى ذلــك انــه حــدد الشــروط الجديــدة للصـراع الطبقــي علــى الصــعيد العــالمي مــن خلل
تحليلــه لمميـزات وســمات المرحلــة المبرياليــة مــن تطــور الراســمالية فهــو فــي نفــس الــوقت يضــع الســس العلميــة
لستراتيجية الثورة العالمية.
لق ــد اعلن ــت الطروح ــات اللينيني ــة "انته ــاء الحقب ــة التاريخي ــة للث ــورات البورجوازي ــة )المبريالي ــة اعل ــى مراح ــل
الراسمالية( وافتتاح مرحلة الثورات الشتراكية .وبهذا اصبحت اللينينية هي ماركسية العصــر المبريــالي والثــورات
البروليتاريـ ــة .وكنتيجـ ــة منطقي ــة للتحلي ــل اللينين ــي فق ــد اعت ــبرت حرك ــات التحـ ــرر ال ــوطني ج ــزءا مكمل للث ــورة
الشتراكية الصاعدة وليس للثورة البورجوازية التي انتهت حقبتها التاريخية.
ول يمكن إدراك عمق النظرية اللينينية عن "الثورة المتواصلة عــبر مراحــل" الــتي ترتكــز علــى ســيطرة البروليتاريــا
في المرحلة البوجوازية من الثورة دون وضعها في إطار شامل للثورة العالمية.
فالســتراتيجية اللينينيــة للثــورة العالميــة تعتمــد كــذلك مفهــوم "الحلقــات الضــعيفة للنظــام" وقــانون التطــور الل
متك ــافئ للراس ــمالية وقي ــادة البروليتاري ــا للفلحي ــن )التح ــالف العم ــالي الفلح ــي ،ومفه ــوم الهيمنةالديولوجي ــة
للبروليتاريا في المسلسل الثوري عبر حزبها الشيوعي ...إلخ(.
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* الحلقة الثالثة" :ثورة الديمقراطية الجديدة"
ادرك ما وتسي تونغ في وقت مبكر من الثورة الصــينية القيمــة العالميــة لنظريــة "الثــورة المتواصــلة عــبر مراحــل".
كان حل قضايا الثورة الصينية يتطلب إيجــاد حــل للمســالتين الوطنيــة والديمقراطيــة اي بمعنــى ان الثــورة كــانت
تتميز بطابعها المعادي للمبرياليــة وللقطــاع وللكمــبرادور علــى حــد ســواء .وكــانت التشــكيلة الجتماعيــة للصــين
تتميز بطابع شبه -استعماري وشبه -إقطاعي )بــل واســتعماري مباشــر بعــد تــدخل اليابــان ابتــداء مــن .(1931ـ ممــا
جعل مهام الثورة الديمقراطية الصينية تتلخص في:
 تحطيم السيطرة المبريالية على الصين. القضاء على الراسمالية البيروقراطية وطبقتها البورجوازية البيروقراطية وعلى الكمبرادور. القضاء على الملكية العقارية الكبيرة وطبقتها القطاعية وإنجاز الثورة الزراعية. دعم الراسمالية المتوسطة وكسب تحالف البورجوازية الوطنية.وانطلقــا مــن التحليــل الطبقــي للمجتمــع الصــيني ،اســتطاع مــاو اســتيعاب جــوهر الثــورة الديمقراطيــة الصــينية
المتمثل في دور الغلبية الفلحية التي تمثل القوة المحركة الرئيسية للثــورة ،وفــي دور البروليتاريــا كطبقــة قائــدة
للثورة .فالثورة الصينية في عمقها حرب فلحية يقودها حزب شيوعي.
وبمــا ان الثــورة كــانت ذات طــابع وطنــي بالضــافة إلــى طابعهــا الــديمقراطي ،فقــد ادرك مــاو اهميــة وحــدة وتحــالف
الطبقات الربع )البروليتاريا ،الفلحين ،البورجوازية الوطنية ،البورجوازية الصغيرة( .ولحسم قضية السلطة،
المهمــة المركزيــة لكــل ثــورة حســب الطروحــة اللينينيــة ،اعتــبر مــاو تســي تونــغ ان الحــرب الشــعبية هــي الشــكل
الساســي للنضــال الثــوري والداة المســلحة )الجيــش الحمــر( هــي الشــكل الرئيســي للتنظيــم دون ان يعنــي ذلــك
إغفــال الشــكال الخــرى .مــن هــذا المنطلــق يشــكل الحــزب الشــيوعي )قيــادة الثــورة( ،الجيــش الحمــر ،الجبهــة
الوطنية المتحدة )تحالف طبقات الشعب الربع( الدوات الثلث في استراتيجية الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة او
ثورة الديمقراطية الجديدة.
ويتمثل الهدف السياسي للثورة في تحطيم الدولة القديمة )دولــة البورجوازيــة البيروقراطيــة والكمــبرادور ومل كــي
الراض ــي الكب ــار( وبن ــاء نظ ــام دولــة الديمقراطي ــة الجديــدة الــذي يقــوم عل ــى الديكـتاتوري ــة الديمقراطي ــة الش ــعبية
للطبقات الربع ونظام حكم سياسي تمثله الجمهورية الشعبية للديمقراطية الجديدة التي تسير نحو النتقال إلــى
الشتراكية تحت قيادة الحزب الشيوعي.
إن نظــام الديمقراطيــة الجديــدة ينبنــي علــى سياســة اقتصــادية جديــدة واقتصــاد جديــد يعتمــد علــى تــاميم مصــالح
الراسمال المبريالي ،ومصالح الراسمالية البيروقراطية ،وانتزاع اراضي الملكين الكبار وتوزيعهــا علــى الفلحيــن
الفقراء ،وتطوير اقتصاد وطنــي يســتجيب للمصــالح الساســية للشــعب .ودعــم وتطــوير ثقافــة وطنيــة ،ديمقراطيــة
ش ــعبية وعلمي ــة معادي ــة للمبريالي ــة ،وإطلق الحري ــات الديمقراطي ــة الساس ــية للش ــعب وحمايته ــا وقم ــع ك ــل
الطبقات المعادية للثورة وللشعب والدفاع عن الحقوق الوطنية والقومية والثقافية للشعوب والقليات.
تشكل نظرية ماو حول ثورة الديمقراطية الجديدة تطويرا لنظرية الثورة المتواصلة عبر مراحل للينين مــن خلل
تطويرها لدوات الثورة الثلث )الحزب ،الجيــش الحمــر ،الجبهــة الوطنيــة المتحــدة( ومــن خلل وضــعها لســس
دولــة الديمقراطيــة الجديــدة )التفريــق بيــن نظــام الدولــة القــائم علــى ديكـتاتوريــة الطبقــات الربــع ونظــام الحكــم
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المتمثــل فــي نظــام الجمهوريــة الشــعبية إلــخ( .ومــن خلل إدراك الطــابع المعــادي للمبرياليــة للثــورة والســير فــي
اتجاه بناء الشتراكية.
وبالستفادة مــن تجــارب البنــاء الشــتراكي ،ومــن تحليــل الهزائــم الــتي تعرضــت لهــا البروليتاريــا علــى يــد التحريفيــة
الســوفياتية وفــي بلــدان اوربــا الشــرقية ،وانطلقــا مــن دراســة خصــائص الثــورات المضــادة الــتي قــامت فــي اوربــا
الشــرقية )تشيكوســلوفاكيا والمجــر وفــي المانيــا الشــرقية وإعــادة الراســمالية إلــى يوغوســلفيا( وســلوك العديــد مــن
آ
الحزاب الشيوعية في اوربا الغربية وامريكا اللتينية وإفريقيا واسيا منحى تحريفي ،ومن تحليل الوضع الصيني
بع ــد النتق ــال إل ــى بن ــاء الش ــتراكية ،ق ــام م ــاو بإب ــداع مفه ــوم الث ــورة الثقافي ــة البروليتاري ــة باعتباره ــا ث ــورة طبقي ــة
تس ــتهدف اع ــداء الث ــورة المتمركزي ــن داخ ــل الجه ــزة القيادي ــة للح ــزب وللدول ــة وعل ــى مس ــتوى البني ــات الفوقي ــة
السياسية والثقافية واليديولوجية )تعليم ،ثقافة ،إعلم ،إيديولوجيا ،ادب وفنت(
وتمثل الثورة الثقافية البروليتارية ،التي اطلقت المبادرات الثورية لمليين الجماهير الثائرة من عمال وفلحيــن
ومثقفيــن ثــوريين والطــر الثوريــة للحــزب فــي مواجهــة اعــداء الثــورة مــن تحريفييــن وبورجــوازيين ،إحــدى اهــم
محطات الفكر الثوري الماركسي اللينيني بما شكلته من تطوير لفهم قوانين الصـراع الطبقــي فــي ظــل ديكـتاتوريــة
البروليتاريـ ــا وم ــن اج ــل الديكـتاتوريـ ــة الكامل ــة للبروليتاريـ ــا عل ــى ك ــل المسـ ــتويات السياس ــية ،اليديولوجي ــة،
القتصادية والثقافية.
إن الثورة الثقافية البروليتارية إسهام كبير في الفكــر الماركســي اللينينــي .وهــي بــذلك تعتــبر تطــويرا خلقــا وجديــدا
لنظرية الثورة المتواصلة عبر مراحــل اللينينيــة .هكــذا تكــون الثــورة الصــينية بقيــادة مــاو قــد قــامت بتطــوير نظريــة
الثورة اللينينية على مرحلتين )مرحلة الثورة الديمقراطية ومرحلة الثورة الشتراكية( وذلك مــن خلل الرتقــاء بهــا
إلى مستوى اعلى عبر مفهوم "الديمقراطية الجديــدة" وإغنائهــا فــي مرحلــة ثانيــة )مرحلــة بنــاء الشــتراكية( وجعلــت
الثــورة مســتمرة حــتى خلل الحقبــة الشــتراكية فــي ظــل ديكـتاتوريــة البروليتاريــا" .إن الشــيوعية هــي علــم تحــرر
البروليتاريا" كما يقول انجلس )انظر "مبادئ الشيوعية" -انجلس( وقد عرضنا بشــكل مركــز لحــدى جــوانب هــذا
العلم من خلل إبراز اهم حلقات التطور في الفكر الستراتيجي الماركسي.
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