
الديمقراطية والشعبية في الصين

فلديمير لينين 

 Leإن مقالة الرئيس المؤقت لجمهورية الصين، صن يات - صن، التي اقتبسناها عن جريدة "

Peuple" (279.الشتراكية الصادرة في بروكسل هي مقالة في منتهى الهمية بالنسبة لنا نحن الروس (

 يقول المثل: عين الغريب أصدق. وصن يات- صن شاهد "غريب" جدير فوق العادة، إذ أنه، بوصفه
 إنسانا9 تعل=م في أوروبا، يجهل، كما يظهر، روسيا جهل9 تاما9. وها نحن نرى هذا الرجل المثقف ثقافة أوروبية،

 )، ها نحن نراه يطرح280ممثل الديمقراطية الصينية المناضلة والمظف=رة، الديمقراطية التي اكتسبت الجمهورية (
أمامنا- بشكل مستقل تماما9 عن روسيا والخبرة الروسية والدب الروسي – مسائل روسية صرفة.

 إن هذا الديمقراطي الصيني التقدمي يفكر تماما9 كما يفكر الشعب الروسي. والشبه بينه وبين الشعبي
الروسي كبير لدرجة التماثل التام في الفكار الساسية وفي جملة من التعابير.

 عين الغريب أصدق. إن برنامج الديمقراطية الصينية العظمى- إذ أن مقالة صن يات- صن عبارة عن
 برنامج من هذا النوع- يحملنا على أن نبحث مرة أخرى، من وجهة نظر الحداث العالمية الجديدة، مسألة
 العلقة بين الديمقراطية والشعبية في الثورات البورجوازية السيوية المعاصرة ويضع أمامنا الفرصة الملئمة

 ، والتي لم1905لذلك. وهي مسألة من أخطر المسائل التي واجهت روسيا في عهدها الثوري الذي بدأ منذ سنة 
 تواجه روسيا وحدها، إنما تواجه آسيا من أقصاها إلى أقصاها كما يت=ضح من برنامج الرئيس المؤقت للجمهورية

يران والصين. Wالصينية، ل سيما إذا ما قارنا هذا البرنامج بتطور الحداث الثورية في روسيا وتركيا وا

 فـ روسيا هي، دون شك، من وجوه عديدة جدا9 وأساسية جدا9، دولة من الدول السيوية، وهي فضل9 عن
ذلك، دولة آسيوية من دول القرون الوسطى المتوحشة جدا9 والمتأخرة تأخرا9 مشينا9.

 إن الديمقراطية البورجوازية الروسية مطلية بدهان الشعبية، ابتداء من بشيرها الوحيد البعيد سليل النبلء
  ونواب حزب الترودوفيك في مجالس1905هرتزن، وانتهاء بممثليها الكثيرين- أعضاء اتحاد الفلحين في سنة 

 ). وها نحن نرى الن الديمقراطية البورجوازية في281 (1912-1906الدوما الثلثة الولى، في سنوات 
 الصين مطلية بشعبية من اللون نفسه. فلنتبين بمثل صن يات - صن "المضمون الجتماعي" لتلك الفكار التي

 ولدتها حركة ثورية عميقة تسهم فيها مئات ومئات المليين من أناس ينجذبون الن بصورة نهائية إلى تيار
المدنية الرأسمالية العالمية.

 إن كل سطر من برنامج صن يات- صن مشبع بديمقراطية مخلصة. كفاحية: التفهم التام لعدم كفاية
 الثورة "العرقية"، ليس من أثر لتجاهل السياسة أو حتى للستخفاف بالحرية السياسية، أو لي تفكير بامكان

 الجمع بين الحكم المطلق في الصين و"الصلح الجتماعي" في الصين، والتحويلت الدستورية في الصين،
الخ...



 ديمقراطية صافية مع مطلب الجمهورية. وضوح في طرح المسألة بصدد حالة الجماهير، بصدد النضال
يمان بعدالة قضيتهم وبقوتهم. Wالجماهيري. عطف شديد على الكادحين والمستثم_رين، وا

 نحن حيال أيديولوجية عظيمة حقا9 لشعب عظيم حقا9، لشعب ل يحسن النواح على عبوديته التي استمرت
نما يحسن كذلك النضال ضد ظالمي الصين طيلة Wقرونا9 وحسب، ل يحسن الحلم بالحرية والمساواة وحسب، وا 

القرون.

 بديهي أن يقارن المرء عفو الخاطر بين الرئيس المؤقت للجمهورية في الصين السيوية، الميتة
 والمتوحشة، وبين مختلف رؤساء الجمهوريات في أوروبا وأمريكا، في بلدان الثقافة الراقية. نرى رؤساء

 الجمهوريات هناك جميعهم متعيشة، عملء للبورجوازية أو دمى في أيدي البورجوازية المتعفنة والملطخة بالقذار
 والدماء من الرأس إلى أخمص القدم، ل بدماء الباديشاهات والبوغديخانات، بل بدماء العمال المضربين الذين

 أعدموا رميا9 بالرصاص باسم التقدم والمدنية. إن رؤساء الجمهوريات هناك، هم ممثلون لبرجوازية تبرأت منذ زمن
 جد بعيد من جميع مثل عهد الشباب، وعف=رت وجهها في العهر وباعت نفسها نهائيا9 لصحاب المليين

والمليارات القطاعيين الذين تبنوا طراز التفكير البورجوازي، الخ...

 ونرى هنا السيوي، الرئيس المؤقت للجمهورية، ديمقراطيا9- ثوريا9، زاخرا9 بما تزخر به من النبل والبطولة
 تلك الطبقة التي ل تسير انحدارا9 بل تصعد تصعيدا9، والتي ل تخشى المستقبل، بل تؤمن به وتناضل بتفان في
 سبيله، الطبقة التي تكره الماضي وتحسن نبذ عفنه الجيفي= الخانق لكل حي، الطبقة التي ل تتشبث بالماضي

للحفاظ عليه ولبعثه بغية الحفاظ على امتيازاتها.

 وماذا؟ أل يعني ذلك أن الغرب المادي قد تعفن وأن النور ل يشع إل من الشرق المتدين المتصوف؟
َ_ طريق الغرب، وأن مئات ومئات  كل. إن ذلك يعني العكس تماما9. معنى ذلك أن الشرق قد سلك نهائيا9

المليين الجديدة من الناس ستشترك من الن فصاعدا9 في النضال من أجل المثل التي توصل إليها الغرب.

 لقد تعفنت البورجوازية الغربية التي قد وقف أمامها حفار قبرها – البروليتاريا. أما في آسيا فما تزال توجد
 برجوازية كفوءة لتمثيل ديمقراطية مستقيمة، كفاحية ومخلصة، ورفيقة جديرة بالمبشرين العظام والرجالت العظام

الذين شهدتهم فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر.

 إن الممثل الرئيسي أو الدعامة الجتماعية الرئيسية لهذه البورجوازية السيوية التي ما تزال قادرة على
لى جانبه، توجد برجوازية ليبرالية ورجالتها، من أمثال يوآن شي- Wإنجاز عمل تاريخي تقدمي. هو الفلح، وا 
 كاي، قادرون أكثر من غيرهم على الخيانة، فقد خافوا بالمس من البوغديخان، وعفروا جباههم أمامه، وبعد

 ذلك، عندما رأوا قوة الديمقراطية الثورية، عندما أحسوا بانتصارها تحولوا عن البوغديخان، وفي الغد سيخونون
الديمقراطيين من أجل صفقة مع بوغديخان قديم أو "دستوري" جديد.



 ولول وجود النهضة الديمقراطية الصادقة السامية التي تلهب جماهير الكادحين وتجعلها قادرة على
 التيان بالمعجزات، والتي تشف عنها كل عبارة في برنامج صن يات- صن، لما كان بالمكان تحرر الشعب

الصيني فعل9 من العبودية التي استمرت قرونا9.

 ولكن أيديولوجية الديمقراطية الكفاحية هذه تمتزج لدى الشعبي الصيني. أول9، بأحلم اشتراكية، بأمل
 تجنب الصين للطريق الرأسمالية، بأمل درء الرأسمالية، وثانيا9، بمشروع إصلح زراعي جذري وبالدعوة إليه.

ن الشعبية بالمعنى الخاص  وهذان التجاهان الفكريان السياسيان الخيران هما بالضبط ذلك العنصر الذي يكو=
ضافة إلى الديمقراطية. Wلهذه الكلمة، أي خلفا9 لديمقراطية، وا

فما هو أصل هذين التجاهين وما معناهما؟

 لم يكن بإمكان الديمقراطية الصينية أن تسقط النظام القديم في الصين وتظفر بالجمهورية من دون
 نهوض ثوري وروحي هائل يستحوذ على الجماهير. ومثل هذا النهوض يفترض ويولد أصدق العطف على حالة

ريها. وفي أوروبا وأميركا اللتين اقتبس منهما الفكار التحررية fجماهير الكادحين وأشد الكره لظالميها ومستثم 
 رجال الطليعة في الصين، جميع الصينيين ما دام هذا النهوض قد استحوذ عليهم، طرحت على بساط البحث

 مسألة التحرر من البورجوازية، أي الشتراكية. ومن هنا ل ندحة من أن ينبثق ميل الديمقراطيين الصينيين إلى
الشتراكية، من أن تنبثق اشتراكيتهم الذاتية.

 إنهم اشتراكيون ذاتيا9، لنهم ضد ظلم الجماهير واستثمارها ولكن الظروف الموضوعية في الصين، وهي
 بلد زراعية متأخرة، شبه إقطاعية، ل تطرح على بساط البحث أمام هذا الشعب الذي يكاد يبلغ نصف مليار

 نسمة غير شكل معين وخاص تاريخيا9 من أشكال هذا الظلم وهذا الستثمار، هو القطاعية. وقد قامت
 القطاعية على سيطرة ظروف المعيشة الزراعية والقتصاد الطبيعي، وقد كان ربط الفلح الصيني بالرض بهذا
 الشكل أو ذاك مصدر استثماره القطاعي، وكان القطاعيون كل9 بمفرده ومجتمعين مع البوغديخان بوصفه رأس

النظام المعب=رين السياسيين عن هذا الستثمار.

 هكذا يتبين أن جميع أفكار وبرامج الديمقراطي الصيني الشتراكية ذاتيا9 ل تعدو أن تكون في الواقع
 برنامج "تغيير جميع السس الحقوقية" "للملكية غير المنقولة" وحدها، برنامج القضاء على الستثمار القطاعي

وحده.

 هذا هو كنه شعبية صن يات- صن، كنه برنامجه الثوري، الكفاحي، التقدمي، برنامج التحويلت
الزراعية الديمقراطية البورجوازية، وكنه نظريته المد=عية بالشتراكية.

 وهذه النظرية إذا ما نظرنا إليها بوصفها مذهبا9 هي نظرية "اشتراكي" رجعي، بورجوازي صغير. لن الحلم
 بأن "درء" الرأسمالية في الصين أمر ممكن، وبأن "الثورة الجتماعية" هي أسهل في الصين بسبب تأخرها،

 الخ..، هو حلم رجعي تماما9. وصن نفسه يحطم نظريته الشعبية الرجعية هذه بسذاجة عذراء، إن أمكن القول،



 بسذاجة منقطعة النظير، ويبددها هباء منثورا9 باعترافه بأن "الصين على عتبة تطور صناعي" (أي رأسمالي)
 "هائل" وبأن "التجارة" (أي الرأسمالية) في الصين "ستنمو نموا9 جسيما9" وبأنه "ستصبح لدينا بعد خمسين سنة

 شنغهايات كثيرة" أي مراكز يتكدس فيها مليين من الناس ويتركز فيها الثراء الرأسمالي والعوز والبؤس
البروليتاريان.

 ولكننا نسأل، وفي هذا السؤال بيت القصيد، في هذا السؤال أهم نقطة كثيرا9 ما تعجز حيالها الماركسية
 المزعومة الليبرالية البتراء الشوهاء- نسأل: هل يدافع صن يات- صن، على أساس نظريته القتصادية الرجعية،

عن برنامج زراعي رجعي حقا9؟

 فحوى المر في كونه ل يدافع عن برنامج زراعي رجعي. فحوى المر أن ديالكتيك العلقات الجتماعية
 في الصين يتلخص في كون الديمقراطيين الصينيين الذين يحبذون الشتراكية في أوروبا صادقين قد حولوها إلى

 نظرية رجعية، وفي كونهم يطبقون، على أساس هذه النظرية الرجعية القائلة بـ"درء" الرأسمالية، برنامجا9 زراعيا9
رأسماليا9 صرفا9، رأسماليا9 لقصى حد!

 وفي الواقع، إلم تؤول "الثورة القتصادية" التي يتحدث عنها صن يات- صن بمثل هذه الحماسة
والغموض في بدء مقالته؟

 تؤول إلى تحويل الريع إلى الدولة، أي إلى تأميم الرض عن طريق ضريبة موحدة بالروح التي قال بها
 هنري جورج. أما في الحقيقة فإن "الثورة القتصادية" التي يقترحها ويبشر بها صن يات- صن ل تتضمن البتة

أي عنصر واقعي آخر.

 إن الفرق بين قيمة الرض في مناطق الفلحين النائية وفي شنغهاي هو الفرق في قدر الريع. وقيمة
 الرض هي الريع المصبوغ بالصبغة الرأسمالية. وجعل "الزيادة على قيمة" الرض "ملكا9 للشعب" يعني تحويل

الريع، أي ملكية الرض، إلى الدولة، أو بعبارة أخرى تأميم الرض.

 وهل يمكن مثل هذا الصلح في نطاق الرأسمالية ؟ ل يمكن وحسب، إنما هو عبارة عن الرأسمالية
 الصرفة، المنسجمة لقصى حد والبالغة درجة الكمال والمثالية. وقد أشار ماركس إلى ذلك في "بؤس الفلسفة"،
 وبرهنه بصورة مفصلة في المجلد الثالث من "رأس المال"، وطوره بوضوح كبير أثناء جداله مع رودبرتوس في

"نظريات القيمة الزائدة".

 إن تأميم الرض يمك=ن من القضاء على الريع المطلق ومن البقاء على الريع الفرقي= وحده. وما تأميم
 الرض، حسب تعاليم ماركس، غير إزاحة احتكارات القرون الوسطى وعلقات القرون الوسطى من الزراعة

 لقصى حد، عبر أكبر حرية في التداول التجاري المتعلق بالرض، وأكبر السهولة في تكييف الزراعة حسب
 السوق. وتتجلى سخرية التاريخ في كون الشعبية تطبق باسم "النضال ضد الرأسمالية" في الزراعة برنامجا9 زراعيا9

يعني تطبيقه الكامل أسرع نمو للرأسمالية في الزراعة.



 ما هي الضرورة القتصادية التي استدعت في بلد من أشد البلدان الفلحي=ة السيوية تأخرا9 نشر أرقى
 البرامج الديمقراطية البورجوازية حيال الرض؟ إنها ضرورة تدمير القطاعية بجميع أشكالها ومظاهرها. فبمقدار
 ما تأخرت الصين عن أوروبا واليابان، أحدق بها خطر التجزئة والنحلل الوطني. وليس من شيء في طاقته

 "تجديد" الصين غير بطولة الجماهير الشعبية الثورية القادرة في المجال السياسي على إنشاء الجمهورية
الصينية، وفي المجال الزراعي على ضمان أسرع تقدم للرأسمالية عن طريق تأميم الرض.

 أما، هل ينجح ذلك وبأي قدر، فهي مسألة أخرى. فمختلف البلدان قد طبقت في ثوراتها البورجوازية
 درجات مختلفة من الديمقراطية السياسية والزراعية، وبأشكال في منتهى التنوع. يقرر المر الظرف الدولي ونسبة

 القوى الجتماعية في الصين. إن البوغديخان قد يعمل لتوحيد القطاعيين والبيروقراطيين ورجال الدين ولبعث
 الوضع القديم. أما يوآن شي- كاي، ممثل البورجوازية التي لم تكد تتحول من بورجوازية ملكية ليبرالية إلى

ل_كي=ة والثورة. إن الديمقراطية  بورجوازية جمهورية ليبرالية (وهل ذلك لوقت طويل؟) فسينهج سياسة المناورة بين الم_
 البورجوازية الثورية التي يمثلها صن يات- صن تفتش بصورة صحيحة عن سبل "تجديد" الصين في تنمية مبادرة

جماهير الفلحين وحزمها وجرأتها لقصى حد فيما يتعلق بالصلحات السياسية والزراعية.

 وفي النهاية، ستنمو البروليتاريا الصينية بمقدار ما تزداد الـ"شنغهايات" في الصين. وستشكل في أكبر
 الظن لونا9 من حزب عمالي اشتراكي- ديموقراطي صيني ينتقد طوباويات صن يات- صن البورجوازية الصغيرة

 ونظراته الرجعية، ويبرز على ما نعتقد بحرص ويصون ويطور النواة الديمقراطية الثورية في برنامجه الزراعي
والسياسي.

"نيفسكايا زفيزدا"، 

 1912 تموز (يوليو) 15، 17العدد 

406-400، ص ص21المجلد 
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 الفور. تبن تكتيك مقاطعة� دوم��ا(البل��ان القيص��ري) الدول��ة الول. ن��ص البنام��ج الزراع��ي لت��اد الفلحي� عل��ى مطل��ب إلغ��اء اللكي��ة الاص��ة
 للرض، وتس���ليم أراض���ي الدرة والكن���ائس والعائل����ة القيص����رية والت���اج والدول���ة للفلحي. أب���دى الت����اد ف سياس���ته اليوع����ة والتذب���ذب. فم���ع



 مطالبته بالقضاء� على ملكية� الل�كي العقاريي للرض، وافق على دفع تعويض جزئي لم. تعرض ات��اد الفلحي من��ذ أول خط��واته بال��ذات
 انل اتاد الفلحي لعامة� روسيا.1907للحقات� البوليس. ف مستهل سنة 

 �������������
لينين المختارات المجلد الثالث

1/9/2005تنضيد واصل العلي حمص 


