
  السلم والحرب
  هل التحول من الرأسمالية إلى االشتراكية يتم بالسلم أم بالحرب؟: القضية األساسية -1-

  .مهمة القيادة السياسّية التقدمّية في البلد النامي إتمام الثورة الديموقراطية بثورة اشتراكية
  

األستاذ نسيب نمر نشر     التي وردت في مقال      نرى من المفيد أن نبدأ كلمتنا هذه بالعبارة التالية،        
هل هناك أفكار صينية بدون     " تحت عنوان    67 أيلول   10تاريخ  " إلى األمام " من   111في العدد   

  ":صينين وأفكار سوفياتية بدون سوفياتين
ن الخط الوحيد هو التطور السلمي للثورة بـل         أومما هو واضح أن االتحاد السوفياتي لم يقل         " 

 فـي ظـروف   إال أنـه    . ينية وإن الخط الرئيسي هو الكفاح المسلح      إنه أقر وفقاً للماركسية اللين    
 خط سياسته الخارجية  ، تنشأ إمكانية التحول السلمي مع العلم إنه قرر          معينة لهذا البلد أو ذاك    
ومع هذا فقد رأينا األحزاب والجماعات الثوريـة المؤيـدة لالتحـاد            . العامة، التعايش السلمي  

) أو تقول وتفعل أو تفعل وكأن هناك اتفاقـاً        ( تقول كلها    شعبيةالسوفياتي والمعادية للصين ال   
   ".بأن الخط الوحيد هو التطور السلمي للثورة

 تستشهدإن الصين الشعبية لم تضمن وثائقها الرسمية آراءها في وحدانية الكفاح المسلح بل              "و
ومـع  . نةنه عندما وضع خط التطور السلمي للثورة فعل ذلك في شروط وظروف معي            أ بلينين

هذا فإن األحزاب والجماعات الثورية المؤيدة للصين الشعبية والمعادية لالتحاد السوفياتي تقول            
  ".بأن الخط الوحيد هو طريق الثورة المسلحة) ن هناك اتفاقاًأأو تقول وتفعل أو تفعل وك(كلها 

لقائم اليـوم بـين     حقاً إن هذه العبارة تصور تصويراً دقيقاً وبارعاً واقع إحدى نواحي الجدل ا            
الصيني والسوفياتي إال أن البلبلة ال تقتصر فقط على هذه الناحية وإنما تتعـداها              " المعسكرين"

الناحية األعم، إلى قضية السلم والحرب بشكل عام، وذلك بغض النظر عـن الخالفـات               إلى  
م يقولون  فالسوفيات وأنصاره . األخرى التي تقع بين االشتراكيين بسبب مسائل العصر الكبرى        

:  تحت عنـوان   1965كما قال فرنسوا بيو في مقال نشرته جريدة الوقت في عددها األول عام              
  :"حول القضايا الراهنة للحركة الشيوعية العالمية"

 هي مسألة الحرب والسلم، فقد أصبحت هنـاك بعـد اآلن إمكانيـة درء               ربإذا كانت الح  ".. 
إلى أنه ال توجد مهمة أكثر إلحاحـاً        ) الشيوعيةالذي يشير هو مؤتمر األحزاب      (الحرب مشيراً   

  .." ميلمن النضال في سبيل السلم والتعايش الس
ضح أن خروشوف عندما أرسل رسائله الشهيرة إلى رؤساء العالم طالباً فيها حل             اوإنه من الو  

ن ونجـد كـذلك أ    . جميع المنازعات اإلقليمية بالطرق السلمية كان يفعل ذلك تطبيقاً لهذا المبدأ          
الخط الذي ال يتزحزح عنه االتحاد السوفياتي في جميع مواقفه الدولية هـو خـط معارضـة                 

موقفه : الحرب الناشئة عن أي نزاع كان بين أطرافها، إذا كانت هذه الحرب كبيرة أم صغيرة              



مثالً من أزمة البحر الكاريبي ومن أزمة الشرق األوسط األخيرة عندما اعتدت إسرائيل علـى               
ربية ونحن إذ نقول أن االتحاد السوفياتي ال يقف ضد المحاربين الـذين يخوضـون               البالد الع 

حرباً عادلة للدفاع عن أوطانهم أو للثورة على ظلم يقع بهم، وإنه يقف بثقله السياسي للـدفاع                 
أيضاً إنه يقف بكل ثقله السياسي إليقاف كل حركة يشتم منها تطور قـد              عن المضطهد، نقول    

 بالسلم، وذلك اعتقاداً منه بأن أية حرب صغيرة قد تشكل شرارة النـدالع              يؤدي إلى اإلخالل  
  .حرب نووية

. الم لألميركيين وبالتخاذل أمامهم   سأما الصين فإنها مع أنصارها تتهم االتحاد السوفياتي باالست        
  : مايلي1967فنقرأ مثالً افتتاحية العدد التاسع من نضال الكادحين عام 

الما يتعاظم جبروت االتحاد السوفياتي، القـوة االشـتراكية األساسـية،    إننا نسأل بكداش ط  ".. 
 يعتدي  ولماذا!... األميركان فيملك الصواريخ واألسلحة المدمرة، فلماذا يتواطأ مع المستعمرين       
ها دون حساب بينما يطلـب      المستعمرون واألميركان على الشعوب ويحتلون أراضيها وينهبون      

والصين ال تنكـر صـحة مبـدأ        ة االستعمار بأغصان الزيتون والمصالحة      مجابه... السوفيات
تعتقد بأن هذه الحلول تحقق أهـدافاً       عندما  وال ترفض تأييد الحلول السلمية      التعايش السلمي   

فهي ساهمت في مؤتمر جنيف لوضع حل سلمي للحرب التي كانت تـشنها فرنـسا               . تقدمية
كثيراً ما تردد مع أنـصارها أن الحريـة والتقـدم          إال أن الصين    . على شعوب الهند الصينية   

  .ينبعان من ماسورة البندقية وأن االستعمار نمر من ورق
 على كل منهما مـن قبـل اآلخـر          والتشنيعاتوهكذا يشتد الجدل بين الفريقين وتنهال التهم        

ويؤكد كل منهما على أنه هو الماركسي اللينيني وليس اآلخر، مستشهداً في كل قضية وكـل             
د يجـدر   حوعندما يبلغ األمر إلى هذا ال     . جدل بكل ما في جعبته من نصوص علمية ماركسية        

واقـع  البنا أن نفتح منافذ الغرفة المغلقة التي يجري النقاش ضمن جدرانها كي نخرج إلـى                
  .ونتلمسه

ولنعد إذن إلى القضية األساسية في موضوعنا الحالي، وهي فيمـا إذا كـان التحـول مـن                  
 يجدر  إلى االشتراكية يتم سلمياً أم بالعنف أو الحرب، وللجواب على هذه المسألة           الرأسمالية  

وقد مر معنا في المقالين السابقين أن مجتمعات        . بنا أن نضع معطياتها في الواقع الملموس      
الشعوب تؤلف جملة إنسانية تمر من طور إلى طور أعلى خـالل مرحلـة انتقـال ليـست                  

 الحركة العامة لتحول الجملة اإلنسانية معقـدة ويقـوم خطهـا     وإن. بالقصيرة وال بالبسيطة  
األساسي على العموم على حركات جزئية كل واحدة منها تخص مجتمعاً من المجتمعات فـي               
دولة معينة وتبرز بحركة هذا المجتمع للتخلص من القديم واالنتقال إلـى الجديـد بمرحلـة                

فنـرى إذن   . الجديـد لى النظـام العـالمي       ولالنضمام في النهاية ع    ،انتقال جزئية خاصة به   
ظهر عـام   مو: بوضوح أن التحول من الطور القديم إلى الطور الجديد له مظهران أساسيان           



يتضح عند التحول العام للجملة اإلنسانية، ومظهر خاص يتضح عند التحول الجزئـي لكـل               
حول من الرأسـمالية    وعند العودة إلى مسألتنا لنرى فيما إذا كان الت        . مجتمع في دولة واحدة   

إلى االشتراكية يتم سلمياً أم بالحرب يجدر بنا إذن أن نتساءل قبل أية إجابـة عـن هويـة                   
 أم  ،المتحول أهو الجملة اإلنسانية برمتها أم أنه مجتمع من المجتمعات نأخذه ال على التعيين             

  :فلنقسم المسألة إذن إلى العدد التالي من المسائل. أنه مجتمع معين
يتم التحول العام للجملة اإلنسانية من الرأسمالية إلى االشتراكية سلمياً؟ والجـواب             هل   -1

ألنه من ثورة أكتوبر حتى يومنا هذا وقعت حروب وثـورات وأعمـال             . بطبيعة الحال سلبي  
. وكانت واحدة من هذه الحروب عالمية وهي الحرب العالمية الثانيـة          . عنف ال حصر لعددها   

شترط في الحروب أن تكون راجعة بأسبابها إلى التنـاقض مـا بـين              ولعل من يقول أن ال ي     
  .التقدم والرجعية 

إن هذا صحيح فيمكن مثالً أن تشب الحرب بسبب تنازع على الحدود بين دولتين في درجـة                 
إال أن  . واحدة من سلم التقدم االجتماعي دون أن تكون لهذه الحرب أيـة صـبغة مذهبيـة               

والثورات المسلحة وأعمال العنف التي وقعت حتـى اآلن فـي           الغالبية العظمى من الحروب     
مرحلتنا االنتقالية الراهنة ترتبط ارتباطاً مباشراً بالصراع القائم بين الرأسمالية واالشتراكية           

وإن كل معطيات الظروف الحاليـة تـدلنا علـى أن االسـتعمار             . وبأزمة الرأسمالية العامة  
دم وال بد من أن تقع الثـورات المـسلحة ومختلـف            والرجعية لن يسلما بسهولة لقوى التق     

ويكفينـا  . أشكال النضال العنيف والحروب االستعمارية هنا وهناك على سطح الكرة األرضية          
مثال على ما نقوله هنا الحرب العدوانية األخيرة التي شـنها المـستعمرون علـى العـرب                 

  .بواسطة إسرائيل
ل الراهنة لم تكن مرحلة االنتقال الراهنة لم تكـن          ثانية نجد أن مرحلة االنتقا    وإننا من جهة    

 مستمرة بدون انقطاع تشتبك فيها كل الدول علـى سـطح            منذ بدايتها حتى اآلن حرباً عامة     
وإنه وأن كـان    . بل إن السلم شمل أكثر بقاع األرض فترات من الزمن طويلة نسبياً           . األرض

داد لحر بجديدة وعدوان جديد، أو أنه       السلم بالنسبة للمستعمرين يشكل إلى حد ما فترة استع        
وإن كان المستعمرون يتوقفون عن العدوان هنا ليشنوا عدواناً أخر هناك، إال أن حالة السلم               

بل إننـا نجـد إن الـدول        . ظهرت وتظهر وستظهر هنا وهناك في الجملة المادية اإلنسانية        
لسوفياتي والصين والواليـات  االتحاد ا: الرئيسية في المعسكرين األساسين في عالمنا الحالي    

المتحدة األميركية وبقية الدول الرأسمالية الكبرى تتعايش سلمياً منذ ما يقرب من ربع قـرن     
  ..تقريباً



ن جوابنا على سؤالنا فيما إذا كان التحول العامل لجملة اإلنسانية إلى االشتراكية             أفنجد إذن   
 محدود من األبعاد بحيث ال تحتمل في        يتم سلمياً هو أن هذه الجملة ليست بسيطة وذات عدد         

بل أن خطها   . حركتها العامة إال خطاً بسيطاً واحداً هو خط الحرب وحده أو خط السلم وحده             
العام هو تركيب معقد لهذين الخطين المعقدين بدورهما باإلضافة إلى خطوط عديـدة أخـرى         

  ...لنفس الختمثل الثورات المسلحة وغير المسلحة وأعمال العنف وأعمال ضبط ا
 المسلحة أو الحرب أمور ال يمكن تحاشيها أو تحاشي بعضها النتقال            هل العنف أو الثورة    -2

كل مجتمع دولة واحدة من الرأسمالية إلى االشتراكية؟ وهنا علينا أن ال ننـسى أن المجتمـع                 
ـ           ،اإلنساني ال يمكن أن يكون في عصرنا الحالي منعزالً         ن  وال بد له من أن يكـون جـزءاً م

نفة الذكر مـن الرأسـمالية   ي مرحلة انتقال الجملة اآل  الجملة اإلنسانية فيتأثر بها ويؤثر بها، وف      
لى االشتراكية نجد أن سؤالنا ال يعني إال المجتمعات التي ما زالت مرتبطة بشبكة الرأسـمالية   ا

فالقـضية  . العالمية أو التي تجتاز مرحلة انتقال جزئية تخصها بين الرأسـمالية واالشـتراكية            
عملية االنفصال عن الرأسمالية العالمية وااللتحاق باالشتراكية العالميـة فيـصبح           تخص إذن   

هل العنف أو الثورة أو الحرب أمور ال يمكن تحاشي بضعها           : بذلك السؤال على الشكل التالي    
راكية لينفصل كل مجتمع في دولة واحدة عن شبكة الرأسمالية العالمية ليلتحق بـشبكة االشـت              

العالمية ولقد قلنا فيما سبق من مقاالتنا أن ذوبان شبكة الرأسمالية العالمية يقع حالياً في حلقاتها                
وهنـا  . المهلهلة، من المجتمعات النامية المتطلعة إلى التخلص نهائياً من االستعمار والتخلـف           

شكل الـسلم   . ةيتضح أمامنا أن العملية معقدة وليست بسيطة يصح عليها شكل واحد من الحرك            
أنها عملية تاريخية أطول زمنياً بكثير مـن حركـة          . مثالً أو شكل الحرب أو الثورة المسلحة      

إنها حركة تحرر من ظلم بعيدة جذوره       . بسيطة تحقق هدفاً محدوداً بالسلم أوب العنف المسلح       
بـصورة  وإذا كانت اإلنسانية تطـوي      . في التاريخ لالنطالق إلى تحرير المجتمع باالشتراكية      

عامة عدداً من القرون لتمر من اإلقطاع إلى االشتراكية فإن على البالد المتخلفة التي يتـزامن                
فيها عدد من األطوار التاريخية، من اإلقطاعية إلى الرأسمالية، أن تطوى هذه األطوار بعـدد               

لفة لكـل   وتتركب حركة البلد النامي من الرأسمالية إلى االشتراكية من أطوار مخت          . من العقود 
منها ظروفه ومحتواه وقياداته االجتماعية، وذلك تبعاً لتركيبه االجتماعي المعقد والقائم علـى             

وهـذه الحركـة ال     . عدد من األطوار التاريخية المختلفة والمتزامنة كما سبق وقلنا قبل هنيهة          
لحتمية، وذلك  تتجزأ إلى أجزاء ال عالقة لها ببعضها البعض، بل هي واحدة بأسبابها وبنهايتها ا             

بغض النظر عن كل فلسفة تسود في قياداتها في كل طور من أطوارها، وعلى الـرغم مـن                  
ذلك ألنه سبق لنا    . توقفها في بعض الظروف وانطالقها في ظروف أخرى وتنوعها في شكلها          

ن توقفت فـي بعـض      إوقلنا أنها لكي تكون جذرية ال بد لها من أن تنتهي باالشتراكية وأنها و             



ن قبل أن تنتهي إلى هدفها النهائي األنف الذكر فإنها البد من أن تستأنف عاجالً أم أجالً                 األحيا
  : لتكمل الطريق وهي تنقسم إلى طورين رئيسيين

ويضم كل أجزاء الحركة وأطوارها قبل االنفصال عن شبكة االسـتعمار والرأسـمالية             : األول
وفي بدء هذا الطور يمكن أن تكون       . يرهوغايته فصل البلد عن هذه الشبكة، أي تحر       . العالمية

قصرت الفترة  ويمكن أيضاً إذا    . للحركة قيادات غير اشتراكية أو اشتراكية طوباوية أو غيرها        
 قيادة الحركة عدد من القيادات المختلفة في تفكيرها وفلسفتها          الزمنية لهذا الطور أن ال يتداول     

ي فلسفتها بتماسها مع الوقت أثناء ممارسـتها        بل تبقى هنالك قيادة واحدة يتطور تفكيرها وترتق       
للقيادة كما حدث مثالً في كوبا عندما أصبح القادة ذاتهم ماركسيين بعد أن وجدوا بالتجربة أن                

وهذا الطور ال بـد أن ينتهـي إلـى          . ال بقاء لثورتهم الديمقراطية إال بإكمالها بثورة اشتراكية       
لة هذا البلد األساسية، مسألة تخلفه المزمن وشـقاء         تحرير البلد من شبكة الرأسمالية لتجد مسأ      
هذه هي المهمة األساسية لكل قيادة سياسية تقدميـة         . جماهيره وتبعيته لالستعمار حلها الجذري    

 وإلى هذا الهدف تتجه كل حركة تقدمية في مثل هذا البلد، إلى التحـرر مـن                 ،في البلد النامي  
 كبيراً من أبعاد االستقالل الـسياسي واالقتـصادي         التخلف ومن االستعمار اللذين يحدان عدداً     

السبب بالذات نقول أن حركات التقدم في مثل هذا الطور تكون بمجموعهـا             ولهذا  . لذلك البلد 
 فـي   األمر الذي يختلف كلياً عما تواجهه الحركات التقدمية       . قبل كل شيء حركة تحرر وطني     

ركب هنالك المجتمع من عـدد مـن األطـوار          البلدان الرأسمالية المتقدمة صناعياً حيث ال يت      
فالهـدف  . ال توجد هناك إال الرأسـمالية     : كما هو الحال في البالد المتخلفة     التاريخية المتزامنة   

األساسي هناك للصراع بين التقدم والرجعية هو قلب الطبقة الرأسمالية لصالح الكادحين بقيادة             
ماركسية إذا أرادوا اختصار الطريق على أنفسهم       ال يمكنهم أن يتبعوا إال قيادات       العمال الذين   

  .وعلى بقية الشعوب المبتالة باستعمار وعدوانية رأسماليي بالدهم
ويضم األفعال الهادفة إلى تطوير االقتصاد الوطني وبناء العالقـات االشـتراكية مـع              : الثاني

ـ تصفية العالقات الرأسمالية واإلقطاعية، وذلك مع الوقوف بحزم          ت المعاكـسة   د الهجمـا  ض
ومن البديهي أن تتسع هنا الطبقة العاملة ويتعاظم نفوذها مع التقدم بالبناء            . للرجعية واالستعمار 

  .وينتهي الطور ببلوغ البلد الراهن مرحلة االشتراكية. الموسع لالقتصاد الوطني
شـبكة   هذه المرحلة التي يمر بها البلد النامي منذ انفصاله عن            تعقيدفنرى إذن بوضوح مبلغ     

نفـة الـذكر هـي      والقول بعد هذا بأن المرحلة اآل     . الرأسمالية حتى التحاقه بشبكة االشتراكية    
مرحلة عنف مستمر فقط أو مرحلة ثورة مسلحة واحدة أو رد عدوان استعماري واحد أو أنها                

لى تتسم بالسلم الدائم الذي ال يشوبه أي عنف، مثل هذا القول بعيد جداً عن واقع الحياة وقائم ع                 
  .قصر نظر وعلى تبسيط تعسفي في تطبيق اكتشافات العلم الماركسي



ا هل العنف أو الثورة المسلحة أو الحرب أمور ال يمكن تحاشـيها أو تحاشـي بعـضه                : ثالثاً
 أم أن السلم وحده وأن طال طريقـه هـو           ية إلى االشتراكية  النتقال مجتمع معين من الرأسمال    

نف الذكر؟ هـذا الـسؤال      في المجتمع اآل   االشتراكية   لوغاألفضل لتوفير الظروف المالئمة لب    
كالسباق يعني فقط مجتمعاً مازال مرتبطاً بشبكة الرأسمالية العالمية أو أنه انفصل عـن هـذه                

وإن تعيـين هـذا المجتمـع    . الشبكة إال أنه في مرحلة انتقال جزئية خاصة به إلى االشتراكية          
الحال تعيين ظروفه الداخلية والخارجية، أي تعيـين        بالسؤال الذي طرحناه أعاله يعني بطبيعة       

أسـمالية  حالته بين كل الحاالت التي يمكن أن نصادفها في حركته العامة لالنفصال عـن الر              
فإذا كان لدى القيادات التقدمية لهذا المجتمع نظرة تمكنها مـن تعيـين             . وااللتحاق باالشتراكية 

ع الملموس وكان لديها استراتيجية صـحيحة علـى         نفة الذكر بدرجة قريبة من الواق     الحالة اآل 
لتضع على أساس معطياتـه هـدفاً       العموم فإن بإمكانها عندئذ أن تقوم بتقدير للموقف الراهن          

وهذه الطريقة بالذات تتضمن السلم أو العنف       . معيناً واضحاً وطريقة عملية لتحقيق هذا الهدف      
  .أو الثورة المسلحة أو الحرب

كوبي في الفترة الواقعة بين أواخر حكم الديكتاتور باتيـستا وأزمـة البحـر              ولنأخذ المجتمع ال  
  :فهذه الفترة تتضمن أربعة أطوار هامة. الكاريبي كمثال حي على ما نورده هنا

كان الموقف في أواخر حكم باتيستا يستدعي التخلص من هذا العميل وأجهـزة حكمـه               : أوالً
ميركان وكانت الطريقة الوحيـدة إلـى هـذا الهـدف           لتحرير كوبا سياسياً من المستعمرين األ     

  .الواضح الثورة المسلحة
بعد انتصار الثورة المسلحة وقيام الحكم الـوطني بقيـادة كاسـترو انهالـت تهديـدات                : ثانياً

وكانت الرجعية  . المستعمرين األميركان ودسائسهم وتخريبهم من كل حدب وصوب على كوبا         
حكم هيمنتها على االقتصاد الكوبي خير عون للمـستعمرين         هناك بما تملك من وسائل مادية ب      

فكان الموقف يستدعي حالً جذرياً لـيس أقـل مـن تغييـر             . وأكبر خطر على الثورة الكوبية    
وكانت الطريق إلى هذا الهدف الواضح الثورة السلمية بتأميم القطاعـات           . عالقات اإلنتاج كلياً  

أمالكهم والقيام باإلصـالح الزراعـي وإقامـة        الحاسمة لإلنتاج وسحق اإلقطاعيين بمصادرة      
ية ألن  موكانت الثورة سـل   ... التعاونيات وتطهير جهاز الدولة من المخربين واالنتهازيين الخ       

ألن الحكومة الثورية هي التي قامت بها وما كان بمقدور الرجعيـة            و ،يةمالحكومة الثورية سل  
  .ورةوال المستعمرين وضع أية مقاومة مسلحة في طريق الث

جن المستعمرون األميركان  وأصيبوا بالسعار النفصال مجتمع عن شبكتهم العالمية وهو            : ثالثاً
فشددوا الحصار عليه وسعروا الدسائس والمكائـد       . على مرمى حجر من بلدهم انفصاالً نهائياً      

ثم إنهم جمعوا شتات الخونة من الكوبيين والمرتزقة من كل لون وقذفوا بهم علـى               . من حوله 
فكان الهدف الواضح بالنسبة لقادة الثـورة الكوبيـة رد هـذا            . كوبا لإلطاحة بحكمها الثوري   



وكانـت معركـة خلـيج      . العدوان، وما كانت هنالك طريق سوى مجابهة المعتدين بالـسالح         
  .زير الشهيرة التي سحق بها العدوان األميركياالخن
قواعد للصواريخ المتوسطة المـدى علـى        أقام االتحاد السوفياتي     ةبعد المعركة السابق  : رابعاً

وقامت أزمة البحر الكاريبي الشهيرة وكادت تندلع نيران حرب نووية تكـون            . األرض الكوبية 
وهو ذاتـه بالنـسبة لقـادة       (فكان الهدف الواضح بالنسبة لقادة هذا البلد        . كوبا أول ضحية لها   

وكانـت  . تقالل كوبـا وثورتهـا    الخروج من هذا المأزق مع االحتفاظ باس      ) االتحاد السوفياتي 
وقـد تـم هـذا بـسحب        . الطريق إلى هذا الهدف ضبط األعصاب ريثما ترم األزمة بـسالم          

  .الصورايخ السوفياتية من األرض الكوبية لقاء تعهد أميركا بعدم االعتداء على كوبا
رح وبعد، فحينما ننظر إلى مسألة التحول إلى االشتراكية دون تعيين ظروف خاصة، حينما نط             

هذه المسألة بشكلها العام فإننا كما سبق ورأينا في مقالنا هذا نجد أمامنا شبكة معقدة من الطرق                 
أما الطريق الواحدة فال تكون إال في حالة معينة         . والمواقف، ال طريقاً واحداً يتبعه هذا التحول      

الحالـة  وال بد من أن ترتبط هـذه الطريـق ب         . قائمة على ظروف محدودة بزمن قصير نسبياً      
ثم إنه ال يشترط    . األنفة الذكر لتوصل إلى هدف واضح محدد، فتتنوع إذن تبعاً للحالة الراهنة           

نـه يكـون علـى      إنف الذكر أن يكون االشتراكية أو تغيير عالقات اإلنتاج، بل           في الهدف اآل  
على الطريق المتعرج المتشعب المعقد الطويل الذي يبدأ من االنفـصال عـن             " محطة"العموم  

  .الشتراكيةرأسمالية وينتهي بااللتحاق بالا
  
  


