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ـــ«متتـــشق ﴿ ي ّاملد ـــن يف اG»ةّة الربجوازي  ّ ـــســــ . فّحب دون توق
سفجّرتفيو ّ ا يون ل ىل حضا�مه دون اكـرتاث رمغ علاحون اإلمرب�
سّأهن ّم  هد مّ ا^ّون أنحي َا يرمل  َ ثـسـ ّدفع gآلالف إىل ا يف هـذا . أرل
َّالز بـارود وا^ّشـمتيمن اGي  يـع راحئـة ا يـه ا  ّ ل مجل  حنـاءم يف لك أف

ت يــث  ّالعــامل، و ــشـ ت يح ــاحرات الرأســام ن ــه  ي ّد  ل ت  ،ة إىل أقــصاهاف
تد يث  ّو يشـ يح بقة العام يه نضال ا  ّ ل لط يث هتـبف ّة، و  املاليـني ح

ب َمن جامهري ا تعمراتملسـتع يـه و،ملـسـدين يف ا نـدفع  فيـث   ،تح
لـومني ل�فـاع عـن �حتـاد ظ جديدة مـن املُ، قوافلّعىل ا^وام

ييتلا تفيسو ّ، مـوطن حـراكت ا هـر يف ّحـرل يظر، يف هـذا الـزمن 
ــص ــخلّدارة دور اّال ــه ةيان ــوم ب ية اGي تق ــرتا يــ-ك�ش ّا^ميقرا ة ط

ي ّواأل سرتداممم ية وأنصارها يف أ ثا مة ا ن   ﴾.ل
  

يوعي ال سادس،ياملعلشـاملؤمتر ا ّ ا يان،ل   1928 لب ا



  
  
  
رشي﴿ هد �رخي ا ّمل  ــ ب ــ لي نش ــل ذ� ا ث ــه  ي ــا  ن ــدا، ز ّة أب ل م ف ــاق م ف

سق يـه فكـرا عـىل درجـة مـن القـذارة . لفوا نـا  هد ز فكـام مل  م يـش
ثلام هولتّوا ميل  يـة املعـارص  ضل ليـه فكـر اإلمرب� س«عل ّا . »لميلـ

يــة، حتــضري لــسـّإن دور ذ� الفكــر إمنــا هــو، يف ا جياسة اخلار
ي ّاحلرب بأكرث الطرق رشاسة وو يحشـ ّة ور ام ّفلكـ. اتـدمرية وجع

تد ّا سلح سعور إىل ا ّ اجلـري ا تـ شطت ـود أعوانـه لملـ نـح إال و
ي ــر ّال يمس ــر ــري ال ّني وغ يفلني مس ــأ ــلم« خطــب لت ــع »يةس  ووض

ـــات  ي س«قاتفا ّا شاريع »الملـــ ياغة  نـــدوات و ـــمي ا نظ مـــ و ـــ ص ل ت
سالم« سالم« ومقرتحــات »لــا ، مولــود »عــصبة األمم«إن . »لــا

ياتفرساي، ويه أكرث  نة نزقـا يف العقـود األخـرية، قاتفا صـ القر
يقة ا ّختفي  لن ندشاط احلريبحق شاريع نـزع  ع  ياغة  مـأعضاهئا  بـص

س ّا ييتّسلـاإن �حتاد . الحل ّهم وأمـبي يفـضح أحـافيو ا أصـدقاء ل
س ّا ّتــــالم العظــــامء، اGيــــن يرفــــضون فــــضح ذ� الـــ ضليل ل

سخرة مقرفـةا^بلومايس بحوا  مـ، فقد أ نعـة .صـ ق لقـد سـقطت أ
س ّا ـــ ـــرى ال ـــع ي ي بح ا تّالم وأ مجل كـــشري اإلمـــرب�يل يف وحض لصـــ
  ﴾.الهنار

  
يوعي ال سادس،ياملعلشـاملؤمتر ا ّ ا يان،ل   1928 لب ا
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يلودج لّيةمرب�اإلع القوى العظمى ّوقت 1§ ية  نوات من احلرب، عىل اتفا رش  ك، بعد  قسـ ع
سالحث عن نزع ّتحدتو. احلرب خارج القانونة ضعوا ّا  ويه تدمع ، جاهدةىسعتو. ل

ية ية كزعامء �شرتا ّا^ميقرا ية ط ّالعا نة ّ حىت ،مل يÌ أن  تقاد العامل وا مييذهب يف ا شغ هع ل
تاكري س حرأس املال � ّتضمن ا ل   .الم يف العامل أمجعسـ

يوعياملؤمتر يفضح  سادس العامليلشـّا ّ ا ساعي اليت ت ل مليع تÒ ا يل ريممج تضل إىل 
يÌ بلك خزيامجل بقة و. لشغاهري ا يةلطيذكر ا ّالعام ية ل ّالعا شعوب  ومل ّا هَل دة ملضطالاكدحة وا

تجربة ا سـّيف العامل أمجع  تقوم هبا اليت تواصÌ ملاغرى ّصال بّ الهنروبحب و،نوات األخريةلب
يةاإلالقوى  ّمرب� تعمرات، وبأحداث هذه اّ ضد ل سـّشعوب ا لسـ نة األخرية وما اكن فهيا مل

ثورةل يف ّمن تدخ ّا ية ل ّا تداد خطورة الصلّصين ّ، وا  ّدام فÜ بني القوى اليت حترضشـ
سام يوش يف بولويا، والهتّالصني  قتال ّمن جديد، ومتركز ا ن سـهتدف جل بارش اGي  يديد ا مل

يا توا تقالل  نا ي ييت �حتاد وضع ةرود خطايزتيف ذات الوقت ر ّيذك و.لسـ سو يا فل اGي  ّ
سه يف يني اGي تقف عىل رأسه إجنلرتانفجيد  سكر اإلمرب� ل مواة  املؤمتر ر ّيذك. مع

يوعي سادس العامليلشـّا ّ ا بنيّ بلكل ّ تÒ الوقائع اليت  ياسة احلربُ جت ند سـرم  ع 
 Òيني، ت ياسةلاإلمرب� ّببت أن ميكهنا اليت لسـّا ييف اكرثة تس ّ عا باغت هائÌةمل شلك   ٍ م   .ب

يوعياملؤمتر م ّقدلقد  سادس العامليلشـّا ّ ا يال للقوى ل ية حتل  يا ّا سـ تصاديةولسـ �ّ  اليت ق
Ìب تحضري للحرب ا ملقرشعت يف ا   .ل

تّلقد متزي ّت ا نذ املؤمتر ّحول يوعي مالت اليت حدثت يف الوضع العاملي  العاملي اخلامس لشـّا
تداد هائل يف gناحرات ة خطورشـ يع ا ت  يةلمج ّالرأسام ييت �حتاد ةّقو ظماعتب، ول سو يا فل ّ 

يا  يا تصاد� و سـا سـ بري، وبقدرق ثورية منو احلركة بك  ية ا ّالو ل ّن به ط تعمرات و شـيف ا ملسـ
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تعمرات ويف مقدمهتا الص ّا بقي بني g، وعاّ رسيّ، منوانيملسـ لطتداد خطورة الرصاع ا شـ
بقة  بورجوازية وا لطا يةل ّالعام ب�ل يةان ل يف ا ّالرأسام   .ل

يةاإلتناحر القوى يزداد  ّمرب�  ىلgإلضافة إولكن .  من أجل األسواق وضوحا أكرث فأكرثل
ناحرات يرسم تتÒ ا سّدام الرّ الصلت ّييس اGي  يق سكرين أمجعم العاملئ هة جلايف  :مع إىل 

يلاهة جلا يف و؛العامل الرأساميلّ لك وىلاأل ّثا هور�ت ة احتاد ن يمجلا سو ّا يت فيل ية ةّ ك �شرتا
بقة ّتجمعتاGي  يةلط حوð ا ّالعام ية ل ّالعا شعوب  ومل ّا هَل تعمراتملضطا   .ملسـدة يف ا

سلطة الرصاع من أجل حتطمي  ّا يةل سو ّا يت فيل ثورة وّ ّا ية ل ّا نة لّصين  مطلقةهمي، ومن أجل 
تحواذ عىل  ،ّالصنيعىل  يةسـومن أجل � سوق الرو ّا سـّ ن أي من أجل إماكية ؛ّل

ي تغالل � تا توفحسـ تñرات ا ّاطات اليت ال حتىص من املواد األوية و� مل رة يف تÒ سل
ب�ان سأó  إ- لا ية   أعىلعىلمن ذ� الرصاع هو   هذه وعىل ، رأس املال العامليعندمهأ
نقطة ية خطر حرب اآلن يقوم لا ّإمرب�   . جديدةل

يةاإلسوف لن تكون احلرب  2§ ّمرب� ية ل ّالعا تخمل بÌ، فقط حرب آالت  تسـ ا دم فهيا ملق
تّوإنام ّوارد املادية،مكيات هائÌ من امل رش واملاليني منالينيامل طالسـ  ترضب . لب ا سـو

تحاربةّجامهري ساك ب�ان ا ملن ا  الúيز بني اجلهبة وطضمحل أكرث فأكرث خطتسـو ،ل
  .ّاملؤخرةو

يوعياملؤمتر يشري  سادس العامليلشـّا ّ ا هائل يف ل منو ا ل إىل ا سلحل ت،لتّا ّ وا بري يف لكجديد ال
ّيلتّا ّسكريةلاة قن سكرة ،ع ساكن لع وما اختذ من إجراءات  ّا ّ ياة ل تصاديةحلوا �ّ ّ لك  يفق

ب�ان  يةلا ّالرأسام يا ل سكرة إيطا ل، و يةع ّالفا سكري يف فرسا، والقوانني شـ ن، واإلصالح ا لع
ّسكريةلا ية اليت جادت هبا الع ّر ي يف جع كيكوسلوفا تعدادات، وتقوية اتشـ ّاحلرية سـ�  يف ب

ئات أراكن القوى العظمى  يه من  تو يا  يبولويا وروما ب ن هن يةاإلج ّمرب� يا ل ن، وما وقع يف أملا
تعدادمن  سكرة  ات إلعادةسـا سكرة القدمية يف أشاكل جديدة، وا لعا يف أمرياك، ّالعامة لع

تعداد يا العظمى سـوا ّاحلريةنات بريطا تب ّ يف ب�ان ا ها ويف مقدل تابعة  ّاج ا ل ند ل لهمهتا ا
توجب أسلحة ،ي من ة كوهنام قو�ن حبرتان، أمرياك وإجنلرتافسانتإن . وغريها يسـ 
  .جديدة
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سكرة املعارصة للجامهري هم جدا أن نأخذ بعني  ،لعيف ا بارملمن ا  واقعا مفاده أن عت�
تدابري  ّتدّالعامة لتÒ ا باب إىل مت ّتد  و،لشـّا ّجزيمت ساءا إىل ئ ّا  عىل األقل ّ، نظر�لن

  ).، اخلبلغار�نسا، بولويا، نفر(

يون واصليف الوقت اGي ي 3§ يه اإلمرب� سلّ  تف ها لمه حتضريحهم ول ضلحرب اليت تفر
ياسة ية لسـّا ّاخلار شدج  ،ّ يةة الّدون من حدي ّر  ّاملؤخرة »متكث«ا مل طاملف.  داخل ب�اهنمجع

يني ال ميكن »هادئة« تحاربواللإلمرب� تخذّالربجوازيةو. ي أن  تّ لك ت  ّا تل ّدابري   ّقي رشلت
نظ ّمقاومة    . سـياسة احلربّ ضد مة من جانب العاملم

ّت بورجوازيةت تّ لك لخذ ا تدابري  لا ية من « تÒ حصل عىلل مفن ذ� . »ّاملؤخرةلتغطا
سل ّالقوانني ا يا، مل تحكمي املفروض يف أملا نقاgت يف إجنلرتا والرنوج، وا نطة عىل ا ل ل

تعلّوخمط ّط موند ا ياء امل تعاون رشاكت ا لّصق  مي يلكب ّنا س«وامحلÌ لصاحل . ةع ّا  »ناعيلّصمل ال
نقاgت غري ا يّوا رس يف إجنلرتا«سة ملتسل ت»سـبنمذهب  رشكة ا ّ وا مل حدة يف أمرياك ل

نقاgت  يةلوا ّالفا نقاgت زمن احلرب يف شـ سكرة ا ية، وقانون  تابعة ل�وó اإليطا ل ا ع ل ل
تدابري . نفرسا بقة لكّها لهتدف تÒ ا يةالعلطإىل ضامن حتطمي اكمل حركة ا ّام  بقوة ل

سالح ّا   . احلربإعالن حلظة ل
سلفرق، ّ غري رمسيعىل حنوكام توجد،   ّ ندا »اخلوذة الفوالذية«حة كـم يا ويف  نل يف أملا فن

ن«و ّا سا، » الوطينّا^فاع«ن يف بولويا و»ةاصلق يالت، واخللمن يف ا لتشكيع هذه ا  مج
رس هي ية وحتطمي احلراكت اإلرضاgتكدف إىل  ّالعام  احلرب، بل زمن  ال فقط زمنل

تحضري  لا ّسكريةلا ّنظامتمل اهبذهتوتربط .  أيضاهال به ع ّسكريةلاشـ و ابطات ّ بعض الرع
ية سا ئا ب�ان لن بري من ا ليف عدد  يةاإل القوى ّمعوتد. ك ّمرب� ية العظمى ل َالفا ّ نوبشـ  ج يف 
gياأورو رشيق كام يف بولويا ويف روما ن ا ن يةرق ّ الطّ ذ� أن؛ل ّالفا ها عظمي األشـ ّيل  ة من مه

يةاإلة حتضري احلرب  ّمرب� هور�ت احتاد ّ ضد  خصوصا،هاعاندال ول يةمجلا سو ّا يت فيل ّ 
ية   .ك�شرتا
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تد ّو تظام خطورة تدابري تشـ g يةمقع األحزاب تشويه ون يو ّا ع سـتجد فروع يقربا، و ؛لّشـ
يةممّية األ يو ّا ع ّها �دد لّشـ نحرصة بنفس بّ لك يف ّ غري رشعيعىل حنو وجودها يأن  �ان لا

ية ّالرأسام   .ل

متربي� 4§  ّ سلح يسـ هائÌ للحرب لتّا تعدادات ا ل و� يةاإلسـ ّمرب� بورجوازية ل بذل ا ل،  ت
سملوأنصار ّ ا يل امجلاهري الاكدحة ورصهم عن ّ الربجوازيون الصل هد  حقغار ا ف  يقةلتضلجل

نافقة بقة ّإهنم و. مالوقائع خبطاgت  يب ا تظام تأ g لطحياولون ل يةن ّالعام اد  عىل �حتل
ييت سو يا فل يهونّروج مبا يّ ّ من روح  ياسة سلم سمل«سـة و ّا يطلق الربجوازيون يف . »ل سـو

بÌمحرهب ييتحتاد عىل � ملق ا سو يا فل يةلّص اّ تا ليحة ا سملاحلرب من أجل«: ل ّ ا ّ ضد !ل
ّيلُبا ّتحد. »!حلضارةارة ّة مدملشف يونهبذ4 وأّالربجوازيةث ت يون- كا �شرتا  طا^ميقرا
سملأنصارو ّ ا ثريا ل سالح عن نزع ،كالربجوازيون الصغار،  ّا تحكميل ّإن األمر،  ؛ل واألمن وا

بدو، أن ختدم ّ إال ثرةّ تÒ الرثّال ميكن للك. وضع احلرب خارج القانونهو  يعىل ما 
ياسة يلسـّا ّ القو بريانفاقّ إال  وما ذ�،ةم   . اك 

بة األمم اليت ت يّألفعصإن  نني خلت،  سع  نذ  ّت  كجمع سـ ت يني للحفاظ عىل ة من اإلمربم ل�
ي فرساي القامئ عىل »سمل« ّاتفا ثورية لب وسحق احلركة ّ الهنةق ّا يف العامل أمجع، إن هذه ل

تحضري احلرب  بارشة  بحت، أكرث فأكرث األداة ا بة، أ لا مل ص يةاإللعص ّمرب� احتاد ّ ضد ل
هور�ت  يةمجلا سو ّا يت فيل يةّ يات ا وحتالفاتما قام من ّلك ف ...ك �شرتا عاية حتت رقتفا
ي�حتضري احلرب  لسرتّ إال ريمال تعصبة األمم  ييت�حتاد ّ ضد  خصوصا،تسهو سو يا فل ّ.  

ياسـهتم  5§ يني أن يواصلوا  سـال ميكن لإلمرب� ّاحلريةل يةّ إال ب يط مع �شرتا كتعاون  شـ -نب
ية ّا^ميقرا ية ط ّالعا هرتفقد . مل ية 1918- 1914 حرب ظأ ّالعا يني  مل ّاإلصال همح  عىل و
يقي اك ينيشحلقا ّرتا ينيّينيطنو-ك ّ وشو ية�ذ ذنمو. فين ياسة �شرتا ك احلني، رشعت  -سـ
ية ّا^ميقرا بح ط بلور  تص  لت يةات ية-كشرتا ّإمرب� شوفةل ية. مك  بح زعامء �شرتا كوأ -ص
ية ّا^ميقرا سائل الفاصÌ، ال فقط مدافعني بل مقاتلني ط يع ا سرتدام، يف  مل ونقاgت أ مج م
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يعة نشطني يةاإلطل و ّمرب� يل حتضري احلرب ، والل يةاإللتسه يدخرون دا  ّمرب� ّ ضد ل
هور�ت احتاد  يةمجلا سو ّا يت فيل ية لكام وجدوا ّ يالGك �شرتا   . سب� 

ييسعى الزعامء � ّصال يةم احلركة اقسناون ملضاعفة ح ّالعام همل شديد رصا ع،  ّ ضد بت
يةاحلركة  يو ّا ع نقاgت ويف لّشـ ّنظامتل وبإ�رة خالفات يف ا ية امجلاهري م ّالعام يا  (ل نيف أملا
يبإن هذه ). وإجنلرتا يهتم لاألسا يةتيج، إضافة إىل إسرتا تصادية يف املعارك م�هنزا �ّ  ق

بقة إضعاف، وإىل ّالربجوازيةالكربى، تريم إىل تقوية  يةلط مواقع ا ّالعام تايل ختلق ل gل، و
ية من خوض حروب ّالربجوازيةن ّالظروف اليت متك ّإمرب� بقة وجيب.  جديدةل لط عىل ا

ية ّالعام باه إىل الطرق اليت حترضل ّ أن تويل أكرب ا يةنت ية- ك هبا �شرتا ّا^ميقرا  احلرب عىل ط
ييت�حتاد  سو يا فل   : ا بعض مهناوهذ. ّ فكر�ّ

يل ّترو. أ يةاإل«قبج خرافات من  ّمرب� ّسكريةلا« و» امحلراءل ية ومماثÌ » امحلراءع ّالفا  شـ
ي gّ   ؛ ذ�ما شابهة، ولبلشف

يةتنرش فكرة مفادها أن . ب تاتورية العام ّا^ ل تكون ّك بب حرب، أو  تكون  سـ  سسـ
باهبا عىل األقل    ؛سـإحدى أ

نافق مفاده. ت س أنميقدم موقف  ساندة ا ّ gإلماكن  ل ت، لكن مع معارضة يفيوم
يني و يو ّا ع يةممّية األلّشـ يو ّا ع   ؛لّشـ

ية حنوتروج . ث ّمواقف اهنزا ية احلكومة م سو ّا يت فيل   .ّ مضلÌ»ّةييسار« صيغب ّ
نا خطر احلرب، يف هذه اّقد سـّم  يق تÒ الطرق، خصوصاّنة األخرية، عدلل  Ìث لتطبة أ  م

ينيعند  يا-ك�شرتا يني يف أملا نا^ميقرا تخد�ا.ط يون حلفاؤمه سـ كام ا ومل يكن  ،تسكالرتو
ندما ، وضوحذ� بأقل ثال،و4ثّحدع  يدور« عن ،م    . ، اخل» الكوالكغزو«عن  و»مالرت

ية»يسار«زعامء د ّلقد أك ية- ك �شرتا ّا^ميقرا يةموقف ط يو ية ا يذية األ ّ جملس  عّ شـ لمم  تنف
ثامن  يةبأهنم أخطر األعداء داخل احلركة القايض لا ّالعام يانة ل ياسة ا يدا �ما  خل تأ سـ بك ّ

سل ية يف برو ثا ية ا هم يف مؤمتر األ نة األخرية وسلو كخالل ا ن ل مم ب ّسـ ك ّ   اGينّ إهنم مه؛ل
لنقذون زعامء ا .  يف اللحظات احلرجة»يسارية« جبمل ّالربجوازيةميني اإلصال# وي

نون أن ّو تحدة، وعدوا يعل ية ا ية عدوا اجلهبة العام يو ييت واحلركة ا سو نظام ا ّ ا ّّ مل ل ع شـ ي ل ّل ّ ّ ل ف ّ ّ
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سمل العاملي« ّا يفا »ل ية«حل و ّالر ّيضل العمال وتضطرب أفاكرمهّ حىت »جع  ّرستييف ؛ّ
يقّلربجوازيةل ياسـهتا تطب  ّريةاحلسـ    .ب

يةنوات األخرية أن اجلهبة اللسـّنت أحداث ابيّلقد  6§ ّر ياسةئيسـّ يةاإلالقوى ّ لك لسـ  ّمرب�  ل
ييت �حتاد ّضد وضوحأكرث بتتجه  سو يا فل ثورة وّ ّا ية ل ّا ناحرات القوى . لّصين تلكن 

يةاإل ّمرب� تدل  ّ يجة اخلالفتشـ يهنانت خطورة   Üنةعىل ب ف -1914فإذا اكنت حرب . لهمي ا
يةال 1918 ّعا يام ثورة األمل بارشة  بقوىل قد انهتت  يةم ّ عام تصارها يف ل  اإلمرباطوريةن وا

يرصية القدمية، وإذا اكنت تÒ احلرب قد طو ّا تحرلق ّرت حركة ا تعمرات، ل ملسـر يف ا
تفاضات ية جامهرييةّ ثوريةحراكت ونوأ�رت ا ّ عام بÌ، ؛ يف أوروgل ملق فإن احلرب ا

ُت ية، ولّصتد إىل عامل اسـمت قوية ّ ثوريةًض حراكتهنس ىل أوسع جامهري إيكناعة األمر
تصاد الز ّالفالحني يف ب�ان � َهّىل املاليني من ساكإراعي وق تعمرات ا ملضطن ا . دةملسـ

يةإن أزمة  ّالرأسام  جامهريية ّ ثوريةها، ميكهنا أن ختلق حركةمظاهر جىلاحلرب أو، ل
يجيب عىل . دامّ الصاندالعقبل أن ّ حىت واسعة ينيلشـّا ّو عوا امجلاهري وأن ّ أن جيمع
يويمايقودوه نضال ا ل يف تÒ احلركة كام يف ا سبّ ثوريةنشطة بأ،يبلغواّ حىت ل  ،َ  ك

سلطة  ّا يةل ّالعام ية َ وتركزيّاإلطاحة gلربجوازية ول تاتورية العام ّا^ ل  .ّك
نجح  يون يإذا مل  يو ّا ع يويم من أجل مطالب أيف لّشـ نضال ا شديد وترية ا لوروg يف  ل ت

توح من أجل لعامل األا نضال إىل نضال  مفكرث إحلاحا وحتويل ذ� ا سلطة ل ّا اإلطاحة ول
يام احلرب  ف-  gّلربجوازية نع  قال ميكن أن  يةاإليف ا^ول مي ّمرب� يةل اإلطاحة ّ إال ئيسـ الر
ث ،- gّلربجوازية نضال ا ّفإن ذ� ا ل بارشة ل ّشابت من أجل املصاحل ا غيÌ ممزوجا للمل

نضال gيةاإلّ ضد  الواجب خوضه العامل ّمرب� بقة ل شاط ا  Ìيضاعف بدرجة هائ لط،  ن سـ
ية ّالعام تّالربجوازية وحيرج ل ّ سواء يف ا متده فهيال ومن الواحض . سـتعحضري للحرب أو يف ما 

يني شن ّأن حماوالت اإلمرب� بقة باطأسـتت احلرب ل يجة املظاهرات امجلاهريية  للط  تن
ية ّالعام هل فÜ ل بح من األ س، و يةاإلبعد حتويل تÒ احلرب سـيص ّمرب� ية g حرل ّأ  هل

يني تايل قلب اإلمرب� gلو يع األحوال، . ل ُويف  ت بقةمج ُهر ا لط ية ظ ّالعام رشاحئ األخرى ل ل وا
سار أكرث فأكرث يÌ، نزوعا حنو ا يمن ا لشغ ّوتطو. ل ثورية ر احلركة ت ية ا ّالو ل ّن يف ط
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Ìتعمرات بصورة هائ يةممّية نرش تأثري األلإن ذ� خيلق قاعدة عريضة . ملسـا يو ّا ع  لّشـ
يني ضد لوتقوية نضال  يو ّا ّ ع ياسة لّشـ ية ّالربجوازيةسـاكمل  ّالعا ياسة تÒ مل  اليت تؤدي لسـّا

ثلام  إىل هاد  تغالل و� تداد خطورة � ما ضط سـ ّثري الصشـ ببت ّدامات و   . احلروب يفتس
™  
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نفصل احلرب عن  7§ يةتال  ّالرأسام نضال!ل توجب ا ل و  أن ّيف املقام األول،احلرب، ّ ضد يسـ
ّهم بوضوح، بأي حرب تعل باهبا  وما،ق األمرنف ّ لك حاó خاص يف،سـيه أ وحياول . ةّ

ها تقد يون تربير احلرب  ميالر ب ية  جع وال يقل عهنم . »ال مفر مهنا«طبيععىل أهنا ظاهرة 
ية ّر يّطخمبل أوئك اGين يزمعون الوصول إىل إزاó احلرب جع يا ّطات  ل مل جوفاء جب وةخ

ياتو قاتفا هودّ بقة . ع و يةلطوتعارض ا ّالعام ّنظرية ذ� gّ لك ل يةاملل ّار يقة كسـ ية  مع ا للينين
نضال فعيل يدة  ية الو لالفكر، ويه القاعدة ا   . احلربّ ضد حلعلم

بب احلرب األصيل يسإن  ّ، من ة كوهنا ظاهرة �ر  »ّ سـ.مبدأ«ن يف ة، ال يمكخي
ياسة ، كام ال يمكبرشل اعندطبيعي وفطري  ها احلكومات»ئةسيّ«سـن يف  وإمنا . تنهتج 

بب يمكن ذ�  تلّسا ها  بقات  متع إىل  سام ا ييف ا ط بعضنق تغلّألف0 ّ من  ِ ها مسـ بعضني و
ت تغّألفياآلخر  َ من  يةو. ّنيلسـم ّالرأسام تارخي املعارصل بب احلروب يف ا ل يه  لويس . س

تعارض  يف تÒ احلرب ما يةأسس وتهو غريب، وال  ّالرأسام ية اخلاصة ول ّا ّ  لوسائل مللك
تاج تعارض . ناإل سةوتكام ال  نا فنظام ا تغالل مل بارشة: سـو� يجهتا ا ملتÒ احلروب يه  تن   .ف

ية بلغت طور ية، من ة كوهنا مرحÌ من الرأسام لإن اإلمرب� ل تاكرات، ّ ّشدد من ح � ت
ناحرات إىل حد  ّحدة ا يه ال لتّّ فبح  سمل«يص ّا تظار حروب اسسوى  »ل نرتاحة يف ا

ساحة الكون. جديدة مإن  تصادية وثرواته ّ �ّ ناء األرض اليت قامت فهيا ( ق gسـتث
ية تاتورية العام ّا^ ل يل من القوىلكّها يه ) ّك تاكر من جانب عدد  ئتقربا موضوع ا ضي  ح

ب�ان ال يمت وفق وترية . العظمى تلف ا يايس يف  تصادي وا تطور � للكن ملا اكن ا خم سـ لل ق
تج عن ذ� رضورة دامئة إلمت سام العاملنساوية،  ويف آخر األمر، ال ميكن أن . قتعادة ا
سامّيمت يةاإلحبروب تقوم بني القوى ّ إال قت هذا � ّمرب� يل ّ الر ية أخرى، ال . ةئيسـ حويف 4
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تعمرات يد يف ا ئات املاليني من العامل وا تغالل  سـميكن احلفاظ عىل ا ب ملسـ لع ّ إال م
هاد هي ثري من ا^ضطحبروب � ّدر فهيا ا   . ملك

نفصل احلرب عن  يةتال  ّالرأسام  لقضاء عىلgّ إال  احلرب عىلالقضاء إذن، ال ميكن :ل
ية ّالرأسام تغلنيب اإلطاحةإذن جيب . ل يني ا سـبقة الرأسام ل تاتورية جب تركزي وو ،ملط ّا^ ك

ية ّالعام يةوجب  ول كناء �شرتا ي وأن ب ّنصل إىل إزاó الفوارق ا نظرية ّ لك إن. ةلطبق
هر  يا«ظأخرى ولك اقرتاح آخر �ام  نه»قعوا يل وال  ميك إمنا هو  يل معر ّ إال تضل يطأن 

تغالل واحلروب   .سـنظام �
يةظتلف، Gا نظر�تّ لك للينين ا نظام الرأساميل، من »إزاó احلرب«ية حول لّسلم الا ل ا

ّوبني ية للجامهري ت ّالعام يد املطَهضمل ولك ال هدفوصلحدين الطريق الو  اإلطاحة: ل إىل ا
gية ّلرأسام   .ل

ية قلب من غري املمكنلكن  8§ ّالرأسام سلل تفاضة  نف، ودون ا ّ دون  م ن حة ودون مجÌ من ع
شـهن ّاحلروب  بقة ت يةلطا ا ّالعام نة، مرحÌ احلروب . ّالربجوازية عىل ل هففي املرحÌ الرا

يةاإل ّمرب� ثورة ول ّا ية ل ّالعا ثلام بنيمل ّ، ال مفر،  نني، مم شنلي ذ�  ّن أن  بقة ت يةلط ا ّالعام  ل
 gيةحرو ّأ شـهنّالربجوازية عىل هل ّ، وال ميكن تفادي حروب  يةا ت تاتورية العام ّا^ ل  عىل ّك
ية وّالربجوازيةا^ول  ّالرأسام ية ل ّالعا ية وال ميكن تفادي حروب،مل ّ و شـهنّ ثوريةطن  ّ ا ت

شعوب  ّا يةاإلّ ضد دةطهَضملال ّمرب� بب لهذا . ل تحدعىل وجه لّسا ّا بقة يدل للط، ال ميكن 
ية ّالعام ثورية  ل ّا ية، ولوضع حدل يل �شرتا ها يف  ّخالل نضا ك بس يع احلروب، أن تعلن ل مجل 

يزيّ لك ّ ضداّأهن   .متحرب دون 
تجئ يف ظروف عحرب، عىل وجه احلرص، ّ لك »تنتج« نة  بقات  ياسة  تلن  ي ط معسـ

نف أخرىإىل  و،»وسائل أخرى«معينة إىل  يب  عأسا ية Gا، وجب عىل . ل بقة العام ّا ل لط
ناية بعأن حتلل  تارخيي واّ ل املغزى ا ّ نة، ووجب ل بقي للك حرب  معليايس واملعىن ا لط ّسـ ّ

تاحربة ب�ان ا بقات القائدة يف لك ا ملعلهيا أن تقمي دور ا ل ّلط ّ ية ْ ثورة العام ّ من وة نظر ا ل ّ ل
باه خاص g ،ية ّالعا نت   .ّمل
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نا املرحÌ الر ّتفرض  نة علي لها حروب بني ّ أو:ثة أنواع من احلروب بني ثالّ منزيأنها
يةاإلا^ول  ّمرب� هال يةا^ول ّ ضد ةّة موّضاداملورة ّثلا و�نهيا حروب ؛نفس  ّالعام حيث  ل

ّي يةتشـ ية و�لهثا حروب؛كد �شرتا ّ و تعمرات،ّ ثوريةطن ّ ضد ملسـ أساسا يف ا
يةاإل ّمرب� هاد ل   .انعدووضط، ويه حروب تقاوم ما متارسه تÒ القوى من ا

يدي وهو حرب مهنلونا (يف احلاó األوىل،  ثال  تقلا  ية 1918-1914م ّالعا خيوض )  األوىلمل
 gيةالطرفان حر ّإمرب� ية ل ّر   . جع

ية،  ثا نيف احلاó ا تدخ(ل ّثال ذ� ا يا ّ ضد للم يةسـرو سو ّا يت فيل وحدمه  )1921-1918  يفّ
يون ية خيوضون احلرب اللاإلمرب� ّر يةا^ ويف مواهتم ختوض ،جع ّتاتورية العام ل   حرgّك

بقة ّثورية ية ويف صاحل ا ية �شرتا يل  لط يف  ك قض يةبس ّالعام ية ل ّالعا   . مل
ثة،  ثا ليف احلاó ا ّثال ذ� احلرب اليت شـهن(ل يون م ثورة عىللا اإلمرب� ّا ية ل ّا وحدمه ) لّصين

يون يةال نألشطة يقومون gلاإلمرب� ّر ها جع ساكض والهنب، لكن احلرب اليت خيو ّا ّ ن ل
َه يةاإل عىلدون ملضطا ّمرب� ثورة عّتوس يه حرب عادó ويه إحدى وسائل ل ّا ية ل ّالعام  ل
ية ّالعا   .مل

يل طابع يةحرب بروح ّ لك حتلبعد  ّمار نهذا عىل كسـ ّ ا بقة ّ حتددحو،ل يةلط ا ّالعام ها ل قف مو
بديئ  هاملا بقة . تكتيكو لطناضل ا يةت ّالعام يني ،ل  ،ا ووة نظره،لخالل حرب بني اإلمرب�
يةاإل يه هزمية حكومهتا وحتويل احلرب ،حينئذ ّمرب� ية  حرgل ّأ بل . ّالربجوازية عىل هل تقو

بقة  يةلطا ّالعام ب�ان ل يةاإلل يف ا ّمرب� بديئ ذاته ل ق األمر حبرب ّ ما تعلإذامل املوقف ا
هاد موة يةحركةّ ضد ضطا ّ و شعوب ، وخاصة ّ ثوريةطن ّا تعمل َا كام جيب عىل . رةملسـ

بقة  يةالطا ّلعام سÒ أ ل سذاتتن  ّ ا يةق األمر حبرب ّ ما تعلإذالوك ل ّإمرب� ثورة ّ مضادل للة 
يةد ّهتد تاتورية العام ّا^ ل بقة . ّك يةلطوتدافع ا ّالعام يع احلروب يف ذات الوقت،  ل مجعن 

ثورية  ية ا ّالو ل ّن هاط ية . ضوختو يةاإل عىلككام تدافع عن حروب �شرتا ّمرب� ها ل ض وختو
ّونظ يةثورةّ لك  عنّا^فاعم ت ّ و يةامت فهيا دوó قّ لك  عنّا^فاع وطن تاتورية العام ّا^ ل   .ّك
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بقة ّطاملا مل ترك 9§ يةلطز ا ّالعام تاتوريل ّ د  زمن احلرب يف تكتيكها ّ حتدد يك،هتا، وجب علهياك
ناية وgّبالدها، أن حتل تّل  َيل احلربلبع  نمف.  اليت تدور ولك طور من أطوارهافص

تحول  ّاملمكن أن  يةروبحت ّ و ية حروg طن ّإمرب�   .ل
يّعوضال ي سامهتا ا يل طابع حرب   ّ شلك ب ترب أنْ ذ� أنَُلثَمة واملظاهر ولحتل  ّ  األمر نع
ّتعل تداءق ي gبث أن نأخذ 1914ففي حرب . ع ثال اكن من ا يل ا لع عىل  مل مثل تÒ بس

باربعني املظاهر    . امجلاهريعاخدّ إال  ذ�ال خيدمف. عت�
يةاإل القوى  حروبخاللوجيب،  ّمرب� ثورية عىل ا^ول ل ّا سأó تÒ نأن  ،ل مناول  ت

ي ّاملظاهر العدوا ين ّة ال من ة إسرتا مفن . يايسسـّلاارخيي وّتلاعىن من ة امل ّوإنامة، تيج
يس gلرضورة هو من يقوم حبرب  هجوم  g لبدأ ل ثل من من جانب يأيتفالظمل . املةظي مي 

يةال ّر ثورة وجع ّا يةاإلوسـتغالل ة و�ّ املضادل ّمرب� يةثورةّ ضد ل ّ و ية أوطن ّ عام   .ل
يقا أخرق تداء  يق جحة � بميكن  ع تطب ثاال �G ّوقد قد. تط يون  يون الفر مم �شرتا سـ نك

ي1925عام  ندما وقفوا إىل جانب ا^وó الفر  ّ سـ نت احلرب عىل املغرب نع علة اليت أ
تف ئذ،وقد زمعوا. ضملناألقىص ا تدي أن املغرب األقىص هو،حين   ما اكن ذ� و.ملع ا

نه اخت. فعال ّواملوقف  يون عي يون �شرتا كذه اإلمرب� عندما ) حزب العمل (اإلجنلزيل
يا العظمى يف ّتدخ ئذ،ثواّفقد حتد. 1927عام ّالصني نلت بريطا حامية الرعا� « عىل ،حين 

تلاكهتم يني و ممالربيطا   .»ن

بديئ اGّإن 10§ نمل املوقف ا ّي  بقة تتب يةلطاه ا ّالعام ا، ّحرب حتديدا خاصّ لك دّواGي حيد ل
ّنجر تي نه املوقف اGي جيب أن   ّ ت سأó ع ليس . » عن الوطنّا^فاع«مخذه أيضا يف 

يةللطبقة  ّالعام تويل عىل ل نا طاملا مل  سـ و سلطة تط ّا ية ل يا ّا سـ تغلني من ّومل جترلسـ ِد ا ملسـ
تاجوسائل  حات اليت  هو واحد من تÒ املصطل» عن الوطنّا^فاع«إن مصطلح . ناإل

يع  نا دوما يف  مجتعرت تربير احلرب واليتاألوساطض ساطة  ل تصلح بلك  عندما يكون . ب
يةللطبقة  ّالعام ية دوóل ّ عام ناضلل يةاإلّ ضد ت  ّمرب� ئذ واجب ل  عن ّا^فاعحين، عىل العامل 

ية ويف احلروب . وطهنم �شرتايك ّالو بقة طن ثورية، جيب عىل ا لطا يةل ّالعام  أن تدافع عن ل
ينيّ ضد هاب� يةاإللكن يف احلروب . لاإلمرب� ّمرب� بقة ل يةلط، جيب عىل ا ّالعام  ترفض أن ل
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يت بلك ما  ئذ» عن الوطنّا^فاع«وة قمن تأو دفاعا عن ّ إال حين اGي إن هو 
يانة  تغلني و خا ِ يةملسـ   . كلالشرتا
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يني ضد خيتلف نضال  11§ يو ّا ّ ع يةاإلاحلرب لّشـ ّمرب� ياسة ل سـ عن شـىت رضوب 
يني  ّاإلصال تالفا جذر�ح ّا يون وال يفصل . خ يو ّا ع نضاللّشـ  نضاللاحلرب عن اّ ضد لا

بقي بقة . لطا لطنضال ا يةف ّالعام سمل من أجلل ّ ا يل ل ها العام يف  ب هو جزء من  سمعل
g يون عمل وي. ّلربجوازيةاإلطاحة يو ّا ع يةاإلأن احلروب لّشـ ّمرب� ية طاملا ال تزال ل حمت 

  .  قامئةّالربجوازيةسـيادة 
تجون من  تارخي رمبا  يه ا سري  نإن اGين يقدرون هذا �جتاه املوضوعي اGي  تف ل يسـي

نضالّذ� أن بث ا ل من ا م بعض ّيهت: أكرث من ذ�. اّاحلرب نضاال خاصّ ضد لع
يني يني - ك�شرتا ينيطا^ميقرا يو ّا ع يع احلروب لّشـ يةاإلبتشج  ّمرب� ثورة عىل أمل حفز ل ّا   .ل

ـي ذريعة محقاء. خطأ عىل األوىل الفكرة طويتن ية  ثا فهأما ا ن   .ل
ينيّإن  يو ّا ع نعني بأنمفضال عن كوهن ،لّشـ  ّ يةاإل احلرب مقت ّمرب� هد ل بذلون ا ية،  جل  ي حمت

نضال بلك الوسائل ودون لكل يةاإلاحلرب ّ ضد لقصد ا ّمرب� هاوا ل قبا ّثورة gست  وذ� ل
يةيف صاحل امجلاهري  ّالعام يÌ اGين تفرض علهيم تÒ احلروب أثقل ل لشغ ولك ا

يات   . لتضحا
بذل  يون ي  يو ّا ع يجملّشـ هد  نضال ا ّيف ذ� ا ل نع ؛عوا امجلاهري حوهلمجلل يعوا  م فإن مل  يسـتط

نحو، حاولو ليام احلرب عىل ذ� ا ها حرgاق ية يل عىل األقل حتو ّأ طاحة لإل هل
  .gّلربجوازية

بات  12§ ينيجإن أوىل وا يو ّا ع نضاللّشـ يةاإلاحلرب ّ ضد ل يف ا ّمرب� تار لسـّ، هو أن يزحيوا ال
يقييرشحوأن .  من وراءه احلربّالربجوازية ّاGي حترض وذ� . حلقوا للجامهري الوضع ا
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بل سململململنزعةنزعةنزعةنزعةّ ضد يشء أنه جيب خوض أرشس نضالّ لك قيعين  س ا س ا س ا ّّ ا ّّ ياسةيف     لللل  لسـّا
ت ّوا   . حريضل

ينيجيب عىل  يو ّا ع ناية وأن ميزيّ أن يقدلّشـ ّروا  ية لّسلم اعةّرضوب الزنّ لك وا بوضوحبع
  :ئكام ييل ذاكرين ما هو رييس مهنا نقد�اأن اليت ميكن 

نا� نزعة.أ سمله  ّ ا تخد�ا احلكومات ل يةتسـ الرمسي،  ّالرأسام ها ّ إلخفاء حترل خططاكهتا و
بعض وعن �حتاد  ها ا لعن  يبعض سو يا فل سالح، ندوات نزع األممعصبة  (يتّ ّا  وضع - ل

  )....اخل ،احلرب خارج القانون
نا� نزعة.ب سمله و ّ ا يممّية  األعند اليت ل ثا ّا ن نكور، ماكدو4^(ة ل نغ، بول  بيلفرد ي ) ه

ست هذه الزن ّو ند يةلّسلم الزنعةجزء من اّ إال عةلي  ّتزينخمتلف احلكومات لكهنا ع 
ية«بالغهتا جبمل  ية«  وحىت»كاشرتا ّمار   .»كسـ

نا� نزعة.ت سمله و ّ ا ثوري« أو»اجلذري« ل ّا هاّ يقراGي »ل  ض بأهوال احلرب وال يعار
با ما يفرطّإال  تّ يف احلديث عن قو أحصاهبالبـحامقات، وغا ّة ا ، ألسلحةّتقدم ا ودمريل

ّ ْوهيدفون من ذ� إىل أن يلّنوا أنيبي يÌ أو  بÌ إمنا يه  تح احلرب ا سـتح يسـ م  عىل ،ملق
ها حرg،قلاأل ية يل حتو ّأ   . هل
ناك نزعة.ث سمله و ّ ا منقة g^ل ّ ا يمل ّين ويه ترتكز عىل حركة د   .ةين

ينيجيب عىل  يو ّا ع سملنزعةّ ضد ، خالل نضاهلملّشـ ّ ا يديزيمتب، أن يقوموا ل  ّ   بني نزعةج
سمل ّا ّيلّش وأخطاء امجلاهري اّالربجوازية ل ّيلّشامجلاهري اف. ةعب تعد،تعارض احلربة عب ّ و ة مسـ
هدف وهو طريق ُ تعرف بعدال لكهنا ،ملنعها ثورةل الطريق املؤدي إىل ا ّا  ، يهإذن. ل
ّي توّيلثممة جعز حض تلف ا  ّ ل ينيوعىل . ةّيلّسلم ااتخم يو ّا ع رسلّشـ ّ واجب أن  وا يف

سريوا هبا إىل اجلهبة ،للجامهري أخطاءها دون لكل ثورية ي وأن  ّا نضالأمن ل ّ ضد لجل ا
ناضلوا جبد �G وجب علهي.احلرب ّم أن  سملأاكذيب أنصارّ لك ّ ضدي ّ ا  وأن يفضحوا ل

يةّنظامتملدون لكل أاكذيب ا تا ل ا   :ل
س«يلعب  .ج ّا تعاوينل احللف «يرتكز عىل ّإنه  :سمية دورا خاصالتّ حتت هذه ا،»لمل ا

تعاوين العاملي تعاوية ا« وعىل »لا ية ا ّا ن ن ل يلمجلع ّسا يةة ئ ّالعا ندن»مل يف . ل يف  نظوميكن أن 
ثللهيامإ سارية  نظامت الربجوازية ا م  ّم ليّ ساءرابطة« ّ ّ ا ية لن ّالعا سمل من أجلمل ّ ا   .» واحلريةل
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يةّلك 13§ بحت أهوال احلرب قربة وبد هيام أ ي سمازدادوّ إال ص ّ خطر تÒ الزنعة اليت  ى ت
س« ّا ثÌ اآلن خاصة يف »مل اجلذريل يني»يسار«مم ويه  يني يف عد- ك �شرتا ّ ا^ميقرا ة ط

تو). لمهنا هوندا والرنوج(دول صغرية  ّيف هذه ا  مجÌ يفم شعارات مصاغة ّات تقدل
ثل   Ìمي سكري« و»لنقاطع احلرب« و»لتذهب احلروب إىل غري رجعة«مج  »عإرضاب 

ي. وغريها تخد�ا الزعامء اإلصال ّويه مجل  ح يل امجلاهرييسـ . لتضلون عىل نطاق واسع 
تحدث ( نحو  توعىل هذا ا ية ل ّأ يمم نقا سرتدام ا بأ ل   ).ة عن إرضاب عامم

سو نني لوفد ا يات  يإن تو ل ي فص توجيل نقايب ا ّت ا مل سل ّه إىل ندوة ا اكنون الم يف الهاي يف ل
نضال اGي جيب خوضهّ لك ّحقا جتلب 1922 األول باه الرفاق إىل ا لا هذا ّ ضد تن

سملالرضب من ّ ا ية،ل اهلوهذ. ل يومصتو ميهت،ل ا يف صفوف ّ حىت  ال تزال ألنهاق اكمل 
يةاألحزاب  يو ّا ع شلك،لّشـ بقة قوي عفوي،ب  ّ أحاكم  سأóمسـ Gا . ملة واحنرافات يف هذه ا

  :وجب
تحر.أ ّ ا ثل ّ ضد كل نة  ممجل سا ساهل أبدا مع احلرب«: خ فال جيب عىل . »نتحنن ال 

يني يو ّا ع شلّشـ يح تÒ ا بوا عىل  ّ أن  ل تصح سب، بل جيب علهيم خوض ينك حفعارات 
يط رشّ ضد نشـنضال  تحريض بفضح ا ملبذ� ا ية اGي إمنا رشحبين به ول ته ا حلقيق  طبيع

تحضري للحرب ثري من احلاالت عن . لهو إخفاء ا ككام ميكن أن نقول أكرث من ذ� يف 
يون»احلرب عىل احلرب«شعار  نه �شرتا ك اGي  يون كوعد من gب -يعل طا^ميقرا

ن ّا   . تضليل امجلاهريلفاق ل
نضال.ب ساملني ّ ضد ل جيب ا وال .  احلربّ اGين يزمعون صد»اجلذريني«ملاقرتاحات ا

ينيجيب عىل  يو ّا ع بوا عىل فضح ألّشـ هم وينك أن  ناس بو صفئك ا ل  ال يقومون ثر�رينل
 Ìي يق اقرتاحاهتم ذات اجلذرية ا مجلبيشء  سكري(لتحق ، وإمنا )عإرضاب عام، إرضاب 

ينيجيب عىل  يو ّا ع نوا اكمل لّشـ يهتلّسلم ا تÒ �قرتاحاتخطأيبي أن  يا نية واكمل  ا، صب
يه احلربمفّرس ندلع  يقي اGي  فين للجامهري الوضع ا يل كيفنني مبيّو. تحلق     حرصحرصحرصحرصيسـتح 

نة  نضال يف طرق  يا بقيكويفمعل يع أشاكل الرصاع ا لط من الالزم اللجوء إىل    . مج
مظاهر عدم �كرتاث خبصوص موضوع ّ لك  جيب خوض نضال صلب ومعارضة.ت

نا  يةبأهوال احلرب يف صفوف أحزا يو ّا ع نضال� I ف.لّشـ ة جتاه األخطاء ّ رضورة خاصلا
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نارص4 يف مقاالهتا افرتاليت تق لّصها  ّيع يحف ّة وخطاgهتا الربملا لبل ايُوال . ةن ت عن ّسكوق
يل يف أي حال من األحوال   .لقبأخطاء من هذا ا

ينيجيب عىل  14§ يو ّا ع يهلّشـ ناضلون  ف، يف الوقت اGي  يه لّسلم االزنعةّ ضد ي فية ويعارضون 
يق عدد معنيّ امللقاة بلك خف»لثوريةا«امجلل  ّة،  تحتق ّ من �امت ا عاية خالل ّحريض وا^ل
يةاإلاحلرب ّ ضد نضاهلم ّمرب� هامت. ل   : ملفÜ ييل تÒ ا

ناسب، اض علهيم أن يرف.أ ّسوا، يف الوقت ا فسطة وامجلل اليت بواسطهتا حتاول لمل
يةّالربجوازية ية-ك و�شرتا ّا^ميقرا  إىل شعار �جتاهري يف صدارة هذا نوش.  تربير احلربط

 ما ميكن أن 1927عام ّالصني  عىل ّتنُشنت احلرب اليت بيّقد ف. » عن الوطنّا^فاع«
يل  بيه شعارات من  قن تلاكتّا^فاع«تع ت« و»ملم عن الرعا� وا ّحامية ا رشف « و»جارةل

ّسكرية« الوفاق عن ت دولوقد حتدث.  وغريها»ملَالع يةع . مجلاهري قصد إ�رة ا»سـ برو
نضال«بثت القوى األوروية عن ّوحتد يرصيةّ ضد لا يا. »لقا ها إيطا بÌ ختو لويف حرب  ض  مق

يقع احلديث عن ّضد  يا  سال سـفرسا أو يو غ يةّ ضد نضال«فن ّالفا ية الشـ ّر . »جع
تعمل  يةّالربجوازيةستسـو شعور املعادي للفا ية أو الرصية ا شـ الفر ل ب ند نسـ امجلاهري ع 
يةلتربير حرب  ّإمرب� يا « سزتمعكام. ل تظ»لإيطا به جزيرهتا  ّ أن  مك ّساكن ة gشـ ّ نا� ل هو

ياسة القو بول  توسع وإىل غري ذ� قصد  ية  ّرضورة  سـ لل قيع هاطب نخرط . سة اليت متار تمل 
يةاألحزاب  يو ّا ع شلك اكف بلّشـ   . بعد يف فضح هذه األاكذيب 

يفّرسنجيب أن ﴿ .ب ّ دون لكل، وجبد، وبصورة أكرث  يحسـ ف متت كة قدر اإلماكن، 
أن جيب .  آخرحنو وملاذا مل يكن من املمكن أن تكون عىل ،األمور يف احلرب األخرية

 وأن ،ؤل gلرضورةاستموضع يكون سـ » عن الوطنّا^فاع«، بوجه خاص، أن ّبنين
تحل ية العظمى من امجلاهري  ّالغا سـ   )لينني( ﴾.ّالربجوازيةؤل من وة نظر استل هذا الب

تخدمني جت« نا،  سـجيب  مي سعل ّربة احلرب ا ئÌ ل هم أن عددا ال حيىص من األ سـابقة، أن  نف
نظرية  ّا ية ل سـوا تكون يف . طرح غداة إعالن احلربيلعمل ئني العظمى  ية ا سـوأن غا ب ملعب ل

ئÌ بقدر معني يه درس تÒ األ يل علهيا  ّوضع  سـ فتح . ﴾متحيصلا والوعي وّمتعنل من ايسـ
  )لينني(
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يقة الظروف اليت فّرسنجيب أن ﴿ ناس  حق   ّنظامتمل فهيا اكبوس احلرب وجعز اينشألل
ية ّالعام ثورية ّ حىت ،ل ّا   )لينني( ﴾. أمام حرب حمدقة،مهنال

بالشفة نظمة،للقد اكن ا يد اGي أمكن ð أن دتيعة ّ رسيم اGين هلم  حة، احلزب الو
ناء احلرب شعار . ثيواصل معال ثور� أ بول ا نعوا امجلاهري من  يعوا أن  للكهنم مل  مي قتط يسـ

نعوا احلرب، رمغ أن رصاع العامل » عن الوطنّا^فاع«: وازي الربج يعوا أن  مي ومل  يسـتط
يا اكن قد ا بقي يف رو ّا ت سـ يع فقط من إعالن احلرب  هائل، سم بهنوضلط بوبعد أسا

بورغ تاريس يف شوارع بطر سـهرت ا مل بل. ظ سري جدي ّ لك قجيب  تفيشء تقدمي 
هائÌ اليت ترتتب عن نضال فعيل ندئذ فقط ميكن درس  ّ ضدلللصعوgت ا عاحلرب و

نضال يك ذ� ا لسائل  ت   .تكم
ية للجامهري حرشن وأخريا، جيب أن .ت ّالعام يةال جتربة احلرب ّا مفصرشح ل ّالعا  األخرية مل
تو) 1914-1918( تلف ا ّو ل ئذ،ات اليت اكنتخم ية يف احلركة ،قت و ّالعام بالشفةل  ل ونضال ا

يةاإل حتويل احلرب«: احلرب وشعارمه األسايسّضد  ّمرب� ية حرg ل ّأ   .»هل

تحرييض وا^عايئ 15§ يححنو عىل ،لجيب مزج هذا العمل ا يويم ،حص  ثوري ا شاط ا g ل ل لن
نضالّويف ما ييل أمه. ه احلزب بني امجلاهريقوم باGي ي بات ا ل وا احلرب ّ ضد ج

يةاإل ّمرب� شوهبال بل  ن    : ق
سـهتدف معل احلزب يف املؤ.أ ّس جيب أن  بلي نقاgت،  قسات وا  الفروع ،يشء ّ لكل
يلّصا ّنا سارها ةع تحريك احلرب و مالالزمة  ت: ل ّا تجاتعدين ل نقلالكÜوية ملنوا وجيب . ل وا

يأن نويل ّ أ يق اّ خاصّة جدمه لّصة  يةحيح للجهبة للتطب ّالعام تل ّ ا حدة اليت جيب تقوية مل
ها عىل شلك  جئتا ّنظامتن   . وجلان معل وغريهام

بقة الفالحني يف معظم.ب ثل ثقلط نظرا لكون  ب�ان، يه اليت  مت ا يش، جيب  ل جلا
سكرة بني الفالحنيّ g^ّ�هúم بوجه خاص هّ. للععاية املعادية  � سيسإن هذا العمل 

تصل ّكره احلرب اGي  يع أحناء الريفي تحافظ ّالربجوازيةإن . مجب يف  سعى جاهدة  ل  ت
ية«عىل تأثريها عىل الريف وإ�رة   لّ� إىل تدخويه تلجأ يف ذ.  الفالحني»حكفا

ياء واملالكني العقاريني ّنظامتغن والفالحني األ سة ّقاتلني والصقدماء امل م لكنيحافة وا
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تلف الط ّو يةرق خم ّالفا يشـ ّ وا ينيوعىل . ةلسلم يو ّا ع هم لّشـ شا شاط  ط أن يعارضوا ذ� ا ن بن ل
شديد حدّاخلاص ّ يف املدن وذ�  بقيتب  وجيب علهيم أن يقوموا بدعاية. لطة الرصاع ا
ية مرتكزين عىل جتربهتا يف احلرب ّضد  يةحاحلرب بني امجلاهري الفال ّالعا  ومازجني تÒ مل

تصاديةا^عاية مبطالب الفالحني الفقراء  �ّ بقة رشحوجيب علهيم . ق يةلط موقف ا ّالعام  ل
ش يةوا فرقا للعمل يف نقاgت الفالحني الؤينمن احلرب وجيب علهيم أن  ّر وجيب . جع

نظ ّعلهيم أن  لاحلرب وأن يأخذوا مصاحل أوئك ّ ضد ات للفالحني الفقراءموا ندوي
يشيفة خالل ا^عاية ّالفالحني الفقراء اخلاص بار بعني جل ا   .عت�

ثورية  جيب أن تلعب احلراكت .ت ية ا ّالو ل ّن بلقان وبولويا وغريها دورا عايل ط نيف ا ل
ي ّاأل نضالمه يةاإلخطر احلرب ّ ضد لة يف ا ّمرب� يةإلا ويف حتويل احلرب ل ّمرب�  حرg ل
ية ّأ نضال. هل ب�ان جيب أن يربط فهيا ا لويف هذه ا ت يةاإلخطر احلرب ّ ضد ل ّمرب�  ل

نضال gهاد القويم قصد تطوير ّ ضد ل ثورةضطاإلقطاع وضد � ّا يل ّ الزرا يع ّة والو   .ةطن
بب لهذا  يع الّسا شلك خلق وتو لبح  سـ م ثورية  اتلفاّحتيص ّا من العامل والفالحني ل

يات ا ييادعدة اململضطَهموالقو ّة للرأسام يةاإلة وأهوال احلرب ل ّمرب� يل ّ، عىل أ ة قصوى مه
يةألحزاب ا عند يو ّا ع   .لّشـ
باب إن العمل بني .ث باب ويف مقدمهتم لشـّا يلشـّا سأó ذات أ ّ العاميل، إمنا هو  مه ة م

Ìينيّ لك جيب عىل. فاص يو ّا ع ّنظامتل، ويس فقط لّشـ ناضلوا بأكرث ما م نا، أن  ي  شـبيبت
يويةميك يّ الرّنظامتملاّ ضد حلن من ا �ّ ية ّنظامتمل واّالربجوازيةة ض ّالفا  واملدارس شـ

ّسكريةلا باب ّالربجوازية فهيا ّ، وغريها اليت حترضع يةاإل للحرب لشـّا ّمرب�   .ل
نضال بابحتضري ّ ضد لجيب، بعد ذ�، ا ثلام لشـّا نات  بل ا^فع به يف ا سكر�  م  ثك لق ع
ب�ان  بار�،. ّيةالربجوازليقع ذ� يف ا تحضري إ يñ اكن ذ� ا جو ويدعو ّ إال لح

يون  يو ّا ع بابلّشـ نوير لشـّا تكوين دعاية  نظمون يف ذ� ا ت العاميل لالخنراط فهيا و ل لي
باب ّسكريةلا ّنظامتمل اّ وإ�رة حللشـّا وجيب أن يقوم نفس العمل يف . ّالربجوازية ع
ّنظامت تطوم ّ ا يمل ّعني و تمجع نني اليت هتدف ا ّات املوا ل سكريط وألجل ذ� . لعحضري ا

يةتوفد األحزاب  يو ّا ع يادة الّشـ لشـّ و نارص ق لعبة بعض ا ، ّنظامتمل إىل تÒ اءعضااأليب
ينيلكن ال جيب عىل  يو ّا ع بوا من لّشـ بابيطل أن   العاميل أن يدخلوها، بل يطلب لشـّا
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ّنظامتمهنم أن يدخلوا  ّنظامت العاميل أو أن خيلقوا ّا^فاع م ثل تÒ اليت م عند م 
ّتطوا ننيمل   .طعني واملوا

ي.ج ّ نظرا أل ساءة دور مه ّا ناعة وخصوصا يف حاó حرب، فإن العمل بني لّص يف الن
يزوجاتالعامالت و بح ð أ ّ العامل  مه دث ُوجيب ماكحفة ما ميكن أن حي. ة خاصةيص
يون ّنظامت من تأثري من خالل فهين لاإلمرب� هن يف .  برجوازية صغريةم تنظميGا وجب 

يةعات جامهرييةّجتمنقاgت و ّ عام ساء جتنيدوجيب أن تأخذ خمططات .  أخرىل ّا  مهgú لن
بري إىل تعاظم تأثري ا وأن يوىل.ٍخاص باه  مل ا ك ية لّسلم اّالربجوازية ّنظامتتن ينية وا^

ية عىل  ساءموالقو ّا بل أي هتاون يف هذه ا^عاية).  ذ� واقعّإن (لن وال ميكن . يقوال 
يام هبذا العم ساءل عىل لقحرص ا ّا ي لن يو عا تقدير جيب . اتلّشـ لإن ذ� خطأ يف ا

تخل ّا نه بلكل ّص    .  الوسائلم
ّسكريةلل يادع العمل امل.ح ن. ع يش واألسطول، بني ا ّالعمل يف ا 0 يني جل يا طدين و� حت

ّنظامتويف  نارص ّالربجوازية ّا^فاع م يث جيب أن يكون حضور ا لع،  يةح ّالعام  . قو�ّ جدل
ثل معال ثور� يقوم به احلزب بني امجلاهري ال بدّال  إ ذ� إن هوّلك Rّ عضو�   أن مي
ّتد يع العاملمي   . مج إىل 

نني أن  16§ يدة«ليلقد رأى  يÌ الو حالو ثوري بعد »سـ  احلرب إعالنل ملواصÌ اكمل العمل ا
ّّ رسي رسي رسي رسيممممنظمةنظمةنظمةنظمةإمنا يه خلق  نظمة غري     .ةةةةّّ نا�  موجيب أيضا أن تكون  ية ه ّرش ّ ضد للنضالع

ّبل إعالن الصّ حىت احلرب يا إىل . دامق شالك، ومل تقع دراسـهتا  معلوإن ذ� ملن أمه ا مل
نظر فهيا بوضوحُ فقد أ؛بشلك غري اكفّ إال اآلن ثريا ومل  يمهلت  ويف بعض احللقات . ك

بق واحض  تفاظ حبمك  ناك � نا، ال يزال  سـيف العديد من أحزا ه مب  مفاده أن �نهتازيةح
للعهد بعمل ا^عاية املضادة  بابسكرة إىل يع ّنظامت ولشـّا  العمل ّ وكأن،ة فقطّ خاصم

با عىل اكمل احلزب يس وا يش  جيف ا ل تحر. جل ّوجيب ا هذه الطريقة يف ّ ضد ك برصامةل
نني نذ اآلن يف العمل وفق روح تعالمي  رشوع  نظر وا يا لل م ها و. ل هامت الواجب  يقا حتقمل

  :يه
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نا من خال� يف الورشات واملصانع اليت .أ يع ما  ن تو ل تيجة لإلرهاب اGي ميارسه سـ
ي بو ّاألعراف واألنظمة ا سـ تحول إىل لكّها ة، جيب علهيا ّة ويف ظروف حمددليل تأن 

ية الال ّرش تحضري ذ�. ّ رسيوإىل وضعع يام بلك يشء  لجيب ا   ؛لق
يادية حتضري األزة .ب ّا  واز الربط وكذ� أزة حصافة احلزب اليت جيب ضامن لق

  . أعىلإرهاب نظام ّلظيف ّ حىت سريها
يةجيب عىل األحزاب  يو ّا ع تغالل ما توفلّشـ يه عن ا تخلون  ّ، يف الوقت اGي ال  سـ ره في

ية هلم  رش ّا ع ّمن إماكيل شاط شديد، يف درس تÒ ن نذ اآلن، و نخرطوا  نات، أن  بي م
شالك يةوإذا ما أمهلت األحزاب . ملا يو ّا ع  هذا الواجب، فإن نظام القمع اGي من لّشـ

يقوم ّاملؤك ب�ان، سـد أنه  هر مالحمه يف أغلب ا لحلظة إعالن احلرب واGي قد بدأت  تظ
ّنظامتخمد سـُي يم نابع أسا ّ احلزب ويقيض عىل  سـ نضال ثوريم   .احلربّ ضد لة 

يةجيب عىل األحزاب  17§ يو ّا ع كز ودها اآلن عىل حتضري امجلاهري وسـهبا ّ أن تركلّشـ
نضال ها من أجل ا لو يةاإلاحلرب ّ ضد تنظمي ّمرب� بقة وال جيب . ل تصار يف معارك ا لط� ق

ية ّالعام نارص الاكدحة األخرىل هاد ّ ضد لع وا تغالل و� ضطتقوية � سائل (سـ محول 
س ّاألجور، وساعات العمل، والرضائب، وا ياسةكن، ول يف، لسـّا ية، وا úحل �ج ع

ية لوحدها بل جيب أن تكون دوما ) والقمع وتعاظم اخلطر الفايش نعىل املطالب اآل
نضالتمربطة بوضو g يةاإلسـياسة احلرب ّ ضد لح ّمرب� سائل ل يع ا مل،  هامةجفم ّا  يف ل

ياسة ية لسـّا ّاخلار سل وج ّا ّ ّسكرية ووضع موارد حلت  جديدة وغريها، جيب أن ختضع ع
شن تخدم  ّل�راسة من جانب امجلاهري وأن  ل وجيب عىل احلزب . ّ ثورية مظاهراتتسـ

يوعي نضال، ودون أن يكفلشـّا ّ، يف هذا ا يميل مة ّة، أن يقف يف مقدّ قواه بصحتق عن 
نظ. امجلاهري بلك جرأة وصالبة يه أن  ّوجيب  ي تجاجاتعل  حم مظاهرات، وإرضاgت وا

ها ّضد  تسلكياسة احلرب اليت  يةاإل ّالربجوازيةسـ ّمرب�  ويف ،، وأن يضع أمام امجلاهريل
ناسب نضال أكرث جدي،ملالوقت ا سأó اإلرضاب العام وأشاكال أخرى من ا  ّ ل   .ةم
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ينيبر4مج  18§ يو ّا ع يةاإليايس زمن احلرب لسـّ الّشـ ّمرب�  الرب4مج اGي صاغه ذات هو ل
ب بالشفة و ّا ط بطويلل نضال ا نني خالل ا يادة  لقوه  ل لي يةاحلرب ّ ضد بق ّالعا .  األوىلمل

نقاط اجلوهرية يف ذ   : ك الرب4مج يهالوا
ثل تÒ احلرب عن الوطن اإلمرب�يلّا^فاع رفض .أ  للعامل والفالحني ما فيفّرس. م يف 

يةتوات احلركة ّ لك وتاكحف بلك قوة. لتÒ احلرب من طابع رجعي ّالعام  اليت حتاول ل
تو� شوف أو  شلك  ملتربير احلرب  مك   ؛ب

ي.ب ّ �هنزا سامهة يف هزمية احلكومة : ةم يةاإلملا ّمرب� تعلل ّ اليت    ؛ب�ّ لك ق هبا األمر يفي
ية«ال جبمل : حقيقيةممّية أ روح .ت ٍ شلكي حمض، بل بعمل ثوري »اتفاق« و»ممأ

بقة »اهنزايم«حقيقي  يةلط من جانب ا ّالعام تحاربة، معال هيدف يفل ب�ان ا يع ا مل يف  ل  مج
  ؛ القائدةّاإلطاحة gلربجوازيةب� إىل ّلك 
يةاإل حتويل حرب ا^ول .ث ّمرب� ية حرg ل ّأ بقة هل ها ا لط ختو يةض ّالعام  ّالربجوازية ّ ضدل

يةمن أجل  تاتورية العام ّا^ ل ية مبظاهراتّك ة ّ وبأخوّاملؤخرة جامهريية يف ّ ثوريةك و�شرتا
  ؛يف اجلهبة

يل أن يقوم سمل .ج يةثر حرب إ »دميقراطي« أو »عادل«يسـتح  ّإمرب� ْطح ُ إذا مل يل
gسملّلربجوازية ّ وإذا مل  بقة تت يةلط ا ّالعام سلطة  ل ّا تحل ب�ان ا مليف ا يل ّاربة الر   .ةئيسـ
G،شا ّ ال جيب أن يكون ا سملعار شعارل ّ ا ثورة بل شعار ل ّا ية ل ّالعام وجيب عىل . ل

يني يو ّا ع ناضلوا بقوةلّشـ رشّ لك ّ ضدي أن  ّامجلل اليت  ستب g ّ بح يف وقت ل تصمل ويه مجل 
يّمعني األداة الفكري ّة الر يد ئيسـ نع حتوّالربجوازيةبة   ّ يةل احلرب حرg مل ّأ   .هل

سب امجلاهري . . . . ن حرص العمل يف ا^عوة إىل هذا الرب4من حرص العمل يف ا^عوة إىل هذا الرب4من حرص العمل يف ا^عوة إىل هذا الرب4من حرص العمل يف ا^عوة إىل هذا الرب4مججججال ميكال ميكال ميكال ميك سب امجلاهري ن الرضوري  سب امجلاهري ن الرضوري  سب امجلاهري ن الرضوري  يةككككمفمفمفمفن الرضوري  يةالعام يةالعام يةالعام ّّالعام ّّ     لللل
ت ت اجلهبة ا ت اجلهبة ا ت اجلهبة ا يكككك اجلهبة ا يق  ي  يق  ي  يق  ي  يق  يل هذا الرب4مجججج  يل هذا الرب4منضال يف  يل هذا الرب4منضال يف  يل هذا الرب4منضال يف  ّّنضال يف  ّّ مل ت ب س مللل ت ب س مللل ت ب س مللل ت ب س تكتكتكتكلل ببببتطتطتطتط         ....حدة من القاعدةحدة من القاعدةحدة من القاعدةحدة من القاعدةبببب

يةاإلحتويل احلرب « 19§ ّمرب� ية حرg ل ّأ ، أن تكون ّيف املقام األول،  ذ�، إمنا يعين»هل
ّّ ثورية ثورية ثورية ثوريةمظاهراتمظاهراتمظاهراتمظاهراتهنا�  يويرفض     . جامهريية جامهريية جامهريية جامهرييةّّ يو عا تخداملّشـ ناع، ا g ،سـون ما يزمع ّ لك قت
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نع تطوير املظاهرات ّ ضد  نضال»وسائل«أهنا  ثورية متاحلرب اليت  ّا . امجلاهرييةل
هّ ثوري امجلاهريي أو ال  تسويرفضون أيضا األعامل الفردية اليت ال تربط gلعمل ا ل ل ت

ناضلون. رهّتطو نارص  اليت»املضادة للحرب«هذه الوصفات ّ ضد يومه  نع بني ا  ِ لع يت
ية الصغرية يف احلركة ّالربجوازية ّالعام ثل ل سالحرفض محل «م  ّا  إطالقرفض « و»ل

ن ّا ب. اخل ،»ارل سة ال تزال  با ّإن هذه الوسائل ا حم ئ تقدون جبد. ذة بني امجلاهريل ّوالعامل   يع
ّبث ومرضيه واحلق أن تÒ ا^عوة إمنا .  من خالل ذ� ما بلوغ يشءgإلماكن ّأن . ةع

يون فيجب أن يقول  يو ّا ع نضاللّشـ احلرب أبعد من أن يكون نضال فرد ّ ضد لللعامل أن ا
ثورية واحد يف زمن معني وأن املظاهرات  ّا ها جامهري العامل والفالحني، يف ل ضاليت ختو

يدة الواجب لّسالح gّلإلطاحة gلربجوازية كام يف اجلهبة ّاملؤخرة ح يه الوسائل الو
تخدا�ا واليت جي يع الوسائل األخرىسـا ها  مجب أن ختضع  ناضل . ل يون يوإذ  يو ّا ع لّشـ

بقة ظ معل امجلاهري، فإهنم يوقّتÒ الوصفات املذكورة واليت ترضّضد  يةلطون يف ا ّالعام  ل
بطوó روح ثورية ل ا ّا نضالل يةاإلاحلرب ّ ضد لمن أجل ا ّمرب�   .ل

يون يقدر  20§ يو ّا ع ّّ ضد  ضد  ضد  ضد ممممسأó اإلسأó اإلسأó اإلسأó اإلرضرضرضرضاب العاماب العاماب العاماب العامدامئا لّشـ ة حتويل احلرب من     احلرباحلرباحلرباحلربّّ
يةاإل ّمرب� ية حرg ل ّأ يÌ ّه، يف حدّوال ميكهنم تقدير اإلرضاب العام عىل أن. هل سـ ذاته، و

تاف هرفاي 1907مفنذ . احلربّ ضد نضال نني وة نظر غو سـ حارب  شعار     رافضارافضارافضارافضالي
 Òسحرية«اإلرضاب العام ت بار الظروف »لالوصفة ا عت اليت تقرتح دون أخذ بعني �

بقة والوضع امل يةلطلموس، ومبعزل عن مجمل نضال ا ّالعام نني عام . ل  حول 1922ليولقد أقر 
نقطة موقفا أكرث دقة من خالل جتربة احلرب  يةلهذه ا ّالعا نني من إشارات . مل ليمفا قدمه 

بقى ساري املفعول إىل  يات حول هذا املوضوع إىل املوفدين إىل ندوة الهاي إمنا  يوتو ص
يل عىل »الرد«يسـتحيل : اآلن ّثورةعلهيا g »الرد«يسـتح احلرب gإلرضاب متاما كام   ل

تÒ اللكامت يط واحلريف  لgملعىن ا يون لكن إذ يرفض . لبسـ يو ّا ع اإلرضاب «شعار لّشـ
ثل تÒ األوهام اليت ال ميكهنا»العام ردا عىل احلرب مب ونذرون العامل  أن ترض ّ إال ت

يقي نضال ا حلقا رضاب العام إذا ما أختذ كواحد من احلرب، فإهنم ال يرفضون اإلّ ضد ل
نضال بغي تركه . لوسائل ا يÌ احنرافا انهتاز�  تربون رفض اللجوء إىل تÒ الو ينومه  سـ يع
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مظاهرات، (فاإلرضاب العام إذا ما اكن إىل جانب أعامل جامهريية أخرى . بصالبة
تغل لصاحل  نقل، وغّا^فاعتشـإرضاgت يف املصانع اليت  ) ريهال الوطين، وإرضاgت ا

تقال إىل �تفاضة  ثابة ا نضال وهو  ية يف ا نوحيرك امجلاهري، هو أحد الوسائل الر ن مب ل ئيسـ
تحويل احلرب  سلحة وهو أحد األطوار اليت جيب املرور هبا  لا يةاإلمل ّمرب� ية حرg ل ّأ . هل

تحويل عىل إرادة احلزب فقط تعداد . لوال يقف هذا ا سـوإمنا يفرتض وضعا ثور� وقدرة ا
بقة  يةلطا ّالعام تحرك جامهري� وغري ذ� ومن األمور اليت يه غري موجودة وقت ل ل عىل ا

ناء الصدام ناء احلرب ال يأيت اإلرضاب العام لوحده . ثإعالن احلرب إمنا توجد أ ثوحىت أ
يل هائل من األعامل  ثورية سـوإمنا هو خالصة  ّا امجلاهريية، واملظاهرات واإلرضاgت ل

ينينب ومن جا. ئاجلزية وغري ذ� يو ّا ع يات لّشـ تضمن  تضح هو خالصة حتضري وقايئ  ي
Ìتاجئ. ثقي   أرسع مما يعطهيا زمنّ ثوريةناإلرضاب العام زمن احلرب يعطي دون شك 
سمل ّا هل أبدا. ل ميه أ سلكن لن يكون حتضريه و تخذ . تنظ  إجراءات ّالربجوازيةستو

ية يا طا سكحت ئة العامل املرضبني أو  يب عن اإلرضاب  بع، و ب تعتج ساتبسـ لهذا . سرة املؤ
بب  ينيال جيب عىل لّسا يو ّا ع بوا،لّشـ يف زمن احلرب، عىل دعوة جمردة ّ حىت ينك أن 

سات . قصد إرضاب عام يويم يف املؤ ثوري ا هم ا سوإمنا جيب علهيم أن يواصلوا  ل ل معل
نقاgت مدافعني دامئا عن مطالب العامل  تصاديةلوا �ّ  ، ورابطني تÒ املطالب g^عوةق

نظمني جلاناحلرّضد  بني قاعدة اّ ثوريةمب، و مل يف املصانع، واك ية ومزحيني ّنظامتسـ نقا ب ا ل
ية  نارص �شرتا كا ية –لع ّالو تخب ّنظامتملمن تÒ اطن سب القاعدة و ندما  تن و ت تكع

نظم، رمغ أنف هذه  ية فإهنا  تÒ اإلصال يادية جديدة معارضة  تأزة  حل ، األخريةق
ها سعإرضاgت جزية وتفجرها وتو  العام شعارا اإلرضابال ميكن أن يكون شعار ف. ئ

هواء ته. لمعلقا يف ا شاط العميل و يجبل جيب أن يكون هدف اكمل ذ� ا تن   .نل
بقة  ثل ذ� الوضع، جيب عىل ا لطيف  يةم ّالعام تعد ل  العام املظفر وان لإلرضابتسـ أن 

سلحة تفاضة  متقوده، يف ظروف مالمئة إىل ا   .ن



93 

ييرفض  21§ يو عا يةاإل حتويل احلرب  من ة أيضا،ون،لّشـ ّمرب� ية حرg ل ّأ ، شعار رفض هل
ّسكريةلااخلدمة  رش به بعض من أنصار»مقاطعة احلرب« ع ٌ اGي  سمليب ّ ا  »اجلذريني« ل

يني»يسار«و يون- ك �شرتا   .طا^ميقرا
يةاإل إن فكرة جعل احلرب -أ ّمرب� ئة عدم ل يÌ بأن نطلب من امجلاهري ا ب  ملعتح مسـ

نداء اخلدمة تجابة  ل� ّسكريةلا سـ ثلام يه كذ� فكرة ع  عىل »ّالرد«م إمنا يه ومه متاما 
ثوري     يضعفيضعفيضعفيضعفإن من يقرتح هذه الوصفة إمنا هو . احلرب gإلرضاب العام نضال ا لا ل

يقي   .احلربّ ضد حلقا
يجة ذ� يه أن »ّةاملقاطعة امجلاهريي«قه هذه ّيف حاó جناح جزيئ حتقّ حىت -ب نت فإن 

يشأكرث العامل صالبة    ال يكونال يكونال يكونال يكون يا داخل ا جل وو ثوريني ف ؛ع يق معل ا نع  لذ�  حتقمي
يش  تظم يف ا جلا نضال(ملن هامت اجلوهرية يف ا لاGي هو إحدى ا   ).احلربّ ضد مل

بب لهذا  تب عام لّسا ندما  نني عىل صواب �م  كاكن  ع  وgالعúد عىل جتربة 1922لي
يةاحلرب  ّالعا   :مل

يوفيجب عىل . تÒ مجÌ محقاء. قاطعوا احلرب﴿ ّينيلشـّا سريوا يف أي حرب ع ي أن 
ية ّر   .﴾جع

نني حول اخلدمة  يه اGي قدمه  تو يلكن هذا ا لل ّسكريةلاج ، ال يعين أنه جيب عىل ع
يني يو ّا ع تحريض بني امجلاهريلّشـ g يش الربجوازيّ حىت ل أن يقوموا جلنخرط يف ا إنه . ت

ينييعين أن عىل  يو ّا ع باتلّشـ ناضلوا  بث أن  أن ّ إال كنهميشعار املقاطعة اGي ال ّ ضد ي
يل . يرض وخيلق أوهاما ثورةسبوأن جيب علهيم أن يعملوا يف  ّا نظمي امجلاهري يف ل ت و

بقة  يح ا يش الربجوازي، و لطا تسل يةجل ّالعام يةاإل وحتويل احلرب ل ّمرب� ية حرg ل ّأ   .هل
تعلقة برفض  يش الربجوازي أو تÒ ا سأó ا^خول يف ا ندما توضع  بب،  ملهذا ا م جلع س لل

سالمحل  ّا ية، جيب عىل األحزاب »املقاطعة« حل يو ّا ع نصح العامل والفالحني لّشـ ت أن 
بلوا اخلدمة  ّسكريةلايقالفقراء بأن  تخدام ع تعلموا ا سـ وأن  سالحي ّا  وأن يقوموا بعمل ل

يش   .ّالربجوازيةتكون اللحظة اليت يديروا فهيا سال]م إىل ّ حىت جلثوري يف ا
سعى إىل هرت حركة جامهريية كربى  تإذا ما  ّسكريةلا رفض اخلدمة ظ  حلظة إعالن ع

ينياحلرب، وجب عىل  يو ّا ع وا مطالب ّقدم أن يكونوا يف صفوف تÒ احلركة وأن يلّشـ
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يةاإلاحلرب ّ ضد ملموسة وشعارات معل جامهريي ّمرب�  وجيب علهيم أخريا أن ،ل
ّتغل ثوير امجلاهرييسـ تغالال أقىص  توا تÒ احلركة ا ثل هذه احلاó، جيب. لسـ  ملكن يف 
ينيعىل  يو ّا ع سمل أن ياكحفوا مذهبلّشـ ّ ا سلم وشعار املقاطعةل ّ ا جيب علهيم أن . يل

نا  ية وأ ية غري اك نضا يÌ ا ننوا بلك رصاحة أن تÒ الو ل ل سـ ترص4 ّقدم نالفيعل ئا إذا ما ا ق  شي
سالحعىل رفض محل  ّا يح . ل يف أن الطريق ا رسوا للجامهري  لصحوجيب علهيم أن  ك يف

نضال يد  للالو يةاإلرب احلّ ضد ح ّمرب� سعي إىل حتويل هذه األخرية حرg ل ل إمنا هو ا
ية ّأ يام بدعوة قوية. هل يش ّ حىت لقوجيب ا ثوري يف ا جلهم امجلاهري رضورة العمل ا لتف

ينيجيب عىل . الربجوازي يو ّا ع يل حنو يعبئوا أن لّشـ لقب حراكت جامهريية من ذ� ا
إذا ما اكن الوضع العام ميكهنم من  فورا هلّية أنصار وتطوير احلرب األ»كتائب«تكوين 

ب�ان اليت توجد فهيا حركة. ذ� g نا تعلق األمر  لو ه يةي ّ و ثل هذه .  قويةّ ثوريةطن مففي 
ناءها  ندما تعلن احلرب أو أ ب�ان، و ثا ع إذا ما اكنت حرg عىل �حتاد  خصوصا(ل

ييت سو يا فل يني أن يرفعوا شع)ّ يو ع، وإذا ما اكن الوضع مالمئا، ميكن  تفاضةللشـ  نار ا
ية ّو شلكوا ّ ضد ّ ثوريةطن يني وأن  ياإلمرب�   .فورا) كتائب األنصار(ل

ب�ان اليت اخلدمة  22§ ّسكريةلاليف ا بارش حكوماهتا محÌ للحصول ع بارية،  ست إ ت فهيا  جي ل
يش وقد تضطر إىل �خنراطعل  ّسكريةلا اخلدمة إعالنجل يف ا باريةّالعامة  ع ومن . جاإل

يواملعلوم أن هدف  عا ب�ان أيضا هو حتويل احلرب ّينيلّشـ يةاإلل يف هذه ا ّمرب�  حرg ل
ية ّأ نضال جيب عىل إطارويف . هل ينيل ذ� ا يو ّا ع تحركواأيضا لّشـ ا^عوة ّ ضد ي، أن 

تطوعنيّالربجوازية ناضلوا. م اليت تطلب  تركزي اخلدمة ّ ضد يكام جيب علهيم أيضا أن 
ّسكريةلا باريةع تقاد العامل أنه ويكون األمر عىل حنو ال . ج اإل عيذهب من خالð يف ا

يش ومباكحفة ّسكريةلاقانون ير\ من وراءه تركزي اخلدمة ّ لك جلبرفض ا^خول يف ا  ع
شوب احلربّالعامة  نع  نميكن من  م يكون وهام جيعل العامل ال جيدون . سـ سـفذ� 

يش ثوري يف ا جلجدوى من العمل ا يف أن ذ� . ل يدا للجامهري  رس  كيجب أن  ج يفف
نضا يد �نوي ويس هو اللك يف املعركة إمنال لا ل هو نضال عىل  ّ ضد املوةّالعامة صع

يةاإلاحلرب  ّمرب� ناء ا^عوة. ل هر برضورته أ يش وا ثوري يف ا نظمي العمل ا ثجيب  ل جلت   .جل
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ية يف حتويل احلرب  23§ ثوري عىل اجلهبة ð أعىل أ مهإن العمل ا يةاإلل ّمرب� ية حرg ل ّأ وال . هل
يون لشـّا يعكف أنجيب  ّيو يطة وإمنا علهيم أن يرفعوا شعارات معل ع بسـعىل دعاية 

  .توافق الوضع امللموس
نود مطالب ا-أ ندما يرفع ا جل  ّتصاديةع يل رفض ق قب وشاكوي، يقع اللجوء إىل وسائل من 

نظم بعض  يا أو إىل العرقÌ، كام  تاخلدمة جام نود وإرضاgتع بواخرأجل ا   .لطقم ا
شعار العميل الرييس ع-ب ئ ا نود عامال     .األخوةاألخوةاألخوةاألخوةىل اجلهبة هو ل هدف هو تقريب ا جلا ل

يدمه تحارتني وتو تني ا حوفالحني من ا ب مل نت جتربة . ّالربجوازيةجرن�ت ّ ضد جله بيلقد 
يةاحلرب  ّالعا بقي مل يوش وجتمع  تآ[ امجلاهريي يؤدي حú إىل تفكك ا ط األخرية أن ا جل ل

باط نود وا سلح بني ا لضورصاع  جل م هد إىل . ٍ ينيلشـّايعو ّيو نظمي ع يش  ت اGين يف ا جل
óسأ تعلق  متزي، ويف مقدمة ذ� ما  يد ا يا  يا تآ[ معطني إ�ه لو4  مبا ي سـ سـ لل سملج ّ ا  ل

ثورية تونظمي القوى  ّا يشل   .جليف ا
�א��<�אز�	���4@� 4
	��ل�א9����א�&�	 �

يةاإل 1918-1914لقد حتولت حرب  24§ ّمرب� ية حرg ل ّأ  يف عدد ال بأس به من ب�ان هل
بقة أورو رشية والوسطى مما مكن ا لطg ا ق يةل ّالعام ية ل ّالرو و^روس ثورة .  من الظفرسـّ

بقة ترشين األول تعلق مبوقف ا لط مغزى حاسام يف ما  يةي ّالعام بني، .  من احلربل تإهنا 
يةاإل، يف تÒ احلروب ّالربجوازيةأوال، أن  ّمرب� يح العامل، ل تسل تكون مكرهة عىل 
سلحة احلرجةاألوقاتلكهنا يف  يطرهتا عىل امجلاهري ا هزامئ، تفقد  مل وا سـ باعا . ل تو�يا، أن ا ن

نضال ليا  تحضري احلرب ّ ضد نطقم نود، أي  ثوير جامهري ا لاحلرب إمنا يفرتض معال  جل لت
ثا، أن احلروب األ. هلّيةاأل �تعدادا جد�هلّيةلو ند سـ تفرتض ا بقة ع  يةلطا ّالعام   . وحزهبال

نوات الالحقة سـوبني جتربة ا يا - لت تويا )1923(، بلغار� )1923و 1919(نأملا ن، إ ) 1924(سـ
سا  ثريها حروب الربجوازيني هلّيةأن حرب العامل األ -)1927 متوزفيينا، (لمنا ت ال 

يةاإل ّمرب� ثريها أيضا وضع ل يةي فقط، بل  ّالرأسام تفاضاتإن . »العادي« املعارصة ل  نا
بقة  يةلطا ّالعام  من نفس العام، اكنون األولنتون يف  ويف اك1927 آذار يف شـنغهاي يف ل
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بقة  بة  g تضمن دروسا هامة للطإمنا  سـ يةلنت ّالعام هَل بة لألمم ا g ملضط، وخاصة دة، لنسـ
تعمرات به ا تعمرات و بة  gسـ شـ سـ ملسـ للم بني أحداث . لن يف شـنغهايتإذ  ك بوجه خاص، 

ية نلالتفاضةميكن  ّالعام ية أن تكون سالحا يف حربل ّ و يةاإلّ ضد طن ّمرب�   .عواهنا وأل
تجربة  ينيلجترب هذه ا يو ّا ع سط، خالل نضاهلملّشـ يةاإلاحلروب ّ ضد ب عىل  ّمرب�  ل

بل ثورة،  قواملضادة  شالك احلرب األّ لك لل ية هلّيةميشء، وبدقة،  ّالعام يل دروس ل حتل و
 Òهان�تفاضاتت   .متثل و

  :تÒ ا^روس يه كام ييل 25§
بة .أ g نا� وضع ثوري، أي أن جيب أن يكو: نلالتفاضة    للللللظروف األويةللظروف األويةللظروف األويةللظروف األويةلنسـ هن 

ثال عن هزامئ  تج  بقات القائدة، كأن  نا� أزمة يف سلطة ا متكون  تن لط ّسكريةه   .ع
هاد ال يطاق أكرث وذ� عىل وجه  يل الوطء و� ضطجيب أن يكون وضع امجلاهري  ثق

تاد تادأشد من ا تادأشد من ا تادأشد من ا نضال لقلب احلكومة gملعملعملعملعأشد من ا با  شط وأكرث تأ لل، وأن تكون امجلاهري أ ه ّثورةن . ل
بقة وجيب أ شط رشاحئ ا تد نفوذه إىل أ مترس  يوعي  نا� حزب  لطن يكون  ن مي شـ مه
ية ّالعام   .ل

بة  gيادي فقط، بل : ن�تفاضة    للللتحضريتحضريتحضريتحضريلنسـ متد �تفاضة عىل احلزب ا لقال جيب أن  ن تع
يةأيضا عىل امجلاهري  ّالعام تحضريي يف ا. ل ية هو العمل ا ملمفا ð أعىل أ ل  امجلاهريية ّنظامتمه

ية ّالعام يطة يف حتضري �تفاضة، وخلق أزة  ويف مقل شاركهتا ا نقاgت و ندمهتا ا شـ م لنل
يع امجلاهري را تجم�تفاضة    .لن

ثوري من جانب متد �تفاضة عىل املد ا لجيب أن  ن ساكن ّ لك تع ّا ّ الاكدحني ويف ل
نارص يةشـبه  لعمقدمهتم ا ّالعام   .، وعىل الفالحني الفقراءل

يوية إل�رة تف يش الربجوازيحبومن الالزم العمل  ، يوجه ن�تفاضوحلظة . جلكك ا
يش سب ا نضال  جلا لك   .ل

سكري مضن أمه �امت العمل بني  تحضري ا نظمي �تفاضة وا لعجيب أن يكون  ل ن ت
يةامجلاهري  ّالعام تعمراتل به ا تعمرات و سـ وكذ� يف ا شـ ملسـ   .مل
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بارات املو � Òيع ت بان  g ند حتديد حلظة اندالع �تفاضة تأخذ تو مج سـ ن عع ية حل عضو
ية يت الهنايئ. تواGا تو قوال ميكن حتديد ا نة بني احلزب وجامهري ّ إال ل  Ìمتيإذا وجدت ص

ثوريني   .لالعامل ا
بة  gالقرار، جيب األخذ بقاعدة عامة مفادها أن ال لعب     للللللللتطتطتطتطببببيق ذاتهيق ذاتهيق ذاتهيق ذاتهلنسـ �G
تفاضة ثار . نgال يويةن�تفاضيحفاملا  هجوم  حب من الالزم مواصÌ ا عدو يتحطم الّ حىت ل

يا سلحة. ئهنا ـي gلرضورة إىل هزمية احلركة ا ملفلك تردد  مفن الالزم وضع أكرب قوة . نهتي
يةّ ضد ممكنة بقة . ئيسـقوة العدو الر يف ا نرص  يه ا لطوجيب العمل عىل حنو يكون  حل ل ف

ية ّالعام ي من ة ل يةةتيجإسرتا ية األ مه عا نمفن الالزم رش �تفاضة يف أوسع نطاق : ل ن
نا. ممكن دون تأخري توجب  فو�تفاضة  سـ بل. تن يايس  شلك  قفا سـ ليشء ويس ّ لك مل

سكر� فقط يادة �تفاضة. ععلام  نفال ميكن أن تكون  وحلظة . بيد حزب ثوريّ إال ق
سلح شاطه حلاجات الرصاع ا مل�تفاض، جيب عىل احلزب أن خيضع اكمل  ن   .ن
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يني عىل �حتاد  26§ ييتلحرب اإلمرب� سو يا فل ية، حرب ّ طبق يه، بلك بداهة، حرب 
شـهن ثورة  ّمضادة  ت بقة ّ ضد ّالربجوازيةا لل يةلطا ّالعام ها الرييس قلب ل ئ، هد تاتورية ف ّا^ ك

ية ّالعام يضل يةامجلاهري ّ ضد ب وتركزي نظام إرهاب أ ّالعام يع ل مج وامجلاهري الاكدحة يف 
ب�ان ب�ان تكويرتكز . لا ليك نضال عامل ا يةت ّالرأسام تÒ احلرب، عىل الرب4مج ّ ضد ل

نضاللُبا لشفي يف ا يةاإلاحلرب ّ ضد ل ّمرب� يجب حتويل حرب الربجواز�ت تÒ ؛ل ف 
 gيةحر ّأ ناءها، للظروف . هل بل احلرب أو أ شالكه،  نضال و ثوجيب مالمئة طرق ا م قل

بقي ها ا تحضري تÒ احلرب ولطا لطامللموسة  ندما ويل. بعل يك حتويرات هامة  عحق ا لتكت
تاتورية) اخلصم(يكون  يش إمرب�يل ب� د نود  كاGي يواه  ج يةج ّ عام ية ال قوة ل ّإمرب�  ل
  .أخرى
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تحريض     جتجتجتجتسـسـسـسـيدايدايدايدا 27§ لسأó معل ا ية حرب يف حالمل ّإمرب� ييت�حتاد  عىل ل سو يا فل  أو ّ
  : من الرضوري مالحظة ما ييل،حتضريها

تحضرياليت ختفي حتض    يةلّسلم انأ .أ ند هام جدا �G ا لري احلرب يه  و�G من . سـ
نضال لّسلم ضد الالالزم تقوية ا ساملةّ تقود األممعصبة ّ ضد :ملية وضد شعاراهتا ا سـ اليت 
نة بÌ ا ملعلاحلرب ا ييت�حتاد ّ ضد ملق سو يا فل سمل« و»احلضارة« gمس ّ ية «ّضد  و»لا لسلما

ية ترب �حتاد »قعالوا ييتتع اليت  سو يا فل ثّ يةورات ل وا ّالعام ية  ول ّالو سمل، وضدطن  للهتديدا 
مية فكرة أن حت اليت تريد »اجلذرية«ية لّسلما سلطة  عن ّا^فاعقط من  ّا يةل سو ّا يت فيل ّ 

  .»لك حرب«حبجة معارضة 
ية .ب ية�شرتا ية�شرتا ية�شرتا ية----كككك�شرتا يةا^ميقرا يةا^ميقرا يةا^ميقرا ّّا^ميقرا ّّ ثورة، احلرب عىل     طططط شاط احلرب املضادة  تحرض  للأتت  ن بل

سلطة  ّا يةل سو ّا يت فيل نضال�G من الالز. ّ الزعامء ّ ضد لم تقوية، بلك الوسائل، ا
يني يني- ك�شرتا يني ا لميين ا^ميقرا ساريني« وط رشاكهئم ّ ضد  عىل حد سواء وكذ�»ليا

يون  يونوالفوضويونتسكالرتو نقا ب ا بل. ل شف وتفضح ّ لك قومن الالزم  تكيشء أن 
تخدموهنا حمل هم اليت  نارص و تلف شعارات تÒ ا سـأمام امجلاهري  لع يخم اوó تربير جحج

هور�ت احلرب عىل احتاد  يةمجلا سو ّا يت فيل يلّ ية من  ب �شرتا نضال من أجل «: قك لا
ية ّا^ميقرا تاتوريةّ ضد ط سخ« و»كا^ سلطة  »مذحبة« و»غزو الكوالك« و»لتفا ّا ل
ية سو ّا يت فيل يةاإل« ومواعظ أخرى حول ّ ّمرب� ثل شعار » امحلراءل م وشعارات أخرى 

ياز يف حال احل«   . وغري ذ�»ربحنعدم �

بقة  28§ يةلطإن ا ّالعام ية ل ّالعا ييت اليت ترى يف �حتاد مل سو يا فل تعاطف ّ ب مدافعا عهنا، تقدره 
نا أن نالحظ أن احلرب . متعاظم يةاإللفإذا أمكن  ّمرب� هور�ت  عىل احتاد ل مجلا

ية سو ّا يت فيل هومة من جانب امجلاهري ّ تكون  ية،   gها حر ية بو مف �شرتا بق سـصف يطك ّالعام  ةل
يه األمر خالل حرب  ها اآلن جتربة 1917علبأكرث رسعة مما اكن  ل وأن امجلاهري الاكدحة 

يةاإلاحلرب  ّمرب� ية ل ّالعا بقة األوىل مل يعة ا لط وأن  يةطل ّالعام يةممّية األ جتد يف ل يو ّا ع  لّشـ
نضالّ ثوريةمنظمة نا أن نؤكد أن إماكيات ا يدة،  ل  ن ن ميكت احلرب قد تعاظمت وأن ّ ضد ع

رشوط بتلاألوية لا يك أكرث صالبة قد ا يق  تس  كتك تتط ب   .ل
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تأه إن ّا يه األمر عام ل هل مما اكن  علب للحرب اآلن أ  الرصاع شـتداد وذ� 1914gس
بقي وبدفعه إىل صد ّا ثورية تظاهرات امجلاهري لط ّا سعى إىل ّ ضد ل تاحلكومات اليت 

ييتإعالن احلرب عىل �حتاد  سو يا فل ثل ذ�  اإلجنلزيم العامل ّولقد قد. ّ ملثاال ð معىن  م
ثوري عام  ندما كونوا جلان العمل وأكرهوا حكومهتم عىل الرتاجع عن 1920لالعمل ا ع 

ئة اكنت حترض ّرضبة  هور�ت احتاد ّضد ها سي يةمجلا سو ّا يت فيل يةّ   .ك �شرتا
بقة  رشوط األوية اليت جتعل ا لطإن ا ل يةل ّالعام ب�ان ل يةل يف ا ّالرأسام  حتول احلرب ل

ييت عىل �حتاد ّيةلمرب�اإل سو يا فل ّ gية حر ّأ رسعة أكرب مما ّالربجوازية عىل هل ب إمنا تقوم 
يني يه األمر يف حرب بني إمرب� ليكون  ينيرمغ أن  �G،. عل يو ّا ع ب�ان لّشـ ل يف ا

ية ّالرأسام هور�ت ، يف حال حرب عىل احتاد ل يةمجلا سو ّا يت فيل ية ّ } يرفضون{ك �شرتا
يه، وجيب علهيم أن وال) اإلرضاب العام(شعار  ية  عل يهنمكون يف أوهام   يتنبئوامبن

تعامل اإلرضاgت امجلاهريية نإماكيات برية ال سـ  بل إعالن احلرب حلظة واإلرضابك ق العام 
تحريك ئة( لا   ).لتعبا

سلحة جزية عىل �حتاد  ئيف حال جهامت  ييتم سو يا فل يني، جيب عىل ّ يو ّا ع  األمم يف لّشـ
هدة ويف ا^ول  يةمرباإلملضطا �ّ بذلوال ية يف ّ لك ي أن  يات القو مدمه إل�رة هنوض األ قل

gأوروgنظموا حرو تعمرات وأن  به ا تعمرات أو  ي ويف ا سـ شـ ملسـ يةمل ّ و ّ ضد  حتريريةطن
يني أعداء  سلطة لاإلمرب� ّا يةل سو ّا يت فيل ّ .  

يه حرب  29§ يةجإذا ما وقع تو ّإمرب� ييت�حتاد ّ ضد ل سو يا فل بقة ّ يةلط، وطن ا ّالعام يةال ل ّعا ، مل
يني،  به حرب فÜ بني اإلمرب� يك اGي تو g يقه مقارنة يك الواجب  لتغري ا ت ب ت جي تك لتك تطل

تايل نحو ا لعىل ا   :ل
ب�ان .أ بقة عامل ا سعى  ل ال  ط يةاإلت ّمرب� سب، ل حف إىل هزمية حكوماهتا يف تÒ احلرب 

تصار  شاط إىل ا سعى  نبل جيب علهيا أيضا أن  ن سلطة بت ّا يةل سو ّا يت فيل ّ .G�  بب، ال لسا
سب، بل  بقي يف ب�اهنا  نضال مبصاحل الرصاع ا يار وسائل ا ها وا حفتحدد  لط ل ت خي يكت تك

شـهنا  ية  تتحدد أيضا مبصاحل احلرب عىل اجلهبة مبا أهنا حرب  ا^وó ّ ضد ّالربجوازيةطبقي
ية ّالعام يش. ل شا األمحر جلا يس  جي  بقة . داعمل يش ا لطإنه  يةج ّالعام ية ل ّالعا  وال تصغي مل
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ب�ان ط يةلبقة عامل ا ّالرأسام يانة ّالربجوازية إىل إغراءات ل g ها خل زمن احلرب، اليت  تهتم
تخىل، حتت الردع، عن. العظمى يش   أزرتفال ميكهنا أن    . برجوازيهتاّ ضد األمحرجلا

ب�ان » عن الوطنّا^فاع«إذا ما اكن  30§ بول به يف ا ل غري  يةاإلمق ّمرب� با ل ثل وا ج، فإنه  مي
يش حتت نظام ّلك  عظÜ عىل يةيعثوري  تاتورية العام ّا^ ل بقة ّا^فاعف. ّك ثل يف ا نا  لط  مم ه

ية ّالعام سلحة يف احتاد ل هور�ت مل ا يةمجلا سو ّا يت فيل يةّ تصاركسب أفقد . ك �شرتا  ثورة نا
ياأ عامل العامل ترشين األول ييت�حتاد : كمجع ب�ا اشرتا سو يا فل  اGود عن احتاد إن. ّ
هور�ت  سمجلا ّا يةل ّو ية من فييت ية ّالربجوازيةك �شرتا ّالعا ية، مل يب للمصاحل ا لطبق  يسـتج

بقة  يةللطوهو واجب رشف  ّالعام ية ل ّالعا نوات. مل سلطة  هزمت 1921و 1919 سـخفالل  ّا ل
ية سو ّا يت فيل يهنا أعظم القوى ّ رشة دوó من  ثت هبا أربع  تدخل اليت  يوش ا ب  عج بع ل

يةاإل ّمرب� بقة ل يةالط، واكن ذ� بفضل ا ّلعام ية ل ّالعا يل مل ناضل يف  سب اليت اكنت  ت
ية تاتورية العام ّا^ ل هور�ت  يف احتاد ّك يةمجلا سو ّا يت فيل نظمي أعامل ّ ية وذ�  بت �شرتا ك

نه . ّ ثوريةجامهريية يةاإلتشـوإن جهوما جديدا  ّمرب� ييت عىل �حتاد ل سو يا فل بني ّ  أنسـي، 
بقة  يةلطتضامن ا ّالعام تعدادات اليت وقعت ورمغ انف  هو واقع رإمنا األممي ل يع � سـمغ  مج

ية ها �شرتا ثورة اليت  كيع اخلطط املضادة  لل ية -تنسجمج ّا^ميقرا ترب من. ط  هنعجيب أن 
يةلطبقة احليف  ّالعام ية ل ّالعا هور�ت  عن احتاد ّا^فاع يف مل يةمجلا سو ّا يت فيل يةّ  ؟ك �شرتا

ييت �حتاد أر�فن الفقراء وامجلاهري الوسطى يف وأوال، الفالح سو يا فل يا، حركة ؛ّ �ن و
تحرر  ّا ّ ثورية ل ية ا ّالو ل ّن تعمراتط به ا تعمرات و سـيف ا شـ ملسـ     .مل

يةياسةسـّلاتسـتجيب  31§ ّ العا هور�ت حتاد ال مل يةمجلا سو ّا يت فيل بقة ّ ية ملصاحل ا لط �شرتا ك
ية ّالعام بقة القائدة يف �حتادو ،ل يب ،لطيه ا ثلام  تسـتج  بقة ملم يةلطصاحل ا ّالعام يةال ل ّعا  .مل

بقة ّ لك دّتوحو يةلطحلفاء ا ّالعام ية gل تاتورية العام ^ّ ل تنيّك ختلق قاعدة و .م عىل حنو 
ناحرات ا^ول  تغالل  تال يةسـ ّالرأسام هال ياسة إف�G  .بعضّ ضد بعض  ياسـهتا يه  سـن  سـ

ثورةود عن ّ اGزابرهتدف إىل إ سمل ّا ية ل ّالعا ناء �شرتايكمل سات ا ب وحامية مؤ  اليت ،لس
ثوير العاملّيف حد ذاتهدها وجو ساهامن يف  ت ومنوها  يل أي صدام . ي بو إىل تأ جويه  تص
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يةاإلمسلح مع  ّمرب� ثل هذه . بعد ما ميكنإىل أ ل ياسةتمتو  من ة املوقع اGي تأخذه لسـّا
يةجتاه ا^ول  ّالرأسام تعمرات، يف نضالاألخرية وجتاه عالقات هذه ل g احلروب ّ ضد ملسـ

يةاإل ّمرب� تعمرات وضد وضد ل نعلّسلم املسـمحالت هنب ا   .ذ�ّ لك تقية اليت 
ياسةأبداال تعين  سملسـ  ّ ا ها ا^وó ل يةتنهتج اليت  ّالعام سلطة  أن ل ّا يةل سو ّا يت فيل بل ّ تق 
يةبوجود  ّالرأسام يون؛ طوعال يون ورشاكهئم - ك فذ� ما يروجه املظللون �شرتا ط ا^ميقرا

سعون إىل احلط من  يون اGين  يالرتو سلطة قمية تسك ّا يةل سو ّا يت فيل بقة ّ يون ا لط يف  ع
ية ّالعام ية ل ّالعا ياسة ا^وó إن. مل يةسـ  سو ّا يت فيل تاتورية ّ نني ل� ها  يك يه تÒ اليت ر ليمس
ية ّالعام ثل. ل ية، من وجوه ) مالمئة (أكرث آخروا ّ إال متويه ال  ليف الظروف احلا
نضال يةّ ضد لا ّالرأسام سك به احتل نضال اGي  مت، ذ� ا هور�ت اد ل يةمجلا سو ّا يت فيل ّ 

نذ ثورة  بات  ية بلك  م�شرتا ث   . ترشين األولك

بقة عامل �حتاد  32§ لطيس  ييتل سو يا فل ينينإماكية أي ومه حول ّ تني مع اإلمرب� ل سمل  . م
يافهـي تعمل أن جهوما  سلطة  عىل لإمرب� ّا يةل سو ّا يت فيل  حروg بني ّ ال مرد ð، وأنأمر ّ

يةدول ّ عام سار  ودول برجوازل ثورةمية، خالل  ّا ية ل ّالعام ية ل ّالعا تحرر العامل من مل لي 
ية ّالرأسام ية ورضوريةإمنا، ل بقة أولفاكن . حمت يه حروب  يةلط واجب عىل ا ّالعام  ل

ية سو ّا يت فيل ية ّ يل �شرتا ناضÌ يف  ك ا س تعدادات الالزمة حلال أنبمل سـ تقوم بلك �
ياسـهتا أو  تصادها أو يف سـحرب، أاكن ذ� يف   تصقل أن وجب علهيا إذ. جيشهايف قا

بقة ةاإلدار، األمحرجيشها  ند ا لط القوية  يةع ّالعام  تدرب امجلاهري أن، كام وجب علهيا ل
ّسكريةلاالاكدحة عىل الúرين  يةاإل يف ا^ول أما. ع ّمرب� ناقض صارخ بني ل نا�  ت  فه

ها اجلوفاء حول مجلياسـهتا القامئة عىل سالح هائل وبني  سملسـ ّ ا ناقض ال إن. ل لت هذا ا
ند  سلطة عيوجد  ّا يةل سو ّا يت فيل ها واليت حترض احلرب ّ ثورية ع اليت حترض دفا ّا نهتج، ل تو

ياسة سمل بات  سـيا، و ب ثم   .نطق
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بحتلقد  33§ ثورية  احلروب صأ ية ا ّالو ل ّن ها اليت ط شعوب ضختو ّا تعمرات ل هدة يف ا ملسـا ملضط
تعمرات به ا سـو يةاإلّ ضد ملشـ ّمرب� نذ عام ل ية تطورها  نني  بأ  م، واليت  متن ي حبت ، 1916ل

بحت-واليت أقرت نظر� أول األمر،  نوات -صأ تارخي خالل ا سـ من وقائع ا . األخريةلل
ية  تني الفر سـمفن ذ� حرب املغرب عىل اإلمرب� ني يةل با نواإل فاضات يف سور� ن، و�تسـ

ياكرغوا عىل  يك وا نوحروب ا لسـ يةملك ّإمرب� تحدة ل يةمل الوال�ت ا ، وحروب يكاألمر
ثورية ناكتون  ّا شامل يف أ، و1925عىل هونغ كونغ عام ل -1926خالل ّالصني لخريا محÌ ا

ثورية  تلعب احلروب 1927 ية ا ّالو ل ّن نة من ط ثورةهدورا هاما يف املرحÌ الرا ّا ية ل ّالعا  مل
G � بب بقة لّسا يةلطجيب عىل ا ّالعام تجربة أقىص تويل أن ل باه إىل ا^روس وا ل ا تن

 Ìنا من مح يت ^ ناجتة عن تÒ احلروب وخاصة ا^روس اليت  يا  يف 1927-1926بقل
  .شامل الصني

شامل  سكريني يف ا نويني عىل ا ئذ، محÌ ا ل لقد ساندت، عن صواب اكمل و لع ب جل قت
يني تخفني ورالواإلمرب� بقة .  اكنت تقود تÒ امحلÌّالربجوازية أنءمه رمغ مل ا لطفمل تكن ا

ية ّالعام سب، بل ل ثورة وتعمل عىل ذ�  ية املضادة  شام حف ترغب يف هزم احلكومة ا لل ل ل
يانة ّ ضد دعاة �تفاق،ّ ضد  املرتددة،ّالربجوازيةّ ضد اكنت أيضا تعمل ، ّالربجوازيةخلا

يادة يل  قاكنت تعمل يف  بقة  للحرّ ثوريةسب نة ا يل  لطب ويف  مي هس يةب ّالعام  يف ذ� ل
ته . العمل الواسع يةممّية األبينوهذا اخلط العام اGي  يو ّا ع يني اكن لّشـ يني ا يو لصين  ع للشـ

بادئمتفقا  ية حول احلروب أجنلس  ماركس ومو ّالو تفق طن ثلام هو  ميف القرن املايض  م
نني   . ليومذهب 

يوعيلكن احلزب  34§ يين قام بعدد من األلشـّا ثابة دروس . خطاء الفادحةلص ا مببقى  تس
يوعيي َهّ لك لشـجدية  ب�ان ا ملضطا يوعيلقد اكن واجب احلزب . دةل يين يف لشـّا لص ا
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ثوري اGي اكن موجودا تخدم، بلك الوسائل، الوضع ا لتÒ احلرب أن  ئذ،  يسـ قتو
ته  يع  شه العاميل، وتو نظمخللق  سـ مي ّسكريةلاج هل ع يس، وحتضري العامل والفالحني، و

يةلطبقة عىل ا ّالعام يادة سـبلل ال ثورةق اليت تؤدي هبا إىل  ّا فرمغ أن الظروف . ل
شامل، اكنت مالمئة للحزب  ية، خالل محÌ ا لاملوضو يوعيع  اكن قد األخري فإن هذا لشـّا

يا، عاجزا عىل  معلهر،  تغاللظ يعمل يف سـا يايس  سكري وا تانغ ا يو ل از ا سـ لع لن م لك
يش خاص به يش، ومل حياول خلق  جصلب ا   .جل

يوعيلقد اخنرط احلزب  تانغ حرصا، عوض أن يركز لشـّا يو باط ا يادة مع  ن يف ا مض لك لق
نظمهتا وعوض أن جيلب امجلاهري  نود يف  موده عىل ا^عوة يف صفوف جامهري ا جل

ية ّالعام يغري طابعهل يش  ية إىل ذ� ا ل والفال جل يوعيومل يدرك احلزب . ح يح لشـّا لتسل ما 
يةامجلاهري  ّالعام يل يةح والفال يادة حرب ّ ثوريةمهة من أ تحضري و بغي  ق ومل هيمت كام  بن ي

ية بقة الفال تقطب من ا نارص  حأنصار من  لط سـ   . تع

بقة  35§ ساند ا لطإذ  يةت ّالعام يةحربّ لك ل ّ و يك حيدده ّ ثوريةطن بق  ت، وجب علهيا أن  تكتط
بقات، ظحتليل ملموس لل تلف ا به  لطروف وا^ور اGي  خم يك اخلتلع تكت، وهكذا اكن 

يك اGي أقره 1848عام ماركس  تلفا عن ا يرصية  ت ملا أطلق شعار احلرب عىل ا لتكخم لق
ثالث1870عام  يون ا يا 4 ل هامجت أملا بل يون ولقد اكن . ن يو ّا ع يون عىل صواب لّشـ لصينا

شامل، ملا عقدوا حتالفا امحل�Ìم، زمن  يا مع ظل عىل ا ية ّالربجوازيةفر ّا^ميقرا سري مع ط ل وا
يني من  در ما وذ� بقاألخريةهذه  يو عاكن  نوير العقول يف نإماكيةللشـ يام g^عوة و ت ا لق

ثوري سكر الوطين ا لا يك . ملع ينيتكتولقد اكن من الواجب أن يكون  يو ّا ع  األملان لّشـ
سأó 1923عام  ندما طرحت  م،  تدخل اإلمرب�يل، الفرنيس، ّ ضد  الوطينّا^فاعع لا

يوعيإذ جيب عىل احلزب . خمتلفا متاما سأó  األلشـّا بالد ّا^فاعمملاين أن يربط  ل عن ا
g يل اإلطاحة نضال يف  سبسأó ا ل .  اليت اكنت عاجزة عن لعب دور ثوريّلربجوازيةمب
نوال وجب عىل  ينيملوعىل نفس هذا ا يو ّا ع نضال لّشـ سأó ا يني أن يضعوا اآلن  ل ا م لصين

ياgينّ ضد الوطين تدخل ا لا سأó . ل ثوري عن بالدمه ّا^فاعمإذ جيب علهيم أن يربطوا  ل ا
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يل  تانغ، ويف  يو شاك وبرجوازية ا شان اكي  يل اإلطاحة  نضال يف  بسأó ا لك سب ن ت ت س ل ممب ب
تاتورية العامل والفالحني  كيق د ثورية حتق ّا يةل ّا^ميقرا   .ط

ية إنه من الرضوري أن نالحظ أن احلروب  ّالو يةاإلاليت حيارب فهيا العامل طن ّمرب�  ل
ية ّالربجوازيةيسريوا مع واليت ميكن للعامل فهيا أن  ّا^ميقرا بحت 4درة أكرث ط تا أ ص مؤ ق

شعوب فأكرث، ألن برجوازية  ّا هدة، اليت ختىش ثورةل يةملضطا ّ عام بحت ل ية أ ص وفال ح
ية ّر ها جع يع  ساق إىل  نفس و بت ينين يةونرى بوضوح مزتايد قدوم حروب. للإلمرب� ّ و  طن

يادي فهيا بّ إال قمن طراز جديد ال تقوم بدور  يةقة لطا ّالعام تعلق ذ� أيضا gحلروب . ل يو
ية  ّالو يةطن يةّ ضد تينيف أمرياك الال ّإمرب� تحدل ية ةمل الوال�ت ا  حتويل اجتاهإن . يكاألمر

ية ناحلروب و�تفاضات  ّالو بقة ةثورطن ية  للط دميقرا يةط ّالعام بقة ة أو ثورل لط تقودها ا
ية ّالعام نذ عااجتاه وهو ل نني  يه  م اكن قد أشار إ ي تد، 1916م لل   .  بصورة هائÌحا

سأó احلرب  36§ متلعب  ية سـ ّالو ثوريطن ّا يات -ة، ل بري من القو م نظرا لوجود عدد  ك
يقلّواأل ّيات القو َهم ية ملضطة ا قدة يف العديد من دول أوروg أعادهتا من جديد اتفا

بل- فرساي تحويل حرب ّيشء إذا ما تعلّ لك ق دورا هائال يف العامل، و بق األمر 
ي ّإمرب� ية حرg ةل ّأ هاد . هل ية يقع ا بولوية والروما ناطق احلدودية ا ضطيس فقط يف ا نفل ن ل مل

ساكن  ّا ّ يض -الروسل ينيلب ا ينواألوكرا ساريني بأقىص الو ّ وا شـ ب حي نف ألهنلب ّة وا م لع
ييت بوطهنم ت�رباطيسعون إىل  سو يا فل يةوال جيب عىل األحزاب . ّ يو ّا ع  يف لّشـ

بلقان وحدها أ يا وا ليكوسلوفا ك تتشـ ساند احلراكت ا ّن  ل هَألمميف ارية ّحرت دة ملضط ا
يقلّواأل ّيات القو يةة، بل وجب ذ� أيضا عىل األحزاب م يو ّا ع يا وفرسا لّشـ ن يف إيطا ل

يا العظمى  ياك وبريطا يا و با نوإ بلج ن يةوجيب عىل األحزاب ). لايرندا(سـ يو ّا ع  أن تقود لّشـ
ثوري يات ا لنضال تÒ األمم واأل يةاإلّ ضد قل ّمرب� يات ، ول مأن تدافع عن حق تÒ القو

ها يف  ها و حقيف تقرير مصريها  ساومة �نفصالبنفس تام إذا ما طرح ذ�، دفاعا ال  م ا ل
ب. فيه ّوإذ  يون ق يط يو ّا ع ياسةهذه لّشـ بات وجب علهيم أن لسـّا  ئواهيي وأن ئوايهتيبث 

َه نت حرب ّ حىت دةملضطامجلاهري ا يةعلإذا ما أ ّإمرب� اد  أو حرب معادية لالحتل
ييت سو يا فل تفاضةموا ّونظّ إال ّ   . ّالربجوازية أو حرg عىل نا
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نني وجتربة احلروب  37§ يـي من خالل مذهب ماركس و لن ية نهت ّالو نوات األخرية لسـّيف اطن
بقة  يك ا ية يف  تا لطإىل القواعد ا ت ل يةتكل ّالعام تحرير يف حروبل ّ ا ية ل ّالو   :طن

بقة .أ يةلط إذا ما دافعت ا ّالعام يا4 مع  عن حرب من ذ� ل يل وتعاونت أ حا  ّالربجوازيةلقب
تا  بقيّ أبدا أهنا ختل ذ�ال يعينفقمؤ تحرك فهيا ّحفىت. لطت عن الرصاع ا ت يف احلاó اليت 

تا ّالربجوازية بقة gالشرتاكق مؤ يةلط مع ا ّالعام يةاإلّ ضد ل ّمرب� بقى عدوّالربجوازية، فإن ل  ّ ة ت
بقة  يةلطا ّالعام تخدامفهـي حتاول . ل بقسـا يةة لط ا ّالعام يه أهدافا تتّ يف الوقت اGي ل فبع 

  .خاصة هبا لوحدها
بقة .ب يةلط �G ال جيب عىل ا ّالعام بىنل ّ يف أي حال من األحوال أن  ساطة تت بب 

ها يه ، دون أدىن شك،بل جيب علهيا.  وشعاراهتاّالربجوازيةسـياسة  تحرك لصا حل أن  ت
يايس خاص هبا، ووفق شعارات خاصة هبا ّنظامت، وخبلق سـوفق بر4مج   من ّ ثوريةم

يات(صلهبا  يةمليشـأحزاب، نقاgت،  ّ عام تائبل يةك،  ّ عام ينيجيب عىل ). ل يو ّا ع  أن لّشـ
يانة من جانب ئواهييّ ية ا خل امجلاهري  تّالربجوازيةحلمت ّ، وأن  تي يع ا ّخذوا  ل نة مج ملمكدابري ا

بقة  يةلطلضامن مواقع ا ّالعام هم يف  قّالربجوازية، وجيب علهيم أن حيرجوا ل تطا عدر  مسـ
تعد ية اخلاصة هبا، وجيب علهيم أن  ها ا ها من أجل مصا ّنضا يسـلط بق حل تÒ ل بوا لإلطاحة 

ية úيةيف حروب. عالقوة �ج ّ و يث تلعب طن  دورا ّالربجوازية واحلكومات ّالربجوازيةح 
ثورة  نضال احلايل اGي خيوضه العامل والفالحون (للمضادا  لثلام هو احلال يف ا م

يون يني الصنيّ ضد لصينا لسـمي اإلمرب� يني، وجب عل )تق يو ّا ع تحرلّشـ ّ أن  كوا قصد ي
بالدّا^فاع حتت شعار ّالربجوازيةاإلطاحة gحلكومة  ثوري عن ا ل ا   .ل

سأó احلروب  38§ ية مجيب وضع  ّالو تطن يف ا بقي فهيا  ب�ان اليت الúيز ا ّيف ا ل ضع لط قدم ل
ند املغاربة و ثلام هو احلال  نوال،  ععىل ذ� ا سوريني والعربممل ففي هذه . لا^روز وا

ية تلعب  سلطة ثنا0موعات اإل ّا به دور ل ية دورا  ية واإلقطا شـا ع يبل  يف ّالربجوازيةلق
تعمرات األكرث منوا ت. ملسـا ّفا ثوريل نضال ا ناء ا لعاون املؤقت مع أوئك القادة أ ل ث ّ ضد ل

يةاإل ّمرب� بولل لأن أوئك القادة ال  مفاده  إىل خطراهúمالكن جيب دوما أن نعري . مق 
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يني هم لإلمرب� يع أ لساقون إىل  ب نفسن تحر  أو،ي نضال ا ّال خيضعون ا ل هم ل حلري ملصا
ئفطاال  .ّةيّ
Gية ت أن تربط احلروب ا، جيب ّالو شعوب لتÒ طن ّا نضالل g تطاع لقدر ا ّ ضد ملسـ

ياد ّ ضد  أواإلقطاع يةسـاأل يني من أجل  تصفاإلقطا   .إقطاعّ لك ع

بقة  39§ شالك ا لطإن  ية لّيةالعامم ّالعا تمل تعلقة حبروب ا ّ ا ل ها مل شعوب ضحرير اليت ختو ّا ل
َه يةاإلدة وحبمالت ملضطا ّمرب� هِدة عىل احلراكت ل ثورية ملضط ا ية ا ّالو ل ّن ثورات يه ط لوا

تعل شالك ملا  ّتقربا نفس ا ي مل يةق األمر حبرب ي ّإمرب� سلطة ّ ضد ل ّا يةل سو ّا يت فيل ّ:  
نضال.أ شديد خّ ضد ل ا هاد  بتحرب � ية قصد حتويل تÒ ضط ناحرات ا لطبقطورة ا لت

 gيةاحلروب حرو ّأ يةاإل ّالربجوازيةّ ضد هل ّمرب�   .ل
يك .ب يق قومي ومواكب  ت  لتكب يل اهنزامتط يوشه، ونضال يف  ب� اإلمرب�يل و ب ا سج ل

يوش هذا األخري هد وتقدمي العون  ب� ا تصار ا جلا ل   .ملضطن
يوش .ت نود ا يع لألخوة بني  جل تقدمي ا جشج يةاإللت ّمرب� يوش ل نود ا جل و ثورية ج ّا يف ل

يع ا^خول امجلاعي تعمرات، و شجا تسـ يةاإلجلنود  مل ّمرب� يوش ل ية جل يف ا ّالو ثوريةطن   .لا
نضال.ث تعمرات مبظاهراتّ ضد ل ا نقل إىل ا يش وا سـإرسال بواخر ا ملل  ّ ثوريةجل

بل نضال. يشءّ لك قجامهريية  ّسكريةلامتديد مدة اخلدمة ّ ضد لوا نود اع مل  نخرطني يف للج
نضال تعامرية وا لاحلروب � ية احلرب وضد القروض اليت يقد�ا ّ ضد سـ نمضاعفة مزيا

يون تعمرات، ونضاللاإلمرب� سكريني يف ا ثورة و سـ حلكومات مضادة  للع ّ ضد مللل
تعدادات للحرب فوق أرايض  يازسـ� تعمراتمت�   . ملسـ وسكك احلديد واألهنار يف ا

تعمرات، ومعارضة معارضة ا0ازر اليت يقو.ج يون يف ا سـم هبا اإلمرب� اإلجراءات ّ لك ملل
ية حسق امجلاهري الاكدحة ثورة  ية املضادة  تخذوهنا محلاية احلكومات ا بغاليت  لل حملل   . ي

يك احلايل 40§ تتلف ا تّ ضد لتكخي ّا يه ملا اكن جزء من ّالصني دخل يف ل  ّالربجوازيةعلعام اكن 
ية ّا تانغ ال يز�ن لّصين يو يلع وا من يّومجمل احلروب ا^. نامعيّبان دورا ثور� لك ّا ة القامئة خل

يوم بني عد ّا سكريل ّة قادة  يع ّني  تلف القوى حمل بري عن صدامات قامئة بني  خمني يه  تع
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يةاإل ّمرب� يع أطراف الزناع. نيّ حول تقامس الصل تلف فرق ،مجو ثلون  خم اGين  مي
ها طابع مضاد، واملالكنيّالربجوازية  ّ ثورةل بقة وعىل. لل  يةلط ا ّالعام ية ل ّالعا ، أمام الوضع مل

يل  يوي يف  ها ا باحلايل يف الصني، إىل جانب مواصÌ نضا سل  عن العامل ّا^فاعحل
ثورة اGي تقوم بهّور املضادّني، أن تفضح ا^ّيينلّصوالفالحني ا احلكومات ّ لك لل 

بالد اGين مه أداة ّالربجوازية سكريون يف ا ل وا يةاإللع ّمرب� يةاإل ّفضد. ل ّمرب�  ال جيب ،ل
ساند ّيلّصثورة العامل والفالحني اّ إال نأن  يق شعار . نيين يا  بل حا بوال  تطل امم ضنانق

لّصيوش الربجوازيني ا ّيج شعوب ني إىل ين ّا هَل تعمراتملضطا   .ملسـدة يف ا
نحو، ال جيب بأي حال من األحوال أن  يك اكن قد حور عىل هذا ا لرمغ أن ا لتكت

نضال ّتاّ ضد ليضعف ا ية األحزاب معظملكن . لّدخل يو ّا ع ـى لّشـ يجة إثر نهتا لنت إىل تÒ ا
يك  تحويرات يف  تتÒ ا ثورةتكل ّا ية ل ّا   .يّ جدخطأ، وهكذا سقطت يف لّصين

™  
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ية األحزاب معظمإن إحدى أكرب أخطاء  41§ يو ّا ع سأó احلرب بطريقة جمرلّشـ ّ يه طرح  دة م
ن ّوا نرص ظر إلهيا من ة ا^ل يش، هذا ا سأó ا تحريض حرصا، دون درس  لععوة وا م جلل

ية يع احلروب، دراسة اك فاحلامس يف  توى . مج رس للجامهري  حميجب أن  نف ياسةف  لسـّا
ثورية  ّا يشل سب ا سأó احلرب، كام جيب  جليف  ك بقى. م يبدون ذ�  ّ ضد نضالّ لك ف
يةاإلاحلرب  ّمرب� تحضري احلروب ل هود  ل ولك  ثورية جم ّا نظريحمصورا يفل ّ جمال ا   .ةل

تعف يد  رس هذا اخلطأ، إن أمكن القول، gلوراثة و با ما  ّغا م تقل بل نذ األيف ممّية من اكن 
ية القدمية، اليت اكنت ت ثا نا يةاإلاحلرب ّ ضد رصخل ّمرب�  دون أن تقوم بأدىن معل يف ل

يوش نخت بـ. جلا نعت اكرل  يبواكنت  ولقد .  ألنه اكن يطالب بذ� العمل»الفوضوي«لت
نصح بـممّية ت األاكن ية  ثا تا ن ي«ل يا  يش ا^امئ  ّتعويض ا ب شعشـ مبيلي  عوض أن تقوم »ةجل

يشّ ثوريةبسـياسة ي«إن شعار . جل يف ا يا ا ّا ب شعشـ لي  هذا، اGي اكن يالمئ املرحÌ »ةمليل
ي ّاليت اكنت قد تكونت فهيا دول قو ميةم ئذّ ثوريةقة يف أوروg، اكن ð بعض  فقد . قت و

يش اّاكن يعين حل يرصيجل ا يه ا ثل  ّ^امئ يف زمن اكنت  لق ف سلطة ة ومت ّا املطلقة هتديدا ل
ثورة  يا  للر رش(جع تاسع  عإىل غاية هناية القرن ا يةاإللكن مع منو ). ل ّمرب� بح هذا ل ص، أ

ش ّا يين ل  وبعد أن .)1912، هيدمان(فعار ال يكفي أبدا وهو يف آخر األمر شعار شو
ية ختلت عن وصفهتا تممّية جتددت األ ثا نا يا ملصاحل ل ياسـهتا هنا تخضع   Òئ سـ  ّالربجوازيةل

ي ّالقو تلف ا^ولم ية فرسا إىل شعار إمرب�يل هو ممّية فقد دعت األ. خمة يف  ثا نا ن جيش «ل
ش ّا س»عبل ّ حتت غطاء ا شلمت g ّك ي«: عار القدميل ّيا  ب شعشـ يا . »ةميلي نكام دعت يف أملا

يش من املرتزقة حتت غطاء نزع  سلحجوإجنلرتا إىل  ياردوó يف ّ لك حق«إن و. لتّا  ختا
ها حبرية جيشنظمي  ته األ»ت يس يف الواقعممّية علن اGي أ ية  ثا لا ن  4حرية جتديد أحداث ّ إال ل



109 

يونّالربجوازيةويواصل، يف ذات الوقت، خدم . آب يون محلهتم - ك �شرتا طا^ميقرا
ية يش األمحر وّ ضد لتضليلا يةجلا تاتورية العام ّا^ ل هور�ت يف احتاد ّك ية مجلا سو ّا يت فيل ّ 

ية رافضني ما يزمعون أنه    .»عسكرة محراء«ك�شرتا

يون رض ايع 42§ يو ّا ع ياسةهذه لّشـ ّ احلزيلسـّا ها مصاحل ّة املضادب ثورة اليت ختدم باك ملة  لل
ياسة حريةّالربجوازية ب  ثورة لصاحل ّ ثوريةبسـ ّا ية ل ّالعام ية ل ّالعا ومن املعلوم أن ال ميكن . مل

نا� وصفة عامة مل يوشهأن تكون  يش من ا جلعرفة أي موقف ميكن اختاذه جتاه  إذ . ج
بقة  يةلطجيب عىل ا ّالعام يوش ل تلف ا نري يف عالقاهتا  جل أن  مبخ تلفةمببادئتسـت فيجب . خم 

يش املعين ياسة خيد�ا ا بقة وأي  جلعلهيا أن تعرف أي  سـ يس . ط ته  لمفا جيب تقدير أ مهي
سكري اGي جيري به العمل يف دوó من ا^ نظام ا لعا يش ل نظمي ا جلول ويس شلك  تل

بل يّ لك قوإمنا جيب  يش إمرب� ّيشء معرفة ما إذا اكن ذ� ا ل يما أّيطنو ما أجل ّ عام ا من ل
ينيوجيب عىل . يايسلسـّة دوره ا يو ّا ع تعالمي ماركس ولّشـ نريوا  ب أن  الIان أجنلس يسـت

ي ّاك4 يعارضان، زمن احلروب القو يم يات ا ّة الكربى، فكرة ا ب شعشـ لي تÒ الفكرة ة، مليل
ية يا لا ند خل يةع  ية-ك�شرتا ّا^ميقرا ّسكريةلاودعا إىل اخلدمة .  الصغرىّالربجوازية ط  ع

بارية إلحالل  يةجاإل ّا^ميقرا يوشط ها  يوش املوجودة وتحو ج يف ا يل ل فقد دعا . ّ ثوريةاجل
تخلص أمه دروس الكومونة من ة  -بعد كومونة gريس، أجنلس ماركس و سـوقد ا

ثورة ّا ية لسـّا، إىل حتطمي اآلó - لّيةالعام ل ّيا سأó ّالربجوازيةسـ ّسكريةلامل، ودعا يف ا  إىل ع
يوش ّحل تائب مكوّالربجوازيةجل ا ها  ّ ا^امئة وتعو بك شمعومنة من يض ّ ا سلل ّعب ا ولقد . حمل

نني تعالمي ماركس و تعاد  يا ية، وصاغ ممّية ههتا األّرها بعد أن شوّوطوأجنلس لسـ ثا نا ل
ثورةبر4مج  ّا ية ل ّالعام سكريل   .لع ا
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بقة  43§ لطتحدد موقف ا يةي ّالعام يش يف ا^ول ل يةاإلجل من ا ّمرب�   :مبا ييل. ل
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 óا^و óنظمي، جزءا من آ يش، مبعزل عام ميكن أن يكون ð من  تثل ا . ّالربجوازيةجلمي
بقة  يةلطجيب عىل ا ّالعام ندما تقول يه ع،  ثورهتا، أن حتطمه ال أن حتل  فم  يةب ّا^ميقرا . ط

تلف أمناط  يزي بني  نا�  نحو، فال ميكن أن يكون  شلك عىل هذا ا سط ا خموإن  مت ه ل مل يب
شا قامئا عىل أساس  يا وسواء اكن ذ�  شا دامئا أو  نظمي سواء اكن ذ�  يا شـ ي جت يج ميلل

نودا حمّالعامة اخلدمة  تكو4 من مرتزقة أو  بارية أو  جاإل م شلك . رتفنيج سط ا ملوأن  يب
نظمي سواء اكن  تلف أمناط ا يزي بني  نا�  نحو، فال ميكن أن يكون  تعىل هذا ا خم مت ه لل

شا قامئا عىل أساس اخلدمة  يا وسواء اكن ذ�  شا دامئا أو  يذ�  شـ جي ّالعامة ميليج
نودا حمرتفني تكو4 من مرتزقة أو  بارية أو  جاإل م شمك«. ج  Üند�، وال مل جليوال    أي»ج

يه نضال اGي ال هوادة  فا ّسكريةلاّ ضد ل يع ّالربجوازية ع .  احلرب اخلاعúداتمج ورفض 
يا  يش ا^امئ وا يق عىل ا بدأ قابل  شـإن هذا ا ب يمل مليلتط جل يةلل ّا^ميقرا هام ط ف عىل حد سواء 

بقة ّ ضد ّالربجوازيةتسلح : وان لواقع واحد يةلطا ّالعام يةواملطالب . ل ّا^ميقرا ئ اجلزية ط
بقة ال يةللطيت ال ميكن  ّالعام تخذ طابعا مغايرا متاما �G   أنل تتخىل عهنا �ام اكن األمر  ت

تخذه زمن  ثورةتاGي  ّا ية ل ّا^ميقرا يس إحالل . ط لهدف تÒ املطالب  يةف ّا^ميقرا  يف ط
تفكك فهيا يا بل إحداث ا يش أو ا لا مليليشـ بديئ، اGي . جل ملومن املعلوم أن هذا املوقف ا

سه جت يوش نفهو  يع ا جلاه  يةاإلمج ّمرب� تالفات ل نا إىل إغفال � ـي  خ، ال جيب أن  بنهت ي
تلف  برية القامئة بني  خما عا^فا األنظمةلك تلف ا^ولّ يوش  ية يف  خمية وا جمي إن تÒ . لتنظ

شاط العميل بة  g ية ها أ تالفات  ن� سـ للمه لن ل   .خ

ب�ان  44§ يوش ا لرمغ أن  يةاإلج ّمرب� نارص آó ا^وó ل ، فإهنا تضم، ّربجوازيةالع يه من 
بارشة، قوى  بارشة أو غري  مأكرث فأكرث، بصورة  ساكن م ّا ّ شب بني ل يجة ما  ية،  نا ن يحل ت

يةا^ول  ّالرأسام ية وحروبل ساكن وإذا مبجمل . ن من عدوا ّا ّ يده ل األمة «(جتنيقع 
سلحة ئة »ملا ساءتعب،  ّا باب، إخضاع لن تعدادات لشـّا ّسكريةلاسـ لال  ولقد ضعف .)، اخلع

ية بعض الوقت ملا انهتت احلرب �جتاههذا  ّالعا ياآلنلكن . مل  ،ّ ة حرب جديدة، عشـ
برية  كهر هذا �جتاه بقوة  تحدة، وفرسا، وبولويا(يظ نيف الوال�ت ا ن بارشة ). مل يجة  مو كنت

ية القامئة بني  ناحرات ا لطبق�G، فإن ا بقة ّالربجوازيةلت يةلط وا ّالعام تغلني ل ِ، بني ا ملسـ
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تغ َوا يوش يقوم بني لني ّلسـمل بجلها تواصل يف ا ّا نود العاديني- واطلض  إن مفعول - جل ا
يوش أجنلس،جتنيد امجلاهري هو، كام قال  يع ا جل هدم   . من ا^اخلّالربجوازيةمج

يني ال جيب عىل Gا، يو ّا ع يوش، بل جيب علهيم أن يدخلوها »يقاطعوا« أن لّشـ جل تÒ ا
يادة تفكك ا^ّ ثوريةبقوأن يقوموا  سار ا ل    .اخيل املوضوعي ذاكمل

باط ّالربجوازيةتبذل  gتدريب قاس و شا قو�  ها  تضمن  هد بلك الوسائل  نض ا ب ي جل سنف لجل
نود عن  ساكن جلوحيش بعزل ا ّا ّ هم عن �هúم gل ياسةمبنعو يا4 بأن تضمن هلم لسـّ ح، وأ

متع متزيا يف ا 0وضعا    .م
بىن ألسـّ، يف هذه اّالربجوازيةنالحظ أن  تدابكرث فأكرث، نظام تتنوات األخرية،   نا

تكو ّيش حمرتف  م بةج ب�ان اليت ال تزال فهيا اخلدمة ّ حىت لنخن من ا ّسكريةلاليف ا  ع
بارية ياجإ ثل أملا ب�ان اليت اكن فهيا ذ�  ثل فرسا أو يف ا ن  ل من يع أن . م تسـتطلكهنا ال 

سكرة امجلاهري عتفادى رضورة  نجح. ت تـي ال  تعامليف املزج بني ّ إال هف  »زقةاملرت« سـا
سل«و ّاألمة ا ّنظامت أو »حةمل ياتم يل ا شـ من  مليليب سار . ق يع أن توقف  موال  تسـتط

يع أن تعطّتفك ها وإمنا  يو ّك  تسـتط ش ثوريج برية العمل ا سار وتعرقل بصورة  لل ذ� ا ك . مل
يني من واجب ّ فإن،Gا يو ّا ع متعْ أنلّشـ ّ يدرسوا  يةن ظروف العمل اليت خلقهتا الب ّر  جع
  . جديدةّ ثورية اجلديدة بطرق معلّالربجوازيةيعارضوا الطرق ْأن و

بقة  45§ يةلطجيب عىل موقف ا ّالعام ها من ل ناسب متاما مو يش اإلمرب�يل أن  قف من ا يجل
يةاإلاحلرب  ّمرب� يةوهكذا فإن . ل يةاإل وشعار حتويل احلرب م�هنزا ّمرب� ية حرg ل ّأ  هل

ها يف با يح الطريقة الواجب ا ساعدان عىل تو نرصان  عهام  ت ض ي شالك ع ناول ا مل   األكرثت
ية يف  يشّا^فاعصخصو نظمي ا جل و يا . ت ّسكريةلا واخلدمة ّالربجوازيةملليشـا بارية ع ج اإل

يع والرتية  بعىل ا ّسكريةلامجل بابع ذ� اكن يف ما مىض من مضن مطالب ّ لك للشـ 
ية ّا^ميقرا ثوريةط يوم يف. ل ا لنا ال جند ا يةذ� سوى وسائل ّ لك لكن ّر يادية جع  عتا

يةاإلطهاد امجلاهري وحتضري احلرب ضال ّمرب� نضال. ل يوية ّ لك ّ ضدلإذن وجب ا حبذ� 
بدأ . قصوى ياسةمإن  ية لسـّا يو ّا ع يقلّشـ ب�ان اليت كونت فهيا ّ حىت للتطب هذا قابل  ليف ا

ّسكرية فصائل ّالربجوازية ّسكريةلا حمرتفة وختلت عن اخلدمة ع بارية ع يع جاإل مجل عىل ا
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يا( نثال ذ� أملا ّسكريةلا ورمغ ما يف اخلدمة ).م بارية ع يالت جاإل لتسه من بعض ا
تعامل  تدرب عىل ا ثوري، إذ ميكن العامل من ا بة للعمل ا gسـ ل ل سالحلنسـ ّا ، ال جيب ل

ينيعىل  يو ّا ع نظام يف ب� إمرب�يل، بل وجب علهيم أن لّشـ يق ذ� ا بوا  ل أن يطا ب بتطل
ثلام وجب علهيم أن يعارضوا تكوين يش حمرتفمحياربوه، متاما  نا شعار . ج  لبني  حتويل «ي

يةاإلاحلرب  ّمرب� ية حرg ل ّأ يف جيب عىل »هل ينيك  يو ّا ع ناضلوالّشـ إجراء ّ لك ّ ضدي أن 
بارية( سكرة امجلاهري) جمبا يف ذ� اخلدمة اإل سكر . عيؤدي إىل  يةاإلتعوإذ  ّمرب�  ل

تخدام  هم ا سـالعامل و سالحتعلم ّا تصار ال يةلطبقة ن فإهنا ختلق ظروفا مالمئة ال ّالعام  يف ل
يةحرب  ّأ بقة . هل يةلط�G ال تلجأ ا ّالعام سكرة ل سالم ملعارضة  ع إىل جحج أنصار ا ل
تخىل عن محل . امجلاهري نا ال  ية فإ يل الرثة و�شرتا ناضل يف  نفإذ  ن ك س سالحبن ّا نوبذل . ل

هد فقط لفضح الطرق  يةاإلجلا ّمرب� سكرة امجلاهري تÒ الطرق املرسومة سلفا خلدل مة لع 
بقة . ّالربجوازية يح ا شعار  سكرة  لطحنن نعارض تÒ ا سل ب يةتلع ّالعام ينيوعىل . ل يو ّا ع  لّشـ

نود تÒ املطالب اليت، يف ظروف إ وّا^فاعيف ذات الوقت واجب  جلبراز مطالب ا
نود  يش وميكهنا أن تقوي العالقات بني ا بقي يف صلب ا جلحمددة، متاثل الرصاع ا جللط

ية األصولذوي  ّالعام ندين أول ية والعامل غري ا 0 الفال   . ح

  :ئميكن أن تكون املطالب اجلزية كام ييل 46§
نظام  تعلق  بما    :ّا^فاعي

ناد۞ يوش احملرتفة وإطارات ووحدات اإل سـحل ا نزع سالح احلرس وح�  ۞؛جل
سل تحرك والقوى اخلاصة األخرى ا رشطة واحلرس ا ّوكذ� ا مل مل يصا للحرب ل خصحة 

ي ۞؛هلّيةاأل يةات والرابطات مجلعنزع سالح ا ّالفا هاشـ . إلغاء جمالس احلرب ۞؛حل و
يص مدة اخلدمة  ّسكريةلاتقلو نظام الرتايب  ۞؛ع ليق ا نود خبدمهتم (تطب ّسكريةلاجليقوم ا  ع

متني إلهيا ناطق ا ملنيف ا باري ۞؛)مل يد اإل جإلغاء ا نود ۞؛لتجن حق  ۞؛جلتكوين جلان ا
ية ّنظامتملا ّالعام تخدام األل ها من سـ يف تعلمي أعضاهئا ا تار  ها يف أن  سسلحة و بنفحق خت

تعلمي  لبارش ذ� ا   .)تدريب(ي
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بقت احلكومات  يةطلقد  ّالرأسام يص مدة اخلدمة ل يان  تقل يف بعض األ ّسكريةلاح وإذا . ع
نا تشكوك تقدم حول ضعف أساس هذا املطلب من  يص يف حد . ب لتقللكن ذ� ا

يش اإلمرب�يل ويس يقويه يا4 نظام ا لذاته يضعف أ جل   .ح
G،يوش القامئة عىل نظام اخلدمة ا بة  g للج وجب أن نطالب به مكطلب جزيئ لنسـ

بارية رشّ إذا ما حتقجاإل ّقت ا يةل تا لوط ا   :ل
  ؛ شديد الوضوحاهنزايمخط . 1
ياطاتاختاذ. 2 يع � ت  ينيّ حىت حمج كال يقع خلط تÒ املطالب اجلزية مبطالب �شرتا  -ئ

يني   .طا^ميقرا
تÒ الوسائلاألوهام حول ّ لك حتطمي سكرة  بإماكن إلغاء ا ـي أن جيب أن . لع بد هيمن ا ل

شلك والوقت الIان أنئتكون املطالب اجلزية ملموسة دامئا، أي جيب  ل تقدم يف ا
ثور هذه  ية بني امجلاهري ويف أن  ها فهيام أكرث حظا يف أن تكون  تيكون  شعب . األخريةل

نت احلكومات وإذا يص مدة اخلدمّالربجوازيةتب ما  ّسكريةلاة تقل   أو طالب به ع
يون بل-كاشرتا نضال أو  يون، فإنه من الالزم ا ق دميقرا ل اإلجراءات ّ ضد يشءّ لك ط

نظام الربجوازي  تقوية ا توازي  g تخذ يادية اليت  ل� ل ل ت ساكن، تكوين ّ لك عسكرة(عت لا
بة حمرتفة، اخل يص مدة اخلدمة ). صلإطارات  ّسكريةلاتقلوجيب أن يعارض بر4مج  ، ع

ية من ة خاطئر4مج وهو ب ّا^ميقرا . ئ، برب4مج اهنزايم جذري قوامه مطالب جزيةط
يص مدة  يوش احملرتفة والفصائل املرتزقة، أن تطالب، معوما، ال  تقلجيب جتاه ا بجل

ّسكريةلاخدمهتم  نارص يف مغادرة اخلدمة ع ّسكريةلالع بل حبق تÒ ا  إرادهتم مبأل ع
  . ذ�يشاءونووقت ما 

تعلق حب. ب ياهتم املاديةيما  نود و حقوق ا   جل
شة ۞؛رفع أجورمه۞ يسني ا نودإداريةتنظمي جلان  ۞؛ملعحت  إلغاء ۞؛جل مكونة من ا

ت يةألالعقوgت ا باريةحتطمي  ۞؛يبد سكري جتاه القادة إبداء جإ شوع ا لع ا ية (خل لتحا
باط أو  ۞؛)وغريها نود من جانب ا يل من كرامة ا بة جد صارمة حملاوالت ا لضمعا جل لن ق

سكري ۞؛ت مهنم ربةمن دىن باس مدين خارج العمل ا لعاحلق يف ارتداء  احلق يف  ۞؛ل
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يا  نة يو ممغادرة ا هاعطÌ مع رفع األ ۞؛)بعد انهتاء العمل(لثك احلق يف  ۞؛لجر خال
يص خاص ية ۞؛خالزواج دون تر ئلنح عا   ؛م

نقاgت ۞؛ يف أي جريدة�شرتاكاحلق يف  نقايب ويف تكوين ا لاحلق يف العمل ا  ؛ل
يةاحل۞ يا ية واحلق يف حضور �جúعات ا سـقوق �تخا سـ ب   .لن

يش يف العديد من ا^ول  بري من ا جلجزء  يةك ّالرأسام هدةل ية  يات قو تكون من أ مضط  م قل . ي
نة إن هذا  ية ا ثلني للقو يا أو يف أغلهبا من  باط  تكون إطارات ا مييف حني  مم لك لض ملهت م

ثوري يشلالوضع العام خيلق جماال مالمئا متاما للعمل ا نا أن . جل يف ا علي�G وجب 
ية  يات القو نود مطالب خاصة gال نا اجلزية اخلاصة جبامهري ا ميف إىل مطا قل جل ئ ب لنض

تلكم gللغة األ( لثال ذ� حق خدمة موطن الرأس، حق ا ّسكريةلام خالل اخلدمة م ، ع
يادة، اخل   .)لقاحلق يف ا

سام املكوّ لك مل نعدد 47§ ّاأل سمني املذكورين لكن جيب أن تصاغ. نة للمطالبق لق مطالب ا
يش بل خارجه  وال ميكن  )يف الربملان ويف �جúعات العامة، اخل(جلأعاله ال داخل ا
فوجب .  دامئا عىل طابع ملموسظإذا اكنت حتافّ إال لهذه ا^عوة أن تكون ذات جدوى

�G: يش وظروف اخلدمة  أن يدا ا جلنعرف  ّسكريةلاج نود، اخلع . جل ومطالب ومصاحل ا
يه gتصال خشيص دامئّ لك يأ نظام . علما ميكن احلصول  بان ا g لأن نأخذ ي ّا^فاعحلسـ

 óسأ يه ا ية والوجه اGي طرحت  مليف ا^وó ا فن ّسكريةلاملع ّ لك  يف تÒ ا^وó يفع
  .حلظة

بارأن نأخذ بعني  يةعت� يش ا لنفسـ حاó ا بالد يفّالعامة  جل يايس يف ا لوالوضع ا ّ لك لسـ
باطفال نطال. حلظة تخاب ا g نود ثال، بأن يقوم ا يل ا لضب، عىل  ن جل مل إذا ما تقدم ّ إال بس

يش يه الكفاية جلتفكك ا   .فمبا 
شعارات احلزب  بأن نربط املطالب اجلزية  يوعيئ بقة :  اجلوهريةلشـّا لطيح ا يةتسل ّالعام ، ل

يةميليشـيا ّ عام مية. ، اخلل ها  يع تÒ املطالب أن تكون  قال ميكن  ل ا ما إذّ إال ّ ثوريةمجل
يش الربجوازي ثوير ا يايس واحض يريم إىل  جلاربطت برب4مج  ت سـ سك، بوجه . ت لمتجيب ا

يوش قصد  نظمي ا جلخاص،  بقة ّا^فاعتب هم اخلاصة يف احتاد �م مع ا لط عن مصا يةحل ّالعام  ل
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ثورية  ّا بل دخوهلم اخلدمة ل ّسكريةلاقسواء  تضامن (ع ناديق ا نخرطني،  ليات ا ص مل ) مجع
نودجلان (أو بعد ذ�  نهتوا من اخلدمة ) جلا ّسكريةلايأو أخريا، بعد أن  مجعيات  (ع

ثوريني نود ا لقدماء ا نقاgت ). جل يةلوتلقى عىل عاتق ا ّالعام مترار ل سـ �مة احلفاظ عىل ا
بة تكوين  ندوا ومرا نقاgت أعضاهئا اGين   Ìقالص ج ّنظامتب   . ل أوئك األعضاءم

يوش احملرتفة 48§ ثوري يف ا جلتلف ظروف العمل ا ل يوش املكونة عىل خت جل عن تÒ اليت يف ا
بارية يام g^عوة إىل املطالب اجلزية املذكورة أعاله . جأساس اخلدمة اإل ئوعادة يصعب ا لق

يوش نوع األول من ا جليف ا تخيل عن ذ� رلكن ال ميكن بأي عذر من األعذا. ل ل ا
نارص. العمل تكونة أساسا من  يوش احملرتفة  عفا يةمجل ّ عام . حني فقراءوفال) عاطلني (ل

نود ثل ذ� قاعدة للعمل بني جامهري تÒ ا جلو بار . مي عتومن الواجب األخذ بعني �
بة  يةكيالرت úيويةع�ج نقوم بدعوة جد  ياهتا،  سلحة وخصو ح للفصائل ا ف ص ّ ضد مل

سلحة اخلاصة اليت تكوهنا  بقة ّالربجوازيةملالفصائل ا يصا حملاربة ا لط  يةخص ّالعام احلرس  (ل
رشطة تطوعني و) لوا سلحة من ا ملضد العصاgت ا ية(مل ّالفا نوناضل . بوجه خاص) شـ

شري اإلصال# اGيّ ضد خاصة بال هوادة ية(ينادي  لتبا رشطة  (ـب و)مgجلدوى العمو لا
ية يعي(و) لشعبا ند )لطباحلق ا يني وغري ذ� من الرتهاتع  وهنمت خصوصا . شـالفا

يج حقد  جتأ ساكن ب ّا ّ سلحة اخلاصةل يقيملعىل الفصائل ا . حلق فاحضني طابع هذه األخرية ا
تفكك  ّسكريةلا ّنظامتمل يف تÒ ا�جúعيللكن نعمل يف ذات الوقت عىل إ�رة ا  ع

نارص عوسب ما فهيا من  يةك ّ عام   . ل

ثوري بني امجلاهري  49§ يش والعمل ا ثوري يف ا ناسب العمل ا لجيب أن  ل جلي يةت ّالعام  ل
ية الفقرية نا� وضع . حوالفال تخب عامل املصانع جلاهنمهفإذا ما اكن  ّ إال نثوري وإذا ما ا

بقة  نود من ا سامه يف تقريب جامهري ا نا  نود شعارا را بح شعار جلان ا لطوأ جل ي ه جل فص
ية ّالعام سلطةل يل ا نضال يف  ل والفالحني الفقراء يف ا س ينيجيب عىل . بل يو ّا ع  لكام مكهنم لّشـ

نود خللق جمالس  نظموا جامهري ا جلالظروف أن  يا�ت(ي يوش احملرتفة ّ حىت )فسو جليف ا
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ها جهيتو يق ذ� . ّالربجوازيةاجلرن�ت وّ ضد ل بة الفصائل من  يث مل متكن تر حتقو كيح
بة بزنع  سالحلجيب املطا ّا سلحةل يع الفصائل ا مل فورا وحل    .مج
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يةئشعارات املطالب اجلزية ّلك  50§ ّا^ميقرا تحدث عن نزع سالحط يح ّالربجوازية ت  تسل و
بقة  يةلطا ّالعام   .ل

بقة  يح ا لطيمت  يةتسل ّالعام تلف مراحل ل تلفة يف  خم بطرق  ثورةخم ّا تبل �. ل الء عىل يسفق
سلطة  ّا يالءوخالل الفرتة األوىل اليت تيل ل ياست�  �G بغي شـ علهيا، فإنه  ميليي  ن

ية ّعام يÌ وحرسا أمحرل يا من ا شغ،  لشـ بغي �G أيض. ميلي يش . ا أنصارا محرينكام  جلفا
سلطة  سكري  نظمي ا للاألمحر هو شلك ا لع يةلت سو ّا يت فيل يش : ّ يةجإنه  تاتورية العام ّا^ ل   .ّك

ياليس ش يةميليشـعار  ّ عام ب�ان ) نو، فالحشغيÌ، عامل (ل بة  gلل يةاإللنسـ ّمرب�  سوى ل
بقة  يح ا يغة  لطشr من أشاكل  سل يةتص ّالعام ياسة ملرحÌ ل ثورةلسـّا لل احلزية  ية ب ّالعام  يف ل

نظ ّاملرحÌ اليت  يش األمحرت بارش فإن ذ� . جلم فهيا ا ياب وضع ثوري  مويف حال  غ
نضال بارشا يف ا بح شعارا  نه ميكن أن  ية،  ية دعا يس ð سوى أ شعار  لا يص ئ مه مل لك ّ ضد ل

ية ّالفا   .شـ
يا يةميليشـمعوما، إن شعار  ّ عام يÌ هو نداء تطلقه امجلاهري ل يا ا شغ أو  لشـ يميلي ّالعام  ةل

با يقدم إىل احلكومة  مطلها ويس  ل وال ميكن أن نطالب احلكومات أو . ّالربجوازيةنفس
يا تكوين  شـالربملا4ت  يةميليب ّ عام يةيف حاالت ّ إال ل نا ئا ثت يف احلاó اليت تكون فهيا  (سـ

ينياحلكومة حكومة  يون- كاشرتا يث يكون �شرتا يني و ك دميقرا ية - حط يون أ ب ا^ميقرا غلط
نا). وبني امجلاهرييف الربملا4ت  تعلق األمر  هوال   - بفضح احلزب �شرتايكّ إال ي

  .ا^ميقراطي
ينيوواجب . ن هو از �تفاضةاألمحراحلرس  يو ّا ع تحريض قصد لّشـ g ل هو أن يقوموا

نه فعال نه وتكو يتكو بارش ي   . ملكام توفر وضع ثوري 
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يا 51§ يب عن نظر4 أن وجود  شـ�ام اكن احلال ال جيب أن   أو حرس أمحر يف لّية عامميلييغ
 óسمل يف ب� إمرب�يل زمنّالربجوازيةإطار ا^و ّ ا بول ل مق العاملي هو أمر غري 

يل   .مسـتحو
يا  يةمليليشـإن ا ّالعام بقة ل سلحة  نظمة ا للط يه ا مل يةمل ّالعام يل إرساء ل ناضل يف  سب اليت  ت

ية تاتورية العام ّا^ ل ية أو يه از تÒ ّك تاتورية العام ّا^ ل تغلني قصد حسّك وإنه . ملسـق ا
تلفعىل ذ� األساس  ياخا يةميليشـ شعار4  ّ عام شاريع ل يني م عن  ّاإلصال تعلق ح  Üيف

نارص» العاميلّا^فاع«بـ تكون من  ع األصفر، ا يةمل ّ عام يصا عىل أساس ل تقاة  خص   انعداممن
ندها أو رشاهئا gملال يل ) دفاع عاميل (ّنظامتمف. عالوعي  تخدمتلقبمن ذ� ا  سـا

بقة لتفكي يةلطك ا ّالعام ها يف روهر يف ل نا عام1923 أ�رمقع و تفاضة  ي، وبعد إ . 1927 فين
ينيجيب عىل  يو ّا ع رشاسةلّشـ ناضلوا  ب أن  ينيّ ضد ي يب �شرتا كأال يني - ع ط ا^ميقرا

Ìاملظل .  

يةميليشـيا: جيب أن منزي شعارات الكفاح  52§ ّ عام  أو حرس أمحر، ويه شعارات جيب أن ل
بل  تالكقتوجد  س ما ّا ستلطة ل نني ّ إال ليويه  جليش األمحر، عن شعارات اجأشاكال 

تكون بعد �تفاضة وتقوية  يا اليت  نأخرى اك سـ يةمليليشـ تاتورية العام ّا^ ل بح ّك ندما  تص،  ع
تالفات ية وا^وó يف طريق خ� تفاءلطبق ا يةاإلفألجل مقاومة . خ� ّمرب� تاج ل حت 

بقة  يةلطا ّالعام يش أمحر قوي ول من إىل  يدا وماكحفبط ضج سلح  جو يق هذه . م لتحقو
ثل نواة جامهري  يش دامئ  نا  يا يلز بات حا ميالوا جل م ساكن ج ّا ّ سلحنيل . ملالاكدحني ا

ثورة أن نطالب  ثا برجواز� صغريا ومضادا  لليكون  ب يةعسـ تاتورية العام ّا^ ل ، يف جو ّك
يا فورا وباكم� بل نظام ا مليليشـوسط رأساميل بأن  يق الاكمل . تق يا أملبدلتحقفا مليليشـ ا

ّسكريةلادون إضعاف القوة  ناع تجة ّ إال ممك لن يكون  ملنعىل قاعدة تطور اكمل للقوى ا
ية يو نظام �شرتايك وترية امجلاهري ترية  عيف ا شـ ب ب تصار . ل g ثورةنوفقط ّا ية ل ّالعام  يف عدة ل

ية  تا يجة ا ـي إىل ا ية ميكن أن  لدول كربى رأسام ل ن ي تل يةتعتين احلكومة : لنهت ّالعام ، يف ل
ّسكريةلاسـياسـهتا  ية فورا ع يا  يش األمحر ا^امئ  تعويض ا بق،  طجل شـ ته (مبيليب بينوذ� ما 

سة  يذية لألّالعامة جللأيضا ا نة ا نة  ثا نفا لتم للج يةممّية ل يو ّا ع يع األحوال، جيب ) لّشـ مجيف 
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نظمة  تيس  مأن  تاتورية ّا^فاعتك يةيك ل� ّالعام يا واحضا سواء يف الفكر ل طبق طابعا 
نظامنضو� بول . لباط أو يف ا تغقوال جيب  بقات ا نارص املكونة  ِا سـ للط  يف األزة Ìّمللع

شطة   .لنا
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ثورات واحلروب  53§ ناء مرحÌ ا لأ ية ث ّالو ها طن شعوب ضاليت ختو ّا هدةل ّ ضد ملضطا
يةاإل ّمرب� سأó ل ية ّيةعسكرلامل، اختذت ا تعمرة أ به ا تعمرة و ب�ان ا يع ا مه يف  سـ شـ سـ ل ملمج مل

Ìب�ان اليت يه يف حرب عىل . فاص يةاإللويصح ذ� سواء عىل ا ّمرب�  أو اكنت يف ل
ياكرغوا(ذ�  هم احلرب فهيا ) لنالصني، املغرب، سور�، ا ب�ان اليت جيب  فأو عىل ا ل

بني، كوg(بصورة أخرى  يك، ا ند، مرص، ا يا سـ يله لفملك ومن الواحض أنه إذا ما قامت ). ل
يات عىل  شـهنا قو محروب  يةاإلت ّمرب� سأó بصورة مغايرة ل سط ا مل فإن من الواجب  ب

يه احلال إذا ما تعلق األمر بزناع بني دول  يةعلمتاما ملا هو  ّإمرب�   . ل

تلفان  54§ يوش  ب�ان نوعان من ا يب عن نظر4 أبدا أنه يوجد يف تÒ ا خمال جيب أن  جل ل يغ
يش قويم . تالفخ�متام  شا ثور�(جاألول  يس دامئا  جيوهو  يش ). ل ثاين  جوا ل

يني  ثهت(لاإلمرب� تكون إما من أفواج فاحتة  بعوهو  تعامريةا^ول ا م ييل سـ� ص، وإما من أ
تائب ت كتعمرات أخرى، وإما أخريا، من  سهفتّلأمسـ ب� املعين  نف من ساكن ا  جند .)ل

نّالصني يف  Rّ ا يوش، ونرل يجلوعني من ا يوشا يف فكى  ية  يوش القو تحول ا ج  م جل ت
يةاإلخدمة  ّمرب� سه، انقالبفبعد  : ل يين  يش القويم ا شاك، وضع ا شان اكي  نف  لص ت جلت

يني بقات . ليف الواقع، يف خدمة اإلمرب� تخذ ا يعي أن  لطوإنه ملن ا ت لطب يةِ ّالعام ثورية  ل ّا ل
تلفة متاما جتاه  يوشذانكخمالاكدحة مواقف  نوعني من ا جل ا تعلقف. ل يوش  يفي ما  gجل

بق بر4مج ماركس و ية، من املالمئ أن  نطالقو سكريأجنلس م مع  1876- 1848 للفرتة لعا
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تحويرات ها فصائل. لبعض ا يوش قصد حتو يلأي بر4مج دمقرطة تÒ ا أما يف . ّ ثوريةجل
بق علهيا نا أن  يني، فال  يوش اإلمرب� تعلق  نطما  ن ل جب  أي جيب �هنزامبر4مج ّ إال ميكي

�ها ا^اخيلإ سكري . تفككرة  باط أو ذات تكوين  نا فرق خاصة من ا عولكام صاد لض فت
يا يهتا، أيّ إال طبقبرجوازي  نا عىل عزها و تصفو ل ناه ّ إال معل نا الرب4مج اGي  سطوا ببع ت

ب�ان  نا يف ا نا عن  لخالل حد معل يةاإلثي ّمرب� يوش، ل نوعني من ا جل إىل جانب هذين ا ل
به لتكجيب أن منزي من ة ا تعمرة و ب�ان ا يوش يف ا ثا من ا �شـيك، نوعا  سـ ل جل ل ملت

به رصاع بني احلركة  تعمرة يدور يف  صلا ية ملسـ ّالو يني، رصاع يدور يف نفس طن لواإلمرب�
يني  يادة اإلمرب� يش اGي خيضع  لا لق ند (جل ند، مرص، ا ها له يةل ّا ، سور�، اجلزائر، لّصين

ثل هذه احلاó، وأخذا بع... ) تونس، اخل بارني ميف   الظروف امللموسة، من عت�
نارص الرب4جمني، أي بر4مج  تلف ألوية �هنزامعالرضوري أن منزج  يوش و خم جتاه ا جل

يادة  يوش اخلاضعة  للقا يةاإلجل ّمرب� شعب ل يح ا ل إىل جانب شعار  وشعار ) ميليشـيا(تسل
يش الوطين   .جلا

نع شلك  يش وطين للوضع امللموس وطرحه  ميجيب مالمئة شعار  ب يني ج ل اإلمرب�
نظمي ( أي تالعب به نإماكيةومعالهئم من   ðيني و تقالل عن اإلمرب� تيش �م � ل سـ ج

باطه،  تخب  ضدميقراطي واسع  نا يف .)اخلني نا، سواء  ك جيب أن تطالب شعارا ت
ب�ان  تعمرات أم يف ا لا يةاإلملسـ ّمرب� يوش ل تعامريةجل، بإخراج ا تعمرات سـ� ملسـ من ا

باط يةضوإرجاع كوادر و يوش ا حملل ا   . جل

به  55§ تعمرة و ب�ان ا سكري يف ا نظام ا ناه جتاه ا شـألجل حتديد املوقف اGي  سـ ل لع ل ملت بن
ب� أو  به هذا ا يايس اGي  بان ا^ور ا g تعمرة، من الرضوري، أن نأخذ لا يلع سـ سـ لسـ حل مل

ناء املراحل الفاصÌ من  ثورةثذاك يف هذا الوقت أو ذاك أ ّا ية ل ّالعا ب�  : مل لهل أن ا
يف �حتاد امل ييتحلعين  سو يا فل يّ ثورة فحل أم عدوه، هل هو  ّا ية ل ّا  أم عدوها، لّصين

بقة . اخل يةلطمعوما، جيب عىل ا ّالعام هدة أن تدافع ل ب�ان ا ملضط وامجلاهري الاكدحة يف ا ل
سلحعن نظام  تعمللتّا تخدام األسلحة، ّ لك ي ا^ميقراطي اGي عىل قاعدته  شغالون ا سـا ل

بالد وهو نظام يرتقي بق عا^فالدرات ا يةاإلّ ضد وحيصهنا يةّ ّمرب� ميكن العامل والفالحني . ل
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بقة  نة ا نضال من أجل  هل ا يش و تأثري يف ا لطمن ا مي ل هل س يةيجل ّالعام ثورة يف ل ّا  ل
ية ّا^ميقرا يل اخلدمة . ط شعارات من  بإن ا ّسكريةلاقل بارية، والرتية ع ب اإل ّسكريةلاج  ع

يا  شـباب، وا يشـ يةمليللل ّا^ميقرا يش الوطين، ط ثوري . اخلجل، وا ليه من مضن الرب4مج ا
يةاإلولن يكون يف ا^ول  ّمرب� يال ðل يك. مث  نا، جيب أن يكون  تيف مر تكت احلراكت  حل

ثورية  ية ا ّالو ل ّن ثورةخاضعا ملصاحل ط ّا ية ل ّالعام ية ل ّالعا نوا نفس . مل ثوريني أن  تبال ميكن  يلل
ه ب�ان  مضطالرب4مج إذا ما تعلق األمر  د وخادم ب هِ ملضطدة تلعب أيضا دور ا

يةاإل ّمرب� شن حرب عىل ثورةل يةب،  ّ عام ية أول ّ و ناك، مطلق . طن نا  نا هجيب عىل  ضلي م
ثورية الوجوب، أن ميزجوا ا^عاية إىل احلرب  ّا ب�ان ل ثورية لل�فاع عن ا ّا األخرى ل

ياسة حرب شـهنا ب�مهو�هنزام ّ ثوريةسـg^عاية إىل  همي جتاه احلرب اليت  إن . جيش و
يا يف أقالمي  باعه حا لهذا اخلط هو اخلط الواجب ا سلطة جرن�ت ّالصني ت لاخلاضعة 

تانغ يو منا   . لك

َه 56§ ب�ان ا سكري يف ا ياغة الرب4مج ا ملضطند  ل لع ص بان ع g حلسـدة، جيب أن يأخذ
ب�ان تÒ ا يايس  تصادي وا تطور � لتوى ا ل سـ ل لسـ   .قم

g ب�ان اليت مل متر بعد ّثورةليف ا يةا^ ل ّميقرا ب. ط ّجيب أن  يح معوم نط تسلق معوما شعار 
شعب  يةميليشـيا(لا ّ و بل)طن نافر بني ّ لك ق، وذ�،  يث يكون ا لتيشء،   ّالربجوازيةح
بقة  يةلطوا ّالعام شعار ). سور�، املغرب، مرص( غري واحض كفاية ل لجيب أن يربط هذا ا ت

ية موة ّسكريةلااإلقطاع وّ ضد طمبطالب دميقرا يع ب�ان . ّالربجوازيةة وع اإلقطا لأما يف ا
ساماليت  بقي فهيا واحض كفاية ونق� ثورةلط ا ّا ية ل ّا^ميقرا ـي بعد، كأمرياك ط تنهت فهيا مل 

بقي نا� شعار  ية، جيب أن يكون  طالال ه ني يا: ت مبيليشـنطالب  يةف ّ عام يةل   .ح وفال
 Ìب�ان اليت متر مبرح ثورةليف ا ّا ية ل ّا^ميقرا جيب أن . ليشـيا أبداملي، ال يكفي شعار اط
يش ثوري نظمي  جنطالب  نا ذ� من أن نعلن يف ذات الوقت، شعار . بت نعبعا ال  ميط

بقة  يح ا تفاضة، ونالحظ أن  تحضري ال ند ا يا، خاصة  لطا سل ن ل ع تشـ يةمليلي ّالعام ، دون أن ل
شعب بأمك�، هو جزء أسايس يف  يح ا لتعارض ذ� مع  سل سلحتي خفالل .  العاملتّا
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نظ شاركة يف  تا سلحمي مل شعب، من الرضوري إطالقا خلق وحداتلتّا يةلل العام  ّ عام  ل
تجون من صلهبا   .ينخاصة يقودها زعامء 

 Ìب�ان اليت بلغت مرح ثورة من ن�تقالليف ا ّا ية ل ّا^ميقرا ثورة إىل ط ّا ية ل ّالعام نا ل ميكن، 
g سكري اخلاص بق الرب4مج ا لعأن  ينيتط ّيو ع ب�ان لّشـ يةاإلل يف ا ّمرب� بعل ض ب 

تحويرات امللموسة يا. لا شعار  ية  يا دميقرا ندئذ شعار  شـيعوض  ب ط شـ يع يلي ميل يةم ّ عام . ل
يةميليشـيا( ّ عام يال يةميليشـ،  ّ عام ية-ل سأó ). ح فال يالءمحاملا تربز  سلطة، ست� ل عىل ا

ثورةخالل  ّا تعمرات،ل نظمي ووجب أن توضع عىلّ إال ملسـ يف ا  óسأ ت جدول األعامل  م
يش األمحر يف ذات سوجلا نظمي ا  óسأ يه  في الوقت اGي توضع  ل ت م بح . تاتيف تصندئذ  فع

ثورية ية- لاألشاكل ا ّا^ميقرا يا ط  Üنظ بين  يش غري صاحلة ومن الالزم  نظمي ا بق يف  ت طجل ت ت
ثورةمتليه  ّا ية ل ّالعام   .ل

نضال 57§ يةاإلّ ضد لألجل ا ّمرب� ياسة ل بعني  سـ  ّسكريةمت يةع ّ و  من الرضوري أن ّ ثورية-طن
تعمراتننخرط يف معل يوش ا تحريض بني صفوف  تظم من ا^عاية وا سـ  ل ملن ج تايل . م gلو

ينيوجب عىل  يو ّا ع ثوريني أن يولوا لّشـ يني ا ل والو  األكرث جدية ^راسة �هúمطن
ية للعمل يف صلهبا ياغة طرق  تعمرات و يوش ا فعلتلف رتب  لص سـ ملخم ثال . ج نه  مثلام  بي مف

يوش ا ثريا ما اكن للعمل يف صلب ا جلالصني،  يفة ك ية  ضعملرتزقة ا باطحملل  واألجر، نض�
نجاحظوظأكرب ح   .ل ا

ب�ان  به بعض اليشء تÒ اليت أشري إلهيا يف ا لميكن للمطالب اجلزية أن  شـ تئ
يةاإل ّمرب� بان فائق مجمل الظروف امللموسة . ل نا أيضا، جيب أن نأخذ  سـلكن  حبه
يهتا، الوضع املادي ( يوش و بة ا نفساألصل، تر جل رشوع بوجه خاص يف وجيب. ) اخلكي ل ا

يني واGود عهنم نود ا حمللياغة مطالب ا جل ها علهيم ّ ضد ص سخرية اليت ميار ساإلها4ت وا ل
يض باط ا با   .للض

تيس معل  ينييكجيب أن  يو ّا ع يوش لّشـ ية جل يف صلب ا ّالو لكنه هام . طابعا آخرطن
ثلام  بيّبدرجة قصوى  ية نته احلرب م ّالو ة ّن �مإذ تمك. 1927-1926يف ّالصني يف طن

يني يو ّا ع يشلّشـ نظمي خال� يف اكمل ا نا، يف  جل  ت نضالّ حىت ه ية يف ا نه أداة وا لجيعلوا  ع  م
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يةاإلّضد  ّمرب� يه، جلانب مصاحل ل ثورةف وحىت حياربوا  ّا شكوك فهيا ل نارص ا ية، ا مل الو لع طن
ي يو تحول بعد إىل أ�دي  يادة اليت مل  باط، وحىت خيضعوا ا ّمضن ا ع شـ ت بة لقلض قة، إىل مرا

ية نود بواسطة أوسع دميقرا طا نىس أن. ّ ثوريةجل هد  يفنفال جيب أن  ثورةع  ّا ية ل نسـ الفر
تصاراهتا بواسطة نظام  قدجيوش الوفاقاكنت  تخابن حققت أكرب ا باط اليت اكن نا لض ا

يين . جاري به العمل نوب ا يوش يف ا نظمي غري ا^ميقراطي  هل ا لصويف املقابل  جل للج لت س
  .1927- 1926هتا وانقالهبا اGي قامت به يف �وجرن ّالربجوازيةخيانة 

™  
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نفيس واملادي حلروب جديدة  58§ تحضري ا لخالل ا يةل ّإمرب� ثورة، تصطدم ل لل مضادة 
يةاإل ّمرب� ية اجلديةل يا بصعوبة عا ل حا شمزئ من احل. ل شعور العفوي ا ملإنه ا رب اGي متÒ ل

ساءامجلاهري وخصوصا مهنا العامل والفالحني و ّا نذ احلرب لن يةم الاكدحات  ّالعا  . األخريةمل
يةاإلجيعل ذ� ّإال  ّمرب� ويف . يةلّسلم ا مضطرة إىل أن حترض احلرب حتت غطاء الزنعةل

بت الزنعة يا من ة أنه لّسلم اكتسذات الوقت ا ياعية مغزى جديدا، موضو  جإيديولو
يةاإلأداة رصاع و ّمرب� ية ل ّالعا ية ّ ضد مل هور�ت �شرتا كاحتاد ا يةمجل سو ّا يت فيل تصدر ّ م 

ثورة ّا ية ل ّالعا هدف الرييس .  واGائد عهنامل توى املوضوعي وا ئنا جيب أن جند ا ل حمل فه
سالحللمقرتحات وندوات نزع  ّا يةاإل اليت تقوم هبا ا^ول ل ّمرب� ) العمل( وبوجه خاص ل

شة  اGي تقوم به نا قبة األمم يف هذا ا0ال، و شاريع خلق حمامك ) مسأó األمن(معص مو
تحكمي  شاريع . وغري ذ�) احلرب خارج القانون( تعلن واتفاقاتلا يع تÒ ا ملإن  مج

يات ندواتقو�تفا ـي إىل ما ييللّسلم ال وا   :تنهتية 
يون يف إخفاء . أ تسلّنجح اإلمرب� ِ ل   ؛حهمي

تآمر عىلّ ضد مر الواحدةالعظمى إىل تآ تسعى القوى. ب واحدة عىل ّ لك لاألخرى وا
ياتحدة حماوó احلصول، عرب  سلح اخلصم وال تريمقاتفا يض  ِ، عىل  ت إىل تقوية ّ إال ختف

ّسكريةلاقوهتا    ؛ اخلاصةع
ياتقيام . ت يفة قاتفا ب�ان ا تة بني القوى العظمى قصد تقوية نفوذها عىل ا لضع مؤ ل ق

هدة   ؛ملضطوا
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ية ولّسلم اشعاراتلحتت غطاء من ا. ث ئة إيديولو جية تقوم  ية تعب ّيا سـ احتاد ّضد سـ
ية  هور�ت �شرتا كا يةمجل سو ّا يت فيل سالحنزع (إن . ّ ّا ند )ل ئا آخر ع  يس  يني  ياإلمرب� شل ل

بارش للحرب بارشا أو غري  مسوى حتضري    .م
نضالف ،Gا سالحأاكذيب نزع ّ ضد لا ّا سمل ونزعةل ّ ا يل هامت الر ثل اآلن إحدى ا سـ  ئيمي ة مل

نضال يةاإلاحلرب ّ ضد ليف ا ّمرب�  .ل
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ند  أداةّإن أمه 59§ يةاإلع  ّمرب� يةل هزó يه �شرتا ك يف هذه ا ية-مل ّا^ميقرا  اليت تروج بني ط
سالحنامجلاهري أوهاما حول إماكية نزع  ّا يس من ّ لك  وإلغاءل لاحلروب مع اإلعالن أن 

يةالرضوري قلب  ّالرأسام بلل ية. يشءّ لك ق  ية -كيوجد مضن �شرتا ّا^ميقرا  اجتاهان ط
تعل  Üّف سأó نزع ي سالحمبق  ّا   .ّالربجوازيةية لّسلم اِ هام يف ذات الوقت اجتاهات الزنعةل

نذ عاممبّرش بهتحد هذين �جتاهني، اGي اكوسيك أ  بعض »يكتشف«، 1911 م 
ية يف  يةالرأعالقوى املوضو ّسام سالح، يه يف الواقع غري موجودة، قوى تؤدي إىل نزع ل ّا  ل

ياسةميثل هذا �جتاه. وإلغاء احلروب تعاون مع سـ  سارية« ّالربجوازيةل ا  قصد »ليا
يات إبرامواحلصول عىل . ّحسللتّاختفيض  يني، قاتفا ل دوية بني اإلمرب� ّنلتل  وأب احلرب ج

نني هذا املوقفّحدد و.»منعها«ّحىت  تربه ،1916منذ ، لي  يازنعم« عفا   برجواز�اسلم 
نظرات من .»ّ�ما يا 1918 إىل 1914ل شلكت هذه ا نذ هناية . »الوسط«ج إيديولو ملكن 

يةاحلرب  ّالعا تمل ّ وبداية ا يةاإلية اليت اخنرطت فهيا احلكومات لّسلم ااكتّحرل ّمرب� ، ل
بحت جزءا مكو ّأ ياسة ص يةلاممّية  األ يفةياديقلا ّا^وائرلسـ4  ياسةإن هذه . نثا  يدافع لسـّا

يني ية -كعهنا ميني �شرتا ثلام يدافع عهنا أ يني  ب ا^ميقرا غلط ُـي ت. مه»يسار«م م عىل ّقدفه
ي ياسة  ّأهنا  سلم ي«ة سـ ّوا ياسة »ةقع تلف يف يشء عن  سـ ويه ال   ّالربجوازيةخت

يةاإل ّمرب� ّتعل. ل نا،ق األمري نظريه،   ّ يةاإل«ة ب ّمرب� نظل ّ ا نظ تÒ »مةمل د أن ّاليت تؤكّرية لا
ية ّالرأسام يةاإل، يف مرحلهتا ل ّمرب� يل ّ احلا يّة، تطول ية الرا ها العوامل املوضو ّر  م عس ة إىل بنف
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تح«ن عهزم احلرب وإبعادها  نظرية . اخل »رضملالعامل ا نا أيضا،  تعلق األمر  بكام  ه ي
يةاإل« ّمرب� يال تحالفات« و»لعل ا يةاإل »لا ّمرب� يات« ول ليالت ا^وية، من ت والاكر»ق�تفا

ناحرات  يةاإللتة أهنا وسائل تريم إىل إلغاء ا ّمرب� ند وجدييف الواقع، ال . ل ع 
يةاإل ّمرب� الوقائع، اليت يعددها ّ لك عكس ذ�،.  أي اجتاه هيدف إىل إلغاء احلربل
سملدعاة« ّ ا يونل تحضري حلروب »قع الوا بني ا تخدير امجلاهري، إمنا يه سامت  ل  ت يةل ّإمرب�  ل

شمل بضع أمم فقط، بل مجموعات اكمÌ من األمم ليس . تعىل نطاق هائل، حروب ال 
تحدة  تحدة باألورويةملشعار الوال�ت ا يةمل أو الوال�ت ا ّالعا نظام الرأساميلمل  ل يف ظل ا

يا ألّ حىت لكن. وهام ّإال تخذ حú طابعا ر جعما إذا حتقق، فإنه  سحق ي ثل احتادا  لنه  مي
ثورة ّا ية ل ّالعام ية  واحلركة ل ّالو تحريريةطن ند لا شعوب ع  ّا تعمرةل الزنعات املوة ّ لك .ملسـا

يد األورويب(يف هذا �جتاه  تو حثال ذ� حركة ا يةيه ) لم ّر   .وضوح بلك جع

هم  60§ ثاين بو صفتدخل أنصار املزنع ا ل بون بزنع ) ثوريون(أو ) متجذرون(سمل دعاة ي لويطا
بة للربجوازية،  g سالح ال فقط سـاكمل  بقة لنلل يةلطبل أيضا نزع سالح ا ّالعام  أي ل

بقة  يح ا تخيل عن شعار  لطا سل يةتل ّالعام ناء احلرب . ل يةاإلثأ ّمرب� شعار أيضا ل بىن هذا ا ل،  ت
هم يف إهناء  بريا آخر عن صدق إخال ثوريني اGين مل جيدوا  يني ا صبعض األ تع ل مم

ّسكريةلا شعار بعني . ع بارليف الواقع، ال يأخذ هذا ا بقة  رضورة عت� لطيح ا يةتسل ّالعام  ل
يحهلّيةألجل احلرب األ شعار ثوري، . لتسل بل يرفضه كغريه من رضوب ا يس  بوذ�  ل

بريا عن يأس  يضه  تعبل هو بقضه و نني .  الصغريةّالربجوازيةقض نقد اGي قام به  يإن ا لل
ته وجيب 1916عام  يةإعطاءهمهي حيافظ عىل اكمل أ وإن اكنت ّ حىت مه اآلن، أكرث أ

شعارمجموعة ية اآلن ل أنصار هذا ا يفة األ مهجد  نت ثورة . ضع  للك ترشين األولبيفقد 
بقة  يح ا لطثوري ويف الرضورة املطلقة  يةلتسل ّالعام بقة . ل يح ا لطتعويض شعار  تسل ف

ية ّالعام شعار نزع سال]ا ال ميكن أن يكون اآلنل يةمعÌ ّ إال ب  ّر بب لهذا . جع وجب لّسا
ينيعىل  يو ّا ع يقي للعامل اGي يغرهيم شعار نزع  أن يعملوا عىللّشـ يان الوضع ا حلق  تب

سالح ّا ناضلوا بال رمحةل ساريني«الزعامء ّ ضد ي وخاصة يف ا^ول الصغرية، وأن   »ليا
نظرية نظرية جند أيضا . لاGين يدافعون عن هذه ا ّا ميكهنا ة يلوامك ا^احملاليت مفادها أن ل
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نع احلرب سات من هذا . متأن  سنا نعمل أن مؤ يع رغوة لكن يل ال تصلح أكرث من فقا قا لقب
ند أول نحلتالصابون اليت رسعان ما  نة . اصطدامع  ثابة أدوات القر صتÒ احملامك يه  مب ف

يةاإلبأيدي القوى  ّمرب� يةاجتاهيتفق . ل ية-ك �شرتا ّا^ميقرا سأó نزع ط م حول نقطة يف 
سالح ّا سل ّ وا تقدان أن العائق الرييس أمام نزع ل هام  ئمل  شلك من ّسالحلايعف يت إمنا 

ب�ان اليت  ية(لا يةأي من وجود ) طال توجد فهيا دميقرا تاتورية العام ّا^ ل  يف احتاد ّك
ية هور�ت �شرتا كا ية مجل سو ّا يت فيل ّ.  


Dא#��وع�
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يص يف  61§ يذية �جúعلتنصوقع ا ثامن 0لس  تنف ا يةممّية ألال يو ّا ع  من واجب ّ أن عىللّشـ
بقة ية لطا ّالعام ّ، أن ل ييتتخذ جتاه مقرتح �حتاد ت سو يا فل سأó نزع ّ سالحم يف  ّا ، موقفا ل
ي ّبد ئ تلفام تالفّ لك خما  ّ عام جيب أن خ� نت شاريع ا ّتخذه من موقف جتاه  ل فاق لزنع م

سالح ّا ية�ا ا^ول ّ اليت تقدل ّالرأسام يل سأó من أ هذه ا ّ، ونظرا ملا  مه مل نضالّة خاصل  لة يف ا
سلمعاملزنّضد  ّ ا ها أمام امجلاهري بأل . وضوحال كرب قدر منبسطي، فإنه من الرضوري 

سالحيمتزي مقرتح نزع  ّا ية العام والاكمل اليت تقدمت به احلكومة ل سو ّا يت فيل جنة للّ إىل اّ
ت ّا بة ل ثاين يف األممعصحضريية اليت كونهتا  لرشين ا شاريع 1927 ت م، جذر�، عن مجل و

يني وخد�م �شرت يلاإلمرب� ي نيكا هدف ومن ة اجلدينيطا^ميقرا ّ، من ة ا ة، كام ل
يمهيّمن ة أ ّته املوضو رشوع . ةع ييتملال يريم ا سو يا فل رش األوهامّ ية، بل لّسلم ان إىل 

ها وال يريم إىل حامية  يةحتطمييريم إىل  ّالرأسام تغايض عن نواحهيا اّ gلصل ملتعّفمت وا نة، ل
يسـّيةكارنبل يريم إىل رش األطروحة امل ّ األسا  د أنه ال ميكن إلغاء احلروبّة اليت تؤكسـ

يةبإسقاط ّإال  ّالرأسام ية احلكومة اقرتحتلقد . ل سو ّا يت فيل يني اGين يرثثرون  عىل اإلّ لمرب�
سالحخببث حول هذا املوضوع، نزع  ّا يال س،فعل  ناع ا ّ فزنع عهنم  ل ـي . المق بد هيإنه من ا ل

يوعي عىل أن اإلمرب�ّل أيّأن ال يعو رشوع شـ  بلون ا مليني  يقسـ ييتل سو يا فل ومع ذ� . ّ
ن يه يشء من ا يس  ّفإن هذا املقرتح  ل ف يس يف تعارض ل لفاق، فقد وضع بلك صدق، ألنه 

 óياسة ا^و يةسـمع  ّالعام يني عن نزع ل ل يف ا^اخل واخلارج، يف حني أن مجل اإلمرب�
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سالح ّا تعارض مع ما تقوم به احلكومات ،ل ياسة هنّالربجوازيةت  هادسـ من  . ضطب وا
سلطة  ّا يةل سو ّا يت فيل بقة ّ تاتورية ا لط يه د يةك ّالعام ية ل ساكن غلب يف خدمة مصاحل أ ّا ّ ل

نذ قرون تغلني  ما بع . ملسـ سلطة تتفال  ّا يةل سو ّا يت فيل هادّ ياسة هنب وا ضط  ها . سـ لإن 
بقة  لطياسة سمل يف خدمة ا يةسـ ّالعام ية ل ّالعا متزي مقرتح �حتاد . مل ييتيكام  سو يا فل  عن ّ

يةّالربجوازيةشاريع ملا ية- ك و�شرتا ّا^ميقرا يةط ية موضو ع مباð من أ فهو ال خيفي . مه
بريا عن يأس  ية ويس  تعياسة عدوا ن  الصغرية، وإمنا يعرب عن أحد أهداف ّالربجوازيةلسـ

تحق ية، وهو هدف  ّ�شرتا سـ بقة ك يةلطقه ا ّالعام ثورية  ل ّا تصارهابعد ل نطاق العاملينا   .ل يف ا

تخدملقد  62§ يون �سـا يون-كشرتا ييت يف حماربةطا^ميقرا سو رشوع ا ي ا فل  أكرث الوسائل ّمل
تخدمني ما قدتعّف ّنا  ية من شعاراتمسـ سكته الرتو شو. تم ّفقد حاولوا أن  هوا مقرتح ي

يةاحلكومة  سو ّا يت فيل سالح حول نزع ّ ّا حتريف « أمام أعني امجلاهري مقدمني إ�ه عل أنه ل
تقال، »لللينينية يدورال«اجتاه  يف نواك تج عن. .. اخل،»مرت يس ذ�ّ لك ينو بق أن  لما   سـ

نحطاّإال  ّتربيرا  تارخي . م ثاين  بإن الرب4مج ا ييت، اGي تقدم به الوفد 1928 آذارل سو يا فل ّ 
سالحبعد أن وقع رفض بر4جمه حول نزع  ّا  نزع جزيئ اقرتاح، اكن قوامه  نزعا اكمالل

بحرية، للّس يص القوات الربية وا لالح  ساومة أمام ) ذا الرب4مجإن ه(بتقل ثل أبدا  مال  مي
سلماملزنع ّ ا ناع ويوحضل ـي إىل نزع ا ّي، بل العكس،  لق ، موقف القوى ّ، بوجه خاصينهت

تغّالعظمى جتاه ا^ول الص َغرية واألمم ا يةإن موقف احلكومة . Ìّسـمل سو ّا يت فيل  ّ يف ما خيصّ
سالحمسأó نزع  ّا يق مهنجي ملُ يه مواصÌل نني و ياسة  حتق  ي بهلسـ   .هذ

�$�א�%	�4א#�Tع���	�א�&���
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ية وأرسوا  63§ ترصوا عىل الربجوازية يف احلرب األ ييت، اGين ا سو ّإن عامل �حتاد ا هل ن ي فل ّ ّ
ية يف ب�مه بقة العام تاتورية ا ّد ل لط ثل يف ّك تخدموا طريقة جديدة  هم أن  تطا  ،ّ مت سـ تسـ ي ْمب ع

سلح  يني نزع ا ّأن يقرتحوا عىل اإلمرب� ّ ت لل سلمي ْ ّنزعا عاما، خالل نضاهلم ضد املزنع ا ل ّ ّ
ية ند اإلمرب� سموم  سالح ا لهذا ا ع مل ناضل يف ا^ول .ّل ية اليت ال تزال  بقة العام ت لكن ا ل ّلط ّ ّ
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سلطة ية من أجل ا ّالرأسام ل تخدم هذه الطريقةّل تسـ ال ميكهنا أن   فاملقرتحات أو املطالب .ْ
ها إىل برجوازيهتا وحر ساليت ميكن أن تو ّ ْ ثّ ست العمل ا ّها  ل وري بل تعويض شعار لي

يةتسليح  بقة العام ّا ل يةلط تصار لالشرتا ية و� شعار نزع سال]ا ورفض احلرب األ ك  ن هل  .ّب
ئة  تاجات اخلا يوية � نحو األكرث  يني أن حياربوا عىل ا يو طGا وجب عىل ا ت ل ع نشـ سـح ّل ّ ْ ّ ّ

ته  سالح اGي قد رشوع نزع ا تخلصة من  يل ا ممن ذ� ا ّ م ّلق ل سـ يةاحلكومة ملب سو ّا يت فيل  ؛ّ
هذا الرب4مج ثوري  ناقض املغزى ا تاجات  لـي ا ن ّه ل ت ت ّماكحفة لك  ّمن الرضوري، وسـف

سه نوع يف صفوف احلزب  نفاحنراف من هذا ا   .ّل

ند لك من  64§ سلمي  نضال ضد املزنع ا يق طرق ا تالف يف  ّإن هذا � ع ل ل ّب ّ تط خ بقة ّ لطا
ية ّالعام ييت يف ل سو ي�حتاد ا فل بقة العام ّ يال عىل لطوا يس د ية  ب�ان الرأسام لية يف ا ل ل لل ّ ّ

يني يف تناقض بني هاتني األخري يو تج من ذ� أن ال ميكن  ّتني وال جيب أن  ع شـ ّت لل ْسـ نْ ن
تخدموا مقرتحات احلكومة  ية أن  ب�ان الرأسام سـا ل يل يةّ سو ّا يت فيل .  يف حتريض امجلاهريّ

ياسة  تغالل  سـgلعكس، جيب ا ييتسـ سو ي�حتاد ا فل سّ ّ يف نزع ا تحريض ل ّالح لغاية ا ل
يوية وعىل نطاق أوسع مما جر ّبأكرث  ّ نا احلارضىح يه األمر إىل و ت   لكن جيب .قعل

 ðتغال   :ّب�ه وإنام بـ ب ّاخلاصةال بوضع نفس املطالب سـا
تقطاب أنصار لالحتاد . 1 سوسـا ّا يّ يةييتفل سمل و�شرتا ك مدافعني عن ا   ؛ّل
ياسة . 2 تاجئ ا تغالل  gّسـ ن يةلسـ سو ّا يت فيل يني خالل  ّ سالح وفضح اإلمرب� ليف نزع ا ّل

يدة  يÌ الو ية، وذ� g^عاية بني امجلاهري لصاحل الو تحطمي لك األوهام ا نا  حنضا سـ سلم ل ّل ّ ّ ل ّ
سالح وإلغاء  بلغ نزع ا ّاليت ميكهنا أن  ل ت يةتسليح : احلربّ بقة العام ّا ل ّ وإسقاط الربجوازية لط

ية تاتورية العام ّوإرساء ا^ ل   .ّك
™  
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سة  65§ نة إىل عدة نقائص وأخطاء ّالعامة جلللقد أشارت ا ثا ما ية األحزاب عندل يو ّا ع  لّشـ
هامت امللموسة اخلاصّوحدد ّت مجÌ من ا يع الفروع قصد مل نجزها  مجة اليت جيب أن  ت

نضال   .احلربّ ضد لا
لبقى تÒ ا ها ساريّتعالميت  ّ ن. ة املفعولمبجمل سة ا جتكتسبولقد ا نذ ا جللربة  ثّالعامة م ّا نةل . ما

يوعياملؤمتر  تخلصيسـو سادس العامليلشـّا ّ ا تجربةل تاجات املالمئة ّ لك ل من تÒ ا سـتن�
يةعمل األحزاب ل يو ّا ع بللّشـ   .ملسـتق يف ا

يه هو  66§ ية غارقة  يو ية ا يع فروع األ نقص الرييس اGي ال تزال  فإن ا ّئ ّ عّ شـ مم مج ّل ل ّ ّ
نقاص من خطر احلرب وا يع الفروع تقربا ال تعمل . قرتاهباست� ـي،  يإن ذ� بد جفم هي ّ

نة املوسعة ثا سة ا تطلهبا إجناز قرارات ا يوية اليت  gّ م ّ ل جلل ي ّحل ّ ثان هلام أعظم .ّ ي حد�ن حد
ية ّأ ياgن عىل الصني  وسفريها يف مرص  اجنلرتاسÌارم – مه ّحرب ا   أدىنّ مرا دون–ل

تني صغريتني ال معىن ثاهúم وكأهنام حاد نا� من.  هلام أبداّ ّتقدم رسيع حنو  هونظرا ملا 
ند امجلاهري  سار  عا متل أن جيد لي شري إىل أهنا حتس خبطر احلرب، مفن ا ْمما  حمل ّ ّ ي

يون  يو ّا ع سريوا هبا إىل معركة معادلّشـ ية عوض أن  بقة العام هم يف مؤخرة ا يأ ل لط ّّ  اةنفس
ثري من الفروع يه حتت تأثري ا^عاية الربجواز.حلربا ّ و يةك ية ا^ميقرا ّية و�شرتا ط ك ّ 

سمل«لصاحل  ّا سالح« و»ل ّنزع ا تحكمي العاملي« و»ل ّا ّ، وال ترى أن احلرب مقرتبة »ل
يد جدا ّوتحث عهنا وكأنام يه يشء  بع ّ   .ّت

ييت، عىل  سو نقاص من خطر احلرب، ومن خطر حرب عىل �حتاد ا يهر � ل فس ّ ت يظ
هم الوقائع واملظاهر اليت  ّوجه أخص، يف عدم  ف تواصلّ ملشخص حتضري احلرب ا ثال .ّت م و
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سيك اخنراط فرسا اخنراطا  تدعاء راكو شفوا من ا يني مل  نذ� أن الرفاق الفر ف سـ ت ّسـ يس ن ّ
تحضري ّحاسام يف طريق ا ييت  للحرب ّ ا^بلومايسل سو يعىل �حتاد ا فل ّبعد مرور مدة ّإال ّ

يا  Ìساليف  .نسبطوي يو غواعرتف احلزب ا بان ال g سـبأنه مل يأخذ قرتاب خطر احلرب حلّ
ساليف-ّخالل الزناع اإليطايل يو غا يق مل . ل ية يف ب�ان ا يو ثري من األحزاب ا بلطو ع شـ لك ّل ّ

تÌ املعادية لالحتاد  يقي يف طرق حتضري ا لكتقف، من الوهÌ األوىل، عىل املغزى ا حلق
يق ييت يف دول ا سو بلطا ي لل ف تمثال ذ� احملاد�ت  (ّ تصg Ìالحتاد امجلريك بني ا سـا نويا ّمل

ي توا نو ها  .)الي تصحيحلك تÒ األخطاء اليت وقع �عرتاف هبا و بني مك يكون خطريا ّ ّإنام  ت ّ
تدابري حتضري احلرب تأهب  لأن نرتك األمور متر دون  ّن ّ.  

نقائص يف معل األحزاب ضد احلرب  67§ ّإن أحد أمه ا ل ّ نظر ّ إىل هذه لهو ما يف طريقهتا يف ا
 óسأ تجريد وملا ية وحّالرمزلمن كرثة ا ّىت ا لّسطح ّ.  

ها يف مداخالت يف الربملا4ت و�جúعات العامة واحلال أن  شا ّحترص بعض الفروع  ّ ط ن
يس بت فهيا يف الكوا لسأó احلرب  ّي ُ نا بعد تعرفومل . م ُ أحزا نضال الربملاين لازج كيف متب

يةّضد احلرب  نا  تÒ مطا gّلعمل خارج الربملان حىت  ب ب شعمت ل  معل لقد احنرص (ّ
يو ية سانتلشـّا يك فÜ تعلق  ّيني ا بقضّ شـ ّع ّ نقل األسلحة إىل - لت بغو�ر ويف ما تعلق  ّ
شمة يف الربملان ويف اجلرائدّالصني تجاجات  حمت يف ا   .)ح

بقي العام ها جزء من الرصاع ا ية احلرب، و نفصل القضا� ا^وية عن  ّال  لط قض ل لكّت ّ  Gا، ؛ّ
ية، وخاصة، ية ا^ا ها gلرصاعات ا ّجيب ر ّ خل ّ ّلط بق ناعة  gلرصاعاتبط سات ا لّص يف مؤ ّس

ّاحلرية gملعىن األصيل لللكمة   .ب
متوجب  بارشا تسـ ناعة املربطة gحلرب ارباطا  سكرة ا سكرية و منة القوات ا ت ت لص ع لع ّن ّ ّ ك

ية األخرى ية والعام نقا نظامهتا ا ناعة وداخل  يو� داخل فروع تÒ ا ّشاطا  ل ب ل لص ّن ّ م ّح وال . ّ
يل  لقليوجد إىل حد اآلن إال ا ّ ية قد رشعت جبد يف ّ يو ّمما يدل عىل أن األحزاب ا ّ ع لّشـ ّ ّ ّ

همة األوية ّاجناز هذه ا ل ّ ّ   .مل
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يه من جعز عن ّقدر ُتدامئا ما  68§ بب ما حنن  تجريد، وذ�  ثري ا فية احلرب عىل حنو  س ّ ل ك ّقض
ياسة احلرب سائل  سـالوقوف موقف حمدد يف  م يا4 ال ؛ّ تحرك ح فأ ّتحرك األحزاب، أو  تّ ت

بري ض كبعد تأخر  با ّ يني اGين غا يني ا^ميقرا ند �شرتا سكرة  لد أاكذيب ومعاداة ا ط ك ع ّلع ّ
يث مثال ذ� (ما جيدون صدى بني امجلاهري  يا  يني يف أملا يني ا^ميقرا حمحÌ �شرتا ن ط ّك

هم كـ نفسقدموا أ يني«ّ بد ئمعارضني  ية ) للحرب»م يو يا4 أخرى تلجأ األحزاب ا ّ، وأ ع لّشـ ح
سائل امللموسة  ّياسة احلرب من خالل مجل ذات طابع عام، وعوض ملإىل تفادي ا لسـ

ية جمردة سائل امللموسة، جتدها تكرر شعارات دعا ناول ا ّأن  ّ ئ مل   .تت
يش أين نالحظ عزوفا معا  g تعلقة سائل ا ّإنه خاصة يف ا جل ّ مل مل نضال من أجل ّّ ّميس ا ل ّ

سكرة  لعاملطالب واإلصالحات اجلزية امللموسة اليت تضعف، gلفعل، ا ّئ ّيص مدة تقل(ّ
يوش، اخل بة ا تعلق تر نضال يف  سكرية، ا جلاخلدمة ا ي ي ل كلع ّ نضال ). ّ تخيل عن ا للقد وقع ا ّل

يني gلاكمل يني ا^ميقرا يل اإلصالحات لالشرتا ّيف  ط ك  وهؤالء األخريين مل تقع .بس
يش ياسة ا يقي يف  يايس عاميل  جلمعارضهتم برب4مج  سـحق  بر4مج يريم إىل إضعاف ؛سـ

ياغة مق سكرة و صا يح العامللع تعلق  ية  سلرتحات  ت بتمعل ّ ّ.  
سكرة  تظم ضد ا يد  تأدية معل  ية الالزمة  تدابري ا لعإن الفروع اليت اختذت ا ن ل مي ّل م ّّ ج ّ ّ نظ لتّّ ّ ّ

يل ب�ان األكرث هتديد بقوهتا . ضئعددها  بحر يف ا ييش الرب وا نود  ّوالعمل بني  ل ل ّ ج ج
سكرية غري اكف إطالقا ّا نا بعد أن األ.لع هم  ّ مفا مل  ُ ه تعلق بعمل جامهريي، وأن من يف ّمر  ّ ي

يش يÌ حتريض ودعاية يف ا نا و جلالالزم أن تكون  سـ ه ْ شاط . ّ ب�ان يقع ا ّويف بعض ا ن لل
ترص ذ�  يق جدا، ويف ب�ان أخرى  باب يف نطاق  سكرة بني ا يقاملعادي  ّ ّ ض شـ ّللع ل

نود ية يف جامهري ا ندين دون قاعدة  شاط عىل ا جلا مي 0 ّن تنظ x ّ نود  وإذا اكن العمل.ل ج بني 
نقاص  ناك ا ية فإن ذ� يربهن عىل أن  يوية غري اك ية جيري  ب�ان الرأسام تحبرية ا سف ه حب ل ّل ّ ّ ّ ّّ

Ìب بحر يف احلرب ا يش ا ملقمن دور  سكر  .لج تغالل تأثري العائالت عىل ا لعومل يقع ا سـ
تظام يف أي ماكن تغالال  بحر ا ييش الرب وا ّيف  ن سـ مل ّ   .ج

نقاص من األ 69§ نا� ا ستيف لك ماكن  ه ية ّ يات القو هائÌ للعمل بني فال# األ ّية ا م ّل قلّ ّمه
تعمرات يع هذه ا0االت أكرب اهúم. ملسـوا مجفإنه ملن الرضوري إعطاء العمل يف  ّّ . 
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بات نا ترص امحلÌ ضد احلرب يف األر�ف عىل ا سـال جيب أن  مل ّ ، بل ةوكرثة الهبرج تق
ب تظم ومربطا gملطالب ا ملجيب أن تكون معال مهنجي و ت يÌمن ند الفالحني ا شغارشة  ّع ل ّ .

باب الفالحني نا يه العمل بني  همة اخلاصة اليت تقوم  ّوا شـ ه ّ ّ ّ ّوإنه ملن مطلق الرضورة . مل ّ
يش عن طريق من  ية خاصة بإقامة صÌ تراسل بني القرية الفالحني يف ا جلأن توىل أ ّ ّ ّ مه ْ

سب من جترب نة، اخل؛ إن ما  تتحصل مهنم عىل رخص مغادرة ا يكي ّ ُل ّ ثك ّ ð ة يف هذا ا0ال
ية زمن احلرب ّأعىل أ   .مه

يوية مما اكن،  ية، أن ندافع، بأكرث  يات القو تعلق gلعمل بني األ  Üنا، ف ّجيب  ّ ح ْم ّ ّ قل ي ّي عل
يني، وأن نقود  ها من جانب اإلمرب� ناضل ضد إذال َهدة، وأن  ْعن مطالب األمم ا لْ لن ّملضط

ثورية ية ا نظامت الو ّا ّ ل ن ّمل ط ّ.  
ها من جيب عىل األحزاب تة مبا يقا � Ìية أن تقمي ص ب�ان اإلمرب� ية يف ا يو بل ا ب ل ل ع ْشـ ّ ّ ّ ل

تعمرة ب�ان ا ية ونقاgت يف ا يو َنظامت  سـ ل ع ملشـ ّ ّ ّ ية يف . م يو ّوجيب عىل األحزاب ا ع لّشـ
تعمرات عىل لك حنو ثورية يف ا ساند احلراكت ا ية أن  ب�ان اإلمرب� ّا سـ ّ ل ت ل ملل ّ ْ وعىل . ّ

ية يف لك  يو ّاألحزاب ا ّ ع نظامت غري حزية لّشـ يف  تأ ب�ان أن تويل اهúما خاصا  ّا ب ل ب ّل م ّ ْ
ية يف  بقة العام تحدة من ا ثال، وأن تألف جهبة  ية  ّمن طراز رابطة معاداة اإلمرب� لّ لط ّل م ّم ْ

نضال ضد احلرب هَدة  شعوب ا تحررية  ية ا ية واحلركة الو ب�ان الرأسام ّا لل لل ل ن ل ملضطل ّ ّ ّ ّّ   .ط

نضال ضد الفا 70§ g ّمل يقع ا^فع ّية عىل حنو اكف يف العديد من الفروع إىل حد اآلنل ّ مفن . شـ
تقامة يف هذا ا0ال من ة الفكر ومن ة  بادرات ا سـالرضوري أن تطور أكرب ا مل ّ ُ ْ

ية ثورية ضد الفا تظاهرات امجلاهريية ا ّا شـ ّ ل ّل ّ بان ال فقط .ّ حلسـ وجيب أن يأخذ يف ا ُ ْ
نة، بل أيضا توات  ية ا توات الفا ّا ّّ بي شـ لل تحرك حتت راية وّ ية  به فا ّنظامت  تّ شـ شـ ّ م

ية ية أو �شرتا كا^ميقرا ية -ّط ّا^ميقرا توات »ّراية اإلمرباطورية«(ط يا، وا ّ يف أملا ل ن
ية ية-ك�شرتا تني �شرتا بريوقرا ية يف مقة ا كالفا ي ل ّشـ ط ّ ية يف -ّ ية، الفا نقا ية وا ّا^ميقرا ّ شـّ ب ل ّط

نع، اخل ي). ملصا نضال ضد الفا ّجيب عىل هذا ا شـ نحو األكرث ّل ّة أن يكون مربطا عىل ا ل ت
ية نضال ضد احلرب اإلمرب� g ّتانة قدر اإلماكن ل ّل   .م
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نة مبوجة جديدة من ا^عاية  71§ ّمتزي الفرتة الرا ه ّ سالح« و»للّسمل«ت ّنزع ا ّ وبدعاية حادة »ل
نضال ضد .ّ من جانب الربجوازية»ملنع احلرب« تحرك يف ا يل جدا من ا هر4 ا ّ كام أ لّ ل ّلقل ّ ظ

ية»للّسمل« ّعاية الربجوازيةّا^ ك وضد ا^عاية �شرتا ّ ية ملا يزمع أنه - ّ ّا^ميقرا ُط ية «ّ ّإمرب� ل
ييت و»محراء سو ي يف �حتاد ا فل بب احلروب«ّ ية،  سضد ا ّشف بل نا للطابع .»لّ فضح وحىت  ّ

بة األمم، اليت تقوم بدور رييس  يقي  ئا ند امجلاهريُلعصحلق ية  عيف خلق األوهام ا ّسلم ّ ، مل ل
يويةن ية و ّقم به مبا يكفي من  ح ّ  .مهنج

ية  يني الر يو همة ا ّيف معظم األحوال مل هنمت  ّ سـّ ع يشـ ئل ّ ّ يفمب تاجئ ندوة  نحنو   فقد اكنت ؛جين
ية  بقة العام تاتورية ا نضال ضد احلرب g^عاية ^ همة تقوم عىل مزج ا ّتÒ ا ل لط ك ّل ّ ّ ّ مل

ية بقة العام يح ا ّو ل لط ب�ان أخطاء .تسل بت يف بعض ا ل وار ها إعالن شعار ُتك ثا لية  م ّ سلم
سالح ّنزع ا   .ل

نني  72§ رش طريقة  باه الرضوري  نة، مل تعر معظم األحزاب � ثا سة العامة ا يبعد ا ن ّ ل لجلل نل ّ ت م ّ
نضال ضد احلرب بني امجلاهري يحة يف ا ّا ل نضال ضد . ّلصح ية يف ا سائل الر ّوا ل سـ ّمل ئيّ

نضال ضد احلرب يف األ. احلرب ية  سائل الر ّومل تدرس ا للُ سـ ّمل ية ئي نظرية وا ّزة ا ّلصحف ّ ّ ل
سائل امللموسة اجل يح ا تو يه الكفاية، وخصوصا ما تعلق  مللألحزاب مبا  ض ب ّ ّزيةف جيب . ئ

بار ذ�  تعلق يف معظم احلاالت عتا بريا يف معل األحزاب نظرا لكون األمر  ّنقصا  ي ك
بريا ية اهúما  ية ا^ميقرا متت هبا �شرتا نة وا كسائل را ط ك ه ّمب ّ  .ه

سائلال يزال مع يع ا شكو من نقص يف الوضوح اإليديولوy يف  ملل األحزاب  مج   .ي
ساينيف فرسا وسو(وطرح بعض الرفاق   مع »ّا^فاع عن الوطن«مسأó ) لمنرسا وا

يا يف حال وقعت احلرب سكرات »مقاطعة«ّوأيد آخرون . لإيطا يطة  ملع حمضة و بسـ
سكري  تدريب ا لعا ثÌ ). يف أمرياك(ّل ملك هذه األ يح أن األزة من �حنرّ ّافات،  حص

يادية لألحزاب قد حصحهتا فÜ بعد،  ّا ّ نخرط يف ا^عاية لق ّبني أن من الرضوري أن  ن ْت ّ ّ
ها وبني امجلاهري يف ذات الوقت، يف  ساعا، داخل األحزاب  نفساألكرث جدية واألكرث ا ّّ ت

تخدم يف هذا الرصاع ستسـموضوع خطر احلرب والطرق اليت  ّ.  
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تحريض الر 73§ ئ�مات ا ل نضال ضد خطر احلرب وخصوصا ضد إذاكء 4ر حرب ّ ّية يف ا ل ّسـ ي
ها يه كام ييل تحضري  ييت وا سو لعىل �حتاد ا ّ ل ي فل ّ: 

ية. 1 شعارات الر ّنظرا القرتاب خطر احلرب جيب أن تكون أن تكون ا سـ ئيل ّ ّا^فاع «: ْ
ييت سو يعن �حتاد ا فل تعمرة « و»ّ شعوب ا ند ا ثوري  نضال ا َساندة ا سـ ل ع ّ ل ل ملم ّ

ية« و»َهدةملضطوا نضال ضد احلرب اإلمرب� ّا ل   .»ّل
تلف . 2 ند  مترار، مآرب الهنب  g ،تحريض أن يفضح خمجيب عىل اكمل معل ا ع سـل ّ

ب�ان ية يف لك ا تالت �مرب� لا ّل ّ سـهتدف، عىل حنو خاص، .لتك ّ وجيب أن  ي
يني  يني األمرياكن و�مرب� ل�مرب� ّ اGين يزتمعون حتضري احلرب عىل �اإلجنلزيل حتاد ّ

يني  ييت، و�مرب� سو لا ي فل يني اإلجنلزيّ gيا ن وا سكري يف الصنيل تدخل ا نوا ا ّمد لع ل ّشـ ّ ّ. 
رسية سكرية ا رسية ولك �تفاقات ا رش لك املعاهدات ا بة  ّوجتب املطا ّ لّ ل لعن ّل ّ ّ   .ب

يني. 3 شف مقرتحات �شرتا كجيب نقد و يني - ك ّاحلد من «اليت تدعو إىل طا^ميقرا
سلح ّا ّ باريلع عن بروتوكوّ وا^فا»لت يف ونظام حممكة حتكمي ا ج    .جين

يوية لفضح ا^عاية . 4  Ìيام حبم ّجيب ا ّ ح ناعي«لق لّصسمل ا بقي»ّلل تعاون ا لط وا نقاgت ل ّ وا ل
سة(احملايدة  نقاgت ) ملتسيّغري ا رش هبا زعامء ا رشكة، تÒ ا^عاية اليت  ّواحتاد ا ل ّ ب ّ ّ يل

ية واليت يه gألساس ختدم حتضري  ّاإلصال   .احلربح
بÌ، أن . 5 ناء احلرب ا نذ اآلن، يف رشح ملاذا جيب عىل العمال، أ رشوع،  ْجيب ا ملق ثم ّ ّ ل

ية حرg «ْوجيب أن يكون شعار . يبتغوا هزمية وطهنم اإلمرب�يل لحتويل احلرب اإلمرب�
ية ّأ نا»هل بل أي إعالن حرب، الفكرة املوة يف دعا نذ اآلن، و ت،  ق يم ّ.  

سـمي اإلمرب�يل للصني لنضاgْجيب أن يقوم . 6 ّل ضد ا لّتق ية يف ّ يو ّلك األحزاب ا ع لّشـ ّ
ئة نضال ضد تدابري القوى العظمى اخلاصة،  مية ويف  ّئة محالت جامهريية  ّ ي هي عظه ّ

ية يا ّسكرية و سـ سـ ية . ّع نضال ضد خطر حرب إمرب� g نضال ّوجيب أن يربط هذا ا ل ل ل ّت ْ
  .تجديدة أمنت ارباط

تدابري 74§ ّإن أمه ا ل ّ سة نت  اكّاليتو ،ّ نةّالعامة جللا ثا ما بريا مهناّ قد حددت ل يه كام ، كجزء 
 :ييل
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ناطق  - توة إىل اجلهبة ويف  سكرية ا ساء واألطفال يف طريق الفرق ا ممظاهرات ا ّ مل لع ّن ّ ل
بىن الربملان. اإلقالع ساء واألطفال والقارصين أمام  مومظاهرات ا ّ   ؛لن

ية الع - سا نظامت ا تحريض ضد احلرب يف ا ّا ئ ن مل لل ّ ية والربجوازية الصغريةّ ّام ّ ّ وطلب . ل
ندوبني حتت شعار  ية«للمندوات  ّضد احلرب اإلمرب� ل   ؛»ّ

ندوبني- ثت  ية اليت  ياء العام ساء أمام املعامل واملصانع وكذ� األ مب جتمع ا بع ل ّن ح ّ ل   ؛ّ
- Ìهاز قار ميكن من امحل تكون  يا أو اليت  ندوبني املوجودة حا تخدام جمالس ا ّ ا ّ كج ّ سـ ل مل سـ

يةّضد ا ّحلرب اإلمرب� تحدة ومعل جلان . ل يك اجلهبة ا ّجيب إجناز  مل لتخفض األ�دي «تكت
ييت سو يأمام �حتاد ا فل نقاgت إىل هذه اللجان بأكرث وضوح، وجذب »!ّ ّا ّ   ؛ل

سلحة - ثل أحد ا^روع ا ية اليت  نضال، عىل اكمل اخلط، ضد الفا ّ جيب خوض ا مل ّ مت شـ ّل ّ ّّ
ّثورة املضادة   ؛لل

ن- يف  م جيب تأ ّظامت جامهريية من نوع �حتاد األملاين ملقاتيل اجلهبة امحلراء، يف لك ل ّ
يه ذ�   ؛فماكن أمكن 

ية - نظامت الر� ية وضد احلرب داخل ا تحرك ضد الفا ّجيب ا ّ ّ ضّ مل شـ ّل ّ   ؛ّ
ية - نظامت ا تخدام وتقوية ا لطبق جيب ا مل تظام سـ g نتعاويات، (ناملوجودة لضحا� احلرب

نضال ضد)أرامل، اخل  ،ّ يةلل ّ احلرب اإلمرب�   ؛ل
يوية بني  - نة gحلزب، ومعال أكرث   Ìيوعي أن يطور ص باب ا ّجيب عىل ا ح ي شـ تشـ ل مل ّ ْ ّ ّ

نود تداب ا يث يقع ا باب العاميل والفال#  جلا ن حشـ ّ   ؛ل
يذ وفرق األطفال  - تال تعلمي وأوياء ا سات رجال ا تخدام مؤ مجيب أيضا ا ّ لّ ل ل س ّسـ

ية يو ّا ع   ؛لّشـ
نظامت جديدة م - يف  مجيب تأ تأثري اإلمرب�يل يف ل نضال ضد ا لن األطفال قصد ا ّل

  .املدارس
  

يةّإن  75§ ها يه �مة عىل أعىل أ ية  يو ّحتضري األحزاب ا مهّ ع ّشـ نفس ّ ْوجيب أن ترّىب فروع . ل
نه  يق؛ فذ� رشط ال بد  تضامن األممي ا ية بروح ا يو ية ا ماأل ّ لعم ل ع شـ ّمم ّ ّّ تحضري لل
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ية للحرب يو ّاألحزاب ا ع بل بداية ّوكذا إرساء الصÌ. لّشـ يع الفروع  تانة بني  ق األكرث  مجم
  .احلرب

ئة  ناء ا ية أ يو سلط عىل لك حركة ثورية وضد األحزاب ا بيكون اإلرهاب ا ث ع شـ مل تعسـ لل ّ ّ ّ ّ ّ ّ
بق احلرب أكرث رضاوة يني . تسـاليت  يو ساق اآلالف واآلالف من العامل ا ّو ع شـ ّي ل س

تقال وفق قامئات تعد سلفا ثوريني إىل مراكز � ّوا ُ ع ّ هم اخلوف فا. ّل يد يون  فعإلمرب� سـ ل
سب، بل عىل اكمل أزة األحزاب  ية  ية ا يو حفإىل القضاء ال عىل األحزاب ا ن ع ّشـ لعلّ ّل

ياداهتا رسية و قا ّ ّ   .ل
تعد جيب  ّعىل األحزاب أن  تسـ نذ اآلنْ مللك ذ�  ية . ّ يو ّوجيب عىل األحزاب ا ع لّشـ

تعد للرتاجع إىل ا ية أن تفكر بلك جدية يف أن  ّا ّ سـّ تن ْلعل ّْ ّ رسي يف ّ رشعي ا ّلعمل غري ا ل ّ ل
توجب فهيا ذ� ّاللحظة اليت  ي ية من .ّ نظمي والصالت ا يري طرق ا ّ وجيب  مي ت لتّنظتغ ّ ّ ل

ناسب  وجيب حتضري أعضاء احلزب للوضع اجلديد .ملاألعىل إىل األسفل يف الوقت ا
ئة وبداية احلرب ناجت عن ا با لّتعل ّ.  

سادس بلكامت 76§ يوعي العاملي ا ّيذكر املؤمتر ا ل لّشـ يةّ تا نني ا ل  ل ّي   :ل
نضال ضد  ﴿ ّإن ا ل ْاحلرب أبعد من أن يكون أمرا ّ ّتطلب ّ إنه .ايسريُ ي

يع األحزاب أن  ْمن  نقد صارم جدامج ها  ّختضع  لنف س ْ، وأن تراقب ما ُ
تظام g نأجنزته من معل إىل حد اآلن ناضل ضد خطر احلرب ّ  ّ لت
ناء احلرب نضال أ ثوتحضري األحزاب  لل ّلك ىل ْأن تقف ع مفن واجهبا ؛ل

رسعة ها  بما تقرتفه من أخطاء و   ﴾.ّ وبلك رgطة جأشّتصحح
ية  يو ية ا سادس لك فروع األ يوعي العاملي ا ّيلزم املؤمتر ا عّ شـ مم ل ّشـ لّ xل ّ نضال بُ لأن تعطي ا ْ

تخذ  ية، وأن  ّضد احلرب طابعا أكرث أ ت ْمم ّ تحضريية ّ تدابري ا ّا ّ لّ تحراكت للتّل ّيق العاملي  ّ لل نسـ
ثورية ّا ّ م حىت تكون ل بةّ مية ملا حتني ّهتأ ية ا تحراكت امجلاهريية العا g ملواة احلرب ّ لعظ ّ ملّ ّل ّ
  .ّاللحظة

™  
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