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  !العامل والفال:نيّ لك إىل

ي< العامل أمجع   !شغإىل 
شعوبإىل ّ لك ا ل هَدةّ تعمرة وا ملضط ا َ Jملس!  

يل  يوش واألسا نود يف ا طإىل ا جل يةجل ّالرأسام ل ّ!  
Sا،   ق� رفا

نا،   ت� إخو
  

ية ممّيةألاإن مؤمتر  يو ّا ع Jسلّش ّ ا ثوريّا]ي ، ادسل ّثل العامل ا ل ب`ان ّ لك ني منمي لا
شعوبو ّا ق، يعيل صوته من موسكو، العامصة امحلراء cلعامل اجلديد اعر واألمم واألل

ُّا]ي  mيn Jتعدش ناس يف العامل أمجع،  ّد، ويدعومك أنمت ماليني ا Jس نضال اrلqل ّوا   فاعيcل
يةقوى ّضد  ّالرأسام بحت مفرطة القذارةّ اليت لّ   .صأ
يإن ر ّأس املال،  Jّتغلّا]ي د العامل، س Jسmيّ قوة ّ العمل بو Jهاحش ّ حىت ميتصة و

ن ّا سم العامل مكجرد ملحق ل تعمل  cلتّ�اع، و ج Jسm يةSيةق ّالرأسام  بصورة محمومة، لّ
تعمل آالت ًو Jسm4ً وأ�زة ّ �ديدة و متد �ىل العمل ّالرحبدة يف �دمة ج يع، و

سل �ط ّا صيف، وملق إ�هيم بفضالت أتعس ّرراد، دافعا مباليني العامل إىل الملqسل
بقة ّ إن.من اخلزب ندفع يف حرب �ىل حقوق ا لط رأس املال هذا،  يةي ّالعام  ،�هتاّ وحرل

شJهتا �طّويقل توى  ّص من  � Jمعس تل،رادم ّ و Jسm ّنه املرضسّك 4r� يدشّج ّم  ن ل
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يض يةامة حلرب ّ و£زرع ألغاما هد،باإلرهاب األ ّ�ا ترتا جبمل جوفاء مل مسJ �ديدة، 
سملفة عن وزائ ّا   . العامليل

يةتضع اإل ّمرب� تد.  احلرب �ىل �دول األعامل من �ديدل ّو دول ّأمه نافس بني لتّ احي
ي ّامو�ات املا ية لك ة ل ّالرأسام ّ ّتدو. يوملّ Jشm تعمرات وحتاول . رادّ�طملسJ جهو®ا �ىل ا
°ضهتا  هور�ّ احت�ىلقإحاكم  ّاد ا يةت مجل ّالعام   . العمالقل

4ّتملتضع الوال�ت ا ³ّدة األمر ش£ك  �ىل ب`ان وقارات �ديدة ّالقوة يدامزتّلك ´ة يدها 
ت ّمبا فهيا ب`ان ا تل ّاج ا ها الرل ّابعة  يا العظمى: ئ�يسخلصم إن رأس املال األمر£يك . ن«ريطا

نه الفوالذي�ىلع ّيرتبّا]ي  ّ خزا تخرج مبا أهدر ّا]ي هب ّة اململوءة �]ئ سJاكن قد ا
4اد£ن املعار يممن دم يف  ّك األور هوريّة، خيرب ّب  يكمج ثاته ،ملكسJة ا ببع و£رسل 

ت ّا 4ل ّأد Äّاكرغوا، و£ريس بواخره احلرييلنة إىل اي ن من ّوبعد أن متك. ّالصنية يف مواÈ ب
ي س< ذ نوية  ّيد مج< اكم< من ب`ان أورو� وأمر£اك ا ب سل ب جل ه4 ´ ة من القروض، تق

ها معام< الÊب، وأن  بح ال هياب من أن يعا ملأ ها بص �يح يف و : غلظةيص
  .سةّأت �ىل مقاومة إرادته املقدّ، لكام جتر»أرقد«

يط األطليس وفوق Ñراب ُيوا�ه رأس  ّالصنيحمل املال األمر£يك، يف اكمل سوا:ل ا
يةاملرتايم األطراف، اإل َمرب� ّ يةل ال ّيا� يفة، املاÖرة، واrن سعورة، ا ّ ا ن ية،لعمل ّ اليت ها

×ل ّا ها جزءح 4و شت  يةختوض اإل. ّالصنين  معظØ اج ّمرب� يةل ال ّيا� تزناف ن سJ حرب ا
شعبقوى ّ لك �ىل ّا يين ل نّا]ي  لّصا °ل اخلضوع  ّمل  cل  ّإن. مويّظام الوحيش واrيق

4 ّرشات املاليني من العامل والفال:ني واحلر ف يةني تعاين من نري اإلع ّمرب� يةل ال ّيا�  ،ن
سا�هتا مع ّتصفّا]ي يف الوقت ّاليت  4ه  حي  يين لّشعباف تعدظàلّلك  «لّصا ّة،  Jسá 

ت ها األمر£يك، ويه  بة مع  4ّه ملعركة ر ت خصمي تداءاهتا هف تفزازيةع�ذ من ا äJضد س ّ
ييتäحتاد  سو ّا ّ4   .تå املعركةيف  هدنة فل

ّث تداءاتل تå مت äس< طوي< من احلقد العامع ّ :لقة من  Sّّا]ي  سل ول ّه اÑrك
ية ضد اإل ّمرب� ّ تاتوريل rيةة كدول ا ّالعام تطوّ اليت ،ل ّ�ش و ت يتع ّر و Jشáماكن ّ لك د يف

يج ايّا]ي  احلقد نعيقرمغ  سكر األ�داء ورمغ  سJّ°عث من  جض لمع هد0 ّيوف ا دة مل
تاتورية العامل لت يةكضعف د هاäÖشرتا   .ëع وÑر
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ّتعد Jسá حتادä لحرب �ىلc ،يا العظمى ها «ريطا ن القوى، و�ىل رأ ييتس سو ّا ّ4  ، رمغفل
ناقضات ّلك  �هنا من �داءات مطلتا ّالقامئة بني قوى رأس املال ورمغ ما  . ردة العمقب

تعد تظام،  ها � تعد  ّو Jس ن Jسá áها «ل تعدّلك ل  ّالوسائل،  Jسáها إن حماوالت . حلظةّ لك ل 
سا اّمن أمر£اك القوي(مج< من القوى  لّضة إىل ا مت يف ّهتدّ اليت عيفة، تå الفض<�من

ّصفوف القوى األوروي نظمي حصار)ةب ×صادي مايل لت  ييت �ىل äحتاد قوا سو ّا ّ4 ، فل
يةاrوقطع العالقات  ّبلوما Jنظمي أ:الف س يةت، و ّدبلوما Jسكريس ّ و äحتاد ّ ضد ةع

ييت سو ّا ّ4 هوريفل ّ، وهتديدات  تفزازيمج ä سودسيك ّة املارشال  Jس تواص<، ذô ببل ملة ا
سه و سكري الفخور  نفا يل ّا]ي بلع شعوبمتث£رفع بوقا:ة  ّا  مصاف  املزعوم إىلل

بريا وذô بقدرّالعاهرات ويدق يõا   öاألرض حبذائه حمد Ö �ىل نذاø  ما هو جض
يا العظمى،  ندما يلعق أ:ذية اجلرنäت والوزراء يف فرسا و«ريطا نوخزي  $ ع

ّوا بلقان احلدوديل0 ئة أراكن الوفاق يف دول ا شوف تقربا  ّشاط ا ل ي ي يا، لهملك نة ويف روما
تفزازات القذرة من  ä وأ�رياJيةاإل�انب س ّمرب� ذô إشارة ّ لك جيب أن £كون. ل

رش ّإنذار cلعامل ا َهّلك فاء، لل £ن £رون يف äحتاد ّد£ن يف العامل ا]ملضطالعامل ا
ييت سو ّا ّ4 لالرأساموع من املالكني ُانزتّا]ي  وطهنم فل شعب وأ�داء ينيّ ّا  الاكدح ل

ناء  يةبارمني، مقابل ما أهدره أ بقة العام ّا ل   . من دملط
نة ّإن متد«ص القرا ّا ت»نونمل ّ، þب الوال�ت ا ³4دة مل سعورة، ذئاب ة£كاألمر مل ا
rيةا ّبلوما Jرسس ّ ا ×اكرات ا]ّيل ä نوك، وملوك بار ر�ال ا ّة، و ح ب Öيعا ل مج£ن خيوضون 

4 ّحر� إجرا ×لون �رية ، من آخر مواردهّالصنيدون شعب ّ وجير،ّالصنية يف م يق و
نائه تداّ ويعد،بأ ä نظ،ليه�ات ءعون ّ و تداء �ىل äحتاد مه ّوامون قي علال

ييت سو ّا ّ4 سل،اّ وحبرا وجوّ«را فل ّ و qمل لغرض ِون العّ ويو�،أمخص أقدا®مّ حىت حوني
ي ّأكرث احلروب و J4واحش نة وأكرثها دمارا وأكرثها  يّ اليت ةّيح سا ×ل اإل ّسوف  ن $ ة تق

تة جعلوها  ها تعاين من آالم أمراض  ممي�لغازات اخلانقة وترت ë معدية بطريقة
ي نا ّا ع سة £ن ّة، ا]صط �تحرضون ما اكن يف العصور الوسطى من حمامكة ا JسSلك m

رش تاسع  4ة ويه أجود مذهب يف القرن ا عc`ارو ّ ل ّي نّ، وا]0 ّ£ن  Jسm ون القوانني
سمومة هر�يئ ّ وا]»املقلقة«األفاكر ّ ضد ملا -لك£ن أ�دموا ساÖو وفا�زييت �لكريس ا

شعة 4مك، «ّد اrّجتم ّ اليتلÄتå اجلرمية ا فم يف عروقمك وثري  عفوية، نربات اcلو�ة ّلك ت
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ث ّوا نة ّ إن- أرل ص أوئك القرا متد«ل ّا تعلّلك  و»نونمل �هتم ا ّ:ا مل تعلمة، ش ملمة وàري ا
ي ّالعلام يا
مّة واrن يا  ص4ة، يطلقون �ا ل يّ ضد 0ي ّو Jنون حش بالشفة و يعلة ا حهبم «ل

  .»ملcلّس
رشي هد رخي ا ّمل  Ä mل نمة أبدا، زش �ل ذô ا 4ه  Sّا  ل م سقف Sا . لففاق وا هد ز مكام مل  mش

لت4ّه فكرا �ىل در�ة من القذارة وا �لام هوف ميل  ية�ليه فكر اإل ضل ّمرب�  املعارص ل
سلم« ّا 4ة، حتضري احلرب لسJّإن دور ذô الفكر إمنا هو، يف ا. »يل جياسة اخلار

ي ّبأكرث الطرق رشاسة وو Jيحش ّة ور ×دّفلك. اتدمرية وجع ّام ا سعور إىل  اجلح ملري ا
سل ّا qيل ّح إال وشطت �ود أعوانه الر مس ي$ ّني وàري الر يفني مس لتأ ّي« خطب ل  »ةسلم

4ات  س«قووضع اتفا ّا ن»المل نظمي ا ّ و ل شاريع ت ياàة  مدوات و س«ص ّا  ومقرت:ات »المل
س« ّا 4ات، مولود فرساي، ويه أكرث »عصبة األمم« ّإن. »المل نة �زقا يف قاتفا ص القر

4قة االعقود األ�رية، خت ّفي  ل0 ندشاط احلريبحق شاريع �زع ع  ياàة  م أعضاهئا  بص
س ّا ييتإن äحتاد . الحل سو ّا ّ4 هم وأمفل ّ يفضح أ:ا سبيل ّا أصدقاء ا £ن ّالم العظامء، ا]ل

سخرة مقرفةاrبلومايسضليل لتّ£رفضون فضح ذô ا بحوا  م، فقد أ  لقد سقطت .ص
س Sعة ا ّأ ل يع £رى اق بح ا تّالم وأ مجل   . يف وحض ا�هناركشري اإلمرب�يللص

ي»عصبة األمم«إن  Sظمة ر ّ يه، يف املقام األول،  جع  �تُلكهنا يف ذات الوقت و. ةم
هوري. أمر£اكّضد  ّفإذا  سان قائدها، أهنا وضعت �ىل جبم نت  بلة اrوالر قد أ �ل

ها«�دول األعامل  ×الكه ّلك فلقد اضطر رأس املال األمر£يك «. »قاتفا مته وا همين
يّ خزا�ن ا]ألجود اآلالت وأكرب ّهب وأ:دث  Sّة حريتق  أن حيافظ �ىل ّة، اضطرب

ّته القانوي ن يةة القمي ّعا يا�ن »�ارج القانون«وإذا �حلرب توضع . مل ّشن ال«ل، وا m 
هحت«، بل ّالصني �ىل »حر� ت. » فقطاحلمي مصا ّوالوال�ت ا 4ة ال تقوم مل £ك³دة األمر

ناء حرهبا، وإمنا  ياكرغوا أ ثمبõازر يف ا سل. »ى األمن فقطÑرع«لن ّوال  qب`ان ت لح ا
ية ّالرأسام نضال لّ تصارال قصد احلرب، وإمنا Ñرغب فقط يف ا ّمتد« نا إن ر�ال . »نcل

يةياسة اإللسJّا ّمرب� يةخيفون مرامهيم اإلّا]ي  ل ّمرب� هم إىل احلرب ل ل و�زو  ّست إال�ع
4ات سالم ومجل خمد ّمن د�ان قوامه اتفا سق سمومة جبمل جوفاء عن ا ّرة  ل الم، م

بقة العّ لك يعملون يد ا هم  لطما بو لتق4 4ه الرض�تّيلامسع سع هلم الوقت وتو جة لكام ا á 
ثّضد  ّاحلراكت ا تعمرات ل هور�ت وإضعافملسJورية يف ا 4مجل مؤخرة ا سو ّا qي ف4ّل   .ةّ
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تغالل العامل دون رمحة و ساد، ا نف وا سJا لف سادلع ياء وتوفإ هم ا ح رشا  د جهبة4لعلحئ
بحتواسعة لكام مSظامت امجلاهري الّضد  �ت ّ ®دّ قوة �ىلصأ ياسة  áشJتدة،  Jس

هجامتد يتصعصفوف العامل،  يةاألحزاب ّ ضد لا يو ّا ع Jيه املؤرش: لّش åات ّت
نةّالر سلإلرهاب وموازاة .ها ّ ا يل بلقان واإل�دامات امجلا يا وا ّافر يف إيطا ع ل ة يف ل

تإجنلرتا، تقوم مو�ة ثأر يف ّالصني ّ والوال�ت ا 4ة وفمل يا�ن£ك³دة األمر لرسا وا $.  
ي«متqشق  ّاملد ّيف ا]» ّربجوازيةة الن Jسفجّرتفيو. ّفحب دون توقس ّ ا احون ل
ي ّاإلمرب� سّدون اكرتاث رمغ أهنمه ىل حضا��ون ل ّم  هدرم ّ اrّون أنحي َا يمل  َ Jدفع س

ث ّ�آلالف إىل ا َّا]ي من ّيف هذا الز. أرل mمتJّشrبارود وا يع راحئة ا 4ه ا  ّ ل مجل ّ لك م يفف
ت احناءأ 4ث  ّلعامل، و Jشá ناحرات ح 4ه  تد  يةف ّالرأسام 4ث ، إىل أقصاهالّ ّتدح و Jشm 4ه ف 

بقة  يةلطنضال ا ّالعام 4ث هتبل ّ، و بح َ املاليني من جامهري ا د£ن يف ملسJتع
تعمرات 4ه،ملسJا ندفع  4ث  ف و فاع ّلومني c`ظ �ديدة من املُ، قوافلّ�ىل اrوام ،تح
ييتعن äحتاد  سو ّا ّ4 تفل ّ، موطن حراكت ا هر يف الصر،ّحرل ّ يف هذا الزمن  دارة يظ

يةتقوم به ّا]ي  ةيانخلّدور ا ية-äÖشرتا ّاrيمقرا ط ية وأنصارها يف ممّية واألّ ثا ن ا ل
سرتدام   .مأ

°ل، أن 4ة، اآلن أكرث من ذي  ْجيب، من �ة مصاحل العامل ا ق  £كون rى لطبق
بقي وحتديدا واحضا حلدوده هم ا هام اكمال لطابع مصا لطالعامل  حل وا �دم فهمي ْوأن. ف

رش هم ومصاحل رأس املال ا ّوجود اتفاق بني مصا ل بطاø حل تغال* الوحيش وا لسة وا Jس
يا نظّة :لسسJو ّ ا يةامت مل ّالعام تد.  واإلرهاب الفايشل ّففي هذه املر:< ا 4ث حمل حة، 

س ّسود ا ل mرش ×اكرات،  ä ّلطان احلديدي لرأس مال Äت ية أحزاب ح -äÖشرتا
ية ّاrيمقرا ط تّ � ّ سمل«طبقي ولعاون ال ّا ي«و» ناعيلّص ال ّدميقرا ×صادط ä بعد أن »قة ،

سط مقوّ لك خزيّلك �انت « بقي وداست أ نضال ا يد ا ّتقا ´ لط ل بقة ل لطمات رشف ا
ية ّالعام ناعي«. ل ×صاديف » صسمل  äيف اّربجوازية الدمع وق ّJيه حمكة - ياسةلس åت 

ند  ها  يانة «اك عا يةملخل ية- äÖشرتا ّاrيمقرا ط ّ.  
4ة، من الرضوري، يف هذا الوقت بو�ه �اصمن و�ة  ّنظر مصاحل العامل ا ، لطبق
ت. ّربجوازية�زوع إىل احلرب من �انب الّ لك أن يفضح ّوجيب ا ذكري خبطر احلرب ل

4ه تحوّففي هذه املر:< �].  امجلاهريتنÄو ّات  سي ّل ا يوناسة ل يّاäÖ-rشرتا ّميقرا ون ط
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نة مدر ّإىل قرا ت. �نيص بادرون � ّو ل شا�ة وخيرون سا�د£ن حريضي ´ ألكرث احلروب 
سكري ّأمام ا يوش » فونّيلط«ة ولع يةجلمن صورة ا ّالرأسام بدون تقريضا لّ شاط، و ي  ب0

بة األمم  يةاإلعصيف  ّمرب� هور�ّمون �ىل احتّ، و£هتجل ّاد ا يةت مجل äÖ 4شرتا سو ّا qي ف4ّل ، ةّ
بدون تأ1 ّو  بأكرث ممتلؤون، ومه احو ساÖو وفا�زييتّيقد®ا سفّ اليت را أمام الوöئقي

سمّيلّسلماالروح  ّة  áتربئة . ام هد  بذلون ا ندما  لو ي يةاإلجلع ّمرب� 4قة حتضري ل حق من 
ييتاد ّمون äحتّاحلرب، £هت سو ّا ّ4 ية «هتمة اإلفل ّمرب� ، 1914آب  4 إهنم مه أبطال. ل
ئات األراكن اإلأرضاي0°طحون  يةهي أمام  ّمرب� وذات احلرب وخون أيدهيم ّ، وميدل

يقضونه يف صفوف ال�ىل نالوا األموال لقاء ما  هم  سJ رؤو لي ّربجوازية ضد س جSود ّ
ثورة  يةلا ّالعام   .ل

°ل، أن تقوم  4ة، اآلن أكرث من ذي  قجيب، من و�ة نظر مصاحل العامل ا لطبق
يلّصو:دة العامل ا ّنا تعمراتع تقف األحزاب  .ملسJني مع امجلاهري الاكد:ة يف ا

ية ية-äÖشرتا ّاrيمقرا ط هِد£ن، إىل قضّيةلذه ا يف هّ ملضط، رمغ ذô، إىل �انب ا
ي ّ�انب اإلمرب� نة اإلل يةصني، إىل �انب دول القر ّمرب� فقد ساند .  وأعواهنال

يون يäÖشرتا ّ الفر Jايل الفقرية واملدن $س° ندما حسقت مدن ا لقون حكومهتم  ع
س ّا ها ال نريان مدا ّورية  ثل فع سفّوتد�. ق4<ب نا  ّلت حكومة ماكدون`  Ö ندوس، اح�ل cله 

بارش أعضاء من حزب العمل  تو بارشة cلني مل4ذ األوامر ا يّربجوازيةف ّ الربيطا ّ لك .ةن
يةاألحزاب  بدي بعض . 4ةلّصي0ا قضّيةل ساندت فعال حكوماهتا يف اäÖشرتا تومل 

ي Sا شمة إال يف :االت ا ّاملالحظات äتقادية ا ئ ت q 4ن Jس  ضغط تأثرية وحتت حمل
سل . امجلاهري يه ّا]ي ، äشرتايكÖإن مؤمتر «رو تانع يف ما 4و ساند ا ضمل  S mم لك

ث ّا بح لكب حراسة دموي يف �دمة اإلل تضامن معه اآلن وقد أ صوري،  يةي ّمرب�  ل
يةاح احلركة ّوسف ّالعام سل تå القرارات ا6زية ّلقد اخت.  األكرث رشاسةل Öذ مؤمتر «رو
تعامريقضّيةليف ا ä ّ Jئق سö4ا تقربا من و ها حر عصة وا ي ف   .بة األممق×Äس

بقة  4ة، فإن و:دة ا لطوأ�ريا من و�ة نظر مصاحل العامل ا يةلطبق ّالعام ها، يه ل نفس 
°ل نضال. قاآلن أكرث رضورة من ذي  نضاللتّ�دو قوي اّ ضد لإن ا ّ ضد لنظمي، ا
نضال ×اكرات العمالقة، ا äل Ñرعى مصاحل الطغمة ّ اليت دوø رأس املالّ ضد ح

ية  يةلاملا ّالرأسام توجب و:دة قصوى ، إن ذôلّ نضال  سJ ا يةلطبقة عند اmل ّالعام . ل
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بارش الويل äشرتايك اrّوإنه لفي هذا الوقت �] ّات  Ö  ّربجوازيةميقراطي cلي
يةاإل ّمرب� همة احملدل ّ، ا سJمي صفوف العاململ   .تقدة *، أال ويه 

يةإن قادة األحزاب  ية-äÖشرتا ّاrيمقرا ط نقّ ّ وا 4ل ّا�ت اإلصال دة مع ة، أبطال الو:ح
ئة ّربجوازيةال ×اكراهتا و هي وا سمل، د�اة أراكهناح ّا تلّص ال ّناعي وا نوك ل لبعاون مع ر�ال ا

بذلون بورصة،  يوا هم ّ لك ل يني إلقصاءسعما يف و يو عا Jثلّش ّ والعامل ا ني معوما من ّوريل
نظامت امجلاهريي ّا سمل ّة، إهنم  نقيق ّمون ا نظل ّا�ت وا يمل ّامت الر� ×ون صفوف mشqّة وض

Ä. ّ ذوي الفكر احلرالعامل ّفلكام ازداد  ، إال وازداد نضاهلم ّربجوازيةهثم �لو:دة مع الáش
رشس بقة ّ ضد لا يةلطالو:دة مع ا ّالعام   .ل

ية لك  ممّيةتدعو األ يو ّا ّ ع Jي< إىل رصّ لك العامل،لّش ّا ميوا و:دة لشغ هم وأن  يق صفو ف
بقة  يةلطا ّالعام 4ل 4ق و:دهتا مع الفال:ني الاكد:ني و حتق، و ق و:دهتا مع شعوب حتق

بدة، رشق ا َا ملسJتع ِهد£ن،ّ ضد ل ّ ضد لك ملضطا   .ني4لطبقاأل�داء اّ
ية ممّيــةألا مــؤمتر ّلقــد أقــر يو ّا ع Jسلــّش ّ ا يــلــ ّادس «ر2جمــا أ يــع فــروعمم  ممّيــة األمجا £ــربط 

Sذ والدة احلركة ّل مرّ فألو.اويلز® يةمة،  ّالعام ثوريل ّ ا بقـة سـJيكون بـني أيـدية، ل لط ا
ية ّالعام يقةل ٌ و ثابـة قـوانني ث مب فصوها  نظعنـد ل ّماليـني العـامل ا أحنـاء العـامل ّ لك مـني يفمل

يقة خضوع سلمي cل.  األرضق وأمماعرأّ لك منو �س و ثإنه  هـا ّربجوازيةل �ش  مع وا لعـ
يل تـå فـال تعـين  ،ّربجوازيـة cلو:دة مع الاطحنطوا ي خزإ�النلو�س . ليف سمل ذ

سكر العدو ّالو:دة سوى املرور إىل  4انـة وردبلّط امع ّقـي وفـرارا و  إمنـا هـو جنـم ،ةخ
هَد£نييضء هِد£ن، نـضال امجلـاهري ّ ضـد ملـضط نضال ماليني ا يـةملـضطا ّالعام ، نـضال ل

ي< من نطقة ّ لك لشغا يض وأصفر وأسود، يف ا مللون، أ يةب توا äئ Jويف أكرث نقـاط س 
نا  نامج وسكك احلديد، يف الغا�ت وّتأخرÖبÖو املـدن، يف ملا، يف املصانع واملزارع، يف ا

بقي بقـة . طالصحراء وأي? و�د رصاع  يـةلطإنه «ر2مج و:دة ا ّالعام 4ـاة أول  ح ونـضال 
تاتورية ّربجوازيةالّ ضد موت rيةك، إنه «ر2مج ا ّالعام ية الل ّعا   .هال ّ مردالّ اليت مل

ية ممّيةتدعو األ يو ّا ع Jتجملّش ّ إىل أكرث ا ×انة حتت ل ثرايةمع  بقي، راية ا ّ الرصاع ا ل ورة لط
يةا ّلعام ّتاتوريّ، راية اrل يةة ك ّالعام تطاعت . ل يةسJلقد ا ّالرأسام  أن خترج من دمار لّ

يةاحلرب اإل ّمرب� ، ضاغطة �ىل ّ قواها إىل أقىص :دبإطالقلقد جنحت يف ذô . ل
ش بودي حتت سطومه ّعة إ�ّهائل ومركّلك ´العامل  ّا ة، لكهنا بدأت من �ديد لع
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ناقضاهتا، ويد فعÑهتاô حتت ثقل  تت يارها ا ّها ا ل ، إىل ّارخيي، من �ديد وبقوة أشدهن
يت ّدو ها ومداها ا جيامة من الكوارث ال سابق  ملم   .تاج العامل أمجعل

ية لك  ممّيةتدعو األ يو ّا ّ ع Jالعملغي< إىللّشالّش rذ .يفاعّ اS يومم  4د، جيب تلا  حو
يوم، . دون لكلويوم لا تلويوم ل اصفوف املقاتلني لSذ ا اهري، وأن ع امجلّجيب أن جنمم
rبقة �اةّ�رسل بأوىف ا يةلط من ا ّالعام تعداد ل يل، لال يوش واألسا Sود ا سJ إىل  ط جل ج

تقاتل العاملّ اليت ا�ةcلّس يون إشارة اخلزي  ليعطي فهيا اإلمرب� في تå اcلحظة، ف .ل
ّجيب أن تدور املدافع ا ×ثل ف4< حول حماورها  ه فوهاهتا صوب رؤوس ّ�وق

ي ّاإلمرب� يةمن ذô املرىم يف احلرب اإلفال �ري . نيل ّمرب�   .ل
نه املربكة سوى املايض وال ّا]ي إن احللف اإلمرب�يل  يع أن £رى  تال  ي بعتط Jسm

ÄّنييmسJتطيع أن  هدوء ات سه بومه ا ×في بطمأنة  °ل،  ّ ا 0 لنف Jلس £ك تق  سJيب يف أورو�مل
ها مصّيقدّاليت  ّم  ×ات ّاص اrل هالفماء األمر£يك بعض ا ّا]ي لكن العامل . شإلنعا

يدة لّت �ىل اكهF جتربة احلرب والفضائل الفذّمر ية شJرت ّالرأسام سمل واكمل ®زø لّ ّا  ل
ميزيلّصا °ة  ö نظر بعني ّناعي،  ف ق تلمي ّ و يةقضات اتنيف امك العمالق ّس الرتي ّالرأسام  ّ ومنولّ

بقي  تفاضة يف إجنلرتاإرضاب يف . يالعامل تقرباّ لك شهدهّا]ي لطالرصاع ا ، انف4ن، ا
تاجئ إ يا،  نرضاب يف أملا يا نت�ا�تäن ن يف فرسا، مقاطعة عامل أملا ية$ - äÖشرتا

ية ّاrيمقرا ط يف لعامل وفالI قضّية يف ّ نة املدر�ة، مصود  ن القر  ، الرباكنيّالصنيعص
نويّاليت  يهبا يف أمر£اك ا ّتعاظم  ب جل ه سّة، تقدلي بقي بني ا ّم الوعي ا ل ود، وآالف لط
ّبنيأفال . ات األخرىّاملؤرش 4ّالرأساميلذô أن العامل ّ لك ي ّ مزرو�ا ألغاما    !داج
ية لك  ممّيةاألتدعو  يو ّا ّ ع Jها العامل الّش ي<، و�ىل رأ لّصا سشغ نضال يف ل يني، إىل ا لنا ع

4ّل ا] Äنضالّشرب من الرتّ لك ود عنس بوه، إىل ا لاب ا Jسqجهوم رأس املال، ّ ضد ك
نضال بقة ّ ضد لإىل ا باد ا لطا يةسJتع ّالعام نضال، إىلل يةاإلسJياسة ّ ضد ل ا ّمرب� ، إىل ل

نضال ية لك  ممّيةاأل تدعو. احلربّ ضد لا يو ّا ّ ع Jلّشrَهد£ن إىل ا ي< وا ّا ملضط فاع لشغ
ث ثا«ر عن ا ّا ل سفّ اليت ّة4لّصي0اورة مل يف ا ها  هداءها وأبطا ّسقط  ل Jس´ ل  تدعو. احش

ية ممّيةاأل يو ّا ع Jارشظ إىل يقلّش° سملمة قصوى وإىل نضال  ّ ضد ا ل ضليل لتّئف وااّ الزّ
سلم ّا ية ممّيةتدعو األ. يل يو ّا ع Jلك  وإىل و:دةّربجوازية إىل القطع الفوري مع اللّش ّ

بقة  يةلطصفوف ا ّالعام نضال ل 4هّا]ي ل وإىل ا بقة ّ ضد فال رمحة  يةلطأ�داء ا ّالعام   .ل
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يةو:دة ّ ضد ـ ية-äÖشرتا ّاrيمقرا ط بقة ّربجوازية مع الّ يةلط، من أ�ل و:دة ا ّالعام   !ل
يةّ ضد ـ يةاإل- äÖشرتا ّمرب� بطويل عن ل نال، من أ�ل اrفاع ا تعمراتتإخو   !ملسJ يف ا
سملـ ّ ضد ا ل 4اة أو موتّ الزّ يةاحلرب اإلّ ضد حائف، من أ�ل نضال  ّمرب�   !ل
4ّ ضد ـ ّاإلصال يح ّة والفا Jثورة ش يةلة، من أ�ل ا ّالعام   !ل

 
تاتوري rّ�اشت ا يةة ك ّالعام ييتاد ّ يف äحتل سو ّا ّ4   !فل

 
ثورة � يةلاشت ا ّالعام ية الل ّعا   !مل

  
يوعياملؤمتر  سلشJّا ّ العاملي ا   ادسل

  .1928 أيلول 1موسكو، 
  
™  



 

���א�א���א�א���א�א���א�א�א�א�א�א� �� �� �� �

نõدة يفقرار  ّا   ممّية امحلراء األل

ناقضات ا تداد خطورة ا لإن ا ت J4ّةلش ب`ان طبق لالرأسامل يف ا ب`ان ّيةّ ل ونضال شعوب ا
تعم َا Jتغلّ ضد رةملس ّهِدهيا و ِ Jمس نمضط نجم  عهيا،  يض والاإلرهابه تفيش ي يةب األ ّفا Jش 

رس لقوشديد إجراءات ا á ّت�ذّ اليت 4ّةل ا»العداø«ها ت هجوم �ىل طبق تداد ا ل، وا Jش
تغ< بقات ا ّا َ سJمل هَدة ولط شعوب ا ملضطا ّ ناء. ل يوعي ؤمتراملر ّ �ىل ذô يقربو  لشJّا

سادسالعاملي  ّا   : ما ييلل
نوات األ�رية،  1§ ي< ا سJأكد سري األ:داث   ممّيةاأل قرارات ّحصة، ّ�ىل حنو ملط

ية يو ّا ع Jدة يفابع واخلامس ّ الرّنييمل العاهيامؤمترذهتا يف ّاختّ اليت لّشõن ّا  ّنظمةمك امحلراء ل
ّتق<جندة  Jنهمس ساند األحزاب . ع عن احلزب و�ار�ة  يةáورضورة أن  يو ّا ع Jلّش 
  . مطلقةمساندة ّنظمةملتå ا

نõدة 2§ ّا Sّظمة  يه امحلراءل ّتق< م Jعن احلزب مس áنضال س ثوريلا�د حضا� ا ّا ب 0×دت ول
يق ّهامةل:د األسل³ة اأمتثل بذô ف. ها دون أساس äنNء احلزيبأعضاء تطب يف 

مليك اجلهبة ا   .ّت³دةÑك×
نõدة معل ّ هيم،]ا ّا يةَ امحلراء األحزاب ل يو ّا ع Jريهالّشà ل° وجيب .  من األحزابق 

سا�د  نõدة�áلهيا أن  ّا ها ل يع محالهتا ،مئ دا�ىل حنومعل امحلراء يف  شارك يف  مج وأن  á
ّمتزي «رÖن هاختص وأن ،جوءّ اcلّوخصوصا يف محالهتا من أ�ل العفو وحق  يف م

  .جرائدها
نõدةملا اكنت أمه ®امت  3§ ّا نضال احلل يةالّ ضد ايلل امحلراء ا ّفا Jجب �ىل األحزاب و، ش

ية يو ّا ع Jساند «لك قولّش ّ أن  á دةاهاõن ّا نõدة امحلراء ول ّا ية يف الل ّعام هامل   .معل 
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نõدةإن أمه ®امت فروع  ّا ناضلّ�اصة امحلراء ول ها األمر£يك أن  ت فر  ّنظمةملاّ ضد ع
يةال ّفا J4ةّت³دةمل يف الوال�ت اش قانون الال$ش ّوضد  ،þن-لكوÖس- لكو:£ك األمر

سود �ىل طّبقملالوحيش ا ّا توو. ل ّال ميكن أن  نõا:ات إال ي نضال  بج هذا ا ّزج مىتل ُ 
4هلاليني العامل امب شاركة  فيض  cلم   .ب

هامت يةلها ّ اليت ملوإن إ:دى ا ّأ يع فروع ّ�اصة مه بة  مجل � Jدةل0سõن ّا  امحلراء، أن ل
يض يف اإلرهابّ ضد تناضل بّالصنيب األ ّ وهو إرهاب  4ويط مقه ا سه يف تSلك نفانغ 

  .�ىل حنو �لين ايلالوقت احل
ثوري احلركة ّتقدم عن تجنلقد  4§ ّا به ةل تعمرة و ب`ان ا شJ يف ا Jس َل تداد مل تعمرة ا شJا Jَس مل

ب`انّ ضد  سافر�ىل حنوالقمع  لي< تå ا يةجيب �ىل األحزاب . شغ يو ّا ع Jيف لّش 
ب`ان  يةلا ّاإلمرب� سا�د �ىل والدة فروع ل نõدةá أن  ّا ب`ان ل ها يف ا ل امحلراء و تنظم

ها  هامت الكربى امللقاة �ىل �ا 4ق ا يع  تعمرة حىت  به ا تعمرة و تقا مل حتق تط Jس Jش JسJس مل áمل َ
  .ب`انليف تå ا

نضال  5§ ب£ربط لك ما ذÖر من ®امت  ي<ت األحزاب ف. جوءّ اcلّ من أ�ل حقلّشغا
ية يو ّا ع Jم الالزم إىل :دهلمل توي لّشNهä ّما .  اآلنNنضال اه توجب هذا ا لو Jسm

ية فرق العندا ّ�اص يو ّا ع Jيةو�ىل األحزاب .  يف الربملا2تلّش يو ّا ع Jب`ان لّش ل يف ا
ية ّاإلمرب� ناضل أيضل ثوريáسلمي ّ ضد ات، أن  ّا ياز ّني ا]ل ä م×£ن أوقفوا يف أرايض

Sيب يف    .ّالصنيجاأل
لالرأسام �دمáسJت 6§ سّيةّ ّ نظام ا تحطمي أداجن كل ثوريلة  ّا سد�ل سجونني  ّني ا ج  ،]ا. مل

ية فرقجب خوض نضال öبت بني امجلاهري و�رب الو يو ّا ع Jضد  يف الربملانلّش ّ ôذ
نظام   .لا

هامت  7§ 4ق لك تå ا ملإن  نõدةمن �انب حتق ّا يقة   امحلراء إمنا هول ثمربط بصورة و ت
ها جنا:ات إالّ اليت بSqظمي امحلالت ّال ميكن أن Ñكون  يق بني ل 4ضت  بت0سJ إذا ما  خ

ملتلف ا ي وّاهرية امجلّنظامتخم يو عا Jناضلني يف نيلّش Sّظامهتمل ا يةا الم ّعام ا�ت، ّنق( ل
ّتعاوي نõدةات، ن ّا ية الل ّعام يل  ،ّ ير£ن اّة املفكمجع ّألحرار، ا يةة المجلع ّعا  لض³ا� احلرب، مل
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نضال يةّ ضد لرابطة ا ّاإلمرب� هاد ّوضد  ل شعوبضطا ّا يل تعمرة، ا ّ ا مجلع Jَس ات مل
ي ّالر� يةة الض ّعام يق ) وàريهال �هنا   Øبادل ف سعي إىل إقامة تعاون  سJ ورضورة ا × لت0ل ب م

  .ما تقوم به من محالت
ي�ىل  8§ يو عا Jناضلون يف فروع نيلّش ني ا]£ن  ّا  امحلراء، أن جيذبوا إىل تõ åدةل

يةومما * .  جامهري املدن واألر�فّنظمةملا ّأ أن جيذبوا إ�هيا العامل   هوّ�اصة مه
يني يون- äÖشرتا نقطاrميقرا ّ وا يني وكذô أوسع امجلاهري الل ية۞با ّعام  ل

  

™  
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يض انيفقرار  يو ّامم أحزاب  ع Jندا ش يلة من Öو� وÖور� وز
بارغواي وا يةلرابطة اللاجلديدة وا ّعام  واحلزب لä£رندية ل

ثوري äشرتايك اإلÖواتوري واحلزب äشرتايك ّا  ل
ية ممّية إىل األالكولوميب يو ّا ع Jلّش  

  
ية ممّية األنفوذد جتّس يو ّا ع Jتعمرات �ىل لّش به ا تعمرات و تعاظم يف ا سJ ا Jش Jس ململ مل

تّيد ا يلصع يو ّنظمي يف �لق أحزاب  ع Jيةة �ديدة وانضامم أحزاب ش ّعام ية إىل  ثورل
ية ممّيةاأل يو ّا ع Jلّش.  

يوعيحييي املؤمتر  سادس العاملي لشJّا ّا ترب . ا وانضام®ن هذه الفروع اجلديدةّ Ñكول يعو
يةذô «رها2 �ىل ثقة امجلاهري ال ّعام 4ة من ل شعوبح والفال ّا هَدة يف األل  ممّيةملضط ا

ية نضا ياسJهتا ا لويف  ل Jهادّ ضد س äتعامري ضط äJبريا عن الطابع العس املي حقا تع و
يوعي املؤمتر ّ يدمع،]ا .لعملها سادس العاملي لشJّا ّا لتّنة اcلّذته اّ ما اختل 4ّذيج ة من نف

تعلّقرارات يف الفرتة الفاص< بني املؤمتر£ن الر ّابع واخلامس ا تمل °ول األحزاب ا ّقة  ل ية بق لا
ية ممّيةأليف اكفروع  يو ّا ع Jلّش:  
يوعياحلزب  -   ؛ الكوريلشJّا
يوعياحلزب  -  ؛ الكويبلشJّا
يةالرابطة ال - ّعام   .لä£رندية ل

°ل يف األّويقر ية ممّيةيقر أن  يو ّا ع Jلّش:  
يوعياحلزب  - نديلشJّا   ؛يل الز
يوعيواحلزب  -   .لبارغواييف ا لشJّا

نظمäشرتايكاملؤمتر األ�ري cلحزب ّ قرر لقد ّ اإلÖواتوري أن  ية ممّيةاأل إىل ي يو ّا ع Jلّش .
يع  ×اء مشل  � ôمجوتأكد ذ SّظامتسJتف بالم ذه املؤمتر األ�ري ّنفس القرار اخت. دله يف ا



 

14 

ثوري äشرتايكcلحزب  ّا بني إرادة امجلاهري ال. �إلجامع الكولوميب ل  ôيةيإن ذ ّعام  ل
نضال حتت راية  ب`ان يف ا ليف تå ا يةل يو ّا ع Jية ممّية يف صفوف األلّش يو ّا ع Jا ّ وأهن،لّش

4د cلحركة  ثوريحÑرى فهيا القائد الو ّا   .ممّية األةل
يوعيؤمتر حييي امل سادس العاملي لشJّا ّا ية ممّية قراري انضام®ام إىل األل يو ّا ع Jّثلو. لّش  مي

بريا عن ا�هن  ôّذ ثوريوض تع ّا نضال ل َهدة يف ب`هيام، وعز®ا �ىل ا ل cلجامهري ا ملضط
ية ممّيةحتت راية األ يو ّا ع J4ادهتم يف �دمه ؛لّش سا�دهتم و 4دة القادرة �ىل  ق الو مح

ت ّا ب³ا حزبذانكر يف ذô إرادة و£رى املؤمت. ريّحرل 4ّبُ نييص احلزبني يف أن   نيلشف
°ل املؤمتر . ّاحق يوعييقو سادس العاملي لشJّا ّا َ اإلÖواتوري واحلزب äشرتايكَ احلزب ل

ية ممّية كفر�ني يف األالكولوميب äشرتايك يو ّا ع Jون هذ£ن . لّشÖ لكن، نظرا إىل
ي يو سا  ّاحلزبني  ع Jش Äهتامل� 4ة Ñر يني متاما من 2 هام فإن املؤمتر Öح يوعيه واجتا  العاملي لشJّا

سادس ّا لتّنة اcلّ يلزم ال 4ّذيج تقدمي ما هو رضوري من توجهيات ونصاحئ نف بة 
سا�دة إىل ذ ينينك احلزبني حىت جتعل مهنام حزبامو يو  ّ ع Jحقنيش ّ ôري غيبتا، وذ

Sّظامهتوتقوية  ية رو
ام ام تواهام الفكري و لام وäرتقاء  من JسÑ 4ّةمب حملافظة �ىل  مع اطبق
ته ها امجلاهريي وتقو يطا   .بع

لسJّ°ول هذه الفروع ا ية ممّيةتبعة اجلديدة، Ñربط األبق يو ّا ع Jت أوثق ارباط مباليني لّش
ب`ان نة ّ اليت ل�دد من جامهري العامل والفال:ني يف ا هدها القرا صها و يضط mسJتغل

°ار يون ا لكاإلمرب� 4ه األت0ّسّا]ي ففي الوقت . ل ي ممّيةفق  يو ّا ع Jنضال ةلّش ب نضاهلام 
بقة  ية لطا ّالعام ب`ان ل يةليف ا ّاإلمرب� تحرل ّ ونضال العامل والفال:ني يف األمم ا رة مل

هور�ّاحت( ّاد ا 4ت مجل سو ّا qي ف4ل ية ةّ ب)äÖشرتا َ وماليني ا تعمرات، ملسJتع ملسJد£ن يف ا
نظّا تطوّفإهن ّر و تضامن ت ثوريلم ا ّا ×عاظم ل هد£ن �ىل نطاق  يع ا م بني  ملضط مج

س äáت؛اع ّ ذô ا تصارمه العاملي �ىل  هوّا]ي ضامن ل ّالربجوازية نرشط ا
ية۞و ّاإلمرب�   ل

  
™  
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4ذيا تقيفقرار  ّر£ر  ية ممّيةألاة تنف يو ّا ع Jة لّش° نة املرا ق و جل
ية وممّيةاأل ّأ يوعيباب لشJّ امم   لشJّا

يوعي املؤمتر ّيدمع سادس العاملي لشJّا ّا 4ذيمعل ل ّ لك من  ية ممّيةألاة تنف يو ّا ع Jنة جل ولّش
°ة األ ية وممّيةقاملرا ّأ يوعيباب لشJّ امم ية۞لشJّا   ملنقض �الل اكمل املر:< ا

  
™  
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ّا]ي قدمه  سJتSXافمطلب ä يفقرار  سيك ّ Ñáرو
بريونوف وàريهام   سJو

بريونوف وàريهام من أعضاء ّا]ي بعد دراسة املطلب  سيك و سJبعث به Ñرو á
يوعياملعارضة يف احلزب  ييت يف äحتاد لشJّا سو 4ا فل Sه، وهوّ ا]ّ مطلب  مي عزلوا 

ّتوي �ىل طلب إ�ادة إدما�م، يقر يوعير املؤمتر حي سادس العاملي لشJّا ّا   : ما ييلل
يوعي املؤمترّيدمع 1§ رش cلحزب لشJّ ا ع العاملي بصورة اكم< قرار املؤمتر اخلامس 

يوعي ييت يف äحتاد لشJّا سو 4ا فل ّä ع وقرارNتّ العامج ّ ا 4ّذينلتاسع ل  ممّيةألاة ف
يةلشJّا ّيو 4ة واr. ع نان أن äخنراط يف املعارضة الرتو ّوهام قراران  áسك �اية يعل

ت ألفاكرها هو ّمعل ال  ست مجمو�ة . لشفيلُبة يف احلزب اّصفة العضويوفق ي فللقد أ
سيك وو�ة نظرها يف  ياسة  الرب2مج وقضا�Ñáرو نظمي، وانضمت إىل املواقع لتّوالسJّا

4 ّا يا إىل �ّة وحتومل0شف سلطةاز حرب �ىل علت موضو ّا 4 ل سو ّا qي ف4ل ، اكن عزل ]ا. ةّ
يوعيتå امو�ة من احلزب  ييت يف äحتاد لشJّا سو 4ا فل Sهّ   ؛م أمرا ال مفر 

يوعيه املعزولون إىل املؤمتر بعثّا]ي ن املطلب إ 2§ سادس العاملي لشJّا ّا ، إمنا هو ل
سيك وفرقة أنصاره الص ّ«رهان �ديد �ىل أن Ñرو á[م�لام (وا £ن مل خيضعّغرية ا

ي ّخضعت أ رش)ة املعارضة القدميةàلب  ّ رش ّ:دّ اليت وطcل عدها املؤمتر اخلامس 
سايم وا�هتج ä هم هم و cّلحزب، يواصلون رصا نق معل يوعيم �ىل احلزب ع  يف لشJّا

ييتäحتاد  سو 4ا فل تاتورية وّ rّا ك ية الّ ّعام ناقش مع . ل بث أن  تقد املؤمتر أن من ا يو لع يع
توى ا سJّاأل�داء ا يّيايس الرلحمل ّجعي لألر 4ة بعد أن لفض مجمل األعضاء ض áسكة الرتو

 å؛اتّ �ديد املراألفاكريف لك األحزاب ت  
ّت�ذّ اليت  اجلزرإجراءاتإن  3§ سلطةها أ�زة ت ّا 4 ل سو يqا ف4ل نارص ّ ضد ةّ لعبعض ا

تاتورية دفاع عن إجراءاتاملعزوø من احلزب، إمنا يه  rّا ك ية الّ ّعام  إجراءات، ويه ل
° تو جا Jثوريورة ّهتا الرضس ّا   ؛ مطلق�ىل حنو ةل



 

17 

يوعييصادق املؤمتر  4§ سادس العاملي لشJّا ّا رش cلحزب ل ع �ىل قرار املؤمتر اخلامس 
يوعي ييت لالحتاد لشJّا سو 4ا فل 4نيالقايض ّ بعثه ّا]ي و£رفض املطلب . áسك بعزل الرتو

4ه إ�ادة  بون  بريونوف ومعزولون آخرون  سيك وراديك و فÑرو يطل Jس áيف إدما�م 
  زب۞احل

  
™  
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  ف�رش-  موضوع ماسلويفقرار 

يوعياملؤمتر ّيقرر  سادس العاملي لشJّا ّا بعهثا ماسلو وروث ّ اليت ساøّ بعد درس الرل
  :1928  آب28 ف�رش واملؤر�ة يف

يوعي املؤمتر ّيدمع 1§ سادس العاملي لشJّا ّا يع القراراتل ها جملس رئاسة اختذّ اليت مج 
4ّذي ية ممّيةألاة تنف يو ّا ع Jساتلّش يوعية وقرارات احلزب ّه العام�ل يف  ّ ضد  األملاينلشJّا

4ة «ز�امة ماسلو رش- áسكامو�ة الرتو   ؛ف�روث 
ّإن اكمل ا 2§ سايم ّشاط الرل0 äنفي لك ثقة ّا]ي نقجعي و يميارسه زعامء تå امو�ة 

ي ّيف صفاء  بنين ّة تå الفرقة و تعداّ أهني ّ àري  Jري قادرةمسàفرقة  صبحت �ىل أن ة و
يوعي يف صفوف احلزب ًّة4شفلبُ ًةماكحف   ؛ األملاينلشJّا

يوعير املؤمتر ّيقر 3§ سادس العاملي لشJّا ّا  ماسلو وروث إدماج رفض مطلب إ�ادة ل
  ؛ و£رفض أن يضع ذô �ىل �دول األعامل،ف�رش

يوعي املؤمتر ّكام يدمع 4§ سادس العاملي لشJّا ّا نة احلزب إ�الن الوقت، ذات، يف ل جل 
يوعي يوعيلقايض بأن äنضامم إىل احلزب ة اّ األملاين املركزيلشJّا بقى لشJّا ي األملاين 

يع العامل ا] ّ×و:ا  مجل Äب امف ّ£ن عزلوا  ت´ 4ة إذا ما قطعوا س هم امو�ة الرتو سكبا áع
رش وàريهام من املرتد ّصلهتم مباسلو وروث  ية£ن عن ف� يو ّا ع Jوإذا ما خضعوا لّش 

يع قرارات احلزب ّدون حتف يوعيمجلظ  ية۞ ّيةمماين واألمل األلشJّا يو ّا ع Jلّش  
  
™  
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   سوزان �ريولتيف رقرا

يوعيعزل احلزب  ها لشJّا شا Äب  ط الفر$يس سوزان �ريولت ومجمو�ة صغرية  $س ´
سايم واملعادي  äّJش يcلنق ّيو وقد معلت تå امو�ة �ىل وضع جريدة معارضة . ةع

ي«ا عنواهن ّالو:دة ا Sلين�cيوم مطلب إ�ادة ّتقدم و»ة  يه وأصدقاهئا إدما�ال ا
ييلسJّا ّا Jيوعيني يف احلزب س   . الفر$يسلشJّا

سJّناء �ىل Öون سوزان �ريولت وأصدقاؤها ا يلب ّيا Jهم س سكون مبوا قفون  £مت
ية يا ّا Jس Jس لّس ّا 4قة بأخطاهئم وظالهلم وال حياربون ابقة ل حلقاملعارضة وال يعرتفون يف ا

سايم  ä نطاق العاملي وال يعرتفون �ىلارسمتّا]ي نقالعمل  له املعارضة �ىل ا
4ذيّص³ة بّاألخص ّ قرارات  ية ممّيةألاة تنف يو ّا ع Jثلّش qهيا ا ّ يف  ل ت�لس Sة وا ّا ل اسعة م

رش cلحزب  يوعيعوقرارات املؤمتر اخلامس  هور�ت لشJّا 4مجل يف احتاد ا سو ّا qي ف4ل  ةّ
ية ناء �ىل لك ذäÖôشرتا يوعي £رفض املؤمتر ،ب،  سادس العاملي لشJّا ّا  مطلب ل

يلسJّقاهئا اإ�ادة إدماج سوزان �ريولت وأصد ّيا Jية«ني من مجمو�ة س  »cلين�Sالو:دة ا
يوعييف احلزب   »Ñرانت« مجمو�ة إدماج الفر$يس، كام £رفض مطلب إ�ادة لشJّا

بقي«و ي»لطمجمو�ة الرصاع ا تان ال Ñزäن تقفان �ىل أر ّ، وهام مجمو ض ة ع
4ة۞   áسكالرتو

  
™  
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نكوبيف قرار   ي موضوع مجمو�ة و

يوعي املؤمتر ّتلقى سادس العاملي لشJّا ّا Sّظمة ورساø من ا تلغرافل ها م سمي  نفس  á
يوعيجلنة احلزب « هوندي  املركزيلشJّا ّ ا ل نكوب»ةل   .ي أي مجمو�ة و

نصوص  يدا«لجند يف تå ا ية ممّية لرب2مج األ»الوفاء« �ىل »Öتأ يو ّا ع Jهتا لّشJياس سJ و
يوعي والNسا من املؤمتر ناء فلسJّإجياد ا« العاملي لـلشJّا  ممّيةألارع ببل والوسائل إل�ادة 

ية يو ّا ع Jهوندي  لّش لا لتّيف هوندا �ىل أساس ال تل ّيق ا ل يوعيك×يك cلتّام طب  لشJّا
  ».األممي

 øنصوص يه حماو س�ّإن تå ا هونديل يل العامل ا ّ\ة  ل لتضل تå مجمو�ة . نيل متفال 
نكوب أي ّو يّ حقي يو ها حز�  ية  ّ يف  ع Jش نفسسم áت ّا و�س يف تå امو�ة ما  ي فق ل

يةو يو ّا ع Jية ممّية واأللّش يو ّا ع Jهم �ارج صفوف . لّش [ى هبم األمر إىل أن جيدوا أ سوا نف�هت
ية ّنظمةملا يو ّا ع Jية اللّش ّعا ومذ ذاك �را نضباط 1äر مج< من جتاوزات إ �ىل مل

Sظ ّالوقت دأبوا �ىل وضع  4م سا ä ّمهتم م ية ممّيةألاة يف موا�ة فرع نق يو ّا ع Jلّش 
هوندي لا   .ل

يةفرع  ّاأل ية مم يو ّا ع Jهو لّش لا �س حبا�ة إىل نديل ناء«ل  هو موجود »لبإ�ادة ا بصف،  ه ×ف
يوعياحلزب  هونديلشJّا ل ا ية ممّيةفرع األ-ل يو ّا ع Jثلّش ّ ا ثةل وال يو�د أمام العامل . لا

ثوري ّا هونديل ّني ا ل Sا إالّني ا]ل ّ£ن ال £زالون �ارج صفو شارÖوا يف ف ل� طريقا وا:دا 
ية ّنظمةملنضاالت ا يو ّا ع Jية اللّش ّعا يةفرع يف äخنراط : مل ّاأل ية مم يو ّا ع Jهوندي لّش لا ، ل

باظ، ّو�äرتاف، دون حتف ية طنض�ال سJّ القويم واألممي واملالحظة الوا  ياسةcلع
ية ممّيةرمسهتا مؤمترات احلزب واألّاليت  يو ّا ع Jس. لّش ّإن ا ديد �حلرب ّا�ة خطرية وا�هتل

سل ّيلوح يف لك ماكن، و qول تrيةح ا ّاإلمرب� هجوم �ىل äّ جبدل ييتحتاد cل  سو 4ا فل ّ ،
تعل. وطن عامل العامل أمجع ّو �ل هذا الوضع،ق األمري بقة ،م يف  يع لك قوى ا لط  بتجم

يةال ّعام ثوري ل ّا سام ةل ä ôبة إرضار إمنا هو اإلجرايمنق، وإن ذ ل0سJ فادح ال �
ّتõذ بقة الل يةلطر ا ّعام هونديل ّ ا ل Sا ل بة حلركة رفا سب، بل أيضا � قة  Jس ثوريل0حف ّا ، ةل
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Sا يا األبطال يف قرفا يةّ ضد £ن مه يف :ا�ة يف نضاهلمّ ا]ن�سJإندو ّاإلمرب� هونديل ّ ا ل ة ل
سا�دة حزب قوي ّإىل  ×م ّ و   .ل³د يف هوندام

يوعيبناء �ىل لك ذô يقدم املؤمتر  سادس العاملي لشJّا ّا يع العامل ل مج ندائه إىل 
هوندي ّا ل نّ ا]نيل هم �ىل äإىل ُوا بعدّضمي£ن مل  Sا، و حيض صفو م إىل احلزب امضنف

يوعي هونديلشJّا ل ا ية ممّيةفرع األ- ل يو ّا ع Jثلّش ّ ا ثة۞ل   لا
  
™  
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ييت الوضع يف äحتاد يف قرار سو 4ا فل يوعي وحزبه ّ   لشJّا

يوعيالحظ املؤمتر  سادس العاملي لشJّا ّا ق يف ّحتقّا]ي  العظمي ّتقدمل، اا بأكرب الرضل
هور�ّاحت ّاد ا 4ت مجل سو يqا ف4ل ية ةّ بقة اäÖشرتا يةللط، وطن ا ّعام 4ادة احلزب ل 4د  بق الو ح

يوعي Sذ املؤمتر لشJّا ية  م، �الل األربعة أعوام ا يوعيملنقض فقد .  العاملي اخلامسلشJّا
سق ذô ا °ل احلرب، واكن  توى  يه من  تاج ما اكن  لجتاوز مجمل اإل $ Jس �ل قن  ّتقدمم

ب`ان  أكرب مما هو ليه يف ا لالرأسام�ل هد . ّيةّ ×صادmشو 4و�قا بالد هنوضا  ّ ا ح ر ّوتطو. ل
يه مجمل äشرتايكالقطاع  4ه أرسع مما  �ل  ×صادف äهربة لتّ اّتقدميو. ق لكيع وا صن

تني، . ´رس�ة هر� تا فولكوف ودنري ا ناô حمطات معالقة مهنا  ئفاكنت  حمط لكه
يرب�، واملصانع الض تان إىل  ّوسكك احلديد من Ñر Jس JسÖيؤك. خمة اجلديدة ôد ّلك ذ

بنيّ املظفلّيةعاملطبقة العند اة اخلالقة ّالقو ّرة، و نõا:ات اي ل ا ناء ّهامةل ب يف 
ية   .äÖشرتا

ب`ان  لالرأسامل�الفا ملا حيدث يف ا ×صاد، اكن هنوض باألوروية ّيةّ äدون ّ قد متق 
ي ّقروض أ بالد من قوى و�الل ّفقد مت. ةجSب ل، �ىل و�ه احلرص، بفضل ما يف ا

Sقطع   .ّالرأساميلاحلصار ّوضد  ّالرأساميلط غالضّ ضد مرصاع àري 
بقة الحتّس يةلطن وضع ا ّعام رس�ةل بع سا�ات، ويوم . ´  يق يوم العمل من  سJوبدأ  تطب

يقة نامج ا لعممعل من ست سا�ات يف ا Sذ . مل تõاوز 1923موتضاعفت األجور  لت، 
°ل احلرب بصورة واحضة، حىت إذا ما مل نأ�ذ بعني  يه  قاآلن ما اكنت  بار�ل äعت 

يازات تم×ا ّ ا س،äجNعيأمني ل ّ كام  ي< األر�ف بصورة واحضةحت أي : شغن وضع 
توس ّالفال:ني الصغار وا ثورة �لهيم األرض وحرّ£ن وزّطني ا]مل ّعت ا رهتم من ل

4وي سا�دة  تعون اآلن  ّديوهنم ومه  ح مب تاتوريةة من £مت rّا ك ية الّ ّعام  قصد ا�هنوض ل
×صادمه   .ق�
×صادر ّإن تطو äالفردي مربط أوثق ق Iتطور تارباطت الفال  الفال:ني إدماجب 

ي ّوتوسع األشاكل امجلا بح تطورها مطرد ّ اليت ة يف الفال:ةع äّصأ áكام أنه . ساع
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q`راتتمربط  4ة س�ال 4ح الفال سو ّا qي ف4ل نضالةّ Xت وا ل املوجودة واليت أ ّ ضد $ش
نارص  لالرأساملعا   .الكوالكّ ضد أي: األر�ف يف ّيةّ

سلطةلقد :افظت  ّا ية الل ّعام يةل  �ىل أصول ّرأسام يل ّ يف :دود  قة �ىل أساس ض
ياسة  ×صاديلسJّا äّ ت.  اجلديدةةق تفطن وتالحق أعامل ا ها أن  ّوأمكن  ل ت خريب ل

ي ّالر تصّيلفSّها جزء من اسارميّ اليت ةجع ّني ا يا 6 يمدعومنيلعلني يف املراكز ا ّ ما ا من ل
  .�انب املالكني القداىم واحلكومات املعادية

لالرأساملقد �اب أمل  ينيني يّ يّاÖ-rوäشرتا ّميقرا ياسة ني يف أن £كون معىن ط لسJّا
×صادي äّ لالرأسام اجلديدة بداية عودة ةق نارص : ّيةّ لعست ا لالرأسامفل� ّ اليت  يهّيةّ

ّتقو ساب القطاع ت تعاظم . عكس ذô  بل إن ما حيصل هوäشرتايكحى �ىل  يإذ 
مترار äشرتايكثقل القطاع  �Jت. س äّأثري مطرد بويقوم هذا القطاع  áىل ساع� 

×صادقطاع  äيوعياملؤمتر  يالحظو .ّ اخلاصق سادس العاملي لشJّا ّا  أن تå ل
ناء  نõا:ات يف  با يةل هور�ّ يف احتäÖشرتا ّاد ا 4ت مجل سو ّا qي ف4ل ية ةّ  ّ، تدمعäÖشرتا

بقة ال يةلطمواقع ا ّعام ية الل ّعا ها، األحزاب ّ اليت مل يةئعتقودها طال يو ّا ع Jهلّش  ال، يف نضا
نõا:ات تدمع. رأس املال العامليّضد  ّوأن تå ا ي< ّ جتذل شغر أوسع امجلاهري من 

ب`ان  لالرأساملا تعمرة وجتعل من ّيةّ ب`ان ا َ وا Jس هور�ادّاحتملل ّ ا 4ت مجل سو ّا qي ف4ل  ةّ
ية ثäÖشرتا ّ قلعة ا يةورة الل ّعا يوعي وجتعل من احلزب مل ييت äحتاد يف لشJّا سو 4ا فل ّ 

ي يعة ا ّا S هائ< ؛ةcلين�لطل هو بفضل جترته ا ل  يع فروع  معمل مبثابةبف مجلفكري ومريب معيل 
ية ممّيةاأل يو ّا ع Jلّش.  

يوعي املؤمتر ّوإذ يدمع سادس العاملي لشJّا ّا رش cلحزب ل ع قرارات املؤمتر اخلامس 
يوعي ييت ادäّحت يف لشJّا سو 4ا فل يال، فإنّ ّ مج< و   :م ما ييلّه يقدتفص

نواة ﴿ يةcلرمغ ما  ×صاد  يفäÖشرتا äها من تعاظم دامئ فإن ق 4ادي وما  ل من دور  ق
تõة يف  ننايم القوى ا ×صادملت هور�ت احتاد قا 4مجل ا سو يqا ف4ل ية ةّ  إمنا اكن äÖشرتا

 Nتدادمصحو� ح �Jبقيش ناحر ا لط جزيئ يف ا فرشاحئ رأس املال اخلاص يف . لت
هاز£ ية يف ا بريوقرا نارص ا ت³د مع بعض ا جلاملدن واألر�ف  ط ل لع ×صادين ت äق 

س ّواإلداري ا ي4فول ّا تقوية مصودهات هد  بذل ا لني، ويه  َت بقة الّ ضد جل يةلطا ّعام كام . ل
تاتورية ال `c كسعي إىل إ:داث تأثري معادي áية ّعام  يف بعض رشاحئ املوظفني ل
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4ني والفال:ني والعامل تأخرة من احلر رشاحئ ا ثقفني وا فوا مل إن هذا العداء املعادي . لمل
شاط  نارص ل0وهذا ا تعاظم من �انب ا لعا لالرأساممل بقة الّيةّ يةلط تعارضه ا ّعام  حتت ل
يوعيق4ادة احلزب  ييت لالحتاد لشJّا سو 4ا فل تاتورية ّ نظام د ك  يةب ّعام يعة و«هنوض ل  Sم

يةأكرث  ّأ °ادرة امجلاهري المه شاط و م دوما  يةب0 ّعام   ﴾.ل
رش( ّنة املركزيcلّ تقر£ر ايفقرار  :عاملؤمتر اخلامس    )ةج

ميارسه رأس املال ّا]ي  والضغط احلاد ّالرأساميل�لقها احلصار ّ اليت وفيف الظر
هور�ّاحتّ ضد العاملي ّاد ا 4ت مجل سو ّا qي ف4ل ية ةّ ي<، قلعة لك äÖشرتا ضغطٌ - لّشغا

نارص  شاط ا لعيضاعف  $ لالرأسامِ تاتوريةنظام ّ ضد  يف املدن واألر�فّيةّ rّا ك ّ 
يةال ّعام ي، جيب �ىل اrوø ال- ل ّعام ناء ةل ×رص �ىل صعو�ت ا ب، يك  لت �لام äشرتايك0 م، 

ياسة ّبني بوب، أن تقوم  °ات �الل آخر محالت ختز£ن ا هر من  سJ ذô ما  ´حل عق ظ
يع العالقات  مجيطة قوا®ا حتويل  Jية$ش Nجäتاجتاه يف ع ّ ا ّعاويل فال ميكن جتاوز . ةن
4وي نضال أكرث  ّتå الصعو�ت إال  ح نارص ّ ضد ةب لالرأساملعا ×صاد يف ةّيّ äتني ق «مت و

ت³الف مع امجلاهري احلامسة من الفال:ني ّمطرد احلد توس(cلة  ّالفالح ا ب ونضال )طمل
Sادالكوالك ّ ضد صارم بقة السqو� يةلط صلب حقا من �انب ا ّعام  �ىل الفال:ني ل
  .الفقراء

يوعي يالحظ املؤمتر سادس العاملي لشJّا ّا يوعي منو احلزب ل  يف äحتاد لشJّا
سو 4ا فل ي< احته يفنفوذو ييتّ  ّ هور�شغ ّاد ا 4ت مجل سو ّا qي ف4ل ية ةّ .  ويف العامل أمجعäÖشرتا
õّوس mيوعي ل املؤمتر سادس العاملي لشJّا ّا يوعيتعداد احلزب   منول  ادّحتيف ä لشJّا

ييت سو 4ا فل ساتاخنراط بفضل ّ ّوشري إىل تطو. س عامل �دد من املؤ mي ّر وتقو
rيّا ّميقرا يةة الط ّعام بقة ال واطراد ل يةلطتعاظم ثقة ا ّعام هور�ادّاحت يف ل ّ ا 4ت مجل سو ّا qي ف4ل  ةّ

ية يوعي يف احلزب äÖشرتا ييت لالحتاد لشJّا سو 4ا فل يدّ نني ا ، حزب    .لي
يوعي يعتقد املؤمتر سادس العاملي لشJّا ّا يوعي أن احلزب ل ييت يف äحتاد لشJّا سو 4ا فل ّ 

ته  يا سJقد جنح بفضل  Jيةس يو ّا ع Jسجمة يف أن يقولّش تاتوريةي مل0 ا rّا ك ية الّ ّعام  ورشع ل
ناء  بنõاح يف  يةب ساند فروع األ. äÖشرتا ية ممّيةáوإذ  يو ّا ع Jياسة احلزب لّش  َ Jس

يوعي ييت ادّحتيف ä لشJّا سو 4ا فل ّي³ة دون حتفلّص اّ شجع هذا األ�ري يف ّظ، فإهنح َا  á
ناء  بية  يةمعل يوعي يصادق املؤمتر .äÖشرتا سادس العاملي لشJّا ّا  املؤمتر  �ىل قراراتل
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رش cلحزب  يوعيعاخلامس  ييت ادّحتيف ä لشJّا سو 4ا فل سة العامة ّ جلل و�ىل قرارات ا
4ذي تاسعة  ّا لتنف ية ممّيةألاة ل يو ّا ع Jتعللّش ّ ا ّويفضح ا. ة بإقصاء املعارضةقمل شفي ل0 مل0شاط ا

ثورة   املؤمتر ويدعو. ه املعارضون القداىم بعد إقصاهئمارسميّا]ي cلواملعادي 
يوعي سادسعاملي  اللشJّا ّا يوعيَ احلزب ل ييت ادّحتيف ä لشJّا سو 4ا فل  إىل مواص< ّ

سيك اهäّجتّ ضد نضا* ية àري ذي اهّ اجتوهو–á الرتو ّأ  «لك قواه - لضعفه العدديمه
ية ممّيةِويلزم يف ذات الوقت لك أحزاب األ يو ّا ع Jخللق معارضة لّش øمباكحفة لك حماو 

ها بعمل  ها وأن  4ة يف صفو شلÑرو ف تفسك áميي   .تنظنظري و
تاتوريةل�ست  rّا ك ية الّ ّعام هور�ادّاحت يف ل ّ ا 4ت مجل سو ّا qي ف4ل ية ةّ  ®ددة äÖشرتا

�لام Ñزمع املعارضة، بل فّسلتّ� سلّ ®ديهمخ  ّدة هبجوم  ّالربجوازية ح من �انب م
يةال ّعا ته ما حتق. مل ّجهوم £زيد من تقريب سا تاتوريةقه ع rّا ك ية الّ ّعام   .ّتقدم من ل

يعي املؤمتر  يدعو ،]ا سادسالعاملي لشJا ّا ب`ان، لك ل ل عامل لك ا ي<َ  لّشغا
َه بذلوا لك �دمه ملضطوا تعداديد£ن يف العامل أمجع، إىل أن  هجوم سJلال ّا]ي cل 

ييت äحتادّ ضد ّحيرض سو 4ا فل 4د؛ّ ح وطن العامل الو ي< العامل أمجع أن . َ شغجيب �ىل 
`c حتادفاع وحامية ّتقوم «لك يشءä ييتا 4سو فل ّ أول قلعة مظف؛ّ بقة َ Äهتا ا لطرة  Öس

يةال ّعام ية الل ّعا ثورة الم×ين، وقا�دة مل تفõري ا لة  يةل ّعام ية۞ الل ّعا   مل
  
™  



 

����*�א��א�����4
م�א96��*�א�����*�א��א�����4
م�א96��*�א�����*�א��א�����4
م�א96��*�א�����*�א��א�����4
م�א96��*�א�    

  
ي ّ°ادئ أسا Jس   ةم

Sظ 1‡ ية يه  يو ية ا ّاأل م ّ عّ Jش ّمم تلف ل ية من  يو ×ظم فهيا األحزاب ا ية  خممة �ا ع Jش ت ّمل ّّ ل 0
ب`ان يف حزب وا ثلا 4د وهو مرشد احلركة ا ّ:د �املي و ل بقة ّوريح ية  cلطة العا ّمل

ية و مSّظالعام هال ية وأهدا يو بادئ ا ترص  فها، و ّم ع Jش مل Sّ ل ية . م ناضل األ  ô[ّ مم ت
ي بقة العام سب ا ية من أ�ل  يو ّا لّ لط Ö ع Jرية من الفال:ني الفقراء، ف\اتلة والّش° لك ا

ها، ومن أ�ل إرساء  ية وأهدا يو °ادئ ا فومن أ�ل  ّم ع Jتاتوريلّش ّد يك بقة العام ّة ا ل ة لط
ي 4درا نطاق العاملي، ومن أ�ل إرساء  ّ�ىل ا ل سفل هور�ت ا ية من ا ّة �ا ل مجلمل 4ّيف4ّوّ q ة

ية 4ق äشرتا بقات إطا:ة اكم< و ية، ومن أ�ل اإلطا:ة  � äÖشرتا لط Öأوىل : حتق
يوعي۞ متع ا لشJّمرا:ل ا   

ية امس 2‡ يو ية ا نخرطة يف األ ّحتمل األحزاب ا عّ Jش مم ّمل يوعي الـفالين «: ل لشJّاحلزب ا
ية( يو ية ا ّفرع األ عّ Jش ّمم ب` . »)ل ية إال فر�ا وا:دا من ا يو ية ا لال £كون يف األ ع Jش ّمم ّّ ل

  الوا:د۞
°ل «ر2مج احلزب  3‡ ية لك من  يو ية ا يوعي ويف األ ق£كون عضوا يف حزب  ّ ّ عّ Jش مم Jّش ل

rنه ونظامه ا ب` ا]ي  يوعي يف ا ّا يقط ل Jية الّش °ل «ر2مج األ شJّا�يل و لمم ّ ية ق ّيو ع
rظّونظا®ا اS ّا�يل، واخنرط يف إ:دى  شاط، م ب0امت احلزب القا�دية و2ضل فهيا 

تظام۞ ته � سا ية ودفع معلوم  يو ية ا يع قرارات احلزب واأل نوخضع  مه م ع Jش مم ّمجل ّّ   ل
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يوعي ا 4‡ لتّقا�دة احلزب ا ّJّيلش ينظمي ّة يه  ّي(سة ّسة املؤ�ل نع، الورشة، �ل ملصة ا
×ب، املغازة، ا نجم، ا لا ّ، ويه جتمع لك أعضاء احلزب العاملني يف )اخليعة، ّضملكمل

  سة۞ّستå املؤ
ها مؤ 5‡ ية وفرو يو ية ا ّساأل ع Jش عمم ّ ّّ °ادئ املركزيل ّسة �ىل  هام ية وأ مهة اrيمقرا ّ ط ّ:  

ِ×خب . أ ندوات واملؤمترات ُةّ األعضاء العامُاج�Nاتت0 ُ وا ُ َئاتل 4ادييه ّ احلزب ا ة لق
rيا وا ّا   .نيالعل

ُئاتم ّتقد. ب 4ادي هي ّاحلزب ا بهياّ تقار£ر دوري، وجو�،ةلق ها  شا تِخة يف  $َ ملن   .ط
يا واجب �ىل هيئات تطبيق قرارات . ج باط . نياّاrهيئاته لعلاحلزب ا äنضو

ية و يو ية ا 4ذ قرارات األ ّالقومي يف احلزب، و عّ Jش ّمم ل 4اديهيئاهتتنف ّا ومراكز احلزب ا ة لق
°انّبص³   .جة ودون تأ�ري كذô وا

ناقش أعض نظيال  ّاء احلزب وا مل ئات بقرار من ّ إالالقضا�ُامت ُ < ]ô يف ّ املؤهلهيا
ت. احلزب ّوما إن  ها أو ت ية أو مؤمترات فرو يو ية ا ع�ذ مؤمترات األ ُ ُّ عّ Jش ّمم ئاتل ُا  هيل
4ادي ّا ّة يف هذه األ�رية القرار إاللق يقه حىت إنَ ْ ووجب  ّ يه جزء من تطب �ل مل يوافق 

Sظ ّأعضاء احلزب أو  ّيحملامته ام   .ةل
ي،ُيق°ل ّ يف ظروف ال رش ئات iني تعْ أن،ة احلزبع ُا يا اهيل ل ا °ل . نياّ اrهيئاتلعل ُيقكام 

ئات0سJيق لتّا يه ا يا]ي تصادق  له�ل يا۞ّ   لعل ا
ي 6‡ يو نظمي فرقة  ّجيب  ع Jش �س أقل-ة ت  ّ نظ- من عضو£ن ل يع ا ّ يف  مل امت اخلار�ة عن مج

Sظ ّاحلزب ويف  يم ّامت امجلاهري العام 4ل ّة والفال يّنق (ةح ّا�ت، تعاويات،  مجع ات ن
ي ّر� يض ّة،  ناضلني القداىممجع 4اديهيئاهت؛ يف )ملات ا ّا ا ة ومؤمتراهتا وندواهتا وكذô لق

ب`ي ّيف االس ا ته يف ل يا يق  يع تأثري احلزب و تو سJة والربملا2ت، وàريها  Jس ب Jس تطل
نظ ّتå ا   سات۞ّسامت واملؤمل

ها يف  7‡ ية ملا يقا يو بلختضع الفرق ا ّ ع Jاحلزبتهيئالّش .  
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نظ: مالحظة أوىل ية يف ا يو ّختضع الفرق ا مل ع Jّش ّ ية ل ّامت األ نق(مم ية ا ّاأل ل يّمم ّا ة امحلراء، ب
ن ّا ية õدة ل ّاأل نمم ّامحلراء، ا يةõدةل ّ األ يمم ّ العام ية ال شJّة، أ لمم يوعي، ّ 4ّذية ل) اخللشJّباب ا تنف

ية يو ية ا ّاأل عّ Jش ّمم   .ل
ية ö 4ذيةّحتد: نمالحظة ُد  ّ يوتنف ية ا شJّ األ لمم ّية وّ بة الفرق  ّة املركزيُة الفرعنجلع ÖيÑر

يات �اص تو ها  4ادة  ية وشلك  يو ّا ص ب ع Jمعلش ق ّ ّ   ة۞ل
  
™  



 

29 

  

ية العاملي يو ية ا ّمؤمتر األ عّ Jش ّمم   ل

يوعي العاملي هو أ�ىل  8‡ يةهيئةلشJّاملؤمتر ا يو ية ا ّ يف األ عّ Jش ّمم تألف ل ّ، و ثي ّمن  ّيل لك مم
نظ) الفروع(األحزاب  ّوا ية مل نخرطة يف األ ّامت ا مم يةمل يو ّا ع Jلّش.  

يوعي العاملي أمه  ّيدرس املؤمتر ا ّJتّيك والتّ الرب2مج واقضا�لش ل× ية معلنظمي وك ّ األ مم
 åيع ت ها، ويفصل يف  ية وفرو يو مجا ع Jعش ّ ّ يع . القضا�ل 4د ا]ي  mسJتطوهو الو ح

ية ونظا®ا اrعديلت يو ية ا ّ «ر2مج األ ّ عّ Jش ّمم   .ا�يلل
يوعي العاملي مر ّنعقد املؤمتر ا ّJش qنيّة لكلي 4ذية. سJن  ّوحتدد  تنف يةّ يو ية ا ّ األ عّ Jش ّمم  ل

ثهرخي انعقاد ّ و�دد    .ّيل لك فرعمم
يوعي العاملي ّحيد يوعي العاملي �دد املصوتني من لك فرع يف املؤمتر ا ّد املؤمتر ا ّJش Jلش ّل ّ

يّبقرار �اص ّ وفق تعداد لك حزب وأ مه يسJّلا هة ب`ّ ّيا Jراهق°ل اإليُوال . ةسÖ ىل� 
  يابة۞لنّا

Sايئ إذا ما طلب ذô جيب عقد 9‡ يوعي �املي ا ت4 مؤمتر  JشJحزاب �دد األ بعضس
   األصوات يف ذات املؤمتر۞ �ددتني مهنا يف آخر مؤمتر هو نصف مجموعّاملصو

يوعي العاملي  10‡ شJّ×خب املؤمتر ا لي 4ّذيةتنة جل0 ية (نف يو ية ا 4ّذية األ عّ Jش ّمم ل ّ نة )تنف جل و
ية۞ °ة األ ّاملرا مم   ق

يوعي العاّيعني 11‡ ية۞ّملي مقرلشJّ املؤمتر ا يو ية ا 4ذية األ  ّ عّ Jش ّمم ل ّ  تنف
  
™  
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ية  يو ية ا 4ّذية األ عّ Jش لمم ّ ئاهتاتنف   هيو

4ّذية 12‡ ئة تنف ية يه ا يو ية ا ياأل ع Jش همم لل ّ ية ّ اليت ّّ يو ية ا ّتقود األ عّ Jش ّمم ّتدملة اّ املدطي<ل ة م
ية وÑراقب وجهيام تّتقدّ اليت بني مؤمتراهتا، ويه يو ية ا يع فروع األ ّهتا إىل  عّ Jش مم ّمج ل

4ذيةّحتر و.شطهتا$أ ُر  ّ سانتنف ية  يو ية ا َ األ ل ع Jش ّمم ّّ ية املركزي۞ل يو ية ا ّ األ عّ Jش ّمم   ل
ية وأن 13‡ يو ية ا 4ذية األ ْ�ىل لك فرع أن يلزتم بقرارات  ّ عّ Jش ّمم ل ّ تنف  ّوحيق. قها فورايطّب ّ

نظر يف cْلفرع أن ّتأنف ا ل Jسmية يو ية ا 4ذية األ ّ قرارات  عّ Jش ّمم ل ّ يوعي  أمامتنف لشJّ املؤمتر ا
يوعي  ،العاملي يق تå القرارات حىت يلغهيا املؤمتر ا شJّلكن الفرع ملزم  لب ّتط ب

  العاملي۞
ّنة الفرع املركزي 14‡ سجل يةؤمة  يو ية ا 4ذية األ ّوø أمام مؤمترها وأمام  عّ Jش ّمم ل ّ هذه ّوحيق. تنف ل 

ته املركزي ّاأل�رية أن تلغي قرارات مؤمتر الفرع وقرارات  لعد تْة أو أنجلن  ْها، وأنّ
ّت 4ذها �ذ قرارات يلت    ۞)13 ادةأنظر امل(بSqفزتم الفرع 

ية أنّحيق 15‡ يو ية ا 4ذية األ  ْ ّ عّ Jش ّمم ل ّ ها أو مجمو�ات أو أعضاء لتنف مكل تفصل فرو�ا بأ
ية إذا يو ية ا ّفرادى من األ عّ Jش ّمم ية أو نظا®ا  مال يو ية ا ّ خرقوا «ر2مج األ عّ Jش ّمم ل

rيةّا ّا�يل أو قرارات مؤمتراهتا العا ات واألعضاء املفصولني  cلفروع وامو�ّوحيق. مل
نظر يف ذô أمامواسJتأنفm ْأن ّ ا يوعي العاملي۞ل   لشJّ املؤمتر ا

4ذية  16‡ ّتصادق  ية تنف يو ية ا ّاأل عّ Jش ّمم ية، وحيقل يو ية ا ّ�ىل «ر2مج لك فرع يف األ ّ عّ Jش ّمم ل ّ 
نل «ر2جمه تå املصادقة أنcّلفرع ا] ْي مل  نظر يف ذô أمامm ي ّتأنف ا ل Jاملؤمتر س 

يوعي العامل   ي۞لشJّا
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نة ³ّافة املركزيّ�ىل الص 17‡ يع قرارات ا رش  ية أن  يو ية ا cلجة يف لك فروع األ مج ع Jش ّمم ت0 ّل ّّ ّ
ها الر öيع و 4ذية و ّا ئق مجنف ّ ّيلتّ $جيب رش تå الوöئق يف حصف أخرى بعة cلفرع  .ةمس

تطاع۞   ملسJقدر ا
4ذية ّحيق 18‡  ّ ية لتنف يو ية ا ّاأل عّ Jش ّمم Sظْأنل °ل   ّ م ×عاطفة مع اتق لشJّامت وأحزا�  ية م ّيو ع

شاري ّبأصوات ا qة۞س  
4ذية  19‡ ّ×خب  نف ت0 يةت يو ية ا ّاأل عّ Jش ّمم 4ذية ي  فهيارئاسة دامئجملس  ل ّقوم «اكمل معل  تنف

ية  يو ية ا ّاأل عّ Jش ّمم ّي< املدل سات هذه األ�رية۞ط   �لة الفاص< بني 
4ّذية ل ّحيق 20‡ ية تنف يو ية ا ّاأل عّ Jش ّمم ألورو� (ّكو2 ماكتب دامئة £رئاسJهتا أن لس ول

ّالغري نويب ّة، ألمر£اك ا ب رشجل ّة،  ية ...) قcل ×انة بني فروع األ ّإلقامة ص< أكرث  مم م
ها بأكرث حص 4ادة  ية و يو ّا معل ق ّ ع Jةلّش.  

4ذية : مالحظة ّحتدد  ية تنف يو ية ا ّاأل عّ Jش ّمم  ماكÑهبا معلرئاسJهتا جمال جملس أو ل
rامئةّا .rّوجيب إ�الم الفروع اrب ا× ّا�< يف جمال ا سلطات هذا ملك   األ�ري۞´امئ 

ب 21‡ ّجيب �ىل الفرع أن  4ذية يط ×ب  ّق تعالمي وتوجهيات  نف ية تمك يو ية ا ّاأل عّ Jش ّمم امئ ّاrل
4ذية أو. املعين به نة ا Sه أن يعارض تå القرارات أمام ا ّو نف لتّميك  رئاسJهتا،  جملسcّلج

4ذية  ها حىت تلغهيا  4ه من  ّلكن ذô ال  نف يق تيعف ّ ية تطب يو ية ا ّاأل عّ Jش ّمم جملس أو ل
  رئاسJهتا۞

4ذية ب �ىلجي 22‡  ّ ية تنف يو ية ا ّاأل عّ Jش ّمم ا إىل فروع هيSدو«م داوفي ْرئاسJهتا أنجملس  ول
ية يو ية ا ّاأل عّ Jش ّمم ّتلق. ل تبووندملى اي ّن ا 4ذية ل ّوجهيات من  ية تنف يو ية ا ّاأل عّ Jش ّمم ومه ل
سات ّوحيق. هم أما®امعلمسؤولون عن  يع اج�Nات و رشفوا �ىل  �ل هلم أن  مج m

نظ ّا ية ّامت املركزيمل ّوا يقة . ة يف الفروع املوفد£ن إ�هياحملل همهتم يف ص< و ثويقومون  مب
يõّان املركزيc�ّل ّة يف الفروع ا تْوميكهنم أن .ةملعن  ّ ها ي لسد�لوا يف مؤمترات الفروع وجما

نة الفرع املركزي ّواج�Nاهتا ضد  جل 4ذية وجهياتيايس تلسJّها اخّطة إذا مل يطابق ّ  ّ تنف
ية؛ ف يو ية ا ّاأل عّ Jش ّمم يق قرارات املؤمترات ّعلهيم بو�ه �اصل هروا �ىل  تطب أن  mس
ية و ية العا يو ّا ملّ ع J4ّذيةتقرارات لّش يةنف يو ية ا ّ األ عّ Jش ّمم   .ل
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4ّذية ل ّحيق ية ،تنف يو ية ا ّاأل عّ Jش ّمم مني إىل ّرئاسJهتا أن Ñرسل معللس  و، أيضال
×³د ية  يو ية ا ّتلف فروع األ ف ّ عّ Jش مم ّخم همل °اهتم وحقو قد وا ئولو. ج   ن أما®ا۞مسJومه 

ية تتعقد  23‡ يو ية ا 4ّذية األ عّ Jش ّمم ل ّ تّ �ىل األقلا وا:داج�Nانف ّ لك  Jس هرّ  جNعوä. شة أ
م إنْ   ۞ّ األعضاء �ىل األقل �دد حرضه نصفّ

4ذية جملس عقد ي 24‡ ّرئاسة  ية تنف يو ية ا ّاأل عّ Jش ّمم سة ّ �ىل األقلا وا:داج�Nال مخ لك  ّ
  ۞ّاألعضاء �ىل األقل  �ددّ م إن حرضه نصفجNعوä. عرش يوما

4ذية جملس  ّعنيي 25‡ ّرئاسة  ية تنف يو ية ا ّاأل عّ Jش ّمم يل يا با  ّسه  Jس Jس × مكنف ئة مصول ّا  . تةëهي
×ب اّيعدو لسJّ ا 4ذية اج�Nا قضا�يايس أيضا ملك ّت  يةتنف يو ية ا ّاأل عّ Jش ّمم جملس  ول

4ذية۞: رئاسJهتا Xهتا ا ّإنه  نف تّي   له
ئةجملس  ّعنيي 26‡ 4ذية  نة ا َرئاسة ا ي هcلج ّ لتّنف شورات اr حترّ ّ£ر ا ت0مل ّورية وàريها ا ابعة ل

ية۞ يو ية ا ّلأل عّ Jش ّمم   ل
Sدو�ت دامئات جملس م ّنظي 27‡  ôساء وكذ 4ذية فر�ا cلعمل بني ا نة ا مرئاسة ا 0نف لcلج ّت ّ ل ّ

ية  يو ية ا تلف امو�ات وفروع األ 4ّادة معل  عّ Jش مم ّخم ل ب`(لق ل×ب ا وàريها من ) مك
ها۞  لعملالفروع الرضورية 

  
™  
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° قنة املرا يةجل ّة األ   مم

نة ّهتمت 28‡ °ة جل  ية �لقاملرا ّاأل تعلقضا�مم ّ ا سõام الفروعمل ية ّأقرّ اليت $قة بو:دة وا ّهتا األ مم
ية و�ل يو ّا ع Jتعلقضا�لّش ّ ا تلف الفروع من �ة أهنم مل سلوك األعضاء يف  خمقة  ´

يون عيو Jش.  
نةا،] نظر  جل  °ةت يةق املرا ّ األ   :يف مم
ّد اcلمن هتم ض به أعضاء حزيونّما يو�. أ ية ّ يو õّان املركزية يف األحزاب ا ع Jبعد لّش

ي4ّيÄأد عقو�ت تّأن سلطت �لهيم يا ّة إ1ر �الفات  Jس Jةس.  
ئات املركزيّما ماثل ذô وتعل. ب ّق بأعضاء يف ا ية لهي يو ّة يف األحزاب ا ع Jلّش

 ôرضورة أو إذا ما اقرتحت ذ ôنارص مفردة يف األحزاب، إذا ما رأت يف ذ ِو بع
ئات ُا يةلتّنف اهيل يو ية ا 4ّذية يف األ عّ Jش ّمم ل ّ.  

ية فرتاقهبا وحتق. ت يو ية ا ية األ ّمزيا ّ عّ Jش مم ّن   .ق فهيال
نة  تد�ل  جلال  °ة ت يةقاملرا ّاأل يلسJّيف اخلالفات ا مم ّيا Jّيلتّة واّ اإلداريقضا�ة والس  ةنظمي

تار مقرّاليت  ّشأ يف األحزاب، وها أن  خت ل0 ية ت 4ذية األ ّ رئاسJهتا �تفاق مع  مم ّ تنف
ي يو ّا ع Jة۞لّش  

  
™  
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4ذية ّ�القة الفروع  ية ابSqف شJّ األ لمم يةّ ّيو   ع

نة الفرع املركزي 29‡ ّجيب �ىل  ية وكذô اّأقرّ اليت ةجل يو ية ا cلّهتا األ ع Jش ّمم ّّ ّنة املركزيل ة ج
4ذية  ها إىل  ساهتا وتقار£ر يف أعام تعاطفة أن Ñرسل حمارض   øو° ّا نف ل تملق �ل ية مك ّاأل مم

ية  يو ّا ع Jتظام۞لّش   ن�
نارصّإن 30‡  øتقا ع ا Jنة الفرع املركزيس ها من  ّ فرادى أو مجمو�ة بأ جل ة إمنا هو صفة من مكل

°ه ّتفككصفات  4ادي يف احلزب إىل صا متي لك مركز  ية؛ فال  يو ح احلركة ا ق ّ ي0 ّ ع Jلّش
ها ية بأ يو ية ا متي إىل األ مكلبل  ّ عّ Jش ّمم ل تخب. ي0 َوال ميكن cلعضو ا ئة  إىلملن الفرع  لهيا

4ادي ّا ت�ىلْة أنّة املركزيلق  ّ ّينّيالته اّمد عن ي °ل إ�ادة äت�ا�ت إالب ّة  ن  صادقة مبق
4ّذية يةتنف يو ية ا ّ األ عّ Jش ّمم تقاø. ل äوJنة الفرع املركزية دون ّ اليت س جلها   مصادقة°لتق
4ّذية يةتنف يو ية ا ّ األ عّ Jش ّمم    àري صاحلة۞ل

نخرطة يف جيب �ىل الفروع  31‡ ية، وبو�ه �اص فروع اrول ملا يو ية ا ّاأل عّ Jش ّمم ل
ية ها، أن تقمي الصلاإلمرب� تعمراهتا وكذô فروع اrول ااورة  ّ وفروع  ل Jمس >

Sاضلني  °ادل  شرتك يف االس واملؤمترات و يل  4ا  يا وإ�ال ×انة  ماألكرث  q م بم م ث «متمي نظت
4ذيةصادقةق4اديني مب  ّ ية۞تنف يو ية ا ّ األ عّ Jش ّمم   ل

يني أو أكرث من فروعميكن لفر� 32‡ يا ية مربطة  يو ية ا ّ األ ّ ّJس Jس ت ع Jش ّمم نضال ا بظل لروف ا
شرتكة  4(ملا نا Sد ä ب`ان ّ�ل فروع ا ف سك يم يل بلقا ّة وا ن ×ظم مب) ةل  من صادقةت0أن 

4ّذية يةتنف يو ية ا ّ األ عّ Jش ّمم 4ذيةل 4ادة  ّ يف احتاد يعمل حتت  نف يةتق يو ية ا ّ األ عّ Jش ّمم  وخيضع ل
4ل تضافر �ود تå الفروع۞ °هتا يف  Äملرا   سق

سامهة  33‡ ميدفع لك فرع  4ّذيةلّ ية اتنف ل األ ّ يةمم ّيو ع Jدها هذه األ�رية۞ّ حتدّش  
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ية إال مبمأاكنت ة ّعقد مؤمترات الفرع �ادينتال  34‡ Sا ئ ا 4ت J4ذيةصادقةس  ّ ية تنف ّ األ مم
ية يو ّا ع Jيوعي العاملي ملزم بأن . لّش °ل انعقاد املؤمتر ا نعقد مؤمتره  شJّوإن فر�ا مل  لي ق ّ

سة موس سا cلحزب أو  ّيعقد  �ل ته املركزيجمل ّعة  يدرس الcلجن سJتطرح ّيت  القضا�لة 
يوفده إىل املؤمتر  ×خب الوفد ا]ي  °ل أن  يوعي العاملي  سJيف املؤمتر ا ي J0ش ق ّ ل

يوعي العاملي۞   لشJّا
Sّظ 35‡ ية بابلشJّمة ام يوعي األ ّ ا مم Jية ا(لّش شJّأ لمم يوعيّ  فرع من فروع  يه)لشJّباب ا

تع «اكمل حقوق الفرع وخيضع  ية  يو ية ا لاأل مت ع Jش £مم ّ ّّ ية۞ل يو ية ا 4ّذية األ عّ Jش ّمم ل ّ   تنف
رسيجيب 36‡ ية أن Ñكون �اهزة لالتقال إىل ا يو ّ �ىل األحزاب ا ل ن ع Jّش ّ وجيب �ىل . ةل

ية  يو ية ا 4ّذية األ عّ Jش ّمم ل ّ سا�دها �ىل حتضري ذô۞تنف   áأن 
ية أن هياجر ب`ه إالّال حيق 37‡ يو ية ا ّ لعضو يف فرع من فروع األ ّ عّ Jش ّمم 4ص بل  من خرت

ّنة فر�ه املركزي ب` ن مف. ةجل ا من ّأموه، ف° ّل:ا]ي لاكن * ذô اخنرط يف فرع ا
ية۞ يو ية ا °ل يف أي فرع من فروع األ ّاكنت جهرته �ىل �الف ذô فال  عّ Jش ّمم ل   يق

  
™  
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