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يلّطا ّبعة الر   .2011 ترشين األول ، تونس.ة األوىلمق
  

سخ اكمال ًا ْ ّ يًا4 ّجملن ّ ر يًامق ّ أو ور   ً.اق



 

 

 
بل، أنجيب، من :ة ﴿ ية، اآلن أكرث من ذي  ْمصاحل العامل ا ق  يكون لطبق

بقي وحتديدا واحضا حلدوده هم ا هام اكمال لطابع مصا لطTى العامل  حل  ْوأن. ف
رشفهمي هم ومصاحل رأس املال ا ّوا عدم وجود اتفاق بني مصا ل تغال_ حل سـسة وا

يا بطاd و سـالوحيش وا نظّة حلسل ّ ا يمل ّامت العام في هذه ف. ة واإلرهاب الفايشل
تد ّاملرحp ا سحمل سود ا يث  ّة،  ل ي تاكرات، ح w حلطان احلديدي لرأس مال

ية أحزاب تبّرش يّاT-كwشرتا ّميقرا تط ّة � بقي ول س«لطعاون ا ّا ناعيل  »لصمل ا
ي«و ّدميقرا تصادط w بقي ّ، بعد أن خانت بلك خزي لك»قة نضال ا يد ا لط تقا ل ل

سط مقو ّوداست أ يب بقة العام ّمات رشف ا ل ناعيس«. ةلط تصاد يف »صمل  wق 
ند - ياسةلسـّة يف اّ الربجوازيدمعو ها  يانة باك ع ت� يه حمكة ا يةملخل -كwشرتا

Tيّا ّميقرا   ﴾.ةط
يان سادس، ا يوعي العاملي ا باملؤمتر ا ل لشـ ّل ّ.  
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يةعمرت احلركة ال 1§ ّام يةع الل ّا ية بعد احلرب اإلمل ّمرب� ية الل ّعا ي األمل ّوىل مبراحل �ر ة خي
تلف مراحل أزمة ّ تعربهاّتطورخالل  نظامخم عن  ّا   .ةّ الرأساميل العامل

نظامة يف ّحاداملرحp األوىل يه مرحp أزمة  ّا نّثورية مرحp جهامت ؛ الرأساميلل  ّ هتا ش
بقة ال يةعلطا ّام تصارهتت  وان،1921 وبلغت ذروهتا عام ،ل هور�ت احتاد ن� مجل ا
ية سو ّا يت فيل ية ّ تدخل من اخلارج والكwشرتا ية ل عىل قوى ا ّر اخل، وتقوية ّيف اTجع

Tّتاتوريةا يةع الك ّام نظمي األل ية  ممّيةت و يو ّا ع ب و،من :ة أوىللّشـ مية  ّهبزامئ و تك دهتا خ
بقة ال يةعلطا ّام ّ يف أورو� الغريل من :ة  ّربجوازيةة، وبداية جهوم عام من جانب الب

ية ¶ّ بقة ال. ن يةعلطواكنت هزمية ا ّام ية األل ّملا  آخر حلقات ت� املرحp ونقطة 1923 عام ن
يةلبداية املرحp ا ّثا هدت ن ياش اليت  ّتدر تقرارا جزيجي ّ ا ئ نظاما يف سـ ّا  الرأساميل وسري ل

تصاد »هنوض« wجهوم رأس املال واّتطور الرأساميل وق ّ يساعه، ومعارك ت ّدفا  ةع
يش العامل املهنوك هبزامئه اخلطرية ها  ججديدة خا هدت هذه املرحp سريا . ض شكام 

هور�ت احتادرسيعا يف هنوض  يةمجل ا سو ّا يت فيل ية وجناحاته اجل ّ ناء ّديةكwشرتا ب يف 
يا قو� يا ية، وتأثريا  wّشرتا سـ سـ تعاظام ك ية ألحزاب عند ام  يو ّا ع  جامهري العامل يفلّشـ

مية ثةرحp  املوأخريا. لعظا ثا لا ّ تصاد الرأساميل موازاة ل w هنوض pق ويه أساسا مرح
تصاد  هور�ت احتادقلهنوض ا يةمجل ا سو ّا يت فيل ية تقربا ّ يwشرتا هذا األخري جتاوز لقد . ك

بل احلرب  توى  يه من  قما اكن  سـ ناء«بـ يُبداية مرحp ما مس(معل ، منو »لبإعادة ا
ية عىل تصاد wشرتا w كجديد يف أشاكل واكنت هذه املرحp ).  جديدةتقنّية قاعدة ق

�ّ ية رسيع يف ّتطورسـبة للعامل الرأساميل، مرحp لن ّا تاكرات يف ّحاد ومنو لّتقن wح 
تات( سـاكريالت، ترو يةرأسونزوع إىل ) ت ّام هدت يف ذات الوقت، . اTوd ل شكام 

ناقضات ّا قو�ّتطور تصاد العاملي ويه  w ناقضات ت يف  ّتحركقت األشاكل اليت  مضن ت
يةرأسالدها سري أزمة ّحد ّام سابق ل ّا هور�ت احتاد األسواق، ّتقلص (ل يةمجل ا سو ّا يت فيل ّ 

ية، احلراكت ال يةكwشرتا ّو ناقض، منو طن يةإلاات داخل لتّا ّمرب�  هذه املرحp جتعل). ل
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ثة ثا لا ّ ناقضت بوجه خاص خطورة ّشدد اليت ،ل تجة ولتّا  ّتقلصملن القامئ بني القوى ا
يام مرحp جديدة من احلروب اإلاأل متي  قسواق، من ا يةحل ّمرب�  بني اTول ل
يةاإل ّمرب� هور�ت احتاد وحروب هذه األخرية عىل ل يةمجل ا سو ّا يت فيل ية،  ّ كwشرتا

تحرروحروب  ّا ّ يني الوطين عىل اإلل ّمرب� ّيةني، ومعارك ّتلحمل ال وإذ .  معالقةطبق
ناقضّ حدة  هذه املرحpّشددت يةلات التّا ّعا بáان ال (مل لناقضات بني ا يةرأست ّام  احتادو ل

هور�ت  يةمجلا سو ّا يت فيل ية،  ّ تاللكwشرتا wشامل ح سكري  ل ا بداية ّالصنيلع ك 
يني بني اإلّالرصاعلتقسـميه وبداية  ّمرب� ناقض، و)، اخلل ية اTات لتّا ّا بáان خل ليف ا

يةرأسال ّام بقة الّجتذ( ل يةعلطر جامهري ا ّام تداد، ل بقيّرصاعال حا ر ّ، وتفج)، اخللط ا
يةاحلراكت ال ّو ند، مرص، سور�ّالصني (طن ـي حå )، اخلله، ا ب، فإهنا  نهتت  ّتطورسـ

ناقضات  تقرارتجديد يف  wتداد خطورة و�هزتازه الرأساميل سـ ح من جديد، وا
ية۞الرأسيف ّعامة األزمة ال ّام   ل

™  
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يه أن يكون ل 2§ هائل يف فمما ال شك  يةرأس بعض اTول التقنّيةللهنوض ا ّام طابع ثورة  ل
يا (تقنّية ية، أملا تحدة األمر نالوال�ت ا ناك منو معالق يف عدد ). يكمل همفن :ة أوىل 

ية اTاحملراكت ذات احملروقات  ّا ية وخل هر� بكة ا ّا ئ لكشـ ّ يب ّتطورول  يف ّةكïويل أسا
ناعة تخراج احملروقو لّصا ّوية ات واملواد األسـطريقة جديدة يف ا يل تأ ّا ليف بزنين،  (ةل

ناعي يفة و) ، اخلصطحرير ا تعامل معادن  خفا تعامل وسائل وسـ يع هائل يف ا سـتو سـ
نقل ذات احملر ّا ية ومن :ة ؛كل ¶ّ ناكن نظمي العمل اجلديدة املقرتنة ه  ت أشاكل 

سل رسعة للعمل ا تطوير املفرط ا سل� ملتل تجة يف اللك ذô  رفع .ل  لّيةامرأسملنالقوى ا
تجارةعىل نفس ت� القاعدة رمق املعامالت يف  ّتطوريو جديد،من  ّا ية ل ّاخلار منو ج ي و

شلك هائل شلك األخري من . بتصدير رؤوس املال  لوجتدر اإلشارة إىل أن هذا ا
w ّتصادية العالقات بáان تق يه يف املرحp ظماعلبني ا سوس عام اكن  شلك  عل  حم ب

سابق ّا   ة عن احلرب۞ل

رسنالحظ يف ا 3§ تصادي منوا مفرط ا w الúّ ل تاكراتعة يف ق wيةرأس الح ّام  ل
تات، جتم( ّاكريالت، ترو سـ يت ّعات  ها أيضا تأثري مزتبنك  ّتطوري و). يف الفالحةيدالة 

توازي مع  أيضا ّنظمل� تات داخل احلدود ت سـ رأس املال يف شلك اكريالت وترو ت
ية« ت»مالقو ّ سري منو ا يةجمعات املل ّا يةرأس الل ّام يةال ل ّعا  ّالزنوع ونالحظ أيضا، منو ،مل

يةرأسإىل  ّام ناه األصيل  ل  ôسواء اكن ذ dوTهر�ء(مبعا ،  اTوdكحمطات 
سات  ناعةسمؤ نقللّصا بáيةل وا ية املّنظامتمل ااندماجأم يف شلك ) ل ا ّا  ّيةمقو الل

  ة۞ديابأ:زة سلطة اTوd بصورة مزت

يةرأسليف اّعامة تأخذ األزمة ال 4§ ّام ية عىل ّتطورتو. ال جديدةأشاك ل ناقضات خصو ص  ت
تغريقاعدة ت�  ّا ية اكمل ّذريات اجلل نظامبنة يف  ّا تصادي العامليل w فينتقل مركز . ق
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شأ نزوع مزت تصاد الرأساميل من أورو� إىل أمرياك، و wين  يف أورو� اليت يداق
بت بذô، حنو تظنا تات و تصلمت يف ترو تحررسـ ّا ّ نة ل ملتحدة وال�ت االهمي من 

ية تصادية يكاألمر wيةرأس الّتطورتو. ق ّام نوبيف بáان ل تعمجل ا َ ا به ملسـ شـرة و
تعم َا تالفويقوم . رةملسـ سق منو الخا ّتصادية  wّقوةن شاسع يف  سكرية بني ق لعوا

تحواذها  باين يف ا بáان و سـتلف ا ت ل تعامريخم wسـ.  
يةمجلهور�ت  ااحتاد ّتطورفضال عن  سو ّا يت فيل ية  ّ لطبقة ار ّعامل جتذككwشرتا

يةعال ّام تعمرات ول بáان وامجلاهري الاكدحة يف ا سـ يف لك ا  ناعدومضاد للكعامل ملل
يني مواقع اإلّهيددينشأ خطر ، الرأساميل العاملي ّمرب� تعمرات ويف ل ا ّمقدمهتملسـ يف ا

ناقضيع ت� مجل فال ميكن. ّالصني ـي إىل انفجار جديدلتّا  آخر  يفتنهتات أن ال 
  األمر۞

ية يف تصادم مط 5§ نا تاج الرأساميل ا ّتدخل قوى اإل م ت  حدود األسواق ّتقلصرد مع ملن
Tية ا ّا بáان اإلخل تلف ا ليف  يةخم ّمرب�  إفقار يدازفته احلرب وتخلّمار ا�ي ّ بفعل اTل

تعمرات تصاد العاملي . ملسـجامهري الفالحني يف ا w ية تاج مع  تصادم قوى اإل قكام  بن ن ت
ناقضاهتا وتعقظاعية اليت تلبنبعد احلرب، ت� ا ّمت  دت إىل درجة قصوى بفعل ت

ناحر الرييس اجلديد بني  ئا هور�ت احتادلت يةمجل ا سو ّا يت فيل بáان  ّ ية وا لwشرتا ك
يةالرأس ّام نه يف انقطاع وجيد .ل بريا  توازن بني أمرياك وأورو� أوحض  ع ا تع شلك «ل ملا

ية اإلوانطفاء »األملاين ّمرب� ية ل ّالربيطا يا اليت رسعان ما فأمل. ن ت بفضل ّتطورنا
ية بورة عىل دفع مثن اإلصالحات وفوائد اTيون، ال  أساسايكالقروض األمر ú، وا

شدود إىل القروض  ها، واكمل نظام عالقاهتا  تصدير بضا ية  مجتد أسواقا اك ئعل ف
ية اúددة  متراريكاألمر سة يف سـ� نا يا عىل ا ف، ويه بدورها تزيد من قدرة أملا مل ن

سو ّا ية القل ّعا هر . مل ية اإلانطفاءيظو ّمرب� ية ل ّالربيطا بارشة يف توقف ن ناعةم   لّصا
ية ّالربيطا ناعة، ت� ن سـهتا يف �طراد اليت غدت لّصا نا ف غري قادرة عىل حامية  م

سوق ّا ية الل ّعا بقة واطراد عقلنةل رمغ لك حماوالت امل يش ا توى  هجوم عىل  لط ا عسـ مل
يةعال ّام هر ذô يف . ل متريظكام  ية تصدير رؤوس املال ّتقلص ارسـا ّالربيطا رسان ن خ و
ياإلجنلزيية ّربجوازيةال ها مقرضة و نة بو ّ مزنd ا نك بصف يةة لهمي ّعا هر ذô . مل يظكام 
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pنة وهائ تصادي، إىل جانب wنطفاءإن هذا . مخصوصا يف بطاd مز w ّتطورق 
تاج، والهنوض  ثورلبáان ا ّا هر من خاللل تعمرات،  يظي يف ا ك ّع حنو تفكنزو ملسـ

ية۞ة ّاإلمرباطوري ّالربيطا   ن

يةت جناحات ّأمهس 6§ ّا ّتقن نظمي ول بáان لتّا نة يف ا ل يف بطاd هائp ومز ية م نا ّا ع ّلص
ية ّالر بح . ئيسـّ يهجيش العاطلني أكرب بعديد املرات صوأ يش علمما اكن  ناعي جل ا لّصا

ياطي wبل احلربحت تواؤهومل يقع . ق  بة �ôمل بصورة اكمp يف الفرتات احا . سـنا
هدت  يث  ثال،  ية  تحدة األمر شففي الوال�ت ا ح م يك يةمل ّا ناô، ّتقدم ّأمه لّتقن ه، اكن 

يص ّطورإىل جانب ت تاج،  تقل قوى اإل تخد�ا رأس املال ان سـيد العامp اليت  يل
ناعي بáان اليت يوجد فهيا .لّصا يل، ّتطورل وحىت يف ا سـبّ تقين من ذô ا تلق  تبب

بويه (عقلنةلا تاجانطالقةاب سـ من أ يف تقوية هائp يف العمل ) ن كربى يف اإل
شلك ه بورسيعه  تزنافوأدت إىل . ائلت يد العامp بصورة هائpسـا ي. ل ا نت آ ّو ل ة مك

تغالل، من �طرادالعمل،  يد العامp غري اسـا � ا وإجامال، ). نساء وأطفال (ّتصةل
بدلت يد العامp استا � ا ّتصة بأخرى غري ّتصةل يف ت� ّدولقد أ. خم ختفت حماوالت 

تكوين اكريالت ّالصعو� تت  ّأورويةب يةو ب ّعا تاج ت� مل ت عىل ّالصعو�ن، وإىل إعادة إ
سة  نا فنطاق واسع ويف أشاكل جديدة من ا تاج، رصاع بني (مل نحتديد حصص اإل

سات غري  نظمةساملؤ ّا  ودول قارة أورو� ويف القارة إجنلرتابني ) ت يف اكريالتمل
ّورويةاأل ساماتفسها ملا فهيا من ن ب ية نقا ّيا سـ تصادية  وسـ ّا . كد احلواجز امجلريةّوتعدق

ناطق  شلك األسواق و بح  مو م ت�ريص ثل هذه الظروف سا م رؤوس املال يف 
نجم عن ذô . مفرط احلدة سكرية وحرب اقرتابيو ع مرحp جديدة قوا�ا حتالفات 
هور�ت احتادتدخل يف  يةمجل ا سو ّا يت فيل ية ّ  اقرتابرسعة نجم عن ذô يو. كwشرتا
ـي . ّالصنيتدخل يف  ناقضات ّتطورينهتوأخريا،  تقرار«ت  wإىل »سـ åالرأساميل ح 

 pنقلب مرح تقرار«تأن  wسـ«۞pكوارث هائ pاحلايل إىل مرح   
™  
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يةرأسعالقات اTول ال 7§ ّام هور�ت حتاد� ل يمجل ا سو ّا يت فيل ية ةّ موقف . كwشرتا
يةاإل ّمرب� ية، وخصوصا . ّالصني من ل تحدة األمر يكعالقات دول أورو� �لوال�ت ا مل

يا العظمى ّعامة للك ذô هو قاعدة العالقات اTوية ال. نعالقات هذه األخرية بربيطا
نة يجة جتمّتطورإن . هيف املرحp الرا يا ا�ي اكن  ّ أملا نت نارص ن لعع القوى هو أحد ا

يةال ّر بعض۞ئيسـّ ها  ب يف تغري عالقات دول أورو�    بعض

نرص اجلوهري يف ا 8§ هم أن ا لجيب  لع يةرأس احلايل يف الّتطورف ّام تقالمعوما هو  ل  نا
تايل  ية و� تحدة األمر تصادي إىل الوال�ت ا w لاملركز يكمل تدادق يهتا شـا ن عدوا

يةاإل ّمرب� ية، من :ة كوهنا مقرض. ل تحدة األمر يكفالوال�ت ا ثل مل مت أورو� اTامئ، 
يع بقاع العامل . سـند هنوض أورو� الوسطى ها يف  مجويه تعزز يف ذات الوقت موا قع

ية. يتقربا بحت أمرياك الال ينفقد أ يا ،تص ّتدر  ، وبإزاحة رأس املال الربيطاين،جي
ية لك »منطقة نفوذ« ية اليت تقمع يف القارة األمر تحدة األمر يك هائp للوال�ت ا يك مل

نار مقاومة  يا عىل ، دوما،جتذبيه و...). نياكرغوا(ل�حلديد وا ندا وحىت أسرتا ل  ك
تصادي«أساس  w تعاون قا بقا»ل نهتا  يه  سـ حنو ذô اخلط ا�ي تضمن  ممي ه بع تتّو. ف

ية خطة واسعة يف العامل أمجع  تحدة األمر يكالوال�ت ا ملواد  امصادر ّأمهطو عىل لّسلمل
ّوية األ تإجنلرتاوإضعاف مواقع ل تاكرحطمي ب  نفط واملطاط وذô حا لل هذه األخرية 

سودان تاج القطن يف مرص وا لتدمري قاعدهتا يف إ ن تحدة  ّتطورو... ب ملالوال�ت ا
يا خمططات واسعة  ية يف إفر يقاألمر تاج القطنإجنلرتا ّقوةتدمري ليك وتصطدم . ن يف إ

ية يف  تحدة األمر يكالوال�ت ا يا�ن ّالصنيمل تل. اوإجنلرتل � ّو ية ّقوةموقعا أكرث  حت حممت 
توح« مببدأيف الوقت احلارض  باب ا ملفا شرتكا لكهن»ل سام يف الواقعيف  ت  . ّالصني قتا
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يةوهكذا، فإن  ّإمرب� شل يةل أمرياك ا ّام ياسة ل بات أكرب من  سـ متر   wخرتاق«ثب
سلم ّا ياسة »يل تاللسـ إىل  بارشة۞حا سكر�  تعمرات  م ا ع   ملسـ

رسيعة  wنطالقةتصطدم  9§ ية مبصاحل الليف ال ا تحدة األمر يكوال�ت ا يةرأسمل ّام  ل
ية ّالربيطا سائرة حنو ن ناقضف.  ال تزال قوية اليت لكنwنطفاءل ا هورية لتّا مجات بني 
سق ّتطورلمبا - اTوالر  تالك لكن مع ّحادنها من  تعمراتما يل من ا سـ إال ا  -مللقل

تعامريةواإلمرباطورية  wية سـ ّالربيطا سائرة حنو ن رمغ ما متلكه من - wنطفاءل ا
تاكر تعامري حا ناقض يه حمور - هائلسـا يةات اللتّا ّعا نةمل وتمكن يف . ه يف املرحp الرا

بل ّالرصاعذô حلقة  سامملق ا تعمرا قتال َلعامل ا لويس فقط العامل (جديد   منملسـ
تعمر َا بح ). ملسـ تعاون«صلقد أ ناحرا أجنلو- األجنلو»لا نذر - تأمرييك  يا رشسا  يأمر يك

   تآمرا هائال۞آمر القوى العظمىبآفاق ت

يا 10§ تصاد أملا هر تأثري رأس املال األمرييك خصوصا يف هنوض ا نلقد  ق مفن حتت . ظ
تصادي  w مارTبتقأنقاض ا يا يف علو هائل من جديد بفضل قروض نتصا ن أملا

يا  تعاظم دور أملا ية  تحدة األمر نالوال�ت ا فمل يايس يك بب . نتيجة ذôلسـّا و منتسو
يةرأسال ّام تاكرية ل wيا يف احنالل تدرجيي يف ح ين يف أملا ّاتفا يا يف ةق ن فرساي وسري أملا

ييت حتاد أي إمرب�يل ومعادي لال؛ غريباجتاه سو فا  يزداد تأكدا اجتاهوهو ، ل
مترار يا زمن . سـ� يارهانفإذا اكنت أملا تصادي وهنا w يايس ق سعى إىل لسـّا توالقويم 

يةعوفاق مع اTوd ال ّام يدة اليت ، اTوd ل بتحالو باد ّ ضدنتصا wاإلمرب�يل سـتع 
يا، فإن الزنعة اإل يةنألملا ّمرب� يا تدفع أكرث دوما الل ية يف أملا نا ن اجلديدة ا مت  ّربجوازيةمل

يةاأل ّملا ييت۞ حتادw اة إىل موقع معادن سو ّا يّ   فل

سه تغريا يف جتم 11§ توجب ذô الواقع  ّالبد أن  نف ّورويةعات القوى األيسـ ّدة  عفوجود. ب
ية تناقضات  ّدا ناحر الفرنيسّمقدمهتيف (يف أورو� خل بلقان - لتا ا لاإليطايل يف ا

ش يا ا لوإفر يةيق ّام بب جتم) ل تقرار عام،  ّعىل أساس عالقات عدم ا يس . عا دامئا للقوىسـ
تّورمغ تلو ّن ت� ا تغريل ّجمعات ا  حتاد wّ ضدّالرصاع أسايس هو ّتوجه ترسمة، يمل
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ييت سو ّا يّ قتفافاال. فل يا، اúر، (ة ّالصغري العديدة بني اTول ياتّ يا، إيطا لبولويا، روما ن ن
يا كيكوسلوفا ياتيه ) ّة، اTول احلدوديتشـ قاتفا ييت حتاد wّ ضد مو:ةّ سو ّا يّ  فل

ندن و�ريس يات ويه ،لوقامت وفق توجهيات  قاتفا  بصورة ّتوجهل عن ذô اّ تعربّ
يا، مبقدار م. مطردة الوضوح تمت موقف أملا نو  ا�ي ّتوجهلعني، مرحp من ذô اخي

تحضريهيدف إىل  ّا يني حلف اإل حلربل ّمرب� هور�ت احتاد الرجعي عىل ل مجل ا
ية سو ّا يت فيل ية۞ ّ   كwشرتا

ت�ر رؤوس املال هتديدا حبرب عىل ّالرصاعليس يف  12§ ناطق ا س من أجل األسواق و م
هور�ت احتاد يةمجل ا سو ّا يت فيل ية وبني اTول اإل ّ  فقط، بل أدى إىل لّيةمرب�كwشرتا

سامل ّحرب تدخ سوق قتال ّا شلّصينا ل ّية ا يون أمام . اسعةل لفأي) اكن اإلمرب�
تغالل وحركة  يام أحالف ّ تدمّثوريةسـموضوع ا يني إال واكن  نة الرأسام قر أسس  ل همي

ية ّإمرب� بب ف(ô . احåالأكرث األمور ّعامة  ل تحالف القوى لّسا ليوجد، موازاة 
هور�ت احتاد ّ ضدّيةلمرب�اإل يةمجل ا سو ّا يت فيل ية،  ّ سكري رجعي عاماتفاقكwشرتا  ّ  ع

ثور قوى ّضد ّا يقة يف صلب حتالف لّصيناة ل ناقضات مصاحل  معية يطور  ت
ينياإل ّمرب� ناقضا ّمقدمهت ويف ل ية بني اإللتّا ّمرب� ية اTل يا� ّ ا ن نا ل ية  علموية اإلحلا ق
ند اإلّقوةوال  pهائ ع ا يةل ّمرب� ية اليت  ال تألمر تار سلمي يف الوقت الراهنسـيك . بسـترت 

ينيوهكذا ميكن حلرب اإل ّمرب� شعب ل يينل عىل ا  أن تفجر صداما هائال فï لّصا
  بيهنا۞

™  
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ياسة ال 13§ سـتحدد  بáان الّربجوازيةت يةرأسل اآلن يف أغلب ا ّام يتني جوهرتني ل  ؛مبهم
سة«الز�دة يف  ىلواأل نا فقدرة ا يد أي تطوير »مل ية الرأسشـتر ّام ية و،ل ثا نا ّ  حتضري ل

هة . احلرب ياسة من ا جلوتؤدي هذه ا ية لسـ åجwّ بقة ع لطإىل تقوية الضغط عىل ا
يةعال ّام ها ل تغال سب ا ل ورفع  سـ تخدامن تصادي وسـوا w ساد بل اإل ق  ف يايس سـ لسـّا

ية ثل wشرتا كا�ي  يةاT-مت ّميقرا تاجئ ذô  أداته عط نىل حنو مطرد وذú ôاهبة 
تغالل الفاحش۞ wسـ  

نظمي رأس املال 14§ برية يف  ية العقارية ا شاركة ا تيقوي متركز رأس املال و لكم  بوجه مللك
نظام عرب عام ّا ندمج ل بار ا�ين  تغلني ا نيك، دوما،  قوى ا ت ا سـ لكب ِ مل ّنظامهتل م بأ:زة م

بارشة  dوTيرأس«فإذا اكن نظام . مسلطة ا ّام بري، »باTوd احلرية ةل نظام «ك، بقدر 
تصاد سكريةا قا يةرأس إىل ّالزنوع إثر احلرب، فإن »قلب« قد »لعTوd ا ّام اTوd  ل

يا عىل تاج ومتركزلا�ي يرتكز حا ، إمنا هو بدوره ةرسعبقتصاد  wن تطوير قوى اإل
تأساس  بداية تصاديحالفاتللموضوعي  w سكري- ةق بpدامات ّ الصاجتاه يف ةلعا . ملقا

ناعة ا�ي يمت حنو ّتوجهلويلعب ا تاج دورا جوهر� لّصا ية يف حتضري قوى اإل يا ن ا ئ لكمي
  ية ذô الواقع۞مهّأيف احلرب املعارصة ويزيد من وضوح 

ّنظامتإن منو ت� العالقات بني اTوd و 15§  يف ّربجوازية األعراف ومتركز لك قوى الم
بّربجوازيةاTوd ال يع ا نه يف  تج  ل  مج ع يةرأسáان الني ّام يا يف اكم ل نظام« لجعمنوا ر ّا  ل

منو . »احلكويم الربجوازي هر ذô ا لو بري خاص(يظ ّوهو  نة من تع ه عن املرحp الرا
يةالرأس ّام يايس يف اúال ) ل يةيف اTّعامة من خالل األزمة اللسـّا ّميقرا ية والط ّربملا  ن

يع الص. يالربجوازتني ته عىل  ّويضع  مج ّتصاديدامات wبصم بني رأس املال والعمل ة ق
بري يضع العاملفلك. قصوىّ حدة ويعطهيا تصادي  ك إرضاب ا  يف موا:ة ق
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تات ال يةرأسسـالرتو ّام سلطة دوd اإلتارباطتالعمالقة املربطة أوثق  ل ينيب  ّمرب� . ل
سب أي واحد من ت� اإلرضا�ت طابعا   ôسـ� يا عاميكت يا أي طابعا  ّيا طبق  ،اسـ

ب .  اTوdّ ضد»هّاملوج«من ت� اإلرضا�ت بطابع اإلرضاب  أي واحد ّتطورع يطو
َربجوازية الُوضاعِكره ت� األُوت دة ّجوء إىل أشاكل معقّ وسلطة دولهتا عىل اللّ
بقة الفساد إل يةعلطبعض رشاحئ ا ّام ّنظامهت ول يةا م يا ّا سـ يةل والّسـ ّنقا سادب تصاد�اف إ  ق ا

ي يا سـو يا يف اتفارباط. اسـ ل الكوادر ا ية  اإلّنقا�تلعل ّصال ي«واألحزاب ح ّاإلصال  »ةح
ّبح العامل موظ- ّربجوازية األعراف واTوd الّنظامتمب فني يف اTوd وموظفني يف يص

ّنظامت ية األعراف، نظرية اTم ّميقرا ّتصادية  wط سمل«وممارسـهتا، ق ّا ناعي ل ، »لّصا
نع -،اخل ثابة حواجز  مت يه وسائل  بقي۞ّالرصاع ّتطورمب   لط ا

ية اإلتصقل اTول 16§ ّمرب� مترار ل  ويف ذات الوقت وسائل القمع وطرقه ملوا:ة سـ�
ثورالطالئع  ّا بقة الّيةل يةعلط يف ا ّام ية  األحزاب ّخاصة ول يو ّا ع ويه األحزاب لّشـ

يدة اليت  ّنظمحالو بقة الت يةعلط وختوض نضال ا ّام ثور ل ّا ية احلرب اإلّ ضديل ّمرب�  ل
تعاظم تغالل ا wملو بارشةتتربط ت� اإلجراءا. سـ تحضري اTول مت أيضا و ب 

يةاإل ّمرب� ناقضلكهنا تعكس أيضا يف ذات الوقت .  احلربل ّيةلات التّا   وخصوصاطبق
هر من خالل ّالرصاعلك أشاكل وطرق ّحدة  بقي ا�ي  يظ ا يع لط تطبيق سـتو

ية لطرق الا ّربجوازيةال ّفا هاديف شـ wنا القانون الربملاين حول ا. ضط لونذكر   ّنقا�ته
نكور. لرتاإجنيف  سكريبوقانون بول  يني ومقع لع ا يو ّا ع وقوانني أمن . ن يف فرسالّشـ

 dوTثال(ا بلقان،  ميف ا يني ومقع ّنقا�تلوحتطمي ا). ل يو ّا ع يالّشـ اإلرهاب يف . ل يف إيطا
يا�ن وبولويا نا ينيمذاحب يف حق و. ل يو ّا ع ثور والعامل والفالحني لّشـ ّا . ّالصنييني يف ل

ثورومقع  ّا  مقاتيل اجلهبة امحلراء يف احتادوحماوالت حل . ملسـتعمرات معوماني يف اّيل
يا،  بáان اليت ال تزال فهيا األحزاب . اخل، اخلنأملا ية لويف ا يو ّا ع تعمل علنّية لّشـ

يةّربجوازيةال يةاT-ك بعون wشرتا ّميقرا ية  عىل أن تكون ت� األحزاب ط يو ّا ع غري لّشـ
ّي نضا،�. ةعلن يويلل فإن حتضري امجلاهري  تال ا ّال وا حل هجوم ّ ضدنيلق ل حماوالت ا

تكر ّا    إمنا هو عىل جدول األعامل۞ّربجوازيةرة من جانب المل
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نوعة ويف أشاكل، موازاة �ôيمنو 17§ ّ جد  مت بقة ال،ّ يةعلط مصود ا ّام ت من ّختلص اليت ل
يp هزامئها  ّثقا سابقيف املرحp ل ّا تقرار الرأساميلّتطورف. ةل w ناقضات سـ   ،عقلنةلاو ،ت

يةو نا بطاd ا ما ت بقة الو ،ملل يةعلطتزايد مقع ا ّام ، وما إىل ةّالصغري ّربجوازيةإفقار الو ،ل
ôبقي ّالرصاع يعجل  إمنا،ذ ساعلط ا ويضاف إىل ذô سري .  أمرا حمå قاعدتهتوا

بقة الّجتذ« يةعلطر ا ّام  ّربجوازية وضعف تأثري األحزاب الأورو�يف بáان ّالعام  »ل
تفري العامل ا�ين اخلالصة يف جامه ّا يةل يةاT-ك جزء مهنم حول wشرتا ّميقرا  وجزء ط

يةآخر حول  يو ّا ع يةاعåد ويزداد .لّشـ يةاT-ك wشرتا ّميقرا ة ّالصغري ّربجوازية عىل الط
نحو،ةّمغري ية  قاعدهتا ،ل عىل ذô ا åجwّ بقة الع يةعلطمن ا ّام  ّربجوازية إىل الل

منو تأثري األحزاب . ةّالصغري ية يو يو ّا ع بقة اللّشـ يةعلطيف صلب ا ّام فإذا اكنت بداية . ل
هدت نضاالت  تقرار رأس املال وجهومه قد  شمرحp ا يةسـ ّدفا  كربى، فإن املرحp ع

هور نضاالت ّاجلديدة حتد ا موجة اإلرضا�ت ّمقدمهت واسعة ويف ّجامهرييةظد أيضا 
بáان  تلف ا ليف  يا، فرسا، (خم نأملا يان كيكوسلوفا ت، ...)تشـ بقة الفاضةنوا يةعلط ا ّام  يف ل

ناهضة إلاملظاهرات وفيينا،   احتادعدام ساكو وفانزييت، وحركة اTفاع عن ملا
هور�ت  يةمجلا سو ّا يت فيل ية،  ّ ناقضات . اخلكwشرتا تاج  توهكذا، فإن إعادة إ ن

تقرار الرأساميل وتعاظم wتّالرصاعّ حدة سـ بقي إمنا يؤدي، رمغ ما  ّ ا ت خذه لط
ية وwّربجوازيةال يةاT-كشرتا ّميقرا  من إجراءات، إىل الåيز الفكري وتعاظم القوى ط

ثور ّا بقة الّيةل يةعلط يف صلب ا ّام ية  وتقوية مواقع ل يو ّا ع يةعيف صلب احلركة اللّشـ ّام  ل
ية۞ال ّعا   مل

™  
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ية  اإلّتقدم 18§ ّصال ّبني مؤرشات ح يوت ها من  حما  يةة وصالبة ّيل ّيا سـ  داخل احلركة سـ
يةعال ّام تداد رمغ  يف أورو� وأمرياكل بقيّالرصاع خطورة شـا بب إن . لط ا لّسا

تصادي wجåعي wلهذا الوضع األسايس إمنا يمكن يف اّالعام ق و بطيء ّتطورل يف ل ا
يةرأسأزمة ال ّام يةومنو بعض أجزاهئا  ل ّالر ها ّ املكوئيسـّ  ببطء  أجزاء أخرىوانطفاءلنة 
ّسـيب ية بذô. ن تا لوتربط الوقائع ا ل تحدة األّقوةتعاظم : ت ية من مل مواقع الوال�ت ا يكمر

تغل ومقر ِ:ة كوهنا  ية»جناحات«(ض وربوي عاملي مسـ تحدة األمر يك الوال�ت ا ). مل
تعامرية ّقوة يا، تفقد إجنلرتا كربى Tى سـا ّتدر ها يف فقط  جي سوققعموا ّا ية الل ّعا . مل

تصاد w األملاين، قهنوض ôسار آخر ¶نوي توارباطا. وغري ذ سار، يقوم  م هبذا ا مل
ّنظامتقوامه دمج أ:زة اTوd و يا م  اليت تقودها ّنظامتمليف العل األعراف �لكوادر ا

ية يةاT-كwشرتا ّميقرا يني العامل . ط بريوقرا طوتكوين موظفني جدد من ا موظفني يف (ل
ب�áت و ّنظامتلاTوd وا شرتكة« ّنظامتمل وموظفني يف خدمة ا األعراف،م  اليت »ملا

يني، و يةعلطبقة الاممثيل «لتضم العامل والرأسام ّام  يف إدارة املراكز وجمالس سكك »ل
تعاويات، ّنقا�تل ا�مساحلديد أين تأخذ اللكمة  ن وا    ۞)اخلل

ية 19§ كساند wشرتا يةاT- ت ّميقرا يا ط سار تربجز الكوادر ا لعل  ية اليف ام طبريوقرا  لّيةامعل
ه8 عن وعي شم عن ال، وقدتسو يةرأسحملت مرت من اTفاع ا ّام زرها :را أإىل  ل

س شاطمهاملوا يدها  نة يف  بش ي بقي إىل اّالرصاعت من احلديث عن ّمرو ،ت لتّ ا بشري لط
سمل«بـ ّا ناعي ل  احتاد إىل حتضري احلرب عىل »فاع عن الوطنّاT«ت من ّ ومر،»لّصا

هور�ت  يةمجلا سو ّا يت فيل ية wشرت ّ تعمرات ّت من اTّ ومر،)تاكوسيك(كا ملسـفاع عن ا
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ياسة  بارشة  ساندة ا سـ�أللفاظ إىل ا مل هادلمل wتعامريضط w عة ّت من الزنّ ومر،سـ
بة األممّالصغري ّربجوازيةية اللّسلما ناء  عصة إىل  ئة ّ ومر،ب تحريف اخلا طت من نزعة ا ل

ية حزب العمل الربيطاين۞ يربا يا إىل  لمار ل   كسـ

يةيوافق هذا 20§ شاط wشرتا ك املوقف الفكري  يةاT- ن ّميقرا يني ط نقا ب والزعامء ا ل
يا ويف مقدمة ذô محلهتم  يني متاما و معلاإلصال ية«عام للطرق لتطبيق ح  »يكاألمر

بقة ال يت ا ساد و لطيف اإل يةعتشـتف ّام تب  (ل مكشاط  ندويب العمل ن مالعاملي، ندوات 
ّنظامتوحزب العمل الربيطاين مع ّالعام اúلس  ، اúلس إجنلرتا األعراف يف م

تلف  باري يف  تحكمي اإل يا، قوانني ا تصادي الوطين يف فرسا ويف أملا wخم ل ن جن ق
بáان  يةلا ند4 wف شرتك سك يةعغرفة « و»غرفة جتارية«م، تكوين :از  ّام  يف »ل

سا ية). لمنا يةاT- كوتقوم wشرتا ّميقرا ية  اإلّنقا�تل وزعامء اط ّصال ل ّبدور مضلح
يةإلرضا�ت واألزمات خالل ا يا ّا سـ  يف نوwتفاضات وخالل الصدامات لّسـ

تعمرات وتربيرمه  تفاضة، اإلجنلزيياإلرضاب ( العامل ّ ضدإلرهاب املوجهاملسـا  نا
يا، إعدام العامل يف  ننا، إرضاب عامل املعادن يف أملا يافيي كيكوسلوفا يا تشـ م وبولويا ر ن

تفاضة�لرصاص،  يا نا ثور، نيسـاندو ّا تفاضات، ّصنيالة يف ل  يف سور� واملغرب، نا
ثري متل لك ذô اآلن ). كوغريها  رشسةهبجامهتايكو يني ّ ضدل ا يو ّا ع  والعامل لّشـ

ثور ّا لياسة اإلقصاء من ا(يني ل تّنقا�تسـ ّ وا ملعاويات وغريها من ال  ّاهريية امجلّنظامتن
سـمي ت� ا ياسة  بáان، و مليف عديد ا تق سـ    ۞)ّنظامتل

ياسة اليت 21§ ّإن هذه ا لسـّ يون ّ ها الزعامء اإلصال ية  بقة العام سـمي ا ح تريم إىل  ّبق ّ يط ّ ل لط تق
سن ، عىل نطاق واسع ية أ بقة العام ند ا نظامت امجلاهريية  حهم يقصون من ا ل لط ع ّمل ّ ّ ف
ثورية نارص ا ّا ّ ل ياسة يه جزء مكون . لع لوهذه ا ّل ّياسة تعاوهنم مع الربجوازيةسـّ ، سـ

تضعف، ية  ها رضب وحدة الصفوف العام لوهد ّل ّ نحو، ف ّ عىل هذا ا هجامت ل لمقاومهتم 
سp.رأس املال ياسة يه حلقة رضورية يف اكمل  سل وهذه ا ّسـ ّ ياسـهتم ل سـ 
ية ية -كwشرتا ّاإلمرب� ييت(ل سو ياسة معاداة wحتاد ا سلح،  ّياسة ا يّ ل سـ ت فسـ ّل  وهنب ّ

تعمرات ية اليت تريم . )ملسـا يني لإليقاع هبذه احملاوالت اإلصال يو ّوجيب عىل ا ّ ح ّ ع لّشـ
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تابعوا ويطوروا، اآلن خاصة، جهوما إىل ية من اTاخل، أن  يك اجلهبة العام  ّ ّ ي ْل ّ ّ تفك
يو� ّمضادا  ح ياسة ّ ية لصد ا يل الوحدة ا سـّ قوامه نضال جامهريي يف  لس ّ ّلط بق ب

ية  نظامت امجلاهريية العام سـمي ا ية  ّاإلصال ل مل ّتق ّ ل ّ ية (ح يات ثقا ّنقا�ت، تعاويات،  ف ّ ّّ مجعّ ن
ية، اخل ّور�  ).ض

سمون بزعامء يلعب ية»يسار«ي من  ية دورا حقريا -ك wشرتا ّاTميقرا ط يف مؤامرة ّ
ية سـمي اإلصال ّا ح ساندون دوما . لتق يهم يدعون إىل الوحدة قوال، لكهنم، يف الواقع،  ّ ف

سرتدام ية وأنصار أ ثا ية ا ند األ ية  مودون حتفظ الطرق اإلجرا ن ّ ل مم ّع ّ م ّ.  

ية 22§ ئة أراكن wشرتا كتعرب  هي ي- ّ ّاTميقرا ط ية ّ بáان اإلمرب� ية يف ا نقا�ت اإلصال ّة وا ل ل ّل ح ّ
سجم ية عىل حنو  ياسة اخلار نعن مصاحل اTوd الربجوازية يف جمال ا مسـ ّ ج ّ ل ثل . ّ ّو تمت

ية كاملعامل اجلوهرية خلط سلوك wشرتا ياسة -ّ ية الفعيل يف جمال ا سـّاTميقرا لط ّ ّ
ية يف ما ييل ّاخلار سلحةّ ودمع قوا؛ّدمع اTوd الربجوازية: ج ّهتا ا  ؛ ورشطهتا؛مل

توسعورشاههتا  ّ ّ ية؛لل ية wشرتا سو هور�ت ا بديئ الحتاد ا ك وعداهئا ا ي ل ّمل ت فيّمجل ها  ؛ّ معود
يات ومعاهدات الهنب ّالتفا ّ تالل واإلحلاق؛ق wتعامر و w ياسة ها  ح ود سـمع  ؛لسـ

بة األمم ها  عصود ية w؛مع سو هور�ت ا ها محp احلقد عىل احتاد ا ّ ود ت مجل يمع فيّل يةّ  كشرتا
يةمن جانب ّ القوى اإلمرب� شاركهتا يف خداع امجلاهري بـ ؛ل سمل«مو ّا شاركهتا يف ؛»ل م و

ية هور�ت العام ّحتضري احلرب عىل ا ل تعمرات ؛مجل شاركهتا يف خداع عامل ا سـ و ملم
تعامرية( w ية ية يف ا ثا ية ا ند، قرارات األ ّبريسل يف ا سـ لقض ن ّ ل مم ّه ّ   .)ل

ية 23§ كبت wشرتا ي- لع ّاTميقرا ط ند ّ ياطي  ية، دور آخر ا عة، خالل اكمل الفرتة املا ت حض
شق .  برجوازي»عاميل« دور حزب ؛ّالربجوازية تطاعت الربجوازية أن  ّفقد ا ت ّسـ
ناية ّالطريق  ية  سـيب يف الرأسام تقرار ا w بعإىل ل ن ّسـ ّ يةل ية- كwشرتا ّاTميقرا ط مجp من  (ّ

تحالف يف أورو� ّماكتب ا سـ). ل تقرار ا w ّلقد جعل ن لسـ يفة ُ ية و َيب يف الرأسام ظ ّل
ية ية-كwشرتا ّاTميقرا ط يا إىل حد معنيّ با ّ كحزب قائد  ّ ّ ب تحالفات . ض تخيل عن ا ّإن ا لّ ّل ّ

يف حكومات  سمى بـ»ّبرجوازية خالصة«لوتأ ّ قد عوض ما  ي سمل «ّ ّهد ا ل ـع
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يةوإذ تلعب . »ّاTميقراطي ية-كwشرتا ّاTميقرا ط  دور املعارض من :ة أوىل، ودور ّ
ياسة ّحمر ية  سـض ودا سمل الواقعي«لع ّا ية، فقد حافظت عىل تأثريها »ل ّ من :ة ¶ ن

ية، وحققت تأثريا يف رشاحئ الربجوازية الصغرية  بقة العام ّعىل رشاحئ هامة من ا ّ ّ ّ ل لط ّ
تجذر  سائرة يف طريق ا ّا ل يا(ّل نwتخا�ت يف فرسا وأملا ن  وشاركت من جديد يف ).ن

ية لكن . احلكومة يف أورو� الوسطى تال w باه إىل أن هذه احلكومات w ّجيب ف ئت ّن
ôها ذ بات القدمية وال ميكن أن يكون  ست جمرد تكرار للرت لاجلديدة  ي كي ّ ، خصوصا ل

ية ياسة اخلار تعلق بقضا� ا ّيف  ج سـّ لي ياسة ّ تعلق بقضا� ا سـّ بوجه عام، وما  لي ّ ّ
سكرية بوجه خاص ّا ّ تلعب ؛لع نا  سـ  يةفه ية-كwشرتا ّاTميقرا ط يانة دوراّ ّ مما خ أكرث 

ية ها يف الفرتات املا ّاكن  ض  .ل
باه إىل أنه و�الرباط خاصة مبا تقوم به  w ّكام جيب ت ّ يةتن ية- كwشرتا ّاTميقرا ط  من ّ

تقوى  يني من املمكن أن  ّحتالفات وتطور زعامهئا الر يّ ّمس ية »جناح«ّ -كwشرتا
ية ّاTميقرا ط ساري ّ ي(لي ا ساوية، الرتمنا ية ا ّاملار لّ من ّسـ ل تقل ك ملسـة، مذهب حزب العمل ا
يايف إجنلرتا ية يف إيطا ل، املا ّيل ية بطرق أكرث . )كييف ناح خيدع امجلاهري العام ّهذا ا ل جل ف

ية ثورة العام ية ا تايل أكرث خطرا عىل  ّنعومة و� لّ ّ ل قض يقة .ّل Tنت جتربة الفرتات ا ق فقد  ّي ّب
نا1923ثورة ( تفاضة  يا، اإلرضاب اإلجنلزيي، ا ي يف أملا ن  وكذô موقف )فين

يني يني احلرب عىل احتاد - كwشرتا ية حتضري اإلمرب� ساريني يف  يني ا ّاTميقرا ّ لّ قض ي ّط ل ّ
يني ية أن الزعامء wشرتا سو هور�ت ا كا ي ّل ّ ّ ت فيّمجل ساريني مه يف الواقع - ّ يني ا ّاTميقرا ي لط ّّ

ية بقة العام تاتورية ا ية ود يو ّأخطر أعداء ا لّ لط ك ع ّشـ ّ شلك ّولقد تأكد هذا األمر. ل ب 
ية سلوك wشرتا كخاص  ب ساوية-ّ ية ا ّاTميقرا من لط ّ ناح »احلزب األمنوذج« هذا ،ّ للج 

ساري« ية»ليا ثا ية ا ّ يف األ نّ ّ ل ية يف مم بقة العام ّ، زمن املعارك اTموية اليت خاضهتا ا ل لط ّ ّ
بني أن .1927فيينا يف متوز  تام عن رهط �ور وأدلر ورشاكهئام  ّ هذا اإلفالس ا ّ ي ّل

ي« ّاملار ساويةكسـ ّة ا تفاضة »لمن ها الرجعي خاصة بعد مقع ا شدد من حدة تو ن، واليت  ّت ّ :ّ ّ ّ ّ
سن أداة بني نوختفيينا،  ية وأهنا أ ية العام يا، وبلك خزي، ا ح عىل اTوام،  ّ ل لقض ّمعل ّ ّّ ّ

ثورية يني خلداع امجلاهري ا ّأيدي اإلصال ّ ل ّ   .ح
سار جتذر الع بان  يني، آخني يف ا يو ّ�ا، جيب عىل ا م سـ ع حلشـ ّل امل داخل ّ

ية شمل أوئك العامل، -كwشرتا يع تأثريمه  ها وساعني دوما إىل تو ية  لاTميقرا ي سـ لط نف سّ ّ
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يني كأن يفضحوا، دون رمحة، الزعامء wشرتا ّ ساريني - ْ يني ا ّاTميقرا ي لط م ّمن :ة أهنّّ
ية اليت ّأخطر أعوان الربجوازية داخل  بوا امجلاهري العام ية، وأن  بقة العام ّا ّ لّ سـ ل يكلط ْ

يةت كتخىل عن wشرتا ية بقوة-ّ ّاTميقرا ّ ط ّ.  

ية 24§ كنظم الربجوازية، إضافة إىل ضامن عون wشرتا ّت يا من -ّ ية، ش? فا ّاTميقرا شـّ ط ّ
 .ّاحلمك يف أوقات حرجة وظروف حمددة

تصادي الرأساميل  w نظام ية، يه أنه زمن اهزتاز ا قإن العالمة املمزية للفا ّ ل ّ ّشـ ّ ّ
ية وذا بب ظروف موضو تو ّع تغل الربجوازية غضب الربجوازتني الصغرى بس يية،  ّسـ ّ ت ّ

ية  ية غري احملددة املعامل ا ئات العام نة والريف وحىت بعض ا ّوالوسطى يف املد بق لطلف ّ ّّ لّ ي
ثورة ية قصد سد الطريق أمام تطور ا ّتخلق حركة جامهريية ر ل جع ّل ّ ّ ية . ّ متد الفا ّو شـ تع

بقة  نظامت ا تحطمي قوة  بارش  نف ا لططرق ا ل مل ّلع م ية والفالحني الفقراء ّ ّالعام ّ ل
سلطة يالء عىل ا wّو ل سعى جاهدة إىل إقامة .تس سلطة  ية ا ت وحاملا مت� الفا ل ّشـ ّ

متع الرأساميل  سائدة يف ا بقات ا ية للك ا يا úالوحدة ا ّ ل لط سـ ّسـ ّ ّ ناعة (ل لّصنوك، ا ب
برية، الزراعات الكربى ّا تاتوريهتم الاكمp ا)لك نجز د مل و ك سجمةفوكشت ع وتض. ملنة وا

ية يصا للحرب األ بة  سلحة ا سائدة قواهتا ا بقات ا ية عىل ذمة ا ّالفا هلّ خص نص مل ل لط ّشـ مل ّ ّ ّ ّ. 
ُو سلط نشأ ت ساد ا شوف واإلكراه واإل نف ا متد عىل ا  dوTّنوعا جديدا من ا مل ف ملك لع يع ّ

ية  بقة العام نارص من ا سب وإنام عىل بعض ا ئات الربجوازية الصغرى  ّال عىل  ل لط لع ّ حف ّ ّ ف
بحوا موظفني يف اTوdأعوان، زعام( يون قداىم أ ّء إصال ص نقا�ت أو ح ّ، موظفو ا ل ّ

تدبوا يف  ية ا ناحلزب الفايش، فالحون فقراء وعامل عدميي املعامل ا ّ يات «لطبق مليليشـا
ية ّالفا    .)»شـ

ية اإل نت الفا ّلقد  شـ ية متّك يا بعات األزمة ا يص من  ية من ا ّيطا سـّ سـ ت تقل ّل ل ل
تصادية يف اTاخل خالل ا wلسـّو ّ ّ تلفة ق مساعدة من رأس (خمنوات األخرية بطرق 

ية  تصاد�، بعض أشاكل رأسام يا وا åهاد امجلاهري اج ّاملال األمرييك، أقىص ا لّ ّع ق ضط
dوTنظام الفايش)ا يا من ا E وخلقت منطا ،ّ ل ّ   .سـيك

ية يف لك ماكن تقربا يتوجد، اآلن، تو:ات وبدا�ت فا ّشـ ّ ها بعضّ تطورل  ّ ا . ل
تعاون ا ّومذهب ا يةل ند wشرتا كبقي، وهو املذهب الرمسي  ع تقي -ّلط ية،  يلاTميقرا ّط ّ
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ية يف عدة نقاط ّومذهب الفا ّ ثورية  .شـ بقة يف حماربة احلركة ا ية ا ّوالطرق الفا ّ ل ملط ّشـ ّ
ية يين يف ممارسة العديد من األحزاب wشرتا كتوجد عىل حنو  ية -جن ّاTميقرا ط ّ

ية ية اإلصال نقا ية ا بريوقرا ّوا ح ّ بّ ل ط   .ّل
ّ تفزاز يف جمال العالقات اTويةتت نف وا ياسة  ية  ّبع الفا لّ سـ ع سـ تاتورية . شـ Tِهر ا ّو ك تظ

يا يا، أكرث فأكرث، تو:ا عدا ية يف بولويا وإيطا ّالفا ئّ ل ن بة لعامل العامل،ّإهنام. ّشـ  لنّسـ، �
سمل ّهتديد ¶بت  سكرية وحروبلل ّ وخطر مغامرات    .ع

™  
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نظامأزمة جتد  25§ ّا  نwتفاضات يف اآلنتعبريا واحضا عهنا ّعامة  الرأساميل العاملي الل
ثورو ّا تعمرةل به ا تعمرة و بáان ا َات يف ا سـَ شـ سـ ملل ياسة اإل. مل يةلسـإن مقاومة ا ّمرب�  ل

ية  تحدة األمر ها الوال�ت ا يكاليت متار يك، (ملس ، وحركة أمرياك )انياكراغوملكسـا
ية ية النوwتفاضةتحدة، مل الوال�ت اّ ضدتينالال ّو يان طن لغل يف سور� واملغرب، وا

متر يف مرص وكور�،  تفاضةملسـا يا نوا ثور األزمة ّتطور، وسري نيسـإندو ّا ند، ّيةل له يف ا
ثوروأخريا،  ّا ّبني  لك ت� األحداث -، ّالصنية الكربى يف ل به ت تعمرات و شـما  للمسـ

نضال  تعمرات من دور معالق يف ا لا ثورملسـ ّا ية۞ اإلّ ضديل ّمرب�   ل

ها  26§ لإن الرييس يف ت� األحداث والظاهرة اليت  ية مهّأئ يةخيية �ر ّعا ثور هو مل ّا ة ل
ئات املاليني . ية الكربىلّصينا بارشة و رشات املاليني  مـي جتذب يف مدارها  م عه ف

ثل ت� ال شارك ألول مرة  رشي هائل  هور  بارشة؛  مببصورة غري  ي ب مج  يف ّقوةم
نضال ي اإلّ ضدلا ّمرب� ند ّالصنيإن جماورة . ةل ند وا ه E من ا له ية مهّأية يرفع لّصينال

ثور ّا بريةلّصيناة ل سار هذه . كية إىل درجة  ثورموأخريا، إن  ّا ها ل سه وطا بعة  نف
Tمتي يف ّتطور وميقراطيا يةع ثورة اجتاهحلها ا ّام ثور دور لك ذô وحض إمنا ي-  ل ّا ة ل
بمام أ بلك مداه أ العاملييةلّصينا يةعقة اللطنظار ا ّام ية۞ الل ّعا   مل

ثور 27§ ّا يةية ثورة معادية لإللّصيناة ل ّمرب� ويه يف ذات الوقت .  وثورة حترر وطينل
تواها املوضوعي ويف طورها احلايل، ثورة  يةحمومن :ة  ّدميقرا تحول ّبرجوازية ط ست 

يةعحå إىل ثورة  ّام ناء . ل ثور ّتطورثأ ّا ناء حترك أوسع امجلاهري الل يةعثة؛ أ ّام ية  ول حالفال
ثوريف  الفعيل ّتطورلوا ّا سا�هتا مع املل ية  ية، اليت تصفي بطريقة عا حة الزرا كني المع

نرتي«: العقاريني تواكوس« و»جلا تقلت، »لا ية الّربجوازية النا ّو تانغ (طن يو منيف ا ) لك
سكر هن يا إىل  معا ثورئ ّا يني مع اإلتتحالففة املضادة ل ّقطا  مع اللصوص تاتفق وع
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ينياإل ّمرب� نضال. انقال�تعدة أن قامت بعد ب ل نفصل ا ل�ô ال  ية اإلّ ضدي ّمرب�  ل
نضال يل األرض وا نضال يف  ِعن ا لِ س يةّربجوازية سلطة الّ ضدبل نفصل . جع الر يإنه ال 

نضال ِعن ا تواكوس( املزارعني ّ ضدل نرتي وا لا سكريني وضد حروهبم )جل لع، وضد ا
Tية ا ّا ية وتقوي خل ينيمواقع اإللشعباليت تضعف امجلاهري ا ّمرب� وال ميكن أن . ل

يل لّصينا ّربجوازية الّ ضد دون نضالّالصنيتتحرر  ثورسبية، ودون نضال يف  ّا ة ل
ثقل  ية وجحز أرايض املزارعني وإعفاء الفالحني من الرضائب اúحفة اليت  تالزرا ع

هم تحرر . هلاك تصار ّالصنيتوال ميكن أن  تاتوريةن دون ا ّد دون  العامل والفالحني، وك
نقل،  نوك وا ية وا سات األ لجحز األرايض وتأممي املؤ ب ب لس   ...اخل، اخلجن

هامت إال رشط أن  تفاضة تقومملال ميكن حل هذه ا رة تقوم هبا أوسع امجلاهري ّ مظفنا
بقة ال يادة ا ية سائرة حتت  لطالفال ق يةعح ّام ثور ل ّا نهتالّصينا ّيةل   .هميية و

ثوريمتزي الطور احلايل من  ّا يةية لّصيناة ل تا ل�خلصائص ا سكر اإلَكّب: ل ينيمعد  ّمرب�  ل
ينيواإل ّقطا يّربجوازية والع بقة الهف، رمغ ما  ناقضات، ا َ من  لط يةعت ّام  والفالحني هزمية ل

يوعي سد�، جزءا هاما من كوادر احلزب ا شـخطرية، وحطم،  لج تجاوز . َ تومل 
يةعاحلركة ال ّام وأي) . مناطقّعدة  توتواصل حركة الفالحني يف.  هزامئها بصورة �مةل
تفاضهتمتلكلت  يا�ت نا يا4 سو ية وأ ف �لظفر إال وتكونت أ:زة سلطة فال ح ح ِ
ية تقوى احلزب . حفال يوعي يو بح أكرث لشـّا يا، و يصدا سجاماخل ، ويزداد نفوذه نا

يةعوتأثريه يف أوسع امجلاهري ال ّام يةل بارومعوما، وأخذا بعني . ح والفال wتالف عت  خا
تلف أرجّتطور شاسع، جيب حتديد الطور احلايل كطور حترض ّالصنياء تراب خم  ل ا

  فيه امجلاهري Tفع ثوري جديد۞

يةبدأ هنوض جديد يف احلركة ال 28§ ّو ثور طن ّا ندّيةل متزي هذه املوجة اجلديدة . له يف ا تو
بقة ال لطتدخل ا يةعب ّام تقال ل يج يف ب(مسـ تدخال  مباي وسكك ولنسـإرضا�ت ا

يقة يف ...) اخل، أ�ر األول من احلديد يف لككو�، تظاهرات معوهذه املوجة جذورا  ل
áب ناء احلرب وبعدها . لاكمل وضع ا بري أ سارع بقدر  يع ا�ي  ثفا ك ت .  اآلنتباطألتصن

ياسة اإل يةسـو ّمرب� ية ل ّالربيطا ند ّتطور تعرقل ن ناعي له ا  جتريد  إىلوتؤديلّصا
ياهتم وتفقرمه ناك حماوd خلق رش. ملكالفالحني من  حية صغرية من الفالحني هاكنت 
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ند احلكومة  تكون  ياء  سـاأل ل يةغن ّالربيطا ية ال ن ع واإلقطاع وذô عرب إصالحات زرا
يانمهّأ نا ية  تغالل ألوسع امجلاهري الفال ها إفقار وا ها، فرا مية  ح فق تل تغالل . مسـ سـإن ا

شديد وتريته إىل أقىص حد شلك محموم إمنا يرافقه  ّالعامل  ت تغالل حيافظ ب سـ، وهو ا
ناطقعىل بودي يف بعض ا به  مل شلك  ع نضال. شـ تغالل ّ ضدليف ا w سـ هذا

بقة الّتخلصتالوحيش  يةعلط ا ّام هاز ّربجوازية من تأثري الل ية، رمغ أن ا جل اإلصال ح
يني نقايب ال يزال بني أيدي اإلصال حا بطء، لكن حå حنو . ل ية  بوسري احلركة الفال حت
يان1922هنوض جديد، بعد أن تفككت عام  بب  خ  ة غاندي وكوهنا اكنت هدف بس

يف من جانب ال ية عنمقع  ّر يةجع ية الّربجوازيةوأخذت ال. عاإلقطا يربا ل ا يةلل ّو  طن
يني( سوار يادي يف حزب ا ناح ا جا للق  ا، مكرهة من جديد عىل جتديد موقع والهئ)جل

يةلإل ّمرب� ية ل ّالربيطا سعى، رمغ تدخالهتا املعادية ن نت هذه األخرية،  ت بفعل  تع
يا ساب امجلاهري الاكدحةاتفاق، إىل إقامة نلربيطا ها عىل  ح   ّتطورمث إن اكمل . مع

ند يدفع  نة والريف، ويف لها ن، ين واملفقري املدمرنيا الفالحّمقدمهتيأوسع جامهري املد
ثوريف طريق  ّا سكر العامل والفالحني واجلزء . ةل ثورمعفقط  ّا نه ّثقفنيملي من ال ميك 

ب يادة ا تعدا، حتت  لطأن يكون  قسـ يةعقة الم ّام سكر اإلل ينيمع، خلرق  ّمرب� لكني ا واملل
ثورل، وتفجري wنهتازية ّربجوازيةالعقاريني وال ّا ية وشق جهبة اإلل ينيعة الزرا ّمرب�  ل

ند بقة ال. لهيف ا يةعلطإن �امت ا ّام رشوط الل نضال ثوري يف الزمةل الرضورية وا ل 
تقاللسبيل  ند يهسـا نارص واúمو: له ا يع ا يد  لعتو مج ية عات ح يو ّا ع يف حزب لّشـ

يد امجلاهري ال حيوعي قوي، وتو يةعشـ ّام تظم حىت يفضح ّنقا�تل يف ال نضال ا َ، وا نمل ل
يون اخلونة ويطردون مهنا۞ يا الزعامء wشرتا كفهيا هنا   ئ

ثورميكن لهنوض  29§ ّا ية لّصيناة ل تدادحمتية من جديد، و ثور خطورة الوضع شـا ّا ي يف ل
يا عا يا ند أن خيلقا وضعا  ملا سـ سـ تقرار اّيله w با ّا جديدا، وأن  ن سـ نظامسـيب يف ليقل ّا  ل

يةاعات فï بني القوى اإلّ الزنّتطورويؤكد . الرأساميل ّمرب� سكر جتّم، ول معهم يف  ع
هور�ت حتادمعادي ال يةمجل ا سو ّا يت فيل ية ومعق  ّ تدادكwشرتا  القامئ بني ّالرصاع حا

يةاإل ّمرب� تعمرات، مرة أخرىل مرحp احلروب «بع املرحp إمنا هو  أن طا،ملسـ وعامل ا
ثورو ّا   ۞»اتل
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نضال 30§ ية احلرب اإلّ ضدلا ّمرب� بpل هور�ت احتاداTفاع عن . ملق ا يةمجل ا سو ّا يت فيل ّ 
ية نضال. كwشرتا تدخل يف ّ ضدلا هاّالصنيل ا ثوراTفاع عن . تقسـمي وضد  ّا ة ل

ية النتفاضاتوwية لّصينا ّو ية حلركة ات� يه �امت . طن يو ّا ع ية لّشـ يف سـاألسا
نة نضال . هاملرحp الرا هامت  يق هذه ا بوجيب أن يربط  ملت يةعلطبقة الاحتق ّام يويم ل  لا

يلللنضال لك ذô  جهوم رأس املال وجيب أن خيضع ّضد ّتاتورية اTسبيف   ك
ية۞عال ّام   ل

نضال 31§ بáان اإللّيةإمرب� خطر حروب ّ ضدلجيب أن يكون ا يةل فï بني ا ّمرب�  وضد ل
هور�ت احتادخطر حرب عىل  يةمجل ا سو ّا يت فيل يوم تلو  ّ تظام ا ية، نضاال  لwشرتا ن مك

يوم يه بال رمحة نزعة ،لا نضال دون أن تفضح  يام هذا ا يل  ف و لق سمليسـتح ّا ، اليت ل
نة إحدى األدوات  يةهيه يف الظروف الرا ّالر يني يف أيدي اإلئيسـّ ّمرب� تحضري ل ل 

تحضري ذô ءاحلروب وإخفا ّا يه ،ل نضال دون أن تفضح  يام هذا ا يل  ف كام  لق يسـتح
سمل«عصبة األمم اليت يه واحدة من أدوات  ّا يام ، اإلمرب�يل»ل يل  ق وأخريا  يسـتح

ية يه wشرتا نضال دون أن تفضح  كهذا ا يةاT-فل ّميقرا ساعد اإلط يةت اليت  ّمرب�  عىل ل
تحضريتغطية  ّا سملَيدة بعمل  حلروب جدل ّا ية ألحزاب اإن �امت . ل يو ّا ع اجلوهرية لّشـ

بة األمم  شاط  عصيف هذا اúال يه فضح  مترارن  اقرتاحاتمساندة و ، و�لوقائعسـ�
هور�ت احتاد يةمجل ا سو ّا يت فيل سالح  ّ ية حول نزع ا لwشرتا مترارك َأن تفضح و ،سـ�

ية األحزاب  يو ّا ع  يف الربملان، مظاهرات مداخالت(َحكوماهتا يف هذا اúال لّشـ
شوارع، ّجامهريية سلح اTول اإلو، )اخلل يف ا يح  تتو يةض ّمرب� ناعة الفعيل ول  لّصا

ية  يا ئا مترارلكمي يات احلروب وwسـ� ياتن، ومزيا قتفا رسية علنّية ل والصفقات اّ عند لوا
يةإلاTول ا ّمرب� يني، ودور اإلل ّمرب� سمل«كشف أاكذيب أنصار و. ّالصني يف ل ّا  ل
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يني»لواقعيا ياT- ك wشرتا يةني حول اإلطميقرا ّمرب� بة األمم، ل يا ودور  عص ا لعل
مترين ل سري  يح و مسـوتو تف ية احلرب ال»نتاجئ«ـض ّعا ّأعدك األوىل ويف مل سكر� ُ ها  ع  ل

يا رسا سمل لك رضوب نزعة ّ ضدضالن. سـودبلوما ّا وامه شعارات ، وحتريض قل
ية  ّيو ع يةا شعار هزمية الوطن اإلمرب�يل وحتويل احلرب اإلّمقدمهتيف شـ ّمرب�   حر�ل

بحرية، وخلق خال� رسية، والعمل بني الفالحني۞ نود وا ية، والعمل بني ا لأ جل   هل

يني اإلنتصارال سوف لن يكون 32§ ّمرب� همل هور�ت احتاد ّ ضدع يف رصا يةمجل ا سو ّا يت فيل ّ 
بقة ال ية معىن هزمية ا لطwشرتا يةعك ّام بáه يف ل يكون لذا ا  أيضا معناهسـ فقط بل 
بقة ال يةعلطأخطر هزمية متىن هبا ا ّام نذ ول  ُ ترتاجع احلركة ال. جدتم يةعسـو ّام  طوال ل

سود اكمل،قود من الزمنع يست و نف ر ّ أورو� أ جع بقة ال؛ةع يةعلط فإذا اكنت ا ّام  ل
توبرة بفضل تأثري ثورة ّقت ماكسب هامّقد حق يا واكأ ثورات أملا يجة  ل و ن ل تن منسا ك

بقة ال يةعلطوبáان أخرى، فإن هزمية ا ّام هور�ت احتاد يف ل يةمجل ا سو ّا يت فيل ية  ّ كwشرتا
تد تارخي بإرهاب رجعي  ّتح صفحة من ا حمسـ ل يتف نف والو ّ ا شـ  ، إذن،فال ميكن. ةحلع

Tهور�ت احتاد عن ُفاعّأن يكون ا يةمجل ا سو ّا يت فيل ية خارج مركز  ّ   .wهåمكwشرتا
يهلق  جيب أن خي،�ا هور�ت احتادمصري إىل  لتّنبا يةمجل ا سو ّا يت فيل ية، ا�ي  ّ كwشرتا

ينيات اإلّه قوّ ضدتنتصب ّمرب� سكريل ّ ا تحضري حتويل احلرب عىل لع تظام  لة، معال  من
هور�ت احتاد يةمجل ا سو ّا يت فيل ية عىل احلكومات اإل ّ ية حر� أ هلwشرتا يةك ّمرب� ، ل

هور�ت احتاد دفاع عن َحرب يةلامجل ا ّسو فييت ية۞ ّ   كwشرتا

نضال 33§ لتوجب ا ية احلرب اإلّ ضديسـ ّمرب� نضال من أجل اTفاع عن ل ثورل وا ّا ة ل
هور�ت احتادية وعن لّصينا يةمجل ا سو ّا يت فيل بقة ال ّ ية أن تقوي ا لطwشرتا يةعك ّام َ نزعهتا ل

يةممّيةاأل تجربة أن مل تكن األحزاب . ح الكفا نت ا لفقد  ية بي يو ّا ع توى هذلّشـ ه مسـيف 
هامت األ يذ. ممّيةملا يةّةيتنفمث إن  يو ية ا ّ األ عّ شـ ّمم سابعة املوسعة هتاجلسـ  يف رأتل أن ل ا

ية  ممّية األلك أحزاب يو ّا ع نضال من أجل اTفاع لّشـ ية يف ا يوية اك هِر  لتقربا مل  في ح تظ
ثور واإلجنلزييعن اإلرضاب  ّا تجربة الالحقة أن مل تكن . يةلّصيناة ل لولقد أكدت ا ِ

هام يه الكفايةملت� ا هومة مبا  فت  نضالّخاصة ففي عديد احلاالت و؛مف  ّ ضدل يف ا
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تدخل يف  هرت قدرة فروع األّالصنيلا ية  ممّيةظ  يو ّا ع يةلّشـ تحرك غري اك فعىل ا إن . ل
يوعي املؤمتر  سادس لشـّا باه يلفتلالعاملي ا ية  لك األحزاب نتا يو ّا ع إىل رضورة لّشـ

نقائص حبزم وخوض نضال ّتخلصلا ِ من هذه ا ملتظم يف هذه ال ِن بسط (سائل م
تحريض، موسع يف الصحافة وأدب ية بأكرث )اخلل اTعاية وا بارشة ترية ذا ت، و ب م

بيوية وترية أوسع امجلاهري ال يةعح ّام ية بروح ل ّأ ية۞مم   ل ونضا

يةاTفاع عن احلركة ال 34§ ّو بáان اإلّخاصة، طن يةل يف ا ّمرب� هِدة إمنا هو من ل  ّأمهملضط ا
نضال. ن�امت الوقت الراه تدخل يف ّ ضدلا تحرر مقع حراكت ّ ضد،ّالصنيل ا ّا ّ  يف ل

شعوب  يوي عن ا بحر واTفاع ا ييش الرب وا تعمرات والعمل يف  ليع ا حل ل سـ جمج مل
بل  تخذ يف ا تفضة، ذô ما جيب أن يكون من إجراءات  تعمرة ا ملسـتقا ت ن ملسـ َمل

يوعي ويلكف املؤمتر . األقرب سادس لشـّا يلالعاملي ا ّيذية األ مم ّ يةتنف يو ّة ا ع بأن  لّشـ
ية �حلراكت الاهåمتويل أكرب  ّو نظمي الفروع امللكفة بذô العمل طن ت وبإعادة 

  .وتقويهتا
شري املؤمتر يوعي  يكام  نظمي حركة لشـّا سادس بوجه خاص إىل رضورة  تالعاملي ا ل

بáان األخرى  ية كام يف ا تحدة األمر سود يف الوال�ت ا لا مل نوب ّخاصة(يكل ج يف 
يا تايل يفرض املؤمتر؛لك الوسائل ب)يقإفر يوعي  ل و� سادس أن يقوم لشـّا لالعاملي ا

يه يع مظاهر ّ ضدفنضال فاصل ال رمحة  يضاء«مج  نرصية ا با    ۞»للع

ية العام األحزاب تكتيكجيب أن يكون  35§ يو ّا ّ ع بáان ال لّشـ يةرأسليف ا ّام  ،»ةّتقدمملا« ل
Tيل ا سام يف  بيث تدور املعارك األكرث  سح ّتاتوريةح يةع الك ّام يةل  اّ مو:،ك وwشرتا

ّنظامتلل »إدماج« أي ّضد يةع الم ّام يةرأس الّنظامتمل يف ال ّام يّاصةاخل ل ّ أو احلكو ة م
تات وضد ّنقا�تل إدماج اّوضد سمل«سـ يف الرتو ّا ناعي ل ت»لّصا ّ وضد ا حكمي ل

باري وضد سلطة حكومة ال تاتّربجوازيةجاإل جيب عىل األحزاب . سـ وضد الرتو
ية  يو ّا ع رس للجامهري اللّشـ يةعتفأن  ّام يقة القامئة بني اpّ، دون لكل، الصل لتّ الو بشري ث

سمل«بـ ّا ناعي ل ت»لّصا ّ وا يعة ل ثورلطلحكمي وبني مقع ا ّا يةع للحركة الّيةل ّام تحضري ول ّا  ل
يةللحرب ّ اإلمرب�   .ل
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تدادنظرا  36§ تات يف ّالزنوع شـال ناعةسـ إىل خلق الرتو ية  حنو ّالزنوع ولّصا ّرأسام  اTوdل
ّنظامتوتداخل  تات و:از ام ل اTوd والرتو ية، ونظرا للمذهب ّنقا�تسـ ح اإلصال

ي ّاجلديد الربجوازي متاما واإلمرب�يل  يةعندا معل يةّاT- ك wشرتا ّميقرا  جيب أيضا ،ط
نضال يةاألحزاب ال« هذه ّ ضدلتقوية ا ّعام نضال إنّإن. »ّربجوازية الل ّ تقوية هذا ا ام ل

يةتنتج عن تغري مزيان  يةّاT- كالقوى وعن موقع wشرتا ّميقرا  اليت دخلت طورا ط
يةمن الو:ة اإل - » نضجا«أكرث  ّمرب� يوعي  املؤمتر ّإذن، يقر. هاّتطور من -  ل لشـّا

س ّالعاملي ا يكادس متاما ل تهلتكتا ية مس ا�ي ر يو ية ا ّيذية األ عّ شـ ّمم ل ّ  هتاجلسـيف  تنف
تاسعة ينwتخا�ت جتربة تولقد أكد. لا يارة واحلركة نسـ الفر  هذا ختاإلجنلزيية حصة ا
يك    املطلقة۞لتكتا

يكيغري هذا  37§ توى هذا األخري أبدالتكتا تحدة وال يغري  يك اجلهبة ا حم شلك  مل  ؛تكت
نضالف يةّ ضدلتقوية ا يةاT-ك wشرتا ّميقرا تحدة ت ط يه إىل اجلهبة ا ثقل  ملنقل مركز ا فل

ينيِ وال يضعف واجب ،أي إىل القاعدة يو ّا ع  ميزيوا بني العامل  يف أنلّشـ
يني ياT- كwشرتا ساطة طميقرا ينيال عنبني املظلني بلك  يني-كزعامء wشرتا  طاTميقرا

ينيإلاا�ين مه خدم  ّمرب� يزيبل يقوي  أقذارل   .لمت ذô ا
سري وراء  (»!فلنذهب إىل امجلاهري«شعار  كذôال يزاح  تمبا فهيا امجلاهري اليت 

سريّربجوازيةاألحزاب ال يةت واليت  يةاT-ك وراء wشرتا ّميقرا من جدول األعامل ) ط
ية ممّية يف مركز اكمل معل األهوأبدا، بل  يو ّا ع   .لّشـ

بقة ال يات ا ناية حبا لطا يةعجلع ّام يةل يو م ا يوي عن أصغر مطالب امجلاهري و ،ل حلاTفاع ا
يةعال ّام ّنظامتعميق يف لاتوغل لوا ،ل يةع امجلاهري الم ّام ية( �ام اكنت ل ّنقا ية، ، ثقب فا

ية،   يف ّخاصةتقوية مواقع احلزب يف الورشات واملصانع وو ،)وغريهاضر�
سات الكربى رشاحئ الو ،ساملؤ يةعلالعمل بني ا ّام تأخرة ل يون(مل ا وبني ) عالعامل الزرا

شعارات احلزب ّالصغري لك ذô إمنا يكون بربط املطالب ؛العاطلني ية  يو بة ا مل
ية ربطا مطلقا سب امجلاهري . احلزب اجلوهريةت� يه �امت . سـاألسا كوال ميكن 

ها فعال إال � هامت۞جنازيكوحتر   مل ت� ا
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يةليف جمال احلركة ا 38§ ّنقا يوعي ملؤمتر ، يقدم اب سادسلشـّا يع لالعاملي ا مج أقوى نداءا إىل 
ية األحزاب  يو ّا ع وجيب .  يف هذا القطاع من اجلهبةّخاصةعمل أقىص، ب قومبأن تلّشـ

نضال من أجل  ينيتأثري لأن يكون ا يو ّا ع  يف وقت ّقوة اآلن بأكرث ّنقا�تل يف الّشـ
يه  يونفيقوم  بáان بإقصاء حاإلصال ينيل يف عديد ا يو ّا ع سار معوما (لّشـ نارص ا يو ) لع

يةل اّنظامتملمن ا ّنقا يون �ددين . ب يو عبدون تقوية املواقع الرضورية يكون ا لشـ ف
يةع عن اكمل امجلاهري ال�النعزال ّام نظمة ل ّا �ô وجب عىل . ّنقا�تل يف امل

يني يو ّا ع ثابر، يف الّشـ بور و ل أن يقوموا بعمل يويم،  بوا يف ّنقا�تمص يكسـ، وأن 
ليون أوسع امجلاهري ا يةع ّنقا نكني قوميني ومقاتلني ال من :ة أهنم  ا نفوذب حمنظمني  م

Tيل ا ّتاتوريةسبفقط يف  يةع الك ّام يل املطالب اجلزية اجلارية Tى ل ئ بل أيضا يف  بس
يةعامجلاهري ال ّام يري اإلرضا�تمن :ة أهنم  ا، ونفوذل وال ميكن لألحزاب . تسـقادة 
ية  يو ّا ع يةلواملعارضة الّشـ ّنقا ثور ب ّا نضاالت إال ّيةل ياد� يف ت� ا سب دورا  ل أن  قت تك

يةّ ضدبنضال رشس يةاT- ك wشرتا ّميقرا ية اط بريوقرا ل وا ط يةل ّنقا ياب يا سـ الفاسدة  . سـ
بل لك يشء، فلتحقيق جناحات فاص سب امجلاهري، جيب، إذن،  ية  قp يف  ك معل

ّتحضري� wهåم يق لإلرضا�ت ل Tيةلمعل جامهريي، تقوية الفرق ا(ق ا ّنقا ) اخل، ب
تقامة اجنازهاو تعاملخلق جلان اإلرضاب  (سـ� سةسـوا سري ) س جلان املؤ لتفوتقدمي ا

يايس  تلسـّا باب وظروف جناح أو إخفاق أي إرضاب أو صدام ا قأل متارسه صادي سـ
  .مجلاهريا

ّنظامت وّربجوازيةأمام اجلهبة املوحدة لáوd ال ية ام بريوقرا ل األعراف وا ط يةل ّنقا  ب
ية اإل ّصال باري، ح تحكمي اإل نق حراكت اإلرضاب � هد  يعا ا بذلون  جا�ين  لجل خل مج ي

همة اجلوهرية  تمتفإن ا بادرامجلاهري  يف إطالق حر لطاقة ثلمل ا، وتفجري هتمو
نقابة ّ ضدذا ما توفرت الفرصة حىت لو اكن ذôاإلرضاب إ ية ا بريوقرا ل إدارة ا ط ل
ية يون . حاإلصال يو عوال يأبه ا تفزازلشـ يني ا�ين يرمون سـ� ح من جانب اإلصال

سـمي احلركة ا لإىل إقصاهئم و يةتق ّنقا ينيوإمنا عىل . ب يو ّا ع تدابري لّشـ تخذون ا ل أن  ي
تة با يني ا شل رض�ت اإلصال غالالزمة  مل نضال بلك الوسائلمفن . حل  لالرضوري ا

هزمية ّضد يك ا ل  مثن«الوحدة (تكت تخيل عن اTفاع عن الرفاق ا�ين »ل�ام اكن ا ل، ا
يوي تخيل عن خوض نضال  حأقصوا، ا باري، خضوع مطلق ّ ضدل تحكمي اإل ج ا ل
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بريوقراطي، إضعاف نقد  نقايب ا لهاز ا ل ية، اللج حيادة اإلصال وعىل ). وغري ذôلق
يني يو ّا ع بوا اينتظموانظموا من مل ي أن لّشـ ل بعد، وأن  ية، وأن ّنقا�تيكسـ ح اإلصال

ملنظموا ا�ين أقصوا، وعلهيم أن يربطوا ا بهتا احلراكت اّنظامتي ية اليت  ل ا يةكسحملل ّنقا  ب
ثور ّا ية اّيةل يدرا ل � ل يةلف ّنقا ثور ب ّا يث ( إذا ما اكنت الظروف مالمئة ّيةل بáان  حيف ا ل

يةلااحلركة  ّنقا سب وال جيب عىل . ت� يه �امت جدول األعامل). مةمنق فهيا 
يني يو ّا ع نضال من أجل وحدة لّشـ بادرة � تخلوا بأي وجه من الوجوه عن ا ل أن  مل ي

يةلاحلركة ا ّنقا ياب يا وأ مم قو يو�. م ياسة ّ ضدحوجيب علهيم أن خيوضوا نضاال  سـ 
ها  سـمي اليت متار سا يةلتق ّأ يةمم ها القو سرتدام وفرو م أ ع بعا ،م تدات و  خطورة دشـال

ية  بني ّالرصاع يو ّا ع ية واإللّشـ ّصال ـيلا منفإنه ح يون معلّ أن يطوهيبد يو عر ا  لشـ
يةلالفرق ا ّنقا ية  ب يو ّا ع يةلواملعارضة الّشـ ّنقا ثور ّنقا�تل واب ّا  ، وأن يدمعوا معلّيةل

يةل اممّيةاأل ّنقا هاب ط امحلراء وشا   . بلك الوسائلن
ية عىل األحزاب  يو ّا ع ساند األلّشـ يةلة امانطلسـية واألة األمانتأن  ّنقا  ألمرياك ب

ية  ية طاملا تقفان عىل أر ضالال ني بقي وختوضان نضاال ثور�ّالرصاعت  ّ ضدلط ا
يةاإل ّمرب� سب ل هد  بذالن ا لك و تقاللجلت تعمرات۞سـا به ا تعمرات و سـ ا شـ ملسـ   مل

باب يف ّمهأإن تعاظم  39§ ناعةلشـية ا يد بفعل لّصا يةرأس الشـتر ّام وتعاظم خطر احلرب،  ل
بابإمنا يط سأd تقوية العمل بني ا  ôشـرح ذ شلك من احلدةلم ويلكف . خاص ب 

يوعي ملؤمتر ا سادسلشـّا ية لالعاملي ا ّأ باب مم يوعي لشـ ا ها لشـّا  dسأ تكتيكبدراسة  م
ها يف العمل  باب العاميل، �النطالققوطر نظمي ا يع  شـ من رضورة تو ت  واعåدلسـ

نوع يف  تقطابهتطرق أكرث  يوية سـا نوشاط عن طموحاته ح، واإلجابة بأكرث 
w ّتصادية ية الق ثقا فوا بة ّعامة ل نظرية مع احملافظة يف ذات الوقت عىل طابع ا بيوا لشـل

ية  يو ّا ع يايس لّشـ   .الكفاTلسـّا
تعاظم  تاج فإنه من الرضوري من :ة أوىل، تقوية مهّألونظرا  باب يف اإل نية ا لشـ
يةلمعل الفروع ا ّنقا ية، ومن :ة ب ¶ّ نظمياختاذ، ن باب لت تدابري  يات  شـ   ّخاصةمجع

باب  نضال من أجل مطالب ا ية، �مهتا ا يو بة ا ية ا يدرا يادة  شـحتت  ل ع شـ ب لل ل يشـ ف لق
ّتصادية لعاميل wا يةإن �امت . ّنقا�تلل يف اقبيُأي) مل ق ّأ باب مم يوعي لشـ ا لشـّا
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ية يه تصادي: سـاألسا w نضال قا يادة اإلرضا�ت ونظمي و ،ل شاركة يف  تا قمل
باب يف بول و ،ّنقا�تلالعمل يف او ، بعض احلاالتلشـإرضا�ت ا نضال من أجل  قا ل

باب فهيا بة اخرتاقو ،لشـا ية لشـبي ا يو ّا ع مليع الّشـ  �ام اكنت طاملا فهيا ّنظامتَمج
ية، ّنقا�ت(شـباب عاميل  يات ر� ض،  يدّ ضدالعملو ،)اخلمجع  انعطافو ،لتجن ا

تقوية العمل امجلاهريي يك والطرق  لفاصل يف ا هامت حتدون فب ؛لتكت مليق هذه ا ق
يةسوف لن تكون  ّأ باب مم يوعي لشـ ا يقيلشـّا نظمي نضال جامهريي  توى  حقيف  ت  مسـ

ية اإلّضد ّمرب� يوعي ملؤمتر وإذ يرى ا.  واحلربل سادسلشـّا يري لالعاملي ا ذô تغ أن 
يك يف  ية  ممّيةِلزم لك فروع األُ العمل امجلاهريي رضور� فإنه ياجتاهلتكتا يو ّا ع لّشـ
ساعد متقدمي  تظاماة أكرث ب ية، وأن تكون هذه األخرية ّنظامتمل نا يو بة ا ع ا شـ لب يشـ ل

يادة أكرث  تظامقحتت  ية  وعىل األحزاب ،نا يو ّا ع  مضاعفا �لعمل اهåماأن تويل لّشـ
يات األطفال  يدرا شاط  لبني أطفال العامل و فن يةب يو ّا ع   .لّشـ

يوعي ملؤمتر ف اّويلك سلشـّا ّالعاملي ا ّيذي ُادسل ية لشـّا ممّيةة األتنف ّيو تخذ، عرب ع تبأن 
ساء األأمانة يات وبني ممّيةلن ا نا ع، تدابري قصد تقوية العمل بني العامالت ا لص

يالت معوما  بات« يف ذô عىل جتربة �العåدلشغجامهري ا    العامالت۞»ئجمالس 4

ية  األحزابيكتيس معل  40§ يو ّا ع يp األر�ف لّشـ  مع ّخاصةية ّمهأشغبني أوسع رشاحئ 
يةحبرب منو الهتديد  ّإمرب� يوعي ملؤمتر  ويقرر ا، جديدةل سادسلشـّا  اعåدا لالعاملي ا
تاجئ  يا تقويةنwتخا�تنعىل  ن يف فرسا وأملا يني وصغار ن ع العمل بني العامل الزرا

باه ويلفت ،الفالحني wبوجه خاص إىل رضورة تقوية العمل بني الفالحني نت 
ية مالحظا أن معظم األحزاب  يو ّا ع تهاكنت قلّشـ ية ويلكف . كد تر ّيذية األ مم ّ تنف

ية يو ّا ع ياء العمل بني الفالحني �ختاذ لّشـ تدابري إل يع ا ح  ل بáان ّخاصةمج ل يف ا
ية  بلقان، بولويا، (عالزرا يا، بáان ا نروما ل يا، ôوكذ) اخلن يا وإيطا ل يف فرسا وأملا ن ن

ها . وغريها ياء معل عاجp تدابري �ختاذيلكفكام  يةح إل ّأ يع فروع ُ وي. الفالحنيمم مجلزم  ِ
ية  ممّيةاأل يو ّا ع   مبساندة ذô العمل۞لّشـ
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يوعي ملؤمتر ويلكف ا 41§ سادسلشـّا ية لالعاملي ا يو ية ا ّيذية األ عّ شـ ّمم ل ّ يع �ختاذ تنف مج 
ساعدة ا تدابري الرضورية  ملا مل بáان الّنظامتل يةرأسل اليت ختوض نضاال حترر� يف ا ّام  ل

تعمرة واليت حترك أوس بáان ا َويف ا سـ يp من أجل اTفاع عن ملل لشغع جامهري ا
ثور ّا هور�ت احتادية ولّصيناة ل يةمجل ا سو ّا يت فيل ساعد حضا�  ّ ية واليت  تwشرتا ك

يض،  هم . اخلباإلرهاب األ يون  يو معلومن الرضوري أن يقوي ا ع يف  هويصقلولشـ
ّنظامت يل م نضال« و»مجموعات الوحدة«قب من  ية اإلّ ضدلرابطة ا ّمرب� مجعية « و»ل

ييت حتادقاء wأصد سو ّا يّ نجدة امحلراء األ« و»فل نجدة ال« و»ممّيةلا يةعلا ّام ، »ممّية األل
ية  وجيب عىل األحزاب ،وغريها يو ّا ع ساعد ت� الّشـ ملأن   بلك الوسائل، ّنظامتت

س ية، ّأمهتوأن  ها ا حملل يف رش حصافهتا، وأن تدافع عن فرو ع   .اخلن

تدادإن منو القمع  42§ بقي من جدّالرصاع شـوا ن إماكية احلرب، إمنا يضعان معيد، لط ا
ية أمام األحزاب  يو ّا ع رسيلّشـ هاز ا سأd ا ناول  ل�مة  جل م هات  يف الوقت حل و

ناسب بp ووحدة اخلط ؛ملا يري املعارك ا هاز ا�ي بإماكنه أن يضمن  ملق ذô ا تسـجل
يني۞والعمل  يو ّا ع  لّشـ

™  
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ية ممّيةنقائص هامة يف فروع األّ عدة جيب يف ذات الوقت أن نالحظلكن  43§ يو ّا ع  .لّشـ
يفممّية الروح األّتطورف ية  ضع الكفا هوية من خالل . ح هر رضب من ا جلو يظ

نقاص wبريست سائل ذات املدى ا لك من ا  ، غري اكفّنقا�تلكام أن العمل يف ا. مل
تأثري  نعدم القدرة عىل تقوية ا لو يايس ت تقر. نظميلتّ�لسـّا  وبعض ،مسـوتعداد احلزب 

َه ية ا يات القو ملضطاألحزاب ال هتمت �لعمل بني الفالحني واأل م يه الكفاية دةقل  ،فمبا 
ها  يب  ية يف أ:زة األحزاب وأسا بريوقرا معلورضب من ا ل ط  غري صp �مجلاهري(ل

ية بادرة فاك تقطابم،  ية األعضاءسـال يو�ف غري اك يس  ح، معل اخلال� القاعدية   مبا ل
تقالفيه الكفاية،  نظري ).  مركز ثقل العمل إىل موظفي احلزبنا تو�ن ا لوا ملسـ

يايس و يا Tى كوادر األحزابلسـّا سبيفان  سات . نضع يا4 تكون الصp �ملؤ سوأ ح
يفة سات أبعد من أن ،ضعالكربى  نظمي األحزاب عىل قاعدة خال� املؤ س وإعادة  ت

  كثري۞وغري ذô من األمور  بعد، انهتتتكون قد 

يوعي احلزب جيد  44§ ية ا�ي أشادت اإلجنلزييلشـّا يو ية ا ّيذية األ عّ شـ ّمم ل ّ يف بنشاطه  تنف
سابعة ّعامة  الهتاجلسـ تقال من ذô ؛نفسه اآلن أمام �امت جديدةلا  زعامء اúلس نا
ميني جفأةّالعام  سار حتول حزب العمل حز� ،لوحزب العمل إىل ا يام و يا -كاشرتا ليربا ل

يةمن طراز األحزا يةاT-كب wشرتا ّميقرا باطتطبيق ( يف القارة ط يايس نضا أكرث سـ 
با، سـنا ية، ت هاز مركزة عا ل مركزة ا ينيوإقصاء ). اخلجل يو ّا ع ثور والعامل لّشـ ّا يني معوما ل

ية رشوع اإل«و. ّنقا�تلمن ا ّصال سـمي اح ليف  ثال ذô  (ّنقا�تتق ندامو ). سكتلا
ناô منو  ية أخرى،  هلكن، من 4 سار  إّالزنوعح يعةليىل ا طلند  لك ذô .  العاملع
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يوعي يضع عىل عاتق احلزب  يا واحضا وحزمااإلجنلزييلشـّا  حزب ّ ضدطبق موقفا 
هر ف. العمل يوعي احلزب ظقد أ  ،ّنقا�تل من اwقرتاب جناحا يف اإلجنلزييلشـّا

شاطه تقامة بنويقوم  ية، ّ عدة  يفسـ� هم لكنه معلجماالت  الوضع اجلديد رمغ ذô يفمل 
نه بريا بإعالنه عن شعار ارتكبففي آخر مؤمتراته، . حييف   قوامه مركزيك خطأ 
يةعحكومة  ّام نة حزب العملل ّيذيلتّ اجل تراقهبا  ية واحلال أن . ةنف ّيذية األ مم ّ تنف
ية يو ّا ع تاسعةّعامة  الهتاجلسـ يف اختذتاكنت قد  لّشـ يا لا  وضعيف تكتيك، قرارا 

يوعي مل معل احلزب  يف اكانعطافا لّجس  اجلديد،إجنلرتا  ويف احلركة اإلجنلزييلشـّا
يةعال ّام تقاللوقوامه  ؛ّةاإلجنلزيي ل يوعي حلزب ا سـا تقالال لشـّا ّيسـا نضال و ،ا �ماطبق

يه سمل«فضح و ، حزب العملّ ضدفال تراجع  ّا ناعي ل ناعة م� ؛ وموند»لّصا  لّصا
ية الفايش يا ئا يعو ،لكمي تحراكت سـتو  ،قيادة اإلرضا�تو ها،تنظمي وتقوية ةّالصغريل ا

ياسة احلكومة ّ ضدحيوينضال و يةسـ  ّاخلار نضالو ، وضد حزب العملج  ّ ضدلا
تدخل يف  هور�ت احتاد وضد حتضري احلرب عىل ّالصنيلا يةمجل ا سو ّا يت فيل ّ 

ية ثورمساندة و ،كwشرتا ّا نديةل يوعي حلزب ا ت� يه �امت ؛لهة ا يةلشـّا ّالر  يف ئيسـّ
تدابري لوعىل احلزب يف. الوقت الراهن تخذ لك ا ل ذات الوقت أن   تعداده،يف يد زيي

سات، ويقوي :ازهّيطوو ت وأن يربط أكرث �مجلاهري يف الورشات ،سر مع8 يف املؤ
به ومن  وأن يزيل ،واملعامل بادئه منهمذ يةم  يا ّا سـ نظر، من  امفهيما  لّسـ ليق ا ض

ôيوعيا ُؤمتراملم ِلزُيو. وغري ذ سادسلشـّ ّ العاملي ا عا ّر نقاشا موسّن يطوَاحلزب بأ ل
يق يكه وحول طرق  يري  بحول  ت تطتغ   ه۞تك

ّيذي قدمت 45§ يةةتنف يو ية ا ّ األ عّ شـ ّمم يحاتقدير ل يوعي حلزب ا خلط احص   الفرنيسلشـّا
يايس  سّعامة  الهتاجلسـومع8 يف لسـّا ّا سـّخاصةادسة ول تاسعةهتاجل يف   ؛ل املوسعة ا

سة هذه يف فقد قررت  ييك يف األخرية أن من الرضوري أن يقوجللا يري  تم  تكتغ
يوعي سـياسة احلزب  تخا�تيف ما تعلق �الفرنيس لشـّا ية النال ّربملا قررت يف و ،ن

يوعي ذات الوقت أن من الرضوري أن يغري احلزب  الفرنيس موقفه من احلزب لشـّا
يى تصفأن ورضورة ،wشرتايك يد الائ هنا تقا ل بقا� ا يةل ّربملا .  صفوفه من واألحالفن

نت جتربة  نضال بيفقد  ية حصة امحلp نwتخايبلا بwتخا ناô أخطاء فقد. ن ه اكنت 
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 pشاط امحل هرت نقائص يف  نتلفة و يةظخم بwتخا ياب صp بني العمل ونضال ن كغ، 
بقة ال يةعلطا ّام بارش، وضعف كوادر احلزب ال ل ا ّياديةمل نقوص بني العامل ق م، ومعل 

يني واحلريني والفالحني فالفال بب، تقوم. ح سهذا ا يوعي  أمام احلزب لل الفرنيس لشـّا
يون ( من ذô تقوية العمل يف صفوف امجلاهري ؛اآلن �امت جديدة نا عالعامل ا لص

يةع، وتقوية احلركة ال)ّخاصةوعامل املصانع واملعامل ّعامة  ّام نقايب ل سني العمل ا ل، و حت
بقة الّجذر� يادة اإلرضا�ت ويف معوم نضال ا شاط يف  لط، وبذل مزيد من ا قن  لّيةامعل

يق  يني، و نقا بارش، ونظمي العامل غري ا با ب ل ت يةتطمل ّدميقرا ية ط ّنقا ساعا أكرث ب يع تا مج عىل 
ّنظامت هيالك ية م لنفدرا سني معل  العمل املك ينيحتوحدة العامة، و يو ّا ع  يف لّشـ

يوعي  وجيب عىل احلزب ،ّنقا�تلا شاطه املعادي الفرنيسلشـّا ن أن يقوي 
شاطه تعامر، وأن يقوي من  نلال يه، يف ما خيص.  بني العامل األجانبسـ ّو ياعل  تهح 

Tية ّا ّا ناضل بخل بل لك يشء،ّقوةيأن  ميني اليت تعارض خطاجتاهات ّ ضدق،   هل ا
يايس  بلسـّا هر عضباجلديد  ية الwحنرافات(جل ا ّربملا ة ّ الفوضويwجتاهات، وبعض ن

يةلا ّنقا يّنظامتمل، نزعة إعادة اب ّ الرتا  اجتاهاتت أن هيزم  يف ذات الوقيهعل و،)ةب
سار« يادات اإفراط يف تقدير دور احلزب،  (»ليا لسلط بعض ا لقت يةّ ّنقا ، رفض ب

ت ّيك اجلهبة ا مل نظمي جمال يف يهعلوجيب ). اخلحدة، تكت تلتّا ّ، أن  تّخذ لكي ّ ا دابري ل
يع قاعدته يف املؤ ّستو سـ ياة ل حلسات الكربى، وأن يقوي فهيا خال�ه حىت يدير ا

ية يا ّا سـ نخرطني جدد۞ فهيا لّسـ تقطب مهنا  مو   يسـ

تطاع 46§ يوعي  احلزب سـا تعرلشـّا ّاإليطايل، رمغ ما  نايئض _ من إرهاب ي  ْ، أنسـتثا
ّنظامتحيافظ عىل  رسم ّه ا يد يايواصل دعأن ة وّيل ته احلزب الو حته وحتريضه،  بصف

ناضل فعال من أجل قلب الّا� ية يي  ّفا نظاموشـ ّا تطاع.  الرأساميلل ق ّ أن حيقسـوا
بقة التأثريا فاصال نارص ا شط  لط يف أ ع يةعن ّام هم أنل ل ظت بفضل ا�ين أمكن 

ي لنفدرا ينيّعامة  العمل الةك يانة الزعامء اإلصال حقامئة رمغ   ارتكبلكن احلزب . خ
ناسب حىت حيافظ عىل اكمل  ملخطأ مفاده أنه مل يغري طرق مع8 يف الوقت ا

ته  ثورحيكفا ّا ية  يف وضع ال؛ يف الوضع اجلديدّيةل ّر يةوانني والقجع نا wئ ثت يةسـ . شـ الفا
هامت  تيس ا مل�ا  يةية مهّأية يف هذه اآلونة لتّنظمياتك نا ئا ثت يوعي حلزب عند ا سـ لشـّا
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ّنظامت اسرتجاعتكوين كوادر جديدة، (اإليطايل   قوية، طرق جديدة يف ّجامهريية م
تحريض   ).لالعمل وا

ياته  يةحاكن هذا احلزب من :ة  ّاTا يط املذاهب اخل نا خل، قد صفى  �مي�ي اكن 
نظر ةعىل أعضاء احلزب، وحقق وحدة و: يباملذهيف ل ا قدر  عىل اسةلسـ وا

ن،كبري نجاحات هسـمتك و ية wحنرافات ّ ضدمن مواصp نضا_ل هذه ا رفض (لميين ا
نضال من أجل دور  يةعلطبقة الالا ّام ياديل  wحنرافات� تف. حبيوية مضاعفة) لق ا

يوية،يف الوضع الراهنعليه خطر جدي  ناضل  حب وعىل احلزب يف ذات الوقت أن   ي
سب أوسع امجلاهري اجتاه لك ّضد ك يرفض أو يقلل من إماكيات معل واسع قصد  ن

يارات غري  تأثري ا تاليت ختضع  ية لل يو ّا ع ية املعادية لللّشـ ّفا ية أو اليت حتاول الشـ ّفا أن شـ
  تأثر فهيا۞

يوعي لحزب لني صوتبلغ عدد امل 47§ يون  ثالثة مالاألملاينلشـّا يف ملليني وربع ا
بني هذا العدد.نwتخا�ت األخرية ية  تأثري ي  يو ّا ع هائل يف امجلاهري اللّشـ يةعلا ّام ، من ل

ناقض، و:ة أوىل شديد بني تأثري احلزب وجحم تعداد أعضائه لتّا تقرار تعداد (ل ا سـا
وما حققه هذا احلزب من . ) عضو حزيب125000 4خب لـ 3250000: احلزب

يةلمعني يف احلركة اجناحات بقدر  ّنقا هامت اتوافق أبدا معق ال ب مل ا ه و: نتصبة يفمل
مية؛  .يف هذا اúال نجاحات ا لعظوجيب أن نربز ا ية مقاتيل اجلهبة امحلراء ّتطورل مجع 

ية  سارو، ّجامهرييةمجعحنو  سخ ليجتاوز احنرافات أقىص ا يا، و ّ هنا تف نني«ئ  »ليمجموعة 
ية يةميقاT- كالىت نواهتا wشرتا ّرا هاط يقي  شفت جوهرها ا س  بنفحلق  ولك ذô نرص .ك

يوعي  واحلزب .عظمي يف ذô احلزب يش لشـّا جلاألملاين واحد من أجود طالئع ا
ثورالعاميل  ّا تصبي األممي،ل يةه يف ذات الوقت ّ ضدتن  ية- كاشرتا ّدميقرا تازط د وجأب مت 
ياطي قوي لك التنظمي ندها ا ت وال يزال  بالدّقوةحع ô خيلق جماال ّوإن ذ: ل يف ا

ية داخل احلركة  ية لميينمالمئا لالحنرافات ا يو ّا ع سجم.نفسهالّشـ  من �ا، وجب نضال 
ية  ّضد بة ال(لميينwحنرافات ا يةعقشعار املرا ّام ناعة عىل ل  يف الوقت احلارض، لّصا

نجدة امحلراء األ سار ، ممّيةللمعارضة قرارات املؤمتر الرابع  تعاون مع  يدعوة ا ل
ية يةاT-كwشرتا ّميقرا ية مطلقة ملزنع ال)، وغري ذôط مع هذه  وفاقتصف، و
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 ساس جاذبني يف ذات الوقت أجود قوى احلزب اليت تقف عىل أ،wحنرافات
ية  ممّيةقرارات األ يو ّا ع يوعي احلزب ومؤمتر لّشـ توجه جذر� إسناألملاين يف لشـّا ّ، وا ّ ل

ية، و يادة احلا يع قوى ا تالمح  ّحنو تقوية احلزب  ل مج سك لقب ّتقوية طابعه امجلاعي، وا لمت
ية خضوعا مطلقا  ية لأل ّخبضوع األ بّ ية  ت� يه–غلقل همة احلا ّا ل ّ همه . مل نفوما جيب أن 

ّنا إنام هو ية جديدة، : ه ّتكوين كوادر عام ند احلزب، ل شاط امجلاهريي  ناية � عوا ن ّلع ل
شطني يه ا نا ند  نظري  يايس وا ثقايف وا توى ا ناية � ّوا ن ضل ع ل سـ ّ ل سـ للع م ّ ّ ل سني مل حت، و

يادة اإلرضا�ت۞ نقايب و سني العمل ا ها، و قالصحافة والرفع من عدد  ّسخ ل حت ن ّ  

يوعي يواصل احلزب  48§ تقدم يف لشـّا يكوسلوفايك ا ّا ّ ل يا لتشـ ّطريق حتو_ حز� عام ل ّ
برية. ّجامهري� يه نقائص  كلكن ال تزال  يادة، : ف ند ا ية wنهتازية  لقرضب من ا ع ّب ّ لسل

تجاج عىل  (ّجامهرييةبرسعة ملوا:ة ئة امجلاهري تعبونقص يف القدرة عىل  w ،حثال م
يد بار� ينع  كسـ شاط العميل) م ية يف ا رش بادئ ا بالغة يف تقدير  ّ، وا ن ع لمل ّ ّل ، نقص يف م

نقايب  بري يف جتاوز أخطاء العمل ا ية، وبطئ  ية والقو تني الفال سأ wّهåم � ل ك ل ّمل مّ ح
نقا�ت ( يوعي واحض املعامل، وا ّياب خط  ل شـ ها، ونقص يف غ نطوية عىل  سامحلراء  نفم

يني تأثروا بإيديولو يو ية، بعض ا نقا�ت اإلصال جالصالت داخل ا ّ ّح ع شـ ّل ل ّ  ايّ
يني ّاإلصال شديد، يف ذات الوقت، بوجه خاص، عىل رضورة . )، اخلح ّوجيب ا ّ لت

تعداد  wية، و يوي ضد احلكومة، واTفاع عن مواقع احلزب ا نضال ا سـا ن حل ّل لعل ّ ّ
رس ّللظروف ا نضال۞ل   لية يف العمل وا

تطاع احلزب  49§ يوعي سـلقد ا بولوين لشـّا رسي(لا ّا ّ، رمغ تعقد ظروف اإلرهاب )ل
ثلام زاد من  سب، بل زاد من تعداد أعضائه  مالفايش، ال أن حيافظ عىل مواقعه  حف

يايس يوعي ّ إن احلزب .لسـّتأثريه ا يا جد�لشـّا يا تحول عامال  بولوين  ّا ّ ّ سـ سـ ي  يف ّل
بالد وخاص ّاكمل ا يةل نا ّة يف املراكز ا ع ّبعد أن حصح احلزب أكرث األخطاء . ّلص ف

يحا يا  يا بع اآلن خطا  سودسيك،  ند انقالب  حصwنهتازية صلفا  سـ سـ ي يل ّع ّ ت ب لكن . ّ
ية  يا برية فضال عن كوهنا غري  تالفات  ّالرصاع اTاخيل، وهو رصاع ال تربره ا سـ سـ ك خ ّّ ّ

ثل واحدا من أكرب األخطار ّحقا،  مي ي. ّ ّونظرا لأل يوعي ّة اخلاصة للحزب مه لشـّا



171 

بولوين امللقاة عىل عاتقه يف حال حرب فإن  ّا يوعي املؤمتر ل سادس لشـّا ّالعاملي ا ل
ية  بإذن خاص �مس املؤمتر  يو ية ا يذية األ ّيطلب وقفا �ما لزناع الفرق وميد  ّ عّ شـ ّمم ل ّ تنف ّ ّ

تدابري الرضورية يف هذا الغرض۞ ّالختاذ ا ّ ل ّ  

ي 50§ يو ّتوضع أمام األحزاب ا ع يةلّشـ يا، �امت �لغة األ بلقان، حا ّة يف ا مهّ ل  ويه 4جتة ؛ل
ية  بلقان وتزايد حدة األزمة الزرا يايس يف بáان ا تقرار الوضع ا ّعن عدم ا ع ل سـ ّسـ ّ ّ ل
تحضري  بáان يف عداد املواطن األكرث خطورة  ية وكون هذه ا لوتعقد القضا� القو ل ّ م ّ

pب  .ملقاحلروب ا
ية يو ّلقد مرت لك األحزاب ا عّ لّشـ ية، تقربا، يف األوقات األخرية، بأزمة ّ بلقا ي ا ن ّل

ية واحنراف بعض اúموعات ا يا تجت عن األخطاء ا ية جدية  لدا ّ سـّ سـ ن ّخل ل ّياديةّ  ق
مية  هزامئ الو يا ونزاع الفرق نزاعا رشسا، هذا الزناع ا�ي اكن مصدره ا خاحنرافا  ل ّن ّ ميي

يد يع األحزاب ا. لتعقوالوضع املوضوعي شديد ا شـّاآلن،  ية تقربا، لمج بلقا ية ا ييو ن ل ّع ّ
ها تقربا، رمغ اإلرهاب  تقوى  ية، و ية هذه األزمة اTا ييف طريق  ي يعخل مجتصف ّّ ّ

يةاحلكويم ية والفال ّ، توسع صالهتا �مجلاهري العام ح ّ ل يوعي ّ ويؤكد املؤمتر .ّ العاملي لشـّا
يا ية  بلقا ية ا يو بع األحزاب ا سادس، بوجه خاص، عىل رضورة أن  سـا ن ل ع شـ ت ّل ّ ّ ل ّ ت ّ سة ّ

نظمي بني  تحريض وا بارش معال واسعا من ا ية وأن  ية القو تّيحة يف ا ل ت لقض لحص ّ ّ م ّ
ية ّامجلاهري الفال   .ح

يوعي اآلن وقد بذل احلزب  يp لشـّا ية ا ية األزمة اTا برية  ثقالروماين :ودا  ّتصف ل ّ ّل خلّ ك
بل مع8 إىل وقت قريب،  ّاليت اكنت  يوعي ّفإن املؤمتر تك سادس، لشـّا ّالعاملي ا ل

ية امللقاةيؤ ية وا يا هامت ا ّكد، بإحلاح، عىل ا ميّ سـ لتّنظسـ ّ ل مل  عىل عاتقه إزاء سعي ّ
يني يني الروما ّالربجوازية واإلقطا ّ نّ ع ّ أن يكونوا طالئع حتضري العدوان الرجعي عىل ّ

ييت سو wّحتاد ا يّ   .فل
ها  سق وتربط  ية، أن  بلقا ية ا يو معلجيب عىل األحزاب ا ّ ن ن ل ع تشـ ّ ّ ّ يايس �ل سـّشعار ا لل ّ

يهناا  ïبشرتك ف يةتكوين : مل ّكفدرا ية۞ل ية والفال بلقان العام ّ ا ح ّ ل   ل
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بáان 51§ لأما ا يّ نا ند w ف يقف فهيا املؤمتر ةيسك يوعي ف،  سادس عىل لشـّا ّالعاملي ا ل
ية ية وانزالق جفايئ جديد تقوم به wشرتا ناقضات ا تداد خطورة ا كا ت ّشـ لطبق ّ -ل

ية  ميني، واهنزام الو ية حنو ا ّاTميقرا سطّ لط يةت(ّ ّرامنا ية) يل كيف الرنوج أمام wشرتا ّ-
ية ية احلكو بارش إىل wشرتا ية اهنزاما �ما ومرورها ا ّاTميقرا م ك مل ّط ّ ّ . ،ô� وموازاة

شعارات  تجمع أكرث عىل اTوام حول ا ية اليت  ّيقوم جتذر امجلاهري العام ل ت ّل ّ ّ ية ّ ّالكفا ح
ية  يو ّند األحزاب ا ع شـ ّع تاب، إرضاب (ل تجاج عىل قوانني لِكإرضاب عامل ا wح

باري،  تحكمي اإل ناء ضد قانون ا سويد، نضال عامل ا جاإلرضاب اجلديدة يف ا ّ ل ب ّل ل ّ
سلحة من عامل األرض والغا�ت قصد صد خمريب  نظامت دفاع ذايت  يف  ّتأ ّ ّ م ّل م

 . )ّاإلرضا�ت يف الرنوج
w نقا�ت ند امجلاهري يف حركة لصاحل اتفاق بني ا تجذر  سكهر هذا ا ّيظ ل ع ية ّل نا فند ي

ية ية wشرتا سو هور�ت ا نقا�ت يف احتاد ا كوا ي ل ّل ت فيمجل ّ يةّ ّ، ويف ندوة كوبهناغ الرو - سـّ
ندية ّا نق-لفنل ية  يف وحدة عا هد عىل إرادة امجلاهري يف تأ ية اليت  ّالرنو لل مل ل ّجي تشّ  .�تاّ

نجاحات ّورمغ هذه ا يوية ل ية، وبأكرث  نا ند w ية يو ّ، جيب عىل األحزاب ا ح ف ّسك ي ع ّشـ ّ ل
يايس واإليديولوa عىل امجلاهري من تقوية تأثريها ا هد  بذل ا بل، أن  سـّ ذي  ل لت جل ق

ها ومن خالل  يp من خالل تقوية  تنظميا ية لّشغ بقة العام يع جتذر ا ّتقوية وتو ل لط ّسـ
بة۞ نا ية  سـبطرق  ممي ّ   تنظ

يا حزب العامل  52§ يوعي(حأ هر، بقدر  األمرييك)لشـّا تغل األزمة اليت  شاطه بأن ا تظ  ّ سـ ن
بطاd ّمعني، يف ية وتعاظم ا ناعة األمر ل ا ّلص يك رسعة القصوى (ّ نمو ذي ا ّيجة ا ل ّ ل تن

ية يف  تغري وتقدم ا ساب رأس املال ا ثابت من رأس املال عىل  نللجزء ا مل ح ّ تقل ّّ ل ّ
تاج يدة .)ناإل ية ا لعن العديد من املعارك ا ّ ّيف مقدمهتا إرضاب عامل  (ّوالقويةلطبق
نامج يوعي  اكن احلزب )ملا يويقائدها الشـّا ّوامحلp ضد إعدام ساكو . حللصلب وا

يوعي يادة احلزب ا  ôلشـّوفانزييت سارت كذ يوعي لكن نالحظ يف احلزب . بق لشـّا
نوات عديدة نذ  سـاألمرييك بعض الضعف 4جت عن نزاع الفرق  م وموازاة . ّ

تلفة جتاه احلزب wشرتايك، ونقصا يف  ية  خمنجاحات، جيب أن نالحظ أخطاء  ي ّلل ن مي ّ
تظمنيتنظمي غري ناضل نضاال رصحيا ضد ملن ا سود، وال  نظمي حركة بني ا ّ ويف  ي ل ّت
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ية تحدة يف أمرياك الال ّياسة الهنب اليت تقوم هبا الوال�ت ا ين مل ّتسـ  لكن ال  أن نرجع .ّ
يادة حرصا ية ا لقهذه األخطاء إىل غا ّ  .لب

يف  ية تأ تعلق   ïلف بقض ّي يوعي ّيقرر املؤمتر ، »حزب عاميل«ّ ّسادس، لالعاملي الشـّا
تقل مركز اجل نظمني يف نقا�ت ذبينأن  نقا�ت ونظمي غري ا ّ إىل العمل يف ا ّّ مل ت ّحىت ل

نظم من القاعدة»حزب عاميل«يصبح من املمكن خلق قاعدة الجناز شعار  ّ واسع   .م
ّو�مة احلزب اجلوهرية يه أن يضع حدا لزناع الفرق ْ ّ  ا�ي ال يرتكز عىل خالفات ّ

ها بعض اجلدي ية  ّبد ل ّم تداب العمالئ ّة، وأن يقوي ا ن يري فاصل بأن ْ بتغ، وأن يقوم  ْ
ّياديةليضع العامل يف املواقع ا    يف احلزب۞ق

هر احلزب  53§ يوعي ظلقد  يا�ينلشـّا رسي ألول مرةلا هازه ا ية  ّ يف امحلw pتخا ّّ ّ ل جب ب لقد . ن
رسية. أجنز حتريض امجلاهري رمغ اإلرهاب ته ا ّو_  ّ ل ّية ويقوم حبمالت جامهري. ّنظمم

ثالث( نظامت امجلاهريية ا تجاج عىل حل ا w pمح ôّثال ذ ل ّمل ّ ّ ح تو : م منرودو نو
سارية  نقا�ت ا ية ا يدرا ّو ي ل لل ّ ّ ياك(ف غيو بة) ه نظمة ا يو بم لشـّ ّو�مة احلزب اجلوهرية ). ّ ّ

بع طريق حتويل احلزب  ّاليت تزحي تأرحجه املذهيب يه أن  يت ْ يوعي ّ حز� لشـّا
ية وأن لوهذا الغرض م. ّجامهري� ْن الرضوري أن يقوم بعمل ¶بت بني امجلاهري العام ّْ ل ّ

شاط بني امجلاهري  يل وحدهتا، ويقوم  ناضل يف  نقا�ت، وأن  نيعمل يف ا س ي بل ب ْ ّ
يعات ية مرتكزا، خاصة، عىل حركة ا لّضالفال ّ ّ ّ أن معل احلزب عىل درجة رمغ. ح

هدامة«قانون يعاقب (ّقصوى من الصعوبة  ّاألفاكر ا  وتعداده غري اكف، )م �إلعدا»ل
ياسة  نضال ضد  ية وا ثورة ا بذل لك :ده ل(ود عن ا يه أن  سـوجب  ل ي ّ ل ي ّعل ّ ن لّص ّ ّ ْ

ية۞ يا� ية ا ند اإلمرب� ّالهنب  نّ ل ل ع ّ  

بد احلزب  54§ ّلقد  يوعي تك يينلشـّا ية�لغة الّ عدة هزامئ لّصا ّو  4جتة عن األخطاء حشـ
wّنهتازية �لغة اخلطورة اليت وقعت يف املايض تانغ غيا: ّ يو تقالل عن ا w نب ميسـ لك

تعداد  w ثورة ورضورة هم wتقال من مرحp إىل أخرى يف ا سـوحرية نقده، عدم  ّ ل ن ف ّ
ية ثورة الزرا ناسب، وأخريا، عرقp ا ّللمقاومة يف الوقت ا ع ّ ل ّحصح هذا ولقد . ّمل

هزامئ بطل أخطاءه حتت رض�ت ا لاحلزب ا ّ وشن حر� ال ترمح عىل wنهتازية.ل ّ .
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يادة احلزب ّلكن يوعي ق  يه الكفاية لشـّا يين وقعت يف خطئ آخر ملا مل تقاوم مبا  فا ّ لّص
تو:ات  ّا ّ ية«من واحضة الل wّنقال بت يف هنوض يف أوهان  واملغامرة»ب سـبّ اليت  تّ

ـى هبزامئ نهتوهويب وغريهام وا�ي ا ّمن :ة أخرى، وقع بعض الرفاق يف خطئ . ّ
ندما رفعوا شعار جملس وطين تقد املؤمتر .عانهتازي  يوعي يع و سادس لشـّا ّالعاملي ا ل

تون  تفاضة اك بار ا نأن حماوd ا ن عت تفاضة اكتون اليت اكنت . انقال� أمر خاطئ متاماّ ّفا ن ن
ية بقة العام نهتا مؤخرة ا ّمعركة بطوية  لّ لط ّ ّل يةش ثورة ا ية من ا ّ يف املرحp ا ين ّ ل لّصنقض ، مل

ها  يادهتا، اكن  برية يف  فضلرمغ األخطاء ا ق ثورةلك ّعىل املرحp اجلديدة من ا املرحp : ل
ية سو ّا يت فيّل يوعي ّو�مة احلزب . ّ تني من لشـّا يا، يف مرحp بني مو يين، حا جا ّ ل ّلص

ثوري،  ّالهنوض ا ل يام بعمل جامهريي بني العامل ّ سب امجلاهري، ا نضال  لقيه ا لك ل
يني والربج تغالل لك غضب عىل اإلقطا نظامهتم، وا عوالفالحني، وترممي  سـ ّ وازيني م

ثوري نضال ا تطوير ا يني األجانب  ّواجلرنwت واإلمرب� ل ل ل لوهذا الغرض جيب  .ل
سه بلك الوسائل يا. نفتقوية احلزب  تفاضة امجلاهري شعارا دعا بح شعار ا ّو ئ ن . يص

ندها  يا، وهنوضا ثور� جديدا،  تعدادا  تعداد امجلاهري ا عوفقط رشط ا حق سـ ّسـ ّ يق
شعار من جديد شعار اجن ّبح ذô ا ل بارش عىل أساس أعىل وحتت راية يص ماز 

تات۞ سو تاتورية العامل والفالحني املرتكزة عىل ا يد ل فيك ّ ّ  

ية يف بáان  55§ يني الر يو ّ�مة ا ّ سـّ ع يشـ ئل ّ يةّ ية تينأمرياك الال يو نظمي أحزاب  ّ يه  ع شـ ت
بáان . وتقويهتا يك، اإليرغواي(لففي بعض ا تني، الربازيل، ا سـاألر ملكن نشأت  )ج

ية يو ّاألحزاب ا ع بب فإن �مهتا اآلن يه أن لّشـ نوات فقط وهذا ا نذ بضع   ّ ّ ّس ل لم سـ
بح أحزا� جامهريية حقا نظامهتا وأن  ّتقوي مذههبا و ّ تص ّ م بعض اآلخر من ت� . ّ لويف ا

بáان ال توجد تقp ُ، بعد،لا ية  يو ّ أحزاب  سـ ع مشـ يةّ تظمة كأحزاب عام ّو ل  .من
يوعي يطلب املؤمتر  يذية األلشـّا سادس من  ّالعاملي ا تنف ّ ية أن تويل ل يو ْية ا ّ عّ شـ ّمم ل

ية بوجه عام، وأن تصوغ  بáان أمرياك الال ْمزيدا من wهåم  ّ ّ ين  »بر4مج معل«تب
ية(لت� األحزاب  ية الزرا ّا عّ ية الوال�ت - ّلقض نضال ضد إمرب� ية ا ية و ّالفال لّ ل ّقض ّ ح

تان بوجه خاص هّا تان ا تحدة هام ا ّا م ل ّي ات ت ونظمي ت� األحزاب وخلق عالق)لقضمل
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نظامت غري احلزية حصيحة بني ت� األحزاب  ّوا ب ية(ّمل نظامت الفال نقا�ت، ا ّا ح ّ مل ) ّل
ها بني امجلاهري يد ت� األحزاب متركزها، اخل۞معلو ها وتو نقا�ت وتو ح وتقوية ا سـيع ّ   ل

يوعي يالحظ املؤمتر  56§ يالشـّا نوب إفر ية يف  يو سادس تعاظم تأثري ا يقالعاملي ا ج ّ ع شـ ّل ل ّ .
ي يو ّويلزم ا ع لّشـ ِ همة اجلوهريةُ ّني � ّ سوداء، وتقوية نقا�هتا : مل يp ا ّنظمي جامهري ا ّ ل شغ ّت ل

نرصية  نضال ضد ا ّبلك الوسائل، وا لع ّل ّ يضاء«ّ نضال ضد لك رضوب »لبا ّ، وا ّ ل
رشس ضد  نضال ا ساواة املطلقة يف احلقوق، وا ية، واTفاع عن ا ية األ ّاإلمرب� ّ ل لّ مل ب ّل جنّ

سل ية ا نا w ّلك القوانني مل ئ ّت ث سـ نضال الفالحني ّ سود، واTمع األكرث حزما  لطة عىل ا ّل ّ
ية ثورة الزرا ّضد انزتاع أراضهيم وحتضريمه  ع ّ ّلل ، وتقوية اúموعات واألحزاب ّ

ية يو ّا ع ية۞– لّشـ يني الر يو ّ ت� يه �امت ا ّ سـّ ع يشـ ئل ّ  

يوعي يالحظ املؤمتر  57§ يوعي، لشـّا سادس �رياح خاص أن احلزب ا شـّالعاملي ا ت لل ّ ّ ّ
بق تاتورية لطحزب ا Tا áية، ب ية wشرتا سو هور�ت ا ية، يف احتاد ا ّة العام ك ك ي ل ّل ّ ت فيّمجل ّ ّ

ية ّالعام ّ، وبعد أن صفى wحنراف wشرتايكل ية-ْ ند الرتو ّاTميقراطي  تسك ّّ  ، وجتاوزع
تلفة ية  تصادية موضو خمصعو�ت ا ّع ّ ناء، قد حقق جناحات جدية يف  ق ّملرحp إعادة ا ّ لب

ية يف ا كناء wشرتا بارشة ب تقل  ية وا ية wشرتا سو هور�ت ا محتاد ا ت نمجل ك ي ّل فيّ إىل إعادة ّ
Tتصاد الفال ناء wشرتايك لال قا ناء . لب تطور العمل الالحق يف  بوجيب أن  ّي ّ

يع وتقوية  ية عىل أساس ا ية wشرتا سو هور�ت ا ية يف احتاد ا نwشرتا ك ي ل تصك ّي ل ّ ت ّمجل ف ّ
ناء wشرتايك يف الر ّا نظمي مجمل ضيعات اTو(يف لب تعاوية،  تd، املزارع ا ن ّل ّ

ية الفردية يف تعاويات ت�رات الفال wّ ن ّ ّ ح تظام  ،)س ننجزا يف ذات الوقت وا شعار م
توسط وناضل ضد الكوالك: لينني ّساند الفالح الفقري وتحالف مع الفالح ا ن مل ن  .ّن

يوعي يالحظ املؤمتر  سادس أن احلزب لشـّا ّالعاملي ا ّ يوعي ل مجلهور�ت يف احتاد الشـّا
ية يف بعض  بريوقرا نارص ا ناسب ا ية قد الحظ يف الوقت ا ية wشرتا سو ّا ط ل لع مل ك ي ّل ت فيّ ّ

نقا�ت وحىت :از احلزب وخاضمراتب :از تصاد و:از ا w و:از dوTا ّ ّ ل  ق
تو:ات يدا ضد ت� ا ّنضاال  ّ ل ّن نضال ضد .ع نقد ا�ايت، تقوية ا ّ تطوير ا ل ّل ّ

ناسق قوى  ية،  بريوقرا تا ط تطور ّل سود ا ها ويه  شا ية وتطوير  بقة العام ّا ّ ل ت ن ل طلط ّ
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ية  ية wشرتا سو هور�ت ا ثوري يف احتاد ا كا ي ل ّ ّل ت فيّمجل  ت� يه �امت احلزب –ّ
ية ّالر يوعي ّويعرب املؤمتر . ئيسـّ ته يف أن خيرج احلزب لشـّا سادس عن  ْالعاملي ا ثق ّ ل

áب تصادية املربطة حباd ا w لترصا ال من الصعو�ت ت ّن ق ّ تأخرة،م ّ ا حفسب، بل  مل
تظام  ية، من لك نزاع خارa حترضه � ية العا بقة العام ترصا، بعون ا نيخرج  مل ل لط ن ّسـ ّ ّ ّ م

ية۞ ّقادة اTول اإلمرب�   ل
™  
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ية وصعو�ت فرتة إعا 58§ بáان الرأسام تقرار يف ا w ّأمام خضامة صعو�ت فرتة ل ل دة سـ
ية  ية wشرتا سو هور�ت ا ناء يف احتاد ا كا ي ل ّب ت يمجل فل ّتألفت مجموعات معارضة داخل ّ

ية وحاولت أن  يو ية ا ّاأل عّ شـ ّمم نطاق العامليتنتظمل ّ عىل ا بري عن شـىت . ل ّوأوحض  تع
ميني إىل أقىص (فرق ورضوب هذه اúموعات  سار«لمن أقىص ا مدقهو ما ) »ليا ه تّ

ّتاتورية احتادT هامن نقد ية بأن ك ية wشرتا سو هور�ت ا ك ا ي ّل ت فيمجل ه �طال نعتتّ
ية ية العا بقة العام ئة ا يك يف إماكن  ّ�لربجوازي الصغري وا ملّ ل لط تعب تشكل ّ. 

ميني  ية، مبفاهمي أقىص ا لاربطت هذه املفاهمي، يف الفروع القو ّ م مجموعة سوفارين يف (ت
سار« وأقىص )نفرسا يا (»ليا يارات، بفكرها لك هذ. )نكورش وماسلو يف أملا ّه ا لت

سخت بعد هزمية  يدة، رسعان ما  تp و سيك، وبعد أن ألفت  ها الرتو ّو تف ك حت ّجتمع ّ
يوعي املعارضة يف احلزب  ييتلشـّا سو ييف wحتاد ا فل تp ؛ّ ت� ا ية  نواة الر لك وا ل سـ ّل ئيّ ّ

نني«اكنت  تقل، »ليمجموعة  تظمة يف حزب  ية و ية الرتو ّ املرتكزة عىل أر سـ ن مض م ّت سك ّ
ها بصفهتا ويل اشرتايككاليت و ها  كشفت  س نفس يقي-بنف  عددّلقد مر . حقدميقراطي 

نارصكبري من يةاهع  بارشة، إىل wشرتا ك،  سافر -م ية، هذا العدو ا ّاTميقرا ل ّط ّ ّ
ية بقة العام تاتورية ا يق د نظرية و سعور  ّوا ل لط ك ب ل ّمل   .تطّ

ية  59§ يا، يه احنرافات  ية، حا يو wّحنرافات داخل األحزاب ا ين ل ع ميشـ ّل ّ من :ة املوقف ّ
ية ية وتأثري wشرتا تقرار اجلزيئ يف الرأسام w يجة يح،  يايس ا كا ل سـ ن لصح ّسـ ت ّ ّ -ل

ية ّاTميقرا ط هر ت� wحنرافات من خالل بقا� . ّ ية«تظو ّا واإلفراط يف طاعة » لعلن
تذيل حلركة القوانني ّ وا ية إرضابل ية -كواملوقف اخلاطئ من wشرتا ّاTميقرا ط مثال (ّ
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 ôيةّصد قراذ يو ية ا يذية األ تاسعة املوسعة  سة ا ّرات ا عّ شـ مم ل ّجلل ل ّ لتنف ّ هر ّ ظ ا�ي 
نبقدر معني يف فرسا يةو) ّ ّحترك غري اكف جتاه األحداث العا   .، اخلملّ

ية يا، -كنظرا لوجود أحزاب اشرتا ية قوية  ّدميقرا سب نط ّ يةّ ّفإن ت� wحنرافات ا لميين ّ 
نضال ضده ّتيس خطورة خاصة وجيب أن يوضع ا ل ّ ، مما يفرتض ّا يف الصدارةتك

ية يو يين داخل األحزاب ا يار ا ساوم  تظام ضد املوقف ا ّنضاال  عّ شـ مي ت مل ّن ل للل ّ  .م
ّسارية«لكن توجد أيضا احنرافات  يك اجلهبة »ي هر يف نزوع إىل رفض  تكت  تظ

برية ية  نقايب من أ هم ما للعمل ا تحدة وعدم  كا مه ل ّمل ّ ف هر من خالل ّ » امجلل«تظ؛ كام 
ثورية  ّا ّ   ّهر يف الصني من خالل نزوع إىل wنقالب۞تظول

يوعي ملؤمتر م اِلزُي 60§ سادسلشـّا نضاللك لالعاملي ا  ت� ّ ضدل األحزاب بواجب ا
بل لك يشءwحنرافات ناع  ق �إل ّيذيويالحظ أن قرارات . ق يةةتنف يو ية ا ّ األ عّ شـ ّمم  ل

شاركةّعامة  الهتاجلسـيف  توى الكوادر و سابعة حول الهنوض  ماملوسعة ا سـ  مبل
سؤول،  ملناضلني جدد يف العمل ا تحقوما إىل ذô،م ّ مل  بáان األكرث ت لق يف عديد ا

تعق. يةمهّأ ّوشري إىل أنه نظرا  لل يام نوإماكيةد األقىص يف اكمل الوضع العاملي ي ق 
يع ّتغري ية كربى، من الواجب أخذ  مجات �ر تدابريخي ّا نظري لالرتقاء ل توى ا ل � ملسـ
ية ألحزاب يف ا يو ّا ع يادة املركزية . ّخاصةما وكوادرها معولّشـ لقونظرا لرضورة تقوية ا
ية  ممّيةأليف ا يو ّا ع يهنلّشـ تانةاموتأ يوعي   يقرر املؤمترفروعل �م صp أكرث   العامليلشـّا
س ّا ف ّية أن يكونوا حتت ترصمهّأثيل األحزاب األكرث مم املرخص هلم من ّ أنادسل
ية  ممّيةاأل يو ّا ع   هتا۞دقياني يف دامئمكناضلني لّشـ

يوعي ملؤمتر م اِلزُي 61§ سادسلشـّا ُالعاملي ا ية ل يو ية ا ّيذية األ عّ شـ ّمم ل ّ بأن تضمن يف  تنف
بل أيضا وحدة األ ية  ممّيةملسـتقا يو ّا ع هالّشـ س. عووحدة فرو ّوفقط رشط معل  ق من

ّية اخلالفات عىل قاعدة حزي ب يلتصف ّة  بل لك يشء بطرق اTطبيع يةقة، و ّميقرا  ط
ية ّاTا سائل الكربى يف عو�ّالص، ميكن جتاوز خل هائp يف احلارض وحل ا ملت ا ل

بل القريب ي. ملسـتقا هر حا ّإن األخطاء اخلطرية اليت  ل نا  ا داخلتظ نزعات (بأحزا
شاط ا تعداد، نقص يف  بáان، تراجع يف ا ية يف بعض ا ملبريوقرا ن ل ل  القاعدية ّنظامتط
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يهتا إال ) اخليايس، لسـّا توى �الرتقاءتصفال ميكن  ية ألحزاب امبسـ  يو ّا ع لّشـ
تو�ت ؛يايسلسـّا يع  سـ وذô يف  ّنظامهتممج يةا عىل قاعدة م ّدميقرا ية  ط ّدا . كربىخل
نفي و باطأبدا ذô يال  wيقلّية احلديدي داخل احلزب وخضوع األنض ّ لأل ة غلب

تلف �مخضوعا  يا و خما وخضوع األ:زة ا ّنظامتلعل الفرق ( احلزب األخرى م
يةال ّربملا يةل، الفرق ان ّنقا يع فروع ملركزية احلزب) اخللصحافة، ، اب ية مج، وخضوع  ّاأل مم

ية  يو ّا ع ّيذيلّشـ ية ةلتنف يو ية ا ّاأل عّ شـ ّمم باط العاميل . لك ذôبل يفرتض ،ل w تقوية نض  ف
رشوط  ية نزاع الفرق فهيا، اخل، إمنا يه ا ّيف األحزاب وتقوية هذه األخرية و ل تصف

ية املظفر ضد لك بقة العام نضال ا ّاملطلقة  ّ ّ ّ ل لط ية۞ل شحذها اإلمرب� ّ القوى اليت  ل ت ّ 
™  
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ية يو ية ا يين ووحدة األ نضال من أجل اخلط ا ّا عّ شـ مم لل  177 للّين

  



تاب  بللكا   ملقا
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تصارسوف لن يكون  32§ هم ضد احتاد نال يني يف رصا ّ اإلمرب� ع ّ ل
ية يف  بقة العام ية معىن هزمية ا ية wشرتا سو هور�ت ا ّا ل لط ك ي ّل ت فيمجل ّáب  لهذا ا

يكون  نذ ّبدهتكت أيضا أخطر هزمية معناهسـفقط بل  ية  بقة العام ما ا ّ ل لط
ترتاج. جدتُو ية طوال عسـو ّع احلركة العام سود اكمل قود من الزمن،ل ست و

ي نف ر ّأورو� أ جع ية قد حق؛ةع بقة العام ّ فإذا اكنت ا ّ ل ة ّقت ماكسب هاملط
توبربفضل تأثري ثورة  سا وبáان أخرى، كأ يا وا ثورات أملا يجة  من و ن ل لن ت ك

ية ية wشرتا سو هور�ت ا ية يف احتاد ا بقة العام كفإن هزمية ا ي ل ل ّلط ت فيمجل ّ ّ 
تد تارخي بإرهاب رجعي  ّتح صفحة من ا حمسـ ل يتف نف والو ّ ا شـ فال . ةحلع

ية ُفاعّ أن يكون اT، إذن،ميكن ية wشرتا سو هور�ت ا ك عن احتاد ا ي ّل ت فيمجل ّ
  .wهåمخارج مركز 

يه جيب أن خيلق ،�ا ية إىل  لتّنبا سو هور�ت ا ّمصري احتاد ا ت يمجل فيل ّ
تصب ضده قو ية، ا�ي  wّشرتا ّ تن سكريات اإلك يني ا ّمرب� لع تظام ّل منة، معال 

ية حر�  ية wشرتا سو هور�ت ا كتحضري حتويل احلرب عىل احتاد ا ي ل ّل ت فيمجل ّ
ية، حرب ية عىل احلكومات اإلمرب� َأ ّ ل هور�ت هل مجل دفاع عن احتاد ا

ية۞ ية wشرتا سو كا ي ّل ت في ّ  
سادس  يوعي العاملي ا ّاملؤمتر ا ل  لشـ

ية ا ّالوضع العاملي و�مات األ مم يةّ ّيو ع   لشـ


