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يــ«متLــشق ﴿ ّاملد ّيف اT» ّربجوازيــةة الن . فّحب دون توقــســ!
سفجّرتفيو ّ ا يون ل ىل حضـا�مه دون اكـرتاث *لاحون اإلمرب�

سّرمغ أهن ّم  هدرم ّ اhّون أنحي َا يمل  َ ثـس! ّدفع pآلالف إىل ا . أرل
َّاTي من ّيف هذا الز yيعّش!مت Eه ا مجل  بـارود واhف ّ راحئـة ا م يف ل

تحناءلك أ Eث  ّ العامل، و :ش! نـاحرات ح Eه  تد  لالرأسـامف ة إىل ّيّ
تد،أقصاها Eث  ّ و yش! يـح بقـة العام Eه نـضال ا  ّ ل لط Eـث ف حة، و
بّهتــب َ املاليــني مــن جامهــري ا تعمراتملــس!تع  ،ملــس!د8ن يف ا

ـــه E نـــدفع  Eـــث  فو ـــلّ*ـــىل اhوام ،تح  �ديـــدة مـــن ُ، قواف
ييت لومني ��فاع عن �حتـادظامل سو Eا ، مـوطن حـراكت فلـ
ت ّا هر يف الصّحرل ّر، يف هذا الزمن  ّاTي  ةيانـخلّدارة دور ايظ

يةتقوم به  ي-��شرتا ّاhميقرا يـط ّة واأل يـة وأنـصارها يف مم ثا نة ا ل
سرتدام  ﴾.مأ

 
يان،  سادس، ا يوعي العاملي ا باملؤمتر ا ل لش!  1928ّل



رشي﴿ هد ¤رخي ا ّمل  ¥ yل نش ¨ـل ذ¦ ا Eـه  ©ـا  ّة أبدا، ز ل م ف ق فـام
سق Eه فكرا *ىل در�ة مـن القـذارة ،لفوا ©ا  هد ز ف كام مل  م yش

ـــوا ّت ـــول ¨لام ه ـــيل  م ـــر اإل ضل ـــه فك ـــة*لي ي ّمرب� ـــارص ل  املع
سلم« ّا ياسإن دور ذ¦ الفكــر إمنــا هــو، يف . »يلــ ة لــس!ّا

ي Eة، حتضري احلـرب بـأكرث الطـرق رشاسـة وو ّاخلار حـش! ة ج
ي ّور ±ـدّفلكـ. اتدمرية وجع ّام ا سلح سعور إىل ا ّ اجلـري ا Lـ ح لملـ

ي ّإال وشطت ´ود أعوانه الـر مس ي6 ّني و·ـري الـر يفني مس لتـأ  ل
ّي«خطــب  Eـــات » ةســـلم س«قووضــع اتفا ّا نظـــمي » الملــ تو

شاريع  يا·ة  ندوات و ما ص س«ل ّا س«ومقرت¼ات » المل ّا . »المل
ــصبة األمم«إن  ــرث »ع ــود فرســاي، ويه أك ــات، مول E  قاتفا

ــة ا Eق ــي  ــود األÀــرية، ختف ــا يف العق نة Áزق ــالقر A ّصــ ل شاط حق
ــدع احلــريب سن ــزع ا Á شاريع يا·ة  ّ أعــضاهئا  ــ ل ــ م ــص إن . الحب

ييت�حتـاد  سو Eا فلـ هم وأمـّ ّ يفـضح أ¼ــا سبيل ّا أصـدقاء ا الم لــ
ّتـ8رفضون فـضح ذ¦ ا8Tّن العظامء، ا ، اhبلومـايسضليل ل

سخرة مقرفـة بحوا  مـفقد أ س. صـ ©عـة ا ّلقـد سـقطت أ لـ الم ق
يع 8رى ا بح ا تّوأ مجل  ﴾.كشري اإلمرب�يل يف وحض اÉهنارلص

 
يان، املؤمتر  سادس، ا يوعي العاملي ا با ل لش!  1928ّل
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يةاإلع القوى العظمى ّوقت 1§ ّمرب� يلودج ل Eة  نوات من احلرب، *ىل اتفا رش  �، بعد  قس! ع
سالحث عن Áزع ّتÎدتو. احلرب Àارج القانونة ضعوا ّا  ويه ، �اهدةىسع:و. ل

يةتدمع  ية �زعامء �شرتا ّاhميقرا ية ط ّالعا يÑ  ّ حىت،مل تقاد العامل وا شغيذهب يف ا لع
±اكري نة رأس املال � حأن  س همي ّتضمن ا ل  .الم يف العامل أمجعس!

يوعياملؤمتر يفضح  سادس العامليلش!ّا ّ ا ساعي  ل مليع تÕ ا يل ريم'ّاليت مج تضل إىل 
يØ Ñلك خزيامجل بقة و. لشغاهري ا يةلطيذ�ر ا ّالعام ية ل ّالعا شعوب  ومل ّا الاكد¼ة ل

َه تجربة دة يفملضطوا نواتب العامل أمجع  غرى ّصال بّ اÉهنروبحب و، األÀريةلس!ّا
يةاإلتقوم هبا القوى ّاليت تواصÑ ملا ّمرب� تعمرات، وبأ¼داث هذه ّ ضد ل ملس!شعوب ا
ثورةل يف ّنة األÀرية وما اكن فهيا من تدÀلس!ّا ّا Eة ل ّا Aتداد خطورة الصلّصي ّ، وا دام ش!

سام ّحترضّاليت فÞ بني القوى  يوش يف بولويا، ني ّالص قLال نمن �ديد، ومتركز ا جل
بارش ّواÉهت ياّاTي ملديد ا توا تقالل  نس!هتدف ا ي س! yد ايز'يف ذات الوقت ر ّيذك و.ل
ييت �حتاد وضع ةروخط سو Eا فل سه يفّاTي  ّ سكر اإلنفجيد  ينيمع موا´ة  ّمرب�  ل

يوعياملؤمتر ر ّيذك. تقف *ىل رأسه إجنلرتاّاTي  سادس العامليلش!ّا ّ ا  تÕ ّلك Øل
ّبنيّاليت الوقائع  ياسة احلربُ جت ند س!رم  ينياإلع  ّمرب� ياس، تÕ ل  ميكهناّاليت  ةلس!ّا

ّ¥بتأن  ييف اكرثة Lس ّ *ا çاغت هائÑةمل شلك   ٍ م é. 
يوعياملؤمتر م ّقدلقد  سادس العامليلش!ّا ّ ا يال �لقوى ل ياحتل  س!ا ±صاديةوّية لّس! �ّ  ق
تحضريرشعت يف ّاليت  ّا Ñçل  .ملق �لحرب ا
تّ متزيلقد ّت ا ©ذ املؤمتر ّاليت الت ّحول يوعي م¼دثت يف الوضع العاملي  العاملي لش!ّا

تداد هائل يف p ناحرات  خطورةش!اخلامس يع ا ت  لالرأساملمج  �حتاد ّقوة ظماعتب، وّيةّ
ييت سو Eا فل يا ّ يا ±صاد� و س! ا س! بري، وبقدرق  �Ø ية منو احلركة ّالو ثطن ّا يف ّورية ل
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تعمرات و به ا تعمرات و س!ا ش! ملس! ش!تداد p، وعاّ رسيّ، منوانيّيف مقدمهتا الصمل
بقة  بورجوازية وا بقي بني ا لطخطورة الرصاع ا ل يةلط ّالعام ب�ان ل لالرأسامل يف ا  .ّيةّ

يةاإلتناحر القوى 8زداد  ّمرب� ولكن .  من أ�ل األسواق وضو¼ا أكرث فأكرثل
ناحرات 8رسمىلpإلضافة إ : تÕ ا ئالرðيس دام ّ الصلت  إىل  أمجعملم العايقّسّاTي ّ
يلاهة جلا يف و؛ّالرأساميلالعامل ّ لك وىلاألهة جلايف  :معسكر8ن ّثا هور�ت ة احتاد ن مجلا
Eة سو ّا Lي فEل ية ّ بقة ّتجمعتّاTي � �شرتا يةلط حوó ا ّالعام ية ل ّالعا شعوب  ومل ّا هَل دة ملضطا

تعمرات  .ملس!يف ا
سلطة الرصاع من أ�ل حتطمي  ّا Eةل سو ّا Lي فEل ثورة وّ ّا E ل ّا Aنة ةلّصي همي، ومن أ�ل 

تحواذ *ىل  ،ّالصني *ىل مطلقة يةس!ومن أ�ل � سوق الرو ّا س!ّ  أي من أ�ل ؛ّل
ياطات  تغالل � ±إماكية ا س! ôLرات ّاليت حن سال حتىص من املواد األوية و� ل

توف ّا ب�انمل ية  أ*ىل*ىل قضّيةن ذ¦ الرصاع هو  إ- لرة يف تÕ ا ّأ  رأس عند مه
نقطة هذه و*ىل ،املال العاملي ية خطر حرب اآلن يقوم لا ّإمرب�   �ديدة۞ل

يةاإلسوف لن 'كون احلرب  2§ ّمرب� ية ل ّالعا تøدم فهيا مل Ñç، فقط حرب آالت  :س! ا ملق
تّوإنام ّوارد املادية،مكيات هائÑ من امل رش واملاليني منالينيامل طالس!  . ل¥ ا

ترضب جامهري ساك ّو تÎاربةس! ب�ان ا ملن ا ال8ûز  وطضمÎل أكرث فأكرث خطتس!و ،ل
 .ّاملؤخرةبني اجلهبة و

يوعياملؤمتر yشري  سادس العامليلش!ّا ّ ا هائل يف ل منو ا ل إىل ا Éسلح ت،لLّا ّ وا çري ل لكýديد ا
ّيلتّيف ا ّسكريةلاة ق© سكرة ،ع ساكن لع وما اختذ من إجراءات  ّا ّ ياة ل ±صاديةحلوا �ّ  ق

ب�ان ّ لك يف لالرأساملا يا ّيةّ سكرة إيطا ل، و يةع ّالفا سكري يف ، واإلصالحش! لع ا
ّسكريةلا6فرسا، والقوانني  ية�ادت هبا ّاليت  ع ّالر ي يف جعّ �يكوسلوفا ، وتقوية ا:ش!

تعدادات ّاحلرية س!� ئات أراكن القوى العظمى ب Eه من  تو يا  ي يف بولويا وروما ب ن هن ج
يةاإل ّمرب� يا من ل تعدادن، وما وقع يف أملا سكرة القدمية يف أشاكل  ات إل*ادةس!ا لعا

سك تعداديف أمر8اك، ّعامة الرة لع�ديدة، وا يا العظمى س!وا ّاحلريةنات Øريطا  يف ب�ان ب
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ت ّا ها ويف مقدل تابعة  ّاج ا ل ند و·ريهال  من ´ة �وهنام ، أمر8اك وإجنلرتافسانتإن . لهمهتا ا
توجب أسلÎة �ديدة،يقو¤ن حبرتان  .yس! 

سكرة املعارصة �لجامهري هم �دا أن نأÀذ بعني  ،لعيف ا بارملمن ا عا مفاده  واقعت�
تدابري  ّتدّعامة اللأن تÕ ا باب إىل مت ّتد  و،لش!ّا ّجزيمت ساءا إىل ئ ّا Aىل األقل ّ، نظر�ل* 

  ۞)، اخلنسا، بولويا، بلغار�6فر(

يون واصليّاTي يف الوقت  3§ Eه اإلمرب� سلّ  :ف ها ّاليت لحرب �مه حتضريحهم ول ضتفر
ياس Eة ةلس!ّا ّاخلار شدج  ،ّ yيةة ّدون من ¼د ّالر  »متكث«ا مل طاملف. اهنم داÀل ب�جعّ
ينيلإل ال ميكن »هادئة« ّاملؤخرة ّمرب� تÎاربوال تøذّربجوازيةالو. ي أن  تّ لك ت  ّا دابري ل

ّت ©ظّقي رشلت ّ مقاومة   . س!ياسة احلربّ ضد مة من �انب العاملم
ّت بورجوازيةت تّ لك لøذ ا تدابري  لا ية من « تÕ حصل *ىلل مفن ذ¦ . »ّاملؤخرةلتغطا

سل ّالقوانني ا يا، ّنقاpتلطة *ىل امل تحكمي املفروض يف أملا ن يف إجنلرتا والرنوج، وا ل
تعلّوخمط ّط موند ا ياء امل تعاون رشاكت ا لّصق  مي يلكب ّنا سمل«وامحلÑ لصاحل . ةع ّا  ل

رس يف إجنلرتا«سة ملLسðّ ·ري اّنقاpتل وا»ناعيلّصا ت»س!بAمذهب  رشكة ا ّ وا مل Îدة ل
ية ّنقاpتليف أمر8اك وا ّالفا تابعش! سكرة ال ا ية، وقانون  لة ��و اإليطا ع  زمن ّنقاpتل

تدابري . 6احلرب يف فرسا بقة لكّها لهتدف تÕ ا لطإىل ضامن حتطمي اكمل حركة ا
ية ّالعام سالح ّقوة بل ّا  . احلربإ*الن حلظة ل

ّسلÎة فرق، ّ ·ري رمسي*ىل حنوكام تو�د،  يا ويف »اخلوذة الفوالذية« كـم ن يف أملا
©«ف©لندا و ّا سا، » الوطينّاhفاع«نيف بولويا و »ةاصلق مجيع هذه ، واخلÉمن يف ا

Eالت رس هي لLشكا ية وحتطمي احلراكت اإلرضاpت�دف إىل  ّالعام  ال فقط زمن ل
تحضرياحلرب، بل زمن  ّا ّسكريةلا ّنظامتمل اهبذهتو'ربط .  أيضاهال ل به ع ش! و

ّسكريةلا يةّ بعض الرع سا ئابطات ا Aب�ان ل بري من ا ليف *دد   القوى ّمعوتد. �
يةاإل ّمرب� ية العظمى ل َالفا ّ ©وبش! يا أوروpج يف  رشيق كام يف بولويا ويف روما ن ا ن  ؛ل

يةرق ّ الطّذ¦ أن ّالفا ها عظمي األش! يةاإل من ´ة حتضري احلرب مهّيةل  ّمرب�  ل
هور�ت احتاد ّ ضد  خصوصا،هاعاندالو Eةمجلا سو ّا Lي فEل ية ّ  .��شرتا
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تد ّو تظام خطورة تدابري :ش! p يةمقع األحزاب يه و:شون يو ّا ع س!تýد يقربا، و ؛لّش!
يةممّية فروع األ يو ّا ع ّها �دد لّش! نحرصة بنفس  يف ّ ·ري رشعي*ىل حنو وجودها يأن 

ب�ان ّلك  لالرأساملا  ّية۞ّ

§4 �ðمترب  ّ سلح yس! هائÑ �لحرب لLّا تعدادات ا ل و� يةاإلس! ّمرب� بورجوازية ل بذل ا ل،  ت
سمل وأنصار ّا يل امجلاهري الاكد¼ة ورصهم عن غار ّ الربجوازيون الصل هد  فا لتضلجل

©افقةEقةحق بقة ّإهنم و. م الوقائع خبطاpت  يب ا تظام تأ p لطحياولون ل يةن ّالعام  *ىل ل
ييت�حتاد  سو Eا فل يهونّروج مبا 8ّ ّ من روح  ياسة سلم سمل«س!ة و ّا يطلق . »ل س!و

Ñçمالربجوازيون يف حرهب ييتحتاد *ىل � ملق ا سو Eا فل يلّص اّ تا ليÎة ا احلرب من «: ةل
سمل أ�ل ّا Eّلُباّ ضد !ل ّتÎد. »!حلضارةارة ّة مدملشف ا هبذC وأّربجوازيةالث ت

يون يون-��شرتا سمل أنصار وطاhميقرا ّا ثريا ل  عن Áزع ،كالربجوازيون الصغار، 
سالح ّا تحكميل بدو، ؛ل واألمن وا يإن األمر، *ىل ما  . وضع احلرب Àارج القانونهو  ّ

ياسأن ختدم ّ إال �رةّ تÕ الرثّال ميكن للك Eة الةلس!ّا ّقو بريانفاقّ إال  وما ذ¦،م  . ا� 
بة األمم  يّألفتّاليت عصإن  نني Àلت،  سع  ©ذ  ّت  �جمع س! : ينية من اإلم ّمرب�  �لحفاظ ل

E فرساي القامئ *ىل »سمل«*ىل  ّاتفا ثلب وسحق احلركة ّ اÉهنةق ّا يف العامل أمجع، ّورية ل
بحت، أكرث فأكرث ا بة، أ صإن هذه ا تحضري احلرب لعص بارشة  لألداة ا يةاإلمل ّمرب�  ل

هور�ت احتاد ّضد  Eةمجلا سو ّا Lي فEل يةّ Eات ا وحتالفاتما قام من ّلك ف ...� �شرتا قتفا
بة األمم  ي�حتضري احلرب  لسرتّ إال ريمال 'عصحتت ر*اية  ّ ضد  خصوصا،:سهو

ييت۞�حتاد  سو Eا فل ّ 

ينيال ميكن لإل 5§ ّمرب� ياس!هتم ل ّريةاحلس! أن يواصلوا  يةّ إال ب يط مع �شرتا �تعاون  ش! -6ب
ية ّاhميقرا ية ط ّالعا هرتفقد . مل ية 1918-1914 حرب ظأ ّالعا Eني  مل ّاإلصال همح  ´*ىل و
Eقي اك ينيحلقا ّشرتا ðنيّينيطنو-� ّ وشو ياسة ¦ذ ذ©مو. فEن س! احلني، رشعت 
ية ية-��شرتا ّاhميقرا بح ط çلور  تص  لت Lيةا ية-�شرتا ّإمرب� شوفةل بح ز. مك  عامء صوأ
ية ية-��شرتا ّاhميقرا سائل الفاصÑ، ال فقط ّنقاpت وط يع ا سرتدام، يف  مل أ مج م
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يعة 6شطنيمدافعني بل مقاتلني  يةاإلطل و ّمرب� يل حتضري ل لLسه، وال يدخرون ´دا 
يةاإلاحلرب  ّمرب� هور�ت احتاد ّ ضد ل Eةمجلا سو ّا Lي فEل ية لكام و�دوا ّ ¦ �T �شرتا

 . س¥Eال
y�Eسعى الزعامء  ّصال يةم احلركة اقسناون ملضاعفة ح ّالعام همل شديد رصا ع،  Lضد ب ّ

يةاحلركة  يو ّا ع ّ©ظامت ويف ّنقاpتل وبإ رة Àالفات يف الّش! ية امجلاهري م ّالعام يف  (ل
يا وإجنلرتا يبإن هذه ). نأملا يهتم لاألسا Eةتيج، إضافة إىل إسرتا  يف املعارك م�هنزا

±صادية �ّ بقة إضعاف، وإىل ّربجوازيةالوية  الكربى، 'ريم إىل تقق يةلط مواقع ا ّالعام ، ل
تايل ختلق الظروف  pية من خوض حروب ّربجوازيةالن ّمتكّاليت لو ّإمرب� .  �ديدةل

بقة  يةلطوجيب *ىل ا ّالعام çاه إىل الطرق ل يةّحترضّاليت نL أن تويل أكرب ا -� هبا �شرتا
ية ّاhميقرا ييت احلرب *ىل �حتاد ط سو Eا فل  : ا بعض مهناوهذ. ّ فكر�ّ

يل ّ'رو. أ يةاإل«قçج خرافات من  ّمرب� ّسكريةلا« و» امحلراءل  ومماثÑ » امحلراءع
ية ّالفا Eش! p ّ  ؛ ذ¦ما شابهة، ولبلشف

يةّورية كتاتاhتAرش فكرة مفادها أن . ب ّالعام تكون ل ¥ب حرب، أو  تكون  س!  سس!
باهبا *ىل األقل   ؛س!إ¼دى أ

©افق مفاده. ت س p أنميقدم موقف  ساندة ا ّإلماكن  ل ت، لكن مع معارضة يفEوم
يني يو ّا ع يةممّية األ ولّش! يو ّا ع  ؛لّش!

Eة حنو'روج . ث ّمواقف اهنزا Eة احلكومة م سو ّا Lي فEل ّساري« صيغب ّ yة«Ñمضل ّ. 
نا خطر احلرب، يف هذه اّقد س!ّم  يق تÕ الطرق، ّنة األÀرية، *دلل  Ñ¨ لتطبة أ م

ند خصوصا ينيع  ينياh-��شرتا ّميقرا يا يف ط تøد�ا.نأملا  ¼لفاؤمه س! كام ا
Eون ندما ، وضوحومل 8كن ذ¦ بأقل ،:سكالرتو ¨ال،وCثّ¼دع  Eدور« عن ،م   »مالرت

 . ، اخل» الكوالكغزو«عن و
ية»yسار«زعامء ّلقد أكد  ية-� �شرتا ّاhميقرا ية موقف ط Eذية األ ّ جملس  مم تنف
ية يو ّا ع ثامن  لش! يةابأهنم أخطر األ*داء داÀل احلركة القايض لا ّلعام يدا ¤ما ل ّ تأ �

يانة  خلياسة ا سلéس! ية يف Øرو ثا ية ا هم يف مؤمتر األ نة األÀرية وسلو �Àالل ا ن ل مم é ّس! � ّ  ؛ل
ميني اإلصال& و8Tّن  اّإهنم مه Éنقذون زعامء ا  يف »yسارية« جبمل ّربجوازيةالي
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نون أن. ا�لحظات احلر�ة ّو ية *دوا اجلهبةيعل يو ييت واحلركة ا سو نظام ا ّ ا ّ ع ش! E ل ّل ل ف ّ ّ 
تÎدة، و*دوا  ية ا ّالعام ّ مل سمل«ّل ّا يفا » العامليل ية«¼ل و ّالر ّيضل العمال ّ حىت »جعّ ّ

يقّربجوازيةل� ّرستEðف ؛وتضطرب أفاكرمه ياس!هتا تطب  ّاحلرية۞س!   ب

نواتAت أ¼داث بّيلقد  6§ ية األÀرية أن اجلهبة لس!ّا ّالر ياسةئðس!ّ القوى ّ لك لس! 
يةاإل ّمرب� تýه ل ييتلا �حتاد ّضد وضوحأكرث بت  فEسو ثورة وّ ّا Eة ل ّا Aلكن . لّصي

يةاإلتناحرات القوى  ّمرب� تدل  ّ ýEة اخلالف:ش! ðهنانL خطورة   Þنة*ىل ب ف فإذا . لهمي ا
ية 1918-1914اكنت حرب  ّالعا Eام ثورة األمل çارشة  بقوىل قد اÁهتت  يةم ّ عام تصارها ل ن وا

Eرصية القدمية، وإذا اكنت تÕ احلرب قد طوّورية اإلمرباطيف  ّا تحررلق ّت حركة ا ر ل
تفاضات تعمرات، وأ رت ا نيف ا يةّجامهرييةّورية  ثحراكت وملس! ّ عام  فإن ؛ يف أوروpل

L  ،Ñç ُاحلرب ا س تد إىل عامل اّورية  ثًض حراكتهنملق لّصقوية  Eة، س!مت 8كنا*ة األمر
±صاد الزّلفال¼نيىل أوسع جامهري اإو ّ يف ب�ان � ن ّىل املاليني من ساكإراعي وق

تعمرات َهملس!ا لالرأسامإن أزمة . دةملضط ا ها، ميكهنا أن مظاهر �ىلاحلرب أو، ّيةّ
جيب *ىل . دامّ الصاندالعقçل أن ّ حىت  واسعةّجامهرييةّورية  ثختلق حركة
يني يو ّا ع نضال يف تÕ احلركة كام يف اعوا امجلاهري وأن يقودوهّ أن جيملّش! ّا يويمل  ل ا

سبّ ثورية6شطة بأ،يبلغواّحىت   ،َ سلطة  � ّا يةال ّلعام  َ و'ركزيّربجوازيةاإلطا¼ة pل ول
hيةّورية كتاتا ّالعام  .ل

نجح  يون يإذا مل  يو ّا ع شديد وترية أيف لّش! نضال:وروp يف  ّا يويم من أ�ل ل ل ا
نضالكرث إحلا¼ا وحتويل ذ¦ مطالب العامل األ ّا ±وح من أ�ل ل مف إىل نضال 

سلطة  ّا Eام  ف- ّربجوازيةاإلطا¼ة pلول نع  قال ميكن أن  يةاإليف اhول احلرب مي ّمرب�  ل
ية ّالر نضالفإن ذ¦  ،- ّربجوازيةاإلطا¼ة pلّ إال ئðس!ّ ّا ثل ّ ا ابت من أ�ل املصاحل ل
بارشة  ّشا ّنضالغيÑ ممزو�ا �pلمل يةاإلّ ضد  الواجب خوضه العامل ّمرب� يضاعف ل س!، 

بقة  شاط ا  Ñلطبدر�ة هائ ية6 ّالعام تحضري سواء يف ّربجوازيةال وحيرج ل ّا رب أو  �لحل
متده فهيا ينيومن الواحض أن حماوالت اإل. س!تعيف ما  ّمرب�  çاطأس!تL احلرب ّ شنل

بقة ّاهرييةنýELة املظاهرات امجل ية�لط  ّالعام هل فÞ بعد حتويل ل بح من األ س، و س!يص
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يةاإلتÕ احلرب  ّمرب� ية p حرل ّأ تايل قلب اإلهل pينيل و ّمرب� يع األحوال، . ل مجويف 
بقةتُ ُهر ا لط يةالع ظ ّام سار أكرث فأكرثل يÁ ،Ñزو*ا حنو ا رشاحئ األخرى من ا ð وا لشغ . لل

ّوتطو ية ر احلركة ت ّالو ثطن ّا تعمرات بصورة هائÑّورية ل إن ذ¦ خيلق قا*دة . ملس!يف ا
رش تأثري األ يةممّية لAعريضة  يو ّا ع ينيل وتقوية نضال لّش! يو ّا ع ياسة ّ ضد لّش! س!اكمل 

ية ّربجوازيةال ّالعا ياس تÕ مل تغالل  تؤدي إىلّيت ال ةلس!ّا تداد خطورة � س!ا ش!
¨لام  هاد  مو� ّثري الصضط ¥بت ّدامات و   احلروب۞ يف:س

 

™ 
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نفصل احلرب عن  7§ لالرأسامتال  توجب !ّيةّ نضالyس! و ّا  ّيف املقام األول،احلرب، ّ ضد ل
هم بوضوح، بأي حرب تعل ّأن  باهبا  وما،ق األمرنف . Àّاصة ¼ا ّ لك يف،س!يه أ

ّيّوحياول الر هاجع تقد ميون ترب8ر احلرب  يّ*ىل أهن ب ّا ظاهرة  وال . » مهناّال مفر«ة طبيع
ية عهنم ّيقل ّر يّخطمب8زمعون الوصول إىل إزا احلرب 8Tّن ل أوئك اجع Eا ّطات  ل  ةخ

Eاتومل جوفاء جبو قاتفا هودّ بقة . ع و يةلطوتعارض ا ّالعام ّنظرية ذ¦ pّ لك ل يةاملل ّار  �س!
يقة الفكر، ويه القا*دة ا ية  لا مع ©ðنضال فعيلعلمّية�لين Eدة  ل الو  . احلربّ ضد ح

¥ب احلرب األصيل يسإن  ّ، من ´ة �وهنا ظاهرة ¤ر  »ّ س!0مçدأ«ن يف ة، ال 8مكخي
ياسة ، كام ال 8مك¥رشل اعندطبيعي وفطري  ها احلكومات»1ةسðّ«س!ن يف  . تAهتج 
¥ب وإمنا 8مكن ذ¦  متلّسا سام ا 2يف ا تنق ها  بقات  يع إىل  تغلّألفبعضط ّ من  ِ ني مس!

تغ ّألفيتو َها اآلخر من  س!م لالرأسامو. ّنيلبعض تارخي ّيةّ ¥ب احلروب يف ا ل يه  س
تعارض  لوðس يف تÕ احلرب ما. املعارص لالرأسامأسس وتهو غريب، وال   ّيةّ

Eة اخلو ّا تاجّاصةمللك تعارض . ن لوسائل اإل سةوتكام ال  نا فنظام ا تغالل مل ±Õ ف: س!و�
بارشة Eجهتا ا ملاحلروب يه   .Lن

يةّإن اإل ّمرب� لالرأسام، من ´ة �وهنا مر¼Ñ من ل ±اكرات، ية بلغت طورّ ّشدد ح � :
ناحرات إىل ¼د  ّمن ¼دة ا Eه ال لتّّ فبح  سمل«يص ّا تظار سوى  »ل ناسرتا¼ة يف ا

سا¼ة الكون. حروب �ديدة مإن  ±صادية و�رواته ّ �ّ ©اء األرض ( ق p4ّاليت س!ت
يةّورية كتاتاhفهيا قامت  ّالعام ±اكر من �انب *دد لكّها يه ) ل حتقربا موضوع ا ي

تطورلكن ملا اكن .  العظمىضئيل من القوى ّا ±صادي ول يايسق � تلف لس!ّا خم يف 
تج عن ذ¦ رضورة دامئة إل ساوية،  ب�ان ال يمت وفق وترية  نا L سام العاململ . قL*ادة ا
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حبروب تقوم بني القوى ّ إال قLسام هذا �ّويف آخر األمر، ال ميكن أن يمت
يةاإل ّمرب� ية ل ّالر Eة أخرى، ال . ئðس!ّ C 1ات حويف تغالل  مميكن احلفاظ *ىل ا س!

تعمرات يد يف ا س!املاليني من العامل وا ملب ¨ري ّ إال لع هاد هيدر فهيا ا لكحبروب � ضط
hمّمن ا. 

نفصل احلرب عن  لالرأسامتال   لقضاء *ىلpّ إال  احلرب *ىلالقضاء إذن، ال ميكن :ّيةّ
لالرأسام لالرأسامطبقة ب اإلطا¼ةإذن جيب . ّيةّ تغّ ِيني ا جب 'ركزي وو ،ّنيلملس!

hيةّورية كتاتا ّالعام يةوجب  ول �ناء �شرتا Eّةلنصل إىل إزا الفوارق ا وأن ب  إن. طبق
هر ّلك  ي«ظنظرية أخرى ولك اقرتاح آخر �ام  ّوا ©ه»اقع يل وال  ميك إمنا هو  ّ إال تضل
تغالل واحلروبيأن  س!يل معر نظام �  .ط
يظتلف، Tا ّ ا ©ðنّ لك ة�لين ّا نظام من »إزا احلرب«ة حول ّيلّسلما ظر�تل ل ا

ّ، وبنيّالرأساميل ية �لجامهري ت ّالعام Eد املطهَضمل ولك ال وصل إىل حد8ن الطريق الو
هدف للرأسامp اإلطا¼ة: لا  ّية۞ّ

لالرأسام قلب من ·ري املمكنلكن  8§ نف،ّيةّ تفاضة ع دون  ّسلÎةن ودون ا  ودون مجÑ م
ش!هن ّمن احلروب  بقة : يةلطا ا ّالعام نة، مر¼Ñ . ّربجوازيةال *ىل ل هففي املر¼Ñ الرا

يةاإلاحلروب  ّمرب� ثورة ول ّا ية ل ّالعا ¨لام بنيمل ّ، ال مفر،  شنم نني، من أن  ّ ذ¦  :  لي
بقة  يةلطا ّالعام ية حروp ل ّأ ش!هن، وال ميكن تفادي حروبّربجوازيةال *ىل هل  ّ ا :

hيةّورية كتاتا ّالعام لالرأسام وّربجوازيةال *ىل اhول ل ية ّيةّ ّالعا  وال ميكن تفادي ،مل
يةحروب ّ و ّش!هنّورية  ثطن شعوب ا : ّا يةاإلّ ضد دةطهَضملال ّمرب� ¥ب لهذا . ل *ىل لّسا
تÎديدو�ه  ّا بقة ل ية�لط، ال ميكن  ّالعام ث ل ّا ية، ّورية ل Eل �شرتا ها يف  �Àالل نضا ¥س ل
يع احلروب، أن تعلن أهنّ ¼دولوضع  ّ يزيّ لك ّ ضدامجل  .متحرب دون 

تجئ يف عحرب، *ىل و�ه احلرص، ّ لك »تA±ج« نة  بقات  ياسة  تلن  ي ط معس!
نة إىل  نف أخرىإىل  و،»وسائل أخرى«معيظروف  يب  عأسا Tا، وجب *ىل . ل

ناية ية أن حتلل  بقة العام بعا ل ّلط تارخيي وّ ّ املغزى ا يايسل بقي لس!ّا ّللك حرب لط واملعىن ا
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تاحربة ب�ان ا بقات القائدة يف لك ا ملنة، ووجب *لهيا أن تقمي دور ا ل لط ّمعل ّ  من ْ
çاه Àاص p ،ية ية العا ثورة العام ة نظر ا ّ́و Lن مل ل ّ ّل ّ. 

نا املر¼Ñ الر ّتفرض  نة *لي لها حروب بني ّ أو: بني ثالثة أنواع من احلروبّ منزيأنها
يةاإلاhول  ّمرب� هال يةاhول ّ ضد ةّ م́وّضادةاملورة ّثلا و Áهيا حروب ؛نفس  ّالعام  ل

ي Eّث  :ش! يةح ية و Éهثا حروب؛�د �شرتا ّ و تعمرات،ّورية  ثطن ّ ضد ملس!أساسا يف ا
يةاإل ّمرب� هاد ل  .*دوانوضط، ويه حروب تقاوم ما متارسه تÕ القوى من ا

يدي وهو حرب مهنلونا (يف احلا األوىل،  ¨ال  تقلا  ية 1918-1914م ّالعا ) وىل األمل
 pيةخيوض الطرفان حر ّإمرب� ية ل ّر  . جع

ية،  ثا نيف احلا ا تدÀ(ل ّ¨ال ذ¦ ا يا ّ ضد للم Eةس!رو سو ّا Lي فEل  )1921-1918  يفّ
يونو¼دمه  ية خيوضون احلرب لاإلمرب� ّالر ة ّوريكتاتاh ويف موا´هتم ختوض ،جعّ
ية ّالعام بقة ّورية  ث حرpل ية ويف صاحل ا ية �شرتا Eل  لطيف  � قض يةال¥س ّعام ية ل ّالعا  . مل

ثة،  ثا ليف احلا ا يون ّش!هنّاليت م¨ال ذ¦ احلرب (ل ثورة *ىللا اإلمرب� ّا Eة ل ّا Aلّصي (
يونو¼دمه  شطة يقومون pلاإلمرب� ية 6أل ّالر ها ّاليت  واÉهنب، لكن احلرب جعّ ضخيو

ساكن  ّا ّ هَل يةاإل *ىلدون ملضطا ّمرب�  عّتوس يه حرب *اد ويه إ¼دى وسائل ل
ثور ّا ية ةل ّالعام ية ل ّالعا  .مل

يل طابع يةحرب Øروح ّ لك حتلبعد  ّمار نهذا *ىل �س! ّ ا بقة ّ حتددحو،ل يةلط ا ّالعام  ل
بديئ  ها ا ملمو هاقف بقة . 'ك±يكو لطناضل ا يةت ّالعام ينيÀالل حرب بني اإل ،ل ّمرب�  ،ل

ئذ،وو´ة نظرها يةاإل يه هزمية حكومهتا وحتويل احلرب ،حEن  ّمرب� ية  حرpل ّأ  هل
بقة . ّربجوازيةلا *ىل çل ا لطو يةتق ّالعام ب�ان ل يةاإلل يف ا ّمرب� بديئ ذاته ل  إذامل املوقف ا

هاد مو´ةّما تعل يةحركةّ ضد ضطق األمر حبرب ا ّ و شعوب  Àّاصة، وّ ثوريةطن ّا ل
تعم َا بقة . رةملس! يةلطكام جيب *ىل ا ّالعام سÕ أ ل سذات:ن  ّ ا ق األمر ّ ما تعلإذالوك ل
يةحبرب  ّإمرب� ثورة هتدةّمضاد ل  ّ يةّورية كتاتاhد �ل ّالعام بقة . ل يةلطوتدافع ا ّالعام يف  ل

يع احلروب ذات الوقت،  ية مجعن  ّالو ثطن ّا هاّورية ل كام تدافع عن حروب . ضوختو
ية  يةاإل *ىل��شرتا ّمرب� نظل ها و ّ وختو ت يةثورةّ لك  عنّاhفاعم ض ّ و   عنّاhفاع وطن

ّية۞العامّورية كتاتاhامت فهيا دو قّلك   ل
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بقة ّطاملا مل 'رك 9§ يةلطز ا ّالعام تاتور8ل ّ د  زمن احلرب 'ك±يكها ّ حتدد يك،هتا، وجب *لهياك
ناية وpّيف بالدها، أن حتل تّل  َيل احلربلبع . تدور ولك طور من أطوارهاّاليت  فص

تحول  نمف ّاملمكن أن  يةحروبت ّ و ية حروp طن ّإمرب�  .ل
يّعوضال ي سامهتا ا يل طابع حرب   ّ شلك é ترب أنْ ذ¦ أنَُل¨َمة واملظاهر ولحتل  ّ  نع

تعلاألمر  ّ تداءق ي pذ 1914ففي حرب . عÀبث أن نأ ثال اكن من ا Eل ا لع *ىل  مل ¥س
باربعني م¨ل تÕ املظاهر   . امجلاهريعاÀدّ إال  ذ¦ال خيدمف. عت�

يةاإل حروب القوى Àاللوجيب،  ّمرب� ثوري *ىل اhول ل ّا  تÕ قضّيةL©اول نأن  ،ةل
ياملظاهر  ّالعدوا ين ّة ال من ´ة إسرتا يايسارخيي وّتلاعىن من ´ة امل ّوإنامة، تيج . لس!ّا

p سð هجوم  p بدأ لمفن  ل  من �انب يأيتفالظمل . املةظ هو من يقوم حبرب ّلرضورةي
ثل من يةمي  ّالر ثورة وجعّ ّا تغالل ّضادة املل يةاإلوس! و� ّمرب� يةثورةّ ضد ل ّ و   أوطن

ية ّعام  .ل
يق جحة � يقا أخرقتطبميكن  بتداء  ¨اال ّوقد قد. تطع يون  يون الفر مم �شرتا س! �6

ندما وقفوا إىل �انب T1925¦ *ام  يّاhوع  ّ الفر نت احلرب *ىل ّاليت ة 6س! *لأ
تف ئذ،وقد زمعوا. ضملناملغرب األقىص ا تدي،حEن   .ملع أن املغرب األقىص هو ا

نه اخت.  ما اكن فعالذ¦و ّواملوقف  يون �شعي يون لذه اإلمرب� حزب  (اإلجنلزي�رتا
ّندما تدÀ) العمل يا العظمى يف ع ئذ،ثواّفقد حتد. 1927*ام ّالصني نلت Øريطا  ،حEن 
تلاكهتم« *ىل يني و ممحامية الر*ا� الربيطا   ۞»ن

بديئ ّإن 10§ ّ©ّاTي مل املوقف ا بقة تت¥ يةلطاه ا ّالعام ا، ّحرب حتديدا Àاصّ لك دّحيدّاTي  ول
ّنجر نه املوقف ي تجيب أّاTي ع  ّن  لðس . » عن الوطنّاhفاع« قضّيةøذه أيضا يف ت

ية�لطبقة  ّالعام تويل *ىل ل نا طاملا مل  س! و سلطة :ط ّا يال س!ا تغلني ّومل جترّية لّس! ِد ا ملس!
تاجمن وسائل   هو وا¼د من تÕ » عن الوطنّاhفاع«إن مصطلح . ناإل
يع ّاليت املصطلÎات  نا دوما يف  مجتعرت ساطةّاليت  واألوساطض ترب8ر éتصلح Øلك  ل 

بقة . احلرب �لطندما 8كون  يةع ّالعام ية دول ّ عام ناضلل يةاإلّ ضد ت  ّمرب� ، *ىل العامل ل
ية ويف احلروب .  عن وطهنم �شرتايكّاhفاعحEنئذ واجب  ّالو ثوريطن ّا ة، جيب ل
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بقة  يةلط*ىل ا ّالعام ينياإلّ ضد  أن تدافع عن ب�هال ّمرب� لكن يف احلروب . ل
يةاإل ّمرب� بقة ، جيب *ىلل يةلط ا ّالعام ðت  'رفض Øلك ما أن ل  عن ّاhفاع« ّقوةمن تأو

ئذّاTي  »الوطن Eانة ّ إال حEنإن هو  تغلني و خدفا*ا عن ا ِ ية۞ملس!  �لالشرتا
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ينيخيتلف نضال  11§ يو ّا ع يةماإلاحلرب ّ ضد لّش! ّرب� ياسة ل س! عن ش!ىت رضوب 
Eني  ّاإلصال ±الفا �ذر�ح ّا يون وال يفصل . خ يو ّا ع نضاللّش! ّا احلرب عن ّ ضد ل

نضال ّا بقيل بقة . لط ا لط©ضال ا يةف ّالعام سمل  من أ�لل ّا ها العام يف ل معل هو جزء من 
يون ويعمل . ّربجوازيةلاإلطا¼ة pس¥Eل  يو ّا ع يةاإلأن احلروب لّش! ّمرب� ية طاملا الل  حمت 

يادة   .  قامئةّربجوازيةالس!'زال 
±جون من ّاTي يقدرون هذا �جتاه املوضوعي 8Tّن إن ا تارخي رمبا  Eه ا Aسري  تف ل y!سy

بث ّذ¦ أن نضاللع من ا ّا م بعض 8ّهت: أكرث من ذ¦. اّاحلرب نضاال Àاصّ ضد ل
يني ينياh-��شرتا ّميقرا يني ط يو ّا ع يع احلروب لّش! يةاإلبLشج  ّمرب� فز  *ىل أمل حل

ثورة ّا  .ل
Bي ذريعة محقاء. خطأ *ىل األوىل الفكرة طويتن ية  ثا فهأما ا ن  .ل

ينيّإن  يو ّا ع نعني بأنمفضال عن �وهن ،لّش!  ّ يةاإل احلرب مق± ّمرب� بذلون ل ية،  ي  حمت
هد قصد  نضالجلا ّا يةاإلاحلرب ّ ضد  Øلك الوسائل ودون لكلل ّمرب� هاوا ل قçا Lس 

pّثورة يÑ اّيةلالعام وذ¦ يف صاحل امجلاهري ل تفرض *لهيم ت8Tّ Õن لشغ ولك ا
يات  . لتضحاحلروب أثقل ا

بذل  يون ي  يو ّا ع نضاليف ذ¦ لّش! ّا يجمل هد  ّ ا ل  فإن مل ؛عوا امجلاهري حوهلمجل
نحو، ¼اولو Eام احلرب *ىل ذ¦ ا ©ع  ليعوا  قتط م ها حرpاyس! ية يل *ىل األقل حتو ّأ  هل

 ّربجوازية۞لإلطا¼ة pل

çات  12§ ينيجإن أوىل وا يو ّا ع نضال يف لّش! ّا يةاإلاحلرب ّ ضد ل ّمرب� ، هو أن 8زحيوا ل
وا �لجامهري الوضع yرشحوأن .  من وراءه احلربّربجوازيةال ّحترضّاTي تار لس!ّا
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Eقي çل. حلقا سململململ    Áز*ةÁز*ةÁز*ةÁز*ةّ ضد يشء أنه جيب خوض أرشس نضالّ لك قوذ¦ يعين  سا سا سا ّّا ّّ     لللل
ياسيف  تحريض وةلس!ّا ّا  . ل

ينيجيب *ىل  يو ّا ع ناية وأّ أن يقدلّش!  *ةّرضوب الزنّ لك وا بوضوحّن ميزيبعروا 
 :ئكام ييل ذا�ر8ن ما هو رðيس مهنا نقد�اأن ميكن ّاليت ية لّسلما
نا¦ Áز*ة.أ سمل ه  ّا تøد�ا احلكومات ل لالرأسام:س! الرمسي،  اكهتا ّ إلخفاء حترّيةّ

بعض وعن �حتاد  ها ا ها عن  لو بعض ييتخطط سو Eا فل ، ندوات Áزع األممعصبة  (ّ
سالح ّا  )....اخل ،حلرب Àارج القانون وضع ا- ل

نا¦ Áز*ة.ب سمل ه و ّا يممّية  األعندّاليت  ل ثا ّا ن نكور، ماكدوhC(ة ل نغ، بول  بيلفرد ي ) ه
ست هذه الزن ّو ðند يةلّسلما لزن*ةجزء من اّ إال *ةل  ّ'ز8نخمتلف احلكومات لكهنا ع 

ية«بالغهتا جبمل  ية« وحىت »�اشرتا ّمار  .»�س!
نا¦ Áز*ة.ت سمل ه و ّا ثوري« أو»ذرياجل« ل ّا  بأهوال احلرب وال ّيقرّاTي  »ل

ها با ما يفرطّ إال ضيعار تّقوة يف احلديث عن  أحصاهبالبـحامقات، و·ا ّ ا ّتقدم  ودمريل
ّ ْ، وهيدفون من ذ¦ إىل أنألسلÎةا ðأو ّ©وا أنيب Ñي Ñç إمنا يه  مس!تح احلرب ا ملق

ها حرp، *ىل األقل،yس!تحيل ية يل حتو ّأ  . هل
ناك Áز*ة.ث سمل ه و ّا منقة hpل ّ ا Eمل 8ّن ويه 'ر'كز *ىل حركة د Aةي. 

ينيجيب *ىل  يو ّا ع سمل Áز*ةّ ضد ، Àالل نضاهلملّش! ّا EديزيمتØ، أن يقوموا ل  ّ  بني ج
سمل Áز*ة ّا ّيلّش وأخطاء امجلاهري اّربجوازيةال ل ّيلّشامجلاهري اف. ةعب  ،تعارض احلربة عب

تعد ّو هامس! هدف وهو طريق  الطريق املُ تعرف بعدال لكهنا ،ملنعة  ثورةلؤدي إىل ا ّا . ل
ي، يهإذن  ّ ت́وّيلثممة جعز حض تلف ا  ّ ل ينيو*ىل . ةّيلّسلما اتخم يو ّا ع  واجب أن لّش!

سريوا هبا إىل اجلهبة ،وا �لجامهري أخطاءها دون لكليفّرس ثy وأن  ّا �ل أمن ّورية ل
نضال ّا ناضلوا جبد.احلربّ ضد ل ّ T¦ وجب *لهيم أن   أاكذيب أنصارّ لك ّ ضدي
سمل ّا يةّنظامتمل وأن يفضحوا دون لكل أاكذيب ال تا ل ا  :ل

سمل«يلعب  .ج ّا تعاوينل 8ر'كز *ىل ّإنه  :سمية دورا ÀاصالLّ حتت هذه ا،»ل ا
تعاوين العاملي« تعاوية ا« و*ىل »لاحللف ا ية ا ّا A ن ل يلمجلع ّسا يةة ئ ّالعا ندن»مل وميكن . ل يف 
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يف إÉهيام ©ظامت النظأن   ّ ¨ّربجوازيةم سارية  م ا ّ ðساءرابطة« لل ّ ا Aية ل ّالعا   من أ�لمل
سمل ّا  ۞ » واحلريةل

يةّلك 13§ بحت أهوال احلرب قربة وبد هيام أ ي ّسمّاليت  خطر تÕ الزن*ة ازدادوّ إال ص ى :
سمل« ّا ثÑ اآلن » اجلذريل يني»yسار« يف Àّاصةمم ويه  يني اh-� �شرتا ّميقرا  يف ط

ت́و). لمهنا هوندا والرنوج(ة دول صغرية ّ*د ّيف هذه ا م شعارات مصا·ة ّات تقدل
¨ل يف  Ñي  Ñم مج  »لنقاطع احلرب« و»لتذهب احلروب إىل ·ري رجعة«مج
سكري«و E.  و·ريها»عإرضاب  تøد�ا الزعامء اإلصال ّويه مجل  ح ون *ىل نطاق yس!

يل امجلاهري تÎدث . (لتضلواسع  نحو  تو*ىل هذا ا ية ل ّأ ية عن مم نقا سرتدام ا بأ ل م
 ).إرضاب *ام

نني ل يات  يإن تو سولص Eوفد ا تو�يفل نقايب ا ّت ا مل سل ّه إىل ندوة ا الم يف الهاي يف ل
çاه الرفاق إىل ّ لك ّحقا جتلب 1922 اكنون األول نضالنLا ّا ّ ضد جيب خوضهّاTي  ل

سمل هذا الرضب من ّا ية،ل اهلوهذ. ل يومصتو ميهت،ل ا يف ّ حىت  ال 'زال ألنهاق اكمل 
يةصفوف األحزاب  يو ّا ع شلك،لّش!  é،ب عفوي ة واحنرافات يف ّقة قويمس! أحاكم 

 :Tا وجب. قضّيةلهذه ا
تحر.أ ّ ا ¨ل ّ ضد كل ©ة  ممجل سا ساهل أبدا مع احلرب«: خ فال جيب . »نLحنن ال 

يني*ىل  يو ّا ع يح تÕ لّش! çوا *ىل  تصح أن  شعارينك ّا سب، بل جيب *لهيم ل حفات 
يط تحريضذ¦ ّ ضد 6ش!خوض نضال  ّا رش8ن به ول é بفضح ا ته رشحمل¥ طبيع 

Eة  تحضريإمنا هو إخفاء ي ّاTحلقEقا ّا كام ميكن أن نقول أكرث من ذ¦ يف .  �لحربل
يونّاTي  »احلرب *ىل احلرب«كثري من احلاالت عن شعار  �نه �شرتا -يعل

ن يون �و*د من pب ا ّاhميقرا ل  . تضليل امجلاهريلفاق ط
نضال جيب .ب ّا ساملني ّ ضد ل .  احلرب8ّزمعون صد8Tّن  ا»اجلذريني«ملاقرتا¼ات ا

ينيوال جيب *ىل  يو ّا ع çوا *ىل فضح ألّش! هم وينك أن  ناس بو صفئك ا ل  ال �ر ر8نل
 Ñي Eق اقرتا¼اهتم ذات اجلذرية ا مجليقومون éيشء  إرضاب *ام، إرضاب (لتحق

يني، وإمنا جيب *ىل )عسكري يو ّا ع ©وا اكمل لّش!   تÕ �قرتا¼اتخطأيبð أن 
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رسلّسلما ðهتا،  يا ّية واكمل  مف ن Eقي 8ن �لجامهري الوضعصب Eه احلربّاTي حلق ا فندلع  . ت
يل �يفAني مçيّو نضال    حرصحرصحرصحرصyس!تح  ّا نة ل  من الالزم ا�لجوء إىل �ويفمعي يف طرق 

بقي لطيع أشاكل الرصاع ا  . مج
مظاهر *دم �كرتاث خبصوص ّ لك  جيب خوض نضال صلب ومعارضة.ت

نا  يةبموضوع أهوال احلرب يف صفوف أحزا يو ّا ع نضال¦ Kف. لّش! ّا  ةÀّاص رضورة ل
نارصC يف مقاالهتا افرتتقّاليت جتاه األخطاء  لّصها  Eّع يحف ّة وخطاpهتا الربملا قçل يُوال . ةن

يل يف أي ¼ال من األحوال۞ّسكولا  لقçت عن أخطاء من هذا ا

ينيجيب *ىل  14§ يو ّا ع EهّاTي ، يف الوقت لّش! فناضلون  ية لّسلما الزن*ةّ ضد ي
Eه امجلل  ثوري«فويعارضون  ّا Eق *دد معنيّخف امللقاة Øلك »ةل ّة،   من �امت حتق

تحريض ّا يةاإلاحلرب ّ ضد  Àالل نضاهلمّاh*اية ول ّمرب� هامت. ل  : ملفÞ ييل تÕ ا
ناسب، اض *لهيم أن 8رف.أ ّسوا، يف الوقت ا بواسطهتا حتاول ّاليت فسطة وامجلل لمل
يةّربجوازيةال ية-� و�شرتا ّاhميقرا  إىل جتاه�6وشري يف صدارة هذا .  ترب8ر احلربط

 ما 1927*ام ّالصني  *ىل ّتAُشّاليت Aت احلرب بيّقد ف. » عن الوطنّاhفاع«شعار 
يل  يه شعارات من  çميكن أن  قن تلاكتّاhفاع«تع حامية « و»ملم عن الر*ا� وا

ت ّا ّسكرية« الوفاق عن ت دولوقد حتدث.  و·ريها»ملَرشف الع« و»ýارةل يةع  »س! Øرو
نضال«بلقوى األوروية عن ثت اّوحتد. قصد إ رة امجلاهري ّا Eرصيةّ ضد ل ويف . »لقا

يا ها إيطا Ñç ختو لحرب  ض يقع احلديث عن ّ ضد مق Eا  سال س!فرسا أو يو غ  نضال«ف6
يةّضد  ّالفا ية ش! ّالر تعمل . »جعّ شعور ّربجوازيةالسLس!و ية أو الرصية ا ل الفر ب 6س!

ية ند ش!املعادي �لفا ترب8ر حرب ع  يةلامجلاهري  ّإمرب� به »يالإيطا « سزتمعكام. ل ش! أن 
±ظ ّجز8رهتا  ّساكن ة pمك ّ çول ل توسع وإىل ·ري ذ¦ قصد  ية  نا¦ رضورة  قو �ل يع طبه

هاّاليت  ّقوةس!ياسة ال نخرط األحزاب . سمتار يةتمل  يو ّا ع عد يف فضح هذه  بلّش!
شلك اكف  . éاألاكذيب 

يفّرسنجيب أن ﴿ .ب ّ دون لكل، وجبد، وبصورة أكرث  يف حس! �ة قدر اإلماكن، 
.  آخرحنو وملاذا مل 8كن من املمكن أن 'كون *ىل ، احلرب األÀريةمتت األمور يف
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ؤل اس:موضع يكون س! » عن الوطنّاhفاع«، بو�ه Àاص، أن ّبنينأن جيب 
pيّ وأن،ّلرضورة ّ الغا تÎللب ّة العظمى من امجلاهري  ة نظر اسLل هذا اس! ؤل من ́و
 )لينني( ﴾.ّربجوازيةال
تøدمني جتربة احلرب ا« نا،  لجيب  س! مي هم أن *ددا ال حيىص من ّس*ل نفابقة، أن 

 Ñئ نظرية س!األ ّا يل ّوا ي. طرح ·داة إ*الن احلربيس!ة لعمل ّوأن ·ا ئني العظمى ملعّبة الب
ئÑ بقدر معني Eه درس تÕ األ يل *لهيا  ّتكون يف وضع  س! تح فس!  ّمتعنÉ من اyس!

 )لينني(. ﴾متحيصÉاوالوعي و
Eقة الظروف فّرسنجيب أن ﴿ ناس  حق  ا اكبوس احلرب وجعز  فهييAشأّاليت �ل
ية ّنظامتملا ّالعام ثّ حىت ،ل ّا  )لينني( ﴾. أمام حرب حمدقة،مهناّورية ل

بالشفة ©ظمة8Tّن  ا،للقد اكن ا Eد دتيعة ّ رسيمهلم  أمكن ó أن ّاTي حة، احلزب الو
ناء احلرب çول . ثيواصل معال ثور� أ نعوا امجلاهري من  يعوا أن  قلكهنم مل  مي yس!تط

شعار ّا نعوا احلرب، رمغ أن » عن الوطنّاhفاع«:  الربجوازي ل يعوا أن  مي ومل  yس!تط
يا اكن قد ا بقي يف رو ّرصاع العامل ا : س! يع فقط من  هائل، سم Øهنوضلط بوبعد أسا

بورغ تارyس يف شوارع بطر هرت ا س!إ*الن احلرب  مل çل. ظ يشء تقدمي ّ لك قجيب 
ّسري �د هائÑ ّي �لصتف ندئذ ّ ضد ب عن نضال فعيلّترتتّاليت لعوpت ا عاحلرب و

يك ذ¦  سائل  ±فقط ميكن درس  نضال'كم ّا  .ل
ية �لجامهري حرش6 وأÀريا، جيب أن .ت ّالعام يةال جتربة احلرب ّا مفصرش¼ ل ّالعا  مل

ت́و) 1918-1914(األÀرية  تلف ا ّو ل ئذ،اكنتّاليت ات خم ية يف احلركة ،ق± و ّالعام  ل
بالشفة يةاإلب حتويل احلر«: احلرب وشعارمه األسايسّ ضد لونضال ا ّمرب�  حرp ل

ية ّأ   ۞»هل

تحرييضجيب مزج هذا العمل  15§ ّا يححنو *ىل ، واh*ايئل ّ p،حص  Aثوريشاط ل ّا  ل
يويم  çات ّويف ما ييل أمه. ه احلزب بني امجلاهريقوم بيّاTي لا نضالج وا ّا ّ ضد ل
يةاإلاحلرب  ّمرب� شوهبال çل   6  : ق
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س!هتدف معل احلزب يف املؤ.أ ّس جيب أن  yلسات واpلتّنقاç  ،يشءّ لك ق، 
يلّصالفروع ا ّنا سارها ةع تحريك احلرب و مالالزمة  ت: ل ّا تýاتعد8ن ل  الكÞوية ملنوا

ن ّوا ية أن نويلوجيب . قلل ّأ لّصيق ا�لتّ Àّاصة ّ �دمه يةحيح �لجهبة طب ّالعام تل ّ ا Îدة مل
ها *ىل شلك ّاليت  تا جئجيب تقوية  ّ©ظامتن  . وجلان معل و·ريهام

بقة ا.ب ب�ان، يه ¼نيّلفالط نظرا لكون  ðش، جيب  متثل ثقلّاليت ل يف معظم ا جلا
سكرة بني اhّ*اية pّ�هûم بو�ه Àاص إن هذا العمل . ّلفال¼ني�لع املعادية 

ّتصلّاTي  �ره احلرب ðسهّ�س يع أحناء ي سعى ّربجوازيةال ّإن. ّالريفمجب يف   :
تÎافظ *ىل تأثريها *ىل  Eة« وإ رة ّالريفل�اهدة  ويه تلýأ يف . ¼نيّلفال ا»حكفا

Àياء وّلفال¼ني وا املالكني العقارينيلّذ¦ إىل تد ّ©ظامتغن األ قاتلني قدماء امل م
تلف الطّوالص سة و Îّافة وا خم ð©يةرق لك ّالفا ينيو*ىل . ةّيلّسلما وش! يو ّا ع  أن لّش!

هم اخلاص شا شاط  ّيعارضوا ذ¦ ا ط A Aب شديد ¼دل ّ يف املدن وذ¦  ة الرصاع Lب
بقي Eة مر'كز8ن ّ ضد أن يقوموا بد*ايةوجيب *لهيم . لطا حاحلرب بني امجلاهري الفال

ية*ىل جترØهتا يف احلرب  ّالعا  الفقراء ّلفال¼ني مبطالب اّاh*اية وماز�ني تÕ مل
±صادية �ّ بقة رشحوجيب *لهيم . ق يةلط موقف ا ّالعام  من احلرب وجيب *لهيم أن ل

ية ّلفال¼ني اّنقاpتوا فرقا �لعمل يف ؤيAش ّالر نظ.جعّ ّ وجيب *لهيم أن  موا ندوات ي
 ّاصة الفقراء اخلّلفال¼نيلاحلرب وأن يأÀذوا مصاحل أوئك اّ ضد  الفقراءّلفال¼ني�

ðشيف ّاh*ايةÀالل  بار بعني جل ا  .عت�
ية  جيب أن تلعب احلراكت .ت ّالو ثطن ّا بلقان وبولويا و·ريها دورا *ايل ّورية ل نيف ا ل
نضال يف مهّيةاأل ّا يةاإلخطر احلرب ّ ضد ل ّمرب� يةاإل ويف حتويل احلرب ل ّمرب�  حرp ل

ية ّأ ب�ان جيب أن 8ربط فهيا . هل تويف هذه ا نضالل ّا يةاإلخطر احلرب ّ ضد ل ّمرب�  ل
pّنضال هاد القويم قصد تطو8ر ّ ضد ل ثورةضطاإلقطاع وضد � ّا يل ّ الزرا ة ع

ي ّوالو  .ةطن
¥ب لهذا  يع الّسا شلك Àلق وتو لبح  س! م ث اتلفاÎّتيص ّا  ّلفال¼نيمن العامل واّورية ل

Eاتو ّالقو َهم ل�لرأسامة يادعدة اململضط ا يةاإلة وأهوال احلرب ّيّ ّمرب� ية، *ىل ل ّأ  مه
يةألحزاب ا عندقصوى  يو ّا ع  .لّش!
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باب إن العمل بني .ث باب ويف مقدمهتم لش!ّا ية ذات قضّية العاميل، إمنا هو لش!ّا ّأ  مه
Ñينيّ لك جيب *ىل. فاص يو ّا ع ّ©ظامل، وðس فقط لّش! ناضلوا بأكرث تم نا، أن  ي  ش!بçðت

يوية يّ الرّنظامتملاّ ضد حلما ميكن من ا �ّ ية ّنظامتمل واّربجوازيةالة ض ّالفا  واملدارس ش!
ّسكريةلا باب ّربجوازيةال فهيا ّحترضّاليت ، و·ريها ع يةاإل �لحرب لش!ّا ّمرب�  .ل

نضالجيب، بعد ذ¦،  ّا بابحتضري ّ ضد ل çل اhفع به لش!ّا سكر�  ق  ك©ات لث اإىلع
ب�ان  ل¨لام يقع ذ¦ يف ا ôE اكن ذ¦ . ّربجوازيةالم تحضريحو ّا çار�،ل ويدعو ّ إال ج إ

يون  يو ّا ع بابلّش! نو8ر لش!ّا تكو8ن د*اية  نظمون يف ذ¦ ا ت العاميل لالخنراط فهيا و ل لي
باب ّسكريةلا ّنظامتمل اّ وإ رة ¼للش!ّا وجيب أن يقوم نفس العمل يف . ّربجوازيةال ع
ّ©ظامت تطم يّومل ا ّ*ني و نني مجع تحضريهتدف ّاليت طات املوا ّا سكريل وأل�ل . لع ا

يةذ¦ توفد األحزاب  يو ّا ع Eادة الّش! لش!ّ و نارص ق لعçة بعض ا  إىل تÕ ءعضااألðب
يني، لكن ال جيب *ىل ّنظامتملا يو ّا ع بوا من لّش! بابيطل أن   العاميل أن لش!ّا

ّ©ظامتيدÀلوها، بل يطلب مهنم أن يدÀلوا  ّ©ظامت أو أن خيلقوا  العاميلّاhفاع م  م
 Õّتطوعند اّاليت م¨ل ت ننيمل  .ط*ني واملوا

ساء دور مهّية نظرا أل.ج ّا Aحرب، فإن العمل بني لّص يف ال نا*ة وخصوصا يف ¼ا
بح ó زو�اتالعامالت و يةيص العامل  ّأ دث ُوجيب ماكحفة ما ميكن أن حي. Àّاصة مه
يون ّ©ظامت من تأثري من Àالل فهين لاإلمرب� هن .  صغريةّرجوازيةØ م تنظميTا وجب 

يةّجامهرييةعات ّ وجتمّنقاpتيف  ّ عام ساء جتنيدوجيب أن تأÀذ خمططات .  أخرىل ّا Aل 
pûاصمهÀ ٍ.بري إىل تعاظم تأثري ا وأن يوىل çاه  مل ا � ية لّسلما ّربجوازيةال ّنظامتLن

hّواEّ Aةة واليE ّقو ساء *ىل م ّا Aل أي هتا).  ذ¦ واقعّإن (لç . ّاh*ايةون يف هذه يقوال 
Eام هبذا العمل *ىل  ساءلقوال ميكن حرص ا ّا Aي ل يو عا إن ذ¦ خطأ يف . اتلّش!

تøل تقد8ر جيب ا ّا ل ©ه Øلكل ّص   .  الوسائلم
ّسكرية�ل يادع العمل امل.ح ن. ع ðش واألسطول، بني ا ّالعمل يف ا 2 د8ن جل

ي يا ّو� ط ّ©ظامتني ويف ح± Eث جيب أن 8كوّربجوازيةال ّاhفاع م ن حضور ح، 
نارص  يةلعا ّالعام ثل معال ثور� Tّّ إال  ذ¦ إن هوّ لك. قو�ّ �دل ي عضو�   نجزهمي

تدّاحلزب بني امجلاهري ال بد ّ أن  يع العامل۞مي  مج إىل 
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نني أن  16§ Eدة«ليلقد رأى  يÑ الو حالو ثوري ملواصÑ اكمل العمل »س! ّا  إ*الن بعد ل
ّّ رسي رسي رسي رسيمممم©ظمة©ظمة©ظمة©ظمةاحلرب إمنا يه Àلق  ©ظمة ·ري وجيب أيضا أن '    .ةةةةّّ نا¦  مكون  ية ه ّرش ع

ّنضال çّل إ*الن الصّ حىت احلربّ ضد �ل شالك، ومل تقع . دامق ملوإن ذ¦ ملن أمه ا
ي ّدراس!هتا  نظر فهيا ُ فقد أ؛éشلك ·ري اكفّ إال ا إىل اآلنمعل ثريا ومل  يمهلت  ك

±فاظ حبمك . بوضوح ناك � نا، ال 8زال  حويف بعض احللقات يف العديد من أحزا ه ب
هد بعمل Áّهتازية� مس!بق واحض سكرة إىل ّضادة املّاh*ايةيع مفاده أن  باب�لع   لش!ّا

ّ©ظامتو çا *ىل اكمل احلزبّ وكأن، فقطÀّاصة م ðس وا ðش  ج العمل يف ا ل . جل
تحر ّوجيب ا نّ ضد ك برصامةل ّهذه الطريقة يف ا رشل ّظر وا ©ذ اآلن يف العمل ل موع 

نني هاو. ليوفق روح تعالمي  هامت الواجب  Eقا  : يهحتقمل
يع ما h.أ ميارسه ّاTي نýELة لإلرهاب ّاليت نا من Àال� يف الورشات واملصانع يس! تو

ي بو ّاألعراف واألنظمة ا س! تحولكّها ة، جيب *لهيا ّة ويف ظروف حمددلðل ّأن  ل إىل ت
ية الال ّرش تحضري ذ¦. ّ رسيوإىل وضعع Eام Øلك يشء  لجيب ا  ؛لق
Eادية حتضري األ´زة .ب ّا از الرلق جيب ّاليت  وكذ¦ أ´زة حصافة احلزب بطّ ́و

 . أ*ىلإرهاب نظام ّلظيف ّ حىت ضامن سريها
يةجيب *ىل األحزاب  يو ّا ع تغالل ما ّاTي ، يف الوقت لّش! Eه عن ا تøلون  س!ال  في

ية ره هلم ّتوف رش ّا ع ّمن إماكيل شاط شديد، يف ن ©ذ اآلن، و نخرطوا  Aات، أن  بي م
شالك يةوإذا ما أمهلت األحزاب . ملدرس تÕ ا يو ّا ع  هذا الواجب، فإن نظام لّش!

يقوم حلظة إ*الن احلرب وّمن املؤكّاTي القمع  هر مالحمه ّاTي س!د أنه  تظقد بدأت 
ي ب�ان،  ُيف أ·لب ا س! ّ©ظامتخمد ل يم ©ابع أسا ّ احلزب ويقيض *ىل  س! نضال م لة 

 احلرب۞ّ ضد ثوري

يةجيب *ىل األحزاب  17§ يو ّا ع �هري وس!هبا ز ´ودها اآلن *ىل حتضري امجلاّ أن 'ركلّش!
ها من أ�ل  نضالتنظميو ّا يةاإلاحلرب ّ ضد ل ّمرب� ±صار يف معارك . ل قوال جيب �

بقة  يةلطا ّالعام نارص الاكد¼ة األخرىل هاد ّ ضد لع وا تغالل و� ضطتقوية � حول (س!
س ّسائل األجور، وسا*ات العمل، والرضائب، وا ل ياسكن، وم ية، ةلس!ّا ûع �ج
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يف، والقمع وتعاظم اخلط ية لو¼دها بل جيب أن ) ر الفايشحلوا ن*ىل املطالب اآل
p ّنضالت'كون دوما مربطة بوضوح يةاإلس!ياسة احلرب ّ ضد ل ّمرب� سائل ل يع ا مل،  جفم

هامة ّا ياس يف ل Eة ةلس!ّا ّاخلار سل وج ّا ّ Lّسكرية ووضع موارد حل  �ديدة و·ريها، جيب ع
شن تøدم  ّأن ختضع ��راسة من �انب امجلاهري وأن  ل وجيب . ّثورية  مظاهرات:س!

يوعي*ىل احلزب  نضال، يف هذا لش!ّا ّا Eمي قواه بصÎّ، ودون أن 8كفل ّ عن  ة، أن تق
نظ. مة امجلاهري Øلك جرأة وصالبةّيقف يف مقد يه أن  ّوجيب  ي م مظاهرات، *ل

±ýا�ات يةاإل ّربجوازيةال:سلكها ّاليت س!ياسة احلرب ّ ضد حوإرضاpت وا ّمرب� ، ل
ناسب ويف ا،وأن يضع أمام امجلاهري  اإلرضاب العام وأشاكال أخرى قضّية ،مللوقت ا

نضالمن  ّا  ة۞ّ أكرث �ديل

��א�����ل���$#"����!א �ز$-�א �

ينيØرCمج  18§ يو ّا ع يايس لّش! يةاإل زمن احلرب لس!ّا ّمرب� صا·ه ّاTي  الربCمج ذات هو ل
ب بالشفة و ّا ط نني Àالل ل Eادة  ليقوه  نضالبق ّا بطويلل يةاحلرب ّ ضد ل ا ّالعا .  األوىلمل

نقاط اجل  : ك الربCمج يها يف ذّوهريةلوا
¨ل تÕ احلربّاhفاع رفض .أ  ّلفال¼ني �لعامل وافEفّرس. م عن الوطن اإلمرب�يل يف 

تÕ احلرب من طابع رجعي ات احلركة ّ لك ّقوةو'اكحف Øلك . لما  يةت́و ّالعام ّاليت  ل
تو� شوف أو  شلك  ملحتاول ترب8ر احلرب  مك é؛ 

E.ب ّ �هنزا يةاإلسامهة يف هزمية احلكومة ملا: ةم ّمرب� ّتعلّاليت  ل ّ لك ق هبا األمر يفي
 ؛ب�
ية  روح .ت ّأ ية«ال جبمل : حقEقEةمم ٍ شلكي حمض، بل بعمل ثوري »اتفاق« و»ممأ

بقة »اهنزايم«حقEقي  يةلط من �انب ا ّالعام تÎاربة، معال هيدف ل ب�ان ا يع ا مل يف  ل مج
 ؛القائدة ّربجوازيةاإلطا¼ة pلب� إىل ّ لك يف
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يةاإل حتويل حرب اhول .ث ّمرب� ية حرp ل ّأ بقة هل ها ا لط ختو يةض ّالعام ّ ضد ل
يةّورية كتاتاh من أ�ل ّربجوازيةال ّالعام ية مبظاهراتل  يف ّجامهرييةّورية  ث� و�شرتا

 ؛ة يف اجلهبةّ وبأخوّاملؤخرة
يل أن يقوم سمل .ج ية�ر حرب إ »دميقراطي« أو »*ادل«yس!تح  ّإمرب� ْطح ُا مل ي إذل
pسملّربجوازيةل ّ وإذا مل  Lبقة ت يةلط ا ّالعام سلطة  ل ّا تÎاربة ل ب�ان ا مليف ا يةل ّالر  .ئðس!ّ
T،شعار ال جيب أن 8كون ا ّا سمل  شعارل ّا ثورة بل شعار ل ّا ية ل ّالعام وجيب *ىل . ل

يني يو ّا ع ناضلوا بلّش! بح يف لّسمل pت¥ّرشّاليت امجلل ّ لك ّ ضدّقوةي أن  تص ويه مجل 
يةة ّمعني األداة الفكريوقت  ّالر يد ئðس!ّ نع حتوّربجوازيةالب   ّ يةل احلرب حرp مل ّأ  .هل

ّّاhعوةاhعوةاhعوةاhعوةال ميكن حرص العمل يف ال ميكن حرص العمل يف ال ميكن حرص العمل يف ال ميكن حرص العمل يف  ّّالرضوري الرضوري الرضوري الرضوري مفمفمفمفن ن ن ن . . . .  إىل هذا الربCم إىل هذا الربCم إىل هذا الربCم إىل هذا الربCمججججّّ ����سب امجلاهري سب امجلاهري سب امجلاهري سب امجلاهري ّّ
ية يةالعام يةالعام يةالعام ّّالعام ّّ ّّّّنضالنضالنضالنضال    لللل ت�ل�ل�ل�ل ت اجلهبة ا ت اجلهبة ا ت اجلهبة ا يكككك اجلهبة ا يق  ي  يق  ي  يق  ي  يق  Eل هذا الربCمجججج  Eل هذا الربCم يف  Eل هذا الربCم يف  Eل هذا الربCم يف  ّّ يف  ّّ مل ± ب ملس ± ب ملس ± ب ملس ± ب 'ك'ك'ك'كس ببببتطتطتطتط     ۞Îدة من القا*دةÎدة من القا*دةÎدة من القا*دةÎدة من القا*دة¥¥¥¥

يةاإلحتويل احلرب « 19§ ّمرب� يةحرp  ل ّأ ، أن 'كون ّيف املقام األول،  ذ¦، إمنا يعين»هل
ّّورية ورية ورية ورية  ث ث ث ثمظاهراتمظاهراتمظاهراتمظاهراتهنا¦  ّّجامهرييةجامهرييةجامهرييةجامهرييةّّ يو8رفض     .ّّ يو عا تøداملّش! ناع، ا p ،س!ون ما ّ لك ق±

ثمتنع تطو8ر املظاهرات ّاليت احلرب ّ ضد  نضال»وسائل«8زمع أهنا  ّا . ّاهرييةامجلّورية ل
ثوريلعمل تال 'ربط pّاليت و8رفضون أيضا األعامل الفردية  ّا هّل ل :س امجلاهريي أو ال 

ناضلون. رهّتطو نارص ّاليت  » �لحربّضادةامل«هذه الوصفات ّ ضد يومه  ِ©ع بني ا لع ðت
ية الصغرية يف احلركة ّربجوازيةال ّالعام ¨ل ل سالحرفض محل «م  ّا  إطالقرفض « و»ل
ن ّا ب. اخل ،»ارل سة ال 'زال  با ّإن هذه الوسائل ا حم X تقدون وال. ذة بني امجلاهريل يععامل 

عبث يه  إمنا ّاhعوةواحلق أن تÕ .  من Àالل ذ¦ ما بلوغ يشءpإلماكن ّ أنّجبد
يون فEجب أن يقول . ةّومرض يو ّا ع نضال�لعامل أن لّش! ّا احلرب أبعد من أن ّ ضد ل

ث8كون نضال فرد وا¼د يف زمن معني وأن املظاهرات  ّا ها جامهري ّاليت ّورية ل ضختو
 يه لّسالح pّربجوازيةلإلطا¼ة pل كام يف اجلهبة ّاملؤخرة ، يفّلفال¼نيالعامل وا

تøدا�ا و Eدة الواجب ا س!الوسائل الو يع الوسائل ّاليت ح ها  مججيب أن ختضع  ل
ناضل . األخرى يون يوإذ  يو ّا ع  معل ّترضّاليت تÕ الوصفات املذ�ورة وّضد لّش!
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بقة ظامجلاهري، فإهنم يوق يةلطون يف ا ّالعام بطو  روحل ثل ا ّا نضالمن أ�ل ّورية ل ّا  ل
ية۞اإلاحلرب ّضد  ّمرب�  ل

يون يقدر  20§ يو ّا ع ّّ ضد  ضد  ضد  ضد  اإل اإل اإل اإلرضرضرضرضاب العاماب العاماب العاماب العامقضقضقضقضّّّّيةيةيةيةدامئا لّش! من ´ة حتويل احلرب     احلرباحلرباحلرباحلربّّ
يةاإل ّمرب� ية حرp ل ّأ  ذاته، ّه، يف ¼دّوال ميكهنم تقد8ر اإلرضاب العام *ىل أن. هل

يÑ نضال تاف ه1907مفنذ . احلربّ ضد س!و ة نظر غو نني ́و س! ¼ارب  رفاي لي
سحرية«شعار اإلرضاب العام تÕ     رافضارافضارافضارافضا تقرتح دون أÀذ بعني ّاليت  »لالوصفة ا

بقة  بار الظروف والوضع امللموس، ومبعزل عن مجمل نضال ا لط� يةعت ّالعام ولقد . ل
نني *ام  نقطة موقفا أكرث دقة من Àالل جتربة احلرب 1922ليأقر  ل حول هذه ا

ية ّالعا نني من إشارات . مل يات حول هذا املوضوع إىل املوفد8ن إىل ليمفا قدمه  صوتو
بقى ساري املفعول إىل اآلن *ىل احلرب  »دّالر«yس!تحيل : يندوة الهاي إمنا 

يل  ّثورة*لهيا p »دّالر«yس!تحpإلرضاب متاما كام  تÕ ل يط واحلريف  ل pملعىن ا ل¥س!
يون لكن إذ 8رفض . اللكامت يو ّا ع  »ا *ىل احلربّاإلرضاب العام رد«شعار لّش!

ثل تÕ األوهام  مبونذرون العامل  نضال ّأن ترضّ إال ال ميكهناّاليت ت ّا Eقيل ّ ضد حلق ا
نضالذ �وا¼د من وسائل ّم ال 8رفضون اإلرضاب العام إذا ما أختّاحلرب، فإهن ّا . ل

تربون رفض ا�ل ّومه  çغي 'ركه بصالبةيع يÑ احنرافا اÁهتاز�  يAجوء إىل تÕ الو . س!
مظاهرات، إرضاpت ( أخرى ّجامهرييةن إىل �انب أعامل فاإلرضاب العام إذا ما اك

نقل، و·ريهاّاhفاع:ش!تغل لصاحل ّاليت يف املصانع  وحيرك ) ل الوطين، وإرضاpت ا
يةامجلاهري، هو أ¼د الوسائل  ّالر نضال يف ئðس!ّ ّا تقال إىل �تفاضة ل ثابة ا ن وهو  ن مب

تحويلّاليت  وهو أ¼د األطوار ّسلÎةملا يةاإل احلرب لجيب املرور هبا  ّمرب�  حرp ل
ية ّأ تحويل *ىل إرادة احلزب فقط. هل وإمنا يفرتض وضعا ثور� . لوال يقف هذا ا

بقة  تعداد ا لطوقدرة ا يةس! ّالعام تحرك جامهري� و·ري ذ¦ ومن األمور ل ّاليت ل *ىل ا
ناء الصدام ناء احلرب ال . ثيه ·ري موجودة وقت إ*الن احلرب إمنا تو�د أ ثوحىت أ

يل هائل من األعامل يأيت اإل ثس!رضاب العام لو¼ده وإمنا هو Àالصة  ّا ّورية ل
ينيومن �انب . ئ، واملظاهرات واإلرضاpت اجلزية و·ري ذ¦ّاهرييةامجل يو ّا ع  هو لّش!



93 

تضم Àّالصة حتضري وقايئ  ÑEي يات  ثقن  اإلرضاب العام زمن احلرب يعطي . تضح
تاجئ سمل أرسع مما يعطهيا زمنّورية  ثندون شك  ّا ميه لك. ل تنظن لن 8كون حتضريه و

هل أبدا ±øذ . سأ ية إجراءات ّربجوازيةالسLو يا ّا ط يب عن اإلرضاب ح± س!تج، و
سات سكرة املؤ سئة العامل املرضبني أو  بع ¥ب لهذا . بتعب ال جيب *ىل لّسا

يني يو ّا ع çوا،لّش! . يف زمن احلرب، *ىل دعوة جمردة قصد إرضاب *امّ حىت ينك أن 
هم وإمنا جيب *لهيم أن يواصلوا ثوريمعل  ّا سات وال يويم يف املؤ ل ا س  مدافعني ّنقاpتل

±صاديةدامئا عن مطالب العامل  �ّ احلرب، ّ ضد hّعوة، ورابطني تÕ املطالب pق
©ظمني جلان بني قا*دة اّورية  ثمو مليف املصانع، واك نارص ّنظامتس! ية ومزحيني ا نقا لع ا ب ل

ية  ية –��شرتا ّالو ندما ّنظامتملمن تÕ اطن 'ك و ±خب أ´زة ع تAسب القا*دة و L
نظم، رمغ أنف هذه  Eة فإهنا  تÕ اإلصال تEادية �ديدة معارضة  حل ، األÀريةق

ها سعإرضاpت جزية وتفجرها وتو  العام شعارا اإلرضابفال ميكن أن 8كون شعار . ئ
هواء ته. لمعلقا يف ا شاط العميل و Eجبل جيب أن 8كون هدف اكمل ذ¦ ا AL  .نل

¨ل ذ¦ الوضع، جيب  بقة ميف  يةلط*ىل ا ّالعام تعد ل  العام املظفر لإلرضاب:س! أن 
تفاضة  ّسلÎة۞نوان تقوده، يف ظروف مالمئة إىل ا  م

ي8رفض  21§ يو عا يةاإل من ´ة حتويل احلرب  أيضا،ون،لّش! ّمرب� ية حرp ل ّأ ، شعار هل
ّسكريةلارفض اخلدمة  ٌرش به بعض من أنصارّاTي  »مقاطعة احلرب« ع سمل ي¥ ّا  ل

يني»ارyس« و»اجلذريني« ينياh-� �شرتا ّميقرا  .ط
يةاإل إن فكرة جعل احلرب -أ ّمرب� ئة *دم ل يÑ بأن نطلب من امجلاهري ا ب  ملعتح مس!

نداء اخلدمة  تýابة  ل� ّسكريةلاس! ¨لام يه كذ¦ فكرة ع  »ّالرد«م إمنا يه ومه متاما 
نضال    يضعفيضعفيضعفيضعفإن من يقرتح هذه الوصفة إمنا هو . *ىل احلرب pإلرضاب العام ّا  ل

Eقيّثوريلا  .احلربّ ضد حلق ا
ýEة ذ¦ يه »ّاهرييةاملقاطعة امجل«قه هذه ّيف ¼ا جناح جزيئ حتقّ حىت -ب نL فإن 

ðش    ال 8كونال 8كونال 8كونال 8كونأن  يا داÀل ا جلأكرث العامل صالبة وو Eق معل ف ؛ع نع  حتقذ¦  مي
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ثوري ّا ðش ل تظم يف ا جلني ا هامت اجلّاTي (ملن نضال يف ّوهريةملهو إ¼دى ا ّا ّ ضد ل
 ).احلرب

¥ب  لهذا تب *ام لّسا ندما  نني *ىل صواب ¤م  كاكن  ع  وpالعûد *ىل جتربة 1922لي
يةاحلرب  ّالعا  :مل

ينيفEجب *ىل . تÕ مجÑ محقاء. قاطعوا احلرب﴿ يو ّا ع سريوا يف أي لّش! y أن 
يةحرب  ّر  .﴾جع

Eه  تو جلكن هذا ا نني حول اخلدمة ّقدّاTي ل ّسكريةلاليمه  ، ال يعين أن جيب *ىل ع
يني يو ّا ع ّتحريضأن يقوموا p لّش! ðش الربجوازيّ حىت  بني امجلاهريل جلنخرط يف ا . ت

يني *ىل ّإنه يعين أن يو ّا ع çاتلّش! ناضلوا  ب4 أن  ©هّاTي شعار املقاطعة ّ ضد ي  ميكال 
Eل ، وخيلق أوهاماّأن يرضّإال  ثورةس¥ وأن جيب *لهيم أن يعملوا يف  ّا ت ونظمي ل

يح ا ðش الربجوازي، و لطامجلاهري يف ا :سل يةبقة جل ّالعام يةاإل وحتويل احلرب ل ّمرب�  ل
 pيةحر ّأ  .هل

Tندما توضع ا تعلّ اhقضّيةع،  ðش الربجوازي أو تÕ ا ّخول يف ا مل قة Øرفض محل جل
سالح ّا ية، جيب *ىل األحزاب »املقاطعة« ل يو ّا ع نصح العامل والّش!  ّلفال¼نيت أن 

çلوا اخلدمة  ّسكريةلايقالفقراء بأن  تعلع ّ وأن  تøداي سالحم س!موا ا ّا  وأن يقوموا بعمل ل
ðش  .ّربجوازيةاليد8روا فهيا سال[م إىل ّاليت 'كون ا�لحظة ّ حىت جلثوري يف ا

هرت حركة  سعى إىل رفض اخلدمة ّجامهرييةظإذا ما  ّسكريةلا: كربى   حلظة إ*الن ع
ينياحلرب، وجب *ىل  يو ّا ع وا ّقدم أن 8كونوا يف صفوف تÕ احلركة وأن يلّش!
يةاإلاحلرب ّ ضد ارات معل جامهرييمطالب ملموسة وشع ّمرب�  وجيب *لهيم ،ل

تغل ّأÀريا أن  ثو8ر امجلاهريyس! تغالال أقىص  توا تÕ احلركة ا ¨ل هذه . لس! ملكن يف 
ينياحلا، جيب *ىل  يو ّا ع سمل  أن 8اكحفوا مذهبلّش! ّا سلم  وشعار املقاطعةل ّا . يل

 Ñي نوا Øلك رصا¼ة أن تÕ الو س!جيب *لهيم أن  نضايعل لا نا يةّل Eة وأ ن ·ري اك  ّقدم نالف
±رصC *ىل رفض محل  ق1ا إذا ما ا ðسالحش ّا وا �لجامهري رشحyوجيب *لهيم أن . ل

ّيف أن Eد � يح الو ح الطريق ا ّنضاللصح يةاإلاحلرب ّ ضد �ل ّمرب� سعي إىل ل ل إمنا هو ا
 pرية حرÀيةحتويل هذه األ ّأ Eام بدعوة قوية. هل تفهم امجلاهري رضورة ّ حىت لقوجيب ا
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ثوريعمل ال ّا ðش الربجوازيل ينيجيب *ىل . جل يف ا يو ّا ع  حراكت ئوايعبّ أن لّش!
يل حنو 'كو8ن ّجامهريية  فورا هلّية أنصار وتطو8ر احلرب األ»كتائب«لقç من ذ¦ ا

تعل. إذا ما اكن الوضع العام ميكهنم من ذ¦ ّو ب�ان ي p نا لق األمر  تو�د فهيا ّاليت ه
يةحركة ّ و ¨. قويةّورية  ثطن ناءها مففي  ندما تعلن احلرب أو أ ب�ان، و ثل هذه ا ع ل

ييتإذا ما اكنت حرp *ىل �حتاد  خصوصا( سو Eا فل ، وإذا ما اكن الوضع مالمئا، )ّ
ينيميكن  ّيو ع تفاضة�لّش! يةن أن 8رفعوا شعار ا ّ و ينياإلّضد ّرية و ثطن ّمرب�  وأن ل

 فورا۞) كتائب األنصار(yشلكوا 

ب�ان  22§ ّسكريلااخلدمة ّاليت ليف ا ست ةع çاريةلð فهيا  ّإ بارش حكوماهتا محÑ ج ت، 
ðش وقد تضطر إىل �خنراط�لحصول *ل  ّسكريةلا اخلدمة إ*النجل يف ا ّعامة ال ع

çّاريةاإل يني هدف ّومن املعلوم أن. ج يو ّا ع ب�ان أيضا هو حتويل لّش! ل يف هذه ا
يةاإلاحلرب  ّمرب� ية حرp ل ّأ نضال ذ¦ إطارويف . هل ّا ي جيب *ىل ل يو ّا ع ، أيضا نيلّش!

تحر�وا ±طوّاليت  ّربجوازيةال ّاhعوةّ ضد يأن  ّتطلب  كام جيب *لهيم أيضا أن . *نيم
ّسكريةلا'ركزي اخلدمة ّ ضد يناضلوا çّارية اإلع و8كون األمر *ىل حنو ال يذهب . ج

hرفض اØ تقاد العامل أنه ّمن Àالó يف ا ðش ومباكحفةع قانون 8ر^ ّ لك جلخول يف ا
ّسكريةلادمة من وراءه 'ركزي اخل شوب احلرب ذ¦س!ميكنّعامة ال ع ©ع  6 من  . م

يكون وهام جيعل العامل ال  ثوري �دوى العمل يقفون *ىلس!فذ¦  ّا ðشل . جل يف ا
رس Eّجب أن  يف Eف  ّ يف أنج ّدا �لجامهري  نضال ذ¦ � ّا يد إمنا ل صع هو نضال *ىل 

ّ نوي وðس هو اللك ةّعامة ال يف املعركة ل يةمرباإلاحلرب ّ ضد امل́و �ّ نظمي . ل تجيب 
ثوريالعمل  ّا ناء ل هر برضورته أ ðش وا ث يف ا جل  ّاhعوة۞جل

ثوريلعمل �إن  23§ ّا ية اجلهبة أ*ىل يف ل ّأ يةاإل يف حتويل احلرب مه ّمرب� ية حرp ل ّأ . هل
يون  يعكف أنوال جيب  يو ّا ع يطة وإمنا *لهيم أن 8رفعوا شعارات لّش! éس!*ىل د*اية 

 .معل توافق الوضع امللموس
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ندم-أ نود مطالب اع  ّ±صاديةجلا 8رفع ا يل ق قç وشاكوي، يقع ا�لجوء إىل وسائل من 
نظم بعض  يا أو إىل العرقÑ، كام  ترفض اخلدمة جام نود وإرضاpتع طقم أجل ا

بواخر  .لا
شعار -ب ّا ئالرðيس  العميل ل نود عامال     .األخوةاألخوةاألخوةاألخوة*ىل اجلهبة هو ّ هدف هو تقريب ا جلا ل

تÎارتني وتو تني ا حوفال¼ني من ا ب مل Aت بّيلقد . ّربجوازيةال�رن�ت ّ ضد Eدمهجله
يةجتربة احلرب  ّالعا تآ_ امجلاهريي يؤدي حû إىل تفكّ األÀرية أنمل ّ ا يوش ل جلك ا

سل بقي ورصاع  ّوجتمع  م باطٍط نود وا لضح بني ا هد إىل . جل ينييعو يو ّا ع مه 8Tّن  الّش!
E يا  يا  Cتآ_ معطني إ�ه لو نظمي ا ðش  ّيف ا ج س!جل س! ل متزي، ويف ت مة ذ¦ ما ّمقدÉد ا

ّتعل سمل قضّيةبق ي ّا نظمي القوى ل ثت و ّا ðش۞ّورية ل  جليف ا

2#אز"�!א�����78�97!�ل�א,����א��%�� �

يةاإل 1918-1914لت حرب ّلقد حتو 24§ ّمرب� ية حرp ل ّأ  يف *دد ال بأس به من ب�ان هل
 pةأوروEرش ّا ق ّ بقة ّ والوسطى مما مكل يةلطن ا ّالعام ية ل ّالرو س وhرو.  من الظفرس!ّ

رش8ن األول ثورة توØر ()توØركأ(:  بقة ّ مغزى ¼اسام يف ما تعل)كأ لطق مبوقف ا
ية ّالعام بني.  من احلربل ّإهنا  يةاإل، يف تÕ احلروب ّربجوازيةال ّ، أوال، أنت ّمرب�  ل

يح العامل، لكهنا يف  يطرهتا األوقات:سل'كون مكرهة *ىل  هزامئ، تفقد  س! احلر�ة وا ل
يا، أن. ّسلÎةمل*ىل امجلاهري ا ّو  بة ن �Eموا  ّ احلرب إمنا يفرتض ّ ضد لنضال� ةم©طق

تحضري احلرب األ نود، أي  ثو8ر جامهري ا لمعال  جل ثا، أن. هلّيةلت ّو   هلّية احلروب األل
تعدادا �د� ّتفرتض ا ند س! بقة ع  يةلطا ّالعام  . وحزهبال

ّوبني نوات جتربة ت يا - حقةّ الاللس!ّا تويا )1923(، بلغار� )1923و 1919(نأملا ن، إ س!
سا ) 1924( ثريها حروب هلّيةأن حرب العامل األ -)1927 متوزفEينا، (Éمنا ت ال 
يةاإل ّربجوازينيال ّمرب� ثريها أيضا وضع ل لالرأسامي فقط، بل  . »العادي« املعارصة ّيةّ

تفاضاتإن  بقة نا يةلط ا ّالعام تون يف 1927 آذار يف ش!نغهاي يف ل  اكنون األولن ويف اك
تضم ّمن نفس العام، إمنا  بةة ّروسا هامن دت p!ّسAبقة ل ية�لط  ّالعام بة Àّاصة، ول p!ّسAل 
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َه بةدة، ملضطلألمم ا p!ّسAتعمل  َ تعم�لمس! به ا َرات و س! بني. راتملش! ّإذ   أ¼داث ت
يف ميكن ش!نغهاي ية نلالتفاضة� بو�ه Àاص،  ّالعام   أن 'كون سال¼ا يف حربل

ية ّو يةاإلّ ضد طن ّمرب�  . وأعواهنال
تجربةجترب هذه  ّا يني ل يو ّا ع سط، Àالل نضاهلم لّش! يةاإلاحلروب ّ ضد é*ىل  ّمرب�  ل

çلّضادةوامل ثورة،  ق  شالكّيشء، وبدقّ لك �ل َة،  ية هلّية احلرب األم ّالعام يل ل حتل و
 Õها۞ن�تفاضاتدروس ت  متثل و

 :تÕ اhروس يه كام ييل 25§
بة .أ p!ّسAنا¦ وضع ثوري، أي أن : نلالتفاضة    لللل�لظروف األوية�لظروف األوية�لظروف األوية�لظروف األوية ل هجيب أن 8كون 

نا¦ ¨ال عن هزامئ ه'كون  ±ج  بقات القائدة، كأن  م أزمة يف سلطة ا Aت ّسكريةلط  .ع
هاد ال يطاق أكرث وذ¦ *ىل  Eل الوطء و� ضطجيب أن 8كون وضع امجلاهري  ثق

تادو�ه  تادأشد من ا تادأشد من ا تادأشد من ا با ملعملعملعملعأشد من ا شط وأكرث تأ ه، وأن 'كون امجلاهري أ ّنضال6  لقلب احلكومة �ل
pّثورة ت. ل مترس  يوعي  نا¦ حزب  ميوجيب أن 8كون  ش! شط رشاحئ مه 6د نفوذه إىل أ

بقة  يةلطا ّالعام  .ل
بة p!ّسAادي فقط، : ن�تفاضة    للللتحضريتحضريتحضريتحضري لE متد �تفاضة *ىل احلزب ا لقال جيب أن  ن تع

يةبل أيضا *ىل امجلاهري  ّالعام يةمفا ó أ*ىل . ل ّأ تحضري هو العمل مه ّا  ّنظامتملي يف ال
ية ّاهرييةامجل ّالعام شاركهتا اّنقاpتل ويف مقدمهتا ال ل و نيطة يف حتضري �تفاضة، م Aش!

يع امجلاهري ´را تجموÀلق أ´زة �تفاضة   .لن
متد �تفاضة *ىل املد  نجيب أن  ثوريتع ّا ساكن ّ لك  من �انبل ّا ّ الاكد¼ني ويف ل

نارص يةش!به  لعمقدمهتم ا ّالعام  . الفقراءّلفال¼ني، و*ىل ال
ðش الربجوازي يوية إل رة تفكك ا جلومن الالزم العمل   ّيو�ه، ن�تفاض وحلظة. حب

نضال ّا ðشل سب ا جل   .لك
نظمي �تفاضة و نجيب أن 8كون  تحضريت ّا سكري مضن أمه �امت العمل بني ل لع ا

يةامجلاهري  ّالعام تعمراتل به ا تعمرات و س! وكذ¦ يف ا ش! ملس!  .مل



98 

بارات  � Õيع ت بان  p ذÀند حتديد حلظة اندالع �تفاضة تأ تو مج س! ن عع حل
يةامل ّوضو يةع Eت اÉهنايئوال مي. ت واTا تو قكن حتديد ا نة بني ّ إال ل  Ñم±يإذا و�دت ص

ثورياحلزب وجامهري العامل  ّا  .نيل
بة p!ّسAذ بقا*دة     �ل�ل�ل�لتطتطتطتطببببيق ذاتهيق ذاتهيق ذاتهيق ذاته لÀالقرار، جيب األ ¦T مفادها أن ال لعب ّ*امة

تفاضة ثار . نpال يوين�تفاضيحفاملا  هجوم  ّ من الالزم مواصÑ ا حب ّتحطّ حىت ةل م ي
يّالعدو ّ هنا Bي pّ 'ردّفلك. ائ مفن الالزم وضع . ّسلÎةمل إىل هزمية احلركة اّلرضورةيAهتد 
©ةّقوةأكرب  ية العدو ّقوةّ ضد ممك  ّالر ن. ئðس!ّ Eه ا ّوجيب العمل *ىل حنو 8كون  ل رص ف

بقة  لطيف ا ية¼ل ّالعام ي من ´ة ل ية األةتيجإسرتا رش �تفاضة : مهّيةل *ا نمفن الالزم  6
©و�. يف أوسع نطاق ممكن دون تأÀري توجب  ّتفاضة  ف س! çل. ا:ن يايس  شلك  قفا س!  مل

سكر�ّلك  ّيشء وðس *لام  ع Eادة �تفاضة.  فقطل نفال ميكن أن 'كون  بيد ّ إال ق
شاطه حلا�ات . حزب ثوري 6وحلظة �تفاض، جيب *ىل احلزب أن خيضع اكمل  ن
سل ّالرصاع ا  ح۞مل

�$-�א���<��=�+>ود��-�א;:�د�א��%����!א�.01!�
�$#"����!א  �

ينيرب اإلح 26§ ّمرب� ييت *ىل �حتاد ل سو Eا فل Eّة يه، Øلك بداهة، حرب ّ ، حرب طبق
ش!هنّمضادة ثورة   ّ : بقة ّ ضد ّربجوازيةالا �ل يةلطا ّالعام ها ل ئالرðيس ف، هد قلب ّ

hيةّورية كتاتا ّالعام يضل يةامجلاهري ّ ضد ب و'ركزي نظام إرهاب أ ّالعام  وامجلاهري ل
ب�ان يع ا لالاكد¼ة يف  ب�ان 'و8ر'كز . مج ليك نضال عامل ا لالرأسامك± تÕ ّ ضد ّيةّ
نضاللشفي يف لُباحلرب، *ىل الربCمج ا ّا يةاإلاحلرب ّ ضد ل ّمرب� Eجب حتويل ؛ل ف 

 pحر Õيةحرب الربجواز�ت ت ّأ نضالوجيب مالمئة طرق . هل ّا çل ل شالكه،  ق و م
بقي ها ا تحضري تÕ احلرب ولطا ناءها، �لظروف امللموسة  لطاحلرب أو أ ل  .بعث
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يك َويلحق ا ندما 8كون ّ هامٌ حتو8راتلتك± ðش ّاTي ) اخلصم(عة  ©ود  �يوا´ه  ج
تاتإمرب�يل ب�  يةّورية كد ّعام ية ّقوة لوðس ل ّإمرب�   أخرى۞ل

تحريض معل قضّيةل    جتجتجتجتس!س!س!س!يدايدايدايدا 27§ ّا ية حرب يف ¼ال ل ّإمرب� ييت�حتاد  *ىل ل سو Eا فل  أو ّ
 :مالحظة ما ييلّالرضوري  من ،حتضريها

ند هام �دّليت ا    يةلّسلما نأ .أ ّختفي حتضري احلرب يه  تحضريا T¦ س! ّا وT¦ . ل
نضالمن الالزم تقوية  ّا ساملةلّسلماّ ضد ل ّاليت  األممعصبة ّ ضد :ملية وضد شعاراهتا ا

نة Ñç ا ملعلتقود احلرب ا ييت�حتاد ّ ضد ملقس! سو Eا فل سمل« و»احلضارة« pمس ّ ّا  »ل
يةلّسلما«ّضد و ييتحتاد تعترب �ّاليت  »قعية الوا سو Eا فل ثورات ّ يةل وا ّالعام ية  ول ّالو طن

سمل، وضد مية فكرة أن حت'ريد ّاليت  »اجلذرية«ية لّسلما �لهتديدا   ّاhفاعقط من 
سلطة عن  ّا Eةل سو ّا Lي فEل  .»لك حرب« حبýة معارضة ّ
ية .ب ية�شرتا ية�شرتا ية�شرتا ية----�����شرتا يةاhميقرا يةاhميقرا يةاhميقرا ّّاhميقرا ّّ شاط احلرب امل    طططط تحرض  Aأتت  ثورة، احلرب *ىل ّضادةبل �ل 

سلطة  ّا سول ّا Eّةل LيEلك الوسائل، . فØ ،من الالزم تقوية ¦Tنضال ّا الزعامء ّ ضد ل
يني يني اh-��شرتا ّميقرا ðنيط ساريني« وÉميين ا ّ ضد  *ىل ¼د سواء وكذ¦»لðا

Eون  يونوالفوضويون:سكرشاكهئم الرتو نقا ب ا çل. ل يشء أن ّ لك قومن الالزم 
نارص و تلف شعارات تÕ ا جحشف وتفضح أمام امجلاهري  لع خم ّاليت جهم 'ك

هور�ت yس!تøدموهنا حملاو ترب8ر احلرب *ىل احتاد  Eةمجلا سو ّا Lي فEل ية من ّ � �شرتا
نضال«: قçيل ّا ية من أ�ل ل ّاhميقرا ّتاتوريةاhّ ضد ط غزو « و»فسخلتّا« و»ك

سلطة  »مذحبة« و»الكوالك ّا Eةل سو ّا Lي فEل يةاإل« ومواعظ أخرى حول ّ ّمرب�  ل
¨ل شع»امحلراء ياز يف ¼ال حرب«ار م وشعارات أخرى    و·ري ذ¦۞»حن*دم �

بقة  28§ يةلطإن ا ّالعام ية ل ّالعا ييت'رى يف �حتاد ّاليت  مل سو Eا فل ره ّ مدافعا عهنا، تقدّ
±عاظم متعاطف  نا أن نالحظ أن احلرب . ب يةاإللفإذا أمكن  ّمرب�  *ىل احتاد ل

هور�ت  Eةمجلا سو ّا Lي فEل ّ pها حر ية بو صف �شرتا Eّة� هومطبق تكون  مف،  ة من �انب س!
يةامجلاهري  ّالعام يه األمر Àالل حرب ل  وأن امجلاهري 1917*ل بأكرث رس*ة مما اكن 
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ها اآلن جتربة احلرب  يةاإللالاكد¼ة  ّمرب� ية ل ّالعا بقة األوىل مل يعة ا لط وأن  يةطل ّالعام  ل
يةممّية األجتد يف  يو ّا ع ©ظمةلّش! نا أن نؤكّورية  ثم  ّيدة،  © ميكت نضالند أن إماكيات ع ّا  ل

رشوط ّاحلرب قد تعاظمت وأنّد ض ّا يك أكرث صالبة قد لاألوية ل يق   ± 'كب لتط
¥ت  .كLسا

تأه إن ّا يه األمر *ام ل هل مما اكن  *لب �لحرب اآلن أ  الرصاع ش!تداد وذ¦ 1914pس
بقي وبدفعه إىل صد ّا ث تظاهرات امجلاهري لط ّا :سعى إىل ّاليت احلكومات ّضد ّورية ل

سوإ*الن احلرب *ىل �حتاد  فا ّ ثل اإلجنلزيم العامل ّولقد قد. Eييتل ¨اال ó معىن  مل  م
ثوريذ¦ العمل  ّا ندما �ونوا جلان العمل وأ�رهوا حكومهتم *ىل الرتاجع 1920 *ام ل ع 

1ة اكنت حترض ّعن رضبة  ðهور�ت احتاد ّضد ها س Eةمجلا سو ّا Lي فEل يةّ  .� �شرتا
رشوطإن  ّا بقة ّاليت ل األوية ل يةلطجتعل ا ّالعام ب�ل لالرأسامان ل يف ا  حتول احلرب ّيةّ
يةاإل ّمرب� ييت *ىل �حتاد ل سو Eا فل ّ pية حر ّأ رس*ة أكرب ّربجوازيةال *ىل هل é إمنا تقوم 

يه األمر يف حرب بني  يني*لمما 8كون  ّإمرب� ينيرمغ أن  T¦،. ل يو ّا ع ب�ان لّش! ل يف ا
لالرأسام هور�ت ، يف ¼ال حرب *ىل احتاد ّيةّ Eةمجلا سو ّا Lي فEل ية  �شرتّ  8رفضون�ا
ي) اإلرضاب العام(شعار  ّوال 8هنمكون يف أوهام  يه، وجيب *لهيم أن مçن  واؤيتçA*لة 

تعامل اإلرضاpت امجلنإماكيات برية ال س!  çل إ*الن احلرب واإلرضاب ّاهريية� ق العام 
تحريك ئة( لحلظة ا  ).لتعبا

ّسلÎةيف ¼ال جهامت  ييتئ جزية *ىل �حتاد م سو Eا فل يو، جيب *ىل ّ ّينيلش!ّا  يف ع
َهاألمم يةاإلدة ويف اhول ملضط ا ّمرب� بذلوال يّ لك ي أن  ّ´دمه إل رة هنوض األ ات قل

Eةال ّقو نظموا حروpأوروp يف م تعمرات وأن  به ا تعمرات أو  ي ويف ا س! ش! ملس! يةمل ّ و  طن
ينياإلّ ضد حتر8رية ّمرب� سلطة  أ*داء ل ّا Eة۞ل سو ّا Lي فEل ّ 

Eه حرب  29§ يةجإذا ما وقع تو ّإمرب� ييتحتاد �ّ ضد ل سو Eا فل بقة ّ يةلط، وطن ا ّالعام  ل
ية ّالعا يك مل p يقه مقارنة يك الواجب  تغري ا  ،± ب ± تكي لتك çه حرب فÞ بني ّاTي تطل جتو

ينياإل ّمرب� نل ّ، *ىل ا تايلل  :لحو ا
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ب�ان .أ بقة عامل ا سعى  ل ال  ط يةاإل: ّمرب�  إىل هزمية حكوماهتا يف تÕ احلرب ل
سع :سب، بل جيب *لهيا أيضا أن  تصار حف شاط إىل ا نى  Aسلطة ب ّا Eةل سو ّا Lي فEل ّ .

TداÎت ّ، ال  يار وسائل ي ها وا خ±د  يك± نضال'ك ّا بقي يف ب�اهنا ل لط مبصاحل الرصاع ا
تÎد ّسب، بل  ي Eّةد أيضا مبصاحل احلرب *ىل اجلهبة مبا أهنا حرب حف ش!هنطبق  ّ ا :

ية ّاhوّ ضد ّربجوازيةال ّالعام ðش. ل شا األمحر جلا ðس   ð� بقة إ. داعمل ðش ا لطنه  �
ية ّالعام ية ل ّالعا ب�ان مل بقة عامل ا ل وال تصغي  لالرأسامط  زمن ّربجوازيةال إىل إغراءات ّيةّ

يانة العظمىّاليت احلرب،  p خلها تøىل، حتت الر. 'هتم ّفال ميكهنا أن   دع، عنت
ðش  سا*دةم  Øرجواز8هتا۞ّ ضد األمحرجلا

ب» عن الوطنّاhفاع«إذا ما اكن  30§ çول به يف ا ل ·ري  يةاإل�ان مق ّمرب� ثل ل مي، فإنه 
çا عظÞ *ىل ðش حتت نظام ّ لك جوا يةّورية كتاتاhيعثوري  ّالعام ثل ّاhفاعف. ل نا  مم  ه

بقة  يةلطيف ا ّالعام هور�ت  يف احتاد ّسلÎةمل ال Eةمجلا سو ّا Lي فEل يةّ �سب أفقد . � �شرتا
تصار رش8ن األول  نا ياأ عامل العامل )توØركأ(:ثورة   �حتاد: �مجع ب�ا اشرتا

ييت سو Eا فل هور�ت ود عن احتاد ّ اTّإن. ّ Eةمجلا سو ّا Lي فEل ية من ّ  ّربجوازيةال� �شرتا
ية ّالعا يب �لمصاحل امل ل  Eّةyس!تج بقة طبق ية�لط، وهو واجب رشف  ّالعام ية ل ّالعا . مل

نوات سلطة  هزمت 1921و 1919 س!خفالل  ّا Eةل سو ّا Lي فEل تدÀل ّ Eوش ا ل  بعثت ّاليت ج
ðهنا  رشة دو من  بهبا أربع  يةاإلأعظم القوى ع ّمرب� بقة ل لط، واكن ذ¦ بفضل ا

ية ّالعام ية ل ّالعا Eل ّاليت  مل ناضل يف  س¥اكنت  يةّورية كتاتاhت ّالعام هور�ت  يف احتاد ل مجلا
Eة سو ّا Lي فEل ©ظمي أعامل ّ ية وذ¦  بL �شرتا نه . ّ ثوريةّجامهريية� :ش!وإن جهوما �ديدا 

يةاإل ّمرب� ييت *ىل �حتاد ل سو Eا فل ¥نيّ بقة أن س!ي،  يةلط تضامن ا ّالعام  هو إمنا األممي ل
تعدادات  يع � س!واقع رمغ  يع اخلطط املّاليت مج ثورة ّضادةمجوقعت ورمغ انف  �ل 

يةّاليت  �ها �شرتا ية -تAسج ّاhميقرا ترب من. ط يف هنعجيب أن  يةلطبقة ا¼ل  ّالعام  ل
ية ّالعا هور�ت  عن احتاد ّاhفاع يف مل Eةمجلا سو ّا Lي فEل ن و أوال، الفالح؟ية� �شرتاّ

ييت �حتاد أر�فالفقراء وامجلاهري الوسطى يف  سو Eا فل يا، حركة ؛ّ تحرر ن و  ّا ّ ل
ية  ّالو ثطن ّا تعمرات۞ّورية ل به ا تعمرات و س!يف ا ش! ملس!  مل
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ياس:س!تجيب  31§ يةةلس!ّا ّ العا هور�ت حتاد ال مل Eةمجلا سو ّا Lي فEل بقة ّ ية ملصاحل ا لط �شرتا �
ية ّالعام بقة القائدة و ،ل يب ،يف �حتادلطيه ا ¨لام  :س!تج  بقة ملم يةلطصاحل ا ّالعام  ل
ية ّالعا بقة ّ لك دّتو¼و .مل يةلط¼لفاء ا ّالعام يةّورية كتاتp hل ّالعام ±نيل ختلق و .م *ىل حنو 

ناحرات اhول  تغالل  تقا*دة ال لالرأسامس! هاّيةّ ياس!هتا إفT¦  .بعضّ ضد بعض  س!ن 
ياسة سمل ثورود عن ّ اTزاØرهتدف إىل إ س!يه  ّا ية ةل ّالعا ناء مل سات ا ب وحامية مؤ لس

ثو8ر العاملّيف ¼د ذاتهوجودها ّاليت  ،�شرتايك ساهامن يف  ت ومنوها  y . بو تصويه 
سلح مع  Eل أي صدام  مإىل تأ يةاإلج ّمرب� ثل هذه . بعد ما ميكنإىل أ ل ياس'متو  ةلس!ّا

لالرأسامتأÀذه جتاه اhول ّاTي من ´ة املوقع   Àريةاأل وجتاه *القات هذه ّيةّ
تعمرات، يف نضال p!يةاإلاحلروب ّ ضد ملس ّمرب� تعمرات ل ملس! وضد محالت هنب ا

 .ذ¦ّ لك تق©عّاليت ية لّسلما وضد
ياسةأبداال تعين  سمل س!  ّا ية ّاhوتAهتجها ّاليت  ل ّالعام سلطة  أن ل ّا Eةل سو ّا Lي فEل çل ّ تق 
لالرأسامبوجود  يون؛ طو*اّيةّ يون  -� فذ¦ ما 8رو�ه املظللون �شرتا طاhميقرا

Eون ا مية 8Tّن :سكورشاكهئم الرتو قسعون إىل احلط من  y سلطة ّا Eةل سو ّا Lي فEل  يف ّ
بقة  لطيون ا يةع ّالعام ية ل ّالعا ياسة إن. مل Eة ّاhوس!  سو ّا Lي فEل ّ Õها ّاليت  يه ت مسر
±ات 8كنني �� يةّورية لي ّالعام ثل. ل ا ّ إال متويه ال  يف الظروف ) مالمئة (أكرث آخر́و

ية نضال، من وجوه لاحلا ّا لالرأسامّ ضد ل نضال، ذ¦ ّيةّ ّا متسك به احتاد ّاTي  ل
هور�ت  Eةمجلا سو ّا Lي فEل ©ذ ّ بات  ية Øلك  م �شرتا ث رش8ن األول �  ۞(توØركأ(:ثورة 

بقة عامل �حتاد  32§ لطðس  ييتل سو Eا فل ±ني مع نإماكية أي ومه حول ّ م سمل 
ينياإل ّمرب� يافهBي تعمل أن جهوما . ل سلطة  *ىل لإمرب� ّا Eةلال ّسو LيEف  ال مرد ó، أمر ّ

ية حروp بني دولّوأن ّ عام سار Øّرجوازية ودول ل ثورةم، Àالل  ّا ية ل ّالعام ية ل ّالعا  مل
لالرأسامليتحرر العامل من  ية ورضوريةإمنا، ّيةّ  واجب أولف Tا،. حمت يه حروب 

بقة  يةلط*ىل ا ّالعام Eة ل سو ّا Lي فEل ية ّ Eل �شرتا ناضÑ يف  � ا س  تقوم Øلك أن¥مل
ياس!هتا أو � س!تعدادات الالزمة حلال حرب، أاكن ذ¦ يف  ±صادها أو يف س! يف قا

ها أن وجب *لهيا إذ. �ðشها بقة ةاإلدار، األمحر�ðش تصقل  ند ا لط القوية  يةع ّالعام ، ل
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ّسكريةلا تدرب امجلاهري الاكد¼ة *ىل الûر8ن أنكام وجب *لهيا   يف اhول أما. ع
يةاإل ّمرب� ناقض صارخ ل نا¦  ت  ها فه ياس!هتا القامئة *ىل سالح هائل وبني  مجلبني  س!

سمل اجلوفاء حول ّا ند . ل ناقض ال يو�د  عإن هذا ا سلطة لت ّا Eةل سو ّا Lي فEل حترض ّاليت  ّ
ها و ثحترض احلرب ّاليت عدفا ّا ياسة سمل۞ّورية ل çات  Eا، و Aهتج،  س!و ب 4م ©طق  ت

@"�!�א�?�א�����!��+>ود��-�א��و��א��%����!א�.01!�
������7A&.�
�Bא����&�$#"����!א ��Cو�� �

بحتلقد  33§ ية  احلروب صأ ّالو ثطن ّا ها ّاليت ّورية ل شعوب ضختو ّا هدة يف ل ملضطا
تعمرات به ا تعمرات و س!ا ش! ملس! يةاإلّ ضد مل ّمرب� ية تطورها ّاليت ، ول نني  متçأ  ي حبت ل A

بحت-أقرت نظر� أول األمر، ّاليت ، و1916م©ذ *ام  تارخي Àالل -صأ ل من وقائع ا
نوات ية . األÀرية لس!ّا تني الفر س!مفن ذ¦ حرب املغرب *ىل اإلمرب� 6ي يةل با نواإل ، س!

ياكرغوا *ىل  يك وا نو�تفاضات يف سور� وحروب ا س! لن يةملك ّإمرب�  الوال�ت ل
تÎدة  Eةملا ثن، وحروب اكتون 8كاألمر ّا Àريا محÑ أ، و1925*ىل هونغ �ونغ *ام ّورية ل

شامل يف  ية وب  تلعب احلرÀ1926-1927الل ّالصني لا ّالو ثطن ّا دورا هاما يف ّورية ل
نة من  ثورةهاملر¼Ñ الرا ّا ية ل ّالعا ¥ب  T¦ مل بقة لّسا يةلطجيب *ىل ا ّالعام  تويل أن ل

çاه إىل اhروس وأقىص تجربةنL ا ّا ناجتة عن تÕ احلروب ول ّاليت  اhروس Àّاصةل ا
 Ñنا من مح h تEي  . يف شامل الصني1927-1926بق

شامل  لقد ساندت، عن صواب اك سكريني يف ا نويني *ىل ا ئذ، محÑ ا لمل و لع ب جل ق±
ينيواإل ّمرب� تخفني وراءمه رمغ ل فمل 'كن .  اكنت تقود تÕ امحلÑّربجوازيةال أنمل ا

بقة  يةلطا ّالعام ية املل شام ل 'رغب يف هزم احلكومة ا ثورة وتعمل *ىل ذ¦ ّضادةل �ل 
ّ ضد د*اة �تفاق،ّضد   املرتددة،ّربجوازيةالّ ضد حفسب، بل اكنت أيضا تعمل

يانة  Eادةّربجوازيةالخلا Eل  ق، اكنت تعمل يف  نة ّورية  ثس¥ Eل  مي�لحرب ويف  هس ¥
بقة  يةلطا ّالعام يةممّية األبيA±ه ّاTي وهذا اخلط العام .  يف ذ¦ العمل الواسعل يو ّا ع  لّش!
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يني ّيو ع ±فقا �لّش! ðني اكن  م ا çادئلصين ية حول احلروب أجنلس  مار�س ومو ّالو يف طن
±ا ¨لام هو  ّلقرن املايض  م نني۞م  ليفق ومذهب 

يوعيلكن احلزب  34§ يين  لش!ّا ثابة دروس ،قام بعدد من األخطاء الفاد¼ةلّصا çقى  مب  Lس
يوعييّ�دي َهّ لك لش!ة  ب�ان ا ملضطا يوعيلقد اكن واجب احلزب . دةل يين  لش!ّا يف لّصا

تøدم، Øلك الوسائل، الوضع  ثوريyس!تÕ احلرب أن  ّا ئذ اكن موجوداّاTي  ل ، ق±و
ته  يع  شه العاميل، وتو ©ظمخللق  س! ðم ّسكريةلا�  yسهّل، وّلفال¼ني، وحتضري العامل واع

بقة  يةلط*ىل ا ّالعام Eادة لصوتّاليت  بلس!ّل ال ثورةقها إىل  ّا  الظروف ّفرمغ أن. ل
يةامل ّوضو شع ّ، Àالل محÑ ا يوعيامل، اكنت مالمئة �لحزب ل  األÀري هذا ّ فإنلش!ّا

ي هر،  ّاكن قد  معل تانغل ´از اتغاللس!اا، *اجزا *ىل ظ مEنEو سكري وك يايسلع ا  لس!ّا
ðش Àاص ðش، ومل حياول Àلق  ّيعمل يف صلب ا � جل  . بهل

يوعيلقد اخنرط احلزب  باط الش!ّا Eادة مع  ل يف ا تانغضلق مEنEو  حرصا، عوض أن ك
©ظمهتا وعوض أن جيلب ّاhعوة8ركز ´وده *ىل  نود يف  م يف صفوف جامهري ا جل

يةامجلاهري  ّالعام Eل ّ والفال يغري طابعهة ح ðش  لإىل ذ¦ ا يوعيومل يدرك احلزب . جل  لش!ّا
يح امجلاهري  يةلLسلما  ّالعام Eة من ل يةح والفال ّأ تحضري ّورية  ثمه çغي  بومل هيمت كام  Aي

Eة۞ بقة الفال تقطب من ا نارص  Eادة حرب أنصار من  حو لطق س!  :ع

بقة  35§ ساند ا لطإذ  ية: ّالعام يةحربّ لك ل ّ و بق ّ ثوريةطن ±، وجب *لهيا أن  يك 'كتط
يل ملموس �لّحيدده بقات، ّاTي روف واhور ظحتل  تلف ا لطبه  خم ، وهكذا اخلتلع

يك مار�س *ام  تلفا عن 1848'ك±اكن  Eرصية  خم ملا أطلق شعار احلرب *ىل ا لق
يك  ثالث1870أقره *ام ّاTي لتك±ا يون ا C يا ل هامجت أملا بل يون ولقد اكن . ن يو ّا ع لّش!
Eون ّا Aىل صواب ¤م، زمن لّصي* Ñشامل، ملا عقدوا حتالفا امحل Eا مع ظل *ىل ا فر

ية ّربجوازيةال ّاhميقرا سري مع هذه ط ينياكن   وذ¦ بقدر مااألÀريةل وا ّيو ع  من �لّش!
Eام pنإماكية سكر الوطين hّعوةلق ا نو8ر العقول يف ا ملع و ثوريت ّا ولقد اكن من . ل

يك  يني'ك±الواجب أن 8كون  يو ّا ع ندما طرحت1923 *ام األملان لّش!  قضّية ع، 
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تلفا متاماّ ضد  الوطينّاhفاع تدÀل اإلمرب�يل، الفر6يس،  خما إذ جيب *ىل احلزب . ل
يوعي بالد ّاhفاع قضّية األملاين أن 8ربط لش!ّا ب عن ا نضال قضّيةل ّا Eل ل س¥ يف 

p نوال . اكنت *اجزة عن لعب دور ثوريّاليت  ّربجوازيةلاإلطا¼ة ملو*ىل نفس هذا ا
ينيوجب *ىل  يو ّا ع نضال قضّيةصينðني أن يضعوا اآلن ل الّش! ّا تدÀل ّ ضد  الوطينل لا

ياpين ثوري ّاhفاع قضّيةإذ جيب *لهيم أن 8ربطوا . لا ّا نضال قضّيةب عن بالدمه ل ّا  ل
شاك و شان اكي  Eل اإلطا¼ة  :يف  L بس تانغل اØّرجوازية¥ مEنEو Eق ك Eل  حتق، ويف  س¥

تات ث ّلفال¼نيالعامل واّورية كد ّا يةّورية ل ّاhميقرا  .ط
ية أن نالحظ أن احلروب ّالرضوري نه من إ ّالو يةاإلحيارب فهيا العامل ّاليت طن ّمرب�  ل
سريوا مع ّاليت و ية ّربجوازيةالyميكن �لعامل فهيا أن  ّاhميقرا بحت Cدرة قّ مؤط ص±ا أ

شعوب  Øّرجوازيةأكرث فأكرث، ألن  ّا َهل يةختىش ثورةّاليت دة، ملضطا ّ عام Eل ّ وفال ة ح
بحت  يةصأ ّر ساق إجع ها تA و يع  نفسىل  ينيلإلب ّمرب� وÁرى بوضوح مزتايد قدوم . ل

يةحروب ّ و Eادي فهياطن بقة ّ إال ق من طراز �ديد ال تقوم بدور  يةلطا ّالعام تعل. ل ّو ق ي
ية ذ¦ أيضا pحلروب  ّالو Eةطن يةّ ضد تيAيف أمر8اك الال ّإمرب� تل ّ الوال�ت ا  ةÎدمل

Eة يًةثورطنّية الون حتويل احلروب و�تفاضات اجتاهإن . 8كاألمر ّ دميقرا بقة ط �لطة 
ية ّالعام بقة ة أو ثورل يةلط تقودها ا ّالعام ©ذ *ام اجتاه وهو ،ل نني  يه  م اكن قد أشار إ ي لل
±د، 1916 ّا   بصورة هائÑ۞ح

ية  احلرب قضّيةس!تلعب  36§ ّالو ثوريطن ّا بري من -ة، ل Eات� نظرا لوجود *دد  ّالقو  م
Eةيات القلّواأل ّقو هَم Eدة يف العديد من دول أورملضط ا ّوp أ*ادهتا من �ديد اتفا ة ق

çل-فرساي تحويل حرب ّيشء إذا ما تعلّ لك ق دورا هائال يف العامل، و بق األمر 
ية ّإمرب� ية حرp ل ّأ ناطق احلدودي. هل ðّس فقط يف ا مل بولويفل ّة ا ن يّة والرل ّوما ة يقع ن

هاد  ساكن ضطا ّا ّ يض -وسّالرل يلب ا ّواألو�را سارينين ّ وا ب ðيلب ّني بأقىص الو ة حش!
نف أل سعون إىل ّهنلعوا ييت بوطهنم ت�رباطyم  سو Eا فل وال جيب *ىل األحزاب . ّ
ية يو ّا ع تلّش! ساند احلراكت ا بلقان و¼دها أن  يا وا يكوسلوفا ّ يف  ل : ل �  ألمميف ارية ّحر:ش!

َه Eةيات القلّدة واألملضطا ّقو ية، بل وجب ذ¦ أيضا *ىل األحزاب م يو ّا ع  يف لّش!
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ياك وØريطا يا و با يا وفرسا وإ نإيطا بلج ن س! 6 وجيب *ىل األحزاب ). لا8رندا(يا العظمى ل
ية يو ّا ع ثورييات قلّ أن تقود نضال تÕ األمم واأللّش! ّا يةاإلّ ضد ل ّمرب� ، وأن تدافع ل

EاتتÕ ّ حق عن ّالقو ها وم حقّ يف تقر8ر مصريها  تام إذا ما �نفصالها يف بنفس ل ا
Eه ساومة  فطرح ذ¦، دفا*ا ال  ب. م ّوإذ  يون ق يط يو ّا ع ياسهذه لّش! بç4ات  ةلس!ّا

ّيوجب *لهيم أن  ّي وأن واؤ8هت هَواؤهي نت حرب ّ حىت دةملضط امجلاهري ا *لإذا ما أ
ية ّإمرب� ييت أو حرب معادية لالحتاد ل سو Eا فل تفاضةموا ّونظّ إال ّ  أو حرp *ىل نا

 ّربجوازية۞ال

نني وجتربة احلروب  37§ يBي من Àالل مذهب مار�س و لن ية Aهت ّالو نواتيف طن  لس!ّا
تاألÀرية إىل القوا*د  ّا بقة ل يك ا ية يف  لطا ± ية'كل ّالعام تحر8ر يف حروبل ّ ا ية ل ّالو  :طن

بقة .أ يةلط إذا ما دافعت ا ّالعام EاC مع ل يل وتعاونت أ ح عن حرب من ذ¦ ا çلق
±ا ّربجوازيةال بقيّ أبدا أهنا ختل ذ¦ال يعينفق مؤ  يف احلا ّحفىت. لطت عن الرصاع ا

±ا ّربجوازيةالتتحرك فهيا ّاليت  بقة اكpالشرتق مؤ يةلط مع ا ّالعام يةاإلّ ضد ل ّمرب� ، فإن ل
بقى *دوّربجوازيةال  ّ بقة ت يةلطة ا ّالعام تøدامفهBي حتاول . ل بقة س!ا يةلط ا ّالعام  يف الوقت ل

ّّاTي  Lه أهدافا تE  . هبا لو¼دهاÀّاصةفçع 
بقة .ب يةلط T¦ ال جيب *ىل ا ّالعام ¥ىنل ّ يف أي ¼ال من األحوال أن  ساطة تت ب¥ 

ها ، دون أدىن شك،بل جيب *لهيا.  وشعاراهتاّوازيةربجالس!ياسة  تحرك لصا حل أن  ت
يايس Àاص هبا، ووفق شعارات  ّ©ظامت هبا، وخبلق Àّاصةس!يه وفق ØرCمج   م

ياتّنقاpتأحزاب، (من صلهبا ّورية ث يةملðش!،  ّ عام تائبل يةك،  ّ عام جيب *ىل ). ل
يني يو ّا ع يانة من �انبئواهييّ أن لّش! ية ا خل امجلاهري  تّربجوازيةال حلمت ّ، وأن  يع ي مجøذوا 

ت ّا بقة ل ©ة لضامن مواقع ا لطدابري ا يةملمك ّالعام  قدر ّربجوازيةال، وجيب *لهيم أن حيرجوا ل
ها ا ها من أ�ل مصا هم يف نضا لتطا حل ل ع Eّةمس!  هبا، وجيب *لهيم أن ّاصة اخلطبق

ّتعد تÕ الyس! يةّقوةبوا لإلطا¼ة  ûيةيف حروب. ع �ج ّ و Eث تلعب طن ح 
ثورة ّربجوازيةال واحلكومات ّازيةربجوال نضالم¨لام هو احلال يف (�ل دورا مضادا  ّا  ل

Eونخيوضه العامل والفالحون ّاTي احلايل  ّا Aينيتقس!مي اإلّ ضد لّصي ّمرب� ، ) الصنيل
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ينيوجب *ل  يو ّا ع تحرلّش! ّ أن   حتت شعار ّربجوازيةال�وا قصد اإلطا¼ة pحلكومة ي
ثوري ّاhفاع ّا بالد۞ل  ل عن ا

ية  احلروب قضّيةع جيب وض 38§ ّالو ب�ان طن تّاليت ليف ا يف ا بقي فهيا  ّال8ûز ا ل ضع قدم لط
سوريني والعرب ند املغاربة واhروز وا ¨لام هو احلال  نوال،  ل*ىل ذ¦ ا ع ففي . ممل

Eة تلعب  سلطة ثAهذه ا2مو*ات اإل ّا به دور ل ية دورا  ية واإلقطا ش!ا ع çyل  ّربجوازيةاللق
تعمرات األكرث منوا ت. ملس!يف ا ّفا ناء ل ثعاون املؤقت مع أوئك القادة أ نضالل ّا ثوري ل ّا  ل

يةاإلّضد  ّمرب� çولل ل مفاده أن أوئك  إىل خطراهûمالكن جيب دوما أن نعري . مق 
هم لإل يع أ ساقون إىل  نفسالقادة ال  بي Aيني ّمرب� نضالال خيضعون   أو،ل ّا تحرل ّ ا ري ل

هم ال ئفطاحلملصا ّEّة. 
Tية ات أن 'ربط احلروب ا، جيب ّلو شعوب لتÕ طن ّا تطاع pل ّنضالملس!قدر ا ّ ضد ل

ياد ّ ضد  أواإلقطاع Eةس!األ يني من أ�ل  تصفاإلقطا  إقطاع۞ّ لك ع

بقة  39§ شالك ا لطإن  يةم ّالعام ية ل ّالعا تمل تعلقة حبروب ا ّ ا ل ها ّاليت حر8ر مل شعوب ضختو ّا ل
َه يةاإلدة وحبمالت ملضطا ّمرب� هِدة *ىل احلراكت ل ية ملضط ا ّالو ثطن ّا ثورات ّورية ل لوا

تعل شالك ملا  ّيه تقربا نفس ا ي مل يةق األمر حبرب ي ّإمرب� سلطة ّ ضد ل ّا Eةل سو ّا Lي فEل ّ: 
نضال .أ ّا ناحرات اّ ضد ل شديد خطورة ا هاد  لحرب � تب Lل Eّةضط  قصد حتويل طبق

 pاحلروب حرو Õيةت ّأ يةاإل ّربجوازيةالّ ضد هل ّمرب�  .ل
يك .ب يق قومي وموا�ب   ± لتكب ب� ااهنزامتط Eل ل ا Eوشه، ونضال يف  ¥إلمرب�يل و سج

يوش هذا األÀري هد وتقدمي العون  ب� ا تصار ا جلا ل  .ملضطن
يوش .ت ©ود ا يع لألخوة بني  جل تقدمي ا جشج Lيةاإلل ّمرب� يوش ل ©ود ا جل و ثج ّا ّورية ل

يع اhخول امجلاعي تعمرات، و شجيف ا :س! يةاإلجلنود  مل ّمرب� يوش ل ية جل يف ا ّالو طن
ثوري ّا  .ةل

نضال .ث ّا تعمرات مبظاهراتّد  ضل نقل إىل ا ðش وا س!إرسال بواخر ا ملل ّورية  ثجل
çلّجامهريية نضالو. يشءّ لك ق  ّا ّسكريةلامتديد مدة اخلدمة ّ ضد ل نود ع �لج 
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تعامرية و نخرطني يف احلروب � س!ا نضالمل ّا ية احلرب وضد ّ ضد ل نمضاعفة مزيا
يونيقد�ا ّاليت القروض  ثورة وّمضادة حلكومات لاإلمرب�  � لعسكريني يف �ل

تعمرات، ونضال تعدادات �لحرب فوق أرايض ّ ضد ملس!ا يازس!�  وسكك م±�
تعمرات  . ملس!احلديد واألهنار يف ا

تعمرات، ومعارضةّاليت  معارضة ا2ازر .ج يون يف ا س!يقوم هبا اإلمرب� ّ لك ملل
ية املّاليت اإلجراءات  حمللتøذوهنا محلاية احلكومات ا ية حسق اّضادةي ثورة  بغ  مجلاهري �ل
 الاكد¼ة۞

يك احلايل 40§ ±تلف ا تّ ضد لتكخي ّا يه ملا اكن جزء من ّالصني دÀل يف ل *لعام اكن 
Eة ّربجوازيةال ّا Aتانغل والّصي مEنEو بان دورا ثور� ك ّي ال 8ز�ن  ومجمل احلروب . نامعيلع

hيّا ّا يوم بني *دÀل ّة القامئة ا سكريل ّة قادة  يع ّني  بري عن صدامات قامئة حمل تعني يه 
تلف القوى بني يةاإلخم  ّمرب� يع أطراف الزناع. نيّ حول تقامس الصل 8Tّن  ا،مجو

تلف فرق  خمثلون  ها طابع مضاد، واملالكنيّربجوازيةالمي  ّ ثورةل بقة . �ل  لطو*ىل ا
ية ّالعام ية ل ّالعا يوي يف مل ها ا حل، أمام الوضع احلايل يف الصني، إىل �انب مواصÑ نضا ل
ثورة ّور املضادّني، أن تفضح اðّhينلّص اّال¼نيلف عن العامل واّاhفاعس¥Eل  ّاTي �ل 
بالد اّربجوازيةالاحلكومات ّ لك تقوم به سكريون يف ا ل وا يةاإلمه أداة 8Tّن لع ّمرب� . ل

يةاإل ّفضد ّمرب� ساند،ل ðّلّص اّلفال¼نيثورة العامل واّ إال 6 ال جيب أن  çل . نيين نقوال 
يق شعار  يا  ب¼ا Eوش الضناتطل ðّلّص اّوازينيربججامم  شعوب ني إىل ين ّا هَل دة يف ملضطا

تعمرات  .ملس!ا
نحو، ال جيب بأي ¼ال من األحوال أن  يك اكن قد حور *ىل هذا ا لرمغ أن ا لتك±

نضاليضعف  ّا تّ ضد ل ّا ية األحزاب معظملكن . لّدÀل يو ّا ع Bى لّش!  إىل تÁ Õهتا
يك  تحو8رات يف  ýEة إ�ر تÕ ا ±ا ل 'كن L ثورةل ّا Eة ل ّا Aخطأقطت يف ، وهكذا سلّصي 

 ي۞ّ�د

™ 
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ية األحزاب معظمإن إ¼دى أكرب أخطاء  41§ يو ّا ع  احلرب بطريقة قضّية يه طرح لّش!
نّجمر ّدة وا تحريض وّاhعوةظر إÉهيا من ´ة ل ّا ðش، قضّية حرصا، دون درس ل جل ا

Eة يع احلروب، دراسة اك نرص احلامس يف  فهذا ا مج رس �لجامهري . لع نفEجب أن  ف
ياستوى حم ث ةلس!ّا ّا ðشقضّيةيف ّورية ل سب ا جل احلرب، كام جيب  فçدون ذ¦ . �

يةاإلاحلرب ّ ضد نضالّ لك يبقى ّمرب� تحضري احلروب ل هود  ل ولك  ثجم ّا حمصورا ّورية ل
نظري ّيف جمال ا  .ةل

±عف يد  رس هذا اخلطأ، إن أمكن القول، pلوراثة و با ما  ّ·ا م تقل بل ©ذ األيف ممّية من اكن 
ية القد ثا نا يةاإلاحلرب ّ ضد رصخاكنت تّاليت مية، ل ّمرب�  دون أن تقوم بأدىن معل يف ل

يوش ©خت بـ. جلا نعت اكرل  ي¥واكنت  .  ألنه اكن يطالب بذ¦ العمل»الفوضوي«لت
نصح بـممّية ولقد اكنت األ ية  ثا تا ن ي«ل يا  ðش اhامئ  ّتعويض ا ب شعش! ðمبيل  عوض أن »ةجل
ياسة ðشّورية  ثéس!تقوم  يا«إن شعار . جليف ا ّيا ا ب شعش! ðل اكن ّاTي  هذا، »ةمليل
 Ñ¼ةاكنت قد 'كونت فهيا دول ّاليت يالمئ املرE ّقو ميةم  ق يف أوروp، اكن ó بعض 

ئذّورية ث Eرصيّفقد اكن يعين ¼ل. ق±و Eه ا ثل  ðش اhامئ يف زمن اكنت  ّ ا لق ف ة متجل
سلطة و ّا ثورة ل يا  �لاملطلقة هتديدا ر رش(جع تاسع  عإىل ·اية هناية القرن ا لكن مع . )ل

يةاإلمنو  ّمرب� بح هذا ل شعارص، أ ّا Eين ل ف ال 8كفي أبدا وهو يف آخر األمر شعار شو
تخضع ممّية  وبعد أن جتددت األ.)1912، هيدمان(  Õية ختلت عن وصفهتا ت ثا لا ن ل

يا ملصاحل  ئياس!هتا هنا Eة الّربجوازيةالس! ّقو تلف اhولم ية ممّية فقد دعت األ. خم يف  ثا نا ل
ش« إمرب�يل هو 6فرسا إىل شعار ðّش ا ل س»عب� ّ حتت غطاء ا :  القدميلّشعارك Épمت

ي« ّيا  ب شعش! ðلEش من املر'زقة حتت غطاء . »ةمð يا وإجنلرتا إىل  �كام دعت يف أملا ن
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سلحÁزع  ياردو يف ّ لك حق«وإن . لLّا ها حبريةخ±ا نظمي  �ðش  ته ّاTي  »ت *لنأ
ðس يف الواقعممّية األ ية  ثا لا ن ويواصل، يف ذات . آب 4داث حرية جتديد أ¼ّ إال ل

يونّربجوازيةالالوقت، Àدم  ية-� �شرتا يون محلهتم ا يلاhميقرا ðش ّ ضد لتضلط جلا
يةّورية كتاتاhاألمحر و ّالعام هور�ت  يف احتاد ل Eةمجلا سو ّا Lي فEل ية رافضني ما ّ � �شرتا

  ۞»ة محراءيعسكر«8زمعون أنه 

يون رض ايع 42§ يو ّا ع ياسهذه لّش! ّ احلزيةلس!ّا ثورة ّضادةة املب ها مصاحل ّاليت �ل  ملختدم Øاك
ياسة حريةّربجوازيةال ب  ثورةلصاحل ّورية  ثéس! ّا ية ل ّالعام ية ل ّالعا ومن املعلوم أن ال . مل

نا¦ وصفة  ðش من ّ*امة هميكن أن 'كون  �ملعرفة أي موقف ميكن اختاذه جتاه 
يوش بقة . جلا يةلطإذ جيب *ىل ا ّالعام تلفل Aري يف *القاهتا  مبخ أن  يوش :س!ت جل ا
تلفةمببادئ ðش املعين. خم  ياسة خيد�ا ا بقة وأي  جلEجب *لهيا أن تعرف أي  س!ف . ط

سكري  نظام ا ðس ا ته  لعمفا جيب تقد8ر أ ل لي جيري به العمل يف دو من ّاTي مه
çل ðش وإمنا جيب  نظمي ا قاhول وðس شلك  جل يشء معرفة ما إذا اكن ذ¦ ّ لك تل

ي ðش إمرب� ّا ل يايسا من ´ة دوره ّيل عامما أّيطنو ما أجل ينيوجيب *ىل . لس!ّا يو ّا ع  لّش!
تعالمي مار�س و Aريوا  بأن  Eةا�Kان اكC يعارضان، زمن احلروب الأجنلس yس!ت ّقو  م

ي يات ا ّالكربى، فكرة ا ب شعش! ðل يةمليل يا لة، تÕ الفكرة ا ند خل يةع  ية-��شرتا ّاhميقرا  ط
ّسكريةلاود*ا إىل اخلدمة .  الصغرىّربجوازيةال ية إل¼الل ّيةجçار اإلع ّاhميقرا  يف ط

Eوش ها  يوش املوجودة وتحو جا يل ل بعد �ومونة أجنلس فقد د*ا مار�س و. ّ ثوريةاجل
تøلص أمه دروس الكومونة من ´ة  -pرyس،  ثورةس!وقد ا ّا ية ل ّالعام ، إىل حتطمي - ل

 يااآل س!ا ّسكريةلا قضّيةل، ود*ا يف اّربجوازيةالّية لّس! يوش ّ إىل ¼لع  ّةربجوازيالجل ا
±ائب مكو ها  ّاhامئة وتعو Øك شمعومنة من يض ّ ا سلل ّعب ا نني تعالمي . حمل تعاد  يولقد ا لس!

ية، وصاغ ØرCمج ممّية ههتا األّرها بعد أن شوّوطوأجنلس مار�س و ثا نا ثورةل ّا  ل
ية ّالعام سكري۞ل  لع ا
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بقة  43§ لطتÎدد موقف ا يةي ّالعام ðش يف اhول  ل يةاإلجلمن ا ّمرب�  :مبا ييل. ل
 نظمي، جزءا من آ ðش، مبعزل عام ميكن أن 8كون ó من  تثل ا  ّاhوجلمي

بقة . ّربجوازيةال يةلطجيب *ىل ا ّالعام Eه ل ثورهتا، أن حتطمه ال أن حتل  ندما تقوم  ف،  ب ع
ية ّاhميقرا نا¦. ط نحو، فال ميكن أن 8كون  شلك *ىل هذا ا سط ا هوإن  ل مل يزي ي¥ مت 

يا وسواء اكن ذ¦  شا دامئا أو  نظمي سواء اكن ذ¦  تلف أمناط ا ش!بني  ð ت ðخم مEلل �
çّاريةاإلّعامة ال�ðشا قامئا *ىل أساس اخلدمة  ©ودا ج ±كوC من مر'زقة أو  ج أو  م

يزي بني . حمرتفني نا¦  نحو، فال ميكن أن 8كون  شلك *ىل هذا ا سط ا متوأن  ه ل مل ي¥
نظمي سواء اك تتلف أمناط ا شا لخم يا وسواء اكن ذ¦  شا دامئا أو  ðن ذ¦  ش! ð� �ðلEم

çّاريةاإلّعامة القامئا *ىل أساس اخلدمة  ©ودا حمرتفنيج ±كوC من مر'زقة أو  ج أو  . م
شمك«  Þد�، وال مل© جلðوال  نضال أي »ج ّا EهّاTي  ل ّسكريةلاّ ضد فال هوادة   ع
يع ّربجوازيةال بدأ .  احلرب اخلاعûداتمج ورفض  يق *ىل ملإن هذا ا �لتطبقابل 

يا  ðش اhامئ وا مليلðش!ا يةجل ّاhميقرا هام و´ان لواقع وا¼دط :سلح : ف *ىل ¼د سواء 
بقة ّ ضد ّربجوازيةال يةلطا ّالعام يةواملطالب . ل ّاhميقرا بقة ّاليت ئ اجلزية ط �لطال ميكن 

ية ّالعام تøذ طابعا مغا8را متاما T¦   أنل تتøىل عهنا �ام اكن األمر  ذه زمن تتøّاTي ت
ثورة ّا ية ل ّاhميقرا ðس إ¼الل . ط لهدف تÕ املطالب  يةف ّاhميقرا ðش أو ط جل يف ا

تفكك فهيا يا بل إ¼داث ا لا بديئ، . مليلðش! هو ّاTي ملومن املعلوم أن هذا املوقف ا
يوش  يع ا جلسه جتاه  مج يةاإلنف ّمرب� ±الفات ل نا إىل إغفال � Bي  خ، ال جيب أن  بAهت ي

çرية القامئة بني  خما عاhفا األنظمةتلف لك تلف اhولّ Eوش  ية يف  خمية وا جمي إن . لتنظ
ها  ±الفات  � Õلت يةخ ّأ بة مه p!ّسAشاط العميل۞ل  Aل� 

ب�ان  44§ Eوش ا لرمغ أن  يةاإلج ّمرب� نارص آ ل ، فإهنا تضم، ّربجوازيةال ّاhوع يه من 
çارشة، قوى  çارشة أو ·ري  مأكرث فأكرث، بصورة  ساكن م ّا ّ ýEة ما ل ية،  نLا يAشب حل

لالرأسامبني اhول  ية وحروبّيةّ ساكن وإذا مبجمل . ن من *دوا ّا ّ يده ل األمة «(جتنيقع 
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ئة »ّسلÎةملا ساءتعب،  ّا Aباب، إخضاع ل تعدادات لش!ّا ّسكريةلاس! لال  ولقد .)، اخلع
ية بعض الوقت ملا اÁهتت احلرب �جتاهضعف هذا  ّالعا ياآلنلكن . مل  ،ّ ة حرب عش!

هر هذا �جتاه  برية ّقوةبيظ�ديدة،  تÎدة، وفرسا، وبولويا(�  نيف الوال�ت ا 6 ). مل
ناحرات ا çارشة T¦، فإن ا ýEة  لو ت لن م� LةEّ بقة ّربجوازيةال القامئة بني طبق لط وا

ية ّالعام تغل تغلني وا َ، بني ا مل س!مل يوش يقوم بني ّلِس! ها تواصل يف ا جلني  بل ّا  - واطلض
نود العاديني يد امجلاهري هو، كام -جلا يوش أجنلس،قال جتن إن مفعول  يع ا جل هدم  مج

 . من اhاÀلّربجوازيةال
يني ال جيب *ىل Tا، يو ّا ع يوش، بل جيب *لهيم أن »يقاطعوا« أن لّش! جل تÕ ا

Eادة تفكك اhاÀيل املوضوعي ذاكّورية  ثبقيدÀلوها وأن يقوموا  لسار ا  .مل
تدريب قاس ّربجوازيةالتبذل  شا قو�  ها  تضمن  هد Øلك الوسائل  ب ا ð �ل سنف لجل

نود عن  باط وحيش بعزل ا pجلو ساكن نض ّا ّ هم عن �هûم pل ياسمبنعو EاC ةلس!ّ ح، وأ
متع متزيا يف ا 2بأن تضمن هلم وضعا   .م

نوات، يف هذه ّربجوازيةالنالحظ أن  ¥ىن أكرث فأكرث، نظام لس!ّا تدابتت األÀرية،   نا
±كو ðّش حمرتف  م بة� ب�ان ّ حىت لنخن من ا ّسكريةلادمة ال 'زال فهيا اخلّاليت ليف ا  ع

çارية ّإ ب�ان ج ¨ل فرسا أو يف ا ل  6 ياّاليت م ¨ل أملا ناكن فهيا ذ¦  يع . م :س!تطلكهنا ال 
سكرة امجلاهري تفادى رضورة  عأن  نجح. ت تBي ال  تعامليف املزج بني ّ إال هف  س!ا

ّ©ظامت أو »ّسلÎةملاألمة ا« و»املر'زقة« ياتم يل ا ش! من  çðمليل يع أن . ق :س!تطوال 
سار تفك ّتوقف  يع أن تعطجك م ها وإمنا  Eّو :س!تط سار وتعرقل بصورة ش ملل ذ¦ ا

ثوري�برية العمل  ّا يني من واجب ّ فإن،Tا. ل يو ّا ع متعْ أنلّش! ّ يدرسوا  Ø ن ظروف
يةÀلقهتا ّاليت العمل  ّالر   اجلديدة بطرق معلّربجوازيةاليعارضوا الطرق ْأن  وجعّ

 �ديدة۞ّورية ث

بقة  45§ يةلطجيب *ىل موقف ا ّالعام ðش ل ها من جل من ا ناسب متاما مو قفاإلمرب�يل أن  ي
يةاإلاحلرب  ّمرب� Eةوهكذا فإن . ل يةاإل وشعار حتويل احلرب م�هنزا ّمرب�  حرp ل

ية ّأ شالك هل ناول ا ها يف  با يح الطريقة الواجب ا سا*دان *ىل تو نرصان  مل هام  ت ت ض y عع
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ية يف األكرث ðشّاhفاعص خصو جل ونظمي ا يا . ت ّسكريةلا  واخلدمةّربجوازيةالمللðش!ا  ع
çّاريةاإل يع والرتية ج ب *ىل ا ّسكريةلامجل بابع ذ¦ اكن يف ما مىض من مضن ّ لك �لش! 

يةمطالب  ّاhميقرا ثوري ط ّا يوم يف. ةل لنا ال جند ا يةذ¦ سوى وسائل ّ لك لك© ّر  جع
يادية هاد امجلاهري وحتضري احلرب عتا يةاإلضط ال ّمرب� نضالإذن وجب . ل ّا ّ لك ّ ضدل

يوية قصوى çدأ . حبذ¦  ياسمإن  ية ةلس!ّا يو ّا ع يقلّش! يف ّ حىت �لتطب هذا قابل 
ب�ان  ّسكرية فصائل ّربجوازيةال�ونت فهيا ّاليت لا  حمرتفة وختلت عن اخلدمة ع

ّسكريةلا çّاريةاإل ع يع ج يا(مجل *ىل ا ن¨ال ذ¦ أملا ّسكريةلاورمغ ما يف اخلدمة ). م  ع
çّاريةاإل يالت ج بةلLسه من بعض ا p!ّسAثو �لعمل ل ّا تدرب ريل ل، إذ ميكن العامل من ا

تعامل  سالحس!*ىل ا ّا يني، ال جيب *ىل ل يو ّا ع نظام يف لّش! يق ذ¦ ا بوا  ل أن يطا ب بتطل
¨لام وجب *لهيم أن يعارضوا 'كو8ن  مب� إمرب�يل، بل وجب *لهيم أن حياربوه، متاما 

نا شعار . �ðش حمرتف لبني  يةاإلحتويل احلرب «ي ّمرب� ية حرp ل ّأ يف جيب »هل  �
ينيىل * يو ّا ع ناضلوالّش! çّاريةمبا يف ذ¦ اخلدمة اإل(إجراء ّ لك ّ ضدي أن  يؤدي ) ج

سكرة امجلاهري سكر . عإىل  يةاإلتعوإذ  ّمرب� تøدام ل هم ا س! العامل و سالحتعلم ّا  فإهنا ل
بقة  تصار ا لطختلق ظروفا مالمئة ال يةن ّالعام ية يف حرب ل ّأ بقة . هل لطT¦ ال تلýأ ا

ية ّالعام سكرة امجلاهري إىل جحج أنصال سالم ملعارضة  عر ا Eل الرثة . ل ناضل يف  س¥فإذ  ن
تøىل عن محل  نا ال  ية فإ نو�شرتا ن سالح� ّا هد فقط لفضح الطرق . ل جلوبذل ا ن

يةاإل ّمرب� سكرة امجلاهري تÕ الطرق املرسومة سلفا خلدمة ل حنن . ّربجوازيةاللع 
بقة  يح ا شعار  سكرة  لطنعارض تÕ ا سل é ية:لع ّالعام ينيو*ىل . ل يو ّا ع  يف ذات لّش!

نود تÕ املطالب اليت، يف ظروف حمددة، إ وّاhفاعالوقت واجب  جلØراز مطالب ا
نود ذوي  ðش وميكهنا أن تقوي العالقات بني ا بقي يف صلب ا جلمتاثل الرصاع ا جللط

ية األصول ّالعام ند8ن۞ل Eة والعامل ·ري ا 2 أو الفال  ح

 :ئميكن أن 'كون املطالب اجلزية كام ييل 46§
نظام ما  بتعلق   :ّاhفاعي
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ناد يوش احملرتفة وإطارات وو¼دات اإل س!¼ل ا Áزع سالح احلرس و¼� وكذ¦  ؛جل
تحرك والقوى اخل رشطة واحلرس ا ملا يصا �لحرب ّسلÎةمل األخرى اّاصةل خص 

يات والرابطات  ؛هلّيةاأل يةمجلعÁزع سالح ا ّالفا هاش!  ،إلغاء جمالس احلرب ؛¼ل و
يص مد ّو ّسكريةلاة اخلدمة تقل نظام الرتايب  ؛ع ليق ا نود خبدمهتم (تطب جليقوم ا

ّسكريةلا متني إÉهياع ناطق ا ملن يف ا çاري ؛)مل يد اإل جإلغاء ا نود ؛لتجن  ؛جل'كو8ن جلان ا
ية ّنظامتملاّحق  ّالعام تار ل ها يف أن  تøدام األسلÎة و خت يف تعلمي أعضاهئا ا حقس!

تعلمي  بارش ذ¦ ا لها من  ي  .)تدريب(بنفس
بقت احلكومات  لرأسامالطلقد  يص مدة اخلدمة ّيةّ Eان  تقل يف بعض األ ّسكريةلاح . ع

نا شكوك تقدم حول ضعف أساس هذا املطلب من  توإذا  é´ . يص لتقللكن ذ¦ ا
ðش اإلمرب�يل وðس يقويه EاC نظام ا ليف ¼د ذاته يضعف أ جل  .ح

T،بة وجب أن نطالب به مكطلب جزيئ ا p!ّسAيوش القامئة *ىل نظام اخلدمة ل �لج 
رشوطقت ّ إذا ما حتقّيةجçاراإل ّا يةل تا ل ا  :ل
 ؛ شديد الوضوحاهنزايمخط . 1
ياطاتاختاذ. 2 يع �  ± ئال يقع Àلط تÕ املطالب اجلزية مبطالب ّ حىت حمج

يني يني اh-��شرتا ّميقرا  .ط
تÕ الوسائلّ لك حتطمي سكرة  باألوهام حول إماكن إلغاء ا Bي أن جيب . لع بد هيمن ا ل

شلك والوقت أنملموسة دامئا، أي جيب ئأن 'كون املطالب اجلزية  ل تقدم يف ا
ثور هذه  ية بني امجلاهري ويف أن  ها فهيام أكرث حظا يف أن 'كون  تا�Kان 8كون  شعب ل

Aت احلكومات وإذا. األÀرية يص مدة اخلدمة ّربجوازيةالتب ما  ّسكريةلاتقل   أو ع
يون يون، فإنه من الالزم -�طالب به اشرتا نضالط دميقرا ّا çلل ّ ضد يشءّلك  ق أو 

يادية  نظام الربجوازي ّاليت عتاإلجراءات � تقوية ا توازي  p ذøلت ل ل ّ لك عسكرة(ت
بة حمرتفة، اخل ساكن، 'كو8ن إطارات  صلا يص مدة ). ل تقلوجيب أن يعارض ØرCمج 

ّسكريةلااخلدمة  ية من ´ة Àاطئ، وهو ØرCمج ع ّاhميقرا ، بربCمج اهنزايم �ذري ط
يوش احملرتفة والفصائل املر'زقة، أن تطالب، جي. ئقوامه مطالب جزية جلب جتاه ا
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يص مدة Àدمهتم  ّسكريةلابتقلمعوما، ال  نارص يف مغادرة اخلدمة ع لع بل حبق تÕ ا
ّسكريةلا  . ذ¦yشاءون ووقت ما إرادهتم مبأل ع

Eاهتم املادية. ب نود و تعلق حبقوق ا حما  جل  :ي
شة ؛رفع أجورمه ðسني ا نود إداريةتنظمي جلان  ؛ملعحت  العقوpت إلغاء ؛جلمكونة من ا

ت Eةألا çاريةحتطمي  ؛ي¥د ّإ سكري جتاه القادة إبداء ج شوع ا لع ا ية و·ريها(خل  ؛)لتحا
باط أو من دىن  نود من �انب ا يل من �رامة ا çة �د صارمة حملاوالت ا لضمعا جل لن ق

سكري ؛تمهنم ربة باس مدين Àارج العمل ا لعاحلق يف ارتداء  احلق يف مغادرة  ؛ل
© Eا لثكا هاعطÑ مع رفع األ ؛)بعد اÁهتاء العمل(مة يو احلق يف الزواج دون  ؛لجر Àال

Eص Àاص ية ؛خ'ر ئل©ح *ا احلق يف العمل  ؛ يف أي جريدة�شرتاكاحلق يف  ؛م
نقايب ويف 'كو8ن ا لا ية واحلق يف حضور �جû*ات  ؛ّنقاpتل باحلقوق �تøا ن

يا س!ا  .يةلّس!
hش يف العديد من اð بري من ا جلجزء  لالرأسامول � يات ّيةّ تكون من أ قل  Eةي ّقو  م

ثلني �ل. دةمضطهَ يا أو يف أ·لهبا من  باط  تكون إطارات ا مميف ¼ني  لك لض Eةت ّقو  م
نة إن هذا الوضع العام خيلق جماال مالمئا متاما �لعمل  ثوريملهميا ّا ðشل T¦ . جل يف ا

نا اجلزية اخل يف إىل مطا نا أن  ئوجب  ب نض لي نود مّاصة*ل  Àّاصةطالب جل جبامهري ا
Eةقليات الpأل ّقو تلكم �pلغة األّ حق Àدمة موطن الرأس،ّ حق م¨ال ذ¦ (م م لا

ّسكريةلاÀالل اخلدمة  Eادة، اخلع   ۞.)لق، احلق يف ا

سام املكوّ لك مل نعدد 47§ ّاأل سمني . نة �لمطالبق لقلكن جيب أن تصاغ مطالب ا
ðش بل Àار�ه  جû*ات العامة، يف الربملان ويف �(جلاملذ�ور8ن أ*اله ال داÀل ا

هذه  )اخل  دامئا *ىل ظإذا اكنت حتافّ إال  أن 'كون ذات �دوىّاhعوةلوال ميكن 
ðش وظروف اخلدمة  أن :فوجب T¦. طابع ملموس Eدا ا جلنعرف  ّسكريةلاج  ع

نود، اخل يه pتصال خشيص دامئّ لك أي. جلومطالب ومصاحل ا . *لما ميكن احلصول 
نظام  بان ا p ذÀلأن نأ ية والو�ه ّاhوي يف فاعّاhحلس! Eه ّاTي ملعن ا فطرحت 

ّسكريةلا قضّيةلا  .حلظةّ لك  يفّاhو يف تÕ ع
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بارأن نأÀذ بعني  يةعت� ðش ا لنفس! ¼ا ا يايسوالوضع ّعامة ال جل بالد يفلس!ّا  ل يف ا
باط. حلظةّلك  تøاب ا p نود ثال، بأن يقوم ا Eل ا لضفال نطالب، *ىل  ن جل مل إذا ّ إال ¥س

ðشما تقدم تف Eه الكفاية جلكك ا  .فمبا 
شعارات احلزب  éأن Áربط املطالب اجلزية  يوعيئ بقة : ّوهرية اجللش!ّا لطيح ا :سل

ية ّالعام يال يةمEلðش!،  ّ عام مية. ، اخلل ها  يع تÕ املطالب أن 'كون  قال ميكن  ل ّورية  ثمجل
ðش الربجوازيّإال  ثو8ر ا يايس واحض 8ريم إىل  جلإذا ما اربطت بربCمج  ت س! جيب . ت

يوش قصد Éا ©ظمي ا جلسك، بو�ه Àاص،  ب هم اخلّاhفاعLمت  يف احتاد ّاصةحل عن مصا
بقة  يةلط¤م مع ا ّالعام ث ل ّا çل دخوهلم اخلدمة ّورية ل ّسكريةلاقسواء  مجعيات  (ع

تضامن ناديق ا نخرطني،  لا ص نود(أو بعد ذ¦ ) مل Aهتوا ) جلجلان ا يأو أÀريا، بعد أن 
ّسكريةلامن اخلدمة  جليات قدماء ا (ع ثورينود مجع ّا  ّنقاpتلوتلقى *ىل *اتق ا). نيل

ية ّالعام مترار الصÑ ل ب �مة احلفاظ *ىل ا çة 8Tّن  أعضاهئا اّنقاpتس! ق©دوا ومرا ج
ّ©ظامت'كو8ن   ل أوئك األعضاء۞م

ثوريختتلف ظروف العمل  48§ ّا يوش احملرتفة عن تÕ ل يوش املكونة ّاليت جل يف ا جليف ا
çّارية*ىل أساس اخلدمة اإل Eام pو*اد. ج ئ إىل املطالب اجلزية hّعوةلقة يصعب ا

يوش نوع األول من ا جلاملذ�ورة أ*اله يف ا  رلكن ال ميكن بأي *ذر من األ*ذا. ل
تøيل عن ذ¦ العمل نارص. لا ±كونة أساسا من  يوش احملرتفة  عفا يةمجل ّ عام  ل

نود. وفال¼ني فقراء) *اطلني( ثل ذ¦ قا*دة �لعمل بني جامهري تÕ ا جلو ومن . مي
بة  بار الرت يالواجب األÀذ بعني � �ت يةع ûةمل �لفصائل اع�جÎياهتا، ّسل ص وخصو

Eوية ح©قوم بدعوة �د   ّربجوازيةال'كوهنا ّاليت  ّاصة اخلّسلÎةملالفصائل اّ ضد ف
بقة  لطيصا حملاربة ا يةخص ّالعام رشطة (ل  من ّسلÎةملوضد العصاpت ا) لاحلرس وا

تطو*ني  ية(ملا ّالفا شري ّ ضد  بال هوادةÀّاصةناضل نو. بو�ه Àاص) ش! لت¥ا
Eة(ينادي ّاTي اإلصال&  ية (ـب و)مpجلدوى العمو رشطة ا لشعبا احلق (و) ل

يعي ند )لطبا يني و·ري ذ¦ من الرتهاتع  Eج حقد . ش!الفا تأ جوهنمت خصوصا  ب
ساكن  ّا ّ Eقيّاصة اخلّسلÎةمل*ىل الفصائل ال لكن . حلق فاحضني طابع هذه األÀرية ا
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تفكك نعمل يف ذات ال ّسكريةلا ّنظامتمل يف تÕ ا�جûعيلوقت *ىل إ رة ا  ع
نارص عوسب ما فهيا من  ية۞� ّ عام  ل

©اسب العمل  49§ ثورييLجيب أن  ّا ðش والعمل ل ثوريجل يف ا ّا ية بني امجلاهري ل ّالعام  ل
Eة الفقرية تخب عامل املصانع . حوالفال نا¦ وضع ثوري وإذا ما ا نفإذا ما اكن  ه

بح شّ إال جلاهنم نود صوأ سامه يف تقريب جامهري ا نا  نود شعارا را جلعار جلان ا ð ه فجل
بقة  يةلطمن ا ّالعام نضال الفقراء يف ّلفال¼ني وال ّا سلطةل Eل ا ل يف  جيب *ىل . ¥س
يني يو ّا ع نود خللق جمالس لّش! نظموا جامهري ا جل لكام مكهنم الظروف أن  ي

هاّ حىت )تاتيفEسو( تو يوش احملرتفة  جهييف ا ل Eث . ّربجوازيةالاجلرن�ت وّ ضد جل حو
بة بزنع  Eق ذ¦ جيب املطا بة الفصائل من  لمل متكن 'ر حتقي سالح� ّا يع ل مج فورا و¼ل 

 ّسلÎة۞ملالفصائل ا

�א��%����!�@Bא�?�ز$-����G"�!א�����0!א� �

يةئشعارات املطالب اجلزية ّلك  50§ ّاhميقرا تÎدث عن Áزع سالح ط  ّربجوازيةالت 
بقة  يح ا لطو ية:سل ّالعام  .ل

يح  بقة :سليمت  يةلطا ّالعام تلف مرا¼ل ل تلفة يف  خم بطرق  ثورةخم ّا çLل �. ل الء Eسفق
سلطة *ىل  ّا Eالءتيل ّاليت وÀالل الفرتة األوىل ل �Lس ¦T غيç يA *لهيا، فإنه 

يةمEلðش!يا ّ عام يÑ وحرسا أمحرل يا من ا شغ،  لش! ðلEأيضا أنصارا . م ¦T غيç يAكام 
س. محر نظمي ا ðش األمحر هو شلك ا لعفا لت سلطة جل Eة�لكري  سو ّا Lي فEل ðش : ّ �إنه 
hيةّورية كتاتا ّالعام  .ل

يالðس ش يةمEلðش!عار  ّ عام بة) نو، فالحشغيÑ، عامل (ل p!ّسAب�ان ل يةاإل�ل  ّمرب�  ل
بقة  يح ا يغة  لطسوى شq من أشاكل  سل ية:ص ّالعام ياس ملر¼Ñ ل ثورة ةلس!ّا �ل احلزية  ب

ية ّالعام ّنظّاليت  يف املر¼Ñ ل ðش ات çارش . ألمحرجلم فهيا ا ياب وضع ثوري  مويف ¼ال  غ
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شعارفإن ذ¦  ّا ðس ó سوى ل يةل  ّأ çارشا مه بح شعارا  ©ه ميكن أن  ية،  م د*ا يصلك ئ
نضاليف  ّا يةّ ضد ل ّالفا  .ش!

يا يةمEلðش!معوما، إن شعار  ّ عام يÑ هو نداء تطلقه امجلاهري ل يا ا شغ أو  لش! ðلEيةم ّالعام  ل
با يقدم إىل احلكومة  مطلها وðس  ل وال ميكن أن نطالب احلكومات . ّازيةربجوالنفس

يا تكو8ن  ش!أو الربملاCت  يةمEلðب ّ عام يةيف ¼االت ّ إال ل ©ا ئا 4ت 'كون ّاليت يف احلا  (س!
ينيفهيا احلكومة حكومة  يني -�اشرتا ّدميقرا يونط Eث 8كون �شرتا � و  -ح

ية يف الربملاCت وبني امجلاهري يون أ باhميقرا نا). ·لط تعلق األمر  هوال  بفضح  ّ إالي
 . اhميقراطي-احلزب �شرتايك

ينيوواجب . ن هو ´از �تفاضةاألمحراحلرس  يو ّا ع ّتحريض هو أن يقوموا pلّش!  ل
نه فعال نه و'كو يقصد 'كو çارش۞ ي  ملكام توفر وضع ثوري 

يا 51§ يب عن نظرC أن وجود  ش!�ام اكن احلال ال جيب أن  يةمEلðيغ ّ عام  أو حرس ل
سمل  يف ب� إمرب�يل زمنّيةربجوازال ّاhوأمحر يف إطار  ّا  العاملي هو أمر ·ري ل

يل مس!تحçول و  .مق
يا  يةمليلðش!إن ا ّالعام نظمة ال مل يه ا بقة ّسلÎةمل ية�لط  ّالعام Eل ّاليت  ل س¥ناضل يف  ت

يةّورية كتاتاhإرساء  ّالعام يةّورية كتاتاh أو يه ´از تÕ ل ّالعام  قصد حسق ل
تغلني ±لفوإنه *ىل ذ¦ األساس . ملس!ا ياخا  Cش! شعارðلEيةم ّ عام شاريع ل م عن 

Eني  ّاإلصال تعلق بـح  Þفاع«يفhنارص» العاميلّا تكون من  ع األصفر، ا يةمل ّ عام تقاة ل م© 
ندها أو رشاهئا pملالانعدامخصيصا *ىل أساس  ) دفاع عاميل (ّنظامتمف. ع الوعي 

يل  تøدمتلقçمن ذ¦ ا بقة س!ا Eك ا لط  يةلتفك ّالعام ها يف روهر يف ل ، 1923 �رأمقع و
نا *ام تفاضة  يوبعد إ ينيجيب *ىل . 1927 فEن يو ّا ع رشاسةلّش! ناضلوا  é أن  ّ ضد ي

يني يب �شرتا �أال يني اh-ع ّميقرا  Ñ۞ّلض املط

يةمEلðش!يا: جيب أن منزي شعارات الكفاح  52§ ّ عام  أو حرس أمحر، ويه شعارات ل
çل  ±الكقجيب أن تو�د  سلطة  ما ّا ستل ©ني ّ إال لðويه  األمحر، جلðش اجأشاكال 
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يا  نتكون بعد �تفاضة وتقوية ّاليت مليلðش!عن شعارات أخرى اك ّورية كتاتاhس!
ية ّالعام بح ل ندما  تص،  ±الفاتع Eّةل اخ� ±فاء يف طريق ّاhو وطبق فأل�ل . خ�

يةاإلمقاومة  ّمرب� بقة ل تاج ا لط  يةحت ّالعام ðش أمحر قوي ول م© إىل  سلح ض� مبط و
Eق هذه الوا. جEدا وماكحف جو ثل نواة جامهري لتحق ðش دامئ  ©ا  يا يلز ميçات ¼ا �ل م

ساكن  ّا ّ سلÎنيل ثورة أن . ملالاكد¼ني ا ثا Øرجواز� صغريا ومضادا  �ليكون  ب عس!
يةّورية كتاتاhنطالب  ّالعام يا فورا ل çل نظام ا مليلðش!، يف جو وسط رأساميل بأن  تق
�Eق الاكمل . وØاكم يا دون إضعاف الملبدألتحقفا ّسكريلا ّقوةمليلðش! ا  لن 8كون ةع

نظام �شرتايك و'رية امجلاهري ّ إال ممك©ا تýة يف ا ب*ىل قا*دة تطور اكمل �لقوى ا ل ملن
ية يو ع'رية  ش! تصار . ب p ثورةنوفقط ّا ية ل ّالعام ية ميكن أن ل ل يف *دة دول كربى رأسام

ية  تا ýEة ا لBي إىل ا ل ن Lي يةتعتين احلكومة : لAهت ّالعام ياس!هتا ل ّسكريةلاس!، يف  تعويض ع ب، 
ð يا جلا Eّةمبيلðش!ش األمحر اhامئ  سة ( فورا طبق ±ه أيضا ا جللوذ¦ ما  Aي ©ة ّعامة الب ثا ما ل

Eذية لأل لتنفنة ا يةممّية �لج يو ّا ع ©ظمة ) لّش! Lيس  يع األحوال، جيب أن  ميف  'ك مج
±اتّاhفاع يةّورية 8ك �� ّالعام باط أو يف ل Eا واحضا سواء يف الفكر و� نض طابعا  طبق
نظام çول . لا نقوال جيب  تغلعا بقات ا ِارص املكونة  س! شطة۞ يف األ´زة Ñّمل�لط  لAا
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ثورات واحلروب  53§ ناء مر¼Ñ ا لأ ية ث ّالو ها ّاليت طن شعوب ضختو ّا هدةل ّ ضد ملضطا
يةاإل ّمرب� ّسكريةلا قضّيةل، اختذت ال بهع تعمرة و ب�ان ا يع ا ش! يف  س! ل تعمرة ملمج ملس! ا

ية ّأ ب�ان .  فاصÑمه يةاإليه يف حرب *ىل ّاليت لويصح ذ¦ سواء *ىل ا ّمرب�  أو ل
ياكرغوا(اكنت يف ذ¦  ب�ان ) لنالصني، املغرب، سور�، ا هم ّاليت لأو *ىل ا فجيب 

بني، �وp(احلرب فهيا بصورة أخرى  يك، ا ند، مرص، ا يا س! Eله لفملك ومن الواحض ). ل
Eات *ىل أنه إذا ما قامت حروب ش!هنا قو م  يةاإل: ّمرب� سط ل é فإن من الواجب 
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يه احلال إذا ما تعلق األمر بزناع بني دول قضّيةلا *ل بصورة مغا8رة متاما ملا هو 
ية ّإمرب�  . ل

يوش  54§ ب�ان نو*ان من ا يب عن نظرC أبدا أنه يو�د يف تÕ ا جلال جيب أن  ل يغ
±الفخمتلفان متام  ðش قويم . خ� ðس د(�األول  شا ثور�لوهو  ثاين ). �ðامئا  لوا

يني�ðش اإل ّمرب� ثهت (ل ±كون إما من أفواج فاحتة  بعوهو  تعامريةاhول ا م ، وإما س!�
تائب ت تعمرات أخرى، وإما أÀريا، من  ييل  كمن أ س! ب� فتّلأمص ل من ساكن ا

سه نّالصني  جند يف .)نفاملعين  Tّ ا يل يوش، وÁرى  �و*ني من ا يوش فجل تحول ا جل  ت
Eةال ّقو Eم يةاإلوشا يف Àدمة ج  ّمرب� ðش انقالبفçعد  : ل شاك، وضع ا شان اكي  جل  : :

يين القويم  ينينفسه، يف الواقع، يف Àدمة اإللّصا ّمرب� تøذ . ل يعي أن  توإنه ملن ا لطب ِ
بقات  يةلطا ّالعام ث ل ّا تلفة متاما جتاه ّورية ل نو*ني من ذانكخمالاكد¼ة مواقف  ل ا

يوش تعلق. جلا يوش ال يففي ما  pةجلE ّقو بق ØرCمج مار�س م نط، من املالمئ أن 
سكريأجنلس و تحو8رات 1876-1848 �لفرتة لعا أي ØرCمج دمقرطة تÕ . لمع بعض ا

ها فصائل يوش قصد حتو يلا يوش اإل. ّ ثوريةجل تعلق  جبأما يف ما  ينيي ّمرب� ، فال ل
بق *لهيا نطنا أن  ها اhاÀيل�هنزامØرCمج ّ إال ميك© ولكام . تفكك أي جيب إ رة 

نا فرق  EاÀّاصةف±صاد سكري Øرجوازي  باط أو ذات 'كو8ن  طبق من ا ع ّ إال لض
Eهتا، أي نا *ىل عزها و تصفو ل نا الربCمج ّ إال معل ©ا عن ّاTي تبعوا ي4ناه Àالل ¼د éسط

ب�ان  لنا يف ا يةاإلمعل ّمرب� يوش، جيب أن منزي من ل نو*ني من ا جل إىل �انب هذ8ن ا ل
يو ثا من ا يك، نو*ا   جل´ة ا ل تعمرة يدور لتك± به ا تعمرة و ب�ان ا س!ش يف ا ش! س! ملل مل

به رصاع بني احلركة  ية صليف  ّالو ينيواإلطن ّمرب� ðش ل جل، رصاع يدور يف نفس ا
Eادة اإلّاTي  ينيلقخيضع  ّمرب� ند  (ل ند، مرص، ا ها له Eةل ّا Aر، لّصيrسور�، اجلزا ،

¨ل هذه احلا، وأÀذا بعني ... ) تو6س، اخل بارميف  لموسة، من  الظروف املعت�
نارص الربCجمني، أي ØرCمج ّالرضوري  تلف �هنزامعأن منزج  يوش و خم جتاه ا جل

Eادة  يوش اخلاضعة  �لقألوية ا يةاإلجل ّمرب� شعب ل يح ا ل إىل �انب شعار  :سل
ðش الوطين) مEلðش!يا(  .جلوشعار ا
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نع اإل شلك  ðش وطين �لوضع امللموس وطر¼ه  ميجيب مالمئة شعار  é يني� ّمرب�  ل
تقالل عن اإل( أي تالعب به نإماكيةم من ومعالهئ س!ðش ¤م � يني� ّمرب�  وó ل

باطه،  ±خب  ضنظمي دميقراطي واسع  ي نا .)اخلAت نا، سواء  � جيب أن تطالب شعارا ت
ب�ان  تعمرات أم يف ا ليف ا يةاإلملس! ّمرب� يوش ل تعامريةجل، بإخراج ا  من س!�

ية۞ يوش ا باط ا تعمرات وإر�اع �وادر و حمللا جل ض  ملس!

به ّاTي �ل حتديد املوقف أل 55§ تعمرة و ب�ان ا سكري يف ا نظام ا ش!©اه جتاه ا س! ل لع ل ملت ¥ن
بان اhور  p ذÀتعمرة، من الرضوري، أن نأ س!ا حلس! يايسمل يلعبه هذا ّاTي  لس!ّا

ناء املرا¼ل الفاصÑ من  ب� أو ذاك يف هذا الوقت أو ذاك أ ثا ثورةل ّا ية ل ّالعا هل  : مل
يف �حتاد  ب� املعين  ¼لأن ا ييتل سو Eا فل يّ ثورة ف¼ل أم *دوه، هل هو  ّا Eة ل ّا Aلّصي 

بقة . اخلأم *دوها،  يةلطمعوما، جيب *ىل ا ّالعام ب�ان ل ل وامجلاهري الاكد¼ة يف ا
هدة أن تدافع عن نظام  سلحملضطا تعملّاTي  اhميقراطي لLّا ّ لك ي*ىل قا*دته 

بالد  تøدام األسلÎة، وهو نظام 8رتقي بقدرات ا شغالون ا لا س!  وحيصهنا يةعفاّاhل
يةاإلّضد  ّمرب� ðش وّلفال¼نيميكن العامل وا. ل تأثري يف ا جل من ا نضال yسهّلل ّا  من ل

بقة  نة ا لطأ�ل  يةهمي ّالعام ثورة يف ل ّا ية ل ّاhميقرا شعارإن . ط ّا يل اخلدمة ل قçات من 
ّسكريةلا çّارية اإلع ّسكريةلاب، والرتية ج يا ع باب، وا ش!  ðش! يةمليل�ل ّاhميقرا ðش ط جل، وا

ثورييه من مضن الربCمج . اخلطين، الو ّا يةاإل ولن 8كون يف اhول ل ّمرب� يال ل م¨ 
ó .يك نا، جيب أن 8كون  ±يف مر 'كت ية احلراكت  ¼ل ّالو ثطن ّا Àاضعا ملصاحل ّورية ل

ثورة ّا ية ل ّالعام ية ل ّالعا ©وا نفس الربCمج إذا ما تعلق األمر . مل ثوريني أن  ت¥ال ميكن  ي�ل
هدة تلعب أيض مضطب�ان  ِهد وÀادم ب يةاإلملضطا دور ا ّمرب� شن حرب *ىل ل  ،é

يةثورة ّ عام ية أول ّ و ناك، مطلق الوجوب، أن ميزجوا . طن نا  ©ا هجيب *ىل  ضلي م
ث إىل احلرب ّاh*اية ّا ب�ان ّورية ل ثل��فاع عن ا ّا ياسة hّ*ايةاألخرى pّورية ل س! إىل 
همّاليت  جتاه احلرب و�هنزامّورية  ثحرب �ðشش!هنا ب�مه و y. إن هذا اخلط هو 

يا يف أقالمي  با*ه ¼ا لاخلط الواجب ا سلطة �رن�ت ّالصني ت لاخلاضعة 
تانغ۞لا مEنEو  ك
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هَ 56§ ب�ان ا سكري يف ا يا·ة الربCمج ا ملضطند  ل لع ص بان ع p ذÀحلس!دة، جيب أن يأ
تطورمس!توى  ّا ±صادي ول يايسق � ب�انلس!ّا تÕ ا ل   .ل

ب�ان  ّثورةمل متر بعد pّاليت ليف ا يةاhميقر ل ّا ب. ط ّجيب أن  يح نط :سلق معوما شعار 
شعب  يةمEلðش!يا(لمعوم ا ّ و çل)طن نافر بني ّ لك ق، وذ¦،  Eث 8كون ا لتيشء،  ح

بقة ّربجوازيةال يةلط وا ّالعام جيب أن ). سور�، املغرب، مرص( ·ري واحض كفاية ل
شعارت8ربط هذا  ّا ةل ية م́و ّسكريةلااإلقطاع وّ ضد ط مبطالب دميقرا ية ع ع اإلقطا

ب�ان . ّربجوازيةلاو سامّاليت لأما يف ا بقي فهيا واحض كفاية ونق� ثورةلط ا ّا  ل
ية ّاhميقرا نا¦ شعار ط Eة، جيب أن 8كون  Bي بعد، كأمر8اك الال ه فهيا مل  ي Aت تAهت

يا: طبقي مبيلðش!©طالب  يةف ّ عام Eةل  .ح وفال
ب�ان  ثورةمتر مبر¼Ñ ّاليت ليف ا ّا ية ل ّاhميقرا جيب . ش!يا أبدامليلð، ال 8كفي شعار اط

ðش ثوري ©ظمي  �أن نطالب  Lنا ذ¦ من أن نعلن يف ذات الوقت، . ب نعبعا ال  ميط
يا،  ند Àّاصةمليلðش!شعار ا تحضريع  ّا بقة ل يح ا تفاضة، ونالحظ أن  لط ال سل :ن

ية ّالعام شعب بأمك�، هو جزء أسايس يف ل يح ا تعارض ذ¦ مع  ل، دون أن  سل :ي
سلح نظ.  العاملLّا شاركة يف  تخفالل ا سلحمي مل شعب، من لLّا ّالرضوري �ل العام 

يةإطالقا Àلق و¼دات ّ عام ±جون من صلهباÀّاصة ل  .يA يقودها زعامء 
ب�ان  ثورة من ن�تقالبلغت مر¼Ñ ّاليت ليف ا ّا ية ل ّاhميقرا ثورة إىل ط ّا ية ل ّالعام ، ل

p سكري اخلاص بق الربCمج ا لعنا أن  تط ينيميك© ّيو ع ب�ان لّش! يةاإلل يف ا ّمرب�  ل
تحو8رات امللموسةب يا. لبعض ا شعار  ية  يا دميقرا ندئذ شعار  ش!يعوض  é ط ش! ðع ðلE مEل  م

ية ّعام يةمEلðش!يا. (ل ّ عام يال يةمEلðش!،  ّ عام Eة-ل Eالء قضّية¼املا تربز ). ح فال �Lىل س* 
سلطة، Àالل  ثورةلا ّا تعمرات،ل  �دول األعامل ووجب أن توضع *ىلّ إال ملس! يف ا

ðش األمحر يف ذقضّية نظمي ا جل  Eه ّاTي ات الوقت ت نظمي قضّيةفتوضع  ت 
سو فEا بح األشاكل . تاتيل تصندئذ  ثوريفع ّا ية-ةل ّاhميقرا ðش ·ري ط نظمي ا جل يف  ت

يه  Eا   Þنظ ¥ين  متلصاحلة ومن الالزم  بقت ثورةطت ّا ية۞ ل ّالعام  ل
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نضالأل�ل  57§ ّا يةاإلّ ضد ل ّمرب� ياسة ل بعني  س!  ّسكريةم± يةع ّ و ّالرضوري من ّورية  ث-طن
نخرط يف تظم من نأن  تحريض وّاh*ايةم© معل  ّا تعمراتل Eوش ا ملس! بني صفوف  . ج

تايل وجب *ىل  pينيلو يو ّا ع يني لّش! ثوريطن والو ّا  األكرث �دية �هûمني أن يولوا ل
ية �لعمل يف صلهبا يا·ة طرق  تعمرات و Eوش ا تلف رتب  فعلhراسة  لص س! ملخم . ج

ثريا ما اكن �لعمل يف صلب  ¨ال الصني،  ©ه  كثلام  ب ممف ð يفة ية  يوش املر'زقة ا ضعا حملل جل
باط نýاحظوظ واألجر، أكرب حنض�  .ل ا

 Õبه بعض اليشء ت ش!ميكن �لمطالب اجلزية أن  ب�ان ّاليت :ئ لأشري إÉهيا يف ا
يةاإل ّمرب� بان فائق مجمل الظروف امللموسة . ل نا أيضا، جيب أن نأÀذ  س!لكن  حبه
ðهتا، الوضع املادي ( يوش و بة ا نفساألصل، 'ر جل رشوع بو�ه Àاص . ) اخل�ي لوجيب ا

يني واTود عهنم نود ا يا·ة مطالب ا حملليف  جل سخرية ّ ضد ص ها ّاليت لاإلهاCت وا سميار
يض باط ا ب*لهيم ا  .للض

Lيس معل  يني8كجيب أن  يو ّا ع يوش لّش! ية جل يف صلب ا ّالو لك©ه هام . طابعا آخرطن
¨لام  بيّبدر�ة قصوى  ية A±ه احلرب م ّالو ة ّإذ 'مكن �م. 1927-1926يف ّالصني يف طن

يني يو ّا ع ðشلّش! نظمي Àال� يف اكمل ا نا، يف  جل  ت ية يف ّ حىت ه ©ه أداة وا عجيعلوا  م
نضال ّا يةاإلّ ضد ل ّمرب� Eه، جلانب مصاحل ل ثورةف وحىت حياربوا  ّا نارص ل ية، ا لع الو طن

Eادة  باط، وحىت خيضعوا ا شكوك فهيا مضن ا لقا لض تحول بعد إىل أ�دي ّاليت مل تمل 
ي ّيو ع يةة،ش! نود بواسطة أوسع دميقرا çة ا ط إىل مرا جل Aىس أن. ّ ثوريةق  نفال جيب أن 

هد يف ثورةع  ّا ية ل تصاراهتا بواسطة  قدجEوش الوفاقاكنت 6س! الفر ن حققت أكرب ا
تøابنظام  باط نا نظمي ·ري . اكن �اري به العملّاليت لض ا هل ا لتويف املقابل  س

نوب  يوش يف ا جلاhميقراطي  يين �لج ّاTي هتا وانقالهبا و�رن� ّجوازيةربالخEانة لّصا
 ۞ 1927-1926قامت به يف 

™ 
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تحضريÀالل  58§ ّا نفيس واملادي حلروب �ديدة ل يةل ا ّإمرب� ثورة، تصطدم ّمضادة ل �ل 
يةاإل ّمرب� ية اجلديةل يا بصعوبة *ا ل ¼ا شعور ال. ل شمزئ من احلرب لإنه ا ّاTي ملعفوي ا

ساء وّلفال¼نيمتÕ امجلاهري وخصوصا مهنا العامل وا ّا Aذ احلرب ل© يةم الاكد¼ات  ّالعا  مل
يةاإلجيعل ذ¦ ّ إال .األÀرية ّمرب�   مضطرة إىل أن حترض احلرب حتت غطاء الزن*ةل

¥ت الزن*ة. يةلّسلما يا من لّسلما كLسويف ذات الوقت ا عية مغزى �ديدا، موضو
Eا´ة أنه  يةاإل وأداة رصاع جإيديولو ّمرب� ية ل ّالعا ية ّ ضد مل هور�ت �شرتا �احتاد ا مجل

Eة سو ّا Lي فEل ±صدر ّ ثورةم  ّا ية ل ّالعا توى املوضوعي .  واTائد عهنامل حملنا جيب أن جند ا فه
هدف  ئالرðيس لوا سالح�لمقرت¼ات وندوات Áزع ّ ّا يةاإلتقوم هبا اhول ّاليت  ل ّمرب�  ل
شة  تقوم بهّاTي ) العمل(ص وبو�ه Àا ©ا قبة األمم يف هذا ا2ال، و  قضّية(معص

تحكمي ) األمن شاريع Àلق حمامك ا لو و·ري ) احلرب Àارج القانون( تعلن واتفاقاتم
شاريع . ذ¦ يع تÕ ا ملإن  Eاتمج ندواتقو�تفا Bي إىل ما ييللّسلما ل وا  :تAهتية 

يون يف إخفاء . أ :سلّنجح اإلمرب� ِ ل  ؛حهمي
تآمر *ىلّ ضد العظمى إىل تآمر الوا¼دة سعى القوى:. ب وا¼دة ّ لك لاألخرى وا

Eات*ىل ¼دة حماو احلصول، *رب  سلح اخلصم وال 'ريمقاتفا Eض  ِ، *ىل  : ّ إال ختف
ّسكريةلاإىل تقوية قوهتا   ؛ّاصة اخلع

EاتقEام . ت ب�ان قاتفا ±ة بني القوى العظمى قصد تقوية نفوذها *ىل ا ل مؤ ق
يفة وا ملا  ؛ضطهدةلضع
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شعارحتت غطاء من . ث ّا Eة ولّسلما اتل ئة إيديولو جية تقوم  ية تعب ّيا س! احتاد ّضد س!
ية  هور�ت �شرتا �ا Eةمجل سو ّا Lي فEل سالحÁزع (إن . ّ ّا ند )ل ينياإلع  ّمرب� 1ا ل ðس   ð شل

çارش �لحرب çارشا أو ·ري  مآخر سوى حتضري   .م
نضالف ،Tا ّا سالحأاكذيب Áزع ّ ضد ل ّا سمل  وÁز*ةل ّا ثل هامت مي  ملل اآلن إ¼دى ا

ية ّالر نضال يف ئðس!ّ ّا ية۞اإلاحلرب ّ ضد ل ّمرب�  ل
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ند  أداةّإن أمه 59§ يةاإلع  ّمرب� يةل هز يه �شرتا � يف هذه ا ية-مل ّاhميقرا 'روج ّاليت  ط
سالحنبني امجلاهري أوهاما حول إماكية Áزع  ّا احلروب مع اإل*الن أن  ّ لك وإلغاءل

لالرأسامقلب ّالرضوري لðس من  çلّيةّ ية. يشءّ لك ق   -�يو�د مضن �شرتا
ية ّاhميقرا تعلط  Þاجتاهان ف ّ سالح Áزع قضّيةبق ي ّا ِ هام يف ذات الوقت اجتاهات ل

 .ّربجوازيةالية لّسلما الزن*ة
©ذ *امم¥ّرش به:اكوسيك ّاTي ¼د هذ8ن �جتاهني، أ  بعض »كLشف8«، 1911 م 

يةالقوى امل ّوضو لالرأسام يف ع ، يه يف الواقع ·ري موجودة، قوى تؤدي إىل Áزع ّيةّ
سالح ّا ياسةميثل هذا �جتاه.  وإلغاء احلروبل تعاون مع س!   ّربجوازيةالل ا

سارية« Eض »لðا Eات إØرامواحلصول *ىل . ّحسللLّاختف قصد  ل دوية بني قاتفا
ينياإل ّمرب� ّنلت، ل نني هذا املوقفّ¼دد و.»م©عها« ّحىت وأب احلرب ج م©ذ ، لي 

تربه ،1916 يازن*م« عفا نظرات من .»ّ ¤ما Øرجواز�اسلم   إىل 1914ل شلكت هذه ا
Eا 1918 ©ذ هناية احلرب . »الوسط«ج إيديولو يةملكن  ّالعا تمل ّ وبداية ا ية لّسلما اكتّحرل
يةاإلاخنرطت فهيا احلكومات ّاليت  ّمرب� بحت جزءا مكول ّ، أ يص  C!راسة لسrواhّا 

يةممّية  األ يفةيادEقلا ثا نا ياسإن هذه . ل ينيةلس!ّا  -� يدافع عهنا ميني �شرتا
hينيا ّميقرا ية ط ¨لام يدافع عهنا أ ·لب  Bُي ت. مه»yسار«م يّقدفه ياسة  ّم *ىل أهنا  سلم ة س!
ي« ّوا ياسة »ةقع تلف يف يشء عن  س! ويه ال  يةاإل ّربجوازيةالخت ّمرب� ّتعل. ل ، ق األمري
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نظهنا، يةاإل«ة ّريب  ّمرب� نظل ّ ا نظرية  تÕ »مةمل ّا لالرأسامد أن ّتؤكّاليت ل ، يف مر¼لهتا ّيةّ
يةاإل ّمرب� يل ّ احلا ها العوامل املّة، تطول يةبنفسر  ّوضو Eع ّ الرا ة إىل هزم احلرب م

تح«ن عوإبعادها  نظرية . اخل »رضملالعامل ا نا أيضا،  تعلق األمر  بكام  ه يةاإل«ي ّمرب�  ل
يا تÎال« و»لعلا يةاإل »فاتلا ّمرب� Eات« ول ل والاكريالت اhوية، من ´ة أهنا »ق�تفا ت

ناحرات  يةاإللتوسائل 'ريم إىل إلغاء ا ّمرب� ند و�دييف الواقع، ال . ل يةاإلع  ّمرب�  ل
 د*اة«يعددها ّاليت الوقائع، ّ لك عكس ذ¦،. أي اجتاه هيدف إىل إلغاء احلرب

سمل ّا يونل تøد8ر امجلاهري، إمن»قع الوا بني ل  تحضريتا يه سامت  ّا ية حلروب ل ّإمرب�  ل
شمل بضع أمم فقط، بل مجمو*ات اكمÑ من األمم . :*ىل نطاق هائل، حروب ال 

تÎدة  ملðس شعار الوال�ت ا تÎدة باألورويةل يةمل أو الوال�ت ا ّالعا نظام مل ل يف ظل ا
تøذ حû طابعا رّ حىت لكن. وهام ّ إالّالرأساميل جعما إذا حتقق، فإنه  ثل يا ألي مينه 

سحق  ثورةلاحتادا  ّا ية ل ّالعام ية  واحلركة ل ّالو تحر8ريةطن ند لا شعوب ع  ّا تعمرةل  .ملس!ا
ة يف هذا �جتاه ّلك  Eد األورويب(الزن*ات امل́و تو ح¨ال ذ¦ حركة ا يه ) لم

ية ّر  وضوح۞ Øلك جع

هم  60§ ثاين بو صفتدÀل أنصار املزنع ا ل بون ) ثوريون(أو ) م±ýذرون(سمل د*اة ي لويطا
سالح ال فقط بزن بة�لع اكمل  p!ّسAبقة ّربجوازية �لل يةلط، بل أيضا Áزع سالح ا ّالعام  ل

بقة  يح ا تøيل عن شعار  لطأي ا سل ية:ل ّالعام ناء احلرب . ل يةاإلثأ ّمرب� ¥ىن هذا ل ت، 
شعار ّا يني ل ثوريمم أيضا بعض األ ّا هم 8Tّن ني ال بريا آخر عن صدق إÀال صمل جيدوا  تع

ّسكريةلايف إهناء  شعارالواقع، ال يأÀذ هذا يف . ع ّا بار بعني ل يح عت� :سل رضورة 
بقة  يةلطا ّالعام يحهلّية أل�ل احلرب األل وذ¦ . لLسل بل 8رفضه كغريه من رضوب ا

بريا عن يأس  يضه  شعار ثوري، بل هو بقضه و تعðس  قض é إن .  الصغريةّربجوازيةالل
نقد  نني *ام ّاTي لا ته 1916ليقام به   اآلن، إعطاءهوجيب مهي حيافظ *ىل اكمل أ
يةأكرث  ّأ شعاروإن اكنت مجمو*ة أنصار هذا ّ حىت مه ّا يفة األ ل فقد .  اآلنمهّيةضع�د 

رش8ن األول بيAت  بقة ّالرضورة للك ثوري ويف )توØركأ(:ثورة  يح ا لط املطلقة  لLسل
ية ّالعام بقة . ل يح ا لط±عويض شعار  :سل يةف ّالعام شعار Áزع سال[ا ال ميكن أن 8كون ل  é
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ية معÑّ إال اآلن ّر ¥ب لهذا . جع ينيوجب *ىل لّسا يو ّا ع Eان لّش! ت¥ أن يعملوا *ىل 
Eقي �لعامل  سالحيغرهيم شعار Áزع ّاTي حلقالوضع ا ّا  يف اhول الصغرية، Àّاصة ول
ناضلوا بال رمحة ساريني«الزعامء ّ ضد يوأن  نظرية8Tّن  ا»لðا . ليدافعون عن هذه ا

نظرية جند أيضا  ّا نع احلربة يلوhامك ااحملمفادها أن ّاليت ل لك©نا نعمل أن . متميكهنا أن 
Eع رغوة الصابون  يل ال تصلح أكرث من فقا سات من هذا ا قمؤ ç رس*ان ما ّاليت لقس

ند أول نÎلت نة بأيدي القوى . اصطدامع  ثابة أدوات القر ص±Õ احملامك يه  مب ف
يةاإل ّمرب� يةاجتاهيتفق . ل ية-� �شرتا ّاhميقرا سالح Áزع قضّية حول نقطة يف ط ّا  ل
سملو ّا تقدان أن العائق ل هام  يع  ئالرðيس ف سالحأمام Áزع ّ ّا ب�ان ل شلك من ا ل إمنا  Lي

ية(ّاليت  يةّورية كتاتاhأي من وجود ) طال تو�د فهيا دميقرا ّالعام  يف احتاد ل
ية هور�ت �شرتا �ا Eة۞ مجل سو ّا Lي فEل ّ 
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يص يف  61§ ث�جûعلتنصوقع ا Eذية ل ا يةممّية ألاتنفامن 2لس  يو ّا ع  من ّ أن *ىللّش!
بقة  يةلطواجب ا ّالعام ّ، أن ل ييتتøذ جتاه مقرتح �حتاد ت سو Eا فل  Áزع قضّية يف ّ

سالح ّا يل çد ّ، موقفا  ئ تلفام ±الفّ لك خما  ّ عام جيب أن خ� تøذه من موقف جتاه ت
ن ّشاريع ا ل سالحفاق لزنع م ّا لالرأسام�ا اhول ّتقدّاليت  ل هذه اةّيّ ل، ونظرا ملا   من قضّيةل

ية ّأ نضال يف Àّاصة مه ّا سلم املزنعّ ضد ل ّا éسطها أمام امجلاهري ّالرضوري ي، فإنه من ل
سالح8متزي مقرتح Áزع . وضوحال كرب قدر منبأ ّا تقدمت به ّاليت  العام والاكمل ل

Eةاحلكومة  سو ّا Lي فEل تحضريجنة �لّ إىل اّ ّا بة ّاليت ية ل ثاين: يف األممعص�وÁهتا   لرش8ن ا
شاريع اإل1927 ينيم، �ذر�، عن مجل و ّمرب� يل ينياh ني� وÀد�م �شرتا ّميقرا ، ط

هدف ومن ´ة اجلدي ّمن ´ة ا يةته املمهّية، كام من ´ة أل ّوضو رشوع . ع ملال 8ريم ا
ييت سو Eا فل ها وال 8ريم إىل حامية لّسلما 6 إىل رش األوهامّ حتطميية، بل 8ريم إىل 

لالرأسام تغايض عن نواحهيا اّلص pّيةّ ملتعّفمت وا 6©ة، بل 8ريم إىل رش األطرو¼ة ل
يةامل ّار ي�س! ّ األسا لالرأسامبإسقاط ّ إال د أنه ال ميكن إلغاء احلروبّتؤكّاليت ة س! لقد . ّيةّ
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Eة احلكومة اقرتحت سو ّا Lي فEل يني *ىل اإلّ ّمرب� بث حول هذا 8Tّن  ال خبيرث�رون 
سالحاملوضوع، Áزع  ّا يال س فزنع،فعل  ©اع ا ّ عهنم  ل Bي أن ال يعو. المق بد ّإنه من ا هي ل ل

يوعي *ىل أن اإلّأي ينيش!  ّمرب� رشوع ل çلون ا مل  ييتيقس! سو Eا فل ومع ذ¦ فإن هذا . ّ
ن Eه يشء من ا ðس  ّاملقرتح  ل ف ðس يف تعارض مع ل لفاق، فقد وضع Øلك صدق، ألنه 

ية ّاhوس!ياسة  ّالعام  عن Áزع لّينيمرب� يف اhاÀل واخلارج، يف ¼ني أن مجل اإلل
سالح ّا تعارض مع ما تقوم به احلكومات ،ل هادّربجوازيةالت  ياسة هنب وا ضط من  . س!

سلطة  ّا Eةل سو ّا Lي فEل تات يه ّ بقة ّورية كد يةلطا ّالعام ية ل ساكن ·لب يف Àدمة مصاحل أ ّا ّ ل
©ذ قرون تغلني  ما çع . ملس! سلطة تLفال  ّا Eةل سو ّا Lي فEل هادّ ياسة هنب وا ضط  ها . س! لإن 

بقة س!ياسة سمل يف  يةلطÀدمة ا ّالعام ية ل ّالعا متزي مقرتح �حتاد . مل ييت8كام  سو Eا فل  عن ّ
شاريع  يةّربجوازيةالملا ية-� و�شرتا ّاhميقرا ية مباó من ط ّأ ية مه ّموضو فهو ال خيفي . ع

بريا عن يأس  ية وðس  تعياسة *دوا ن  الصغرية، وإمنا يعرب عن أ¼د ّربجوازيةاللس!
تحق ية، وهو هدف  ّأهداف �شرتا س! بقة � يةلطقه ا ّالعام ث ل ّا تصارهابعد ّورية ل  يف نا

نطاق العاملي۞  لا

تøدملقد  62§ يونس!ا يون-� �شرتا ييت يف حماربةطاhميقرا سو رشوع ا E ا فل  أكرث الوسائل ّمل
تøدمني ما قدتعّف ّ©ا  Eة من شعاراتمس! سك±ه الرتو شو. :م ّفقد ¼اولوا أن  y هوا مقرتح

Eةاحلكومة  سو ّا Lي فEل سالح حول Áزع ّ ّا م أ*ني امجلاهري مقدمني إ�ه *ل أنه  أمال
ية« تقال، »�للينð©حتريف  Eدور«اجتاه  يف نواك ±ج عن. .. اخل،»مالرت بق ّ لك يAو س!ما 

ðس ذ¦ ©حطاّ إال لأن  ّترب8را  تارخي . م ثاين  بإن الربCمج ا تقدم به ّاTي ، 1928 آذارل
ييتالوفد  سو Eا فل سالح بعد أن وقع رفض ØرCجمه حول Áزع ّ ّا ، اكن قوامه مال Áز*ا اكل
ساقرتاح ّ Áزع جزيئ  بحرية، �ل يص القوات الربية وا لالح  ال ) إن هذا الربCمج(بتقل

ساومة أمام املزنع مثل أبدا  سلم مي ّا ©اع ويوحضل Bي إىل Áزع ا ّي، بل العكس،  لق ، يAهت
تغّ، موقف القوى العظمى جتاه اhول الصّبو�ه Àاص َغرية واألمم ا إن موقف . Ñّس!مل

ساحلكومة  ّا Eةل ّو LيEزع قضّية ّ يف ما خيصفÁ سالح ّا نني ُ يه مواصÑل ياسة  ي  لس!
به۞ Eق مهنجي ملذ هو  حتق
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ييت، ا 63§ سو Eإن عامل �حتاد ا فل ّ ترصوا *ىل ال8Tّن ّ ية ّربجوازيةنا ّ يف احلرب األ هل
تاتوأرسوا  ية يف ب�مهّورية كد بقة العام ّا ل هملط تطا ع،  تøدموا طريقة مبس! yس! أن  ْ

ثل يف أن يقرتحوا *ىل اإل ْ�ديدة  ّ يني'مت ّمرب� سلح Áز*ا *اما، Àالل نضاهلم ل ّ Áزع ا ّ ّ Lل
سلمّضد املزنع  ّا ند اإلل سموم  سالح ا عي هذا ا مل يةّل ّمرب� ية .ل بقة العام ّ لكن ا ل لط ّاليت ّ

ناضل يف اhول  لالرأسامتال 'زال  سلطةّ ّية من أ�ل ا ل تّ :س! ال ميكهنا أن  øدم هذه ْ
ست ّاليت  فاملقرت¼ات أو املطالب .الطريقة ها  ها إىل Øرجواز8هتا وحر لðميكن أن تو س ´ّ ْ
ثوريالعمل  ّا يح ل ية:سل بل تعويض شعار  بقة العام ّا ل شعار Áزع سال[ا ورفض لط  é

ية ية و�تصار لالشرتا �احلرب األ ن يني Tا وجب *ىل .ّهل يو ّا ع ْ أن حياربوا *ىل لّش!
Eو نحو األكرث  حا ّ رشوع ل تøلصة من  يل ا ئة من ذ¦ ا ±ا�ات اخلا مية � س!لق ç ط ملت Aس! ّ

سالح  Áّزع ا ±ه احلكومة ّاTي ل مقد Eةّ سو ّا Lي فEل ناقض املغزى ؛ّ ±ا�ات  Bي ا ت  ت Aف س!ه
ثوري ّا هذا الربCمجل نوع يف صفوف ّالرضوري من ، ول  ّماكحفة لك احنراف من هذا ا ل ّ

سه۞  نفاحلزب 

يق طرق  64§ ±الف يف  تطبإن هذا � خ نضالّ ّا سلمّ ضد املزنع ل ّا ند لك من ل ّي  بقة ع لطا
ية ّالعام ييت يف ل سو �Eحتاد ا فل ب�ان  ّ ية يف ا بقة العام لوا ل لالرأسامّلط يال *ىل ّ ðس د لية  ل ّ

±ج من ذ¦ أن ال ميكن تناقض بني هاتني األÀري ْتني وال جيب أن  ْAيني6س!ت ّيو ع  �لّش!
ب�ان  لالرأسامليف ا تøدموا مقرت¼ات احلكومة ّ yس!ية أن  Eةلاّ ّسو LيEف  يف حتريض ّ

ياسة . امجلاهري تغالل  س!pلعكس، جيب ا ييتس! سو �Eحتاد ا فل سالح لغاية ّ ّ يف Áزع ا ل
تحريض ّا Eوية و*ىل نطاق أوسع مما جرل ّ بأكرث  ّ نا احلارضىح يه األمر إىل و  ±  .ق*ل

 óتغال  :ّب�ه وإنام بـ ب ّاصةاخلال بوضع نفس املطالب س!لكن جيب ا
تقطاب أنصار لالحت. 1 سواد س!ا ّا ّE سمل مدافعني عن ييتفل ّا يةل  ؛� و�شرتا
تاجئ . 2 تغالل  pن ياسس! Eةة لس!ّا سو ّا Lي فEل سالح وفضح اإل ّ ّيف Áزع ا ينيل ّمرب�  Àالل ل

تحطمي لك األوهام  نا  ّنضا ل يhّ Ñ*ايةّية، وذ¦ pلّسلمال س! بني امجلاهري لصاحل الو
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Eدة  سالح وإلغاء ّاليت حالو بلغ Áزع ا ّميكهنا أن  ل ية:سليح : باحلرت بقة العام ّا ل  لط
ية۞ّورية كتات وإرساء اhّربجوازيةوإسقاط ال ّالعام  ل

™ 
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سة  65§ ©ة إىل *دة نقائص وأخطاء ّعامة الجلللقد أشارت ا ثا ما ية األحزاب عندل يو ّا ع  لّش!
هامت امللموسة اخلّو¼دد نجزها ّاليت  ّاصةملت مجÑ من ا مججيب أن  يع الفروع قصد ت

نضال ّا  .احلربّ ضد ل
لبقى تÕ ا ها ساريّتعالميت  ّ ©ا جت. ة املفعولمبجمل سة كLس¥ولقد ا ©ذ ا جللربة  ّعامة الم

ث ّا ©ةل يوعياملؤمتر  تøلصyس!و. ما سادس العامليلش!ّا ّ ا تجربة من تÕ ل ّا ّ لك ل
±ا�ات املالمئة  �Aيةعمل األحزاب لس!ت يو ّا ع çل۞لّش!  ملس!تق يف ا

نقص  66§ ّإن ا ل ئلرðيس اّ Eه هو ّاTي ّ ية ·ارقة  يو ية ا يع فروع األ فال 'زال  ّ عّ ش! مم ّمج ل
©قاص من خطر احلرب واقرتاهبا �Lيع الفروع تقربا ال . س Bي،  يإن ذ¦ بد جفم هي ّ

يوية  p ّتعمل ©ة املوسعةّاليت حل ثا سة ا ّتطلهبا إجناز قرارات ا م ّ ل جلل ثان هلام .ّي ي ¼د ن ¼د
يةأعظم  ّأ ياpن *ىل الصني  وها يف مرصسفري  اجنلرتاسÑارم – مه ّحرب ا ّ مرا –ل

تني صغريتني ال معىن هلام أبدا أدىندون ث اهûم وكأهنام ¼اد نا¦ من. ّ  هونظرا ملا 
ند امجلاهري  سار  عتقدم رسيع حنو ا ðل شري إىل أهنا حتس خبطر احلرب، مفن ّ ّمما  ّ y

متل أن جيد  ْا يون حمل يو ّا ع يلّش! بقة العام هم يف مؤخرة ا ّأ ل لط ّ سريوا هبا نفس yة عوض أن 
ثري من الفروع يه حتت تأثري .حلربا اةإىل معركة معاد  ّربجوازية الّاh*ايةك و

ية ية اhميقرا ّو�شرتا ط سمل« لصاحل � ّا سالح« و»ل Áّزع ا تحكمي العاملي« و»ل ّا ، وال »ل
يد �دا ّ'رى أن احلرب مقرتبة وتحث عهنا وكأنام يه يشء  بع ّ ّت ّ. 

©قاص من خطر ا Lهر � ييت، سيظ سو Eحلرب، ومن خطر حرب *ىل �حتاد ا فل ّ
هم الوقائع واملظاهر  ف*ىل و�ه أخص، يف *دم  ّشخص حتضري احلرب ّاليت ّ :
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تواصل سيك .ملا تد*اء را�و شفوا من ا يني مل  ¨ال ذ¦ أن الرفاق الفر ف و س! L ّس! yس 6 ّ م
تحضري6اخنراط فرسا اخنراطا ¼اسام يف طريق  ّا *ىل �حتاد  �لحرب ّ اhبلومايسل

ييت ا Eسو فل Eاّإال ّ  Ñ6س¥بعد مرور مدة طوي ساليف  .ّ يو غوا*رتف احلزب ا ّبأنه مل يأÀذ ل
بان اقرتاب خطر احلرب Àالل الزناع اإليطايل pّ ساليف-حلس! يو غا ثري من . ل كو

يق مل تقف، من الوهÑ األوىل، *ىل املغزى  ية يف ب�ان ا يو بلطاألحزاب ا ع لش! ّل ّ
±Ñ املعاد Eقي يف طرق حتضري ا لكا يقحلق ييت يف دول ا سو بلطية لالحتاد ا E لل ف م¨ال  (ّ

يذ¦ احملاد ت  توا تويا و تصp Ñالحتاد امجلريك بني ا نا ي ن س! لمل ّلك تÕ األخطاء  .)اّ
ها ّاليت  بني مك 8كون خطريا أن نرتك األمور متر دون تصحيحوقع �*رتاف هبا و ّإنام  ّ ت ّ

تدابري حتضري احلرب۞ لتأهب   ّن

نقائص يف 67§ لإن أ¼د أمه ا ّ نظر ّ معل األحزاب ضد احلرب ّ إىل لهو ما يف طريقهتا يف ا
تجريد و قضّيةلهذه ا يةّالرمزلمن كرثة ا ّ وحىت ا لّسطح ّ. 

ها يف مداÀالت يف الربملاCت و�جû*ات ال شا طحترص بعض الفروع  واحلال ّعامة 6
ðسقضّيةّأن  ¥ت فهيا يف الكوا ل احلرب  ّي نا بعد تعرفومل . ُ ُ أحزا نزج �يف متب ّا  ضالل

يةّالربملاين ضد احلرب  نا  تÕ مطا pّلعمل Àارج الربملان حىت  ب ب شعمت ل  لقد احنرص (ّ
ينيمعل  يو ّا ع ية سانتلّش! يك فÞ تعلق  ّ ا بقض ّش! ّ Lنقل -ل بغو ر ويف ما تعلق  ّ

شمة يف الربملان ويف اجلرائدّاألسلÎة إىل الصني ±ýا�ات  حمL يف ا  .)ح
ية احلر نفصل القضا� اhوية عن  ّال  قضّ ل بقي العامت ها جزء من الرصاع ا ّب، و لط  ؛لكّ

ها pلرصا*ات ا لTا، جيب ر Eّةبط ية، وطبق ّ اhا Àل سات ، pلرصا*اتÀّاصةّ ّس يف مؤ
نا*ة احلرية pملعىن األصيل �للكمة ّا ب  .ّلص

متوجب  نا*ة املربطة pحلرب ارباطا :س! سكرة ا سكرية و تنة القوات ا ت لص ع لع ©ّ ّ ّ ك
Eو� داÀل فروع  شاطا  çّارشا  ح ية 6م ية والعام نقا ©ظامهتا ا نا*ة وداÀل  ّتÕ ا ل ب ل ّلص ّ م ّ

ية قد . األخرى يو يل مما يدل *ىل أن األحزاب ا ّوال يو�د إىل ¼د اآلن إال ا ع ش! ّلقل ل ّ ّ ّ ّ ّ
همة األوية۞ ّرشعت جبد يف اجناز هذه ا ل ّ ّ مل ّ 
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Eه من جعز ّقدر ُتدامئا ما  68§ ¥ب ما حنن  تجريد، وذ¦  ثري ا فية احلرب *ىل حنو  س ّ ل ك ّقض
ياسة احلربعن ا سائل  س!لوقوف موقف حمدد يف  م EاC ال ؛ّ ّتحرك األحزاب، ح فأ ت

يني  ند �شرتا سكرة  بري ضد أاكذيب ومعاداة ا تحرك بعد تأخر  �أو  ع لع � ّ ّت ّ
hينيا ّميقرا با ما جيدون صدى بني امجلاهري 8Tّن  اط يني م¨ال ذ¦ (ل·ا �محÑ �شرتا
hينيا ّميقرا همط Eث قدموا أ يا  س يف أملا نفح ّ يني« كـن çد ئمعارضني  EاC ) �لحرب»م ح، وأ

ياسة احلرب من  سائل امللموسة  ية إىل تفادي ا يو س!أخرى تلýأ األحزاب ا مل ع لش! ّل ّ
سائل امللموسة، جتدها 'كرر  ©اول ا ملÀالل مجل ذات طابع *ام، وعوض أن  Lت ّ

ية جمردة ّشعارات د*ا ّ  .ئ
ðش أ8ن نالحظ عزوفا معÀّاصةّإنه  p تعلقة سائل ا ّ يف ا جل ّ مل نضالّميس ا مل ّا  من أ�ل ل

ّاملطالب واإلصال¼ات اجلزية امللموسة  سكرة ّاليت ئ تقليص (لعتضعف، pلفعل، ا
سكرية،  ّمدة اخلدمة ا لع نضالّ ّا يوش، اخلل بة ا تعلق 'ر جل يف  ي �ي تøيل عن ). ّ ّلقد وقع ا ل

نضال ّا يني اhل Eل اإلصال¼ات لالشرتا � يف  يني¥س ّميقرا   وهؤالء األÀري8ن مل. pلاكملط
ðش ياسة ا Eقي يف  يايس عاميل  جلتقع معارضهتم بربCمج  س!حق  ØرCمج 8ريم إىل ؛س!
يح العامل تعلق  ية  يا·ة مقرت¼ات  سكرة و سلإضعاف ا ت معل ص بLلع ّ ّ. 

تظم ضد ّاليت ّإن الفروع  Eد  تأدية معل  ية الالزمة  تدابري ا ّاختذت ا ©م ل مي ّل ج ّ ّ نظ لتّّ ّ
يل سكرة *ددها  ئا ðيش الرب. ضلع ©ود  ّوالعمل بني  � ب�ان األكرث ج بحر يف ا ل وا ل

سكرية ·ري اكف إطالقا ّهتديد بقوهتا ا لع تعلق بعمل .ّ نا بعد أن األمر  هم  ّ مفا مل  ي ّه ُ يف
ðش يÑ حتريض ود*اية يف ا نا و جلجامهريي، وأن من الالزم أن 'كون  س! ه ْ ويف . ّّ

يق �دا، ويف  باب يف نطاق  سكرة بني ا شاط املعادي  ب�ان يقع ا ّبعض ا ّل ض ش! �لع A ّل ل ّ
ية يف جامهري  ند8ن دون قا*دة  شاط *ىل ا ±رص ذ¦ ا ّب�ان أخرى  مي 2 Aتنظ w ّ ل يق

نود ب�ان .جلا ©ود حبرية ا ل وإذا اكن العمل بني  ّ لالرأسامج Eة ّ يوية ·ري اك ّية جيري  ف ّ حب ّ
Ñç بحر يف احلرب ا ðش ا ©قاص من دور  ناك ا ملقفإن ذ¦ يربهن *ىل أن  � Lل س ه ّ ّ. 

تغالل تأثري العائال تغالال س!ومل يقع ا بحر ا ðيش الرب وا سكر يف  س!ت *ىل ا ل ّلع �
ّتظام يف أي ماكن۞  م©
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©قاص من األ 69§ نا¦ ا سLيف لك ماكن  ه يات مهّيةّ هائÑ �لعمل بني فال& األ ّ ا قل ّ ل
Eةال ّقو تعمراتم يع هذه ا2االت أكرب ّالرضوري ّفإنه ملن . ملس! وا مجإعطاء العمل يف 

 . اهûم
±رص امحلÑ ضد احلر ّال جيب أن  باتتق نا س!ب يف األر�ف *ىل ا ، بل ةوكرثة اÉهبر� مل

ند ا بارشة  تظم ومربطا pملطالب ا عجيب أن 'كون معال مهنجي و مل ت  ّلفال¼نيم©
Ñي همة اخل. لّشغا ّوا باب اّاليت  ّاصةمل نا يه العمل بني  ش!تقوم  ّوإنه ملن . ّلفال¼نيه
يةْ أن توىل ّالرضورةمطلق  ّأ  يف ّلفال¼نيرية ا بإقامة صÑ 'راسل بني القÀّاصة مه

©ة، اخل؛ إن ما  تحصل مهنم *ىل رخص مغادرة ا ðش عن طريق من  ّا ثك ّجل ل ّ ي
ية8ُكLسب من جتربة يف هذا ا2ال ó أ*ىل  ّأ  . زمن احلربمه

يات ال تعلق pلعمل بني األ  Þنا، ف ّجيب  قل ي ّي Eة*ل ّقو Eوية مما م ّ، أن ندافع، بأكرث  ّ ح ْ
هَدة، وأن ْاكن، عن مطالب األمم ا ها من �انب اإلملضط ناضل ضد إذال ل  ّ ينين ّمرب� ، ل

ية  نظامت الو ّوأن نقود ا ن طمل ّ ثوريْ ّا  .ةل
ب�ان اإل ية يف ا يو لجيب *ىل األحزاب ا ع ّش! ّ يةل ّمرب� ها من ل تة مبا يقا   Ñبل أن تقمي ص ب ْ

ية و يو ّ©ظامت  ع ش! ّ تعمرةّنقاpتم ب�ان ا َ يف ا س! ية يف . ملل يو ّوجيب *ىل األحزاب ا ع لّش!
ب�ان اإل يةلا ّمرب� ساند احلراكت ل : أن  ثْ ّا تعمرات *ىل لك حنوّورية ل ّيف ا و*ىل . ملس!

©ظامت ·ري  يف  تأ ب�ان أن تويل اهûما Àاصا  ية يف لك ا يو ّاألحزاب ا م ل ب ل ع ّش! ْ ّ ّ ّ ل
ّحزية من طراز رابطة معاداة اإل يةب ّمرب� بقة ل ±Îدة من ا ¨ال، وأن تألف جهبة  لط  ّ م ّم ْ

ب�ان  ية يف ا لالعام لالرأسامّل هَدة ّيّ شعوب ا تحررية  ية ا ملضطة واحلركة الو �ل ل ّن ّ ّّ ّنضالط  �ل
 ّضد احلرب۞

§70 p فعhّنضالمل يقع ا ية *ىل حنو اكف يف العديد من الفروع إىل ¼د اآلنل ّ ضد الفا ّّ . ش!
تقامة يف هذا ا2ال من ´ة الفكر ومن ّالرضوري مفن  بادرات ا س!أن تطور أكرب ا مل ّ ُ ْ

تظاهرات امجل ّ´ة ا ث ّاهرييةل ّا يةّورية ل ّضد الفا ش! بان ال .ّ حلس! وجيب أن يأÀذ يف ا ُ ْ
ات  ©ة، بل أيضا ت́و ية ا ات الفا ت́و ّفقط ا ّّ ðب ش! لل تحرك ّ ية  به فا ©ظامت  ّو تّ ش! ش! ّ م

ية ية أو �شرتا �حتت راية اhميقرا ية -ّط ّاhميقرا يا، »ّراية اإلمرباطورية«(ط ن يف أملا
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ية ات �شرتا ت́و �وا بريوقرا-ّل ية يف مقة ا طالفا ل ّش! يةّ �تني �شرتا ية -ّي ّاhميقرا ط
نع، اخل ية يف ا ية، الفا نقا ملصوا ش! ب ّل ّ نضالجيب *ىل هذا ). ّ ّا ية أن 8كون ل ّ ضد الفا ش! ّ

p انة قدر اإلماكن± نحو األكرث  ممربطا *ىل ا ّ ل ّنضالت ية۞ّ ضد احلرب اإلل ّمرب�  ل

نة مبو�ة �ديدة من  71§ همتزي الفرتة الرا ّ سالح« و»�لّسمل« ّاh*اية' Áّزع ا وبد*اية  »ل
تحرك يف .ّربجوازية من �انب ال»ملنع احلرب«ّ¼ادة  يل �دا من ا هرC ا ّ كام أ ّ ل ّلقل ظ
نضال ّا يةّاh*ايةّ وضد »�لّسمل« ّربجوازية الّاh*ايةّ ضد ل ية ملا 8زمع -� �شرتا ُاhميقرا ّ ط

ية«ّأنه  ّإمرب� ييت و» محراءل سو E يف �حتاد ا فل ¥ب احلروب«ّ Eة،  سضد ا ّشف بل  .»لّ
بة األمم، ّوحىت Eقي  نا �لطابع ا لعص  ُفضح يف Àلق األوهام ئتقوم بدور رðيس ّاليت حلق

ند امجلاهريلّسلما عية  Eويةّ ية و ّ، مل نقم به مبا 8كفي من  ح ّ  .مهنج
همة  ّيف معظم األحوال مل هنمت  ينيمب يو ّا ع ية لّش! ّالر يف ئðس!ّ تاجئ ندوة  نحنو   فقد ؛جEن

همة تقوم *ىل مزج  ّاكنت تÕ ا نضالمل ّا بقة ّورية كتات hّh*ايةّد احلرب p ضل لطا
ية بقة العام يح ا ية و ّالعام لّ لط سل ها .:ل ¨ا ية  ب�ان أخطاء  çت يف بعض ا ل وار م ّ'ك سلم ل ُ

سالح۞ ّإ*الن شعار Áزع ا  ل

سة ال 72§ çاه ّعامة جللبعد ا ©ة، مل تعر معظم األحزاب � ثا Lا نم ّ لAرش طريقة ّالرضوري ل
يÎة يف  لصحنني ا ّي نضالل ّا سائل . ني امجلاهريّ ضد احلرب بل يةملوا ّالر نضال يف ئðس!ّ ّا  ل

سائل . ّضد احلرب ملومل تدرس ا يةُ ّالر ّنضال ئðس!ّ نظرية �ل ّ ضد احلرب يف األ´زة ا ّ ل ّ
سائل امللموسة  يح ا تو Eه الكفاية، وخصوصا ما تعلق  Eة لألحزاب مبا  ملوا ض ب ّ ف ّلصحف ّ

ّزيةاجل بار ذ¦ . ئ بريا يف معل األحزاب نظرا لعتجيب ا تعلق يف �نقصا  ّكون األمر  ي
بريا ية اهûما  ية اhميقرا متت هبا �شرتا نة وا سائل را �معظم احلاالت  ط � ه ّمب ّ  .ه

سائل يع ا شكو من نقص يف الوضوح اإليديولوx يف  ملال 8زال معل األحزاب  مج y. 
سا6yيف فرسا وسو(وطرح بعض الرفاق   مع »ّاhفاع عن الوطن« قضّية) Éمنرسا وا

يا يف ¼ال وق سكرات »مقاطعة«ّوأيد آخرون . عت احلربلإيطا يطة  ملع حمضة و éس!
سكري  تدريب ا لعا ¨Ñ ). يف أمر8اك(ّل ملك هذه األ يح أن ّ ّمن �حنرافات،  حص
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Eادية لألحزاب قد حصحهتا فÞ بعد،  ّاأل´زة ا ّ ّبني أن من لق ّ نخرط ّالرضوري ت نأن  ْ
سا*ا، داÀل األحزاب ّاh*ايةيف  ن األكرث �دية واألكرث ا ّّ فسها وبني امجلاهري يف :

 سLس!تøدم يف هذا الرصاع۞ّاليت ّذات الوقت، يف موضوع خطر احلرب والطرق 

تحريضّ�مات  73§ ّا ية ل ّالر نضال يف ئðس!ّ ّا ّ ضد خطر احلرب وخصوصا ضد إذاكء Cر ل
ييت و سو Eحرب *ىل �حتاد ا فل تحضريّ ّا ها يه كام ييلل  :ل 

شعار'كون ْنظرا القرتاب خطر احلرب جيب أن 'كون أن . 1 ّا يةات ل ّالر : ئðس!ّ
ييت« سو Eاhفاع عن �حتاد ا فل نضالمساندة « و»ّّ ّا ثوري ل ّا شعوب ل ند ا  ّ ل ع

َهدة تعمرة وا ملضطا َ نضال« و»ملس! ّا يةّ ضد احلرب اإلل ّمرب�  .»ل
تحريضجيب *ىل اكمل معل . 2 ّا تلف ل ند  مترار، مآرب اÉهنب  p ،خم أن يفضح ع س!

±الت اإل يةلتكا ّمرب� ب�ل ل يف لك ا س!هتدف، *ىل حنو Àاص، .انّ ّ وجيب أن  y
ينياإل ّمرب� يني األمر8اكن واإلل ّمرب� ّيزتمعون حتضري احلرب *ىل 8Tّن  ااإلجنلزي ل

ييت، واإل سو �Eحتاد ا فل ينيّ ّمرب� يني اإلجنلزي ل pيا ن وا سكري يف ل تدÀل ا نوا ا لعمد ل ّش! ّ ّ
رسية ولك �.ّالصني رش لك املعاهدات ا بة  ّ وجتب املطا ّّ ل Aب سكرية ل ّتفاقات ا لع ّ
رسية ّا  .ل

يني. 3 شف مقرت¼ات �شرتا �جيب نقد و �-hينيا ّميقرا ّاحلد من «تدعو إىل ّاليت  ط
سلح ّا ّ Lروتو�و»لØ فاع عنhاريلّ واç يف ونظام حممكة حتكمي ا ج   .جEن

Eوية لفضح . 4  Ñام حبمE ّجيب ا ح ناعي« ّاh*ايةلق لّصسمل ا بقي»ّ�ل تعاون ا لط وا  ل
سة(يدة  احملاّنقاpتلوا رشكة، تÕ ) ملLسðّ·ري ا ّواحتاد ا ي¥ّرش هبا زعامء ّاليت  ّاh*ايةل
Eة وّنقاpتلا ّ اإلصال  .يه pألساس ختدم حتضري احلربّاليت ح
5 . ،Ñç ناء احلرب ا ©ذ اآلن، يف رشح ملاذا جيب *ىل العمال، أ رشوع،  ملقجيب ا ثم ّ ّ ل

±غوا هزمية وطهنم اإلمرب�يل ي¥أن  يةحتويل احلرب اإل«ار ْوجيب أن 8كون شع. ْ ّمرب�  ل
ية ّحرp أ ©ا»هل ة يف د*ا çل أي إ*الن حرب، الفكرة امل́و ©ذ اآلن، و  ،L ق يم ّ. 

ّنضالpْجيب أن يقوم . 6 س!مي اإلمرب�يل �لصني ل ّ ضد ا ّتق ل ية يف ّ يو ّلك األحزاب ا ع لّش! ّ
ئة نضال ضد تدابري القوى العظمى اخلّجامهرييةهيئة محالت  مية ويف   ّ هي ، ّاصةعظ
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ية يا ّسكرية و س! س! توجيب أن 8ربط هذا . ّع نضالْ ّا ّنضال pل ّ ضد خطر حرب ل
ية ّإمرب�  ت �ديدة أمنت ارباط۞ل

تدابري 74§ ّإن أمه ا ل ّ سة اكنت ّاليت و ،ّ ©ةّعامة الجللا ثا ما بريا مهناّ قد ¼ددت ل يه ، �جزء 
 :كام ييل

ة إىل اجل - ت́و سكرية ا ساء واألطفال يف طريق الفرق ا ّمظاهرات ا مل لع Aّ ّ هبة ويف ل
çىن الربملان. م©اطق اإلقالع ساء واألطفال والقارص8ن أمام  مومظاهرات ا ّ A؛ل 

تحريض - ّا ية والل ية العام سا نظامت ا ّ ضد احلرب يف ا لّ ئ A لمل وطلب . ّ الصغريةّربجوازيةّ
ندوبني حتت شعار  يةّضد احلرب اإل«�لمندوات  ّمرب�  ؛»ل

ساء أمام املعامل واملصانع وكذ¦ ا- ّ جتمع ا Aل ية ّ Eاء العام ّأل ل ندوبنيّاليت ح مبثت   ؛بع
يا أو - ندوبني املوجودة ¼ا تøدام جمالس ا ل ا مل هاز قار ميكن من ّاليت س! ّتكون  ّ �ج ّ س!

يةّامحلÑ ضد احلرب اإل ّمرب� تÎدة ومعل جلان . ل يك اجلهبة ا ّجيب إجناز  مل 'ك±
ييت« سو Eتخفض األ�دي أمام �حتاد ا ل فل إىل  ّنقاpتلا بأكرث وضوح، و�ذب »!ّ

 ؛ّهذه ا�لýان
نضال جيب خوض - ّا ية ل ّ، *ىل اكمل اخلط، ضد الفا ش! ّثل أ¼د اhروع ّاليت ّ ّ مت
ثورة املّسلÎةملا  ؛ّضادة�ل 
©ظامت - يف  م جيب تأ  من نوع �حتاد األملاين ملقاتيل اجلهبة امحلراء، يف ّجامهرييةل

Eه ذ¦ فلك ماكن أمكن   ؛ّ
ية وضد احلرب  - تحرك ضد الفا ّجيب ا ّّ ش!ّ يةّل نظامت الر� ّداÀل ا ضّ  ؛مل
نظامت ا- تøدام وتقوية ا ل جيب ا مل Eّةس! تظام  طبق p ا� احلربÎناملوجودة لض
ّنضال، )نتعاويات، أرامل، اخل( يةّ ضد احلرب اإل�ل ّمرب�  ؛ل
Eوية  - نة pحلزب، ومعال أكرث   Ñيوعي أن يطور ص باب ا ّجيب *ىل ا ح ي ش! ±ش! ل مل ّ ْ ّ ّ

Eث  باب العاميل والفال&  حبني ا نودلش!ّ تداب ا جليقع ا  ؛ن
Eذ وفرق األطفال  - تال تعلمي وأوياء ا سات ر�ال ا تøدام مؤ مجيب أيضا ا ّ لّ ل ل س ّس!

ية يو ّا ع  ؛لّش!
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©ظامت �ديدة من األطفال قصد  - يف  مجيب تأ نضالل ّا تأثري اإلمرب�يل يف ل ل ضد ا ّ
 املدارس۞

 

ها يه �مة *ىل أ*ىل ّإن  75§ ية  يو ّحتضري األحزاب ا نفس ّ ع يةلّش! ّأ  'رّىب ْوجيب أن. مه
©ه  يق؛ فذ¦ رشط ال بد  تضامن األممي ا ية Øروح ا يو ية ا مفروع األ ّ لعم ل ع ش! ّمم ّ ّّ ل

ية �لحربل يو ّتحضري األحزاب ا ع يع . لّش! ±انة بني  مجوكذا إرساء الصÑ األكرث  م ّ
çل بداية احلرب  .قالفروع 

سلط *ىل لك حركة ث ّيكون اإلرهاب ا ّ مل ناء ّورية س! ية أ يو ثوضد األحزاب ا ع ّش! ّ ل ّ
ئ ساق اآلالف واآلالف من العامل . :س!بق احلرب أكرث رضاوةّاليت ة لتعبا سðو

يني يو ّا ع ثوري ولّش! ّا تقال وفق قامئات تعد سلفال ّني إىل مراكز � ُ يون . ع لفاإلمرب�
سب، بل *ىل  ية  ية ا يو هم اخلوف إىل القضاء ال *ىل األحزاب ا حفيد ن ع ش! ّس! لعلّ ّل فع

Eاداهتا رسية و قاكمل أ´زة األحزاب ا ّ ّ  .ل
تعد ب جي ّ*ىل األحزاب أن  :س! ©ذ اآلنْ مللك ذ¦  وجيب *ىل األحزاب . ّ

رشعي  تعد �لرتاجع إىل العمل ·ري ا ية أن تفكر Øلك �دية يف أن  ية ا يو ّا ل ّ ّّ س! ن ع :ش! لعل ْل ّْ ّ ّ ّ ّ
رسي يف ا�لحظة  ّا ّتوجب فهيا ذ¦ّاليت ل نظمي والصالت .ي يري طرق ا ّ وجيب  ّت لتغ

ية من األ*ىل إىل األسفل يف  ّا ناسبلتّنظمي  وجيب حتضري أعضاء احلزب .ملالوقت ا
ئة وبداية احلرب۞ ناجت عن ا ب�لوضع اجلديد ا لّتعل ّ 

ية 76§ تا نني ا سادس Øلكامت  يوعي العاملي ا ليذكر املؤمتر ا ل ي ل ّش! ل ّل ّ ّ: 
نضالّإن  ﴿ ّا ْاحلرب أبعد من أن 8كون أمرا ّ ضد ل ّ إنه .اyسريُ

يع األحزاب أن  ْتطلب من  مج نقد صارم �ّي ها  لختضع  نفس ْ، وأن ّداُ
تظام p ن'راقب ما أجنزته من معل إىل ¼د اآلن ناضل ضد خطر ّ  ّ لت

ّنضاللاحلرب وتحضري األحزاب  ناء احلرب�ل ْأن  مفن واجهبا ؛ث أ
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رس*ةّلك تقف *ىل  ها  éما تقرتفه من أخطاء و ّ وØلك رpطة ّتصحح
 ﴾.�أش

يو ية ا سادس لك فروع األ يوعي العاملي ا عيلزم املؤمتر ا ش! مم ل ّش! لّ ّل w ّ نضالْأن تعطي بّية ُ ّا  ل
تøذ  ية، وأن  ّضد احلرب طابعا أكرث أ ت ْمم ّ تدابري ّ ّا تحضريل ّا Aس!يق العاملي �لتّّية ل

ّتحراكت  ّ ث�ل ّا بةّورية ل ±أ ّحىت 'كون  هّ تحراكت امجلم p ملوا´ة احلرب ّ ّ ية ّاهرييةل ّ العا مل
مية ملا حتني ا�لحظة۞ ّا ّ  لعظ

\
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تايل ±اب ا لا  لك
 
 
 
 

سادس  يوعي العاملي ا ّأعامل املؤمتر ا ل ثا-لش!  لثل اجلزء ا
 

 أطرو¼ات
ية ا وضعيف ال ّالعاملي و�امت األ يةمم ّيو ع  لّش!



 
ي﴿ ّتدعو األ يلش!ّة امم ّيو ©ـذ .يفاعّ اh العملغيÑ إىللّش اّة لكع م 

يوم Eد، جيب تلا . دون لكلويوم لا تلويوم لا  صفوف املقاتلنيحو
يوم،  ل©ذ ا  من *اةّع امجلاهري، وأن Áرسل بأوىف اhّجيب أن جنمم
ــة الع بق ــلاملطا تعداد ّي يل، لال ــوش واألســا ي ــود ا © ســ!ة إىل  ط جل ج

تقاتل العـاملّليت اا*ة �لّس يون إشارة اخلزي  ليعطي فهيا اإلمرب�  .ل
قÑE حـول حماورهـا لثّفي تÕ ا�لحظة، جيب أن تدور املدافع اف
يـنيه فوهاهتا صـوب رؤوس اإلّ�وف± ّمرب� فـال Àـري مـن ذ¦ . ل

يةاملرىم يف احلرب اإل ّمرب�  ﴾.ل
يوعي ال سادس،ياملعلش!املؤمتر ا ّ ا يان،ل  1928 لب ا


