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يلّطا ّبعة الر   .2011 أيلول ، تونس.ة األوىلمق
  

سخ اكمال ًا ْ ّ يًا3ّجم لن ّ ر يًامق ّ أو ور   ً.اق



ََا وًجم3ََْربَ وًة?يِرََظنَ وًةَرْكِ فُة?يِفِشلْلُب اِتَطَْع أْدََقل﴿ َ ًياكِتْكت ا َهُلكّ َُزَيامَتت
? يف اٍةَوسُْملَ مٍةَورُصِب  ِة?يِمْوَالق ِة?يِكاَِرتXْش ِنَ عِيلَمَ العِاطَشلن
ُا ِة?يِكاَِرتXْشَو  ِميةِدَ القِة?يِممُ األََىل عُة?يِفِشلْلُبا    ِتَزََْ\أ َْدَقل. ِاملةَسمل
 َة?ييِكِتْكلت? واَة?يِرْكِ الفَسُسُ األُة?يِفِشلْلُبا ِتَعَضَو ْدََق ل]...[ .َِةنفbَعملتَا

?يُأل  ٍ، يف آنِارَبِتْعX ِْنيَعِ بُذُخَْأا، تkقَ حٍة?يِعوُيشـَُ وٍة?يِلام، ُعٍَةثِلَ gٍةمم
سَدْهَع ِاتَبسـَتَْكُم ،ٍدِاحَو ? ا ثَدْهَع ََةبِرَْجتَ وِمَالل ? ا   ﴾َ.أََدي بb اvِاتَرَول
  
شِوفُفُ صََْنيب ُة?يِفِشلْلُبا ِتَاعََش أْدََقل﴿ ? ا ِأمجع ِاملَ يف العِبْعل َ ْ  َةَرْكِ فَ
َُهتلََقنَ ام?نِ إِانَتَملَلكِ اِنَا�َهَو. »َة?يِلامُ العَة?يِورُاتَتْكbا�«  ِة?ييِنِت? الالِنَ عًال?َو أَامْ
?، مثِة?يسـِو� الرَىلِإ ََو. ِاملَ العِاتَُغلِ يعَمجِ َىلِ إُ  ِسِالَا� ِةَْطلُ سِالَثمبِ َْتني?ب

 ?ىتَحَ، وٍرbخََأتُم ٍََ�يف ب ?ىتَح َاءََرقُ الفَنيِح?الَالفَ وََلامُ الع?َنأ ِةّيِلامُالع
?قََأ ْ جتْمهُل ?قََأَ، وًَةبِرَ ?قََأَو، ً�ِلَْع تْمهُل  َْد، قِميِظْنلت? اََىلا عًد�وََعت ْمهُل
ْ مغِيفَ، وًَ�ِمَ اكٍَةنسـَ َلَالِ، خوااُعََطتسـِْا هَِبِاعَ املصَنِ مٍةَرَ  ِيفَ وَِ�ِائل ا

نbمَضِخ b ا ِمثرتَملْس ا?دِ ضِالَضل َُُد تَْتنَ اكَينbاv( َينِ bِاملَ العُة?يِازَوُجُْر بْمهُمع 
ِي�ِغلش? اَةَْطلُوا سُونَُص يَْنأ، )ِهِْرسَأِب ْيَُ، وَ  َىقَْر أًة?يِطاَرُْقميِوا دُئشـِن
ُ ¤?دَ حَا الَ مبَعَسَْوأَو سِات?يِطاَرْميقb ا�ِيعَمجِ ْنِ مَ ? ا  ِاملَ العِ يفِةَقِابل
َ ِق?َال اخلِلَمَ العَدْهَع واُنشـbَُديَو  ِاملُ العَنِ مِنيِيَ املالُاتََرشَع ُُ¤ُذْبي
َ ِلَْج أْنِ مَنيِحّالَالفَو   ﴾.ِيلَمَ العِعِاقَ الوِ يفِة?يِكاَِرتXْش ِيقِبْطت

  

ث،لينني ّ ا ية واملرتدّورة العمل ّا  .ت اكوسيكل



  
  
  
  
  
ا kيِملِْع ُوغَُص يُه?َن أِة?يِعوُيلشـ� اِة?يَمِمُ األِجَم3ََْربِ لِييسئِ?ى الرَزْ املغ?نِإ﴿
هِ  َة?ييسـِئِ? الرَلِائَسَالو ُدbدَُحيَ وِة?يِعوُيلشـ� اِةَكََر احلِ يفَة?يسـِاَسَ األَات?مملا
هِ َْ·ِ تِازَْجنِال ?تِ¸َ و،ِات?مملا ا َذَه ِة?يِعوُيلشـ� اِة?يَمِمُاأل ِوعُرُفِ لُمbدَُقي ِايلل

َوهنُدِ بb اليتِقُر�طالَ وِافَدْهَاأل ِيف َوحُضُالو َا ِ سُيلِحتَسـْي ? ا  َىلِ إُْريل
  ﴾.ٍةَقِثِب ِامَمَاأل

ية، ،سـتالني يو ية ا ع بر3مج األ شـ  .1928 متوز 13لمم
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ترضة ية ا ية يه مرح� الرأسام حملمرح� اإلمرب� ل ية وما 1918-1914لقد اكنت حرب . ل مل العا
تصاد الجفر X يق بني تطور قوى ناقض  يجة  ية،  قته من أزمة عامة يف الرأسام معت ت ن عاملي ل

تجة وحدود ا�ول هرافقد . ملنا ية قد نضجت يف ظأ تا أن الظروف املادية لالشرتا ك وأ بث
ثورة عىل جدول  تارخي قد وضع قلب نري رأس املال ¸ متع الرأساميل، وأن ا لصلب ا ل �

متÕ تطو متع عائقا ال ميكن أن  يه الغالف الرأساميل  بح  ّاألعامل، يف وقت أ حي للمج ف ر ص
ية الالح سا ناإل   .قن

  
يةُخت ُضع اإلمرب� ب�ان ل يع ا ل امجلاهري الغفرية من العامل يف  مج َ يف مرتوبوالت القوة (َ

تعمر تأخ ناطق العامل ا ية كام يف أكرث  ّالرأسام سـ َل مل تاتورية ) رام س أ من أحصاب رطغمةك�
متع الرأساميل و. املال املايل ناقضات ا يع  شف  تعّمويه  � ت مج ر ّوتطو.  ¸لقوةقهاتك

Xبقضطها ّشدو. ّ إىل أقىص حديلطد ا ية إىل أعىل ّ حددت لة الرصاع بني ا�ول الرأسام
ية اليت هتز اكمل نظام العالقات القامئ. درجة ية العا ية احلروب اإلمرب� ملوختلق  ل  ،حمت

ية برضورة ال تقاوم ية العا ثورة العام متع حنو ا ملوتقود ا ل ل �.  
  
ُ يةت ُيد اإلمرب� ل سالسل رأس املق ب العامل  ب�ان. ال املايلَ لوجترب العامل يف لك ا  ومن لك َ

يات واألعراق نريها ¸�م واحلديد واجلوعمالقو تغالل تشددو. ل عىل اخلضوع  سـ خطورة ا
بري، واضعة إ�ها أمام  شلك  بادها  هادها وا ية وا بقة العام كا ب تع ل سـلط يل æّمةضط  لتعجا

سلطة يالء عىل ا ل¸ال ية. تس ُوختلق اإلمرب� هارا  بلك ذè، رضل هار العامل ا نصورة ا نص
ب�ان يع ا يش عاملي واحد من عامل  لنا يف  مج جي تجاوزامت ختالف يف  حدود ا�ول وXم 
نة نس وا ثقافة واللغة والعرق وا ية وا هالقو ملل جل ية بعد أن طو؛م ّ فاإلمرب� ن ّرت تكول

ية أمام بقة العام ته، تضع ا نحو وأ ية عىل ذè ا َالظروف املادية لالشرتا لَ لط مت ل  رضورة ك
Xيش حافري قربهااظتن هار  ه� بذè ا ية،  ية عا ية نضال عام جم يف  نص ًس م مل ل   .مجع
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ية ُتفصل اإلمرب� َئةل ال يةَ األكرثف بقة العام ية من العامل عن مجمل ا ل رفا لط  ا إهن؛ه
ية« تقرا طاألر ية ال» سـ سدهتيتلالعام يةاف أ يادية يف أحزاب عنارصلا ا وقواæ،ل اإلمرب� لق ا

ية ية-كXشرتا تعمراتمتاليت هت ،طا�ميقرا هّسخت و،ملسـ ¸لهنب اإلمرب�يل يف ا  انفسر 
ية» اه«ـلو�وت» اه«ـيلربجوازت يةّ عدو إىل جانبقف تو. لاإلمرب� بقة العام لا بقيلط  لط ا

سام. زمن املعارك الفاص� بت ا ُولقد أ نق َ يةث يانة األحزاب ،ك احلركة Xشرتا ناجت عن  خ ا ل
ية ي-كXشرتا بحت يف الواقع أحزا¸ 1914 يف ةطا�ميقرا يا3هتا الالحقة بعد أن أ ص و خ

ية برجوازية، أن ّعام ية ال ميكهنل ية العا بقة العام مل ا ل نجا لط ية زتأن  تار خي æمهتا ا  نري حتطمي(ل
ية تاتورية العام يق ا� ية و لاإلمرب� ك يةّ ضدضلانتأن دون ) حتقل ية-ك Xشرتا  طا�ميقرا

يهنضاال ال  ية غري ممكن إال عىل أساس إذن،  .فهوادة  ثورة العا ملنظمي قوى ا ل فت
ية يو ّا ع   .لّشـ

  
يةإن  ّاأل ية مم يو ّا ع ثةلّشـ ثا ل ا ّ سل ية، وا بقة العام ية  نظمة العا ّ، ا � ل للط مل دة لوحدة العامل مل

 ،øب�ان، تعارض ح يع ا ية يف  ثوريني ا لا مج حلق يةيقل ّاأل ية مم ثا ن ا يةXل ية-كشرتا  طا�ميقرا
يةXنهتازية اليت أ بقة العام يني يف صلب ا يل اإلمرب� لبحت  لط ل مع   .ص

  
ية جديدة ثورية كقوة مضادة 1918-1914َلقد خلقت حرب  مم أوىل حماوالت بعث أ

ية ية Xشرتا ثا ية ا كلأل ن ل شة للحرب - مم ية ا ية، وكأداة ملقاومة اإلمرب� تعطالقو ملل زميروي�، (م
تصار  ىولقد أعط). كنتال يانا ية يف رو ثورة العام سـا ل يفل دفعا ل ية يف لتأ يو ع أحزاب  شـ

ب�ان تاكرية  لا Xتعمراتح ية ويف ا سـالرأسام ست . ملل يةسوتأ ّاأل ية مم يو ّا ع  1919 عام لّشـ
ّتوح تقدل نارص ا تارخي ا ّد فعال وألول مرة يف ا مل لع بقل ية يف أورو¸ وأمرياك ةلطمة من ا ل العام

يا وأمرياك  سوداء يف إفر ي� ا ند وا يقمع عامل الصني وا ل شغ له   .يف نضال ثوريل
  

يةإن  ّاأل ية مم يو ّا ع يةا، حزب لّشـ لبقة العام يدة  لط يد املمركز، يه املواص� الو حالعاملي الو ِح َ
يةملبادئ  ّاأل بمم ? األوىل،  ية ثورية جامهرييةحلقة عىل أساس جديد مط إن جتربة . لركة عام

ية األوىل وما  ثتالها لاحلرب اإلمرب� ية وا لمن أزمة ثورية يف الرأسام ورات يف أورو¸ ل
تعمرات هور�ت ملسـوا ية يف احتاد ا ية وناء Xشرتا بقة العام تاتورية ا مجل وجتربة د ك ب ل لط ك
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ية ية Xشرتا سو كا ي تل يع فروع في يةمج وجتربة معل  ّاأل ية مم يو ّا ع بوطة يفلّشـ   قراراتملض ا
ية بعد بقة العام ية وا لمؤمتراهتا وأخريا اختاذ الرصاع بني الربجوازية اإلمرب� لط يا أكرث ل ملا عا

ية-فأكرث  يوعي لأل ياغة بر3مج  مم لك ذè جيعل من الرضوري  شـ  بر3جما واحدا :ص
شرتاك  مجلو هايعم ية بر3مج نجزيوهكذا . ع فرو ّاأل ية مم يو ّا ع تجربة أعىل  لّشـ يف نقدي  لتأ ل

ية ية العام ثورية العا لاحلركة ا مل ي. ل ية العام تاتورية العا يل ا� لإنه بر3مج نضال يف  مل ك  ؛ةبس
يل  يةسببر3مج نضال يف  يو ّا ع يةلّشـ يةإن . مل العا ّاأل ية مم يو ّا ع ، اليت توحد العامل لّشـ

تغلني هَدين وا ثوريني وتدفع مباليني ا َا سـمل يني« الربجوازية ومعالهئا ّ ضدملضطل » كXشرتا
يا لـ ها مواصال �ر خيترب  يني«نفستع يو عرابطة ا يةو» لشـ ّاأل يادة   األوىلمم تا حتت  تان اك قا ن لل

يد  سن تقا بارشة، وورثا أل لاكرل ماركس ا ح ي يةمل ّاأل بل احلربمم ية  ثا ق ا ن لقد وضعت . ل
ية ّاأل يةمم يل Xشرتا ية العاملي يف  بقة العام نضال ا نظرية  ك األوىل األسس ا س ل لط ل . بل

ية بني امجلاهري ها، ا�ال النطالق واسع للحركة العام سن مرا ية، يف أ ثا يأت ا لو ح ن ل . حله
يةوتواصل  ّاأل ية مم يو ّا ع ثةلّشـ ثا ل ا ّ بل احلرب بعد ل ية  ثا شاط ا ق معل األوىل قاطفة مثار  ن ل ن

ية ية القو مأن لفظت انهتازية هذه األخرية حبزم، أي Xشرتا تحريف الربجوازي : ك لا
ية، و  نكلالشرتا يةاجنازة شـّمد تاتورية العام ل ا� يةèv تواصل . ك ّاأل ية مم يو ّا ع يد لّشـ تقا ل ا ل
يدة  بطوية ا �ا ل يةحليف ال ية العا ملركة العام شاريني : ل يد ا تتقا ل يني اإلجنلزيل تفضني الفر سـ وا نن مل

ثوريني )1830( يا ا ل، وعامل فرسا وأملا ن هداء كومونة )1848(ن ناضلني اخلا�ين و ش، وا مل
نود األ)1871(¸ريس  بحوا بطالجل، وا ندا، والعامل اvين أ يا وا�ر و ص يف ثورات أملا نل فن

تات يرصي، كصانعني مظفرين ل� نني أمام احلمك املطلق ا ية بعد أن اكنوا  لقورية العام نح مل
تون  يني أبطال اك نوالعامل ا هلصين   .ياشـنغو

  
يةوإذ تهنل  ّاأل ية مم يو ّا ع ثورية يف لّشـ ية ا ية للحركة العام تار تجربة ا ل من ا ل خي ل  القارات لكل

نظري والعميل،لكويف  ها ا شا يا ودون حتفظ، يف  ب�ان، فإهنا تقف  ل ا ن لك  عىل طل
ية أساس ثورية اليت ا ية ا ن املار ل نيسـ ية (لليك ية عرص اإلمرب� ست سوى مار لاليت  سـ كي ل

ية ثورات العام لوا يةإن .  تطورها الالحق)ل ّاأل ية مم يو ّا ع يوية لك رضوب لّشـ حب حتارب 
ها عن مادية ماركس وأجنل نظرية واملامرسة بدفا عالفكر الربجوازي وXنهتازية يف ا  سل

ية ورشها و تاجلد ن يريه ثور�ل تغها كطريقة ثورية ملعرفة الواقع من أجل  ويه تفضح، . طبيق
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سمل «دون رمحة، نظرية  ها اليت أخذ» Xجøعيلا يون عن ها اإلشلكæام اكن  حصال
بقى ،الربجوازية يةفت  ّاأل ية مم يو ّا ع نضال  عىل أرض لّشـ ّا سخل سجم،  بقي العاميل ا ّا م ن رة مللط
ية اآلية واجلامصاحل  نبقة العام ل يةلط تة والعامة والعا ثا ها ا ية ملصا ية والقو ملزية وا ب ل ن حلئ م . مله

ية و تاتورية العام ت· بر3مج ا� لوإذ  ك يةمت يو ّا ع نظمة لّشـ مك، فإهنا تعمل يف وحض الهنار 
ية، ومعرب ية العا ّثورة العام مل ل ثوريني لل نظمي العاملي للعامل ا ية  تار لة عن الرضورة ا ت خي للل

نظام حافري قرب  ّا   .الرأساميلل
™
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بار  يني و بقة الرأسام تاكر  بضائع، ¸ تاج ا متع الرأساميل القامئ عىل تطور إ كمتزي ا ل ط ل حن � ي
تاج املالكني العقاريني ية وان وسائل اإل ساماألمهألكرث أ ية حكرث  يد العام تغالل ا ل، و¸ ل سـ

هم،  يع قوة  بورين عىل  تاج وا بقة العامل ا�ردين من وسائل اإل معلاملأجورة من  ب � ن ط
تاج بضائع  تخالصنوبإ ية سـال يط، و¸لفوىض يف مجمل  ياب ا معل األر¸ح مهنا، و تخط لبغ

باب ناجتة عن ت· األ تاج ا سـاإل ل تغالل وا. ن Xية و øجX ميوجتد العالقات سـ نة لهع
ية نظمي ا�و� الرأسام يا عهنا يف  يا بريا  تصادية للربجوازية  Xل ت سـ سـ تع  آ� ردع يف وجه ؛ق

ية بقة العام لا   .لط
ية بصورة �مة مذهب ماركس  متع الرأساميل، ويفليؤكد �رخي الرأسام  يف� قوانني تطور ا

ناقضات  تطور اليت تلتا يقا ولالزم ذè ا ـي ¸ثتالزما و ّنظام ينهتاvي  ساميل إىل الرأل
  .خرسان ال مرد ¤

ها  ر القوى ّتطوأن ، خالل سعهيا وراء األر¸ح، إىل جمربةنفسلقد وجدت الربجوازية 
سب مطردة تجة  نا بن منومل ّ ا ية و تقويأن  ول تاج الرأسام لعالقات اإل نهتاّتوسأن ن لهذا . هميع 

ية،  يد تطور الرأسام بب  لا يع تظاملس ناقضات ن¸ يع  تاج  ت، إ مج نظام ن ّا يةا�ل يف  و؛خلا
مت· وبني ّمقدمهتا ناقض احلامس القامئ بني الطابع Xجøعي للعمل والطابع اخلاص  لل ا لت

ية ية الرأسام تجة وعالقات ا لمنو القوى ا مللكن   .مل
تاجّإن مت· ّ متلاك خاصان وسائل اإل سه سريا ، وسري ّ تاج  نفاإل  يؤد�ن �ووفوض عفو�ن

تصادي بني  X توازن خمإىل انقطاع ا ناقض بني الزنوع قل تاج إثر تطور ا تتلف فروع اإل لن
نان وبني Xسـهتالك احملدود  تد مطلق ا تاج  لعإىل إ حم ية عندن فائض عام فائض عام فائض عام فائض عام (ل امجلاهري العام

تاجججج تايف اإل تايف اإل تايف اإل بطا�ّمما يؤدي إىل أزمات دورية æد    )ننننيف اإل ية إىل ا لمة ويدفع جبامهري عام   .ل

!+  
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ية نة ا مللكهر  منو داخّ اخلاصةهميتظ نافس مطرد ا ل يف  سوق ت لل لك ب� رأساميل ويف ا
ية عىل حد سواء شلك األخري من ايؤدي . ملالعا لهذا ا يني  حر بنيتنال إىل لالرأسام

تطور الرأساميل العاملي   .لاحلروب اليت تالزم حø ا
ية تؤدي  تصادية لتقناملزا� ا Xبريايف قو تاج ا لكإل سة، إىل إلغاء أشاكل ن نا ف، خالل ا مل

سابقة عن ال تصاد ا Xل يةق هر . ز رأس املال ومتركزه ¸طرادّ وإىل ترك؛هاحتطميو لرأسام يظو
بل لك يشء، يف تاليش أشاكل ) ز رأس املال ومتركزهّترك(هذا القانون  ناعة،  قيف ا لص

ها يف دور gنوي م تاج الصغري أو يف اخزتا لاإل سات الكربىلحقن ويف الفالحة، . س ¸ملؤ
تاكر  بب ا تأخر  تطور ¸لرضورة  حيث ا س م بح هر هذا ل يظية األرض والريع املطلق،  ملك

ئات واسعة من الفالحني إىل معالالقانون ال فقط يف متايز الفالحني  ّوحتول  ف ، بل أيضا ّ
تصاد  X بري عىل نة رأس املال ا قوخصوصا يف أشاكل ملحوظة وغري ملحوظة  لك لهمي

هر  يع يف ت· احلا� أن حيافظ عىل  مظالفال, الصغري اvي ال   إال تقاللسـXيسـتط
تظم يف Xسـهتالكمقابل يص  ن درجة قصوى من حدة العمل و   .متقل

تعامل ّإن Xبة سـ متر يف تر منو ا تايل، ا ية، و¸ سني ا�امئ  نايم لآلالت وا ي ا ل ن تح كت ل سـمل ملل للتق
سـمي العمل وازد�د مرفقةرأس املال العضوية  تتق ¸طراد  تا يإ   يعين أيضا،، وحدتههجن

تعامل ا ية مسـا ليد العام تعامال أكرث ل ساء واألطفال ا سـن ا ساعالن يوش ّ، وتكوتا جن 
ية  عنا يةص يا طا منو من فالحني حت بحل هائ� مطردة ا ن ع بعد أن أبعدوا وا عامالصأ

ففي أحد أقطاب . ياألر�ف، ومن الربجوازتني الصغرى والوسطى املفقر�ن يف املدن
تدا تكون جامهري هائ� من العامل وا ية  øجX شـالعالقات ت تغالل ع تواصل يف ا سـد  م

يقة  ناقضات ا تاج ا ية وإعادة إ بقة العام لعما ت ن ل ية عىل قاعدة يف اللط  تجينة وما واسعللرأسام
مية  تاجئ و خعهنا من  يف Xجøعي،...) أزمات، حروب(ن نايم للحوتعمق دامئ  ت و
ية ا بقة العام �غضب ا ل سهنظمملعة وامتلط تاج الرأساميل  يات اإل نفة بآ ن ن. ل  èخر يلك ذ

شلك gبت ويعج ية  ّأسس الرأسام ب يارهال ساعة ل   .هنا
ثقاف،حدث انقالب متع الرأساميلةل يف ذات الوقت، يف مجمل نظام األخالق وا : � يف ا

نايم بني احنالل مجموعات الريع الربجوازية، تفّسخ ناقض ا بري عن ا ت العائ�  ت ملتع ل ك
تاج Xجøعي وبنيأ امجلاهريي للمرXشرتاك ياة األنة يف اإل ة رسح أشاكل العائ� و

برية  هائل للمدن ا تطور ا سابقة، وا تصادية ا X سط عن املراحل لكاملوروثة بأكرب  ل لق ل ق
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سـمي العمل وختصصه، و يجة  ية  ياة الر ية ا تقوها ن حل تشـ يف ياة الفكرية إفقام سخ ا حلر و تف
سفي علمي للعامل رمغ ا يف  ثقافة بوجه عام، وجعز الربجوازية عن وضع تأ فلوا ل لتقدم ل

ية ية ود ية وصو ثا تقدات  ية، وتطور  هائل يف العلوم ا نا ف م يل ل مع لك هذه الظواهر . لطبيع
يتشري إىل قرب الهناية  تار خيا نظام الرأساميلةل   .لل 

�Eא@�?��0
���F=(���3س�א��ل�א����� �

ية مرح�اكنت نا ية ا ع الرأسام لص سة حرة« مرح� ،وما مع،ل فنا ية » م فهيا لتطورت الرأسام
رشت يف ام،تظنXببعض  اليت اكنت ال تزال ملسـتعمرات ا العامل عرب تقامس لكنت وا
يالء علهيا بقوة ا¸ّحرة،  لال ناقضات، أساسا،وسقط. ّسالحتس يةت ثقل  يةل الرأسام  خل ا�ا

هَد واملقموع تدحملا تعمر ا يط ا ملضطة دوما عىل ا َ سـ تظامواملهنوبةملحمل   .ن ¸
يةاإلاإلاإلاإلَ املرح� املاكن ملرح� ت·تركت  يةمرب� يةمرب� يةمرب� رشين    للللمرب�  لقد متزيت هذه .لعيف بداية القرن ا

ية بقفزات األخرية  لتطور الرأسام يب تاكرّوَعرسعان ما و.  وصداماتةئجفا X ُض  ح
سة نا َا ف تعمرة بعد أن اكنت األرايضسمت تُقاو.  احلرةمل َ ا وبدأ الرصاع من . »ةّحر«ملسـ

نفوذاأجل تقامس  ناطق ا لتعمرات و مسـ شلك   ويف املقام األول، حø،خذتي  من جديدمل
سلح   .مرصاع 

ية اكمل وهكذا  ناقضات الرأسام بت  لا ت  األكرث وضوحا يف مظهرهاوا العاملي مداهكتس
ية يةمرح� اإلمرب� يةمرح� اإلمرب� يةمرح� اإلمرب� ية(    للللمرح� اإلمرب� ية املا لالرأسام يا جديدا )ل ثل ش: �ر خي، اليت  ها من امت ية  نفسلرأسام ل

تصاد الرأساميل العاملي وتغ X تلف أجزاء قوعالقة جديدة بني  بقات ةقريا يف عالخم لط ا
متع الرأساميل ية يف ا �الر ها ¸آلخرئيسـ   .بعض 

يهذه املرح�  تار خيا يجة فعل القوانني األةل ية نت اجلديدة، يه  ّسا متع الرأساميلسـ لقد  .�يف ا
ية ويه توا تطورنضجت خالل نا ية ا صل الرأسام ع لص  بروزة ّإهنا تزيد من حد. تارخييلا هال

متع الرأساماجتاهات ية وقوانني حر� ا كيل الر   ورصاعاهتاتناقضاهتاتزيد يف و، تهئيسـ
ية يام جتمنهتاو. ئيسـالر ّـى قانون تركز رأس املال ومتركزه إىل  تاكرية قوية ق حعات ا

سات( ندياكت، ترو تاكريالت،  سـ سات ،)ت ة، مندجم معالقةس وإىل شلك جديد من مؤ
بكةتمربط ئة  شـة يف  نوكهي   .لب ¸
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ن ية العقارية الكربى نظام لصإن اندماج رأس املال ا نيك، ودخول ا مللكاعي برأس املال ا لب
ية العام تاكرات،لالرأسام متزيا ¸ال بح  ح اvي أ ّ م ناعي مرح� ص َ حوال مرح� رأس املال ا لص

سة احلرة«رأس املال املايل، و نا فا ية اليت اكنت قد عوضت » مل نا ية ا عيف الرأسام لص ل
تاكر رأس املال ا تاكر اإلقطاعي وا Xح تاكر ح حتجاري، حتولت بدورها إىل ا رأس رأس رأس رأس ل

نامجلغيُال ت .املال املايلاملال املايلاملال املايلاملال املايل ية ا تاكرات الرأسام X ل ل سة احلرة، هذه األخريةح نا َة عن ا ف  بل مل
ن ناقضات و  èها خالقة بذ تعايش  ّمين علهيا أو  شـ ت تت مع  ّجات وصدامات ذات حدةهت

تني   .صيوخطورة خصو
نايم آلالت معق تعامل ا X ّإن ت يب ملسـ بة لدة وأسا ية ومنو تر هر¸ ية والطاقة ا ييا ئ ئ كمي لك ك

يجة èv، ّتقلصرأس املال العضوية عىل ذè األساس و سب الرحب  نت   ال ّتقلص -كن
تجميُ نه لصاحل أكرب ا سط  ّبح إال  ل مق ها ك ياسة رفع األسعار اليت تفر تاكرية  X ضعات بسـح

تع- يالكرتالت مرات وإىل ملسـ لك ذè يؤدي إىل اجلري وراء فائض األر¸ح يف ا
تاج وتكثيف ف . من جديدلعاملارصاع من أجل تقامس  تهناإل سويق  يتطلب لبقو تناطق  م

ية  سعورم تناحرلواد األوية واحملروقات إىل عىل امل ايدويؤدي الطلب املزت. جخار
تحواذ نفرد خيلق ، وأخريا. عىل مصادرهاسـلال تاكر ا Xمل نع تصدير ح مي العايل، اvي 

بضائع ويضمن فائض  تصدير رؤوس املال bرحب لرأس املال املصدلا ية  ساهامت إضا لر،  فم
تصاد  X تلف أجزاء تصادية بني  X شلك احلامس واخلصويص للص� بح ا قاvي أ خمق ل ص

تعمرات اخل. الرأساميل العاملي سويق يف ا ناطق ا تاكري  X ·مت سـالصة يه أن ا ت ململ ل ح ل
ت<ر رؤوس امل ناطق ا سومصادر املواد األوية و م تاكفل ية عدم ا رسعة عا مني  لال،  ل ب  يف ؤي

تطور الرأساميل، وشدد خطورة الزناعات من أجل تقامس  يا نفوذ ال ناطق ا لتعمرات و مسـ مل
  .جديد من »العظمى«  رأس املال املايل»قوى«بني 

تصاد العاملي إىل عوملة  X تاج يف قإذن، يؤدي منو قوى اإل تصادية ان X قياة نحوعىل حل  لا
ساعاكرث األ اكن بعد أن جديد العامل من  ويف ذات الوقت، إىل رصاع من أجل تقامس ،تا

سم بني دول رأس املال املايل الكربى كام يؤدي إىل تغري يف أشاكل ذè الرصاع . قتقد أ
  .يوشدد خطورهتا

 èيتعويض دياتزمفن ذ سة القامئة عىل  نا ختف ا ف بارشة ضمل م األسعار بإعالن القوة 
)X ،ملتاكر ااملقاطعة ك العايل، حروب مجرية، وحروب ¸ملعىن األصيل نفردح
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تاكري إمنا يه ؛...)لللكمة X ها ية يف  تايل، فالرأسام ح و¸ شلك ل ية مرفقةل ل حبروب إمرب�
ها يف �رخي العامل من حمتية يل  ل ال  تاهامد \ةمث تخدم فهيا من  دمريل وقوة ا تسـيف ما 
  .تقنية

B3�Cא��Dو����
����Dא@�?��0 �

ية اإلمرب�يل إن شلك ال نة، جيعل نزوع فيهلرأسام بقة ا تلف فرق ا سجام  مي حنو ا لط خم ملهن ِ
ية بقة العام لجامهري ا لط يني ،ا مفردا ال عرف ¸طراد، تعارضالغفرية َ بقة الرأسام ل بل مجمل  ط

ية اليت ¸تت جد؛مودولهت تجاوز حدود ا�و� القو ية  شلك من الرأسام ّ كام أن هذا ا م ي ل  ل
هو يوسع جم؛ضيقة نفوذ يف تعارض مع ف  ية جاعال ذè ا لال نفوذ القوى العظمى الرأسام ل

يات  هَدة والقو رش يف األمم ا مماليني ا ملضط تعمرة» الصغرية«لب شعوب ا َوا سـ  ،وأخريا. ملل
ية يعارض  ية ا�ول اإلمرب� شلك من الرأسام بعُضجيعل هذا ا ل ل بعضل َها ا  بأكرث  اآلخرل

  .ةّحد
يةتكتسب  يا سلطة ا يةا يا سلطة ا يةا يا سلطة ا يةا يا سلطة ا سـا سـ سـل سـ سـل سـ سـل سـ ند الربجوازية ايف هذ    للللل ية خاصة  عاحلال أ تصبح ف ؛مه
تاتورية َد بريطغمة ك ية  ية ورأسام تع ما ل ثفكل  ّ يفة ت· ا�و� .  عن قوهتامك ظوتطور و ت
ية يع لاإلمرب� يات يف  تعددة ا مج  جلنسـ ُو. Xجتاهاتم ية ا�و� ُل تطورسهّي ل أشاكل رأسام

ية َالرصاع تصاد(ج يف األسواق اخلار X قسكرة ية يف ذات ّد ضَوالرصاع) ع بقة العام ل ا لط
يب واألقىص . الوقت تطوير الر همفن ذè ا يل جوية وحبرية، ( احلرب آل�ل طيش، أسا ج

ية ية وجرثو يا مأسلحة  ئ ية ،)كمي بقة العام نايم عىل ا ية ا ل وضغط ا�و� اإلمرب� لط ت ملل
بارش من \ة( تغالل فاحش ومقع  ما تظم مت،سـ ساد  ن و ية ارسهمف ية اإلصال بريوقرا ح ا ط ل
هائل�و�ادور تعاظم ر ظهيُ لك ذè -) لقائدة من \ة أخرىا   .ل ا

ية مت يتحول ية يف هذارسهمه لك معل ¤ بعض أ بقة العام ل ا  ّ ضد إىل معلال احلالط
�يايسأي ،ا�و   .سـ إىل معل 
ية،وهكذا ية، ومرح� اإلمرب� ل فإن تطور الرأسام يد ّ عىل األخصل تاجيع،  ناقضات نإ ت 

ية  نيرتو. متسع دوماية عىل نطاق ئيسـالرلالرأسام يني صغار ا�الُافستك  َ رأسام  افستنل ل
بار يني  كرأسام ندما . ل نان ادأ هذهيعو نطلق  ع األخري  عات أثر�ء رأس املال ّنافس جتمتي
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شمل العامل بأرسه يف آخر  ب�ان  ية إىل عديد ا ية والقو تد األزمات ا تودوهلم، و ل حملل لمت م
ية. األمر يةحمللوترتك احلروب ا تحالفات واحلروب العا مل املاكن حلروب ا نضال ل نتقيو. ل ّا ل

نعز� خت بقي من أعامل  ما هالط  قويم مث إىل نضال عاملي ل مجموعات من العامل إىل نضاضو
يةوضخت ية العا بقة العام مله ا ل يةّ ضدلط  قوى ّ ضدتظمنتوأخريا، تقوم و. مل الربجوازية العا

X تانم، قواتظنرأس املال املايل شديدة تان  مي�ن ثور  عامل ا�ول األوىل: عظي
ية، و يةلالرأسام ثا نا ية ل تعمرات ا ية يف ا ن امجلاهري ا سـ نحب مل ملشع  نري رأس املال أمامل

نة هذه األخرية ية وحتت  ية العا ثورية العام يادة احلركة ا ناضل  نيب، لكهنا  مياأل مل ل ل هت بق   .ج
ساد تة  شلول بصورة مؤ ثوري الرييس  توجه ا بفإن هذا ا م ل قل ية اليت ئ نارص العام ل بعض ا لع

يانة الربجوازية  يا¸ن، و ية وا شام ية يف أورو¸ وأمرياك ا خببهتا الربجوازية اإلمرب� ل ل ل ل كس
ثورية تعمرة خوفا من حركة امجلاهري ا به ا تعمرة و ب�ان ا ية يف ا لالو سـ شـ سـ ل َن ملَ مل  ينجت. ط

ية سواء بفعل و ية العظمى أر¸حا إضا ضعبرجوازية القوى اإلمرب� ف ية ل سوق العا ملها يف ا ل
بة الرحب فهيا أكرث  (معوما سـية أكرث تطورا، تصدير رؤوس املال إىل ب�ان  نن ...) ارتفاعاتق

تعمرات،  به ا تعمرات و سـأو بفعل هنهبا ا شـ ملسـ تطاعتمل  بفضل فوائض ذè الرحب سـفا
ية » ها«أن ترفع أجور جزء من عاملـ نحو إىل تطوير رأسام تة اهæøم عىل هذا ا لال ل ف

نـ« ية»طو تعمرات والوفاء ل�و� اإلمرب� لهم وهنب ا ملسـ   .ـ
ب�ان  هر عىل نطاق واسع يف ا تظم وال يزال  ساد ا هر بوجه خاص هذا ا للقد  ن يظلف ملظ

ية األكرث قوة بريا ،لاإلمرب� ساد  تع وجيد هذا ا ية يف فكر ¤ أوحضلف تقرا طاألر يةسـ  ل العام
ها طوشا بقة العن ية من ا بريوقرا رشاحئ ا لط وا ط ل يةل ية،لام يادية يف Xشرتا ك أي الكوادر ا -لق

نقا¸ت ية ويف ا لا�ميقرا بارشة وط بني أهنم األداة ا ملقد  ّ بقة ّت تأثري الربجوازية يف ا لط  ل
ية وأهنم ّالعما ل نظام الرأساميلّ ند  سن  لل أ سـ   .ح

ية  يللكن بعد أن خلقت اإلمرب� تقرا طاألر ية فإهنا حتطم يف ةسـ بقة العام سدة يف ا ل ا لط ملف
ناقضات آخر  ية طاملا أن  بقة العام تاملطاف تأثريها عىل ا ل نظام لط ّا حتتد وتزداد ظروف ل

بب الزناعات  ية غفرية ومصاريف واعøدات هائ�  يش خطورة وبطا� جامهري عام سا بلع ل
ية  سوق العا تاكرات يف ا ها من ا سلحة وفقدان بعض القوى ملا اكن  ملا ل حمل  وانفصالل

يةلك ذè هيز قاعد... مسـتعمرات ية بني امجلاهري-كة Xشرتا كذè فإن . لاإلمرب�
يانهتا خمتلفيف نتظم ملافساد اإل تعمرات و به ا تعمرات و خ رشاحئ برجوازية ا سـ شـ ملسـ مل
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ثورية وتقر ية ا ّاحلركة الو ل طن ثورية إال َ شل تطور األزمة ا ية ال  لهبا من القوى اإلمرب� ي ل
تا هاد اإلمرب�يل وإضعاف ، إىل تقوياألمرفهذا األسلوب يؤدي يف آخر . قمؤ X ضطة

ية  ثورة يفطنتأثري الربجوازية الو ثورية واندالع ا ية وشديد األزمة ا ل امجلاهري ا ل ت لشعب
ية بني  ية يف جامهري الفالحنيعالزرا بقة العام نة ا ه�  ل الواسعة وخلق ظروف  لط لهمي مس

يل  ية يف  تابعة عىل نضال امجلاهري ا تعمرة وا ب�ان ا سبا ب ل سـ شعل لمل َXوحترر تقاللسـ 
  .وطين �م

�
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ية ية العا تطور يف الرأسام ية من ا تاج إىل درجة عا ية بقوى اإل مللقد ارتقت اإلمرب� ل ل ل ن  ،ل
نظمي بدا�ت املادية  توأهنت حتضري ا نظ��متعا لل يت  بينت حروهبا أن قوى كام . اك اشرتا

تصاد العاملي جتاوزت أط X تاج يف قاإل ية ار ن يةل�ول اإلمرب� يقةمالقو ّ ا وأهنا تفرض  لض
تصاد عىل نطاق أممي  X قنظمي ناقض و. كوينت ثا عىل حل هذا ا ية  تتعمل اإلمرب� ب لل ع

تصاد العاملي ¸حلديد  X نظم يد  قشق طريق لرتوست رأساميل حكويم عاملي و يح ب
نار يةد ّميج. لوا ية هذا الومه ا�موي- كمفكرو Xشرتا يه طريقفهم ،طا�ميقرا  اف جيدون 

ية اجلديدة  لمية للرأسام نظمة«سل ية ال ويف الواقع . »ملا عيصطدم هذا الومه بعوائق موضو
ناقضاهتا ية تهنار حتت وطأة  تميكن جتاوزها مما جيعل الرأسام تطور غري لاإن قانون . ل

Nتاك ييف  ملا يل ةلالرأسام ية جيعل من ا تد حدته يف مرح� اإلمرب� تح اvي  ل سـشـ قيام ملت
ية بصورة  تلجتمعات قوى إمرب� gتحول . ة ودامئة أيضاب ية، اليت  تإن احلروب اإلمرب� ل

ها حياول قانون تركز رأس املال أن  ية، واليت من خال يإىل حروب عا  حده األقىص بلغلمل
يد ها تدمري ويفرض -حيف تروست عاملي و ية وعىل لتاكفق يرا بقة العام ليف عىل عاتق ا لط

بل أن ماليني العامل  ية تهنار  تعمرات، مما جيعل الرأسام توالفالحني يف ا ل قسـ  ذè غلبمل
هدف   .لا

ية ي يهلاإلمرب� تصاد إهنا  .ةل أعىل مراحل تطور الرأسام X تاج يف قترتقي بقوى اإل ن
يدة خلق العامل بأرسه عىل صورهتا تطور  معالعاملي إىل مدى هائل من ا لك زج بوت. ل

تعمرات  تغالل رأس املال املايلحقيف شعوب للك العروق ولك اوملسـا لكن . سـل ا
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تاكري  X شلك حا نارص ّرأس املال يطويف ل منو،  سق مطرد ا َر يف ذات الوقت و ع لن ب
ية وتعفهنا وانطفاهئا» عامل«طفيليا و» عنرصا «صبحيXحنالل و فإذ . لتفكك الرأسام

سب سة احلرة، هذه القوة احملركة،  نا تاكري ا X نحيطم رأس املال ف بمل نة وبح  هنجهمعي 
تياسة رفع األسعار اليت حتددها الكريالت و تاكرهسـ يد، فحا سوق دون  ق ا سعى إل ينه 

ساب ماليني العامل  تخالص فوائض رحب طائ� عىل  تاج وا بح تطور قوى اإل حإىل  سـ ن ك
تعمرات و تغاللهائ� من  ةرامكمملسـوالفالحني يف ا X èية . سـدخل ذ لوختلق اإلمرب�

 �تعفنريالرض¸ من دو يش ،لع يف طريق Xحنالل وا يني  تع ورشاحئ اكم� من ا لطفيل
ية . من جذاذات الريع بدا�ت املادية لالشرتا سار خلق ا ية  كوإذ تمكل اإلمرب� ل م متركز (ل

ية نظامت العام ية معل جد واسعة، تعاظم ا øتاج، اج لوسائل اإل مل ع فإن مرح� ...) ن
ية  ناقضات القتشددلاإلمرب� امئة بني القوى العظمى وتؤدي إىل حروب لت من خطورة ا

تصاد العاملي X قـي إىل احنالل وحدة نة ف èv ؛تنهت ية ا ية يه الرأسام ملتعفاإلمرب� ل ل
ترضة تطور الرأساميل معوما. حملوا ية. لويه آخر مراحل ا ثورة Xشرتا ية ا كإهنا  ل . عشـ
تطور الرأساميلشئتنوهكذا  ية من ظروف ا ية العا ثورة العام ل ا مل ل  معوما ومن مرحلهتا ل

ية خصوصا ـي . لاإلمرب� نظام ينهتو ّا وترتك . الرأساميل يف مجمÕ إىل إفالس هنايئل
ية بقة العام تاتورية ا تاتورية رأس املال املايل املهنار املاكن � لد لط ك   .َك

™
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ية من أجل تقامس ية الر بب رصاع ا�ول الرأسام سـلقد  ئيل  جديد يف احلرب  العامل منتس
ية األوىل  ية العا ملاإلمرب� نظام ت هذه احلرب ّلقد هز). 1918- 1914(ل ّا الرأساميل العاملي ل

ته العامةّشود ب�ان . منت مرح� أز تصاد القويم يف ا X للقد وضعت يف خدمهتا اكمل ق
تحاربة  ية ا�و�ملا بضة حديدية �ى رأسام نحو  لخالقة عىل هذا ا يف لتاكبت تطلّو. قل

تجة ية غري  نيا مل يد العا. خ تاج وا ية هائ� من وسائل اإل لوحطمت  ن وأفقرت . �ممك
ية واسعة يني وعىل الفالحني . شعبجامهري  نا باء ال حتىص عىل العامل ا عوفرضت أ لص ع
تعمرة شعوب ا َوا سـ شلك سافر دت من خطورة الرصّوشد. ملل بقي  باع ا تحول إىل فلط

ية هاُوخ. هلمعل ثوري جامهريي وحر¸ أ ية يف أضعف فرو عرقت جهبة اإلمرب� يا : ل سـرو
يرصية باط. لقا بار1917 )فيفري (شـلقد حطمت ثورة  ية سلطة حمك  ك الرو املالكني  سـ
رشين األول. املطلق العقاريني بت ثورة  تو توبر (قل ت لقد انزتع.  سلطة الربجوازية)كأ

بار املالكني العقاريني تاج من الربجوازية و ية املظفرة وسائل اإل ثورة العام كهذه ا ن ل  ل
يدت وقوت ألول مرة يف �رخي  رششـو ية يف ب� شاسع لبا بقة العام تاتورية ا لية د لط ك

 �يلاوخلقت نوعا جديدا من ا�و� هو ا�و ية. ةفييتسو ية العا ثورة العام نت ا ملود ل ل   .ش
بقي، وتأثري ثورة  الرأساماهزتازإن  تداد خطورة الرصاع ا يق، وا ية ا لطية العا شـ لعم مل ل

توبر (ترشين األول بارش)كأ ية ا مل العام  هنوض ثورات وحراكت ثورية يف أورو¸ تحدد ل
تعمرة عىل حد سواء به ا تعمرة و ب�ان ا َويف ا سـَ شـ سـ ملل ندا يف اكنون : مل ية يف  نلثورة عام فل

ثاين  تفاضة« و1918لا يا يف 1918يا¸ن يف آب ليف ا»  األرزنا سا وأملا ن وثورات يف ا لمن
ثاين  لرشين ا به اإلقطاعي¸ مطيحة، 1918ت تفاضة يف . شـلرتاتب  ية يف ا�ر وا نوثورة عام ل

هورية 1919كور� يف آذار  تاتمج و سان فييسو يار يف  ني يف ¸ ية 1918ف طن وثورة و

@+  
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ثاين  لبرجوازية يف تريا يف اكنون ا تفاضة، 1920ك يعة نوا يا يف طل  ية يف أملا بقة العام نا ل لط
تفاضة يف بلغار� يف أيلول . 1921آذار  يا يف خريف 1923نوا  1923ن وأزمة ثورية يف أملا

تفاضة يف  تويانوا نا سان . 1924 يف اكنون األول سـ تفاضة يف املغرب يف  يوا  1925نن
تفاضة يف سور� يف آب  تفاض1926 يف أ�ر إجنلرتا وإرضاب عام يف 1925نوا ية ن وا لة عام

نا يف متوز  ثل . 1927فيييف  تفاضةمإن هذه الوقائع وأحداث أخرى  يا نا يان نيسـإندو لغل وا
ها، ويالق ثل  يوية،  ية الكربى اليت هزت اكمل القارة اآل ثورة ا ند وا لك يف ا متن سـ ي ل لصه ل

نارص املكونة ألزمة ثوري األممي ويه ا لعحلقات من العمل ا يةل .  العامة واخلطريةل الرأسام
ية هذاطوينيو ثورة العا مل سري ا ية  عىلل بقة العام تاتورية ا يل د بارش يف  ل نضال  لط ك بس م

تعمرات يةّ ضدملسـوحروب حترر وطين وهنوض ا ولك ذè يف ص� ال انفصام . ل اإلمرب�
ية مجلاهري الفالحني الغفرية عها عن احلركة الزرا  ال حتىص من ٌوهكذا وجدت جامهري. ل

نخرطة يف الع ها  رش  ما نفس ثوريلب   .لمل ا
تارخي العاملي مرح� جديدة، يه مرح� أزمة  نظام للقد دخل ا ّا . الرأساميل العامة وا�امئةل

س تصادية  X بحت وحدة العامل ّوأ تج تص ثورة األمميدق بح عدم . ل يف طابع ا  تاكفؤصوأ
سد يف  تصاد العاملي  X تلف أجزاء تجتطور  يخم تلف واقعق ندلع يف  ثورات ال  خم أن ا ت ل

ب�ا   .ن يف آن واحدلا
ية  ثورة، وقد برزت خالل األزمة احلادة يف الرأسام لإن أوىل حماوالت ا ، )1921- 1918(ل

ية يف  بقة العام تاتورية ا تصار وتقوية د لانهتت ¸ لط ك هور�ت احتادن يلامجل ا  ةفييتسو
تلفة أخرى ية يف ب�ان  بقة العام ية وهبزمية ا خمXشرتا ل لط بل لك نتجت . ك هزامئ  قت· ا ل

يانة تكتيكعن يشء  ينيعند الخل ا يني يف - كقادة Xشرتا يني والزعامء اإلصال حا�ميقرا ط
ية، و نقا باحلركة ا يون  أن عنل يو عا يةلّشـ بقة العام ية ا لمل جيذبوا أ لط أن عن ، و حوهلمغلب

ب�ان ملكثري ية بعدكن تلا من ا يو ع فهيا أحزاب    .شـ
تغالل امجل هزامئ اليت جتعل من املمكن ا سـعىل إثر ت· ا شعوب ل ية وا لاهري العام ل

يصا  تغالال حادا و تعمرة ا تقلا سـ َسـ يمل تطاعت الربجوازية أن ائجفا ها، ا توى  سـ يف  عيشسـ م
تقرارا  نظام يا يف نسبسـحتقق ا ّا   .الرأساميلل
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ياد بت  قلقد ا يةاتكتس ية-ك األحزاب Xشرتا نقا¸تطا�ميقرا نظامت ل وا ية و م اإلصال ح
ية كقوة  ية أكرب أ ثورة العا ية من الطراز الفايش خالل ا تال الرأسام مها مل ل ل يةلق  حتارب جعر

رشاسة وتدافع أيضا عن  ثورة  با تقرارل Xسـيب سـ   .رأس املاليف  لنا
ية إفالس 1918-1914لقد رافق حرب  ّاأل ية مم ية ا�ميقرا ية Xشرتا ثا ط ا ك ن .  خمز�إفالسال

ناقض  يان احلزب تففي  يوعي بمطلق مع أطروحة   اليت أجنلس ماركس واvي وضعهلشـّا
نا يف  يس للعامل و طتؤكد أن  ل نظام ْ ّا ناقض مطلق مع القرارات اليت ل تالرأساميل، ويف 
ية  يةكاختذهتا املؤمترات Xشرتا ّاأل توتغارت و¸ل، صومم ّ يف  ت قادة األحزاب شـ

ية، ما عدى  ية القو ية ا�ميقرا مXشرتا ط يفة، لفائدة اك ضعناءات  ثت  احلرب، اعøداتسـ
ية ـ»أوطانـ«عن » ا�فاع القويم«لينظموا بذè إىل  أي دول الربجوازية (لهم اإلمرب�

ية نودها اVلصني . بلك حزم) لاإلمرب� بحوا  ية، أ جوعوض أن يعارضوا احلرب اإلمرب� ص ل
بول ها ا لطوحمرضني علهيا ويقرعون  يةتوهكذا حتول. ل يةا-ك Xشرتا  خالل سري ط�ميقرا

ية ية-كمنوها إىل اشرتا ية. لإمرب� ية عن - كولقد دافعت Xشرتا ثا ية يف املرح� ا نا�ميقرا ل ط
تقف بذè إىل جانب جرنXت القمع - صلحي برست بان،  نا سيك وفرساي ا ليوتو ه ل ف ل

ية  بقة العام لا�موي لهنوض ا ية) نوسك(لط هورية عام سالح أول  لوحاربت ¸ يا ( مجل سـرو
س سلطة ). اتيتفيولا ية يف ا بقة العام لوخانت خبزي ا ل ية األمم ). ا�ر(لط مجعواخنرطت يف 

ية  ندر�3. أ(لاإلمرب� نكور و فتوماس وبول  باديني ). ب سـتعواختذت موقف حزب اإل
يني تعمرات ّ ضدلاإلمرب� يد ا سـ  ملب شاط عن ). اإلجنلزيي» حزب العمل«(ع بنودافعت 

ية ودموية يف  نارص ر جعأكرث ا ية لع بقة العام لا ية يف ). نبلغار�، بولويا(لط سـبقوأخذت األ
سكرية« وضع ية » لعالقوانني ا ية العام إرضابوخانت ). نفرسا(لاإلمرب� بقة العام ل ا لط

نامج إرضاب إخامدوساعدت عىل ). إجنلرتا(العظمي  وساعدت عىل ). إجنلرتا (ملعامل ا
ند  هاد الصني وا لها يةو. وال تزال تقوم بذè) إجنلرتاحكومة ماكدو�3 يف (ضط  عيه دا

ية و3طقمجل لية األمم اإلمرب� نظةع b ¸مس رأس املال و ية عىل العدوانمة م تاتورية العام ل ا� ك
هور�ت  يلامجليف احتاد ا ية ةفييتسو يلفردنغ(ك Xشرتا هاكوسيك و   ).ت
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ية ية- كوإذ تواصل Xشرتا ثورة طا�ميقرا ياسة املعادية  لل هذه ا تظاملسـ ا تعمل  فإهنن¸
ننيجبناحهيا X نا: ث ثورة  يين املعادي  ناح ا علا لل مي وهو رضوري للمفاوضات وللص� . لجل

بارشة ¸لربجوازية يل العامل بدهاء خاص. ملا هو موجه  ساري  ناح ا تضلأما ا ي لجل ف . ل
ية» يسار«فـ ية- كXشرتا ثورية يف بعض طا�ميقرا ية و حىت امجل� ا تعمل امجل� ا ل  سلم لسـ ي

يان تقلون ( العامل، خاصة يف األوقات األكرث دقة ّ ضد يف الواقععملهو يو. حاأل ملسـا
ناء اإلرضاب العام عام الحتاد ا�لس العام »يسار« واإلجنلزي نقا¸ت أ ث ا  وأوتو ،1926ل

نا تفاضة  ي¸ور ورشاكئه خالل ا ية...). فين سار Xشرتا ثل   èvك ي ية-مي  الفرقة طا�ميقرا
يةاألكرث خطورة يف األحزاب  ية-كXشرتا يةختدم إذ  و.طا�ميقرا ية-كXشرتا  طا�ميقرا

تحالف مع داخلمصاحل الربجوازية  بقي وا تعاون ا ية ا ية وتقف عىل أر بقة العام ل ا لط ل ض ل لط
ها جمربة يف بعض األوقات عىل   إىل املعارضة وحىت إىل نXتقالنفسالربجوازية، جتد 

ية يف مسايرة بقة العام ل ا�فاع عن مصاحل ا تصاديلط X ها قنضا ويه تقوم بذè من . ل
تة  ثا ها ا يانة مصا ية و بقة العام سب ثقة جزء من ا بأجل هدف واحد هو  ل ل لط حلك  أكرثبخ

  . خز� زمن املعارك الفاص�الطرق
ية إن دور ية- كXشرتا ية الرضورية طا�ميقرا بقة العام ل الرييس اآلن هو رضب وحدة ا لط ئ
ها لنضا يةّ ضدل يةفإذ تعمل. ل اإلمرب� ية-ك Xشرتا سـمي اجلهبة طا�ميقرا يك و تق عىل  تفك

نضال العاميل يدة  للامحلراء الو ية ّ ضدح ند الرييس لإلمرب� ثل ا ل رأس املال، فإهنا  سـ ئمت ل
ية بقة العام لداخل ا ية. لط ية-كإن Xشرتا ية طا�ميقرا يةناحهيا وجبمل العا ّاأل ية وومم ثا ل ا ن دها يل

نقايب ية العا: لا نقا ية ا يدرا با ل ل بحت يه األخرى يف ملية لف سرتدام، أ صأ يام يا طا متع حت للمج 
تانةودرأكرث الربجوازي و   .معه 


��ز���I�Mوא���
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ية ية-كإىل جانب Xشرتا ية أو ختقمع، اليت بواسطهتا تطا�ميقرا  مدل الربجوازية احلركة العام
ية تصب الفا ية،  شـهبا يقظهتا ا نت   .لطبق

تداد  ية وا شـإن مرح� اإلمرب� ية، بعد ل بقي ومنو عوامل احلرب األ هلخطورة الرصاع ا لط
ية بوجه خاص، أدى لك ذè إىل  ية العا ملاحلرب اإلمرب� يةإفالسل وإذا . ن الربملا
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يب  ن طغمة ّوتكو» املاكتب الصغرية«نظام  ( تربزجديدة من احلمكوأشاكل لبأسا
يس، و لتحرك يف الكوا شعيب «اططاحنت يل ا لا احلر�ت  «تقييدو . هريزوتو» لمتث

ية يان»طا�ميقرا هجوم ).، وغري ذèح، ت· احلر�ت اليت تقلب يف بضع األ ل يأخذ هذا ا
ية تار ية يف بعض الظروف ا ية، شلك الفا ية الربجوازية اإلمرب� خياvي تقوم به الر ل شـ ل . جع

ية غري  øنارص اج ية، ووجود  تقرار العالقات الرأسام عمفن ت· الظروف عدم ا ع ل سـ
ية، وإفقار رشاحئ واسعة من الربجوازية الصغرية يف األر�ف، وأخريا حمددة املالم لطبقح ا

تا g ثل هتديدا ية  بقة العام بوجود معل جامهريي من جانب ا مي ل ية . لط بغإن الربجوازية، 
تقرارضامن  Xتقال من سـX مترارها، جترب ¸طراد عىل ن وصالبة ا�و� وا نظام سـ ّا ل

بهتاالربملاين إىل األسلوب الفايش تقل عن عالقات األحزاب وتر كي ا هذا األسلوب . ملسـ
نعة فكر� بـ بارشة  تاتورية ا مقهو ا� مل ية«ك يل » مفكرة القو سدي«لمتثوا اvي هو (» جلا

ت Vيل  بقات امتث للف ا�موعات من ا تغل غضب امجلاهري الربجوازية )ّسائدةلط تسـ، ويه 
ية أخرى بواسطة  øثقفني وأوساطا اج عالصغرية وا معاداة (تضليل اجøعي خاص مل

ية،  سا ما ية«، وغضب عىل ئ جزية عىل رأس مال الر¸جهامتل ، )»ناخلطا¸ت الربملا
تكوين الفايش، وخلق آ� يرافقخلق تراتب قوي ذي رواتب : وبواسطة الرشوة ل ا

يلك من املوظفني يث . هحزب و ية،  ها الخرتاق األوساط العام ية  هد الفا حو س لجت نفشـ
لعتقي مهنا ا تغ� عدم نت يةالرضامسـنارص األكرث تأخرا،  ية Xشرتا ناجت عن  ك ا ب - سلل
ية ها . اخل، طا�ميقرا ية عىل عا تقلقد وضعت الفا يعة æّمةشـ ية يه حتطمي ا لطل ر ئيسـ

نارص  ثورية أي ا ية ا لعالعام ل يةل يو ّا ع ية ولّشـ بقة العام ل يف ا تضليل اجøعي ممزوج . دهتااقلط
يض ساد واإلرهاب األ ب¸ رشاسة، ت· ت ومرب،لف ية شديدة ا ية إمرب� ياسة خار لط  ل جسـ ب

ية ية إىل امجلل املعادية . شـيه اخلطوط املمزية للفا يةشـوإذ تلجأ الفا  يف أكرث لللرأسام
هر  ية،  يق املعادي للرأسام لتظأوقات الربجوازية حرجا، فإهنا تفقد يف الطريق ذè ا ل لنع

ية ما  بري اإلرها تاتورية رأس املال ا ب¸طراد كد سلطةلكك تقوى يف ا لإن    .ت
ية تحالف مع Xشرتا ية طورا وا يب الفا كتعمل الربجوازية األسا ل شـ ل ية طورا - تسـ طا�ميقرا

يايس تأقمل مع تغريات الظرف ا سـآخر ليك  ها . لت با ما تلعب يه  سهذه األخرية غا نفف ل
ية حرجا يا يف أكرث أوقات الرأسام لدورا فا هِر خالل اكمل تطورها تو\ات . شـ تظـي  فه

ي ها، يف . ةشـفا تقد احلكومة ظروفمينعلكن ذè ال  ية أخرى، من أن  يا تن  سـ سـ
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ية. الربجوازية من موقع حزب معارض تحالف مع Xشرتا ية وا يب الفا كإن األسا ل شـ -ل
ية يب غري طا�ميقرا ياديةل يه أسا ية عتا بة للرأسام ل ¸ هد عىل أزمة » العادية«لنسـ تشو

نظام  ّا ها . العامةل لتإن الربجوازية  ثورة الصتسـتعمل ّبطئ سري ا   .اعدل

�N�O��&(3�19א�JאB3�C�����
��1ط�א�����6��
��א�������6و=9+ �

ّبني  ية، اvي حتقق ¸لقمع ت تقرار الرأسام لجتربة اكمل املرح� اليت تلت احلرب أن ا سـ
ياهتا، ال ميكن أن يكون  تظم من خطورة ظروف  شديد ا ية وا بقة العام يب  حالر ن ت ل للط مله ل

ت قإال جزيا ومؤ شائ تطور احملموم . ها و ية والفجايئلإن ا ثابة ثورة  ية اvي اكن  ن  مب تقن للتق
تاكرات معالقة  يام ا تداد رسعة تركز رأس املال ومتركزه، و ب�ان، وا حيف بعض ا ق ح ل

تاكرات  ية«حوا ية«و» مقو تاكرية وا�و�، مل ميكن » ملعا X سات حوتداخل املؤ س
تصاد الرأساميل العاملي من تفادي أزم Xنظام ة ق ّا تصاد . الرأساميل العامةل X سام قإن ا نق

سويق، واحلركة املعادية  ناطق ا لتالعاملي إىل قطاعني رأساميل واشرتايك، وتقلص  م
تعمرات  ية يف ا سـلإلمرب� شدد، إىل أقىص حد-ملل  èّلك ذ يع ي مج، من خطورة 

تطور عىل قاعدهتا اجلديدة اليت تلت احلرب ية اليت  تناقضات الرأسام ل تقين  ؛ت تقدم ا لفا ل
يدنفسه  يهتا، وحتديد شـوتر سات و ناعة ال`ان هلام وجه آخر وهو غلق املؤ تصف ا س لص

تاج،  تغاللناإل Xنة ذات سـو يان إىل بطا� مز ية، إمنا  يد العام يب والوحيش  م الر نهت ل لل يه
يل بق ¤  ثمدى مل  مسـ ية، . ي بقة العام ياة ا بحت اخلطورة املطلقة يف ظروف  لوأ لط حص

ب يالحىت يف ا تطور واقعا بد ية ا ية عا هي�ان الرأسام ل ل ية .ل نافس ا�ول اإلمرب� ل وخيلق  ت
ية  بقي ظروف مرح� جديدة وعا تداد الرصاع ا ثابت ¸حلروب وتعاظم ا لوالهتديد ا لط َل ح

ية ية العا ثورة العام ية وا ملمن تطور األزمة العامة يف الرأسام ل ل   .ل
ية  ية1918-1914ب حر(لإثر اجلو� األوىل من احلروب اإلمرب� نوXتصار اvي ) مل العا

رشين األول ية يف  بقة العام تته ا ل لط توبر (حقق يرصية القدمية 1917 )كأ لق يف اإلمرباطورية ا
تصاد العاملي إىل  X سام قوا يÕقسمنينق ناقضا ال ميكن تذ ناقضني  ل  ت  هام ا�ول ؛مت

هور�ت  ية يف احتاد ا تاتورية العام ية وا� مجلاإلمرب� ل ك يةةفييتيسولال فهناè . ك Xشرتا
تالف سلطةخا ية  يعة ا ية وا øجX ئة لل يف ا ب ع بقب لطي لط لف أيضا املوقف تخيكام . ل
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تلف  ثلام  ية،  ية واخلار تني ا�ا يا بعة يف ا ية ا ختاألسايس من األهداف الهنا خل سـ سـ ت مئ ج ل مل
يث  تو\ات، من  حا بدأل ية، مما جيعل العاململا ثقا تصادية وا X تني يا ف يف ا لق سـ  لسـ

ية املظفرة بقة العام يف مع دو� ا ناقض  لالرأساميل يف  لط ن ناحران . عت متإهنام نظامان 
تصاد العاملي اvي اكن واحداإطاريتصادمان يف  X ية: ق ية وXشرتا كالرأسام إن . ل

ية دو� خاصة هبا يعاد اآلن عىل نطاق  بقة العام يه  بقي اvي مل يكن  لالرصاع ا للط فلط
يدواسع وكوين حقا بعد أ ية دولهتا ووطهنا الو ية العا بقة العام بح  حن أ مل ل للط فوجود . ص

ييتلا Xحتاد هَدة يف لك ماكن إمنا فيسو ي� ا ملضط وما حيدثه من تأثري يف امجلاهري ا لشغ
يقة يف  بري صارخ عن األزمة ا  èلعمذ نظام تع ّا بقي ل تداد الرصاع ا لطالرأساميل العاملي وا ح

تداد خطور بق ¤تهشـوا شلك مل  سـ  يليب   .مث 
ية  ية، أن خيلق جتمعات عا ناقضاته ا�ا ملحياول العامل الرأساميل اvي جعز عن جتاوز  خل ت

تحدة( ملية األمم ا ثورية ) مجع تطور القوي لألزمة ا ها الرييس إيقاف ا لهد ل ئ  شع� وإطفاءف
ية ¸حلصار أو احلرب هور�ت العام لاحتاد ا بقة . مجل متركز يف ذات الوقت لك قوى ا لطو ت

هور�ت االعام هَدة حول احتاد ا تعمرات ا لية وجامهري ا سـ مجلل ملضط يمل يةفييتسو : كة Xشرتا
ثابت  تحالف غري ا تحد أمام حتالف رأس املال العاملي ذè ا لتصب عامل العمل ا ل مل ني

يه سلح حىت أمخص قد نه  سه،  سم عىل  موا ملك نف ناقض جديد رييس . ملنق ئوهكذا برز  ت
يني ع يني عا مل¤ مدى ومغزى �ر يةخي ناقض : لىل إثر اجلو� األوىل من احلروب اإلمرب� لتا

هور�ت  يلامجلبني احتاد ا ية والعامل الرأساميلةفييتسو   .ك Xشرتا
تصاد العاملي X ناحر يف القطاع الرأساميل يف تدت أيضا خطورة ا ق لقد ا ت ومشل . لشـ

تقال ية وحتول نا تحدة األمر تصاد العامل إىل الوال�ت ا يك مركز ا إىل » هورية ا�والرمج«ملق
ية األوروية ويف املقام  تحدة والرأسام بتغل عاملي، مشل العالقات بني الوال�ت ا ل مل مسـ

يا العظمى ية واحملافظة . ناألول بريطا بح الزناع بني أقدم ا�ول اإلمرب� لوأ يا (ص نبريطا
ي) العظمى نة عا سب  تطاعت أن  ية اليت ا ية ا ملوأعظم دو� يف اإلمرب� مي ت سـ ت هل تك ة لف

ية( تحدة األمر يكالوال�ت ا ية بني دول رأس املال املايل)مل يا . مل، حمور الزناعات العا نوأملا
بدأ يف  ية و ياسة اإلمرب� شدة صلح فرساي، تدخل ساحة ا ها  تاليت أثقل اك ل سـ لب هل

نافس جدي ية  سوق العا هور يف ا مكا مل ل ناحر . لظ يط األطليس، الحت بوادر  توحول ا حمل
يا¸ين-ع األمرييكئحموره الرييس الزنا هذ. لا تطور، موازاة  لو ناحر الرييس، نزاعات ات ئ ا لت
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ية نا تجمعات ا عمصاحل بني ا لص ية تلعب دور مرافق . ل ثا بحت ا�ول ذات املربة ا نوأ ل ت ص
يني وحتالفاهتم   .لبني أيدي العاملقة اإلمرب�

ية يف الوقت  ية العا ية يف الرأسام نا ية لآل� ا تا ملإن منو القدرة اإل ل ع لص يه جن تقلص  فاvي  ت
ية إثر احلرب، وخروج Xحتاد ا ية ا�ا لاألسواق األور خل ييتب بادالت فيسو مل من جمال ا

يجة  تاكر األقىص ألمه مصادر املواد األوية واحملروقات، اكن  Xية الرصفة، و تالرأسام نح ل ل
ية سلمي«إن الرصاع . للك ذè أن تطورت الزناعات بني ا�ول الرأسام من أجل » لا

نفط سويق لا ناطق ا ت واملطاط والقطن والزيت واملعادن، ومن أجل تقامس جديد  لمل
تكون أكرث تدمريا طاملا تسوا ية جديدة،  سـ<ر رؤوس املال، يؤدي حø إىل حرب عا مل

نويةنلتقأن ا تقدم بصورة  نية احلرية  ت   .جب
ب�ان ا تاكرية وا X ب�ان ناقض بني ا سـإن ا ل ل ملت منتحل تعمرة،  به ا يعمرة و َ سـ ملشـ و موازاة َ

èv . يجة احلرب، وتطور ية األوروية  سـيب يف اإلمرب� هل الضعف ا  èتكذ نس ب ل لن
ثورة ا تعمرات، وتأثري ا ية يف ا لالرأسام ل سـ يملل يا العظمى فييتسو نة، والزناعات داخل بريطا

نوية(إلبعادها من املركز  يا ا يا، إفر بندا، أسرتا جل ل به -،)يقك تعمرات و هل هنوض ا شـ  ملسـ س
تعمرات ية الكربى، اليت هزت ماليني . ملسـا ثورة ا ينولقد أحدثت ا ينيلصل ، رشخا لصينا

ية يا . لهائال يف نظام اإلمرب� نة بريطا تحطمي  ند  ثوري يف ا يان ا نوهيدد ا مي ب ه ل هلغل ل
ية ية العا ملالعظمى، رصح اإلمرب�   .ل

تحدة األ ية الوال�ت ا منو الرصاعات املعادية إلمرب� ية،  ملويف أمرياك الال ل تي ن ثل ت ية  لمتمر يك
شاميل توسع رأس املال األمرييك ا لقوة معارضة  تعمرات . ل ثورية يف ا سـإن احلركة ا ملل

نضال جتذب إىل  ّا نفوذ املايل ّضدل ساحقة من ساكن العامل اخلاضع  ية ا ية األ لل اإلمرب� ل ب غلل
ية من  ية» القوى العظمى«قلوالرأساميل اvي متارسه أ بني ذè بدوره اإمن. لاإلمرب� ي 

يقة يف َاألزمة نظام لعم العامة ا ّا ية أورو¸لكن يف . الرأساميلل يد اإلمرب� يث  ل أيضا،  تق ح
ناقضات  شدد من خطورة ا ية كعامل  سأ� القو هر ا تاألمم الصغرية ¸حلديد،  ي لمل م تظ

ية ية للرأسام لا�ا   .خل
ية  شلك ال مرد ¤، يف املراكز اإلمرب� نضج  ثورية أخذت  لأخريا، إن األزمة ا ب ت ل : نفسهاً

ية،ّ ضديةزجهوم الربجوا بقة العام ل ا ها،ّ ضدلط توى  عيش  ها ّ ضدسـم نظامهتا وحقو ق  م
تعاظمة يف صفوف  يض اvي أدى إىل مقاومة  ساع اإلرهاب األ ية، وا يا ما ب ت سـ لسـ
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ية ورأس املال  بقة العام بقي بني ا تداد خطورة الرصاع ا هائ�، وا ية ا لامجلاهري العام لط لط شـ لل
تحد ر امجلاهري وتعاظم تأثري ّبرية بني العمل ورأس املال، وتعاظم جتذلكفاملعارك ا. ملا

يةاألحزاب  يو ّا ع هائ�  وتعاظم نفوذها، وحركة عطفلّشـ ية ا لامجلاهري العام  ب�  عىلل
ب�ان  ها بوضوح، قرب هنوض ثوري جديد يف ا ية، إمنا تعين  تاتورية العام لا� ل لكك

ية تاكرية اإلمرب� Xل   .ح
ي ية لإن نظام اإلمرب� تقرارملة العا Xية مفخخان سـو سـيب يف الرأسام ل ا هاتيفلن يع ا جل  : مج

تعمرة اليت هنضت  شعوب ا ية، وتعدد ا َناقضات ونزاعات بني القوى اإلمرب� سـ ل ل ملت
ية يف احتاد  بقة العام تاتورية ا تاكرية، ود X ب�ان ية يف ا بقة العام لنضال، وا لط ك ل ل لط حلل

هور�ت ا لا يمجل ية فييتسو سو(كة Xشرتا يXحتاد ا ثورية ) يتيفل نة احلركة ا لاليت تضمن  همي
ية سري. ملالعا ية  ثورة العا تإن ا مل   .ل

ية قواهاّجتم هاّ ضدلع اإلمرب� ية جديدة، ومح�: نفس  تعامرية، وحرب عا ملتوحات ا سـ  ّ ضدف
سو هور�ت ا فاحتاد ا ل ية،يمجل كية Xشرتا تج عهنا حø -تي ساعة و ين لك ذæ èامت ا ل

يع يةمجانطالق  ية سقوط الرأسام ية و ثورة العا ل قوى ا مت مل   .حل
™
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يةإحالل نظام  يو ّا ع ية حمل لّشـ تصادمل العا Xي قvهدف ا ل الرأساميل العاملي، ذè هو ا
يه  لبو إ يةتص ّاأل ية مم يو ّا ع يوعي، وقد .لّشـ متع ا لشـ إن ا تعرب  eّهت� ّلك ا تارخيي، ّوطل لر ا

ية نهو خمرج اإلسا يدن يحط.ح الو يد اvي  ّ وهو الو سـ ناقضات ح نظام تم  ّا الرأساميل اليت ل
سّهتد ية ¸ سا ّد اإل تف ن هالكلن ها إىل ا لخ وتد   .فع
متع سـ يوعي �يقيض ا بقاتلشـّا متع إىل  سام ا طعىل ا  الوقت اvي  ذاتّأنه يف أي :�نق

تاجفيه يلغي  يه، يلغينفوىض اإل تغاللأشاكل  ّ ولكاهرمظ ّ لكف  هاد  سـا سان ضطوا ناإل
ناè أعضاء . نلإلسان يكون  تصارعة، بل  بقات   èنا هفلن تكون  سـ ط  معل احتادمه

يد تارخيسـو. حعاملي واحد وو ية مصريها بني يدهيا ألول مرة يف ا لتضع اإلسا ن عوض و. ن
بقنفوسأن هتدر  هائ� يف رصاعات بني ا رش والرثوات ا لط عدد ال حيىص من ا ل ات لب

شعوب،  ية لك طاقاهتا يف رصاعسـلوبني ا سا نتضع اإل تقوية قوّ ضدن يعة  ّ قوى ا ل هتا لطب
ية يهتاعامجلا   .تمن و

تاجّ اخلاصةمللكيةا َتلغىوإذ  يةن لوسائل اإل ية جام بح   ّ ع ملكتص نظام ، فإن ل ّا يوعي ل لشـّا
سة وّريس حمل يالعاملي نا ية وا سوق العا ف القوانني األوية  مل مل لل ّل سري األمعّ  ،نإلتاجى للا

يط - طوعي الواعي والمينظتلا متع -شاملختطعىل أساس  يات ا ية حا  � ج منورسيعةلتلب . ل ا
سةويه رة واحلروب ّي األزمات املدمتفختو نا تاج وا فأكرث تدمريا مع فوىض اإل مل . ن

يةوتعارض  يو ّا ع تطولّشـ تجة وا هائل للقوى ا بذير ا ّ ا ل ن ملت نلل ّر ا تملتشـ متع، ¸ال سـج   ماخدللمج
نظ ّا يع املوارد املادية مل متع مجلم  ّمنو¸و�يف ا تصادي غري املؤمل املرتكز عىل طول X ّ ر القوى ق

تجة تطو ّا سجامغري حمدودرا ملن   .ا ورسيعمن و
ية قضاء عىل¸ل بقات وا مللكا سان لإلَلغي ّ اخلاصةلط تغالل اإل نى ا  العمل ّ ويكف،نسانسـ

بقي و ي�لطعىل أن يكون لصاحل العدو ا سـجمرد و ياةبقاءلل ّ يد ا حل عىل   حاجة صبحلي ق
ية  ّأسا يويسـ ّو بدة ّويضمحل . ةح بقات ا تصادي وبؤس ا X يف َالفقر وا تع لط ملسـحل ق

#+  
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يس بوجه عام ياة املادية ا توى ا لتعو حل ناس عىل زولوي. مسـ  أساسل كذè تراتب ا
يع خمل  èسدي وكذ ناقض بني العمل الفكري والعمل ا ّسـمي العمل، وا مج جل ت فات لتق

يف Xج نيسحلا ية ويف مقدمهتا زولوت. جلøعي وا نة ا لطبق يف ذات الوقت أ\زة ا لهمي
�يدّهنأمن \ة  ،ا�و�إذ تزول . ا�و يةاجتسـا  نة ا لطبق  يع بزوال ،للهمي بقات و مج ا لط

  .كراهأشاكل اإل
بقات،  تفاء ا لطيرافق ا تاكر للّلكعىل  القضاءن يع وترتك برتيةح ا ثقافة ملاك  بح ا للجم و ل تص

نذ ذè املذاهب  بح  هوم مادي علمي للعامل، و ية القدمية املاكن  مالفكرية ا ملف تصبق لط
ي� سان  نة لإلسان عىل اإل تحالوقت لك  ن ن مسـمي تح حقل غري حمدود . ه  لتباريلينفو

ت Xّجøعي وا يع  ّطورل سجم  مجلا يةتقدراملن ن اإلسا   .ن
تجة أي حاجز اجøعيسوف  ملنلن يصد هنوض القوى ا يوعي متع � يف افلن تكون. ّ لشـّا

تاج وروح الر ّية خاصة لوسائل اإل ن باالة امجلاهري اليت حيملك ُحب وعدم  ظ علهيا َافم
يا، وفقرمه  نا عا تقين تعوق  ويه عوامل–صط تقدم ا ل ا  واملصاريف ،�متع الرأساميليف ال
هائ� تجة ا لغري ا يوعي.ملن متع ا لشـ إن لك ذè سزيول يف ا � ّ يقوم مقامه  .ّ تسـو  ماخدسـا

يعةين قدر اإلماكنعقال ية  لطب لقوى ا تلف أجزاء العامل لطبيعوللظروف ا خملإلتاج يف  ن
نة والريف عىل  قضاءوال ناقض بني املد يا تأخ(لت ّاvي يعود إىل ا تظم للفالحة عن ل ملنر ا

ية الفالحة توى األضعف  ناعة وا نا سـ لتقلص ية وبني )مل تني بني العمل وا لتقن، واحتاد  م
يقه يف أوسع  بحث و با نظمي عقالين . نطاق اجøعيتطل للو تعامل أكرث نشاطت سـ العلمي وا

نظمي اكøالطرق اإلحصاء  يط Xت، و ختطتصاد وفق  يات ّ ومنوشامل،ق ج رسيع للحا
ية øجXنظامع ّ من \ة أهنا احملرك األسايس �مل ا ل  ّمردوديةإن لك ذè يضمن . ّّ

رشية مّقصوى للعمل امجلاعي وحير   . يف العمل والفنارتقاءأعىل ن أجل لبر بدوره الطاقة ا
متّكن تطومي تجة يف ا �ر القوى ا يوعي ع ملن توى من Xرتقاءالعامليلشـّا يش مبسـ  ع 
بةا ية قا سا طإل ن يص الوقت اVصص لإلتاج املادي إىل ،ن ن و  بذè متيحا  األدىنّداحلتقل

تارخيا�ال ال هده ا لزدهار ثقايف مل  ثقافة اجلديدة لإل. يش نإن هذه ا تيةنسال ّ ا ل ّحدة ألومل
يع–مرة  ية، عىل -  حدود ا�ولمج بعد القضاء عىل  ثقافة الرأسام ل ترتكز، خالفا  لل

ت ناس، و ية بني ا ُعالقات واحضة ووا سـ ل ف ّصوّتلا  رضوبن إىل غري رجعة لكَدفع
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بق ولك نا�يو تعطي ّريطتمسـ ولك حمك  تطوّ�قودفعا ل،  يةيل  لن  تطويرا لعلمر املعرفة ا
  .ائقشهد أي عي

يا من  يةلعلإن هذه املرح� ا يو ّا ع تطولّشـ ّ، اليت  يةر فهيا ت يو ّا ع   عىل أساس قاعدهتالّشـ
تطوّاخلاصة يث يرتافق ا ّ، و ل سجم ح للر ا سجبرشملن يث  تجة، و منو هائل للقوى ا  ّ ي حن مل ل ب

متع عىل شعاره سب قدراته، وللكّ﴿من لك: �ا  ّ ياته﴾، إن هذه املرح� ح سب حا ج  ح
رشط �رخي كتوجب  يا سـبقمي تسـ متع تطوريفن، مرح� د يوعي  � ا ية، لشـّا كيه Xشرتا

متع يف هذه املرح� ¸لاكد خيرج يوعي � ا متع الرأساميلمن لشـّا يمنمغطى  �ا يع نوا ح  ، همج
تصاد واألخالق والفكر، ب X يهأوحالقيف متع القدمي اvي و�  ف ا ست القوى . � ليو

تطو ية  تجة يف Xشرتا ّا م ك تضمن توزيع ُية بعدرة كفاملن سب منتجاتل  ح العمل 
سب العمل يات، بل توزع  حاحلا   .ج

متر ّو سـمي العمل أي إعطاء بعض الوظائفيسـ وال .  �موعات حمددةّ اخلاصةتق أيضا 
سديَيلغ تعارض بني العمل الفكري والعمل ا جلي جذر� ا بقات، قضاء عىلالفرمغ . ل لط ا

ّبقى خمل متع، و¸ت سـمي القدمي  للمجفات ا سلطبقا�تبقى لتايل لتق تبقى ، وانونقة والردع والل ا
تأخرة من ا حلكذè بقا�  نة والريفنتفيي وال يفم ناقض بني املد يا ا ي  ت لكن ما من . للك

ية تدافع عن خمل øّقوة اج متع القدمي هذهع ّيبل يه مربطة بدرجة . �فات ا نة من معت
تجةّتطو يطرسو. ملنر القوى ا يا بقدر ما  سـزتول تدر تحرتجي ية ا ّ اإلسا مل ن يود ن قرة من 

نظام  ّا ها بروح ل يد ترية  يعة، و نفسالرأساميل عىل قوى ا ب تع يةلطب يو ّا ع مترلّشـ  ّ  من ل
ية إىل  يةكXشرتا يو ّا ع تاملّشـ ّ ا   .ةل

™
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متع  متع الرأساميل إىل ا �تد من ا � يوعي مت تقال لشـّا ها مرح� ا نمرح� حتوالت ثورية تقا بل
ية تاتورية ثورية عام ليايس ال ميكن أن تكون ا�و� فهيا إال د ك تضم. سـ ّو نن Xتقال من ي

ية مرح� طوي ية العام تاتورية العا ية إىل ا� ية اإلمرب� تاتورية العا لا� مل ك ل مل � من ك
Xتاكسات وXنظام إهنا مرح� أزمة دامئة يف . تصاراتننالرصاعات و ّا الرأساميل، ومنو ل

ية بقة العام ها ا ية ختو ية، أي مرح� حروب أ ثورات Xشرتا لا لط هل ك  الربجوازية، ّ ضدضل
ية  ية عام ست حراكت اشرتا تعمرات اليت رمغ أهنا  ية وهنوض ا لمرح� حروب قو ك ي لسـ مل م

بح ية ويه جزء مكوتصإال أهنا  نة اإلمرب� يا، كذè، ألهنا هتز ا ّ، موضو ل مي ثورة لهع للن 
ية ية العا ملالعام ية . ل ية واشرتا تصادية رأسام ية وا øتضمن تعايش أنظمة اج كإهنا مرح�  ل ع قت َ

ية«بعالقاهتا  سل» لسلما ّورصاعاهتا ا تصاد العاملي، مرح� تكومل X ّحة يف صلب ن احتاد ق
سو فيا�ول ا تانة دوما تية Xيل ية، مرح� الص� األكرث  ية، مرح� احلروب اإلمرب� مشرتا ل ك

سو فيبني ا�ول ا تعمرةيل شعوب ا َية وا سـ ملل   .ت
تاكN قانون يايس غري ا تصادي وا X تطور ٌا مل سـ لل يةٌ مطلقق حيتد هذا و .ل يف الرأسام

ية تد خطورته يف مرح� اإلمرب� لالقانون و تايل،  ؛تشـ ليجب، ¸ ترب اف لأن ال  ثورة نع
نطاق العاملي ية معال واحدا عىل ا ية العا لالعام مل ية ممكن، يف ْ إذن،ل بقة العام تصار ا ل، فا لط ن

ية إن مل يكن ذè يف ب� واحد عىل انفراد بداية، يف بعض ا�ول الرأسام لا  لكن أي ،ل
ية يوس بقة العام تصار  ّا ل للط ية، وشدن ثورة العا ّع قاعدة ا ي مل تايل، من خطورة األزمة ل لد، ¸

يةّالعام نظام فيسري اكمل . لة يف الرأسام ّا نحو، إىلل  الهنايئ، إفالسه لالرأساميل، عىل هذا ا
ية بقة العام تاتورية ا ترضة املاكن � تاتورية رأس املال املايل ا لوترتك د لط ك حمل   .ك

$+  
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تصاد يمكن قوام X نا يف تاج اكن  ثورات الربجوازية يف حترير نظام عالقات إ ق ا مي ن æل
ي يا سـحتريرا  بقة سـ سلطة من  تقال ا طا، وا ل تغإىل أخرى ن ِمن ا ية . ّنيلملسـ ثورة العام لأما ا ل

ية ّتدختأن  يف خالفا èv، يمكن قواæا،ف بقة العام لل ا متع بلط ية ا �نف يف نظام  ملك ع
تغّالربجوازي، وجتر بقات ا ِد ا سـ ياهتا وّ�مللط بقة æمتملك من  سلطة إىل  ّنقل ا ط هتا ل

ية األ ّسا ناء اكمسـ متع ل قاعدة بإعادة  تغالل اإلسان �ا تصادية وحتطمي لك أنواع ا Xن سـ ق
ثورات الربجوازية قد . نلإلسان تطلّفإذا اكنت ا نة ل لنبالء اهميبت قرو3 لقلب 

يني يةعاإلقطا يا سـ ا ثورة لسـ ية، فإن ا تا ثورات  نة  ل يف لك العامل، حمطمة ت· ا ل ت ب ممي له
ية، رمغ  ية العا ملالعام ست معال واحدا ّهنأل تد عىل مرح� اكم�، ميكهنا بفضل أكرث ليا  متو

ب�ان، أن حتقق ت· ا تانة بني ا ملالصالت  تصار .  رسعةكرب بأّهمةلم نإذ فقط بعد ا
ناء بدأ مرح� طوي� من  ية،  تصارا �ما يف العامل وتقوية سلطهتا العا ية ا بقة العام با ت مل ن ل  لط

Xشرتايك العامليX ةّ بوترية حادقتصاد.  
يالء  رشستإن ا سلطة هو ا ية عىل ا بقة العام ّا ل ل ل منولط ّط األويل  تصاد ل X ق قوى

ية يةا وريق كXشرتا لبقة العام ثقايفلط تحول ا ّ اليت  شلك واعي إىل قائد ت يع ابل  مجمتع يف  �
ها جماال مالمئا  ناء وختلق  سار إعادة ا بقات األخرى يف  ياة مدجمة ا سيادين ا بنفم ب م لط لحل

بقاتالمضحالل   .لط ا
نيف  ّا تحول اضال ل ية وا بقة العام تاتورية ا يل د ليف  ل لط ك نظام يف  ّلالحقبس ّا Xجøعي، ل

تحق ية، و تاتورية العام ّتظم احتاد العامل والفالحني، وهو أساس ا� ي ل ك يادة ني سـق حتت 
ية فكرا لبقة العام ياسة،الط ينياملالكني العقاريني حلف ّ ضدسـ و   .ل والرأسام

ها مجملمتزي مرح� Xتقال يف  ن تغت ِ مبوا\ة مقاومة ا ناء ّلملسـ نظمي ا بة و بني موا\ة  ب لصل ت
بقات تدرجيي  تحطمي ا ية و¸ ناس جامهري� بروح Xشرتا للطXشرتايك، وإعادة ترية ا ل ل ك ل . ب

متع املرور من املرح� بدأيفال  ي� ا لXتقا متع ةن يوعي � إىل ا هامت هذه أجنزإال إذا لشـّا مل ا
ي تار خيا   .ةل

تات تصاد كوهكذا، فا� X تقال رشط الالزم والرضوري ال ية يه ا ية العا قورية العام ن مل لل
تصاد اشرتايك تأس.قالرأساميل العاملي إىل ا ّ وال ميكن أن  تصار هذهس ت تاتورية إال ¸ ن ا� ك

ب�ان تلفة أو يف مجموعة من ا ية يف ب�ان  لXشرتا خم ّت. ك ية اجلديدة فت هور�ت العام لحد ا مجل
يةفي[ّاحتادية بروابط  بكة ت· Xحتادتتّو.  مع سابقاهتا]لدرا تكوّ�شـسع  ّت  ن يف الهناية ل
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هور�ت ا لاحتاد ا يمجل ية العاملي، وفييتسو ية حتت اتنجزكة Xشرتا يد اإلسا سـّ تو ن لن يادة ح
نظ ية ا بقة العام ية  ?العا مل ل للط   .مة يف دو�مل

سلطة تالكماليس  ية عىل ا بقة العام ل ا ل و� الربجوازية اجلاهزة � ا�آلسلميا » اكتالما«لط
بة أ غلعرب ر يةبغ تدافع وتقوي . نية برملا رس واإلرهاب  تعمل لك وسائل ا لفالربجوازية  لقسـ ت

بهتا ¸ل سيهتا اليت ا يةهمينهت، وا�فاع عن ّهنبكتملك يا سـا ا ثل ا. لسـ نّـي  لف م بالء ه
بقة جديدة، دقاإل تارخيي  تخىل عن ماكهنا ا يع أن  يني يف ما مىض، ال  لططا ل ت تط ون تسـع

ها مبقاومة رشسة  نف .  مهناسئوميو\أن توا نف الربجوازية إال  بعوال ميكن حتطمي  ع
ية الصلب بقة العام لا يف . لط سلطة هو القلب ا ية عىل ا بقة العام يالء ا نإن ا ل ل لط لعس ت

يةلسلطة الربجوازية جيش برجوازي، رشطة، تراتب  (ل وحتطمي \از ا�و� الرأسام
بل ) ...بريوقراطي، حمامك، برملان ية اليت يه  سلطة العام نظامت اجلديدة  ها ¸ قوتعو ليض لل مل

تغأدواتلك يشء  تحطمي مقاومة ا ِ ردع  سـ   .ّنيلملل
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رشين األول تنت جتربة ثورة  توبر (يب ثورة ا�ري1917 )كأ ية وا ّ الرو ل تان وسـ ّسة، ا عتا لل
سن ّنأ ،)1781(ريس مونة ¸وهناية ¤، جتربة كال إىل ما  ية األ سلطة العام ح شلك ا ل ل

نوع اجلديد  هدف هو ا تجابة  لا تلف،�و�من اللسـ  عن ا�و� ، أساسا،خي اvي 
يةال  ،الربجوازية ته ا�ا سب، بل أيضا  بقي  خلتواه ا ي حف لط يلإنه ا�و� ا: ببنمبح  ؛ةفييتسو

نوع من ا�و� من خالل حركة امجلاهري الواسعة نشئ  لقد مهذا ا ميكهنا وهو بارشة، ل
تايل أكرب ضام3ت أقىص من  لشاط ويوفر ¸   .هنايئال نالتصارلن
نوع اّحتق لق ا�و� من ا ييتل يةل شاكأأعىل  فيسو ية :طا�ميقرا يةطإهنا ا�ميقرا èv  .ل العام

ية الربجوازيةت شلك واحض مع ا�ميقرا طتعارض  تاتورية ب ترت � شلك ا ك ذè ا سـ ملل
يلا�و� ا. الربجوازية ت· العامل فييتسو ية  بقة العام تاتورية ا مية يه د ل لط تاكر فهيا ك حا

سلطة يلتعلن ا�و� او ،لا ية عىل عكس فييتسو يا روpا ا لطبقة عا يةل  طا�ميقرا
ها  تغلحسق æّمةلنفسالربجوازية، وتولك  ّ مقاومة ا ِ ساحقة من ملسـ ية ا لني لصاحل األ غلب

ساكن ينيد أعداءها ّوجتر. علنا لا ية من الطبقا يا سـحلقوق ا لطبقة ل ّ أن تقدمنوميك. لسـ
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ية  يازاتلالعام تقويهتا يف دورها كقائد للفالحني الربجوازيني الصغار اvين مه متا ية  ل ظر ف
ت ّيف غاية ا يل اُد ا�و�ّجترو. تلتش رس يلطبقة أعداءها افييتسو سالح و تكني من ا ل

ترب . مقاومهتم ية واحلد من حر�هتم إإلغاءتعو يا هم ا سـ حقو لسـ يا ملقاومة قتوجراءا ق
تغل ّحماوالت ا ِ يازاهتم أو َ�فاعاني ملسـ هامت عن ا بقة . عاسرتجا لطوختط عىل رايهتا أن ا

سلطة  سك ¸ ية ال  لالعام مت هال تخداæ أو سـيخلرت تجمع اسـال ية، بل  يقة وا ها ا ل ملصا ن ملهلض حل
تأخا ّ¸طراد ّمجلاهري ا به العامل ملتشتّرة امل ية ومن  بقة العام شـتة من ا ل يف األر�ف لط

ية مع العامل األكرث تقدما،  ي� الفال يد ا لوتو شغ حل بقات تللح متع إىل  سام ا طغي ا �نق
تظام يا و¸ نتدر   .جي
ية  تاتلا[لا�الس العام يد]فييسو تو ح يه شلك عاملي  يادة هاتنظمي و امجلاهريل ق حتت 

ية بقة العام لا ي� يف  يف الواقع أوسع جامهري العامل والفالحني ولك تدفعفهـي . لط لشغا
نضال  ّا يري ا�و�ل ية و سـوناء Xشرتا ك ها عىل رتكزوت. تب ية يف اكمل  معل ا�الس العام ما ل

ية من  لبقة العام ي�،،منظامت جامهرييةللط ية واسعة بني ا شغ وحتقق دميقرا لط  ويه أكرث ّ
سلطة  بني؛قر¸ من امجلاهريلأشاكل ا تخا¸ت جديدة وعزل ا نظمي ا َ حق  تخن ن  وحدة ،ملت

سلطةلا يذ يف ا لرشيع وا تنف تخاب ،لت ٌا سة ن عوض ...) ، الورشةصنعملا(س أساسه املؤ
ية  ّها عوامل متك - با�وائر الرتا شغالني لك ية وامجلاهري الواسعة من ا بقة العام لن ا ل لط

ية  سائل العمو يع ا يطة يف  تة و gتظمة و شاركة  تأثريهيا، من  ماخلاضعني  مل مج شـ ب ن م نل م
س ية وا يا تصادية وا Xلع سـ لسـ يةق ثقا فكرية وا   .ل

نحو، تضع  ية، عىل هذا ا لا�الس العام ية الربجوازية ل هورية الربملا يق بني ا نخط متايز  مجلمع
تاتورية ا لوا� يك يةفييتسو   .لة العام

يف ية الربجوازية عىل  حترتكز ا�ميقرا بقيط تصادي ط  Xق صارخ يف ا�ال املادي و
نني ش:  امبساواهت يةع وتداف. أمام القانونطاملوا بقة طا�ميقرا ط الربجوازية عن انفراد 

بار املا يني و كالرأسام مت· أمه وسائل لل تاج،بكني العقاريني  تربه ناإل مت· و تع وتقوي ذè ا ل
تغ�،ل بذè حقوقّويه حتو. واقعا ال ميكن خرقه أبدا بقات ا ّ ا َ سـمل ّويف مقدمهتا  لط

ية بقة العام لا ية، ويف مقد،لط ّ وحر�هتا ا�ميقرا ية احملضة أمام القانون مهتاط ساواة ا شلك ا لمل
يجة èv إىل أداة حتطلسمإىل  تحول  رشيعي وهو  نت  ي بادهاول عىل امجلاهري ايت . سـتعا

يةفت·  نة ّ املزعومة تعربطا�ميقرا ية الربجوازية يف همي عن  ـي دميقرا  èv ،ياسة طا ف هسـ ل
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ية يلأما ا�و� ا. لرأسام تغ�ّة اليت جترفييتسو بقة ا ّد ا ِ سـ ها مللط تاج و جتعل من وسائل اإل ن
بل لك يشء وخاصة  بقة القائدة، فإهنا تضمن  ية، ا بقة العام قتكرة بني أيدي ا لط ل لط حم

ي� معوما،  ية وا بقة العام يق حقوق ا شغالظروف املادية  ل للط هملتحق تال كوا  للعامرات م
نقل ية واملطابع ووسائل ا ناءات العمو لوا مب   ...ل

ية العام يا سـيف جمال احلقوق ا ُجترد  .ليةلسـ يلا�و� اّ تغلني فييتسو شعب وا ِة أعداء ا سـ ملل
يةمن احلقوق يا سـ ا نني اvي يقوم ف، لسـ يف بني املوا طتحطم ألول مرة وبصورة �مة ا حل

ية نس وا�ين والقو تفرقة يف ا تغالل عىل أساس ا X ميف نظام جل ل ي. سـ ّو د يف هذا تشـ
ساواة ال  ُ.  يف أي ب� برجوازيتقومما�ال  ية القاعدة كد دشـّيت بقة العام لتاتورية ا لط

ساواة تحقق علهيا ت· ا بة اليت  ملاملادية ا ت يع . لصل تحرير املرأة و نت· يه اإلجراءات  تصل
تعمرات القدمية   ...ملسـا

يةوهكذا، فإن  يل اطا�ميقرا يةة يه فييتسو ية، طدميقرا يةل عام  امجلاهري الاكدحة، طدميقرا
ية مو\ة تغلّ ضدطدميقرا ّ ا ِ   .نيملسـ

يل اُ ا�و�ُدّرجت سالح فييتسو لة الربجوازية من ا ع لك األسلحة يف ّ وجتم،ّ �معىل حنوَ
ية بقة العام لأيدي ا سل: لط ية ا بقة العام ّإهنا دو� ا مل ل سلقوموي. حةلط نظمي القوى ا  ّ مل حة يف ت

يلا�و� ا بدأة عىل فييتسو بقة ملا تاتورية ا يه اكمل نظام د بقي اvي يقوم  لط ا ك عل لط
ية يني ن العامل ّهو ميكف .لالعام نا عا ياديلص نظمي املصقول ّإن ؛قمن دور  باطلت هذا ا  نض¸ال

ثوري  تة ¸مجلاهري الاكدحة يقمي لا gنة و بصالت  نود، الوقت ذاتيفّوميكن، متي  َ  ج
بحري األمحر  يش األمحر واألسطول ا لا يةمن إدارةجل بالد وناء Xشرتا ك ا ب   .ل
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ية املظف بقة العام ?تعمل ا ل لط سلطةتسـ َرة ا تصاديةل X ثورة بة كأداة  ق ا لل  أي حتويل ؛ملكتسـ
ية الرأسام يا حتويال ثور�مللكنظام ا كية نظاما اشرتا ثورة . ل لإن نقطة انطالق هذه ا

يقة يه  تصادية ا Xلعم بارجتريدق ينياملالكني العقاريني ك  يل ، أي حتولكيةمل من ال والرأسام
ية ية ل�و� العام تاكرية الربجوازية  X ية لا ً ملك ح   .مللك
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يةتولك  ّاأل ية مم يو ّا ع هامت األلّشـ ية ا بقة العام تاتورية ا مل، يف هذا ا�ال، إىل د ل لط ية ك ّسا سـ
ية تا لا   :ل

ناعة ناعةا ناعةا ناعةا نقل،،،،لصلصلصلصا نقل ا نقل ا نقل ا         .... الربيد الربيد الربيد الربيد،،،،لللل ا
ية الكربى ....أأأأ نا سات ا يع املؤ يني  ع جحز وتأممي عام لص س مجل نامج، مراكز تو(ل لمصانع،  يد م

هر¸ء ب��ت إىل ...) لكا سات ا�و� وا يع مؤ تقال  تابعة لرأس املال اخلاص، وا لا س مج ن ل
تاتلا   ؛فييسو

تابع لرأس املال اخلاص، وكذè ....بببب نقل احلديدي والربي واملايئ ا يني  ل جحز وتأممي عام لل ل
نقل اجلوي  سأسطوال(لا ّ ا تل ّفر وا تابعة ل�و� )جارةل نقل ا يع وسائل ا تقال  ل، وا ل مج ن
ب��ت إىل ا لوا تاتل   .فييسو

يني خلدمات ....تتتت تابعة لرأس املال اخلاص Xتصالل جحز وتأممي عام تلغراف، (ل ا لا
هاتف، اإلذاعة تقال لك خدمات ...)لا ب��ت إىل Xتصالن، وا تابعة ل�و� وا ل ا ل

تاتلا   ؛فييسو
بارشة....ثثثث شاركة  ية  يري حكو نظامت  ناعة، وخلق  يري العامل  نظمي  م  م مبم سـ للص سـ تت  من ت

نقا¸ت   ؛ وغريهانفس ا�ور يوضع عىل عاتق جلان املصانع والورشات. لا
نظمي فروع ....جججج ي�، وإعادة  يات امجلاهري الواسعة من ا ناعي حلا شاط ا ت مالمئة ا شغ لص لن ج ل

بقات القائدة  ناعة اVصصة السـهتالك ا لطا بذخ والرتف(لص لناعات ا وتقوية فروع ...). ص
هّ ناعة اليت  تسا تصاد الفال,، ومتكني ل ريق الفالحلص تني الص� ¸ال قة  تابعة املزارعلمت ل ا

ت ّل�و� من ا تصاد الوطين بوجه عامّرسيع من تطولتّقدم وال X قر.  
        ....الفالحةالفالحةالفالحةالفالحة

برية يف املدن واألر�ف ....أأأأ ية العقارية ا يني  لك جحز وتأممي عام للملك ية لم(ل ملكية خاصة،  ك
ية سات ا� سة واملؤ ينا س ية...)لكني ب��ت إىل مللك، ونقل ا تابعة ل�و� وا ل العقارية ا ل

تاتلا ياهفييسو   ؛وتأممي لك األرض ف� بعد... مل، مبا يف ذè الغا¸ت واألرض وا
ثل أدوات ....بببب تلاكت اليت  مت جحز لك ا برية يف املم لكيات العقارية ا تلف (مللك خمباين،  م

تاج الفال, ومراكز الطحن واجل سات حتويل اإل ناألدوات، العلف، ومؤ يب س حللنب وا
يف   ؛)، وغريهالتجفوا
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تصادية كربى أو ميكن ....تتتت ية ا ها أ ق نقل الزراعات الكربى وخصوصا ت· اليت  مهل
ية، إىل أ\زة  سات منوذ جاعøدها مكؤ ية ونظمي ا�س تتاتورية العام ل يل ااملزارعك   ؛ةفييتسو

يات العقارية القدمية وأرايض أخرى حمجوزة ....ثثثث اليت خاصة ت· -مللك إعطاء جزء من ا
تغلوكرتياكن الفالحون  ّهنا و َ تصاد� فهياسـم  الفقراء وجزء منّالفالحون ( للفالحني -قني ا

توسّالفالحني ّ ا يات ّم للفالحني حتدّقداملاجلزء ّإن . ليسـتغلوها حبرية) طنيمل جده احلا
يد الفالحني و تصادية ورضورة  Xحتي يةحنو جذهبمق بقة العام ل ا تلف . لط خيهو  تالفف  خ¸

  ؛الظروف
ها إىل ....جججج تقا نع ا ند الفالحني و يع األرض ورشاهئا للحفاظ عىل بقاء األرض  نع  ل  م نم ع ب

س يني وا ّالرأسام ل هذا القانون .  وغريمهامرسةل   برصامة؛لوردع لك خرق 
نضال  ....حححح ّا باد. ّ الر¸ّضدل X تغلني. سـتعإلغاء عقود ّإلغاء ديون الفالحني ا َ إعفاء . سـمل

  .يبة، وغري ذèالفالحني األكرث فقرا من الرض
ية....خخخخ تجة الفال ية القوى ا  �ح إجراءات عامة وواسعة من جانب ا�و ن ملمن وتطوير . لت

هر¸شـبكة  ناعة اجلرءلكا ّ يف األر�ف و تقاةص شاتل ا ية وا يا نارات واألمسدة ا مل ئ ملمي . لك
ي ية العلف ا ّو جل يل الفالحة اجماالتد يف تمن شلك فييتسو ية  بة ونظمي وتقدمي قروض فال حت

سني األرضواسع   ؛...لتح 
تاج امجلاعي يف األر�ف مجلولتعاون الفال, ل عام ومايل دمع ....دددد مجعيات، (نيع أشاكل اإل

تعاون الفال, ...) كومو3ت تظمة  للوا�عاية ا سلفة(ملن يع وا يع وا لتعاويات ا تجم ب لن ...) ل
بادرة  هاجامهري الفالحنيمعىل أساس  ط وشا تا. ن نوا�عاية إىل Xتقال إىل اإل ج الزراعي ن

 Õيه، وحبمك فضائ تصادي، اvي ال جدل  Xتقين و بري، اvي حبمك تفوقه ا فا ق للك
ثل  بارشة،  تصادية ا Xمي مل تقالق بل ال هل ا نأ لسـ ية س ي� الفال ح جامهري ا إىل الواسعة لشغ

ية   .كXشرتا
تجارة والقروض تجارة والقروضا تجارة والقروضا تجارة والقروضا         ....للللا

نوك....أأأأ ياطي اvهب والقمي والون( ّ اخلاصةللب تأممي عاميل  ودائع إىل ا�و� حتقل لك ا
ية نوك الونقل ) لالعام ب�يةطنولبا يةلية وا   ؛ل إىل ا�و� العام

نك ا�و� املركزي....بببب نوك املؤممة  ية ا ية، و يات ا يع ا ب مركزة  ب بع لعمل لمج ل ت   ؛لبنك
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ية الكربى ....تتتت تجارية ا سات ا يل تأممي جتارة امجل� واملؤ ل ها ...) خمازن، مغازات(لتفصس نقلو
�سإىل أ\زة ا�و يةل ا   ؛فييتو

يع ....ثثثث ية ن ّ جزء مكوفهـي بلك الوسائل ،Xسـهتالكنتعاوية تشج  \از يف مهعايل األ
توزيع تعاو. لا يد نظام معل ا نوتو ل ناهئيةح ب ورشيك امجلاهري يف  شاطات   ؛بن 
ت....جججج تاكر ا ّ ا ل يةح   ؛ججارة اخلار
يني ديون جتاها�و� منلك ما عىل  إلغاء ....حححح يني األجانب وا حملل الرأسام   .ل

ياة ال،،،، العمل العمل العمل العملحاميةحاميةحاميةحامية ياة ال ظروف  ياة ال ظروف  ياة ال ظروف          ....عاملعاملعاملعاملحححح ظروف 
بع ساعات....أأأأ يص يوم العمل إىل  سـ  يصه إىل  ،تقل ة ّست ساعات يف املصانع املرضتقلو

سة أ�م معل .¸لصحة بوع من  يص يوم العمل ف� بعد، وXتقال إىل األ مخ ز�دة  سـ ن تقل
تطو تاج ا ب�ان ذات اإل ّيف ا مل ن   ؛مردود العملازد�د ر، ويوم معل يوافق ل

ناعات املرض:عامة قاعدة ....بببب يل ويف ا ساء يف ا نع معل ا  ّ لص لل ن نع معل . ة ¸لصحةلمي ميو
ية. األطفال ساعات اإلضا نع ا فو ل   ؛مت

باب . ت شـيص يوم معل ا بة للمراهقني من   ست ساعات أقصاهيوم معل(لتقل لنسـ¸
نة رش  ية  سـسن مثا باب ). عن نظمي معل ا شـوإعادة  تاج في ،اشرتايكعىل أساس لت ندمج اإل

يةاملادي ¸ يا سـلرتية العامة وا سـ   ؛لب
يخوخة، حادث، بطا�( تأمني اجøعي من لك نوع ....ثثثث ساب ...) شـقصور،  حعىل 

 �ساب العرف إذا ما(ا�و سات خاصة حعىل  ّوسري). ساكنت ال تزال مؤ نات ي تأ ي ا مل
هم م?املؤ ي(نفسنون أ   ).اتذا
ناية اّسالمةلل إجراءات واسعة ....جججج ية، وا øجX لط لع ّيع يب  األمراض ّ ضدة، ونضالنة ا�ا

ية  øجXسل(ع ية، ومرض ا لاإلدمان عىل الكحول، األمراض ا   ؛)جلنسـ
سني أمام القانون ويف العالقات العامة. ح ساواة بني ا نا رشيع . جلمل يري جذري  للتو تغ

ية. اخلاص ¸لزواج والعائ� øيفة اج بار األمومة و عا ظ وضع . حامية األمومة والطفل. عت
ناية لإجراءات أوية ق باب لعصد ا متع تهبيوترلشـ¸ دور الرضع، دور (� من جانب ا

يا ...). األطفال يص العمل املزنيل تدر سات متكن من  جيخلق مؤ تقل  تغساالمطامع، (س
ية ثقافة العامة...). ممعو يدان ا تظم يف  لونضال  من بد ّ ضدم تسـتع املذاهب والعادات اليت 

  .املرأة
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سكن سكنا سكنا سكنا         ....للللا
ية العقارية ا....أأأأ ل جحز ا   ؛كبريةمللك

تاتل وضع العقارات احملجوزة حتت سلطة ا....بببب يريهافييسو ية اليت تضمن  سـ ا   ؛تحملل
ياء الربجوازيةالعامل  إساكن ....تتتت   ؛حاأل
هامة....ثثثث ناءات ا ل وضع القصور وا يةّ اخلاصةلب نظامت العام ية عىل ذمة ا ل والعمو مل   ؛م
ساكن....جججج ناء ا يام برب3مج واسع  مل ا لب   .لق

ية  تني القو سأ ية ا تني القو سأ ية ا تني القو سأ ية ا تني القو سأ مممما ل لمل لمل لمل تعاممل Xتعامو Xتعامو Xتعامو Xريةريةريةريةسـسـسـسـو....        
ها يف Xعرتاف ....أأأأ  èيات يف تقرير مصريها مبا يف ذ يع القو ية حبق  حق دون تفرقة عر م مجق

تق�   ؛مسـتكوين دول 
يد ومركزة ....بببب تصادية اح تو Xسكرية و قلقوى ا تحريف لع ّيع ا�ول ا مل ية مج لرة من الرأسام

يل  نضال سبيف  ّا شلك حرّضدل تصاد Xشرتايك  X ية وناء ب اإلمرب� ب   ؛قل
يوينض. ت شعوب أو أمة من األمم ّ ضدحال  ل لك حتفظ أو حد من حقوق شعب من ا
ساواة �مة. عرق من العروق æام اكن بلك الوسائل أو مساواة األمم والعروق    ؛م
ية . ث ثقافة القو مضامن تطور ا ية وا�فاع عهنا بلك قوى يف ال تحررة من الرأسام لألمم ا مل

يلووسائل ا�و� ا باع. ةفييتسو ياستوإ ثقافاتسـ  تطوير ت· ا ية صارمة  لة عام ل   ؛ل
ثقايف يف . ج يايس وا تصادي وا X تطور برية ¸ لناية  سـ ل ك لع ناطق«ق تعمرات«و» ملا » ملسـا

ية و�مة بني األمم ساواة  بة  َهدة، إلقامة أسس  فعلاليت اكنت  مل صل   ؛مضط
نضال . ح ّا تعصب القويم واحلقد القويم وّضدل يع بقا� ا ل   تجاتملنا العريق ولك املزيمج

ية ية والرأسام ية اإلقطا لاألخرى الو ع   .حشـ
تأثري الفكري تأثري الفكريوسائل ا تأثري الفكريوسائل ا تأثري الفكريوسائل ا         ....للللوسائل ا

  ؛ تأممي املطابع....أأأأ
رش....بببب تاكر اجلرائد ودور ا لن ا   ؛ح
رسح....تتتت يx وا سات الكربى  مل تأممي املؤ سلل    وغريها؛س
تعامل وسائل ....ثثثث تاج الفكري«سـ ا يقةباملؤممة لرتية » ناإل ي� ترية  معا ب ية لشغ يا سـ  سـ

بقي عاميلب وناء ثقافة،وعامة ية عىل أساس  ط جديدة اشرتا   .ك
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ية تا لجيب أخذ القواعد ا بارل X هامت امللقاة عىل عاتق عت بعني تلف ت· ا يق  ناء  مل أ خمحتق ث
ية تاتورية العام لا�   :ك

ية. 1 تامة ¸ مللكإن اإلطاحة ا ها ال ميكن أن يكو3ّ اخلاصةل  فور�ن يف ممي لألرض وتأ
يث  ية األكرث تطورا  ب�ان الرأسام حا ل يةمبدأل تجذّ اخلاصةمللك ا  ّ جامهري ر بعمق يف م

تحقق  فال. الفالحني ّميكن أن  يا، وعرب إجراءات ي ب�ان إال تدر جيتأممي األرض يف هذه ا ل
ية تقا لا   .ن

تاج، بوجه تأمميّتدميال جيب أن . 2 سات الوسطى والصغرى إىل  ،ما عن اإل ساملؤ
سات م( تّسؤ ّالفالحني واحلريني وا ل توسّجار الصف ّغار وا   ).طنيمل

يزي .أوال ية أن تقوم  بقة العام مت ألن عىل ا ل بضائع اليت قوميبلط يط  تج ا ية ا لل بني  سـ بن لمل ملك
تايل من املمكن والرضوري ، معv¸ Õاتا، أساس،هانتجت يا يف طريق إدماجهل و¸ جي تدر

ناء Xشرتايك ية الرأ،لبا تغلملك وبني  ّساميل اvي  ته رشط يسـ تصفي غريه واvي 
ناء اشرتايك   .برضوري للك 

يا gها القوى .ن يس  سلطة،  ية وقد وصلت إىل ا بقة العام ل ألن ا ل ل ل يلط فية  الاكةلتنظميا
تحط تاتورية،  ّخاصة خالل املراحل األوىل من ا� ل نظك ية و ّم الرأسام ت م يف ذات الوقت لل

تاجربط وحدات  نفردة ناإل توسّالص - مل ا ّغرية وا ية- طةمل إن هذه . ك عىل قاعدة اشرتا
ت<رات Xيةّو يف مقد( الفردية س ت<رات الفال X حمهتا يا يف )س نخرط إال تدر جي، ال  ت

توزيع نظمي Xشرتايك العام لإلتاج وا لطريق ا ن تظم لسـّ وبفضل ا،لت اvي والقوي ملنند ا
يع قوّتقد ية  مجلمه ا�و� العام تصادي سعي لكف ؛اهتمن تعاويىل X مæتحويل نظا ق   ¸إلكراهل
يةّ إالينهتـيال  تاجئ  ب  سلب باريةنتعاوية مآل لك  ذاوك .ن   .جإ
بري من الوحدات .3 يةك إن وجود عدد  تا جاإل ت<راتويف مقدمهتا ( الصغرية ن Xس 

ية، ت ،رشاتوال، تاعضيلا حالفال ّناديق ا ل ب�ان ، ال فقط يف )، وغريهاالصغار جارص لا
تعم َا تعمةرملسـ به ا َ و سـ شلكةرملشـ يث  تصاد�  تأخرة ا ّ وا ت حمل  امجلاهري الربجوازية الصغرية ق
ية ساكنغلبأ تصاد الرأساميل العاملي ل ا X ساحقة، بل أيضا يف مراكز ق ا الوال�ت (ل

يا، و يف  ية، أملا تحدة األمر نا قدر معني، جيعل من الرضوري ب -  ) معنيّإىل حدإجنلرتا يكمل
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تطواتدرجأوىل ويف  ّ ا سفر، احلل ّاظ عىل ا تصادية، احلمن \ة كونهوق ل اظ فق ص� ا
نظام عىل  ّا نقديل تصادية . ، اخللا X نوع األشاكل قإن  برية (ت ية ا ناعة Xشرتا لكمن ا ك لص

تاج  ت ونوع ، الرصاعفيه نتفيياvي ال ميكن أن ) والفال,احلريف الصغري نإىل اإل
بقات وما ي ية اليت بلاقلطا لها من جتمعات  ها اهطبق شا تلفة يف  تصادية  ط دوافع ا نق خم

تصادية X ها ناضل من أجل مصا قو حل تصادية ، ت X ياة يادين ا يع  قوأخريا، توجد يف  حلم مج
متع الربجوازي ال ميكن أن تضمحة موروثاتف وعاداعرأ لك .  دفعة واحدةّل� عن ا

يحة عىل أساس ا سب  ية  تصادية العام X يفرتض أن متزج اإلدارة èحصذ ن بل وق، لّسق
بضائع العاديني تجي ا ت<رات  برية وا ية ا ناعة Xشرتا لبني ا ن ك ملص س  ّنإ :بعبارات أخرى. لك

ية  ا من شأنه أنمزجق ّحتق ناعة Xشرتا يادي  ك يضمن، يف ذات الوقت، ا�ور ا ّللص لق
ت� وأقىص هنوض لكند ا ية من ع ت<راتئيسـ الر Xيةس ية معل عظمت ّلكامف. ح الفال مه أ

تصاد الوطين شـتّتنيمللصغار االفالحني ا X ية  عظمتّإال وق يف مجمل ّأ سدمه ّور ا  ،وقل
يطوضعفت  بارش وفق  يري ا ية ا ختطأ مل سـ توقعات لتمه تصاد اإلجاميل  X يط ّ وخضع  ل قختط

تصادية العفوية X تصاد ّوالعكس، لكام . قالعالقات X تصاد الصغري يف X قاكن ثقل ق
ت�، وعظ� Xشرتايك  العملاكن جزءإال وضعيفا الوطين  تجالقوى  كعظمت   ةملنا
شرتكة ةاملمركز سّتقلص مدى ، وملوا ّا يط إجاميل جتاه عفوية عظمت، ووقل ية  ختط أ مه

ية  ،بادللتّقوانني ا يط مهوعظمت أ توزيع وفق  بارش لإلتاج وا يري ا ختططرق ا ل ن مل لتسـ
ّبمو مرسوم يااقط   .مل عا

X ناعة تصادية  Xية و للصإن الفضائل ا قن يع لتق ية  برية ومركزة ا�و� العام ية ا مجلشرتا ل لكك
تصاد راكئز X برية(ق ية  ت<رات فال نوك، ا كناعة، نقل،  ب حص تصاد ...) س X يري قو تسـ

ها  رشيع إداري ورضخمطط، (مجملوفق خمطط، وقوة ا�و� يف   لك ،)عامترشيع تائب، 
يحة  ياسة  ية  تاتورية العام بع ا� حصذè يؤدي، رشط أن  سـ ل ك تأخذ مزيان  أن يأ –تت

يح شلك  بار  X حصالقوى بعني ب نارص - عت لع إىل إزا� خملفات رأس املال اخلاص وا
ية اجلديدة، اليت ت ُالرأسام ياء وكوالك(و� يف املدن كام يف األر�ف ل ، من )غنفالحون أ

تجارة  يا  برية  ها حرية  بضائع يف إطار الظروف اليت  يط  تاج ا للتطور اإل س ك لل سـ بن نختلق لب
س ّوا تظمةإزا�  ،وقل تة و gن ية من . مب ت� الر ئيسـإن ا ت<راتلك Xية س أي (ح الفال



36  

توسطة ت) ملالصغرية وا تظام بواسطة ا لندمج ¸ ن تعاون الفال,يةنواعت يع أشاكل ا ل وتو  سـ
نظام يف  ّا تطورةالعام لل ية ا ملالشرتا   .ك
تصادي ّإن X شاط ق أشاكل ا هر الرأساميل،  وطرائقه،لن ة بعالقات تمربطيه ملظذات ا

سوق  تصادية لا Xية(ق نقد بدل العمل، رشاء ويع، قروض  مية، ا تخالص ا بنكا ب ل ، لقسـ
ية طاملا أهنا ختدم، أكرث فأكرث، )وغريها ساعد لالشرتا ك، تلعب دور  ها من م بلما يقا

تصاد X شرتايك يفX ية، أي القطاع سات اشرتا قمؤ ك   .س
س ّوهكذا، حتمل عالقات ا تصادية ل X ية طاملا -قوق يا ية و تاتورية عام ناè د سـ  سـ ل ك ه

ليحة من جانب ا�و� ا يحص ها- ةفييتسو  ت· تسامه. حتطم خالل تطورها بذور 
تاج ّالعالقات يف إلغاء رأس املال اخلاص، وحتو تصاد الفال, ومتركز وسائل اإل X نل ق

هّ ية،  فتسوتركزها بني يدي ا�و� العام سإلغاءل ل ّ عالقات ا تصاديةل X قوق.  
تاتورية جيب بل لك يشء من مصاحل ا�فاع عن د نطلق  تصادية أن  X ك عىل اإلدارة قت ق

ية بقة العام لا ندلط ثورة ع  يني وحرب مضادة  سكري من جانب الرأسام لل احøل تدخل  ل ع
يةّ ضدطوي� األمد تاتورية العام ل ا� ية قواæا . ك يو ياسة  عوميكن أن تفرض الرضورة  شـ سـ

تصاد احلرب  ية احلرب«(قا عيو ست سوى )»شـ يدلي اليت   Xسـهتالك من أجل شـتر
يةمرفقةا�فاع  نارص الرأسام ل بضغط حاد عىل ا تجارة ( لع به �م حلرية ا لجحز، حسب  شـ

س ّولعالقات ا تاج الصغري ولك مال يق النطالق الفردية يف اإل نوق وقلب  تيربط  مع
ي بالدضلتخف¸ تجة يف ا ل من القوى ا ياسةترضب). ملن ية احل«( لسـ هذه ا عيو ) »ربشـ

توزيع العقالين للمخزون ى القاعدة املادية � بالد وتضمن ا ية داخل ا بقة العام لأعداء ا ل ل لط
سل،املوجود ّ وسامه يف ا�فاع ا مل يةت بقة العام تاتورية ا لح عن د لط تجدوإهنا. ك  يف ذè ل 

ها يا  لتربيرا �ر بارها نظاما . خي يةاسـياسة يف » عاد�«عتلكن ال يكن ا تاتورية العام ل�  ك
تصاد Xيةق.  
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تاتورية بقةكتواصل د بقي يف ظروف جديدةيلام العلط ا ، عنيدإنه رصاع . لطة الرصاع ا
تصادي، تربوي وإداري، سكري وا يف وسلمي،  قدموي وغري دموي،  ع  قوى ّ ضدعن
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يده، متع القدمي وتقا لا بقاحطام اخلارج وضد يي رأساملّ ضد� تغلط ا ِت ا  داخل� ملسـ
بضاعي ومل يقىض علهيا  تاج ا بالد، وضد بروز برجوازية جديدة تو� من اإل لا ن   .ُبعدل

بقي  لطتواصل الرصاع ا يدي ية، أوها شلك  بعد أشاكل جديدةب لعنا لية احلرب األ هلتصف
نظام رصاع بني خملفات  ّا تصادي القدمي وبروزه من جديد،ل Xمن \ة أوىل،ق  

تصادواألشاكل Xشرتا X قية يف يةك g تغري ن، من \ة ها رصاع الاهذأشاكل ت، و نفس 
تطور Xشرتايك بتغري  تطوريف بداي ةّ بعض احلدتكتيس أن اميكهنولمراحل ا   .لة ذè ا

بقات واّتحددت ية جتاه ا بقة العام ياسة ا ل  لط ل لط يةفئاسـ تا بادئ ا ية األخرى ¸ øجX لت ل مل  ع
ية تاتورية العام ليف بداية ا�   :ك

برية . 1 بار املالكنيلكالربجوازية ا سهم و نفينسخرملاواألعوان القداىم  ني العقاريكو
ية  بقة العام يا، مه أعداء ا ية ا بريوقرا لبقاهتم واجلرنXت وا لط لعل ط ل  يقومو. ينفراّسلالط

نضال أكرث مه ّضد ّا ية ،كقاعدة عامة ،ال ميكنو. رشاسةل تعامل القدرات ا مي ا عند لتنظسـ
يا لك مؤامراتإال  ،جزء مهنم ية وتقمع هنا بقة العام تاتورية ا تقوى د ئبعد أن  ل لط ك  ت
تغلني  ِا   .وجهامهتمملسـ

ثقف. 2 يد الربجوازيةعىل تربوا لقد. نويلفنّن اوملا تقا ل ا ئات و.ل يالفا تانة  مهنملعل ا مب مربطة  ت
يادة رأس املال ية أن تأخذ بعني ف ؛قمبراكز  بقة العام لعىل ا بارلط Xرة أن و رضعت

شجتسـتعم ناء Xشرتايك وأن  تصة يف معل ا ية ا øجX ّل ت· القوة ت ب V ع بلك لع
ية، يف الوقت اvي تق ثورة العام تعاطفني مع ا لالوسائل احملايدين مهنم وخصوصا ا ل يه ممل فع 

ّشد ثورة ةب ثقفمن جانبلل لك حركة مضادة  بوهنا العداءنيمل ا نا ص اvين  ر ّفإذ تطو. ي
ن ية آفاق ا بقة العام با ل ية إىل أقىص مداها، للط ثقايف لالشرتا تقين وا تصادي وا X كاء ل ل ق

يني ثقفني ا سب ا نفإهنا تعمل عىل  مل تظاملفك هم حتت تأثن ¸  وتضمنها الفكري ريجتعل و
تحول Xجøعيمعوهن ية ا ل يف    .معل

يوعي  احلزب æّمةتمتثل . 3 سل يكسبجتاه الفالحني، يف أن لشـّا ّته لك ا ل اكن قضي
تغلني والاك َا متدا يف ذè عىل عامل الفالحسـمل بقة . ةمعدحني يف األر�ف،  لطوتقوم ا

ية تلف رشاحئ الفالحني لالعام يزي بني  خماملظفرة  بار ما للك مهنا من . بمت X عتوتأخذ بعني
ية به العامل وأن ؛مهأ شـ وجيب علهيا أن تدافع بلك الوسائل عن الفالحني الفقراء و

ياد،قارينياملالكني العتعطهيم جزءا من أرايض  توسطني موضع  ح وأن تضع الفالحني ا . مل
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تحالفة من  ية ا بدهيا الربجوازية الفال ملوأن تقمع لك مقاومة  وجيب . املالكني العقارينيحت
ناء Xشرتايك، من  تاتوريهتا وتطور ا ية، أن متر بعد أن تقوي د بقة العام بعىل ا ك ل للط

ياسة حتالف  توسطني إىل  يد الفالحني ا سـياسة  مل ي بل أي حتسـ هم، دون أن  تقدامئ  مع
هم سلطة  معتقامس  ية إمنا تعرب عن ف ؛لل بقة العام تاتورية ا لد لط أن ما من أحد مفاده  أمرك

ي� سو يادة مجمل ا لشغيف مقدوره  ينيىق نا ع العامل ا سلطة،لص تاكر عاميل  لل وأهنا ا  ،ح
رش ي�، مع عديد ا يعة ا ية،  بقة العام لويه أيضا شلك خاص من حتالف ا شغ طل ل احئ للط

ي� ية من ا شغغري العام يا، ولقمع مقاومة وحماوالت به  لإلطاحة رأس املال ّ ضدلل ئهنا
يةا، �ممقعاإعادة تركزي الربجوازية    .هتاوتقوي ك وإلرساء Xشرتا

يةأكرث  الربجوازية الصغرية احلرضية، بني تتأرحج. 4 بقة  جعالر تعاطف مع ا لطسوادا وا ل
ية ها . دون توقف ،لالعام سـهبا حمايداموضعضعجيب و ية قدر تك أيضا، وأن  بقة العام لا ا لط

هدف، و .اإلماكن ليق هذا ا يهتا الصغرية وبعض احلرية يف املعامالت ُحيلتحق ملكافظ عىل 
تصادية، وحتر Xّ نوعة يف ر من نري قرض الر¸ق ساعدات  ية  بقة العام ها ا ت وتقدم  م ل ملط ل

نضال  ّا هاد الرأساميلّضدل X يع أشاكل ضط    .مج
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نظامت امجلاهريية وي ية، جذر�عالقاهتملتغري هدف ا نظامت العام لا، ويف مقدمهتا ا  ،مل
ية تاتورية العام هام امللقاة عىل عاتق ا� يق ت· ا لخالل  ك مل نظامت . حتق نقا¸ت، ويه  مفا ل

ية جامهريية  تعام ية، يه يف تظم فهيا وترتىب ألول مرة نل بقة العام لأوسع رشاحئ ا نظام لط ّا ل
نضال  ية  للالرأساميل األداة الر ل ا رأس املّ ضدلعمل امجلاهريي¸رضاب، مث إل¸ئيسـ

متركز ند أسايس . ل ودوتهملا ية إىل  تاتورية العام نقا¸ت يف ظل ا� سـوتحول ا ل ك ل ت
ب ية، اليت جتذب امجلاهري الواسعة من ا يو تاتورية ومدرسة  لطل� ع شـ ية يف للك لقة العام

ناعة،  يري Xشرتايك  للصية ا سـ يع أ\زة ا�و� ولتمعل بارشة  نظامت مربطة  جبمإىل  مت م
ها ساهرة يف ذات الوقت عىل مصاحل  شا يع فروع  طوتدخل يف  ن مج ية ات لبقة العام لط

تة وا ثا ملا ب ل وحماربة ا،بارشةل ً بريوقراطي يف أ\زة ا�و� اتشويهِ ل ا يل  ّقدموت. ةفييتسو
نقا¸ ناء لا يادية  للبت الكوادر ا بقة جاذبةلق رشاحئ الواسعة من ا لط يف هذا العمل ا ل



39  

ية ناضل،لالعام بقات القربة من تشويهل اّ ضدت و بريوقراطي اvي يو� من تأثري ا ي ا لط ل
ية و بقة العام لا نقص يف لط نقا¸تمتثل ف. ثقافة امجلاهريلمن ا نحو،لا ّ، عىل هذا ا يلك ل ه 

Xتصادية و X نظامت قا ية مل øيةا عندعج لبقة العام   .لط
ية تعاويات العام لا ن نظام يف ظل  ل ّا يا الرأساميل،ل تواضع  بحمكوم علهيا بدور   رمغ ،نسم

ياألوهام نظامتت فدوما ؛ةح اإلصال ّحول إىل ملحق  لل نارص الكن ميكهن. ّ بح  ع أن  تص
ية  ّأسا ية مكونةسـ تاتورية العام توزيع يف ظل ا� لهاز ا ك ل   .جل

تعاون  تاج(الفال, لوأخريا، ا رشاء والقرض واإل يع وا نتعاويات ا ب لن نه وجيب )ل إذا -ميك، 
ّيداكن  تظامل اج ناضل ¸ نيادة، و ي ية وميكّ ضدق نارص الرأسام ّ ا ل  أوسع إرشاكن من لع

شغالني امل ية ّدمعنيلجامهري الفالحني ا بح أحد األشاكل الر ية، أن  بقة العام سـ ا يص ل ئيلط
نة  رش. لريف¸ياليت تربط املد تعاوية اليت أقاæا الفالحون واليت لإن ا ناكت ا طاملا أهنا -ل

تة gتحو-ب  ّ ية، إىل مؤت يان يف ظروف الرأسام ّسل يف معظم األ ل ية ح توضع (لسات رأسام
تصادي  X ية والوسط نوك الرأسام ية وا ناعة الرأسام يه �بعة  قشلك تكون  لف ب ل للص لب ٍ

تاتورية العامنحىت) الرأساميل بوجه عام تلفا متامامنحىلية ك يف نظام ا� فهـي . خم آخر 
ية نوك العام ية وا ناعة العام لبع ا ب ل لص لت يحة ... ت ياسة  ية  بقة العام بعت ا حصفإذا ما ا سـ ل لط ت

تعاويات وخار\ا وقامت ا تظام داخل ا ية ¸ نارص الرأسام لّصوحوربت ا ن ل ن ل ناعة لع
بح أحد الراكئز الر تعاون الفال,  يادي، فإن ا ية بدورها ا يصXشرتا ل تحولقك ّية  لل ل ئيسـ

ية الفالحة  ،ن تعاويات Xسـهتالكميكن أن تكون. كXشرتايك يف األر�ف واشرتا
يون ية اليت تقودها الربجواز�ت وأعواهنا Xشرتا تعاويات الفال كوخصوصا ا ن -حل

يون، يف  ب�ان، أطرّأول األمر،طا�ميقرا ناء ال يف بعض ا ثورة وعرق� ا ب للعمل املضاد  للل
ث تصادي  Xلل يةق   .لورة العام

ية وحدة اإلرادة والعمل يف اكمل معل  بقة العام لتضمن ا نضال لط ّا نظامهتا ل ناء يف  موا لب
يلوتدعوها ألن تكون راكئز ا�و� ا. تنوعة جداملا نضال ة وربط ذè فييتسو ّا ¸مجلاهري ل

يادي للحزب  ية عرب ا�ور ا بقة العام لقالواسعة من رشاحئ ا ل يوعي لط يف نظام لشـّا
ت يةكا�   .لاتورية العام

نظامت األخرى  نقا¸ت وا بارشة عىل ا ية  بقة العام ملمتد حزب ا ل ل ملط لطبقة ّاليت جتمع ايع
ية، و نظامتمن خالليعمتد، لالعام ّ ت· ا تات، (، عىل الفالحني مل سو يا تعاوياتفيل نا ، ل



40  

بة  يةلشـبيا يو ّا ع نحو،فيقود...). لّشـ ّ عىل هذا ا نظام،ل ّ اكمل ا بقة ال. ل ية للطفال ميكن  لعما ّ
تلقاه  ند اVلص واملطلق اvي  متع اجلديد إال بفضل ا نظم  ّأن تؤدي دورها  ت سـ ّمك ل ّ للمج b ّ

ية  ها إرادة  نظامت امجلاهريية اليت حتر تات من ا سو بقسلطة ا طك ّ مل ي  يقودها ّ�مة اإلجامعفيل
  .احلزب
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يا �ى لاجممتع اجلديد، يف �ا  يفيقيادلاور هذا ا� ّبتطلي ثقافة العامة، نضجا ثقا ف ا ل
ية  بقة العام نفسا ل يعهتالط هر  طبها، وإعادة  ن دون ّها اخلاص وأن تكودهجب ّ اخلاصةص

هامانقطاع كوادر جديدة  نابع العمل ّ اخلاصةفاكحفة من صفو يع  ساب  م تكون مؤه� ال مج كت
ناء ية ا هم يف خدمة  ية واإلدارة  بوا معل لن لتضع ية اجلديدةلتق ثقافة Xشرتا ك Xشرتايك وا   .ل

ثورة الربجوازية، اليت قامت بقة جديدة طلّبتت اإلقطاع، ّ ضدلفإذا اكنت ا ط وجود 
نة بقة ا ثقايف عن ا ها ا ية  ميرا لط ملهل نضج سه،بق متع القدمي  نف، يف صلب ا نهتا � همي ومتارس 

تطو ية،  ثورة العام تصادية بعد، فإن ا X ياة ّيف ا ت ل ل بقة ؛ظروف أخرىر يف قحل لط فا
ية يف  نظام لالعام ّا يل ياسة و هَدة يف ا تصاد، و X تغ� يف ّالرأساميل،  مق مضط سـق لسـ َ ٌم يف  ٌدةٌ

ثقافة تحو،لا ّ وال  سلطة ت تويل عىل ا ها إال يف مرح� Xتقال، بعد أن  لل يه  سـ تن نفس
ناء ها بدروس معل ا تخدم العمل وترثي  ناعة و تاكر الربجوازية  بوحتطم ا سـ لللص ست  نفح

ساعا ية ّإن تكو. تاألكرث ا يق Xشرتا يوعي جامهريي و ين وعي  ك  ّبان تغريتطلّحتقشـ
ناس، وهو تغري غري ممكن إال ¸ملامرسة ثورة؛لجامهري ا ثورة إذن رضورية ال فقط . ل ¸ لفا

نة ال ميكن  بقة ا ميِألن ا هاملهلط يح طإسقا بقة اليت  ي�، بل أيضا ألن ا ت· الو تط إال  لط سـ ب
يع  متع اجلديد تسـتطهبا ال  بح قادرة عىل خلق ا متع القدمي و �أن خترج من أوحال ا تص�

ثورة   .لإال ¸
يح  تاج، أن  تاكر الرأساميل لوسائل اإل ية اليت أطاحت ¸ال بقة العام تطجيب عىل ا ن ل حلط

ية سات العمو تاكر الربجوازي للمؤ مأيضا ¸ال يطر عىل لك املدارس مبا : سح تسـأي أن 
يا  ية ّوأن تكولعليف ذè املدارس ا بقة العام لن يف صفوف ا ينيلط تصا صا تاج خ ن يف اإل

نظمني( يني،  مندسني،  ن æيني...) ف تصا صوا ينيخ سكريني وعلامء و ن  ّ إنام لك ذè... فع
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يةهو، بقة العام ية ا ل من \ة  لط ية خاصة تæّمة ،قض تطوير æّمةاف إىل ضمه ذات أ ل ا
يا  يا ية، تكويهنا  ثقافة امجلاهري العام سـالعام  سـ ل ها ل ية معار فو تصاصاهتاتمن ية، وأن خوا لتقن ا

يد العمل Xجøعي واإلداري و لشئ فهيا تقا نضال تن ّا بقة ّضدل ملسـ بقا� األحاكم ا
  .الربجوازية والربجوازية الصغرى

ّندما تكو ية قواها ع بقة العام لن ا يةلط ها يف ّ اخلاصةلطليعا يادة«لتضع  ثقافة » قمراكز  لا
ندما ناء Xشرتايك، و عوا نارص جديدة من لب تعاظم ت· القوى عىل ا�وام، مدجمة  ع  ت

سار حتول  ية يف  بقة العام ما ل ها إىل الط ية  بقة العام سام ا ية ا ثوري و نفسثقافة ا ل لط نق ملغ ل ل
ية املظف»متأخرة«وأخرى » متقدمة«عنارص  ناء Xشرتا ندئذ ميكن ضامن جناح   ،ّ ك ب  رع

ساد ّضد بريوقراطي ولفا يةتفّسخل ا بقة العام ل ا   .لط
ية،  بقة العام للكن ا نارص من  ، أيضالّحتولط بقات األخرى وعديد ا ثورة، ا لعخالل ا لط َل َ

ية ي� الفال حالربجوازية الصغرى يف املدن واألر�ف ويف مقدمهتا وعىل األخص ا . لشغ
بقة رشك ا ُوإذ  لط يةت ُ العام ناء Xشرتايك َ امجلاهريل ها يف ا ية وتد ثقا ثورة ا مية يف ا ب ا ل لل جم ف لعظ

يةدها وتربهيا بروح ّوتوح يو ّا ع يويةلّشـ ناضل  يت من وسائل وإذ  حب بلك ما أو ت  ّ ضدت
ية ية وا بقة العام نفعيع املذاهب املعادية  ل للط تظاملمج ناد وا ناضل  ن وإذ  بع ية ّ ضدت م ظال

بقات ّ، فإهنا حترضّالريف متع إىل  سام ا ط إلغاء ا يةاألر يعىل قاعدة تطو(�نق  عشاكل امجلا
تصاد   .)قيف اإل

ية اليت هتم أوسع امجلاهري، من ب ثقا ثورة ا فني أهداف ا ل نضال  يأخذل ّا يون ّضدل ف ا�ين، أ
شعوب، مزن� خاصة نضال  هذا تابعيوجيب أن . لا ّا  َوجيب أن تلغي. مانتظ¸ ودون لكلل

ية ُسلطة بقة العام ل ا نة،،لكنيسةل مع دّلكلط بقات ا مي اليت يه عون ا  من جانب ملهلط
�ـي لك.ا�و ّ وأن  يني، وأن تقمع دون ّدخ تتهن تعلمي احلكو سة يف الرتية وا مل  ل ب للكني

ية نظامت ا� ثورة اvي متارسه ا شاط املعادي  ينرمحة، ا مل لل ية . لن سلطة العام بل ا لوإذ  ل تق
يح  ية، و تطاحلرية ا� ني يازاتَ نا، فإهنا يف ذات الوقت تقوم مت¸ æمي ا�ين اvي اكن 

تعلمي واكمل الرتية عىل  وسائل بل ما �هيا من ا�ينّ ضدبنشاط دعايئ ناء ا يد  ب، و ل ب تع
هوم العلمي    .للعاملاملادي ملفقاعدة ا
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تلفة و سارات  ية عن  ثورة العام خمتج ا م ل ل نةنت ية ¸ملعىن مغري مزتا ناè ثورات عام ل،  فه
تحول إىل ثورات -لنوع ا�ميقراطياألصيل لللكمة، وثورات من ا تالربجوازي اليت 

تحر ية، وحروب ا ّعام ل يةل ثورات الو نر القويم وا ثورية إىل . طل سارات ا ـي ا لوال  مل نهتت
ية إالا� ية العام ّتاتورية العا ل مل   . يف آخر األمرك

تاكN، اvي  تطور الرأساميل غري ا ملإن ا يةّدتحيل نوع أشاكل،ل يف مرح� اإلمرب� بب  ت   يس
Nتاك ية ومنوا غري  مالرأسام ب�ان ول تلف ا ل يف  ّنوع خم ثوريةظروفت سارات ا ل ا  مل

ي ياتّوتؤدي اهتا،صوخصو نو إىلملعط هذه ا  ّ ية عىل ت بقة العام يالء ا لع طرق وطابع ا لط تس
يا نه �ر سلطة أمرا ال مفر  خيا يام بعض . مل ب�ان  قوجتعل من الرضوري يف بعض ا ل

ت ية حنو ا� كاملراحل Xتقا ل نون ية و ّاتورية العام ت ناءل ية يف طريق ا بع أشاكل Xشرتا . لك
ب�ان إىل  تلف ا ية يف  تاتورية العام لميكن اخزتال الظروف والطرق املؤدية إىل ا� خم ل ك

يةاثالثة أنو   :ئيسـع ر
ي. 1 تطوهتالب�ان رأسام ية ا ّ عا ل يا، (ر ل ية، أملا تحدة األمر نالوال�ت ا ، )، اخلإجنلرتايكمل

تمتت· قوى  يةنإ متركز، قويةجا تاجا شديد ا ل وإ تصاد الصغري ،ن ق ويس لال سوى فهيا ل
يا يفة  ية  سبأ ضع يد، أنظمة و،نمه نذ زمن  بعت· ،  ية برجوازيةممت ية دميقرا يا ط  سـ  ّ إن.سـ

يايس الرييس قوام امل ئطلب ا ب�ان ،لرب3مجيف السـ بارش إىل  هو،ليف هذه ا مل Xتقال ا ن
ية تاتورية العام لا�   .ك

نقاط اجلو تصاد يهلا X بري من :قهرية يف جمال بري ونظمي عدد  تاج ا ك انزتاع اإل ت لكن
ية ا سات الفال لاملؤ يحس يا من . ة �بعة ل�و�فييتسو يف  سبومقابل ذè يوزع جزء  نضع

متراراألرض عىل الفالحني، و سـيب سـا سعىل ن  ّعالقات ا تصادية العفوية، ل X قوق
ّورسيع منو تعاونت ية بوجه عام وا ل Xشرتا تصاد الفال, بوجه خاصك X ق يف.  

توسط . 2 يا(مب�ان ذات تطور رأسامل  با نإ بلقانسـ ل، الربتغال، بولويا، ا�ر، ا ، )اخل، ن
يا من ّفات هامّاليت حتافظ عىل خمل نظام نسبة  ّا شـبه اإلقطاعي يف الزراعة، ومت· يف ل
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ية،ًذات الوقت حدا ناء Xشرتا ك أدىن من الظروف املادية الالزمة  ـي بعد لب تهن لكهنا مل 
ب�ان، أن يكون حتو،من املمكن.  الربجوازيا�ميقراطيلحتوها  ّ يف بعض هذه ا ثورة ل لل ا

يا ية رسيعا  ية الربجوازية إىل ثورة اشرتا سبا�ميقرا ك بعضوميكن يف . نط  أن تقوم ،خراآل لا
ية ثورة العام تلفة من ا لأنواع  ل  دميقراطيæامت ذات طابع برجوازي علهيا اجناز  لكن ،خم

ية دفعة واحدة، بل ترتكز خالل .معيقة تاتورية العام نا، أن ال تقوم ا� ل مفن املمكن  ك ه
تاتوريةّحتو تاتورية  العامل والفالحنيكل د ية إىل د ك ا�ميقرا يةالعامل Xط وحاملا . كشرتا

ية ية حركة فال بقة العام توجب أن تقود ا يا، فإهنا  ثورة طابعا عام حتأخذ ا ً ل لط سـ ل ي-تل ة عزرا
ية فهيا. واسعة ثورة الزرا عإذ تلعب ا بريا جدابوجه عام ،ل  وفاصال يف بعض ،ك، دورا 

يان برية يوضع حتت ترصأو. حاأل ية العقارية ا ّناء انزتاع ا لك مللك بري من ث كف الفالحني جزء 
س. األرايض احملجوزة ّوحتافظ عالقات ا برية ل ية  تصادية عىل أ X كوق مه تصار غداةق ن ا

ية بقة العام لا ية يه ىحدإو. لط ناء Xشرتايك أ مه أكرث æامت ا سريلب  حنولفالحني ¸ لا
تعاون تاج،لا يات إ هم يف  ن مث  مجع يا.جتميع ناء يه أنه بطيء  سب إن مسة هذا ا ّ نب ل ّ.  

تعمرة . 3 به  تعمرة و َب�ان  سـَ شـ مسـ ند،(م تني، الربازيل،(و�بعة ) اخل لهالصني، ا  جناألر
ناعة ويف بعض األ) اخل نني ا لصمت·  تطوج ناعة  ّيان  م ية يف أغلب صح فرة، لكهنا غري اك

ناء  يان  ٍاأل لب ناء ح ية  بXشرتا ية . المسـتقك øجX مين فهيا العالقات عويه ب�ان  من هت
يوي«لقرون الوسطى واإلقطاع أو ا تاج اآل سـمنط اإل ية » ن تصادية وا X ياة نيف ا بق لحل

ية عىل حد سواء ي. قالفو نا سات ا عوأخريا، إن أمه املؤ لص ية وأمه س تجارية وا لبنكة وا ل
ية ية األ يعات واملزارع يه بني أيدي ا�موعات اإلمرب� نقل وأكرب ا بوسائل ا ل لض إن . جنل

ية وّ ضدللنضال سابقة عن الرأسام تغالل ا X ل اإلقطاع وأشاكل ل نضال سـ ّا يل ل سبيف 
تواصل، من \ة أوىل، و نفس  ية  ثورة الزرا ما ب ع نضال ل ّا يل ل تقاللسبيف  Xينوط السـ 

ية g نا، هلام،نمن \ة ية أوية،ه  ل أ ية يف هذه . مه تاتورية العام لإن Xتقال إىل ا� ك ن
تحضريية ب�ان، غري ممكن، كقاعدة عامة، إال عرب مج� من املراحل ا لا  عرب مرح� اكم� ؛ل

يةّمن حتو ية إىل ثورة اشرتا ثورة الربجوازية ا�ميقرا كل ا ط ناء Xشرتايك فهيا . ل لبوجناح ا
يةّتقدمبا  ، يف أغلب احلاالت،وطمرش تاتورية العام ها دول ا� لمه  ك مساعدة  من ل

  .مبارشة
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تأخرة جد ب�ان اليت ال تزال  ّيف ا م يامثال، (ا ل يث ال يوجد عامل )يقيف جزء من إفر ح، 
يث ال تزال ،يأجراء أو تقربا ال يوجدون بائل و ساكن يف  ية ا يش أ يث  ح و ق تع لح غلب
ية من ا لتوجد أشاكل بدا يث ئ حنظمي Xجøعي و يةالربجوازية الت نعدمة تقرباطنو ي  ، م

تحوذ عىل األرايض سكري ا تل ا ية بدور ا يث تقوم اإلمرب� سـو لع حمل ملل هنا يكون . ح
نضال  ّا تحرل يل ا ّيف  ل تصاره، ميكن أن وطينإن الهنوض ال. ر الوطين يف الصدارةبس ن وا

ية دون املرور  نا طريقا لالرتقاء حنو Xشرتا كتح  ه ية إذا قديف ّمبرح� الرأسام ها دول ل لمت 
ية وقوية ساعدة  ية  تاتورية العام فعلا� م ل   .ك
سلطة عىل جدول يستهكذا، ففي املرح� اليت يوضع فهيا ا ية عىل ا بقة العام لالء ا ل لط

تقدمة ية ا ب�ان الرأسام ملاألعامل يف ا ل ية قامئة يف احتاد ،ل تاتورية العام يث ا� ل و ك ح
هور�ت ا لا يمجل ية،ةفييتسو ية عا ثل عامال ذا أ ية اليت  مل Xشرتا مه مت  يف هذه املرح� -ك

تعم ب�ان ا َميكن  سـ تعممللل به ا َرة و سـ تفاقترة ملشـ ية، بفعل سـاليت ا ية العا مل تغلغل الرأسام ل
ية  ية واحلركة العام تاتورية العام ند ا� ساعدة و بلغ تطورها Xشرتايك بفضل  لأن  ل ك سـ م ت

ية معوما، رمغ عدم نضج ال ية ملالعا øجX ب�ان مأخوذة بوجهععالقات ل اكف يف ت· ا
  .عىل انفراد


�א�&	�Oل�&Kא���B3�Cوא���

�Fא�*�9G)���03א����
��א��+��U���K� �

ية ظروف  نضال صإن خصو ّا تعمرة ومرح� ل به ا تعمرة و ب�ان ا ثوري يف ا َا سـَ شـ سـ ل ملل مل
نضال  ّا تاتورية العامّالطوي� اليت ال مفرل يل د ك مهنا يف  يةبس  ويف طل والفالحني ا�ميقرا

ية، تاتورية عام ليل حتوها إىل د ك لس يةّب ية احلامسة للعوامل الو ن وأخريا، األ  لك ذè -  طمه
يةيفرض عىل األحزاب  يو ّا ع تلفة جيب أن هيe لّشـ ية  ب�ان æامت خصو خم يف ت· ا ص ل

تاتو كها الطريق أمام ا� يةريقحتق   .لية العام
يةترى  ّاأل ية مم يو ّا ع هامت يه أن لّشـ   :ملأمه ت· ا

ية. 1 ية الزرا بريوقرا يني وا ية واإلقطا ية األ نة اإلمرب� عقلب  ط ل ع ب ل جنمي   ؛ه
ية عىل أساس سوإرساء. 2 تاتورية العامل والفالحني ا�ميقرا في د ط   ؛تاتيك
ية. 3 تام وتكوين ا�و� الو تقالل الوطين ا Xن ل   ؛طسـ
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4 .�  ؛إلغاء ديون ا�و
سات . 5 ينياستأممي مؤ نوك(ى  الكربلإلمرب� بناعة، نقل،    ؛...)ص
تابعة ع رزااملجحز . 6 يةلكنيلامللا سات ا� نائس واملؤ بار وا ن العقاريني ا لك يلك  تأممي .س

  ؛األرض
  ؛يوم معل من مثان ساعات. 7
يش ثوري عاميل وفال,. 8 جنظمي    .ت

تداده  ساع الرصاع وا حخالل ا تابعة (ت سات ا لعرق� من جانب الربجوازية، جحز املؤ س ٌ
تعمرات ) اعة الكربىصنل، مما يؤدي حø إىل تأممي ا�لعنارص الربجوازية املعرقل ملسـيف ا

ثورة  تحول ا نا،  يادي و ية بدور  بقة العام يث تقوم ا تعمرات، و به ا لو ت مي ل لط سـ æشـ ق ح مل
ب�ان اليت  ية، ويف ا ية الربجوازية إىل ثورة عام لا�ميقرا ل ية، ال توجدط بقة عام ل فهيا  ط

سوقلبأن يعين  جيب نظمي سلطة ا يني  في سلطة اإلمرب� ل ت ية يل من (لشعبتات ا
تابعة لألجانب لصاحل ا�و�) الفالحني سات واألرايض ا لوتأممي املؤ   .س

ية بقة العام لمن \ة نضال ا سلطة، تلعب ّ ضدلط يالء عىل ا X ية من أجل ل اإلمرب� س تل
تحر ية وحراكت ا ثورات الو ّا ل ن ية ا. ر الوطين دورا عظ�طل به مهإن أ شـتعمرات و ملسـ

يا إىل  نجم أيضا من واقع أهنا، مبعىن معني، ريفا عا تعمرات يف مرح� Xتقال  ملا ت ن ملسـ
ية نة عا ية اليت تلعب دور مد نا ملجانب ا�ول ا ي ع تصاد Xشرتايك . لص X نظمي قوإن  ت

تعمرات برية، ¸ملوقف جتاه ا تحدد بدرجة  ناعة والفالحة  تعاون العقالين بني ا سـوا ك ي لص . ملل
نة عىل  ية اليت متارس  ية العا نا ية ا بقة العام ية  ميإنه إذن، أحد األهداف الر مل ع لص ل للط هسـ ئي

نضال  ّا ية وتقودهّضدل   .ل اإلمرب�
تاكرية إىل  X ب�ان ية اvي يدفع عامل ا ثورة العا حإن سري ا ل مل نضال ل ّا يل ل سبيف 

ية، ي تاتورية العام ُا� ل ئات املاليني من العامل والفالك تعمرمهنض أيضا   تاملسـحني يف ا
يةّضد ية األ ب اإلمرب� هور�ت . جنل تظمة يف  ية ا مجونظرا لوجود أوطان Xشرتا ن ملك

ية،  تعمرات، ويه أجزاء �بعة لإلمرب� تصادية فإن ا X ية وتعاظم قوهتا لسو سـ ملي ّي ق ّت ف
ئا  تدخل  تحد هبا،  ية  ية العا ناعة Xشرتا تصاد من مراكز  X يتقرتب يف جمال شق ل ت مل ك ّص ل
مين  نظام  تطور الرأساميل  نحو، مرح� ا بة، عىل هذا ا ناء Xشرتايك  æئا ا ك ل ل ن ب ّش ّ تج ل مف ي

تصادي وثقايف رسيع قسب إماكن تقدم ا ّ تتك تات عامل . ف يا، سو يا تجمع،  يندما  سـ سـ ت فيفع ّ
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ندمج يف  ية  تاتورية العما تعمرات القدمية تطورا حول مراكز ا� توفال, أكرث ا ل ك ّسـ ّ مل
ية ا يدرا مجلنظام  يلهور�ت الف بقة فييتسو تاتورية ا ندمج بذè يف نظام د تعاظم و لطة ا ك ت لمل
ية العاملي لالعما ّ.  

تاج جديد يا يف هنضهتا من \ة أهنا منط إ نحو، مدى عا ية، عىل هذا ا نبلغ Xشرتا ّ مل ل ك   .ت
™  
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يقة يف  بري اجلوهري عن األزمة ا لعمإن ا نظام لتع ّا تصاد العاملي هو الرأساميل ل X سام قا نق
ناء ية يف طريق ا ية وأخرى اشرتا بإىل ب�ان رأسام ك تاتورية و. لل ية ل� تقوية ا�ا كهد ا خل ل تش

ي هور�ت الالعام لة يف احتاد ا يمجل تأثري فييتسو ناء Xشرتايك وا ية وجناحات ا لة Xشرتا ب لك
هور�ت ا يان الحتاد ا نا نفوذ ا لوا ت مجلل م يمل ية فييتسو ية بني امجلاهري العام لة Xشرتا ك

تعمرات َهدة يف ا شعوب ا سـوا ملل ية -  ملضط ية العا ثورة Xشرتا هد عىل تواصل ا مل  ك ل تش
  .وتقويهتا وتطورها

هور�ت افال ت· عامل ا ل  يمجلمي ية يف بالدمه فييتسو حة األويات املادية الرضورية والكفا ل
بار املالكني العقاريني ية بكلإلطاحة  ناء Xشرتا سب، بل أيضا  كوالربجوازية  ب ناءلحف  ب 

سلّوصد. اكمال ّوا عدوان القوى ا ساعدة مل  �بطو ية يف ا�اخل واخلارج  مبحة الر ب جع
ية الع بقة العام لا يةلط مية، وحققوا جناحات ّوقو. ملا هم مع جامهري الفالحني ا لعظوا حتا  æّمةلف
ناء Xشرتايك   .لبيف ا

تميكن ارباط يةّ ية العام ناعة Xشرتا تصاد الريفي الصغري ¸ X ل ك لص  من ، يف ذات الوقتق
تجة الفال حمنو القوى ا ية ويملن ناعة Xشرتا يادي  كة، وتوفري دور  للص  صهر هذه األخريةق

تعاضةلفالحة، ¸ Xبقات سـو تج  تاج الرأساميل اVصص لالسـهتالك غري ا للط عن اإل ن ملن
يات مط ية احلا يس غرضه الرحب، بل  تاج  ية، بإ ّا ج بل ن تليل منو لطف د امجلاهري، اليت عنلردة ا

نثل يف آخر األمر، دافعا قو� لإلتاج يه . مت تو متركز األقىص �عامئ ا جوأخريا، ا ل ل

%+  
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تصادي بني أيدي ا Xيط إجاميل وما ق يادة وفق  ية  نا ية ا ية، واأل ختط�و� العام ت مه ٍل لق م مل
تاج تصاد وتوزيع أكرث عقالية لوسائل اإل نه من ا ننجم  ن ع ثل عوامل توف. قي  èّلك ذ ر مي

ناء Xشرتايك رسيع إىل األمام يف طريق ا سري ا ية إماكية ا ببقة العام ل ن ل لللط   .ل
تجة يف اكملXرتقاء تصادملن ¸لقوى ا بالد ق ا يع . لا ياسة  باع  نإ سـ  يف احتاد صلبةتصت

هور�ت ا لا يمجل يه اكمل الوضع العاملي وا�اخيلفييتسو يع رسيع  ية،  ميلة Xشرتا ن وإذ . تصك
ية  ية ملقاطعة ما ية بلك ذè فإهنا، رمغ تكرر حماوالت القوى الرأسام بقة العام لتقوم ا ل ل لط

تصادية، توس ّوا تصاد الق X شرتايك يفX تاج قع القطاع نوطين وذè يف جمال وسائل اإل
بضائع تاج العام وترصيف ا لكام يف جماالت اإل نقل و. ن ناعة وا لإن ا نظام لص ّا نيك يف ل لبا

تصاد الريفي الصغري اvي تؤثر  X ،متر ية، جتذب وراءها، ¸طراد  قا�و� Xشرتا مسـ ك
رسعة يف إطار تأممي  منو  تعاون اvي  بيه بدعامئ جتارة ا�و�، وا ي ل يعف   .لتصناألرض وريق ا

ية، بوجه خاص، يف ظروف حت تجة الفال ُترتقي القوى ا ح تأممي ( من متايز الفالحني ّدملن
يع األرض ورشاهئا، رضائب ،األرض نع  تايل  ب و¸ ، قروض لفائدة ّ بقوةّةيتصاعدمل
تعاو توساء الفقرنيات الفالحنيلا ّ وا نظنيطمل رشيع  ية،  تا ياهتم اإل ّ و ي ن تمجع يج تخدام ا لم ا د سـ

ياء الفالحني  ية األجرية، إلغاء بعض حقوق أ نالعام ية -الكوالك- غل يا سـ ا لسـ
ية øجXتوفر ...). عو ية مبا يكفي  ناعة Xشرتا تجة يف ا تطور القوى ا للكن ملا مل  ك لص ن ملت

ية جديدة، وجتم ّللفالحة  نذ اآلن، تقن رسعة،  مع  ت<راتب Xيعات س ية يف  ض الفال ح
ية، فإن عدد الك ية جام عفال نارص ح تصادية  ميون ص� ا يا، ومه  منو  بعوالك  قس يقب ني

ية» الربجوازية اجلديدة« يا سـأوال، مث ص�    .سـ
هور�ت ال ية يف احتاد ا لبقة العام ل يمجللط ية فييتسو املواقع   عىلسـيادةلاكة Xشرتا

يةاإل نة يف  تيجسرتا تصاديةملهميوا X ياة قا تظام خمل. حل ّويه تزحي ¸ فات رأس املال ن
سوس خالل املرح� األخرية من ّفات اليت قلّ املدن، ت· اVلاخلاص يف شلك  حمصت  ب

تصادية اجلديدة« X ياسة قا تغيل ساكن ً، وتضع حد»لسـ شاط  يع الوسائل،  سـا،  ن مجبم ل
تغلون اvين يو�ون من تطو ّالريف، أوئك ا سـ نقدملل بضاعة وا بادل ا لر عالقات  ل . ت

ت<روتدافع عن جماالت  Xس�تابعة ل�و ّ وشجل ا هات ية دمجوت. خلقع عىل  ئيسـ امجلاهري الر
نظام عاديون، إىل بضائع  منتجومن الفالحني،  ّا تصادي ال X نظمي لالعام  قت ييتلل  فيسو

تقد تعاويات ذات ا ناء Xشرتايك من خالل ا تايل إىل ا ّو¸ ل ن ل ب رسلل ّم ا يع، يف نظام ل
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تصادي اvي تقوم ب X يد تو ية وحتت ا تاتورية العام قا� ح ل ل ية ك ناعة Xشرتا كه ا ّثلوالص  فيمت
ية تاج املوسع لاكمل القاعدة . كريق Xشرتا تقل من طور الرتممي إىل طور اإل نويه  نت

ية يف  تاجلتقنا بالدنإ ها . ل ا ناء أسايس æّمةتقوتضع عىل عا ها  ب قد رشعت يف  يقحتق
ي� و(وشاسع  ناعة ا تاج بوجه عام، وا تاج وسائل اإل لثقإ لص ن هر¸شـبكة ن وجه  بءلكا
نظمي مط). خاص ّو تاج تقوم عىل قاعدة تعاوية وتطلب ت ساع يف تعاويات إ X ترد ن ن ن ت

ية لندا قو� من جانب ا�و� العام تطو. سـ ّوذè موازاة  رشاء والقرضل يع وا لر تعاوية ا ب   .لن
تصادي احلامس يف تطو X نرص ية، ويه ا ّإن Xشرتا ق لع هور�ت ك تصاد احتاد ا مجلر ا ق

يلا بري، وتجاوز، ة Xشرتفييتسو تقدم  نحو،  ية، تقوم، عىل ذè ا جبا ت ك ب ل تظم، ك منهد 
تداد خطورة  بالد الربجوازي الصغري، واملربطة ¸ نامجة عن طابع ا شـالصعو¸ت ا ت ل ل

يةرصاعال ت لطبقات ا   .اقمؤ
سات شاسعة جديدة، من  ناعة وخلق مؤ سسوف لن ختلو رضورة جتديد معدات ا لص

رسر Xشرتّة يف تطوّخلق صعو¸ت جدي ية، ويه صعو¸ت  ّا تف  يف آخر األمر، ¸حلا� ك
تصاد بالد وا ية ا تأخرة يف  قا ل ن يةهتقمل ية واحلرب األ نوات احلرب اإلمرب� هل، وبدمار  ل . سـ

س ية وامجلاهري الاكدحة عن ا بقة العام ّورمغ ذè مل تكف ظروف ا تح ل مفوازاة . نللط
ناعة،  نظمي العلمي يف ا ية وا ُطللعقالية Xشرتا لص ت ك بع ساعات ّقبلن سـ يوم العمل من 

سني ظروف معل ية  لتحعىل نطاق واسع، إن ذè مما خيلق آفاقا جديدة  بقة العام لا لط
  .هاعيشو

ت ية  بقة العام ّإن ا م ل مترس يف لط يادة حزب  محدة حتت  نضال ق ّا متدة عىل ل ثوري، و معا ل
توسط تحالفة أوثق حتالف مع جامهري الفالحني ا ملالفالحني الفقراء يف الريف و ني م

ه. وحماربة الكوالك دون انقطاع تذب  مجوإذ تقوم بذè فإهنا  تعاظم ¸طراد من يرا وجت
تصادي  X منو ية عىل قاعدة ا ناء Xشرتا ية  ي� يف  قرشات املاليني من ا ل ك ب معل لشغ ع

هور�ت ا لالحتاد ا يمجل تعاظمة يف فييتسو ية  ية وما للقطاع Xشرتايك من أ مة Xشرتا مه ك
تصاده   .قا

هدفإن الوسا بلوغ هذا ا ية  لئل الر ل نظامت جامهريية واسعة  :  يهئيسـ احلزب (متطوير 
تعاواكقوة قائدة،  يوعي، ا باب ا ية، ا تاتورية العام نظام ا� ننقا¸ت كأساس  ل شـ شـ ل ك ل لل  ياتل
ه عشـىت أنوا نظامت العامل اب يات،  تلف ا نظامت العامالت والفالحات،  م،  مجلعم خم
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نظامت ية،  موالفالحني للمراسالت ا ثقافةلصحف ل الر�ضة والعمل والرتية وا يع ،)ب تشج و
بادرة  تصاد واإلدارة،ةامجلاهرييملعىل ا X يف لك أ\زة �سؤو يني العامل يف مراكز  ق و م . تع

ناء Xشرتايك ية للجامهري يف ا نا مترة وا شاركة ا بوا ت لمل ممل هاز ا�و� . ملسـ تجديد ا�امئ  جلوا ل
نقا¸ت واحلزب  تصادية وا X يالك مبوا ل قه يني جددل تعلمي العايل ،لناضلني عام ل وتوفري ا

يع  يني يف  يني Xشرتا تكوين كوادر جدد من ا باب العاميل  مجللعامل وخاصة  ك ن ل لفشـ لل
ناء ية- لبفروع ا ية وضد احنالل ّ ضدئيسـ ت· يه الضام3ت الر بريوقرا ط ا لكوادر ال

ي øيادية اج ية ا عالعام   .القل
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هدها اندحاربعد  يات اليت اكنت  تعمرات والقو ية وحتررت ا ية الرو تضط اإلمرب� م سـ سـ ملل
يايس  تطور ثقايف و بة  ية تضمن قاعدة  تاتورية العام يرصية، فإن ا� ية ا سـاإلمرب� ل صل ل ك لقل

هد قوي يع أراضهيا  يات  جبللقو تور Xحتاد حب. بتصنم تين د سـوإذ  ق األقالمي يع
شلك �م حق األمم يف  ية ويريس  يدرا هور�ت ا هور�ت ذات احلمك اvايت وا بوا ل لف مجل مجل
تلف  ية بني  ساواة ا ية ال تضمن ا تاتورية العام ها، فإن ا� خمتقرير مصريها  شلك مل ل لك بنفس

يهنا ية  ساواة ا سب، بل تضمن أيضا ا يات Xحتاد  بقو لفعلم مل   .حف
هور�ت اّإن ل احتاد ا يةيتيفيسومجل ية،  هوكة Xشرتا ية وناء Xشرتا تاتورية العام ك ب� ا� ب ل ك

ية، ب� احتاد العامل والفالحني، وب� ثقافة جديدة عظميلب� املاكسب ا بقة العام لة  للط
ية سـسري حتت راية املار بحvا فقد. كت بقات ، ¸لرضورة،ص أ ية  للط قاعدة للحركة العا مل

ية ثورة العا نا  َهدة، ومو ملا لل ط   .، وأعظم عامل يف �رخي العاململضط
هور�ت اّألوف ب�ان يف احتاد ا لل مرة جيد عامل لك ا يمجلل نا فييتسو ية و طة Xشرتا ك

ية مركز جذب قوي،حقيقيا يه احلراكت الو طن وجتد  هور�ت . ف مجلوهكذا فإن احتاد ا
يلا ية يف األزمة العامة فييتسو ية من أكرث العوامل أ مهة Xشرتا يةيف اك ، ال فقط للرأسام

تصادي جديد اشرتايك بعد أن انفصل عن  نظام قألنه وضع أسس نظام ا ّا الرأساميل ل
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مية ية و نا ية ا عظالعاملي، بل أيضا ألنه يلعب دورا ثور� ذا أ ئ ت ثمه ثورة : سـ للإنه حمرك أممي 
ية حير ّالعام بني أن ل ثال ,  سلطة، وهو  يالء عىل ا X ب�ان عىل يض عامل لك ا ل س مل ت
بقة العام ناء لطا ية، إمنا يه قادرة أيضا عىل  تطاعت أن حتطم الرأسام بية اليت ا ل سـ ل
ية يات يف احتاد عاملي من . كXشرتا يع القو موهو أمنوذج للعالقات األخوية بني  مج

هور�ت ا لا يمجل تصادي عاملي فييتسو ب�ان يف نظام ا ية، واحتاد عامل لك ا قة Xشرتا ل ك
ية بقة العام يه ا لواحد اشرتايك  لط سلطةسـتبن يالء عىل ا X ل بعد   .تس

تصاد يف آن واحد X نظام : قإن وجود نظامني من ّا هور�ت ل مجلXشرتايك يف احتاد ا
يلا ية وفييتسو نظام كة Xشرتا ّا ية ل ب�ان األخرى، يفرض عىل ا�و� العام لالرأساميل يف ا ل

يادة ا�ال ...) املقاطعة، احلصار(واجب رد جهامت العامل الرأساميل  تصادي قو Xق
ية  تصادية مع ا�ول الرأسام X تغالل العالقات لوا ية (قسـ تجارة اخلار تاكر ا جبفضل ا لح

ناء Xشرتايك القومي، والق رشوط اجلوهرية  ثل رشطا من ا ُاvي  ب للمي سلفل  ةلروض وا
ناقصات يتعلق األمر يف املقام األول، بربط صالت مع اخلارج أيx اكن ذè ...). ملوا

هور�ت اختدم مصلحة ا لحتاد ا يمجل ته وإرساء أسس فييتسو نا تقوية  ية  عة Xشرتا ص ل ك
ي� و ناعة ا لثقا هر¸شـبكة لص يةءلكا ياكييك اشرتا ناعة تريب  ك، وأخريا تركزي  ن ك إذ . مص

هور�ت ا ندما حيقق احتاد ا لفقط  يمجلع تصادي، رمغ فييتسو X ¤تقال ية ا قة Xشرتا سـ ك
نه أن حيس جبد أ ناء Xشرتايك ميكاحلصار الرأساميل،  ية ا بنه محمي من حتطمي وارد  للعمل

نظام الرأساميل العاملي   .للومن خضوع 
ها يف  ية، æام اكنت مصا حلإن ا�ول الرأسام ل هور�ت اّ لاحتاد ا يمجل يةفييتسو ، كة Xشرتا

تجارية واخلوف من تطور  ها ا ّمرتددة، مدفوعة إىل Xجتاه العكيس بفعل مصا ل حل احتاد ّ
هور�ت ا لا يمجل يةفييتسو ية يف ذات الوقتكة Xشرتا ثورة العا مل اvي هو تطور ا ل ّ.  

ت ّإن ا هور�ت ال لوجه حنو حمارصة احتاد ا يمجل ثورة فييتسو ية واحلرب املعادية  للة Xشرتا ك
ياسة القوى  توجه اجلوهري واألسايس يف  يض عاملي، هو ا سـقصد تركزي نظام إرهاب أ ل ب

ية   .لالرأسام
تظمة يايسراصحل ملنإن احملاوالت ا هور�ت اال سـ  لحتاد ا يمجل يةفييتسو ، تعاظم كة Xشرتا

نع احلزب  يوعي متخطر عدوان ال  هور�ت ايف لشـّا لاحتاد ا يمجل يةفييتسو فرع  - كة Xشرتا
ية ّاأل ية مم يو ّا ع تاتورية قائد و، لّشـ هور�ت اكا� ية يف احتاد ا لالعام يمجلل ية فييتسو كة Xشرتا
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باته اجنازمن  يةج وا ّاأل ب�ان احل: ضطهَدينمل وا�فاع عن لك امم ية يف ا لركة العام ل
ية تعمرة،لالرأسام شعوب ا َ وحركة ا سـ ية وّ ضدملل نضال ل اإلمرب� ّا  لك أشاكل ّضدل

هاد القويم Xضط.  
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ية، اليت احتاد اعىل  بقة العام مجلا ل يلهور�ت الط يد ورصح فييتسو ية وطهنا الو حة Xشرتا ك
ناء لتحررمكتسـباهتا والعامل اجلوهري  سامهة يف جناحات ا بها العاملي، واجب ا لمل

هور�ت ا لXشرتايك يف احتاد ا يمجل نه بلك الوسائلفييتسو ية وا�فاع  عة Xشرتا  ّ ضدك
ية يايس العاملي اآل. لجهامت القوى الرأسام ية عىل لسـ﴿يطرح الوضع ا تاتورية العام لن ا� ك

ها حول هذه . جدول األعامل ية ترتكز، بصورة ال مرد  ية العا يا لفلك األحداث ا مل سـ لسـ
نقطة املركزية ية: لا سوّ ضدملرصاع الربجوازية العا هورية ا في  ل يا، اليت يمج سـتات يف رو

تقدمني اّعلهيا حø أن جتم لع حوها حراكت العامل ا مل يل ب�فييتسو يع ا لة يف  يع مج مجان و
تحر ّحراكت ا هَدة﴾ ل يات ا ملضطر القويم والوطين والقو   ).لينني(م

ية هو أن تُواجب ية العا بقة العام مل ا ل ية وحرهبا عىل احتاد ّدصلط تداء ا�و� اإلمرب� ل ا ع
هور�ت ا لا يمجل ية بأكرث األعامل فييتسو ثابرة وحزما ونضال لقلب ةامجلاهرييكة Xشرتا ب  م

ية تاتوري حتت شعار لاحلكومات اإلمرب� هور�ت ةكا� تحالف مع احتاد ا ية وا مجل العام ل ل
يلا يةفييتسو   .كة Xشرتا

ية  تعمرات ا�ول اإلمرب� تعمرات، وخصوصا يف  ليكون من الرضوري يف ا سـ سـ مسـ مل
هور�ت ا لاليت هتامج احتاد ا يمجل ية فييتسو تقال قوات اإلمرب� تغل ا ية، أن  لة Xشرتا ن سـ تك

تطوير  سلحة،  لا نمل ّا ية ضال ل نري اإلمرب� ية إىل أقىص درجة لإلطاحة  لاملعادي لإلمرب� ب ل
تام تقالل ا X ساب ثوري وا ل¸لعمل ا سـ ت   .كل

ّثري تطو هور�ت اي ية يف احتاد ا لر Xشرتا يمجلك ية وتأثريه العاملي حقد فييتسو كة Xشرتا
ها ية وو كيلالقوى الرأسام ية: ل ية-كXشرتا يو. طا�ميقرا ثري تعاطفا  حنه  � من جانب يلك
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ي� يف العامل أمجع مية من ا لشغامجلاهري ا ب�ان . لعظ َهدة يف لك ا بقات ا لوخيلق يف ا ملضطلط
تداء  ية يف حال ا تاتورية العام يع الوسائل لصاحل ب� ا� بة للرصاع  عإرادة  ل ك جبم صل

  .إمرب�يل
ي تصاد العاملي، وتطور األزمة العامة يف الرأسام X ناقضات لوهكذا فإن تطور  ة قت

تداء Xهور�ت اعو ل اإلمرب�يل عىل احتاد ا يمجل شلك ال مرد فييتسو ـي  ية،  بة Xشرتا ت نهتك
ب�ان  ية يف ا يحطم الرأسام ل¤ إىل انفجار ثوري عظمي  ل متدنة«سـ ثورة املظفرة » ملا لويفجر ا

 èنذ ذ تكون  ية، و تاتورية العام برية قاعدة ا� تعمرات ويوسع بصورة  ميف ا ت ل ك ك ملسـ
تصارظمية حنو عالوقت خطوة  يانا ية يف العامل هنا ئ Xشرتا   .ك

™  
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يةتصطدم  يو ّا ع هالّشـ ثورية، خالل نضا ل ا تاتّ ضدل يل ا� ية يف  ك الرأسام س ية، بل لورية العام
ية بقة العام ل¸جتاهات عديدة داخل ا تفاوتة، عن Xجتاهاتتعرب ت· . لط م، بدرجات 

ية من جانب  بقة العام ية فكر� للربجوازية أو ضغطا عىل ا بقة العام لخضوع ا لط ل لط
تان تعارضان من حني آلخر، نظام رأس املال املايل  للالربجوازتني الصغرى والوسطى، ا ي

باعام غري قادرتني عىل القايس، لكهن نني قامئني عىل فكر علمي، تإ يك  يا و تي اسرتا متك تت يج
تظم وصارم ا توغري قادرتني عىل خوض نضال  لن يةنم بقة العام لظمي خاص ¸   .لط

ساهتا  يع مؤ ية ويف  ية يف ا�و� اإلمرب� øجX هائ� سإن القوة ا مج ل ع ثانويةل مدرسة، - لا
سة رسح،  نيحصافة،  ب-كم هر يف ا لط  ية، يف املقام األول، من خالل وجود تظ لقة العام

ية ية العام ثورة Xشرتا ية، ويه عائق رييس  ية وإصال لنزعة إميا ك لل ئن   .ح
ية  نقا¸ت اإلميا بريا عهنا يف ا ية جتد  بقة العام ية املغلفة ¸�ين يف ا نإن الزنعة اإلميا ل تع ل لط ن

با ما ية  لاليت غا يا نظامت  ها من  سـتكون مربطة مبا يقا سـ مت تبرجوازية أو مربطة بإحدى بل
نة  بقات ا تابعة  ية ا نظامت ا� ميا للط ل ي ملهمل ية، (ن بة ا ية، ا نقا¸ت الاكثو يحا ب سـل ملشـ يل ليك

نيويمنظامت  هر بوضوح ...). اخل، ةصه يع هذه الزنعات اليت  تظإن  ية يف مج بيطرة مذ هسـ
ي با مسة روما ها غا ية  سـبعض األوساط العما ل نل ل يةةّ   .ع إقطا

  
ية  حثل اإلصال ية«مت تجاريَاملعارصة الوجه » كXشرتا ّا  والعلامين واإلمرب�يل وحق والل

تأثري الربجوازية ية  بقة العام لخلضوع ا ل ية . لط يدرا نا هذه هو  ناجز يف أ� لإن أمنوذ\ا ا فل م
يق  بارشهتا   èثورة، وذ نة  ية ومعاداهتا ا ية بعداهئا الواعي لالشرتا بالعمل األمر مب لل ب تطك يل يك

تاتورية . القانون األمرييك بحت ا� كوأ ية » الفكرية«ص ية األمر نقا ية ا يكبريوقرا ب ل ط اليت (لل

^+  
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تاتورية ا�والر  ها عن د بحت مألوفة، وتعرب يه  كأ جزءا جوهر� ) »الفكرية«نفسص
ية نظرية وممارسة Xشرتا كمكو3  سرتدام عرب وساطة -ل ية أ ية وزعامء أ ية العا ما�ميقرا مم مل ط

ينياإلجنلزيياملذهب  يني يف حزب العملك وXشرتا ية. جع الر -كويعكف قادة Xشرتا
ية  ها مجال مار نظر�ت  ساء ت· ا سا عىل ا يا وا ية يف أملا سـا�ميقرا ل ك من ن كط نفس سرت لل

تام ّيانهتم ا ل يةخ   .كسـة للامر
  

ية  ية«حمت· اإلصال ثورية داخل احلركة »كXشرتا ية ا يو ل، ويه العدو الرييس  ع للشـ ئ
ية عريض ية، قاعدة  ميالعام يةتنظل نقا¸ت -كة قواæا األحزاب Xشرتا ية وا لا�ميقرا ط

ية عرب ت· األحزاب هر كقوة مو\ة. حاإلصال يةّ ضدتظو ثورة العام ل ا من خالل اكمل  ل
  .سـياسـهتا ونظريهتا

  
ية ية، شاركت األحزاب Xشرتا ياسة اخلار كيف ا جسـ ية، - ل ية يف احلرب اإلمرب� لا�ميقرا ط

توس، فقدم»ا�فاع الوطين «شعارحتت  ساندهتا  ّت  ل ية وم ياسة «لع ا�ول اإلمرب� لسـا
تعامرية Xتوج. يف لك حلظة» سـ ّمفن ذè أهنا ساندت ا ثورة للقوى ل لله املضاد 

ية حنو  ّورش). عصبة األمم(» احللف املقدس«لاإلمرب� يا«ت بـب ية ا لعلاإلمرب� وو\ت . »ل
ية زائفة تحض. سلمامجلاهري عىل أساس شعارات  شاط ا لوساندت  ية بن لري حلرب إمرب�

هور�ت ا لعىل احتاد ا يمجل يةفييتسو ياسة . كة Xشرتا للسـت· يه اخلصائص املمزية 
ية ند اإلصال ية  حاخلار   .عج

  
ية ية، وضعت Xشرتا ياسة ا�ا كيف ا خل ها -لسـ ية عىل عا تقا�ميقرا  ا�فاع عن æّمةط

نظام  ّا تعاون معهل يدفساندت دون حتفظ، . لالرأساميل وا تقرارها،  الرأسامشـتر سـية وا ل
بقي و سمل ا لطوا ناعي«ل سمل ا لصا ياسة » ل نظامت إدماجسـو ية يف  نظامت العام م ا ل مل
�يق  الهنباألعراف ودو ية، و ب اإلمرب� تصادية«تطل X ية قا�ميقرا ست يف » ط لياليت 

ية وخصوصا بادة ا�و� اإلمرب� تاكري، و X تام لرأس املال لالواقع سوى اخلضوع ا ع  حل
ية الزائفةها ا�لميتعا   .طميقرا
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شاءوشاركت يف  ية( أ\زة ت· ا�و� نإ  �يش، حرس، عدا بقرشطة،  وذادت ). طج
نه  ية علهيتشـعن ا�و� من لك جهوم  بقة العام لا ا يةلط يو ّا ع ثوريةلّشـ وقامت بدور . ل ا

ية. اجلزار يف األزمات ند اإلصال ية  ياسة ا�ا حت· يه ا ع خل ندما متارس ،لسـ نضال ع و ّا ل
نقايب، يه لا ها  ف تضع عىل عا ية أي اهزتاز وتضمن عدم æّمةتق بقة الرأسام يب ا ل  لط جتن

ية æام اكن األمر ية الرأسام تام  لاخلرق ا   .للملكل
  

نظرية، ارتد ّيف جمال ا يةل ية-كت Xشرتا ية وذè مبرورها من طا�ميقرا يا عن املار سـ هنا كئ
ية الربجوازية يربا ية ا ية إىل اإلصال تحر لا لل حل ب. يف دلت املذهب املاركيس حول ستفقد ا
نظام سجم  تطور ا ية ¸ للناقضات الرأسام ن ل ل يف مذهب و. ملت شـوضعت يف رفوف األر

ية بقة العام مترار إفقار ا لاألزمات وا لط هددة ّوحو. سـ يدة وا بقي ا مللت نظرية الرصاع ا ن لعلط
بقي سمل ا شري ساذج ¸ لطإىل  ل بقي إىل ّوحو. تب ناحر ا تداد خطورة ا لطلت مذهب ا ت لشـ

ية إحالل« برجوازية صغرية تويص بـ ةوعضم بدلت . يف رأس املال» طا�ميقرا ستوا
ية احلروب يف  نظام حمتنظرية  ّا سمل ل يل برجوازي قوامه نزوع إىل ا لالرأساميل  بتضل

يا ية ا شري ¸طل ¸إلمرب� لعلو ل ثورة بعم� زائفة . تب ية ¸ بدلت نظرية سقوط الرأسام لوا ل تس
ية  تحول الرأسام لقواæا أن  ية«ت يا »لنقا ية  سلمإىل اشرتا منو. ك ثورة ¸ بدلت ا لوا ل . تس

بدلت حتطمي ا�و� الربجوازية ¸ تصار عىل ستوا شاركة فهياقال  دمعت نظرية ّوأحل. ملا
ية تاتورية العام لالربجوازية حمل ا� ت ا�فاع عن الوطن اإلمرب�يل حمل مذهب ّوأحل. ك

تضامن العاميل األممي من. لا ية  ثا سفة  موأحلت  ل ية حمل مادية ماّخلفقة مبمفل كس رينات د
ية   .لاجلد

يارات  يةصلبتتوجد عدة  ية Xشرتا ك هذه اإلصال بني بوضوح خاص - ح ية،  تا�ميقرا ط
سخ الربجوازي  يةعندلتفا ية-ك Xشرتا   .طا�ميقرا

ن« ية ا Xّشرتا ب نضال ، وصلت إىل حد ا�عوة إىل )ماكدو�3 ورشاكئه(» اءةلك ّا  ّضدل
ية  ثورة العام لا نظام  وإقرارل ّا يد . الرأساميلل يربايل Xجتاهلويه تواصل تقا ياين ا لل الفا ب

تاتورية ). لويب، بر3ر شو، اللورد أويفي وغريمه(والربجوازي  يا ا� بد نكر  كـي  ئ ت مف ه
نف ية واعøد ا لعالعام متدهّ ضدل تعمرةّ ضدتع الربجوازية و شعوب ا ية وا بقة العام َ ا سـ ل ل . مللط

يةوتذود عن ا�و� الرأس ية. لام ية ا�و� حتت غطاء Xشرتا كوتدعو إىل رأسام نادي . ل تو
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ية عندمثلام هو احلال ( تذXل أكرث مفكري اإلمرب� ية )  يف العاملبا علمنظرية غري   يفب
بقي ن«فـ. لطالرصاع ا ية ا Xّشرتا ب تأممي » اءةلك سامل قوامه ا لتدعوا لفظا إىل بر3مج  م

ي� للقضاء عىل ،واملرياث والرحب املضاف ورضائب عىل الريع العقاري ،ٍبعوض سـ كو
ية هور�ت ا. لالرأسام لوإذ تعادي احتاد ا يمجل ثل عدوا فييتسو ية حبزم، فإهنا  متة Xشرتا ك

يةنشـيطا للحركة  يو ّا ع يةلّشـ ثورات الو ية وا بقة العام ن  ل ل   .طللط
  

تعاون  ية ا تعاون أو اشرتا لمذهب ا ك يانزت ورشاكهئام(ل يد، توتو مشارل  هذا يرفض ). ج
بقي ي� . لطاملذهب، بلك قوة الرصاع ا تعاون Xسـهتاليك كو نادي ¸ سـو ل  عىل نلالتصاري

ية يا، وبلك الوسائل يف تقوية . لالرأسام سامه يف ذات الوقت،  معلوهو  نظام ي ّا . الرأساميلل
ن«إنه رضب من رضوب  ية ا Xّشرتا ب ت· . »اءةلك تعاون«ميو هذا \ازا » لمذهب ا

ن يا واسع يف ا ملدعا ياة . ن وتعاويات Xسـهتالكةامجلاهرييظامت ئ تظم يف ا تأثري  حلويقوم  ن مب
ية ألوسع امجلاهري يو ما يق . ل ثورية ويعرقل  ية ا رشاسة احلركة العام حتقوهو حيارب  ل ل ب

ها شاطا. فأهدا ثورة  ية املضادة  نارص اإلصال نهذا املذهب هو أحد أكرث  لل   .حع
ية« ية Xشرتا كا سن وغ(» مجلع  عىل ¸العøدحياول هذا Xجتاه ). ريمههب¸نيت، أراج، 

ية نXتخا¸ت نقا ب أن جيمع بني الزنعة ا ثورية«ل يربايل الربجوازي، » لا ياين ا للواملذهب الفا ب
ية(وبني الالمركزية الفوضوية  ية القو نا يات ا ما ع لص ية ا�و�، وبني ) مجلع لومركزة رأسام

ية امل يدي والرأسام تعاون احلريف احملدود وا لا تقل نطلق من مطلب لفظي قوامه . عارصةلل يو
تربها » اإلطاحة ¸ألجرة« ية«يعاليت  بغي أن » قغري أخال ية ّتعوضينو بة العام ل ¸ملرا ق

سأ� اجلوهرية. للصناعة نب هذا Xجتاه ا ملو سلطة: يتج لسأ� ا ي وسعى مجلع العامل ،م
ية قواæا  نا ية  ية قو يدرا يني يف  ثقفني وا عوا ص ل ن ممل ف يات«لف يا إىل مث» مجلعا ها  سلم حتو يل

ناعة يف إطار ا�و� الربجوازية  ية«(للصأ\زة إدارية  بة ا�ا خلاملرا الواقع أن هذا و). »ق
�ية. Xجتاه يدافع عن ت· ا�و بقة العام بقي واإلمرب�يل املعادي  ها ا لوخيفي طا للط لط . بع

تربها  بقات«يعوهو يولك ل�و�، اليت  ثل ملصاحل »لطفوق ا سـ«مم، دور  » هتلكنيملا
شرتكة مكركز ثقل يقابل  تجني«ملا بقات » ملنا ثل  يات، أي دور  نظمني يف  لطا مم مجع مل

تاج ها من دور اجøعي يف اإل هن وما متع الرأساميل عىل أساس ا نا ل مل ية «إن . � مجلعا
ية تعاون«تفتح بذè الطريق أمام » كXشرتا ية» لدو� ا ومعظم أنصار هذه . شـالفا
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ية واحلركة يرفضون الربمل بارش«نا بقة يف مخول �م وخضوع » ملالعمل ا لطومه حيرصون ا
يايل وذا . سليب أمام الربجوازية ية يه رضب من رضوب Xنهتازية  خإن هذه Xشرتا ك

ينزعة  ثورةةبنقا ها دور مضاد  تايل ال ميكن أن ال يكون  لل، و¸   .لل
  

ية Xشرت ساوية، يه رضب آخر خاص من رضوب اإلصال ية ا حاملار من لسـ يةك -كا
ية وجزء مكون لـ ية» يسار«طا�ميقرا ية-كXشرتا ثل أكرث الطرق دهاء . طا�ميقرا متإهنا 

ية ليل امجلاهري العام يه صلهتا . لتضل ية يف الوقت اvي تقطع  تلكم جبمل مار فـي  سـه ت كف
بادئ األ ية مل¸ ّسا ثورية سـ ية ا لللامر باع اكنط (كسـ ساويون أهنم من أ يون ا تيعلن املار من لسـ ك

سفةوماخ يف   ...)لفل ا
  

يني . وميزتج هذا Xجتاه ¸�ين دون حرج تعري من اإلصال حو  نظرية اإلجنلزييسـ
ية« ية الو ظيفا�ميقرا ناء ا�و� الربجوازية. »ط هورية، أي  ناء ا ية  بويقف عىل أر ب . مجلض

يه بفرتات  بقي خالل ما  تعاون ا ساوية ¸ ية ا سمتويص املار لط ل من تسـ توازن القوى «لك
ية øجXثورية، »ع نضج األزمة ا ندما  بط  لأي ¸ ت ع نظرية سوى تربير . لض لست هذه ا لي
ناع حامية دمع ية حتت  ثورة العام تحطمي ا ق الربجوازية  ل ل ية«ل هجامت » طا�ميقرا لمن ا

ية يا، ؛جعالر تحول موضو نف حال جهوم رجعي إمنا  ساوية من  ية ا بÕ املار ع مفا  ي ع من لسـ ك تق
نف رجعي ية ّ ضدعيف الواقع العميل إىل  ثورة العام لا يفي«إن . ل ه ارساvي مت» ظا�ور الو

تو\ون حنو  يل العامل اvين  ساوية يمكن يف  ية ا ياملار تضل من لسـ يةك يو ّا ع إهنا أكرث . لّشـ
نادا ية  بقة العام عأعداء ا ل ية،لط نة Xشرتا ناد أنصار القر ناد أكرب من  ك ويه عىل  ص ع -ع

شوفني ية ا ملكا�ميقرا   .ط
  

يع هذه Xجت يةمجفإذا اكن  ية Xشرتا كاهات، ويه أجزاء مكونة لإلصال ية، -ح طا�ميقرا
ية، فإن  بقة العام ية داخل ا يه ويل الربجوازية اإلمرب� لشلك ما  لط ل ك سم يةني يو ّا ع  لّشـ

يارات أخرى برجوازية صغرية تعرب ّتعارض أيضا  ية غري ت øجX رشاحئ بات ا ع عن  لتقل
تقرة،  ية وسطى يف طور Xحنالل، رشحية الربجوازية الصغرى احلرضية، برجواز(ملسـا

ثق ية،  بقة العام مرثة من ا ل ٌ مهش ونفلط ? بحوا ُ ية، حريون أ صغري واحضي املعامل ا ف لطبق
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ثري نارص  كبؤساء، بعض مجموعات الفالحني، وغريمه من ا يارات ). لع متزي هذه ا لتو ت
بري جدا يايس  كتذبذب  سـ سقط . ب ية أو  ياسة  سارية  َومترر من خالل مجل  ت ي سـ ني مي يف ً

ية ،املغامرة يايس يف لك صوب وحدب عوض معرفة موضو يج  ند عىل  ع و سـ جض تس ت
با ما متر. ¸لقوى ّوغا شاؤم واهنزام أمام » املغاالة« من أكرث ل ثورية قرفا إىل أمعق  تا ل
تغريات ،العدو ند ا يارات يف بعض الظروف، وخاصة  هذه ا ل وميكن  ع لت يل  يف ةئالفجا

يايس ورضورة الرتاجع امل بقة لسـالوضع ا يت صفوف ا لطؤقت، أن تقوم بدور  تشـت
ثورية ية ا تعرقل بذè احلركة العام بري اخلطورة  شلك  ية  لالعام ل ل ك ب   .ل

  
هرة . الفوضوية ثلوها  شسقط أكرث  تكني، جان كراف(مم يانة) بكرو تقلو. خليف ا ناء نا ثوا أ

برية ممرك.  إىل جانب الربجوازية1918-1914حرب  نظامت  كنفي هذا Xجتاه رضورة  زة مي
نظامت رأس املال القويةضمنو بقى عاجزة أمام  ية  بقة العام مبطة  ت ل بقة . لللط يد ا لطو حي

نظمي و ية عن طرق ا تالعام نضال لل ّا . امجلاهريي وذè ¸�عوة إىل اإلرهاب الفرديل
ية ¸مس  تاتورية العام لويرفض ا� ية من » حرية«ك بقة العام يجرد بذè ا لجمردة،  لط ل

يوش وأ\زة ردعّ ضدسالpا األكرث جناعة ها من  ج الربجوازية وما تعد الفوضوية . ل تبوإذ 
نضال عن أي حركة جامهريية يف أكرث مراكز  ّا سري حنو تقلص ل ية، فإهنا  تالعاميل أ مه

ثورة وذè من خالل  يا يف جهبة القوى املضادة  ندمج موضو بح فرقة  للمطرد  ع ت لتص
ها وشاطاهتا وخاصة مهنا ت· املو\ة ناكمل  ية يف احتاد ّ ضدتكتيك تاتورية العام ل ا� ك

هور�ت ا لا يمجل يةفييتسو   .كة Xشرتا
  
يةزنعال نقا ب ا ثوري «ةل  يف أكرث ،ا عديد من مفكرهيّ شأن الفوضوية، مراشأهن. »ةلا

ثورة املضادة  ية«لاألوقات حرجا من احلرب إىل ا من الطراز الفايش أو » ناملعادية للربملا
بحوا دعاة سمل وإصالح من طراز يةصأ هم -ط ا�ميقرا ية وذè بر فضXشرتا نضال ك ّا ل

يايس  ثورية(لسـا ية ا لوخصوصا الربملا ثورية وبدعوهتم إىل ) ن ية ا تاتورية العام لوا� ل ك
هم لرضورة  ية بوجه خاص وبر نقا ية بوجه عام واحلركة ا يلك احلركة العام فضالمركزية  ب ل ل ه

هم  ية وبر بقة العام فضحزب ا ل نقانXتفاضةلط ية اإلرضاب العامست، وأخريا ¸ مههم من أ . ص
توفة«( ملكيك األ�دي ا ها بعض تأثري إال وعرقلت جتذ). »تكت ّوأيx اكن  ر امجلاهري ل
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ية اليت تقف علهيا  ها، من هذه الزاوية، تقف عىل نفس األر ية، مما  ضالعام جيعلل
ية ية-كXشرتا   .طا�ميقرا

  
يةلت يع ت· Xجتاهات والرضوب مع Xشرتا كتقي  يةا�مي- مج ها ؛طقرا مجيع وذè جيعل 

يةّيكو ية-كن جهبة موحدة مع Xشرتا هور�ت اّ ضدطا�ميقرا ل احتاد ا يمجل ة فييتسو
نت يف درجة احلزم با ية وإن  يXشرتا ت ية. ك ية، اليت ارتدت - كلقد أخذت Xشرتا طا�ميقرا

يربايل ند ¸طراد، يف جزء مهنا، عىل مذهب  ية،  يا عن املار لهنا س سـ تئ ت ي إصال, رمس-ك
ية« يةالربجوازية �ى » كلالشرتا ّاأل يةمم ثا ن ا   .ل
  

هَدة، تعارض  شعوب والعروق ا تعمرة ومضن ا ب�ان ا ملضطيف ا ل سـ َل يةمل يو ّا ع  داخل لّشـ
ية، تأثري  ية يف بعض اجتاهاتلاحلركة العام ية تلعب رض¸ من األدوار اإلجيا ب خصو ص

ية يف مراحل جديدة بح قوى ر جعمراحل حمددة، لكهنا    .تص
  

ب-�ت- مذهب صناكن  ي «اهصن يف الصني، مذ يااري صغبرجواز�» اكاشرتا . شعب و
شعب يف مذهب ا ملهوم ا ل ثالثمفف ية (ةلبادئ ا ية، Xشرتا ية، ا�ميقرا كالقو ط حيجب ) م

ية ويزحيه øجX بقات عهوم ا لط يةليست ف. مف هذا املذهب منطا خاصا من  يف كXشرتا
ب نة أال ويه ا بقة  تاج حتققه  لطاإل ي ط ية، بل يه وضع غري حمدد املعامل من معن لقة العام

نضال ت وال يربط ،الرخاء العام ّا بالدّضدل بقي يف ا تطور الرصاع ا ية  ل اإلمرب� لط ب èv . ل
ثورة -�ت-فإن مذهب صن بريا يف املرح� األوىل من ا يا  لصن اvي لعب دورا إجيا ك ب

ثور بح بفعل الøيز Xجøعي الالحق وسري ا ية، أ لا ص ني ت· لص ية، عائقا  لة ا ني لص
ثورة باع مذهب صن. لا صن اvين يعظمون بوجه خاص سامت ذè -�ت-تإن أ

يا  با ر نه مذ تخذون  ية،  ية املوضو نا يا من ا بح ر مساملذهب اvي أ ه ي ع ل جع مص ح
بح م تانغ اvي أ صيو من شوفةد�اعللك ثورة بصورة  مك  تكوين . لل تايل، أن يرفق ا لوجيب ¸ َل

بعند الفكري  يويلطجامهري ا نضال  ية يف الصني  ي� الفال ية وا حقة العام بح شغ  ّ ضدلل
تانغ وأن يقع جتاوز خمل يو يل ا ّأحا ن ميب   .صن-�ت- فات مذهب صنلك
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يل إن اجتاهات م يق واليت ترفع قبن  شلك  ية  بعة بأفاكر د معمذهب غاندي ا ب ي نشـ مل
ثل وال ترى من ية وتأخرا إىل مربة ا تصاد Xجøعي األكرث ر X ملأشاكل ت جع  خمرج إال ق

ية ية العام تأخرة ال يف Xشرتا ليف الرجوع إىل ت· األشاكل ا ك ية ورفض . مل رش ¸ سلبو لت ب
ُ .الرصاع ثورةت شوفة خالل تطور ا ية  ثل هذه Xجتاهات قوى ر لبح  مك جع صبح يو. مص

ية، وجيب عىل مذهب  يةلشعبغاندي ¸طراد يف تعارض مع ثورة امجلاهري ا يو ّا ع  أن لّشـ
يوية   .حبحتاربه 

  
سَاملالكني  غاريفُثل مذهبمي ّ الصغار والعامل ا وحافظ عىل بعض تأثري . ود يف أمرياكل

س ّعىل جامهري ا بح. ودل ثوري،صلقد أ . ل أيضا، عائقا أمام دخول ت· امجلاهري الطريق ا
سود، حتو ية �مة  øساواة اج ّبعد أن طالب  لل ع مب نيوية«الـل إىل رضب من ف » صه

ية رفع شعار ّضدّنضال لتشبث ¸يفعوض أن . سوداء ية األمر يك اإلمرب�  إىل عودةال«ل
يا توي هذا املذهب اخلطري عىل أي يشء . »يقإفر ساق يف إgرة دميقراطيحيال  ين حقا، و

ية لـ تقرا سامت األر طا سـ ها، و» مملكة سوداء«ل يويةجيلال وجود  حب أن يواجه مبقاومة   ؛َ
سوفه سامه يف نضال امجلاهري ا ّ ال  ل تحرريي ية، بل يعرقل ّد ضلود ا ية األمر يك اإلمرب� ل

نضال   .لذè ا
  

يةتعارض  يو ّا ع ية لك ت· Xجتاهاتلّشـ ثورية . ل العام ية ا بقة العام لإهنا مذهب ا ل لط
ية العظمي يةّلكويه تøيز عن . ملالعا -ك ت· Xجتاهات، ويف مقدمهتا Xشرتا
ية، ¸ ّنضال طا�ميقرا نظري والعميل، اvي ختوضه ل ثوري، ا لا يف اتفاق �م مع مذهب ل

بقة أجنلسماركس و يع أشاكل معل ا تخدمة  ية،  تاتورية العام يل ا� لط يف  مج سـ ل ك مس ب
ية امجلاهريي   .لالعام
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يةيفرتض نضال  ّاأل ية مم يو ّا ع ية، وجود حزب لّشـ تاتورية العام يل ا� ل املظفر يف  ك بس
متر ّيوعي  م بط وممركز و¤ ويق Xرباط ¸مجلس شـ تيف املعارك و ث إن احلزب هو . اهريمنض
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ية بقة العام ليعة ا لط يعة م،طل يا وأكرثمه ّؤلفةطل  بقة وأكرثمه و نارص ت· ا ع من خرية  لط ع
يوعي احلزب ف. نشاطا وأكرثمه جشاعة نضال  اكمل دجيّسلشـّا ّا وهو مصقول . العاميلل

ية ثورية املار نظرية ا سـ¸ ل ثل. كل بقةميو تة لاكمل ا ثا لط املصاحل العامة وا ب س. ل ّهو  جي  وحدة دف
ثوريمبادئ ها ا ية ووحدة إرادهتا ووحدة  بقة العام ل ا ل نظمة ثورية ّإنه. معللط شلك  م  ي

ُباطX هاُعدر تقامةٌديدي ونظاماحل نض ية األكرث ا سـ ثوري من املركزية ا�ميقرا وميكن . ط
ية و يعة العام تاجئ بوعي ا تبلوغ ت· ا ل لطل ثورة وصلهتا ا�امئة ¸مجلاهري لن ها  للسخري  نفس

ها نريها وتحقق مهنا عرب جتربة ت· امجلاهري  ية اليت  يا يادهتا ا ية وحصة  سالعام نفق ت ت سـ سـ   .لل
يوعي وليك حيقق احلزب  تارæلشـّا لته ا ية(ية خيم تاتورية العام لإرساء ا� يه أن ) ك علجيب 

ّ يةبع يف املقام األول، األهداف يت هال اتيجاإلسرتا ية وأن  يبلغتا   :ل
ته ية  يه أ تذب إ طبقأن  ب ل يةّ اخلاصةغلجي بة العام ل، مبا فهيا العامالت وا يب يه . لشـ عليجب  ف

يوعي يف هذا املضامر أن يضمن تأثريا حاسام للحزب  نظامت امجلاهريية لشـّا ملعىل ا
ية  بقة العام لالواسعة  تات(للط نظامت فييسو سات، تعاويات،  م، نقا¸ت، جلان املؤ ن س

ي ية وغريهاضر� ية، أن ). فة وثقا بقة العام ية ا ية خاصة يف جذب أ لومما ¤ أ لط ب غلمه
ية، واملربطة  بقة العام نظامت امجلاهريية حقا  نقا¸ت ت· ا تيطر احلزب عىل ا ل للط مل ل يسـ

يويم ها ا لنضا ية . لب نقا¸ت الر تحضريية يه العمل يف ا جعوإن إحدى أمه æامت املرح� ا ل ل
يطرة علهيا ية وإزاحة قادهتا لسـاليت جتب ا نقا ب هبمة وسب ثقة أوسع جامهريها ا ل ك

يني   .حاإلصال
رشاحئ الواسعة من  ية عىل ا بقة العام مين ا ية، أن  تاتورية العام سب ا� لكام يفرتض  ل لط ل ك هتك

يوعي وجيب عىل احلزب . امجلاهري الاكدحة يه لشـّا هدف أن جيذب إ لبلوغ هذا ا لل
ثقفني ويف لكمة واحدة امجلاهري الفقرية من ساكن املدن واألر� يا من ا رشاحئ ا� ملف وا ن ل

ناس« ساكن الربجوازي»لضعاف ا يه العمل حنو . غار بوجه عامّ الصنيل، أي ا جوإن تو
ية خاصة ساندة �مة . مهتأثري احلزب عىل الفالحني ¤ أ مإذ جيب عىل احلزب أن يضمن 

ية يف الريف بقة العام نارص قر¸  لمن جانب أكرث ا للط .  والفالحون الفقراءةزراععامل ال: لع
ساندة نضاهلم هم ذاك، و يني بو نظمي العامل الزرا مشأ إذن رضورة  ع ت صفن  الربجوازية ّ ضدفت

ية بلك الوسائل باع. حالفال تنيتوإ يوي بني الفالحني الصغار والفالحني ا شاط  ت  ملشـح . ن
ياسة احلزب  يوعي سـوجيب عىل  توسطني يأن لشـّا يد الفالحني ا هد  ملبذل ا لتحي يف (جل
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تطو ية ا ب�ان الرأسام ّا مل ل ية، ). رةل بقة العام هامت من جانب ا تلف هذه ا يق  لإن  لط ملخم حتق
ها ية الواسعة يف نضا شعب بأرسه وقائدا للجامهري ا ثال ملصاحل ا بحت  لاليت أ ب ل مم  لشعص

ية ّضد يو ثورة  نه  رشط الرضوري اvي البد  هاد رأس املال املايل، هو ا ع ا شـ ل م لضط
  .رةّمظف

نضاميثل  ّا تابعة، من \ة ل ل ب�ان ا تعمرات وا باه ا تعمرات وأ ثوري يف ا لا ل سـ شـ سـ ملل مل
نضال  ّا ية، ل بقة العام لالعاملي اvي ختوضه ا ية أمه æامت إحدىلط ّاأل ية مم يو ّا ع  لّشـ

ية نضال ويفرتض هذا . تيجاإلسرتا ّا ية والفالحني يف ل بقة العام لسب أوسع جامهري ا لط ك
ثورة تعمرات حتت راية ا لا يق بني يسـتحو. ملسـ نحو دون تعاون و سـهبم عىل ذè ا ثيل  ل ك

هَدة هِدة وامجلاهري الاكدحة يف األمم ا ية يف األمم ا بقة العام ملضطا ملضط ل ّنظ فإذ .لط يةم ت ّاأل  مم
ية يو ّا ع ثورةلّشـ َ ا ية يف ب�ان القوى ّ ضدل تاتورية العام ية حتت راية ا� ل اإلمرب� ك سامةل  ملا

ّمتد« به ، فإهنا تدافع عن لك مقاوم»نةم تعمرات و نف اإلمرب�يل يف ا شـة  سـ ملللع
تابعة  ب�ان ا تعمرات وا لا ل ية(ملسـ نثال ذè، أمرياك الال ويه حتارب بدعايهتا لك ). تيم

ها هذه األخرية جتاه  ية اليت متار يب اإلمرب� تعصب القويم ولك األسا سرضوب ا ل ل ل
برية أم صغرية  شعوب املظلومة أاكنت  كالعروق وا سود، (ل نظرة إىل ا لا ية «ول يد العام لا ل

ية»الصفراء سا م، ومعاداة ا شعوب). ل ساند نضال ت· العروق وت· ا لإهنا   ّ ضدت
هِدة يةوحتارب . ملضطبرجوازية األمم ا ّاأل ية مم يو ّا ع تعصلّشـ ّ، يف املقام األول، ا ب القويم ل

تعص ّ�ى القوى العظمى، ذè ا ية وعوهنا ّب اvي يقدل لسه لك من الربجوازية اإلمرب�
ية: ا�ميقراطي-ايكXشرت ّاأل يةمم ثا ن ا يةوتعارض . ل ّاأل ية مم يو ّا ع  ممارسات ، دوما،لّشـ

ية سلوك Xحتاد الاإلمرب� ل  ييتب تطاع أن يقمي عالقات أخويفيسو ّ اvي ا ة بني شعوب سـ
  .متساوية احلقوق

يةجيب عىل األحزاب  يو ّا ع تظام احلراكت لّشـ ساعد ¸ ية، أن  ب�ان اإلمرب� ن يف ا ت ل ل
ثورية  َهدة بوجه عاملا يات ا تعمرات، وحراكت القو تحررية يف ا ملضطا م سـ إن واجب . ملل

ت· احلراكت،  شاطا  لتقدمي العون األكرث  ب� ُمن للقى ¸�رجة األوىل، عىل عاتق عامل ا
يا تصاد� أو ما يا أو ا يا هَدة خضوعا  لاvي ختضع ¤ أمة  سـ قسـ وجيب عىل األحزاب . مضط

ية يو ّا ع يا حبق الّشـ تف عا ل أن  بث بذX èنفصال، أي هت تعمرات وأن  تتشنفصال ا سـمل
ية تعمرات عن ا�ول اإلمرب� تقالل ا لا سـ تعمرات . ملسـ ملسـوجيب علهيا أن تعرتف حبق ا
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سلح ية ّ ضدمليف ا�فاع ا ثوريةةنXتفاضيف ق احل(ل اإلمرب� بث ). ل واحلرب ا يتشوأن 
 èساند ذ نضال يوأن  ّا يوعىل األحزاب . بلك الوسائلل يو ّا ع بات جتاه ةلّشـ ج نفس الوا

َهدة ملضطيع األمم ا   .مج
يةجيب عىل األحزاب  يو ّا ع تعمرات، أن حتارب لّشـ به ا تعمرات و سـ يف ا شـ ملسـ مل

يه بث  رشاسة يف الوقت اvي  ية  ية األ فاإلمرب� تش تب بن تحالف ، وجو¸،جل تقارب وا ل ¸ ل
بق شعار رش و ية، وأن ترفع و ب�ان اإلمرب� ية يف ا بقة العام تطمع ا ل ل ل ية تنلط ثورة الزرا ع ا ل

 èنري املابإهناضعلنا وذ تأثري . كني العقارينيلب جامهري الفالحني لإلطاحة  لوأن حتارب ا
ها شري ومجموعات أخرى  ثات ا يدي لرجال ا�ين و تشـهبالرجعي وا بت بع لتقل   .ل

ية  األّهمةملإن ا ّسا تق� للعامل والفالحني سـ نظامت  سـنا يه تكوين  مه يوعي (م شـحزب 
ية، نقا¸ت، رابطات وجلان الفالحني، لطخاص ¸كحزب  تاتلبقة العام  يف فييسو

ثورية وغريها ية) لاحلاالت ا بول ،طنوحسهبا من حتت تأثري الربجوازية الو ق اليت ال ميكن 
نظمي اتفاقات ها إال إذا مل تعرقل  تة  ت مؤ مع  وإذا اكنت ثور�تنظ� لعامل والفالحني اق

ية فعال   .لحتارب اإلمرب�
يوعي اعىل احلزب  يكه أن يأخذ بعني لشـّ تند وضع  بارتكع Xالوضع امللموس يف عت 

تقرار   ودرجة هتاوقوالربجوازية سـا�اخل واخلارج ومزيان القوى Xجøعي ودرجة ا
رشاحئ الوسطى ية وموقف ا بقة العام تعداد ا لا ل لط فباالعøد عىل هذه الظروف العامة ... سـ

نضال  أكرث حلظات  يفهاتنظميورضورة حتريك أوسع امجلاهري و ّا حرجا، يضع احلزب ل
به يف الرصاع ية ويصوغ مطالب . ليشعاراته وحيدد أسا تقا لوإذ يرفع احلزب شعارات ا ن

شعارات  يه أن خيضع ت· املطالب وت· ا لجزية حيددها الوضع امللموس، وجب  عل ئ
متع الرأساميل سلطة واإلطاحة ¸ يالء عىل ا X ي هوvثوري ا �هدف ا ل س تل سـيكون و. لل

بول أيضا أن  يات مهيملقمن غري ا َل احلزب حا نضال ج ّا ية أو أن ل بقة العام يويم  لا للط ل
نضال يات وذè ا لنحرص، عكس ذè، يف حدود ت· احلا ند . جي ستته يه أن  يهم مف

ثورية من  ية حنو املعركة ا بقة العام نقطة انطالق وأن يقود ا يات  لعىل ت· احلا ل لط ك ج
سلطة   .لأجل ا

ناèذاإ يان ثوري ه اكن   �تة وامجلاهري يف حا بقات القائدة  غل هنوض ثوري وا ش تلط م
تعدة رشاحئ الوسطى  مسـوا ية و، خالل ترددها،ل بقة العام تحق ¸ ل أن  لط  تن اكإذاتل
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ية هو أن يقودها  بقة العام يات، فإن هدف حزب ا يأة للرصاع وا لامجلاهري  لط تضح æل
هجوم عىل ا�و� الربجوازية لبارشة إىل ا يامه بذè يوخال. م ية علنقل  تقا ل شعارات ا ن

تات(ة ّردة احلدّمط ية العقارية فييسو ية النزتاع ا ية لإلتاج، جلان فال بة عام مللك، مرا ح نق ل
ية وغريها بقة العام يح ا برية، نزع سالح الربجوازية،  لا لط تسل نظمي أعامل جامهريية، ) لك تو

ها ته مبا يف ذè ا، وجو¸،لخيضع  ومن . لتحريض الربملايني اكمل حتريض احلزب ودعا
ندجمة واإلرضا¸ت املرفقة ظاإلرضا¸ت وامل: مضن ت· األعامل امجلاهريية ملاهرات ا

سل ّ¸ملظاهرات ا شفوع مل تفاضةملحة، وأخريا اإلرضاب العام ا سلحةن¸ال  سلطة ّ ضدمل ا
نضال، لقواعد الفن . ا�و� الربجوازية شلك األخري، وهو أعىل أشاكل ا لخيضع هذا ا ل

يةعسكري ويفرتض خطة لا ية وبطولهتاتيجإسرتا بقة العام ثابرة ا ية و هجو يات ا ل  لط مللعمل م . ل
تايل  هائ� عىل أساس  نظمي امجلاهري ا رشوطة  شلك ¸لرضورة  قوتكون أعامل هذا ا ل بت مل

ي�  لشغيث أن شلكه ¸vات يدفع ويع� أكرب عدد ممكن من ا تات(ح  نواب فييسو
تاتالعامل والفالحني،  يش ) نود وغريهاجل افييسو ثوري يف ا جلوتقوية العمل ا ل ب

  .واألسطول
ناء Xتقال إىل شعارات جديدة أكرث حدة، Xعøد عىل القاعدة  نمن الرضوري أ ث

ية األ ية للينينا ّسا يايسسـ يك ا سـيف ا لت يف . لتك كإن قوام ت· القاعدة هو أن نعرف 
ناع  X يهنم من تسري ¸مجلاهري إىل مواقف ثورية مع  قن ياسة احلزب عرب متك سـبصحة 

يعة مع امجلاهري وإىل . ّ اخلاصةجتربهتم لقطإن عدم مالحظة هذه القاعدة، يؤدي حø إىل ا
ية« ي» بXنقال ية اvي يؤدي إىل  يو سخ الفكري  ّوإىل ا شـ ع شـ تتف لل وإىل » يساري«ع ل

ثورية«نزوع إىل املغامرة   ولكن سوف لن يكون أقل خطرا إن مل. الربجوازية الصغرية» لا
هجوم عىل العدو  ندما يكون من واجب احلزب ا تغالل ذروة وضع ثوري  ليقع ا ع سـ

ثل ت· الفرصة وعدم . صالبةبشجاعة و ن Xتفاضة إمنا يعين ذè إشعالمإن تفريطا يف 
بادرة لل ثورةهزمو عدوملترك ا   .ل ا

ناè هنوض ثوري، وجب عىل األحزاب  يةهإذا مل يكن  يو ّا ع ند عىل لّشـ تست أن 
يات  تصوغ شعارات ومطالب جزية رابطة إ�ها بأهداف اجحا ية  يو ئي� ا ل ل مشغ يةل ّاأل  مم
ية يو ّا ع يةلّشـ ن. سـ األسا ّوأن  ية اليت تالمئ اعالنب، رمغ ذè، تتج شعارات Xتقا ل ا ن ل

ثل ذè الوضع إىل شعارات  ياب  تحول يف  ثوري واليت  مبصورة خاصة الوضع ا غ ت ل
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ية  نظامت الرأسام لاندماج يف ا يةمثال ذè(مل بة العام ل املرا شعارات واملطالب ...)ق ل، إن ا
يد يك  جاجلزية يه معوما إطار مطلق  ت ية عن الوضع . لتكئ تقا X شعارات نفصل ا لفال  ن ل ت

ثوري شعارات . لا لكام أن رفض املطالب اجلزية وا يةئ لXتقا يث  «ن بدحمن  تفق » أملا يال 
بادئ  يةملوا يو ّا ع يكلّشـ ية فسـيكون ذè يف الواقع . لتكت يف ا لسلباحلمك عىل احلزب ¸
  . عن امجلاهريوXنعزال

يك اجلهبة املوح ّإن  نضال دة، ويه أكرث الطرق جناعة يف تكت ّا  رأس املال وحتريك ّضدل
نارص  يني، هو أحد  ية، ويه طريقة لفضح وعزل القادة اإلصال عامجلاهري بروح  ح طبق

يةتكتيك األحزاب  يو ّا ع ثوريالهن سـبقتيت  خالل اكمل املرح� اللّشـ   .لوض ا
يك اجلهبة املوح يح  يق ا ّيفرتض ا ت لصح لتكب سب ّ حل وبوجه عام،دة،لتط شلك  ك  م

بقة ،امجلاهري، بدوره نظامت امجلاهريية  نقا¸ت و¸يق ا تا يف ا gتظام و للط معال  مل ل ب من
ية نقا¸ت ولو اكنت أكرثها . لالعام نخرط يف ا يوعي أن  بارش عىل لك  لوالواجب ا ي شـ مل

ية طاملا أهنا  مر   .نظامت جامهرييةجع
يع أن نكون عىل رأس  نضال نسـتطفال  ّا  حول احلزب جامهري ذبالعاميل وأن جنل

سات قوامه ا�فاع  نقا¸ت واملؤ متر يف ا يني، دون أن نقوم بعمل gبت و نقا سا ل ب مسـل
يوي والصلب عن مصاحل العامل ت ية حماربة ال رمحة فقارحلا ية اإلصال بريوقرا حه حماربة ا ط ل

  .فهيا
ياسة عكسعىل ف ينيسـ  ية، يدافع حاإلصال سا X م يون نق يو عا ية لّشـ نقا بعن الوحدة ا ل

هم وتقويهتم  نطاق العاملي بدفا بقي يف لك ب� وعىل ا ععىل أساس الرصاع ا ل يةلط ّاأل  مم
ية امحلراء، بلك قوامه نقا با   .ل

يةتضع أحزاب  ّاأل ية مم يو ّا ع ها لّشـ يةæّمةتق عىل عا يو بارشة وا م ا�فاع عن املصاحل ا ل  مل
نرب الربملان الربجوازي لغاية  تغ�   ،èاكن ذ xي� بوجه عام أي ممجلاهري العامل وا سـ مشغ ل

ثوريني وخمضعة لك أهداف تحريض وا�عاية ا لا نضال  ل ّا يل ل نضال يف  سباجلزية  لل ئ
ية تاتورية العام لا� ئوإذ تقوم بلك ذè فإهنا تصوغ مطالب جزية وتضع شعارات يف . ك
ية ا لا�االت الر يةئيسـ   :لتا

ية  سأ� العام لا يق لللكمة(مل تعلقة ¸)لض¸ملعىن ا سائل ا مل، ا ّنضال مل تصادي ل Xنضال (ق ّا ل
باريّضد تحكمي اإل تاكري، األجور، يوم العمل، ا X ج رأس املال بح )لح تص، اليت 
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يايس عام  سـسائل نضال  تعاون واإلرضاب حتجاجا(م ية كربى، حقوق ا نا لات  ع ص
سائل )وغريها ية ض احململ، وا سـيا ية، جهوم عىل (سـ شة، فا شـرضائب، غالء ا ملعي

ياسة العامة للحكومة يض، ا ثورية، إرهاب أ سـاألحزاب ا ب ية )لل ياسة العا سائل ا مل، و سـ لم
هور�ت ا( لاملوقف جتاه احتاد ا يمجل ية، فييتسو ثورات الو ية وا نة Xشرتا ل نضال طك ّا يف ل

ية  نقا بيل وحدة احلركة ا ل يةبس ّاأل نضال ، مم ّا تحضري  اإلمّضدل ية والهتديد ¸حلرب، ا لرب� ل
نضال تظم  للا يةّ ضدملن   .)ل احلرب اإلمرب�

شلك الرضائب والرهن و ية، خيلق  سأ� الفال ميف ا نضال حمل ّا   رأس مال الر¸ّضدل
نه الفالحون الفقراء وال يعة[ (ريعمونقص األرض اvي يعاين  ) ]لضكراء األرض أو ا

جيب عىل احلزب . من نفس ا�رجةئ، خيلق لك ذè مطالب جزية ...واملكوس
يوعي   مطلب جحز إعالنانطالقا من ذè، أن يقوي ويعمم شعاراته إىل حد لشـّا

بار املا كيعات  ية إكني العقاريني، ولض ية والفال حعالن احلكومة العام تاتورية يفدر(ل ك ا�
تطو ية ا ب�ان الرأسام ية يف ا ّالعام مل ل ل تاتورية يرة وردل ية لعامل والفالحني ااكف د ط�ميقرا

تعمرات تلف ا تأخرة و ب�ان ا سـيف ا خم مل   ).ملل
باعومن الرضوري أيضا  باب العاميل والفال, تإ تظم بني ا شـ معل  لن ية (م ممأساسا عرب أ

باب  يةلشـا يو ّا ع هالّشـ ساء العامالت والف).ع وفرو حات ¸العøد عىل ّاللن وكذè بني ا
ياهت بقة  ¸ملطالب العان مع ربط مطالهبنهل ونضانحظروف  لطمة وشعارات كفاح ا ب

ية   .لالعام
نضال يف  ّا تعمرة، تصوغ األحزاب ّضدل شعوب ا هاد ا َ ا سـ ملل يةضط يو ّا ع ، يف لّشـ

تعمرات، حىت ّا مساواة �مة :  ميلهيا الوضع اخلاص يف لك ب� اليتئزيةاجلطالب امل ملسـ
يات والعروق واإلطاحة  يازاتمبني القو  تكوين  األجانب وحرية العامل والفالحني يفمت¸

يات يص يوم العمل؛مجلعا نع ؛تقل   ؛ الهنب والر¸عقود اإلطاحة ب؛ل األطفالتشغيم 
سديدهاإلغائه؛ وحتضري جيارتقليص اإل يص الرضائب ورفض  ت  جيب أن تكون ... تقل

شعارات اجلزية خاضعة للمطالب اجلوهرية  ئلك هذه ا يةألحزاب عند ال يو ّا ع : لّشـ
تقالل تقالال سـا بالد ا سـ ا يني طردا؛�مل ية؛ل اإلمرب� ية وفال ح حكومة عام  األرض ؛ل

  ...للشعب ويوم معل من مثاين ساعات
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يةعىل األحزاب  يو ّا ع ية واجب ا�فاع عن ذè  لّشـ ب�ان اإلمرب� ليف ا نضال ل ّا يف ل
ب�ان  ية إىل ب�اهنا، وا�فاع عن ا يوش اإلمرب� ناد بعودة ا بة  تعمرات واملطا لا ل جل بع ل ملسـ

ناض� يف َهدة ا ملا يش واألسطول، وحتريك ملضط تحرر وذè ¸�عاية يف ا يل ا جل  لب س
يوش واألسلحة نظم إىل جانب هذه األعامل، إرضا¸ت . جلامجلاهري ملقاطعة نقل ا تكام 
تجاج امجلاهريي X حوأشاكال أخرى من...  

يةعىل  ّاأل ية مم يو ّا ع تظملّشـ تحضري ا باها خاصا  ن أن تقدم ا لل ملن  أخطار حرب ّ ضدت
ية يةو. لإمرب� ية-كفضح، بال رمحة، Xشرتا ية وXشرتا كالقو ي-م ية وامجلل ا ّاإلمرب� سلم ة لل

ية �ى الربجوازيةفاهداليت ختفي أ يةنورش شعارات . لا إمرب� ّاأل ية مم يو ّا ع . ّة اجلوهريلّشـ
باع يه وجو¸ األشاكل اتوإ ميي يف هذا Xجتاه لك يوم مع املزج  ل معل  ف ية تنظ ّرش ع

ية رش ع¸ألشاكل غري ا باع. ل يش واألسطولتوإ تظم يف ا جل معل  ذè ما جيب أن . من
شاط األحزاب  يةنيكون قوام  يو ّا ع يةوجيب أن تكون شعارات . لّشـ ّاأل ية مم يو ّا ع  لّشـ

ية األ ّسا ية حر¸: كام ييلسـ يةلحتويل احلرب اإلمرب� ته اإلمرب�.هل أ  .ليةم هزمية حكو
هور�ت ا لا�فاع عن احتاد ا يمجل يةفييتسو تعمرات بلك الوسائل وا�عاية كة Xشرتا ملسـ وا

شعارات لت· ا ية« وفضح اخلطب .ل ناع » كXشرتا عصبة األمم، عند » Xشرتايك«لقوا
تجربة حرب  تذكري ا�امئ  بوا يع فروع . 1918- 1914ل شمل  بارية  بات إ مجلك ذè وا ت ج ج

ية ّاأل ية مم يو ّا ع يع أعضاهئالّشـ   .مج و
ث شاط واألعامل ا تعاون يف ا لتوجب ا ن ل لسـ يا ي يا أ باطا  يادته، ا سن  ممورية و نض بقح  دنعطق

باطا  ية، ا بقة العام نضا ل باطه اجلوهري هو أكرث أساسلط Xاألممي رصامة يف صفوف نض 
يةاألحزاب  يو ّا ع س. لّشـ ّوجيب أن  باط ديتج X èيوعي نض ذ األممي يف إخضاع لشـّا

تة ويف ا ثا ها العامة وا ية للحركة ملصا لتاملصاحل اجلزية وا ب ل حملل يع حلئ تقمي  مجليق ا سـ ملب ط
يادية  يةيف لققرارات األ\زة ا ّاأل ية مم يو ّا ع ينيلشـّ من جانب لك الّشـ   .عيو

ية ية Xشرتا ثا ية ا كخالفا لأل ن ل باط برجوازته -مم يث خيضع لك حزب ال ية،  يا�ميقرا نض حط
ية و ته«مالقو ية، ال تعرف فروع »طنيو ّاأل ية مم يو ّا ع باطا واحدا أال وهو لّشـ نض إال ا
باط ا ية نضا لبقة العام يةلط ّاأل باطا ميك. مم ّا ب�ان من نضال مظفنض ّن عامل لك ا ر يف ل

ية ية العام تاتورية العا ليل ا� مل ك س. بس ية اليت  ثا ية ا ّوخالفا لأل تق ن ل نقا¸ت وحتارب مم لم ا
شعوب ا ملا تل ّتعمرة و ت يةحد مع الربجوازية، فإن َسـ ّاأل ية مم يو ّا ع نظمة اليت تدافع لّشـ مل يه ا



69  

ي� من لك عرق وشعب يف عن وحدة عامل ب�ان، وحدة ا شغ لك ا نضال لل ّا  ّضدل
Xاإلمرب�يلضطهاد .  

يون وæام اكن إرهاب الربجوازية دمو�، خيوض  يو عا ثابرة وجشاعة، يف لّشـ مبذè الرصاع 
نضال مجيع نقاط جهبة  ّا يةل ّاأل ناعا راخسامم ية ا بقة العام تصار ا ية ا نعني  ت،  ل لط ن مت قت   .حبمق

  
يون ا يتواطأ﴿ال  عيو همإللّشـ نون يف وحض الهنار أن . جمخفاء أفاكرمه وبرا يعلإهنم 

يف لاكمل  ها إال ¸لقلب ا هم ال ميكن بلو لعنأهدا غ نظام ف ّا   Xجøعي القدمي﴾ل
ثورة  بقات القائدة من فكرة ا ل﴿فلرتبك ا لط يةت يو ّا ع يس للعامل.لّشـ يودفل   فهيا لق سوى ا

  بون﴾سـيكسـا ا مهن عاملّإنوخيرسون، 
  !ل العامل، احتدوا� عام

™  
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  إىل القارئ
  

يوعي  سخة عريـة لاكمـل أعـامل املـؤمتر ا شـّنضع بني يـديك أول  ب لـنـ ّ ّ
سة أجزاءالعاملي  س� من  ئة  سادس يف  مخا سل ي هل يقة . ّ ثواعمل أهنا و ّ ْ

يــة، تقــف فهيــا عــىل  ية العا ّمــن أمه وgئــق ا مل ّ لبلــشف يف ﴿ّ لأعــىل تــأ
ثوريّنقدي تجربة احلركة ا  ّ ل يـل ّة العا يـمل ّة العام ه بـر3مج نـضال يف ّإنـ. ةل

تاتوريـــ ّيل ا� ك يـــســـب ّة العا ـــمل ي ّة العام يل ل ـــضال يف  ـــر3مج ن ســـبة؛ ب
ية  يو ّا ع ــّشـ ــل ي ّالعا ــّل مــرّفــألو﴿ ،﴾ةمل ي نــذ والدة احلركــة العام ّة،  ل ة م

ثوري ّا يقـةســيكون بـني أيـدية، ل يـة و بقـة العام ٌ ا ث ل ثابـة لط مب فـصوها  ل
نظعنــد  َقــوانني ّماليــني العــامل ا مــن لك و أحنــاء العــامل ّلكمــني يف مل

  .﴾ األرضق وأمماعرأ
  محمد عيل العريب

  


