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يوعي العاملي الثّ . 1فقرة   .اين يف دور احلزبقرار املؤمتر الش3ّ
يوعي العاملي الثّاين يف دور احلزب يف الثّورة العامليّة Aاكمل  حيتفظ قرار املؤمتر الش3ّ

يوعيّة. أمهيّته اليوم وأشار فKه إىل ... لقد صيغ يف وقت تأّسست فKه األمميّة الش3ّ
 .دور احلزب يف الثّورة العامليّة بوUه %ام
يوعيّة  وbشأت يف %دد من الب_ان ... شلكها ا\ّهنايئاآلن وقد اختذت األمميّة الش3ّ

يوعيّة ال  أحزاٌب ش3يوعيّة جامهرييّة، أصبح من الّرضوري صياdة أفاكر األمميّة الش3ّ
 nه %ام، بل أيضا تUيوعي يف الثّورة العامليّة بو فقط تn املتعلّقة بدور احلزب الش3ّ

}ا أحزاy بُلشفKّة yملعىن املتعلّقة مبا جيب القKام به إذا ما أرادت أحزابنا أن تصب
 .التّام ~للكمة يف أقرب وقت ممكن

 حزyن ش3يوعيّان يف ّلك من أملانيا 1920-1919وال جيب أن ن�ىس أنّه اكن �ينا يف 
يوعيّة لكّهنام مل �كو� يف مس3توى املهامت  وإيطاليا واك� فر%ان من فروع األممّية الش3ّ

 ما اكن من هنوض هائل عند احلركة امجلاهرييّة، الّيت ألقاها %ىل %اتقهام التّارخي رمغ
 .ألّهنام مل �كو� حزyن بُلِشفKّان متاما
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 .تباطؤ الثّورة العاملّية وشعار الَبلَْشفَة. 2فقرة 
يوعي العاملي الثّالث، أنّنا نقرتب من مر��  لقد اكن من الواحض، م�ذ املؤمتر الش3ّ

� ال يقلّل، وإنّام �زيد، من أمهيّة شعار إّن ذ... تباطؤ يف تطّور الثّورة العامليّة
 .الَبلَْشَفة

ل�س الُبلشفي من ينخرط يف احلزب عند %لّو املوUة الثّوريّة، وإنّام هو اّ�ي يعرف 
¨يف ¦سري حنوها طوال س3نوات وحّىت عقود إن لزم األمر، وهو ي£ين احلزب، 

ال يو� احلزب ... عحّىت عندما "كون املوUة مرتاجعة والتّطّور الثّوري يف "راج
الُبلشفي مبحض إرادته عندما تبلغ املوUة الثّوريّة ذروهتا، وإنّام ينخرط يف مجيع 

نني يف جمرى تn املعارك  ...املعارك وي£ين نفسه %ىل مّر الس3ّ
يوعي أن �كون %ىل قدر اكف من املرونة حّىت ¦س3تطيع  جيب %ىل احلزب الش3ّ

ذا ما اس3توج´ت الّظروف ذ� ودون ارتباك؛ ±نتقال إىل الرسيّة %ىل حنو جKّد إ
فال جيب ±س3تخفاف yلعمل العلين وجيب مزج العمل العلين yلعمل الّرسي، 
ولك موطن قدم %لين حيقّقه احلزب جيب أن �كرس حواجز الرسيّة ويقف %ىل 

 .رأس احلركة امجلاهرييّة املكشوفة لتحضري الثّورة

 ىص ال�سارخطر ±حنرافني ا\مييين وأق. 3فقرة 
 ...لقد أ%لن شعار الَبْلَشفة يف النّضال ضّد اخلطر ا\مييين

يوعي العاملي الثّالث . واكن شعارا حصي}ا. »إىل امجلاهري«: اكن شعار املؤمتر الش3ّ
نÁني املنقضيتني،  لك�ّه طبّق %ىل حنو ّيسء يف %دد معّني من الب_ان Âالل الس3ّ

يوعي املس3تقل ف�تج عن ذ� خطر حقKقي متثّل يف ±س3تعا ضة عن التّك�يك الش3ّ
يوعّيني مع ±شرتا¨ية اّ�ميقراطيّة املضاّدة ~لثّورة» حتالف«Èس3ياسة   ...الش3ّ

لكن Ëس3تحيل الَبلَشفة، يف ذات الوقت، دون نضال ضّد Êز%ات أقىص ال�سار، 
 مفثال، أخطاُء أقىص ال�سار فÒ... تn الزن%ات الّيت يه dالبا وÏا آخر لالÊهتازيّة
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يوعّيني يف النقّاyت اإلصالحKّة والّرجعيّة ميكهنا أن حتّطم  يتعلّق مبشاركة الش3ّ
يوعيّة يف األعوام املق´�  ...األحزاب الش3ّ

يوعيّة واألحزاب الُبلشفKّة. 4فقرة   األحزاب الش3ّ
يوعيّة واملا̈رس3يّة والُبلشفKّة تعين مجيعها، يف �ّد ذاهتا، ذات الّيشء حزب «. الش3ّ

لكن، من النّاحKّة . هام مفهومان مÙثالن يف �ّد ذاهتام» زب بُلشفيح«و» ش3يوعي
يوعيّة الهاّمة مل تنجز . العمليّة، ل�سا دامئا ذات الّيشء وبعض فروع األمميّة الش3ّ

) يف بعض احلاالت الفوضويّة النقابيّة(تطّورها من ±شرتا¨ية اّ�ميقراطيّة ال�ساريّة 
يوعيّة احلقKقKّة  ...إىل الش3ّ

 الَبلَشفُة ورشوط النّضال. 5قرة ف
ال جيب ±عتقاد أّن هنا� وصفة ميكن تطبيقها بطريقة وا�دة يف بَلشَفة مجيع 

يوعيّة Ëس3توجب الَبلَشفة احلقKقKّة األÂذ بعناية yلّظروف . أحزاب األمميّة الش3ّ
 ...امللموسة زما� وماك�

يوعيّة دراسة وتطبيق يوعي الّرويس تعين بَلَشفة فروع األمميّة الش3ّ  جتربة احلزب الش3ّ
à´ّدي قU لكن . يف الثّورات الّروس3يّة الثّالث وطبعا جتربة فروع أخرى لها نضال

س3يكون أكرب األخطاء أن �راد تطبيق التّجربة الّروس3يّة %ىل ب_ان أخرى تطبيقا 
ري ويف التّجربة الّروس3يّة هنا� الكã. وهو خطأ اكن لينني قد �ّذر م�ه. مKاكنيكKّا

 ...مما اعتربه لينني ذا أمهيّة %اّمة ~لب_ان األخرى
إنّه ... الَبلَشفة يه تطبيق املبادئ العاّمة ~لين��يّة %ىل الوضع امللموس يف الب_ املعين

مسار دامئ وم�واصل لك�ّه ال يعدو أن �كون قد بدأ اآلن يف أحسن الفروع 
يوعيّة . قKام به من معل يف هذا ±ّجتاه عظميإّن ما جيب ال . األوروبيّة يف األمميّة الش3ّ

 .نجزويلزم �� بضع س3نوات حّىت يُ 
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 املا̈رس3يّة وا~لين��يّة. 6فقرة 
يوعيّة يف عرص� أن تصبح أحزاy ش3يوعيّة حقKقKّة إّال إذا  ال ميكن لفروع األمميّة الش3ّ

 .جتّمعت حتت راية ا~لين��يّة
فال لين��يّة ... طبيعي أّن ا~لين��يّة ال تعارض املا̈رس3يّة بأي وUه من الوجوهومن ال 

لكّن ا~لين��يّة قد أغنت املا̈رس3يّة بتجربة الثّورات الّروس3يّة الثّالث . دون ما̈رس3يّة
 ...وبتجربة %دد من احلراكت الثّوريّة األخرى

 :يّة Aمتلّكها القضا� التّاليةوفضال عن ذ�، أغنت ا~لين��يّة النّظريّة العاّمة ~لام̈رس3 
 نظريّة اإلمرب�ليّة والثّورة العامليّة؛ .1
 رشوط وأشاكل اجناز دكتاتوريّة الطبقة العامليّة؛ .2
 العالقة بني الطبقة العامليّة والفّال�ني؛ .3
 معىن القضيّة القومKّة بوUه %ام؛ .4
عَمرة وش3به املس3تعَمرة yل�س3بة األمهيّة اخلاّصة ~لحراكت الوطنيّة يف الب_ان املس3ت .5

 ~لثّورة العامليّة العامليّة؛
 دور احلزب؛ .6
 "ك�يك الطبقة العامليّة يف عرص احلروب اإلمرب�ليّة؛ .7
 دور اّ�وð العامليّة يف املر�� ±نتقاليّة؛ .8
 النّظام الّسوفKييت من Ïة أنّه جتس3يد اّ�وð العامليّة يف عرص�؛ .9
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سام الطبقة العامليّة إىل رشاحئ اجÙعيّة من Ïة أنّه مصدر انقسام مشلك انق  .10
 اÊهتازي وثوري؛: احلركة العامليّة إىل اّجتاهني

النّضال ضّد اّجتاهات ±شرتا¨ية اّ�ميقراطيّة ا\ميي�Kّة وكذ� ضّد ±حنرافات  .11
 …ال�ساريّة داÂل احلركة العامليّة

̈رس3يّة يه نظريّة فقط وأّن ا~لين��يّة يه تطبيق فقط إنّام إّن الفكرة الّيت تفKد بأّن املا
 .يه فكرة Âاطئة

ا~لين��يّة يه نظريّة وتطبيق املا̈رس3يّة يف عرص اإلمرب�ليّة، عرص احلروب 
 …اإلمرب�ليّة والثّورات العامليّة الّيت تقودها دكتاتوريّة الطبقة العامليّة يف روس3يا

 لثّوريّةالَبلَشفة والتّقاليد ا. 7فقرة 
فأن تدرس ّلك . ال تعين الَبلَشفة التõّّيل عن إرث األجKال الّسابقة من الثّوريّني

األحزاب الُبلشفKّة öرخي النّضاالت الثّوريّة يف ب_اهنا ويف الب_ان األخرى إنّام هو 
 .أمر جوهرّي yل�ّس3بة لها %ىل حنو مطلق

عسكر الَبلَشفة وبعض األخطاء النّظريّة يف امل . 8فقرة 
يوعي   )أخطاء ا~لكسمبورغيّني yألخّص (الش3ّ

يوعيّة مس3تحيل إذا مل يوىل  إّن متnّ ا~لين��يّة وتطبيقها العميل يف بناء األحزاب الش3ّ
اهÙم ألخطاء بعض املا̈رس3يّني املشهور�ن اّ��ن �اولوا، دون جناح، تطبيق 

 .املا̈رس3يّة %ىل العرص اجلديد
يوع  يف روس3يا، ومجمو%ة املا̈رس3يّني » ال�ساريّني«يّني يتعلّق األمر بأخطار الش3ّ

أولئك القادة .  ، وكذ� أخطاء روزا لكسمبورغ)غورت وyنيكوك(الهولنديّني 
ياس3يّون مه أقرب إىل ا~لين��يّة، لكن األمر األكرث خطورة هو وÏة نظرمه يف  الس3ّ
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لكسمبورغيّني ذات من بني أّمه أخطاء ا~ ... بعض النّقاط الّيت ال تتّفق وا~لين��ّية
 :مغزى معيل اليوم التّايل

. »امجلاهري«و» التّنّظم«، »الوعي«و» العفويّة«التّناول dري الُبلشفي لقضيّة ) أ
 م�عهتم من تقد�ر حصيح �ور احلزب يف الثّورة؛... فأفاكرمه اخلاطئة يف هذه القضيّة

 �زال اليوم، يف ±نتقاص من العنرص الفّين يف التّحضري ±نتفاضات اكن وال) ب
 الثّورة؛» تنظمي«جزء م�ه، %ائقا يف تناول حصيح لقضيّة 

جتاه احنرافات » مÁساحما«إّن موقفا ... أخطاء تتعلّق yملوقف من الفّال�ني) ت
نظريّة جيعل بَلَشفة حقKقKّة أمرا مس3تحيال، فام�الك النّظريّة ا~لين��يّة أمر جوهري 

 .يف جناح الَبلَْشفة
يه احنراف عن ا~لين��ّية Âاّص وخطري؛ إّهنا رضب من امل�شفKّة متزج الرتوËسكKة 

الّيت dالبا ما ختفي طابع » ال�ساريّة الّراد�اكليّة«وامجل� » األوروبيّة«بني ±Êهتازيّة 
ل�ست الرتوËسكKة احنرافا م�عزال حنو امل�شفKّة، بل نظام معره . س3ياس3هتا الّسليب

 .ةس3نة من الّرصاع ضّد ا~لين��يّ 
ف´لوغ ا~لين��يّة يف . كام ل�ست الرتوËسكKة ظاهرة روس3يّة رصفة؛ إّن %امليّة الطابع

يوعيّة يعين فضح الرتوËسكKة يف ّلك األحزاب وتصفKهتا من Ïة أّهنا  األمميّة الش3ّ
 .اّجتاه



�� ��������  

	א�6#$�#��	و823	 /���6$	א�67(�	א�������5 	

 .»اهريإىل امجل«: الَبلَشفة وشعار. 9الفقرة 
يوعي العاملي . الُبلشفي هو، يف املقام األّول، رUل امجلاهري  إّن شعار املؤمتر الش3ّ

يوعي العاملي . ، حيتفظ Aاكمل أمهّيته»إىل امجلاهري«: الثّالث ولقد أعطى املؤمتر الش3ّ
 .اخلامس هذا الّشعار معىن أمعق وأوسع، ومل ¦سقطه من Uدول أعام	

 . النقّايبالَبلَشفة والعمل. 10فقرة 
يوعي يف النقّاyت يف أخطار ¨برية %ىل قضيّة  تÁس£ّب ±حنرافات يف العمل الش3ّ

ففي اكمل العامل الّرأساميل، اكنت النقّاyت أّمه . بَلَشفة األحزاب بَلَشفة حقKقKّة
 ...أشاكل التّنظمي امجلاهريي عند الطبقة العامليّة

الّصفراء، الوطنية (راطيّة وdريها من النقّاyت إّن العمل يف النقّاyت ±شرتا¨ية اّ�ميق
هو اجلزء األعظم واملكّون ~لَبلَشفة، وجيب أن ينال ) ±شرتا¨ية، اّ�ي�Kّة، الفاش3يّة

 .ذ� اهÙما مضاعفا م
ات املّرات ملا اكن %ليه من ق´ل
األرس3تقراطيّة (إنّه فقط %ىل هذا النّحو ميكن ¨رس همينة القادة اإلصالحKّني 

%ىل النقّاyت و%ىل هذا النّحو فقط ميكن حتر�ر النقّاyت من تأثري ) عامليّةال
±نقسام ا�ي متارسه اإلصالحKّة الّيت Ëسعى إىل زعز%ة فكرة أّن النقّاyت يه أداة 

 ...وينطبق ذات احلديث %ىل جلان املصانع أي� وUدت. عتيدة يف الّرصاع الطبقي
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يوعيّني أن يضاعفو  ا من تأثريمه وأن �كÁس3بوا نفوذا يف امجلاهري جيب %ىل الش3ّ
الاكد�ة مبساندة ّلك مطا\هبم املبارشة يف حتسني األجور ويوم العمل من مثان 
سا%ات، وبقKادة نضال ضّد البطاð، وبأن يقفوا، Aّلك جشا%ة، يف املقّدمة يف ّلك 

 ...الّزنا%ات مع األعراف

 . الّصحيحالَبلَشفة و"ك�يك اجلهبة املتّ}دة. 11فقرة 
يوعيّة تطبيق "ك�يك اجلهبة املتّ}دة لقد اكن ... Ëس3توجب بَلَشفة أحزاب األمميّة الش3ّ

"ك�يك اجلهبة املتّ}دة، وس3يظّل، ال �زيد عن ¨ونه طريقة يف حتريض امجلاهري 
يوعيّة الّصحي}ة املؤديّة إىل  وتنظميها %ىل حنو ثورّي من Ïة أّهنا الطريق الش3ّ

ليّة يف مر�� معيّنة من التّطّور ال "زال ±شرتا¨ية اّ�ميقراطيّة جامهري الطبقة العام
وس3ميأل النّضاُل يف س£Kل ... فهيا حتظى مبساندة أdلبيّة العامل يف %دد من الب_ان

نواَت القلي�  يوعيّة، الس3ّ و�دة احلركة النقّابيّة العامليّة، اّ�ي Ëس3نده األمميّة الش3ّ
 القضّية أصبع القضا� yل�ّس3بة مجليع النقّاyت يف مجيع وقريبا س3تصبح هذه... املق´�

 ...الب_ان

 .الَبلَشفة واملطالب اجلزئيّة. 12فقرة 
¦س3تõدم البالشفة مجيع املطالب اجلزئيّة ل�رشحوا ~لجامهري رضورة الثّورة، ليربهنوا 
~لجامهري، yلوقائع امللموسة، اس3ت}اð �دوث تغّري يف وضعهم ولو اكن ذ� %ىل 
حنو م�واضع اجلديّة واّ�وام، طاملا أّن الّسلطة الّرأسامليّة قامئة، فضال عن احلديث 

يوعيّون ~لجامهري، يف ذات الوقت، و%ىل ضوء . عن تغّري أسايس ودامئ ويبّني الش3ّ
التّجربة، ¨يف أّن اإلصالحKّني yلتّ}ديد مه من يعرقل ّلك نضال Uّدي يف س£Kل 

يف أنّ  يوعي هو الوحKد القادر %ىل خوض نضال املطالب اجلزئيّة، ̈و  احلزب الش3ّ
م�سجم، اليوم تلو اليوم، يف س£Kل مصل}ة امجلاهري الاكد�ة، وصّد الهجامت %ىل 

 .مس3توى %�شها
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يضع الُبلشفي ّلك مطلب ملموس يلتّف حو	 العامل يف أفق النّضال يف س£Kل 
 ...الثّورة

 .ة وأمميّة أمسرتدامالعمل بني من مه يف األمميّة الثّانيّ . 13فقرة 
يف أdلب الب_ان، تتّ}د، Èشلك من األشاكل، رشاُحئ هائ� من العامل يف األمميّة 

وËس3توجب بَلشَفة أحزابنا رضورة ملّ}ة أن نقوم بعمل . الثّانيّة وأمميّة أمسرتدام
�بت يف صفوف أولئك العامل اّ��ن ال �زالون م�خرطني يف ت��ك املنّظمتني 

 ...املعاديتني

باب. 14فقرة   .الَبلشفَة وحركة الش3ّ
باب يوعيّة، دامئا، اهÙما اكفKا yلعمل بني الش3ّ وحّىت يف أكرب . مل تويل األحزاُب الش3ّ

يوعيّة هنا� عرشات املنّظامت الّيت مل تؤلّف مجمو%ات حمليّة من  األحزاب الش3ّ
يوعي باب الش3ّ باب يف ا. الش3ّ لعامل أمجع إّن إ�دى �امت الَبلَشفة يه ¨سب الش3ّ

 ...دون اس3ت��اء
 .الَبلشَفة والعمل بني ال�ّساء. 15فقرة 

يوعيّة أّن معلنا يف هذا ا�ال dري اكف %ىل ¨بري جيب . تالحظ تنفKذيّة األمميّة الش3ّ
أن نتصّور ¨يف أن وجود املرأة العام� يف العمل ال�ّش3يط والنّضال إنّام هو الّرشط 

 . العامليّة إىل Uان£�ااملس3بق حّىت Êكسب أdلبيّة الطبقة

 .العمل بني العاطلني. 16فقرة 
يوعيّة يف مجيع أحناء العامل أن تويل أكرب انÁ´اه Uّدي ~لعمل  جيب %ىل األحزاب الش3ّ

فإذا ما أÂذ� yحلس3بان ما هو %ليه موقف الربجوازيّة . بني العاطلني عن العمل
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مل، س3يكون مبس3تطاعنا أن و±شرتا¨ية اّ�ميقراطيّة من ماليني العاطلني عن الع
 .حنقّق تأثريا فاصال يف هذه الف
ة من الطبقة العامليّة

 .الَبلشفَة وحصاف�نا. 17فقرة 
يوعّيني  ال جيب أن نق´ل وضعا �كون فKه %دد هام bس£Kّا من اّ��ن ي��خبون الش3ّ
 و%دد ضعيف bس£Kّا من اّ��ن يقرؤون yنتظام حصاف�نا مãلام هو %ليه احلال يف Aرلني

Ëس3توجب الَبلَشفة أن تصبح حصاف�نا حصافة شعبيّة yملعين ... وyر¦س ومKالنو
القومي ~للكمة؛ أي أن "كون موجودة يف ب�ت ّلك %امل وأن يقرأها ّلك من 

  ۞...يتعاطف معنا
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 . الثّورة�لفاء الطبقة العامليّة يف. 18فقرة 
يوعيّني من الربجوازيّة الّصغرية من Ïة  لقد ُرشحت املبادئ األساس3يّة ملوقف الش3ّ
إماكنيّة أن "كون �ليفا ~لطبقة العامليّة يف الثّورة رش�ا Uّد واحضا يف األعامل 

 ...ال�س3يكKة ملا̈رس وأجنلس ولينني
:  وملموسة ~لّسؤال التّايلوإّهنا ملهّمة أساس3يّة يف ا~لّين��يّة أن قّدمت إUابة دقKقة

هل ميكن ~لف
ات الوسطى أن "كون �ليفا ~لطبقة العامليّة يف مر�� معيّنة من 
مرا�ل الثّورة، وما يه املطالب الّيت جتعلها تتّ}د مع الطبقة العامليّة يف وضع من 

 األوضاع؟
ديد، كأّمه قضيّة ذ� ألّن ا~لّين��يّة تطرح قضيّة اّ�كتاتوريّة العامليّة، %ىل وUه التّ}

%ىل Uدول أعامل التّارخي، وتضع قضيّة �لفاء الطبقة العامليّة الفعلّيني يف الثّورة يف 
 .الّصدارة كأكرب مشلك "ك�ييك راهن

بعض ف
ات الربجوازيّة : تقّسم ا~لّين��يُّة الربجوازيَّة الّصغرية إىل ثالث مجمو%ات ¨برية
ولو اكن ذ� وق�يّا؛ وف
ة �نية جيب الّصغرية ميكن وجيب ¨س3هبا �}ليف م´ارش 

الّرشاحئ العليا من الربجوازيّة الّصغرية احلرضيّة (العمل %ىل حتييدها؛ وف
ة �لثة 
 ...جيب حÙ حمارAهتا حماربة öّمة) والّريفKّة
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ياسة العامليّة جتاه الفّال�ني. 19فقرة   .الَبلَشفة والس3ّ
ومذهب اّ�كتاتوريّة العامليّة هو . احلزب الُبلشفي هو حزب العامل الّصناعيّني

ومع ذ� فإّن قضيّة الفّال�ني من Ïة أّهنم األقرب إىل . أساس مذهب الُبلشفKّة
الطبقة العامليّة ومن Ïة أّهنم أّمه �ليف فعيل ~لطبقة العامليّة يف الثّورة، يه قضيّة 

ليّة الّسلطة وبعد ذات أمهيّة أساس3يّة يف الُبلشفKّة وذ� ق´ل أن تف�ّك الطبقة العام
 .أن �كون لها ذ� %ىل �ّد سواء

ياسة العامليّة يف القضيّة القومKّة. 20فقرة   .الَبلَشفة والس3ّ
ول�س يف هذه الب_ان (القضيّة القومKّة يف الب_ان املس3تعَمرة وش3به املس3تعَمرة 

 ...يه قضيّة فالحKّة yألساس طاملا أّن أdلبيّة سّاكهنا فّالحون) حفسب
يوعيّني، يف ب_ان خمتلفة، لقد نوات القلي� األÂرية ¨يف أّن الش3ّ  بيّ�ت جتربة الس3ّ

ويف أوضاع م�باينة، قد ار"ك´وا، "كرارا و"كرارا، خطأ ±نتقاص من أمهيّة القضيّة 
القومKّة، وهو خطأ جعلهم خيرسون فرصة ¨سب ف
ات من السّاكن أكرث أمهيّة يف 

 ...األوقات الفاص�
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 .املهامت املبارشة "تلف األحزاب. 21فقرة 
"متثّل �ّمة الَبلشفة يف الوقت احلايل وكأولويّة يف ما : yل�س3بة لالّحتاد الّسوفKييت) أ

 :ييل
 ؛...تصفKة الرتوËسكKّة اكّجتاه داÂل احلزب تصفKة هنائيّة .1
 الّصحيح يف س3ياسة احلزب يف القضّية الفالحKّة اّختاذ مجيع التّدابري ~لميض .2

لعنارص ±ق�صاد ±شرتايك ) مبسا%دة من اّ�كتاتوريّة العامليّة(والتّطو�ر املنتظم 
وكذ� تقوية األسس ±ق�صاديّة ~ّ_كتاتوريّة العامليّة وحتويل روس3يا من 

ياسة ±ق�صاديّة اجلديدة«  .إىل ب_ اشرتايك» الس3ّ
يوعي اإلجنلزيي، اّ�ي �كÁسب اآلن أوىل جنا�اته الهاّمة yل�ّس3بة) ب  ~لحزب الش3ّ

 :يف تطّوره يف اّجتاه حزب جامهريي، فإّن �ّمته املركزيّة من Ïة الَبلشفة "متثّل يف
 ؛...اهÙم Âاّص حبركة األقليات. العمل يف النقّاyت .1
 يّة من Êز%ة إمرب�ليّة؛التّحريض ضّد ما �ى األرس3تقراطيّة العامليّة اإلجنلزي  .2
 Âلق م�ّظمة حزبيّة قويّة املركزيّة، وتصفKة طرق العمل املائعة؛ .3
 تطبيق "ك�يك اجلهبة املتّ}دة تطبيقا مهنجّيا؛ .4
 :"متثّل الَبلشفة يف فرbسا يف الوقت احلايل يف) ت
 امحل� يف س£Kل الو�دة النقّابيّة؛ .1
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�ام اكن الثّمن، %ىل أساس ما وضعته ، CGTUإقامة ص� وثيقة بني احلزب و .3
يوعيّة من م´ادئ و"ك�يك؛  األمميّة الش3ّ

ك�س مجيع التّقاليد الفرbس3يّة احلاليّة وÂلق حزب ش3يوعي جامهريي م�ّظم  .4
 وصلب؛

 ؛...حتريض معادي ~لعسكرة .8
 .معل bش3يط يف املس3تعمرات .10
 :ت التّالية"متثّل الَبلشفة هنا ق´ل ّلك يشء يف املهام: أملانيا) ث
 ؛...املتعلّقة yلنقّاyت» ال�سار«تصفKة أخطاء  .1
 ؛...تطبيق شعار اجلهبة املتّ}دة .3
 ؛...أعظم اهÙم Aكسب امجلاهري تنظمييّا .4
اّ�%اية لشعار حكومة العامل والفّال�ني مبعناه الثّوري اّ�ي �ّدده املؤمتر  .7

يوعي العاملي اخلامس  ؛...الش3ّ
اخلطوات لضامن تطّور احلزب تطّورا طبيعيّا وسلÒ، وأن متحى آ�ر اّختاذ ّلك  .8

 ...رصاع الفرق القدمي وأن تصان و�دة احلزب من أّي تفكّك Uديد
 :إيطاليا) ح

املزيد من توس3يع تأثري احلزب يف أوسع ف
ات العامل تأثري تنظمييّا، ̈ورس  .1
 ؛...التّضييق اّ�ي يتعّرض 	 احلزب من Uانب الفاش3يّة

س3هبا؛ .4  الّرشوع يف معل مهنجي خللق جلان املصانع وتقو�هتا ̈و
 ؛...دخول الّريف بأكرث معق .5
 إعطاء املذهب املا̈ريس أعظم اهÙم؛ .6
حماربة أفاكر بورديغا النّظريّة والتّك�يكKة، وحماربة : حماربة ّلك ±حنرافات املذهبيّة .7

 ...ق�صادحتريف غراز�دي ~لنّظريّة املا̈رس3يّة يف ±
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 .الَبلَشفة والتّحريض ضّد النّظام املليك. 22فقرة 
إنّه ملن اخلطأ أن حنجم عن التّحريض ضّد النّظام املليك حب0ّة أّن من حيمك يف ذ� 

يوعيّني أن يضعوا شعار . النّظام هو الربجوازيّة يف » !لÁسقط املَلكKة«جيب %ىل الش3ّ
ويف أملانيا أيضا جيب %ىل . وdريها من الب_انالّصدارة يف إجنلرتا وإيطاليا والبلقان 

يايس  يوعّيني أن يعرفوا ¨يف ميزجوا حتريضهم ضّد النّظام املليك بنضاهلم الس3ّ الش3ّ
 ....و±ق�صادي اليويم

 .األحزاب الرسيّة: التضّخم العددي عند بعض األحزاب. 23فقرة 
يوعيّة اليوم يف %دد من الب_ان   أملانيا، إجنلرتا، فرbسا،–تعمل األحزاب الش3ّ

 يف ظروف جتعل من –Ëش3يكوسلوفا¨يا، إيطاليا، الّسويد، هولندا، أمر�اك
 ...الّرضوري أن �زداد جحم العضويّة فهيا بقدر ¨بري

جيب %ىل تn األحزاب، الّيت ُأUربت %ىل العمل يف الّرسيّة، أن Ëس3تعمل ّلك 
ت العامل والفّال�ني وذ� الوسائل حّىت توّسع من تأثريها املنّظم ل�شمل أوسع ف
ا

جيب %ىل األحزاب الّرسيّة أن Ëس3تفKد من ... بأن Ëس3تغّل لك فرصة %لنيّة حبذر
ّلك فرصة ولو اكنت عرضيّة لتوحKد العامل يف م�ّظامت م�عاطفة، وجيب %لهيا أيضا 

 .أن تضمن لنفسها صالت %لنيّة ألbشطة اّ�%اية والتّحريض
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 .الَبلَشفة والقضا� التّنظمييّة. 24فقرة 
 ...إّن الّشلك التّنظميي األسايس لّلك حزب بُلشفي هو Âليّة احلزب يف املصنع

yإلضافة إىل Âليّة املصنع والعمل يف م�ّظامت من ق´يل النقّاyت وجلان املصانع 
كزي مج� اكم� من وتعاونيّات املس3هتلكني وdريها، جيب أن تتõّذ خطوات لرت 

 رابطة املكرت�ن، جلان العاطلني عن العمل، مجعيّات –املنّظامت dري احلزبيّة التّابعة 
Ëس3توجب الَبلشفة أن ). تعمل Âال� ش3يوعيّة يف صلهبا(قدماء اخلدمات، اخل، 

بكة التّنظمييّة كثيفة وم�ينة قدر  Ëس3تغّل أحزابنا ّلك فرصة حّىت جتعل تn الش3ّ
 ...اإلماكن

جيب أن "كون املبادرة خبلق مãل تn املنّظامت من Uانب القKادة احلزبيّة واكمل 
يوعّيني أن يؤلّفوا فرقا . أعضاء احلزب وأن يضعوا Ëس3يريها بني أيدهيم و%ىل الش3ّ
 ...ش3يوعيّة داÂلها تتلقّى التّوجKه من القKادة احلزبيّة



18 

يوعيّة يف ا. 25فقرة  لقضا� الَبلَشفة وقرارات األمميّة الش3ّ
 .التّنظمييّة

يوعي العاملي الثّالث يف القضيّة التّنظمييّة أبعد من أن �كون قد  قرار املؤمتر الش3ّ
وإ�دى نقاطه األكرث األمهيّة تقيض برضورة أن �لك8ف ّلك عضو بعمل حزيب . طبّق

 .�رى ±جÙع التّنفKذي املوّسع أّن هذه النّقطة �ّمة يف الَبلشفة... حمّدد فKنجزه
يوعي  يوUّه ±جÙع التّنفKذي املوّسع انÁ´اه مجيع األحزاب إىل قرار املؤمتر الش3ّ
العاملي اخلامس يف القضا� التّنظمييّة، ويصادق %ىل القرارات الّيت اّختذهتا النّدوة 

يوعيّة ويويص بتطبيقها تطبيقا اكمال  .التّنظمييّة لفروع األمميّة الش3ّ

 .در احلزبالَبلَشفة ومشلك ¨وا. 26فقرة 
ال تتكّون . خللق حزب بُلشفي، من الّرضوري صقل ¨وادر احلزب %ىل مّر األعوام

تn الكوادر عن طريق انتõاب شلكي، بل من Âالل انتقاء يّمت Âالل ال�ّشاط 
ومسار ±نتقاء من Âليّة احلزب إىل مركزه، بطيء yلّرضورة، ويّمت يف . العميل

 ...اءجمرى النّضال اّ�ي س3يخترب األعض
يوعّية أن تعمل يف اّجتاه �كون فKه معلها، اّ�ي هو  جيب %ىل الكوادر التّنظمييّة الش3ّ

جيب %لهيا أن تقّدم ّلك وقهتا ~لنّضال الثّوري؛ : حتضري الثّورة، معال dري م�فرد
يوعيّني . جيب %لهيا أن "كون يف Âدمة احلزب %ىل حنو اكمل وجيب %ىل الش3ّ

أن تع�ش وتعمل بني امجلاهري يف املصنع واملتجر ... يطةاملنّظمني والكوادر ال�ّش3 
واملنجم، وأن "كون دوما Uاهزة ألن يبعث هبا احلزب إىل ماكن آخر لصاحل 

 ...القضيّة
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 .الَبلَشفة واّ�ميقراطيّة يف احلزب و±نضباط. 27فقرة 
 ّ ة ختضع أشاكل التّنظمي اّ�اÂيل يف احلزب ملصاحل النّضال يف س£Kل اّ�كتاتوري

يوعي يف مجيع احلاالت أن حيافظ %ىل بعض . العامليّة لكن جيب %ىل احلزب الش3ّ
إّن ذ� يف ص� ... حريّة النّقد داÂل احلزب و%ىل روح املساواة بني أعضاءه

مبصل}ة حتفزي مجمل جامهري احلزب، وضامن مشاركة مجيع أفراده وÂال�ه يف حKاة 
ياس3يّة والتّنظمييّة، وحفز ال  .عامل يف احلزباحلزب الس3ّ

جيب %ىل احلزب اّ�ي خيطّ . ±نضباط احلديدي هو أ�د أّمه رشوط الَبلشفة
أن يدرك أن ال جمال ~ل}ديث عن ظفر » دكتاتوريّة الطبقة العاملّية«%ىل رايته 

. دكتاتوريّة الطبقة العامليّة دون انضباط �ديدي �كÁسب Âالل س3نوات وعقود
 ّ ه دون انضباط داÂيل صارم تأّسس %ىل إجامع جيب %ىل البالشفة أن يد̈روا أن

ياس3يّة وال  إيديولو< ال ميكن ال ¨سب احلرب األهليّة وال ¨سب الّسلطة الس3ّ
احلفاظ %ىل اّ�كتاتوريّة العامليّة وتقو�هتا؛ مفن دون ذ� ±نضباط س3ُتك�ب الهزمية 

 .~لحرب األهليّة مس3بقا

 .الَبلشفة وÏاز احلزب. 28فقرة 
 حزب بُلشفي ممركز وم�صهر بصالبة وم�ّظم %ىل حنو öّم دون Ïاز ¦س3تحيل قKام
 .حزيب م�اسب

يوعيّة Ïاز حزيب خضم األساس شديد  يف الوقت احلايل، لبعض فروع األمميّة الش3ّ
 .±Ëّساع وyلتّايل بريوقراطيّا يف الغالب، وال متتn فروع أخرى ش�
ا من ذ�

يوعيّة جملس الّرئاسة yلعمل مع املك�ب التّنظميي �لكّف اجÙع تنفKذيّة األمميّة الش3ّ 
 nوممثّيل األحزاب املعنيّة %ىل وضع مج� من التّدابري الّيت من شأهنا أن متكّن ت

 .األحزاب من "ركزي Ïاز ي�سجم ومصل}ة bشاطها
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 .الَبلشفة والنّقد اّ�ايت. 29فقرة 
وضّد الّرضا عن النّفس » يوعيالغرور الش3ّ «إّن النّضال ضّد ما ¦سّميه الّرفKق لينني 

 ...وضّد الّزهو، هو رشط %ايل األمهيّة يف الَبلشفة
 .ختطيط العمل والتّحقّق من اجنازه. 30فقرة 

يوعيّة bشاطها %ىل حنو طبيعي bس£Kّا  يف مجيع الب_ان حKث متارس األحزاب الش3ّ
س3نة، اخل، من الّرضوري أن تضع تn األحزاب خمّططا %اّما ~لعمل لس3تّة أشهر ول 

وجيب أن تتحقّق مجيع املنّظامت من اجناز ... حّىت تعرف ¨يف "ركّز قوى احلزب
األفضل أن "كون القرارات قلي�، لكن جيب العمل %ىل اجنازها يف . لك قرار اّختذ

 ...الواقع العميل �ام اكن الثّمن
 

ƒ 


