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ثورية قد  نرضورة ?تفاضة  وصلت يف الوقت احلارض إىل«لإن احلركة ا
تأكد لك يوم أكرث رة اليت هذه الفك. »ّسلCةملا ثالث حلزنا  ها املؤمتر ا تصا ب ل غ

يةإن. فأكرث تفاضات  ناك ا نا و تعاال حمدثة  ثورة �زداد ا حمل شع[ ا ن ه ه ش_ . ل
شوارع يف لودز   ،Lodzلثالثة أhم من حواجز قطع الطرق ومعارك ا

رشات اآلالف من العامل يف  رشات و عإرضاب  -Ivanovo فانوفوإع

Voznessensk  يzش،   {لرضورةأدىا� جلإىل مصادمات دموية مع ا
متر سا، ا تفاضة أود ّا � � بحر األسود د يفن يف صفوف فرق  ولأسطول ا

بو لا� �ك يف  يو لس �س�Libauج بوع  تفل، أ �� : س_ تها �المات   {إلعصارلك
�ل �لعا إ .ملقا يا  �فجر يف أي حلظة يف رو ها و مقنه يقرتب بصفة ال مرد  � س_ل س

�ظ �عفن و �لك ما هو رجعي و يةسم شعب الرويس من األوتوقرا طف ا ، ل
�ذ القدمهذا العار �د  م اzي ا  .م

�رصيةإن ن¤ات ا لق آخر  ث[0ش_ تلف مظاهر القمع، إ�الن ملمت ا خم يف تقوية 
تعذيب ويف نفس  بª، مضاعفة وسائل ا لا¬ الطوارئ يف نصف ا  الوقتل

يني ولوعود الرتوجي خلطاب �ة مزيفةل مغر �لربا نقذه-حإصال ا ي لك ذ³ لن 
تارخي ها ا لمن املصري اzي قرره  بحت معدودة . ل �رصية أ صان أhم ا لق

إن نظاما «ديدا يف طور اºاض حيظى بدمع . واإلعصار قادم ال حما¬
ت¤ديد  �ه ا �ظر  شعب لكه اzي  لا ي مل  .وا�هنضة�
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هام اجلديدة ما يه إذا يف ملا Â اليت يطرÁا اإلعصار ا&امه �ىل حزنا؟  ب

شارك تنظمي مالمئةميك�نا  ياة ليك  بات اجلديدة  �ا مع ا Çنا و �لح ملتطل �يك�ك
نظمي يف ?تفاضة نقطة ?نطالق الرضورية  شاط وأكرث  نبصورة أكرث  ت Ç

ي[ �ا ا لفصثورة؟ بو يعة صف�ل شلك ال فقط ا بقة اليت  تقدمة من ا لطل ا 0 لط مل
�ادة ?تفاضة Îلق أÌزة  �ا  ثورة، هل يلز ية  نبل القوة احملركة األسا �ل لقس_ م

يا %كفي ³z؟Îاص نظمي احلزب املوجود ا لة أم أن  ئ[ اكنت ت س_ هذه األ
�ذ �دة تطلب لوال �ا«[مقد طرحت  هر �ىل احلزب ويه  ت أ . ش

س¤دون أمام  بة ألوئك اz%ن  }� ل ، اz%ن %رون أن أهداف "العفوية"ل�س_
سري يف  ياة، اz%ن مه يف املؤخرة بدل ا باع سري ا �رص �ىل إ لاحلزب  حل ت تق

يقاملقدمة ك ئ[ يلام  ية، ال تطرح &هيم هذه األ يعة الوا س_ي[ ا ع لطل . بفص
ها أو حتضريها ولك خمطط  نا  تنظمييقولون أن ?تفاضة عفوية وال  � ميكن

ثابة الطو{وية  بق هو  مبمعل   ضد لك خمطط ألن ذ³ يعد إهنم(مس_
ية"ظاهرة  ست " عوا �د �لطاقات) "عفوية"ل�و ياة إ: مفوإهدار Ýري  حلن ا

ية Þناع?ج يع خمططا شل  هو¬  سا³  �ع  ت اليت  مج تف م س_ت جم  إذاوهكذا، . �
نا  تحريض لصاحلإ�هيمس_متعما ا ãث ا&�اية وا �في  �غي أن  ل،  بي äك   فكرة�

يح اzايت"، فكرة ن?تفاضة توفري " ل�سلا تفاء  ب�لجامهري و? �ادة "ك لقا
ية يا س_ا  ."لس_
تفضمن سرييد شعب ا �ادة ا ن  ملل �ة ق نا ح من ا ية"ل  ّفر إىل د؟ أمل نو"لف�ا

يب معارضو  �ادة؟  جياآلن هذه ا تذيل"لق لياسة ا ال شك أنه جيب ". س_
�ام بعمل حترييض ود�ايئ واسع ية �ل ولقا يا �ادة ا س_توفري ا لس_ تارhلق . ليربو

نب تقدمي أية إ«ابة عن  نا  هذه يعين أ هام �امة  تفاء  تجولكن ? ن نك î مب
نا �اجزون متاما ع �ارشة أو أ ياة  نسأ¬ طرحهتا ا حل �ا مع ن مم �ك�يكمالمئة 
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نض لبات ا رس�ة قصوىم�طل تعاظم  ثوري ا òال ا مل óي. ل بد هيمن ا  أنه جيب ل
سعي إىل «ذب ال فقط  نا ا يايس ومن وا تحريض ا لنا زhدة ا � س_ ل جي ل �ل

تارhال تعددة ليربو رشاحئ ا مل حتت تأثريö ولكن أيضا تõ ا اليت " �لشعب"ل
ثورة يا { لتحق تدر جي نا رش يف صفوف . تل مججيب  Çي شعب �ل بقات ا ليع  ط

ند هذا احلد. ن?تفاضة فكرة رضورة يع الوقوف  نا ال  ّو علك تط ليك . Çس_�
تارh ال�متكن بقي ليربو ها ا ياق نضا ثورة القادمة يف  يف ا لط من تو س_ ل لظ

نضال  سا�د إىل أقىص د ا متكن من إرساء نظام دميقراطي  لوليك  � �
ية، جيب �ىل ال تارÂhالالحق من أ«ل ?شرتا لجتمع حوها  اليت ليربو

بح مرشد وقائدضاملعار نضال بل أن  توا«د ال فقط يف قلب ا تصة أن  ل  ت
ها،  .نلالتفاضة يا  تحضري امللموس لالتفاضة يف رو ية وا �ادة ا لكا س_لق ن ل لتق�

ياة �ىل ال همة اجلديدة اليت فرضهتا ا حلتõ يه �ىل و«ه ا&قة ا تارhمل . ليربو
يايس ال س_وإذا أراد حزنا أن %كون القائد ا �ه لب ية ال  بقة العام ميكفعيل  ل �لط

هام اجلديدة متلص من اجناز هذه ا ملوال جيب أن  %. 
 

نا  هدف؟ ما يه خطوا بلوغ هذا ا نا أن نفعل إذن  �غي  تماذا  ل ي لي �ل�
يص جزء من  يا  سأ¬  نا بدأت حبل ا �ظام �ري من  تخصاألوىل؟ ا معل مل بت م لك

يح القواها وو ها من أ«ل  0سلسا تارhئل نا ضد إن. ليربو ية ل نضا طاألوتوقرا
يع برضورة  يث يقر ا مجلقد دÎل يف مر[  سلححب ّا ّ ولكن الوعي . ل�

سلحبرضورة  ّا ّ ية أمام احلزب : وده ال %كفيل� همة ا لعمل جيب أن تطرح ا مل
رشع يف . بوضوح ودقة نا اال ودون تأÎري أن  ³z0 جيب �ىل جلا ن

�ام بذ³ �خصصة  شعب �ىل �ني املاكن وÎلق جام�ات  �لقيح ا م ل  0سل
نا�ة  ية �لحصول �ىل األسلCة وإقامة ورشات  لصونظمي جام�ات  حمل ت
�ة أو Îاصة  يطرة �ىل خمازن أسلCة معو تفجرات ووضع خمطط  ما س_ �لمل
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شعب . وأنظمة أسلCة يح ا نا فقط  ل�س من وا سل �0 ج بة القوية يف “ل غ{لر
سلح ّا ّ نا ”ل� شري  ي كام  ت�ذ األجريدة �ل0 نا أن  نسكرا اجلديدة بل جيب  �لي
يح ال«معليا  تار0hسلاإلجراءات القصوى من أ«ل  �ا بذ³ »ليربو م كام ألز

ثالث �لحزب سأ¬ . لاملؤمتر ا هو¬ إىل اتفاق حول هذه ا توصل  ملنا ا ل òس� ميك
شق عن احلزب  ناح ا سائل أخرى وذ³ مع ا �مقارنة  جل  إذاطبعا (ملمب

سأ¬  سلحمأÎذوا  ّا ّ �فوا {لرث	رة حول ّ جبديل� ّبة القويّالر“%كة ومل  ة يف غ
سلح ّا ّ �ة فن) ”ل� ية القو ية ا&ميقرا نظامت ?شرتا بة  مس اليشء { ط Â �لم ل�س_

�ون نفس األهداف يني األرمن وÝريمه اz%ن  �ãل الفدرا تم ن حماو¬ يف إ. يل
�ث قامت  بالÎان تا جلن وجلن��الك من حهذا ?جتاه قد جرت يف {Âو 

بات ي�يب إ شاق  و)Balakhany-Bibi-Eibat (ب تكو%ن )ÝÇ)Gntchakistesا ب 
ية ئهي نظمي  معلة  سلحلت ّا ّ  .ل�
 

هامة واخلطرية،  همة ا هود الجناز هذه ا يع ا نظمي و مثن  لجيب �ام اكن ا مل جل جتم ت �
�غي Îاصة أن حتول دون  �Cة ال  تقد أن اخلالفات بني األ �وحنن  يج نع

ينيتود يني ا&ميقرا يع قوى ?شرتا ط  Â توازي مع .  �ىل هذه القا�دةمج لو{
نا�ة األسلCة يف املصانع، جيب  بحث و سالح ونظمي ا صزhدة ختز%ن ا ل ت ل
ت�دم  تكو%ن ش_ىت جلان املعارك اليت  س_أيضا ?هÞم جبدية قصوى  س�ب

تحصل �لهيا س. ملاألسلCة ا �غي بأي ال ا ّال  ل ترصفات من نوع �ي بامح 
�ارشة إىل امجلاهري يح رشاحئ هامة من لن. متوزيع األسلCة  نجح يف  سل  0ن

بو�س  ساكن نظرا لضعف مواردö وصعوبة إخفاء األسلCة عن ا لا ل ل
تذهب Ìودö سدى تلفا متاما . س_و يكون األمر  خمو نا إذاس_ سس_ ما أ

ت�دام . Îاصة �لمعاركم�ظمة  نا من ا تابعة  س_�عمل جلان املعارك ا ل ل �س
تكون Îالل ?تفاضة، سواء اندلعت بصفة ع ناألسلCة و فوية أو وقع س_
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بقا، شعب الفصائل مس_حتضريها  تف حوها ا ية اليت  ية األسا ل ا يل س_ ليع س_ لطل
تقض اzي  �ادهتاس_يخوضملنا نظمي .ق املعركة حتت  لت بفضل جتر$هتم وروح ا

ّسلحوكذ³  &هيم شعب 0 ت�دام اكفة قوى ا �ون من ا يد،  لهم ا س_ س�متكجل
تفض و يح بملنا ثل يف  بارش وا �ا ا تحقق هد سلذ³  مت مل 0ي مل شعب $اكم�ف  لا

ناه سلفاو òيطرون رس�ة �ىل خمازن . ضعاجناز خمطط العمل اzي و س�س_
هاتف �ة والربيد ومراكز ا �ة واحلكو سات العمو لاألسلCة واملؤ م م . اخل، س

�ق ثورة لتحقولك ما هو رضوري  تقدم الالحق  �لا ولكن جلان املعارك . ل
ثورية يف اك رش ?تفاضة ا ندما  ست رضورية فقط  لهذه  ن ع �� مل تنل

ية  ية  نة بل إن دورمه ال يقل أ ش_املد مه  .ن?تفاضةعي
�ضحت  ية اليت ا هر بأن األوتوقرا تة أ �ذ  �ا�ة  نا ا فلقد حصلت  ش م طلق س_ ل
تحريك القوى  شعب قد Âرست لك قواها  بقات ا لأمام أ�ني اكفة  ل ط

بال �ة يف ا لالظال تار حملاربة   عصا{ت حمرتفة أو:دم بة من ا تنارص  �عص لع م
ثوريني �اخ �سلحه. لا ساكن وÎلق  بو�س من أ«ل ارهاب ا مم وحيمهيم ا لل ل

تحرر سكرية أن �كون دامئا . لصعب حلركة ا نا ا �ظام لعجيب �ىل  ت م
يع حماوالت هذه ناسب �ىل  مجتعدة �لرد ا مل �ة وحتويل  مس_ مالقوى الظال

ثريها أعامهلم اىل حركة معادية �لحكومة نديد واملقاومة اليت  تا ن جلان إ. لت
شارع من ّسلCةملاملعارك ا تعدة يف لك حلظة �لزنول اىل ا ل اليت �كون  مس_

هدف  �ق ا هو¬ �ىل  تكون قادرة  ية  �ادة امجلاهري ا لأ«ل  حتق س òق س_ لشعب
ثل يف  ثالث وا متاzي وضعه املؤمتر ا ملنظمي املقاومة ا«ملل ملائة ا  ضدّسلCةت

سود نارص اليت تقودها احلكومةلا  يف قرار (»لع وبصفة �امة ضد اكفة ا
ترصف  ثورةزإلا ية ا يك احلكومة  لاء  ش_ ع� �ك .( 

نا وبصفة  إدى جيب أن �كون  تابعة  ية �ل¤ان املعارك ا هام األسا لا ل س_ مل
سكري Îاص نظمي  ّ�امة للك  ع ن، وضع خمطط لالتفاضة يف لك # ت
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يا يع رو بة  سجام مع اºطط اzي سطره مركز احلزب { س_%كون  مجل س_ ل��  .م
�اجيب حتديد نقاط ضعف اخلصم ووضع نقاط انطال  وتوزيع القوى مق جهو

بقة ليك ال نفاجئ بأيّيف احلي نة بصورة  ندسة املد س_ ودراسة  ي ظرف  مه
 .معرقل

نا نظ& شاط  يل مفصل ملظاهر  Cت نا  �اسب  �س ا'ال  ت  ت Ç ل ل ه م لكن . ل
رسية القصوى يف وضع  �غي أن %كون لميكن القول بأن ا نا  شا ي�خمطط  ط Ç

رش واسع يف صفوف ال تارhب�مرفوقا  سكرية اخلاصة  �لليربو لعمعارف ا
شوارع تعانة . لالرضورية «دا خلوض معارك ا نا ? س_هذا الغرض جيب  �لي ل

هذا الغرض بعدد  تعني  نا أيضا أن  نا وميكن  متني  سكريني ا ل{ س_ ل ت Çلع ملنظم ملن
�دونا يف  ية  تعداداهتم ا نبري من الرفاق اz%ن حبمك �اراهتم وا يع س_ Âس_يف لطب

تحضري الواس. هذا ا'ال �هلوده ا ميكع لالتفاضة  ضامن ا&ور القائد  ن
ية شعب واألوتوقرا ية يف املعارك القادمة بني ا ية ا&ميقرا طلالشرتا ل ط Â .

ميكن ال تحضري الاكمل �لمعركة  س_وده ا تارhل �ااكت ليربو ش� من حتويل ?
تلفة مع �ش ºا �رصية ىل إ جلوا تعويض احلكومة ا شعب  تفاضة �امة  لقا ل �ل ن

�ة باع . قحبكومة ثورية مؤ تذيل“ت�ىل عكس ما %ريده أ لياسة ا تضع ”س_ س_ 
تارhال يع ليربو ية إمج  يا ية وا �ادة ا س_ماكياهتا لرتكز بني أيدهيا ا س_ � لن لف لق

ثورة القادمة  ت�دام ا نا من ا للالتفاضة وهذا األمر رضوري  س_ ن �متك�ن
بقي نا ا لطملصلCة رصا  ۞ع

 
ّرش ألول مرة يف Ç: 
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