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Gة Fارة، ىل األخ مقدامإ قية رفا  حت

بال وأنمت يف غرتمك  أن أرجو بRكونوا مرOP ا تذر لمك عن تأTري  أن وأريدل عأ
\ب الظروف اليت حنن فهيا Gد  إىل 1نcءطلبمك  أما ._سجوايب هذا لمك  هو  قحزeمك  ف

ناضلني رشف بضم ا نوا بأن حزeمك  ملاmرس وا يpئ صفوفه وسوف نعلممك  إىل طم
يح وق ند ا0هتاء مدة الرت ية  xGة اwهنا yzش ع ئ pن ~ا ا{|ن قضوا معمك ل نا بأFد رفا قد ا تصل

~ا يف املاكن ا{ي  يبأمز y ه فذ�رمكG لطنمت  نمت  أن  {� أرجومك،ف �ترصفوا كام لو  ت
ب� ~ا القربني يف هذا ا لحزيا وسأطلب من رفا ي يات اليت  أن ،قب بميدومك yجلريدة واألد

تاجون  وإن حتتاجوهنا حتسا+دومك ف�    .ليهإ�

  فهد
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تمك تطلب رشFا طويال ال سzئلأ  بإجياز إال  +لهيا يف هذا الظرفاإل�ابةسzتطيع أت 
يع ال أن واحلق يقال ض�ل هذه املوا ها  م به مار�س إال وإتقاهنافهمميكن   كتبدراسة ما 

�ع حركة . سzتالني ويننيلس وجنلوأ يةتpومن  بقة العما لا ث�أدوارها يف ّلط ثالثة ا مت ا  ملل
y لهتا األوىلFية ورشها األوىلممية ألمر ثل دور تعريف ا ندما اكنت احلركة   ¥ لقض مت ع

تقدمة ومتزيها عن  تلف األقطار ا ملبني عامل  ياتخم  ،ية وعن الفوضويةلياخل ا�1شرتا
y نظرية اخلاصة يةªلووضع األسس  لبقة العما ~ظامت Tاصة هبا وإجياد ،ّلط  أي –م 

~ظامت الربجوازية احلرة  تق� عن  م~ظامت ªلعامل  ية  واكنت –مسzم ثا نمرFلهتا ا ل
ث� يف  ثل دور حركة ممية األملمتا ية  ثا متا ن يةل بقة العما لا سلمي ا{ي هوّلط دور  أيضا ل ا

سلمي ية ا بقة الرأسام لتطور ا ل رش  أن  واكن +ىل احلركة يف ت¯ الفرتة،لط ت±تو�د و
يات Gد من ،باألد تفادة نماكياتاإل²سzتف و تقوية احلركة وبصورة Tاصة 1 ية  سz ا ل لعلن

ية نماكياتاإلمن   احلكومات الربجوازية +ىل سن القوانني ومشول إلر³امن الربملا
تقوية احلركة  ي�  ل1تµاyت ªلعامل �و zس يةن ثة أما . ومنوها�1شرتا ثا لاملر�F ا  ،ل

ث� يف  ثةممية األملمتا ثا لا يةممية األ «ل يو عا zثل دور جهوم فإهنا »لش يةمت  بقة العما لا  +ىل ّلط
ية و يدهاTذ ألقلعة الرأسام سلطة  با ية دTلت مرFلهتا أن إذ  ،ل  ،األTريةلالرأسام

¼اكرية ية 1 حمر�F الرأسام ية عرص ،ل ثورة لاإلمرب� يةل وا لالعما {� وجب +ىل  .ّ
بقة ال ية أن لطا لعما نظ� �ديدا  وإن ،²شهر سال½ا �ديداّ ها  تتو�د  Gام كفؤال ªلق 

ها اجلديدة خططGذ  ها  أن ،بp~ف  يف وأنصارا أFالفا – موجودونأهنم و –لتو�د 
نا  تعمرات معوما و رشق والغرب وبني شعوب ا بقات الاكدFة يف ا يا zس +للط مل ل

تفادة من Pرخي –ما ذ�رت  إىل yإلضافة نا و1 يطة  تلفة وا هم الظروف ا  zس ب حمل Ä تف
ها هم  نا و �لحر تقتف سzت   .مك

™  
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ت «:سؤالمك الرابع Ç ناك قا+دة بهل  نظمي |ر�ن ه  Éام اكنت إwهيالتة يف قضا� ا
ها أن أمالظروف  ¼يض  ية حتل مبا  للك  يق  »؟..قض

تالني تاتورية الن إ «:سzيقول  mية كا لعما يةسايساألاألمر يه ّ ية و.»ªلينÐ~ يف ا  ªلينÐ~ا
ية يف ع يق املار سzيه  �ب ية رصتط ثورة البإجياد لاإلمرب� ية ل نظرية ا لعما ها ّ  وأهناخططو

تو« ثورة الحمجوهر  يةل�ت ا لعما ية  أما »ّ - كدور احلزب خرىاألªلينÐ~قضا� ا
نظمي ية و³ريها-لتا سأ� الو سأ� الفالFني وا ن و مل ية ،طم سائل الر Ôي تؤلف ا  zس مل ئÐف ه

تاتورية ال mية كيف فكرة ا لعما تقة ّ نظمي ،هناممشzو ية أسس هو من إذنلت فا لقض ا
ية للك مرP �Fر خيوÐس جبوهرها وهو رضورة Pر خي نا ªلوصولل  كتية من مراFل حر

هدف اwهنايئإىل  نا،لا تطا �ا ت  zعس نظمي أن نقول أن ف ي�»احلزب «لتا  ،سz ³اية وو
Gقة مطلقة طاملا تو�د مادة أن لكقونا نظمي ³اية كام نقول أن نقول. حقاحلركة   أن لتا

بة ªلزارع y القطن بضا+ةzتربونه من املواد اخلام أحصاب لكن .ل±س يع املغازل 
بةاألTريغزل وهذا إىل  أي ،بضا+ة إىل ليحولوهفÐشرتونه  y امT هو مادة zإىل ل±س 

Üيحو شرتيه كذ�  لاحلائك ا{ي   .مقاش وهمل جرا إىل بضا+ة إىل �

سافر من  نني ³اية  فاكنت  يا واكنت ت¯ الغاية  إىل �لهاأªلي  إصدارسTzارج رو
نني ³اية ويه Tلق حزب من نوع �ديد حزب  ال من  Tّمعايلªليجريدة واكنت 

بقات الغربة فاصدر جريدته ي01هتازية ومن نفوذ ا رشارة«  لط ّا تضع »ل  األسسل 
Ü ãنني ³اية ويه ،{� احلزب وهت  والربجوازية  احلمك املطلقإسقاطªلي واكنت 

سلطة ية أيدي إىل لوحتويل ا بقة العما لا سلح ،ّلط نظام احلديدي ا مل خفلق احلزب ذا ا ل
ثورية واخلطط ا نظرية ا yحل ل ندما دقت سا+ة اخلالص من املالكني ،كميةل ع و

Gادة  يني eرهن هذا احلزب +ىل �دارته يف  قوالرأسام يةل بقة العما لا  بأرسها ويف ّلط
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Gرصية تعمرات ا بقة واعين الفالFني وشعوب  لقGادة Fلفاء هذه ا سzق Gه ،ملط ج وتو
يني  متعة mك رصح حمك املالكني والرأسام لهذه القوى ا ïتاتوريةوإقامة بقة  ك د لطا

ية لالعما ّ. 

نظمي  أن Rرون مما تقدم اكن أنه  أي ³اية اكرب إىل  اكن ³اية ªلوصول»احلزب«لتا
ي� �دون حزب اكحلزب ،س³zاية وو شفيف  تالني لبلا نني و سz وبدون قادة  لكي

يلوف و³ريمه سيك وفرو0زا وفورو شzوكريوف ومولوتوف ودزر ±Gل بدون هذا أ ،ج�
تطاعت  يةاسzاحلزب وهؤالء القادة ما ا لبقة العما ها ّلط ية بلوغ هد ف الرو zقامة إ –س

تاتوريـة ال mية كا لعما ناء ّ يةبو تطاعت– �1شرتا يوم هذا املوقف  أن سz وملا ا لتقف ا
~اء ية yالندFار وا Gوش الفا �ـار وحتمك +ىل  لفا ج  .شzجل

هدف اwهنايئ ªلحزب  أن قلنا شفيلا هم اكن لبلا ~ا ته  جه كام  م  الربجوازية إسقاطجسل
يةكتاتورية  اmوإقامة لالعما يوعي يف العامل.ّ  ،ساساأل+ىل هذا  إال شz ومل يقف حزب 

يةممية األذ� رشط من رشوط  أن كام يو عا z01هتازيـة ومهنا حزاب األأن ( .لش
تاتورية ال mنكر ا كحزب ر�ض  ية ت لعما ها كامّ ~ا نب ذ�رها يف  جهو م يتجنب اªلص  تتج

يه +لارياد املاكن ا{ي سطا  نا مار�س و وyلرمغ من ذ)ت ننيسجنلأل� فقد بني   لي و
تاتورية الأن  mكهد ا ية ع لعما تقال من ّ نÐس سوى فرتة ا رشية أل ل\دوار +اشت فهيا ا

ية+Ðشة ال  سا نإ ية،¥ به و شة eرeرية   zش zش Ðح ساينجممتع  إىل + Gقي¥إ متع يعمل ،حق  جم 
سان Gه مبحض ¥اإل ¼دئ Pرخي إرادتهف  Gه  \ و  .¥اإلسانيف

تطور ومنإن نظمي  | ا ي نة اجللت تاكمل وفق  سzو و  لكام تطورت احلركة وRاكملت ،دلي
يطة بهء وهو �لك يش ~فصل عن الظروف ا ¼حرك و³ري  متع  حمليف الكون ويف ا م م ï. 

ها Éام اكنت الظروف أن ميكن ال«{�  تة |ر�ن  Ç قا+دة Ü كونRل لÐس أنه  أي »ب
بة y تة Ç قوا+د Ü سه ~ه يف الوقت  سGzقة مطلقة  ب ل±نف لك مر�F احلركة   إىلحبق

سة بقة يف ا،_والظروف املال بارات ا بة ال yلط و ¼ zخس  ال أن  +ىل،خرى األلب�انل±
بارات وصفة �اهزة تعطى للك Fا� من احلاالت  .خ¼Rكون هذه 1
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يع  �اهتا يف هذه املر�Fحزاب األ²سzتطولكن  تأدية وا Gام  ية يف العامل ا يو جا بلق ع zلش-
 �Fيةمر ها قوا+د ، جامهرييةأحزاy ، جماهدةأحزاyون Rك أن  حتمت +لهيا-لاإلمرب� ل 

تة  Ç ه من ادوار نضال (ب+امةG بة �ªور ا{ي يه  yف zيةل±س بقة العما لا  كأن )ّلط
يع مقار+ة العدو املوFد-³ري مفكك- |كون احلزب مركز�  ية ،�سzتط ليك  ل الرأسام

¼اكرية  ية(ح1 يوم yلفا ثل ا شzاليت  ل  نفوذ ،ج~يباأل|كون حرا من تأثريات  وإن )Rمت
بقات املعادية ها داTل احلزب،لطا تµدم 01هتازيني مطايـا  ل اليت  zوهكذا حيافظ .²س 

نة فقط بل ومن يطهّإذ  ،احلزب +ىل وFدته نارص اخلا سه ال من ا ئر احلزب  لع نف
ميه  بادئه وتعا نارص الرثÇرة واخلام� واÄالفة  wا مل نني ،أيضالع عندما Rكون «لي يقول 

ي بقة العما لا Ðس أ يف معارك فاص� مع الربجوازية من ةّلط سلطة مفن الرضوري  ل�ل ا ل
Gني ناشفةمل اإقصاء يني حواإلصال تورا ن وا ياإ م~اشفة«ل حفسب بل قد |كون  »ليطا

Gد تذبذبونإقصاء أيضا ملفمن ا بني قد  يني  يو ي  ي ع zل  أو طشG مشفون عن  |ك
تذبذب حنو الوFدة مع  Gنيلا يع اإقصاء جيب .حاإلصال ملراكز ذات مج هؤالء عن 

ية يف احلزب سؤو لا يع شاكلأي�pع  أن ،»مل تغالل  ~ه من ا نظمي اليت  مج ا zس متكت ل
هم  أن ، يف العملنماكياتاإل جيعليدرب قادته واكدره تدربا  لقGادة حزب كفء ي

يه يعة أن +لمفروض  ية أن ،لطليقوم بدور ا طسري +ىل قا+دة املركزية اmميقرا  أن ،�
تطاع بدأ )يف ظروف Tاصة أو ون يف Fا� رسيةعندما |ك( ملسzيأTذ بقدر ا مب 

ية Gة تقررها  وإن ،طاملركزية اmميقرا مGد بقوا+د معو يةممية األيتق يو عا zي\ين  ال وإن لش
ياطات ªلطوارئ ح¼ميه ªل�ارض فقط دون 1 نا.تنظ ية شzلاحزاب األ أن قل  عيو

نظامت أحزاب  س� من ا نظ�هتا +ىل  \ىن  ملمركزية  سل ت تلف )اªلxان(ت _شلك  ها خت
Gا� يةحزاب األ يف حأ ¼الف هو .ختتلف جبوهرها  لكهنا ال.لعلنا \ب هذا 1 خ و س

يةحزاب األ+دم Rاكفؤ  بارات ا{ا Gث العدد و1 ية من  يو تا ¼ ع zخش ح �لغ تطور ،ل م 
نظ�ت ،لك قطر �ات اخلاصة يف لك ،القوانني يف لك قطر أو اإلداريةلت ا ج الوا

 ... اخل،قطر

يوعي  شzنظ�ت احلزب ا ل¼ ييتيفف سو G 1حتاد ا شفي( فل ية )لبلا ل قد بلغت در�ة +ا
تابعة نظامت ا تاكمل واmقة وكذ� ا لمن ا مل نقاyت ، ل ية وا يو �ة ا لنظامت ا ع zش ب لمك zشÐ ل
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شعوب نه إ .و³ريها يعة ا ثل  رش حزy يف حزب �امع  تة  Gقة  ليف ا طل مي zعس حلق
ت نظ�ت الوأشاكل .خGةآملا �ل  أن ميكن لت هذه ا سµا من  قسخ  ¥ ية ب حزااألت± لعلنا
نك  .وأمر|اك يف ا0لكرتا خرىاأل بابالصغرية حزاب األعدع  يةسzلأل تا ل ا   :ل

شفي احلزب إن يع لبلا ¼صادية نماكياتاإلمج حزب يف احلمك وmيه  ية و1 يا ق ا zس zلس
Gة ثقا فوا تطاعنه إ ،ل يارات 01هتازية و أن سzا تنظف صفوفه وبالده من ا ظهر ألي
�اتاوTاض م نهإ ، ف� بعد �خونة خمربنيأحصاهبا yة وحروG يةطبق ومعارك   هلأ

بوبني ومطا+نيصلّوحتررية  ~كهتم وجعلهتم حمرتمني  حمبت عود ر�اÜ وقادته و  ،ح
بحو تالنيالعظمييقوÜ قائدمه   ماصأ  zا مقدسا وأمرا مطا+ا ، وما يأمر به،س� ج وا

�ل  قÐس فقط من  بقة الأعضاءل ية لط احلزب وا لعما سوّ فGا شعوب Gpةيل سول وا فGا  Gpةيل
يةبل من  بقة العما لا شعوبّلط ية وا ل العا شفيحلزب يف اهذه املزيات ن إ .مل ته لبلا مك~ 

نظمي دو� العامل والفالFني أ+ىل  إىل من الوصول ته من  نظمي و تمربة يف ا ~ ت مكت ل
شعب اكفة باب وا لوا zام .لشG Gذ املقررات احلزية و نا رس+ة  رس  Gقة  ق وهذه ا نف بحلق تل تف

شفياحلزب  شعب ب ومن ورائلبلا بة أعاملله اmو� وا y تyبه 1جعو  zس zش± ل²
 .ªلمجمتعات الربجوازية

نظمي احلزب حزاب األ إن ية تدرس  تالعام شفيل تربه لبلا ية مهنا(تع و أ+ىل  )لعلنا
¼دي به لكهنا الأشاكل نظمي و تق ا يدا  لت ها اخلاصة   الأمعىتقلتق�ه  فتفق وظرو ي

ية ية مهنا واملوضو عا{ا ية يف زاب حاألوجود  أن  كام،ت يو عا zية لش واFدة اكن ممأ
يا تفادة من ت¯ اmراسة  بعض و1 ها ا نظ�ت  معلهل +لهيا دراسة  zس ل بعضت  .�س

نظمي من  نظر|هتا أسسلتواخلالصة فا ها مربط  هو {� Pبع  باهبا  ب احلركة وÐس  ت لل ف ل
بح ها وهو �لك +مل يدرس وال  Gف وفق  ثورية  يصا خططل ~ أي يتك Gقةهمجزء   حق 

يققةتبو¼باره يف خ اعندإال   .لتطب ا

ية احلزب اقرأ اإليضاحلز�دة : مالحظة يةأسس«ه عن ما  املوضوع ،»ªلينÐ~ ا
ثامن ية واقرأ دور احلزب و.باªلغة العريةإىل بحزنا  ه Rرمج، احلزب،لا بقة العما لا  يف ّلط
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تاتورية ال mيةكنظام ا لعما ية،ّ بعة 01لكزيية ، املوضوع اخلامس،ªلينÐ~ قضا� ا لط ا
رشةاحل   .152-13 ف�ات ص،عادية 

™  
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نني شديد احلرص +ىل  باط لياكن  G-احلزيب نض1 ّا Gذ لتق نظام و بدأ وا y تنفد ل مل
ث� لألية كرثاألمقررات  يا ا ئات ا ملموا لعل تلزمات احلزب - يةكرثلهي باره من  y zس مت ع

بقة الأداةكا{ي اكن |ريده  ية ªلط  لعما ثورة أمن ّ يةل�ل ا لالعما ية أ من ،ّ قض�ل 
ية ية  أما ،�1شرتا ية يةسzسااأللقضحرصه +ىل ا يةقض  بع ،�1شرتا y لط فاكن

سأ� ،شدأ ترب  م {� مل  ية قليةاألوية كرثاأليع سا ب من و�هتا ا  العددية بل –حل
بريها عن « ياسة أفاكرتعمن و�ة  يةسz و بقة العما لا  .» حقاّلط

بالشفة �ال موقف ا لونأTذ  نارص - لينني- مل ثورية يف  لعوا يةحزاب األلا  �1شرتا
سارينيباألوروية يني ا Ð اليت اكنت تعرف yملار zلس ية وقد اكن هؤالء يؤلفون ،�  قلأ

بةممية األضئي� يف مؤمترات  y ية ثا سzا ن بة إىل ل±ل yني وÐ ل±س01zهتازيني ا ينمي w إىل 
و�ات  اذالخت و+دم جنا½م يف دفع املؤمتر|ن ليهتمقأ وyلرمغ من ،م¼ذبذيب الوسط

تعلق حبركة العاملاألمور  أمهنظرمه يف  تعمرات ،تاليت  ية ا Gة و ية القو سz اك قض مللقض م
ية احلرب نفصلوا عن أهنم ف ،قضو نقطعوا عن حضور مؤمتراهتا ممية األيمل  ية ومل  ثا يا ن ل

شفي مل |كن احلزب – �ل لبلا ثممية األق معرتفا به من  يةلا لينني اكن حيرض أن  إال نا
يةت¯ املؤمترات ومه  إىل  ومل |كن يف ذهاهبم–مؤمتراهتم بصورة من الصور   قلأ

ية ،مصيبة يةلقض رضر +ىل ا تطاعوا�1شرتا جيربوا ت¯  أن سz بل yلعكس ا
تطاعوا  همة وا �ري من القضا� ا سzاملؤمترات +ىل حبث ا مل دفع مؤمتر yزل أTريا لك

ية ضد احلرب  قرارألTذ )1912( توقعــون لاإلمرب�  أثريت وقد ،إÇرهتاي اليت اكنوا 
يةحرب  y 1914لفعل +ام سلب واwهنب من لإمرب� تني �انبªل  تا اïمو ع  لك
ت�ارتني با بة من قرار مؤمتر yزلقليةاأل مفاذا اكن موقف ،مل ي� ا ي ا ملصئ من  أي ،لض
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يةقضية  ية �1شرتا بقة العماتآ$ (ممية األقض  لا يةيةّلط  ؟أحزاهبمومن موقف  )مل العا
بارها حربأيدهالقد  y ونG ت ا عي ±مي w» لعامل أ�اأهنم  أي »دفاعª ذحب األملاينزوا 

يدا ³ري وأيدها ،العامل الفر¥يس و01لكزيي والعكس yلعكس يون تأ ي الو سط
هم يعزتلون أداةم~ظامهتم  أن م�ارش yد+اهئم ها yحلرب {�  ية وال شأن  ف  ل سلم

هم بعضاأي(العمل  نحر  بعض يرت�ون احلرب وشأهنا والعامل   وسريجعون خلدمة )ي
ية بقة العما لا  . بعد احلربّلط

سكت مبؤمتر yزل ووقفتقليةاأللكن  ية  إىل مت  يةلقض�انب ا ية كرثاأل ضد �1شرتا
ساحقة يف  نت +ىل ،أحزاهبالا ية  أهناه فرب  . اجلوفاءواأللفاظyلفعل ال yلقرارات ممأ

يق ملكني¼لكمف سجن إىل سz يف ا0لكرتا ضد احلرب و ~خت يف   وخطب.لا لي\اكرل 
يا يقنأملا سجن كذ� إىل سz يف الراخي وقاد مظاهرة Tارج اïلس ضد احلرب و  .لا

ها �ان جور�س  ية مؤسس –ضو+ار نجريدة اإلسا يل¥ يف فرسا ¥  يف يوم غتفا
سطس 11( إ+الهنا بالشفة يف اmوما )1914غ أ ت� ا ل و+ارضهتا   أعضاؤها فأرسلك
 .سzي\ري� إىل مجيعا

~خت نني عن اكرل  به  ¼طفات ما  \وهذه بعض  يمق ي لت ل ~خت عامل  «ك لي\لقد �د اكرل 
يا هم ضد حكومهتمنأملا ناد تحويل  ~ودها  ق و بج نا  لقد .ل ~رب الربملان +ىل+لفعل هذا  م 

Gدان  بعت رسا Fام� شعار و±شم ووزع )...(ممث قاد مظاهرة يف  ²سقط (طرات 
يه أقد و )احلكومة يه وحمك  �ض  +للقي ا +ل شاقةyألشغاللق ¼ف اكرل  «...ل ا |كمل 

يµانو به ورسائ,  بل~خت بأن هامج بدون رمحة يف  خط \ي Gهيافل  فيي بالده وبرتوسو
يجن( ليدمان  zه هامج جام+ة الوسط )ش~ سب  لك   أن Rرون . أيضا)²اكوسيك(حف

بحية كرثاأل بقة امتثل مصاحل جامهري  +ددية الية أكرث تصأ يةلطا للعما �لهتا ّ م بل 
بط وقليةاأل مية  نا  بق  ªلضمل  ه Gد به  وقي بحإذ لتقا بقة  يف ³ري مصل�ة صأ يةلطا لالعما ّ. 

~خت وصديقه وتوريل  ، نواب110ثنان من بني إوهام  ،لي\لقد Tالف اكرل 
باط  يعا»الوFدة «احلزيب وحطامنض1 Ðني ووقفا ضدمه  شو مج مع الوسط وا ن إ .فGنل
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ثل  مي~خت وFده  \ي ية1ل ية ،�شرتا ثل  قض  يةمي بقة العما لا يني  أما ّلط �Gة 1شرتا بق
يني  يعا األملانطاmميقرا بورغ أهنم فمج  بري روزا لو سم+ىل Fد  Fد مؤسيس أ(�تع

يوعي  ~ة)األملاينلشzاحلزب ا �ة   p  .نج

Gادة إن Gانة  ق  شلك مفضوحممية األخ ية واهنزاÉم  ثا _ا ن �انب حكوماهتم  إىل ل
¼ذب،الربجوازية سا+د م ووقوف   لك ذ� ،لألولنيملذيب الوسط موقف العاجز وا
ي�قليةاأل «حمت +ىل ساريي–مميني yلعمل  األ»لضئ ا مي2ا بـعـد  بÐ ا{|ن عرفـوا   ف

Ðني اخلونة – »رواmميز« شو فGن 1نفصال عن ا يةممية األ إفالس وإ+النل ثا نا  فد+ا ،ل
ساريون )�ي±¼ال( مث يف )رواmميز( يف أمميعقد مؤمتر  إىل لينني لÐ وÇلث مل حيرضه ا

ية وعرفت هذه املؤمترات ب ساريي أهدافرواm واكنت ميرواm وحبركة زميزممأ  �
نني واحلزب ،رواmميز هم  لي و+ىل رأ شفيس ية احلرب إيقاف ،لبلا Çرة إ بلاإلمرب�

يف ممية األفالس إ+الن إهلية وبأحرب  ية وتأ ثا لا ن ية ل ثةممأ Çل. 

شرتك يف حركة  �رية سوى احلزب حزاب األ من زميروا²mمل  شفيلكا يني لبلا سط والو
ساريو ،األملان ساحقة ية كرثاألأن إذ  قليةاأل سوى زميروا�m ومع ذ� مل يؤلف  لا

يني ~ذ مؤمترها .سطاكنت ªلو ساريون  م وقد اتصفت احلركة هبم {� انفصل عهنا ا Ðل
ثاين  تقال)�ي±¼ال(لا يا�  سz ورشوا  مب نني يف،¥  Üنا «: هذا الصددلي وهذا ما قا  ال نإ

~قع  بقاء يف  مترار +ىل ا سpنا 1 ل م~ zس نبقى يف Fلف مع  أن بوال جي ،زميرواmميك
ية  ية ممأ شو يدمان ا نيµانوف و ل zش ننفصل Fاال عن  أن +لينا.. .)²اكوسيك( أل�لفGبل
بارات فقطأل�ل زميرواmنبقى يف  أن +ليناممية األهذه  نؤسس  أن +لينا. .سzتخ 1

ية أTري Fاال وبدون ت ية ممأ لمعا نا،yألحرى أو ،ثورية �ديدةّ نعلن برصاFة  أن +لي 
ية هنا إ. ..قامئة وتعمل اآلن هذه يه أن وبدون خوف ياينيمماأل (لأوئكممأ  )…معل 

ثلو امجلاهري هنم إ... )زميروا�mساريي ( ثوريةممية األمموFدمه  سخي ،لا سوا  مف و Ðل
�ال يقال أن ومن احلق. .امجلاهري يلونهؤم أن أ يني  قلالء 1شرتا س،� ل لك ألÐ لكن 

باط �ل ثورة  Gقة  ثوريني الوا+ني  يا من ا سه مك اكن يف رو شz+امل رويس  ل zس قنف –حق
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سأ� «.1917آذار  ملست ا Ðس،ذنإ ،فل بري عن فكر أ+داد� أم  لتع بل يه ا
ياسة  يةسzو بقة العما لا ثورية الصادقةّلط  »ل ا

��لونأTذ بعض  نني واحلزب ماأل  يف هذا اخلصوص وموقف بلشفيلالي عن سلوك 
رشارة «لينني من يطرة 01هتازية +ىل حتر|رها»لا  اكن قد وضع اقرتاFني يف .سz بعد 

ثاين لق رشارةمئة حمرري جريدة احلزب الاملؤمتر ا تة لا توي +ىل  سz اFدهام  أشµاص حي
ئة حتر|ر  أن  فقرر املؤمتر)ªلينني(أشµاص  واآلخر ثالثة )ملارتوف( هيتؤلف 

تµاب أشµاص ن ثالثة اجلريدة م نني شµاص األنوقد مت yلفعل ا هم  ليا{|ن ر حش
يµانوف،لينني( هم مارتوف مل شµاص األ أن  ومعىن هذا) مارتوف،بل  حشا{|ن ر

ملهم املؤمتر لكن موقف ا  بعد املؤمتر اكن موقف املقاطع جتاه اجلريدة وجتاه ناشفة�ليق
نة املركزية  ¼فوا yملقاطعة بل )فةبالشل من ا|هتاأكرثاليت اكنت (ªلجا Tذوا أ|ك ومل 

Gققاويل ي±رشون الكرار�س واأل تاتورية بالشفةل ضد املؤمتر وضد التلفوا ك وضد د
تاتورية يف Fني(لينني  my نني كتصوروا اهتام  ئة  أن لي نة املركزية و ي1تµاyت  ªلج هن

�ل  ناءاملوجود|ن ية أكرثقحتر|ر اجلريدة جرت من  ية )ن 1تµاyتثأ ية كرثاأل امإر³بغ 
نازل هلم عام |ريدون)بالشفةلا( تغلوه ،لت +ىل ا يµانوف ضعفا ا سz فو�دوا يف  بل

Gالء ئة حتر|ر اجلريدةسpلال نني +ىل ،هي  أشµاص  ثالثة إدTاللي ووافق كذ� 
هم املؤمتر( آخر|ن فضأوئك ا{|ن ر تحر|ر)ل ئة ا ل +ىل   إدTاهلم قلت وافق +ىل .هي

سالم داTل احلزب Gت ا لية  ث \بغ ئة  و،ت ته من  تقا سه قدم ا ي~ه يف الوقت  ل zس هنف لك
تحر|ر وTريمه يف رشها ¥ا سالم داTل احلزب أو ل به ا  <zس ل+دمه  تطل  يح

بقاء يف ت¯ أنه  تطع ا بع مل  yل zس يات ية كرثاأل�لط سؤو لملا يف بقائه من  يةم ~ه بأد لك و
¼ا «ريض تقدا»قمؤ سالم داTل احلزب  أن مع مبا حصل  يادة ا لذ� يف مصل�ة  zس
سان Fال أهنم إذ  ،�اء +ىل عكس ما اد+اه 01هتازيونألمر اولكن  تولوا +ىل  لا zس

نة  نوا حرy +ىل قرارات املؤمتر وشوهوا احلقائق وليك حياربوا ا ªلجاحلزب  � zشÐل
بحاملركزية اليت  األمور  وهكذا ساءت ، اجلريدةبالشفةل عزالء بعد فقدان اتصأ
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أهنم إذ  هبم ة Tاصندوة مؤمترا اشفةنملوعقد ا عقد املؤمتر إىل بالشفةلحىت اضطر ا
تأكدون من الفوز بهيشء رفـضوا حضور املؤمتر واكنـوا yلفعل يقاطعـون لك   .يال 

نني وا1906ويف +ام  ل اضطر  ئة عن ثورة بالشفةلي نا \ب احلا� ا  zش ل  1906- 1905_س
\ب +دم وضوح ا0هتازية ا ملو ياديني،ناشفة_س ت mى جامهري العامل احلزيني و1  ،عب

ية مع اإىل  Ç دFتو ملا ن توحـد يف ،ناشفةل هوملل وحصل هذا ا �تو zاملعروف )1906( س 
 وهكذا )بالشفة 46 ضد 62(م±شفGة ية أكرث لقد اكن هذا املؤمتر يضم .مبؤمتر الوFدة

تµاyته يف صاحل  يع ا ن�اءت  يطرة كامية كرثاألمج Gة ا ملسzا  قرارات املؤمتر أمه أن ±شفمل
Gد ئة {� مل  يتقاكنت Tا نني هباط فرض �واجب +ىل أنه  من هذا فأكرث و.لي 

نضال  يني ا يني اmميقرا ل1شرتا ط شف اإليديولو?�  ت¯ أخطاء� مضن احلركة و
ثورييرض ال أن املقررات +ىل شاط ا ل ذ� بوFدة ا  انقل لمك فقرات إين وها ،ل±

~دوبو ا لمن نداء و�ه   .احلزب إىل  يف مؤمتر الوFدةبالشفةم

نظرية و1حنرافات األخطاءمجيع  ّنإ ،رص� احلارضيف عرص ثوري �ع﴿ ل ا
يا تقدا قا ياة ذاهتا ا ¼قدها ا ية ªلحزب  سzا ن حل ت ثقف ينري وهذا .±خلطط يةي و بقة العما لا  ّلط

يل ها  بق  �رس+ة مل  zمس ل_  دميقراطي-ن من واجب لك اشرتايكإ ف، ويف هذا الوقت.�
نضال الفكري داTل احلزب يفإلÇرةيعمل خللق الظروف أن  نظرية ل ا ل القضا� ا

شوفا وبأوسع ما ميكن من احلرية ية نضاال  مكوا ال |كون ذ�  أن  ولكن جيب،خلطط
ثوري األحوالFال من  أي يف شاط ا ل معكرا ومؤخرا لوFدة ا عند  ّعمايللال±

ية ية-�1شرتا ت ،لينني( ﴾طاmميقرا  .)467 ص ،3 ا�ï ،ترااÄا

نا﴿ يعنإ تxاهل  أن ، وجيب،¥سzتط ال  حقال  مؤمتر  أن نGقة �ونا واثقني متاما منن
�ات  ثالثة اليت يه أن إذ جالوFدة مل يقرر متاما هذه الوا  املقررات أمهلاملقررات ا

�¼ ئة  شف جبالء عن اآلراء اخلا لكªلمؤمتر  ط ها »ناشفةملا «Rك سابقة اليت اكنت  ل ا ل
يطرة +دد� يف املؤمتر  .)469 ص ،املصدر ذاته( ﴾لسzا
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تربها حنارب وسو أن +لينا﴿ نعف حنارب فكر� ضد مقررات املؤمتر ت¯ اليت 
ئة نا يف الوقت ذاته نعلن ªلحزب ،طTا سام Éام اكن بأرسهلك~  نا ضد 1 نق بأ ن

 .)471 ص ، ذاتهصدرامل( ﴾...نو+ه

تمك حبوادث عن  ية قليةاألوية كرثاألجEلقد  خي ال لغرض العمل هبا بل �حوادث Pر
ها ص� حبارض� ثوريني  إىل ت حوادث مت،لقدمية  يني ا لموقف املار zيوم (�س  –لا

يني يني ا يو ~ا ع zشÐن يةممية األ ونضاهلم داTل )ªليل ثا نا ها من ممية األ ت¯ ،ل لاليت اكن 
ية  �ل 01هتازية أما ،مسهاا�سzاملار سرية من  قGقهتا فقد اكنت   .محق

ية ممية األاكنت  ثا نا ية ل Gث Rريهباممأ �عامل من  يارات غر،ح يبة ت لكهنا اكنت تؤلف 
ية العامل ية أحزاy واكنت تؤلف ،قضعن  يا Gول  سz ونقاyت وجام+ات ذات  zس م

بدأ و ناسق يف ا Ðهنا وFدة وال  Ðس  نة  ملبا ت ي ب¼ ل نظمياإلرادة م شاط وا توا ل± قGاداهتا  أما ،ل
يني ا{|ن اكن يH هلم ية فقد اكنت بأيدي الو سطا يني «بـيدعوا  أن لشلك �سzاملار

GGاداهتا ا أما »1رثودو�س نق�ني حلقق ملGة فقد اكنت بأيدي ا Gنيق  حاإلصال
بقة ال ية لط01هتازيني وف� بعد خونة ا لعما شوفنيّ بالشفة .ملكا لنني وا  أو فلي
يني يو y يوم ساريون املعروفون ا عا zش ل Ðل شأوا و�ضلوا يف وسط ت¯ ،ل ومل ممية األ¥ 

يا  سzنفصلوا عهنا انفصاهلم اwهنايئ داTل رو Gاي ياجإيديولو يف ( 1912م +ا إال تنظمي و
بالشفة اwهنايئ عن اانفصال وأعين )مؤمتر eراغ مل ا Gاس +املي .ناشفةل مبق وانفصاهلم 

ند وقوع احلرب  يةعاكن  يةممية األ إفالس إ+النFني  أي 1914 +ام لاإلمرب� ثا نا  ،ل
يا وشلك رمسي +ام  _ومت هذا 1نفصال  Ðس 1919تنظمي تأ س  ية ممية األب يو عا zلش

سام  يع العاملالعامل يفأحزاب نقوا بح و،ثورية وا0هتازية إىل مج  ية صأ لقضت ا
ية وFدة قضنذاك ال  Gيةوية أكرثقضية  أو ح ثورية قلأ نارص ا ية فصل ا ل بل  لع قض

نارص ال يف ا يزيها عن 01هتازية وتأ لعو ل ية مت لعما ثورية يف ّ ية أحزاب لا ية Tا ليو ع zش
تفات ية إىل لمن 01هتازية دون 1 ية ممية ألا وف� ييل بعض رشوط ،لمكا يو عا zلش

ساÉاملفروضة +ىل ها(ا ق أ Gل 1نضامم) عفرو  :س\يف 
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ثاين « رشط ا لا ~ظمة Rريد 1نضامم:»ل يةممية األ إىل م +ىل لك  يو عا zتعمل  أن لش
ية  Gنيتنحبطريقة مرسومة وبال انقطاع +ىل  باع حاإلصال يع  »الوسط «توإ مجمن 
ية يف حركة العامل  سؤو لاملراكز ذات ا نظمي (مل تحر|ر،احلزيبلتيف ا ئة ا ل ويف   ،هي

نقاyت ية،لا ¼� الربملا ن ا تعاوية،لك يات ا ن ا ل ب��ت،مجلع يض عهنم .اخل. .ل ا ²سzتع و
متد +لهيم وجيب يني  يعيو ع zيض هلم يف  أن ال يفوهتم أن _ش¼ يقيف بعض احلاالت 

ياديني بدلأن األمر yدئ  تيضوا بعامل ا عتع zبار قادة ذوي «�س  .»خ¼ا

سابع « رشط ا لا يةممية األ إىل  احلزب ا{ي |ريد 1نضامم +ىل:»ل يو عا zيدرك  أن لش
تام عن  Gةلرضورة 1نفصال املطلق ا يهحاإلصال ياسة الوسط و +ل وعن  zيقوم  أن س

Gل هذا 1نفصال  نطاق وبدون ذ� أوسع ف� بني رفاق احلزب يف ،س\بد+اية يف 
باعال ميكن  تةتإ Ç ية يو ياسة  ب  ع zش zس. 

ية تطلب  ية بصمماأل يو عا zيةاورة لش حيدث هذا 1نفصال يف اقرب  أن حمتنذارية و
ية وقت  يعممإذ أن األ ية ال  يو تطا ع zشzس Gهتم منإ²سمح ªلمعروفني ب أن ²ل  حصال
�ال  ياين تورايتمأ يان ا(³ل ومود يانإ�شرتا  yن |كون هلم حق اد+اء وآخر|ن )ليطا

ية عضوية  ثة مماأل ثا لا هذه تؤديإذ أن ل ية صريورة  إىل �Fاالت  \هيةلامماأل ثة  شثا  إىل ل
y يد ية بعFد  تدهورةممأل ية ا ثا ملا ن  .ل

بقة الاألحزاب  إن لطيعة ا ية طل لعما ثورية اجلديدة ّ ية اليت قذف األحزاب -لا يو عا zلش
ية هبا رمح  يةمماأل ثا نا ثل املر�F ،الوجود إىل ل  والفاص� من مراFل األTريةمت �اءت 

بقة ال ية لطنضال ا لعما ية مبزيات �ديدة يهية ممأحزاب األ{� متزيت عن ّ ثا نا  أهنا ،ل
سكريةأحزاب  به  عجماهدة  zبعض أحزاب  ،ش ها وا لجتمع بني  ب وÐهنا وبني اآلخربعض

نظمياإلرادة لك مهنا وFدة يف أفراد  بح ،لتويف العمل وا  اإلماكن يف صأحزاب أ
سري فهيا وفق قا+دة خضوع  يةلا مقGدة yخلطة األكرثية  لكن هذه ،يةكرث لألقلاأل

ثوريةªلينÐا لية ا ~،y بح ألكرثية  فان خرجت عهنا فمل تعد ها بل  تصالواجب اخلضوع  ل
�ادئ  احنرافا ال متفق و ية ي يةمماأل يو عا zنني يف مؤمتر أو .لش لينقل ف� ييل عن خطاب 
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ثاين ممية األ ية ا يو لا ع zيني منأقوال ردا +ىل )1920 متوز 23(لش  أن ن الرفاق الربيطا
ندمه ال يوية أكرث يني  يو عا ع zحزب العامل إىل افقون +ىل 1نضامملش. 

Gقان P|ز ورامزي﴿ نا الر فيقول  يني ال يوافقون +ىل ية أكرث أن ل يني الربيطا يو نا ع zلش
نا دامئا)جعبا(1حتاد ولكن   اكنت هذه فإذا ،أبدا ،الية كرثاألنتفق مع  أن +لي هل 

هم بعدية كرثاأل ي�ة  أي تفمل  سن اكن من فرمبالصحاخلطط يه ا   كام،نتظار 1حاأل
سنمن أن  بت يفحاأل سكوت عن ا ¼وازيني لوقت ما من ا ل وجود حزبني  ل  أي م

بة ~ادا.ئاخلطط يه الصا يع  إىل سp فا بارات  مجا  املؤمتر واىل احلجج اليت أعضاءخ¼
ناأبديت �عد هذا ،ه  نا بطلب إ0مكف  بع سوف ال تلحون  y ي  قرار إصدار+للط

يع  يوعي موFد يف  يف حزب  مجتأ zش ل نا eلك رصاFة .األقطارب لك~ ذ� ³ري ممكن 
نانعرب عن  أن ¥سzتطيع نائآرا نا،wمي ونعطي تعا ها +ىل  أن +لي  ية اليت و ضعندرس ا لقض

ئة Tاصة يون يف  ندوبون الربيطا بحث ا يساط ا ن مل ل اخلطط  أن  وبعد ذ� نقول،ه_
ي�ة يه 1نضامم   +ارضت وإذاحزب العامل  إىل )1نضامم ³ري 1ندماج(لصحا

نا ية كرثاأل نظمي إ+ليذ�  Gةأ +ىل Fدة ويف هذا قليةاألتذن  ثقGفية   ،لينني( ﴾تمه
 .)217 ص ،11 جم� ،ترااتÄا

يل يف  ند األقطار أكرثلق�وقد حصلت حوادث +ديدة من هذا ا يف أول ع  لتأ
ندما اكنت يف دور Rكو|هنا حزاب األ ية و يو عا ع zساري «طغى املرضإذ لش  ا{ي »لÐا

يون اجلدد ا{ يو عمح, ا zبط احلزيبلش +ىل  وªلض|ن مل |كونوا قد تعودوا +ىل اخلضوع 
يع اإل تغالل  مجا zتاتورية الزعامء « و+ىل حتمل، يف العمل العليننماكياتس  »كد

تاتورية احلزب«و تصورون yألحرى أو – يف Fني اكنوا |ريدون مه »كد  –ي 
نني عهنم تاتورية احلزب وزعامئه وقد قال  تاتورية امجلاهري ال د يد ك  اخلري من «لك

ساريني لÐهؤالء ا يقوه  أن ينفصلوا ويؤلفوا حزهبم من أن ل يعشوشوا +ىل احلزب و �
Gـة ويجربـوا  يا Gـة وا Gـة وا Gام بأشغاÜ ا لعن ا zس سثق Gف لعمل للق هملت  هؤالء ا{|ن ،نفسأ

بط Fديدي أن |ريدون حزy بدون يف ،ض|كون شديد املركزية وبدون   �
تاتورية  أن �سzتطيعون �ª كئوا بقهيي يةلطا لة العما ها والبدّ ياة  أن لتحقGق و  أي –حلا
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يد –الواقع  تالني Fادث أ أن  صواهبم وال بأس منإwهيمسzيع  Gق  سzنقل لمك عن الر ف
Gة «طغيان تو يين وا فGق1حنراف ا ل يوعي »wمي نة املركزية ªلحزب ا شzيف ا  .األملاينلªلج

تالني سzيقول الرGق    :ف

نا مع أن ﴿ ية من Tالفا ثا تاملر�F ا ن تصل مبا يعرف حبادثة)نبوTار|(ل  »وRروف «ت 
ب اكن وRروف »تيلامن«و نظمة هامربغ واهتم تاك ¼السملا سابقا  yاحلزب أموال خ 

\ب وملا اكن وRروف هذا قربا هذا ا يوطرد من احلزب  س تغل إىل لل سzيلامن ا  ت
يوعي »املوفقون« نة املركزية ªلحزب ا شz يف ا  هذه احلادثة yلرمغ من +دم األملاينلªلج

ية وRروفي  أوجود يلامن جبرمية وRروف وحولوا  قضتدTل  يلامن  إىل لت تية  قض
Gادة احلزب بإسقاطورشعوا  يوعيق  ثوريةاألملاين لشzا  بدون شك قد عرفمت وأ0مك .ل ا

ساب »³زيهارت واملوفقني أورت « أنمن الصحف ية أكرثكp جنحوا لوقت ما يف ا
يوعي  نة املركزية يف احلزب ا شzا يلامن جلا0هبم ضاألملاينلªلج تد الرGق   أعقب وماذا ،ف

Gادة أهنم  ؟ذ� يلامن من ا لقحنوا  ساد ورشوا قرارا +ىل هذا وبدؤوات y هتمونه| ¥ لف
Gذية  نة ا نحو بدون +مل وموافقة ا لتنفا جل يةلألل يو عية ا zش Gذ .لمم �دال من  نف وهكذا  تف

سادس لأل Gقيممية لتعالمي املؤمتر ا تو يل ا ية مب�اربة ا يو فا ل مل ع zلفعأهنم  ،لشy لواTل ا
يع شلك  تعل�ت  فظهبذه ا _ يوعي أهنم  ،ل ثورية ªلحزب ا Gادة ا شFzاربوا ا لل  األملاينلق

يلامن تFاربوا الرGق  يني ،ف يو ع يف صفوف ا zتالني(﴾ .األملانلشzية،س  ،ªلينÐ~ قضا� ا
نا مع بوTار|ن حول قضا�  ¼الفا تا يةممية األخ يو عا zبعة 01لكزيية،149 ص ،لش  ،لط ا

1940( 

Gه  إىل  من هذه احلوادث يعودأورد�هما  أن فاق الرأهياRرون  فزمن اكنت 
تكو|ناألحزاب  ية يف دور ا يو لا ع zساريون ،لش Gون وا Gون ا ندما اكن 1حنرا  Ð ي لع ± wميف

شفي ويف أقو�ء يةلبل يف احلزب ا يو ية ا عاأل zش ها، ولمم ية  واكنت عفرو حGنذاك مماأل
~ذ  ~ين  �ل هذه القضا� و متدTل وحتمك يف  لك م نة مل امسع عن 12 من أكرثت  zس

¼الف  يةخمطئة وأكرثية خا بةقلأ سام يف  أو أي مصي  ية األحزاب نقFادث ا يو عا zلش
�رية ها من 1حنرافات حزاب األمعر هذه أن إذ  .لكا هري صفو باراهتا و فوا تط خ¼
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ية املركزية،يالغربة سري +ىل قا+دة اmميقرا ط لك ذ� مكهنا من ا  قا+دة خضوع ،ل
تµذ كقا+دة اذش أمرفهذا ية كرثاأل وأخطأتFدث  وإن .يةكرث لألقليةاأل  ،يال 

متل Fدوثه يف  حملوÐس من ا ية ممية األ Fدث فعال فوإذاالراخسة حزاب األل يو عا zلش
ها احلق يف الفصل سلطة اليت  لاكنت ا  .ل

يةن خضوع إ ية وبدوهنا الاألحزاب ية يف سzساكرثية يه القا+دة األ لألقلاأل يو عا zلش 
نظمي و{� يلxأ اإلرادة  مركزي موFد يف  وحزب،ط حزيباضبناميكن  لتوالعمل وا
ياءبعض  ناجضني يف الز+امة عاألد �ل لك وأ+داءل ³ري ا يشء إىل ق احلزب و³ريمه 

y ذاليت مل ألكرثية الطعنTرأهيم تأeهم يف املراكز الالئقة هبم ما أول ف. حتل واليت مل 
Gادة «حيتجون به هو تاتورية ا لقد ~ـة« و»ك 2Gاد ا ªلجا أTريا  و»اكتب املركزيـة ªلنق

تاتورية احلزب« سرتوا ارتدادمه إن .»كد نحرفني املارقني ليك  � ا وضع  إىل ونؤيلجمل
يهتا +ىل +اتق  لسؤو ثل ية كرثاألم ئات اليت  متوا  .يةكرثاأللهي

Gادة  ناك ظروف تضطر ا لقو Gا�ه �ا0هبا إىل ية كرثاأل قرار ما مع وجود إر�اء إىل حأ
ية  هامبغوذ�  Gذ ذ� القرار +ىل الو�ه ليةقاأل فإ ئة احلزب لكه  لتنف و  ،األمكلهتي

�ل اذاخت تأTريال |كون  أن +ىل Gذها يف ا شل  �ا  تق�ل هذه القرارات  نف \ سzم ملت لف  س
  . مبصاحل احلركةاإلرضارأو 

بالليغرب أن وجيب نظمي ال حيد من اإلرادة وFدة احلزب يف  أن ل عن ا لتوالعمل وا
شzهتا eلك حرية باجهتاد الرفاق احلزيني يف ~ا يع القضا� اليت تعرض +لهيم و ق  ممج

ها وفق رأي املصوت تصويت  لوا يةواألكرثية  وإن ل تصويت حول قرار ما قلاأل ل يف ا
ية و)جام+ة(أكرثية ال تؤلف  كام يه احلال يف الربملا�ت الربجوازية ت¯  )جام+ة( قلأ

ي يةاألكرث ناOةقلواأل سارجب املعروفة  ميني وا لÐ ا w. .حزاب األم�ادئ أن إذ  اخل
ها ¼الت والفرق يف دا �ل ا ية ال  يو Tلا تك لتق ع zلش.  

™  
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يةحزاب األمتيش  ية +ىل قا+دة املركزية اmميقرا طا يات،لعلن سؤو ند ا ل  مل zسpإىل ف 
بدات احلزية من القا+دة حىت القمة كأن نعن طريق 1تµاyت يف الوFشµاص األ

ساÉا(ت±¼خب فرق املعامل  Ðهنا )قوأ ¼خب من  ب جلاهنا وهذه   يف اªلxان أعضاءت±
يا ب�ي،لعلا سم ا نة احمل� وا ل  لق ية ،جل حملل +ىل هذا الرتÐب حىت اªلxان ا جلنة (ت

�ال نة املركزيةأ+ىل  أي )ماملقاطعة  ªلجنة دون ا ~دو .جل ¼خب هذه اªلxان  مو eهيا ت±
بة املقررة( yzظمهتا)ل±س~ ~دوبني عن  هم  م فرت م يعة احلال  إىل سل بطباملؤمتر ا{ي يضم 

نة املركزية أعضاء ية ال(ªلج ا ~ظمة  تدب من  نة املركزية ³ري ا حملعضو ا ن مªلج |متتع  مل
تصويت يف 1تµاyت نحبق ا ¼خب من بني  )ل نة املركزية و ¼خب ا ±واملؤمتر  ي± ªلج ي

ساyت  العام اكتبا الأعضاهئ �ة وا نة املرا يايس و ¼ب ا حلوا جل zقس لÐس للك (لملك
�ةاألحزاب حزب من  نة مرا يايس و ¼ب  ية  ية ا يو قا جلمك zس ن ع zلعلش نة املركزية .ل ªلج فا

توزيع األ ب¼في  ها ورشف +ىل عاملRك � +ىل جلان تؤ  أو ئا رÐس احلزبأعضاهئلف
¼وقف +ىل قوة احلزب وظروفه،اكتبال أو  العاماكتبال بع  y م وهذا  .)لط

سفىل ئات ا Gذ مقررات ا Gد  ية تفرض وجوب ا لواملركزية اmميقرا ي p لهط ~ف بتق ذا إ و،ل
y Ü تصة فصوتت نة ا Äنوقش قرار يف ا بح ،يةكرثألجل Gد �فذا وجيب صأ ّأن   به تتق

ئات  أن  كام.قليةاأل يات يف ا سؤو Gات وا ية حترص الصال ياملركزية اmميقرا ل مل لهط ح
سب درجهتا حفظا ل )اªلxان( يا  أن وFدة العمل وهذا ال يعينحلك  ئات ا لعلا  لهي

�ال ال تطرح  نة املركزية  ماك Gا�ªلج �ل حأ شzهتا  نا سفىل  ق اقرتاFات +ىل اªلxان ا ق مل ل
Gا�هنا تدعو أتقر|رها كام  بحث القضا� )جملس( مؤمتر  إىل العاملنيعضاء األحأ ل 

ية اليت جتابه احلزب و Gا�لتنظميا يع حأ ¼اء +ام  y مجل تقوم   كام حصل بعدعضاءاألسzتف
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تفىت احلزب أن  شفيسzا سيك فاكن مع األلبلا تالني وخطة Rرو ² يف خطة  zول س
ثاين ال % 96  . من واFد ونصف yملائةأكرثªلوصوت 

يوعي العلين إ منو خبطى نإماكياتلشzن ªلحزب ا سا+د +ىل ا ية   w ²  +ىل ،رسعأ+لن
رش Gف الاكدر،ل±ا بقة ال،تثق +ىل  ~ظامت ا لط +ىل العمل مضن  ية م لعما ية اليت ّ لعلنا

Gه العامل نظمي وتو جتعمل +ىل  شعب ، إىل ت سمع  نرب  ªلهم الربملان  � مك م أصواهتتف
ية و01هتازية ~اورات الر ية ولفضح  يع احلقوق اmميقرا تو ي�  جعو�و ط zس ل zمس، 

 Üتعام ب�ان نعدوا ضد احلروب الأداةسzال تعمرات وا نارصة شعوب ا لية و zس ململ
تابعة سمح Ü ياتنماكاإل أن . اخل،لا تفادة مهنا yلقدر ا{ي  ² املارة ا{�ر ميكن 1 zس

Gة املوجودة ية ا حلقGقدر�ة اmميقرا يناضل ويوسع احلقوق  أن ماكن احلزبإ لكن ب،ط
ية ويوسع اإل  .نماكياتطاmميقرا

رسي ية ال: لاحلزب ا رسي بقا+دة املركزية اmميقرا طيأTذ احلزب ا yلقدر ا{ي  إال ل
رس وما تفرضه هذه الظروف من  إىل جلأتهأيت ²سمح به الظروف ال لالعمل يف ا

بعض اآلمهها +دم معرفة أنتاجئ  هم ا لأعضاء احلزب  يقة و+ىل  إال خربعض ضبصورة 
يةاألكرث ية األف و+دم معرفة الرG،سطح معرفة  خللق مبا يقوم به رGق يف ا  .خرىف

F�I&א�
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يوعي أن  نظمي يف احلزب ا شzا لت تألف من قا+دته +ىل ل رسي  يا  Tال� يف أساسل
تفقخرى أو يف حمالت العمل األ أو املعمل تxاوز يف أعضاء و+دد ،يكام  ية ال  ي ا خلل
سة حGان األأكرث يا يف معمل واFد الإ وهكذا أعضاءمخ  يو رشون  عذا و�د  zش  ع

متعون اجc+ا واFدا هم بعضا وال  جييعرف  نة  أن ميكن  وال،بعض ~ظم  ªلج¼خب  مي ±
¼خب يف احلزب العلينذ رسي كام  ي±� املعمل يف احلزب ا تµذ قا+دة  .ل توكذ� 

يح ئة  أو شRzر �ل  نة من  ~ظم ا ييني  ªلج هتع ق نة وهلمأعضاءويصوت Ü أ+ىل م  ªلج ا
تألف جلان املعامل ، ذ�يربر ما اكن mهيم إذا|رفضوه أن  ~ظمي اخلال�  ت ومن  م
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نة املركزية . .و³ريها ا ا{|ن تضطرمه أعضاهئ بعض تW~اءسª)yzلجوهمل جرا حىت ا
شzهبة أن مأعامهلطبيعة  نظمي احمليل وعن ا يد|ن عن ا ل|كونوا  ت ند تعذر انعقاد )لبع ع 

نة املركزية تµاب ا ªلجمؤمتر ال نظمني يف اخلال� واªلxان يف احلزب أكرث أن ن مل ا
رسي  يوعي ا لا zشاهئااليت مل ميض وقت طويل +ىل حزاب األ خصوصا يف –لش  – ¥إ

بق أو من مو�دي اخلال� اليت يد|روهناا مإ مه بح أن سzمن الرفاق ا{|ن   هلم صأ
هم  بار حزيب وثقافة تؤ هلا ية من األإلدارةخ¼ بحون ، اجلددعضاءTل شؤون  فGص 

يعة احلال بطب~ظمني  هم ،م هم و شا سب  تقدمون يف مراكزمه احلزية  هم و فط ¥ ح ب  –ي
Gا�و يق الاكدر حأ يهتم من  ما بدر مهنمإذا� وسقطون مهنا –لض  توجب  نح ما  zتس �

 .مراكزمه

ت�ا� عقد مؤمتر ¼خهبا مؤمتر يف Fا� ا نة املركزية اليت مل  سzأما ا ي عندما |كون  أو ±ªلج
تكو|ن با ما |كونون من مؤلفي احلزب ومن أعضاءن إ ف،لاحلزب يف دور ا لها ³ا

نضمون عضاءاأل ¼ضت الرضورةإذا إwهيمي ا{|ن  �ري +دد ،ق ما ا  ا يف Fا�أعضاهئلتك 
�دال األ ~ظامته ويف Fا� ا شاط احلزب و pازد�د  سم نةعضاء¥ نفصلني من ا ªلج ا  .مل

ية املركزية  رسي–ن ف� خيص 1تµاyت –طفاmميقرا بق يف احلزب ا ل ال   .تط


�Jא��NO!� �

بقى هذه حزاب األ يصعب يف  ثريا ما  ها و رسية عقد مؤمترات  تا ك ل بدون حزاب األل
نوات رش  سzمؤمتر  Gا� و،لع �ال ، من هذه املدةكرث ألحأ ندي  يوعي ا م فاحلزب ا ه zلش ل

سه)15(بعد  أي 1943+ام ول عقد مؤمتره األ نة +ىل تأ  Ð zسمع بعقد مؤمتر .سس ¥ ومل 
ياشzيوعي يف  يا وفرسا وإ ونأملا ¥يطا يال با نإ zبح أن  بعدس  .رسيةحزاب األت هذه صأ

�ه +ىل الفور ª1896لحزب 1شرتايك الرويس +ام ول واملؤمتر األ �ض إلقاءعق أ لق ا
تخهبا و+ىل  نة املركزية اليت ا ن+ىل ا  خرىاملؤمترات األ أما .خر|نآ yرز|ن أعضاءªلج

شفياليت عقدها احلزب  يدا عن لبلا يا  ها تقربا Tارج رو بع فقد عقدت  zس ي مجيع
سه Gرص وجوا سÐرشطة ا هو يضم وإذا .لق يوعي حلزب رسي  ف عقد مؤمتر  zأعضاءش 
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نة املركزية  ينيأعضاءك–ªلجا يا دون -طبيع  ¼دهبم جلان احلزب ا ~دوبني  لعل و ±ت م
نة املركزية نة املركزية،ªلجا بع ال يمت دون معرفة ا y لج وهذاª  .لط

رسي وحتول دون عقد مؤمتراته يهخطار  الصعوyت واألإن   :لاليت تعرتض احلزب ا
رشطة. 1  ؛لخطر ا
بعض خصوصا يف القطر الصغري. 2 هم  ندوبني  ªلمعرفة ا  ؛بعضمل
بارز|ننماكإ+دم . 3 سجون إىل لية حضور القادة ا هجر أو لاملؤمتر لوجودمه يف ا  ،ملا

ياكام هو احلال يف  يا ونأملا با نإ zوفرساس ¥.  
نع آومثة أمر  ها وهو ،بحزنا  ومهنا،الصغرية واجلديدةاألحزاب ميخر  ل عن عقد مؤمتر 

تحمطورRزال يف  هنا الأ تكو|ن و³ري قوية  ّ ا ل بري من ل سم  �ل رضبة قد تؤدي  بق
رسية |رون يف مؤمترات األحزاب 01هتازيني ا{|ن طاملا اندسوا يف  أن درها +دااك لا

هم شا ي�  طاحلزب Tري و ± zار�ه أي لسTل املؤمتر وTرهتم داZرZبقصد فضح ،جلدهلم و 
ساماتوإجياد عضاءاأل ¼ل و1 نق ا  .لتك

تµاب  يوعي العرايق ال نا يف العراق لعقـد مؤمتر ªلحزب ا جلأما الرثZرة  ن zش  نة مركزيةله
ها واحضة ويه فضح  »مرشو+ة«  إىل وإرساهلم احلزب العاملني أعضاءضفأغرا

سجون  ¼ىض إنلا Ðس Rزمع حركة العامل األمر ق أ سسzىن لال0هتازيني واخلونة واجلوا pلي
يريها وفق مصاحل  ية و سzواحلركة الو ²ن يةط يةلاإلمرب� ية ا حملل والر ~ا هذا .جع ف لقد عر

يد من احلوا ناه ملس ا لو zيةملس تا لدث ا  :ل

Gة اليت إ نظمة الرتو ²سكن ا  ف� بعد مع اخلونة املطرود|ن من احلزب ومع اندجمتمل
Ðس ا{|ن انضموا  ~ظمة أ وإwهيمسبعض اجلوا سمونه حبركة املؤمتر|ن اكنت  ملفوا ما  �
تة بني امجلاهري ها ا شاط  بال  ل¥ ناك بقصد أفراد  +دا بعض ،ل نا و همهنم اندسوا  ه

تخريب لكن  Ðهنم هأعضاءلا نظمة مل يقطعوا الص� ف�  بذه ا ~ظمهتم مع مل م ومل يصفوا 
~ظمة +اط� ال فائدة مهناأيد ب�+لمهم األ تظروا طويال أهنم  إال ،مهنـا  تظروا وا نا ن

Gربزوا  يوعي  �ض +ىل قادة احلزب ا Gه ا رشطة  يوم ا{ي تلقى ا فذ� ا لق شzف لل ل



23 

يني يو ي�لوا حمل ا عنذاك من ممكهنم  zش ل Gل ÐهنمأTريا  وملا يأسوا .ح سموا ف�  با  ،نق
متد|ن +ىل واآلخرون ،احلزب إىل مفهنم من طلب 1نcء مع فضلوا 1تظار  ن

هم مكرحشني،احلزب إىل رسلومهأزمالهئم ا{|ن  �ل  بعض لكن احلزب  �ل ا0هتاء ،ق ق و
يعا هم و�دمه  مجمدة Rر ~ظمهتمأعضاءمجيع ( شzيح �انب اخلونة  إىل  قد طفروا)م 

انفصل عن احلزب الن احلزب مل يعقد أنه  فأدعى قادر ،امقادر وفاضل ورشاكهئ
نة مركزية  تµاب  جلمؤمترا ال ية(ن هذا اخلا_ن مل يطلب عقد مؤمتر  أن مع العمل )عرش

ندما اكن داTل احلزب أنه  أي عندما اكن داTل احلزب ال هو وال رشاكؤه عمل |رده 
بحو Ðس ا{|ن انظموا صأ Gني واجلوا س |ريده هو والرتو  وقد ¥ىس هؤالء ،هيمإ²wسك

ثلني يف مؤمتراهتاحزاب األ أن مجيعا ¼دب  ية ال  يو مما ت ع zش± ا أعضاهئمن بني  إال ل
 ؟ذنإفعالم الرثZرة  .باحلزيني

يوعي العرايق ش بادئ ذ الشzهل احلزب ا يةممية األمبيؤمن  يو عا zد ؟لشG يتق وال 
Ðهنا يعقد مؤمترا،نبقوا يا وبحزيا «ل  عيو zه »شG ثل  ف  نهءغرy أ�سمي Gا ،ع   جإيديولو
يا يعا وال يعرف فهيم سوى أ�س ،تنظميو هم احلزب  مج ال يعر م�اهلم أ الوزراء وأوالدف

Ðس واÄربني و³ريمه  ا{|ن ما Tافوا »بطالاأل« وماذا اكن مصري هؤالء ؟ساجلوا
رشطة يوما من األ رشطة وبرصها�ملا يوعي حتت مسع ا ~ادوا بعقد مؤمتر  ل  zش إال  ؟ف

رشطة ياديةعتاZر ³ارة إ+ىل أهنم  بعا(ل قامت هبا ا هدا ) ط+ىل ³ريمه  ها  عقطعوا  ل
هم ويعطلوا رشهتم أعامهلن يعطلوا أب ¥م وحيلوا  يا� أصدرواأهنم  -  وبعده–تنظمي ب 

Gه بوا من  أن فيقولون  يانة و يوعي نوع من ا رسي وا طلالعمل ا خل zلش ال  أن مأعضاهئل
هميقفوا  ~عوا الغري نرتك العمنفسأ بريمه _ وبعده _ ل يق عن العمل فقط بل  �رش  ¥

Gه )األهايلصوت (مقاال يف جريدة  يني  أن فيقول ªلحكومة  يو عمعل ا zالقا+دة (لش
شوراهتم )طبعا Gـةأعاملم± و  وهكذا eرهن ، العقاب هبمبإ0زالطالب احلكومة  ويب ختر

يوعي »املؤمتريون« نة يف دعوهتم لعقد مؤمتر  شz +ىل نوا�مه ا zيوعيي «حلسzلش
 .»العراق
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رشأ ياب ال(رادوه جفأة أاريون اجلدد فقد عقدوا املؤمتر ا{ي لما ا  اكتبغيف 
نة املركزيةية أكرثومعارضة  Gالء +ىل احلزب )ªلجا شلوا فذاقت ،سpلال ف لكهنم 

شف قادهتم عن »املؤمتر«قا+دهتم مرارة ذ�  يوم0هتاز|هتما� و  أن ل لكهنم |ريدون ا
هم يصلون بهتم  لعليدوا  لع هدف ا{ي مل حي إىل يع يف مؤمترمه ) ئو حققوه جزياأ(ققوه لا

نµدعون بلفظهتم yمس  أن ظنأوال ول األ �G هؤالء و ~طيل +لهيم  ~ا  يرفا حس p ق
 . من احلجج ذ�بهاش وFدة احلزب وما

توجب عقد املؤمتر وتعذر عقده +ىل احلزب يدعى ند Fدوث ما  سzو اجcع  إىل �ع
Gات املعضاءمن األجملس  شطني وهذا 1جcع صال ح ا ل ثرية مهنا أمورؤمتر يف ل± ك 

نا مل نقرأ،خططه يف ت¯ الفرتة أي سzياسة احلزب هذا جc+اا أن ¥سمع أو لك~   �
نة مركزية تخب  جلا �ل مؤمتر احلزب يف احلزب ،ن نة املركزية من  تµاب ا ق وا ªلج ن

رسي يح األأساس جتري +ىل ،لا تµاهبم yلصوت اخلفي شµاص شR zر  وإبقاءنمث ا
¼ومة عضاء األأسامء ندوبون لفأوئكيف املؤمتر العلين  أما ، املؤمترأعضاءعن مك  مل ا

هم يف املواقف احلامسة  هم احلزيب وسلو شا �يعرفون قادة احلزب وPرخي  ط ¥
ياسzهتم ¼خبحزاب األ أن  وyلرمغ من.اخل. .سzو ية  ت±ا ناء أيضا لعلن ن 1تµاyت ثإ

نة املركزية إىل  الالئقنيعضاءاأل شعرون مل فا،خرىاملراكز األ أو ªلجا �ندوبون 
تقالل  yzمتد آراهئمس رسي  dÐ يف احلزب ا ند 1تµاب  ياهتم  سؤو يع و ل ب ن ع ل م

بع ال يعين y بون املرحشني وهذا يح  ندوبون +ىل املركز يف الرت لطا تخ zش  أن فGنمل
تµاب  ندوبني |كرهون +ىل ا نا  . املرحشنيلأوئكمل

5Pو�(د�
�Jא����Q�� �
رسيةحزاب األتتفق  ية وا ية ا يو لا ن ع zلعلش ها ،ل ثالثة اليت و ضع +ىل رشوط العضوية ا ل

ثاين ويه لنني يف املؤمتر ا  :لي
هري. 1  ؛لشدفع 1شرتاك ا
تهإقرار. 2 يا سz مهناج احلزب و z؛س 
~ظامتهإFدىالعمل يف . 3  .م 
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هو� عضوا يف حزب  أن يعين الوهذا   Üو� هذه القا+دة جيب   Üو� سلك من مت  ق ل _ق
تفات،شzيوعي ¼ـه طبق¼ه ومع,  إىل ل دون 1 بليوسلوكه يف املايض واحلارض وقا

ية هامه احلزGـة و+ىل ا Gام  لتضح+ىل ا ب مب Gـة أTريا  و،لق تظروف احلـزب ا{ا
ية  .عواملوضو

ها يف حزاب األ إن ~ـة  ية اك ية ا يو يعا مجئ ن ع zلعلش تع فهيا أقطارل يةRمت  بقة العما لا  ّلط
ياهتا ونظ�هتا األ ها نقاyهتا و ية  تحبقوق دميقرا مجع ية ³ريخرىفلط يا سz ا zأكرث ف،لس 

نقابـات  إىل 1نcء يبلاط نظمني مهنم يف ا لعضوية احلزب مـن العمـال ومن ا مل
ية مع ~ظامهتم ا هم يف  نو³ريها وشا مله¥ م هم فورط هم احلـزب فإذاقون mى رفا ق�ل ما 

هم  يط  معلهم بواجب حزيب يف  Gام به– كرثاأل +ىل –حملكف ثيب +دم  أو لق فان أبوا ا
هم  ناءفصل�دارهتم  بري  ته بدون  عمن عضو � رسيـة حزاب األ أما .ي Gـة ا يو لا ع zلش

ية فهياأقطارمفعظمها يف  ها  أو ،ط ال ظل �ªميقرا ية ا مسفهيا من اmميقرا كام يه (ط
ند� Gاهتا حمدودة وال تظـموإذاوال نقاyت فهيا ) عاحلال  جـزءا  إال ح و�دت فصال
ية�سريا من  بقة العما لا ي،ّلط ند  جم مفعظم هؤالء  بني العضوية مل  إىل هئمع لاحلزب طا

Gة عن  ست هلم فكرة اك نظمي و نضال وا فRكن هلم جتارب يف ا Ð ت لل  احلزب أهدافل
باط ورضورة  رسي اخلنض1 هو� فإذا. .لاحلزيب والعمل ا y د هؤالءFل ا� س ما  لق

¼ىض  �ل هبا العضو يف احلزب العلين وeرهن ف� بعد +ىل +دم �دارته وا قاليت  يق
ثري من هؤالء ،تونظ�تأشµاص قد تعرف +ىل أنه حلزب ففص, من ا ك و

تورعوا  رشفاء مهنم مل  ياملفصولني وحىت ا ند�(ل  أسامءمن فضح ) عوهذا ما حصل 
هم ... اwهتم بقادته اخلوإلصاقباحلزيني والطعن yحلزب  قف يفعلون ذ� بقصد ترب|ر مو

ناسأمام ن، اليت يلحقوهنا yحلزباألرضار هذا +دا .ل ا  .دما |كونون داT,ع 

تابعـة حزاب األ العضوية يف ولباما طأ تعمرات و1قطار ا ية يف ا يو لا zس ع zملش ل
ية تحرري يف مقدمة  للالمرب� نضال ا لGث |كون ا ل Gث |كون القطر األهدافح ح و

يا  نا ع¼أخرا  ص �ل قطر� –م نxذبنيية أكرث أن  فاملالحظ هو–م  احلزب مه  إىل ملا
ثقفنيوخصو الربجوازية الصغرية من \ب هذا،ملصا ا ية من  أن س و بالد Tا لا أحزاب ل
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يع هؤالء ية  ية  تطدميقرا ن سzط هم فهيا وحلرمان املوظفني  أن �+ل شا طبدوا  ¥ ي
ياسة y تغال تµدمني من 1 سzوا zش zلس Gا� و،مل باب حأ سس +ىل سzأل ية و تج  ªلخشص

باب ولوال هذه ،أعامÜ احلزب وأعضاء يع هؤالءسzاأل احلزب  إىل مج ملا �اء 
يوعي يع هؤالء يف احلزب لفقد احلزب . ولو�دوا ضاwهتم Tار�هلشzا �ل  مج ولو  ق

بقة العام� و Gة �حزب  ªلط¼ه ا بق بحلطصف  لقد اكن هؤالء . Üشلك ال حزy صأ
سامات و نب  .يالغربة داTل احلزب فاكراألنقمصدر 1 األحزاب تتجوليك 

ية  يو عا zنارصإغراقلش �ال ت¯ ا ها بأ لع صفو م سهم y  الفإهنا ف ل�ل �ل هبا تق تقهو� اليت 
Gف العامل   لأوئك فاملرفوضون من ، اكدر مهنموإجيادتثقالعامل وتعمل دامئا +ىل 

�وهلم يف احلزب  �ـرون +دم  Gـن  قا ت يعثقف هم |رفضون بدورمه 1+رتاف إمل فهانة هلم 
¼ون +ىل لك حركة تعادي  يد فرتامه |هتا تخريب من  فyحلزب ويعملون +ىل ا بع ل

هم Gانة وإن »حركة ومعال« هذا eكونه معلاحلزب مربر|ن  سريمه  سب  خامجلود  تف  :ح
�وهلم إىل يقفـونأهنم  يوعي ا{ي رفض  ق�انب العدو ويعملون ضد احلزب ا zلش ،

ية أي أهنم  يانة  معليقومون  سموهنا ّحىتخب هم قد  بات يف نفو � |رضوا ر حب «سغ
Gل احلركة»العمل هور والزتمع ودوافع ،س\ يف  Gقة حب ا لظ ويه يف ا يGة غربة حلق طبق

بقة ال ية لطعن مصل�ة ا لعما عن طريق  إال فكأن حب العمل ªلحركة ال |كونّ
يعة هؤالء ،1شرتاك يف نضال معاد ªلحزب واحلركة  الوزراء ءابنأطل ويف 

بار  باشوات وبعض موظفي اmو� و �وا نقمون +ىل احلكومة و+ىل األساتذةل ي ا{|ن 
\ب تعامر  بقة الربجوازية و+ىل 1 _سا zس  يف املراكز الالئقة هبم إFالهلم +دم لط

يعـون بقي  Gـة ونفوذمه ا تطوهؤالء حبمك مراكزمه وثقافهتم املدر �سzلط يؤثـروا  أن س
g من  أن .+لـى بعض صغار املوظفني والطالب و+ىل بعض العامل ³ري الوا+ني

يه هو يا كام  يو  yته حز شzهتهؤالء قد �ون يف  ع zش �يل يا من ،خم األمر ل حزT yا
يا من  أي Ôيwهنوا باط لTا سهنض1 يقه هو  نفا{ي ال  Gادة اليت ال ،ليط يا من ا لق وTا ل

يه  ثريا ما تفرض  ثل يف حرية ترصفه واليت  +لتفق وجودها وحرية تفكريه اليت  ك مت Rي
سه و ها  نفتعالمي وFلوال ال  ~ه وبني تفكريه  أن  RريدإهناأTريا �سpسzيغ بÐتفصل 

Gة الربإ(اخلاص القدمي  ~ه وبني تفكري أصدقائه القدماء)  الصغريةجوازيةجيديولو  .بÐو
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هو� إىل  اجلددعضاءق�ول األأن (قلنا  رسي ال يمت  يوعي ا _ساحلزب ا ل zال يمت  أي لش
نف احلزب  \ب الظروف اليت  �ل مبوجهبا احلزب العلين  رشوط اليت  Rك¼بعني ا _ سل يق

رسي Gث وضعه ا لمن  و  أيوسع اïال أن هناك ظروفا تضطر احلزب أن  كام)ح
 كأن |كون احلزب +ل وشك ،يضيقه يف و�ه طالب العضوية اجلدد أو يغلقه

Gام بأمر هام  ثورةإ+الن(لقا به أو ل ا ية أو )شzما أ بالد يف حرب أ هلندما Rكون ا ل  ع
يةأو  هري أجام ية  عندما |كون احلزب قامئا  بعمل عندما |كون احلزب يف احلمك  أو تطع

 ..وهمل جرا


�و�(د�Pא&��(د+�Jא�Pد)� 

تالنيأرادد لق نني و  zس ية أن لي تا ل|كون اكدر احلزب Fا_زا +ىل الصفات ا أن  «:ل
هواة ك~ه من مش راحئة مي ثوري ّ|كون ذا حس، أن ل|كون ثور� حمرتفا ال من ا

�ل وقو+ه يع ، أن |كون ذا غر|زة ثورية ويقظة ثورية، أن قاخلطر  يا  تط|كون ذ �zس�
بوÐس والض�ك +ىل ذقوهنم و تµلص من رشاك ا فا ل يهبمطنا لل هملألسا ، أن ع وTد

به +امر  |كون جشا+ا ال ية و قلخياف ا بهyإلميانلتضح ¼ه وحزبه و شع حيب  ، أن طبق
هور y كون صالته قويةRناس، أن مجل يطه وFا_زا +ىل ثقة ا بوy يف  ل|كون  حم ، أن حم
Gة eلك  ساÉا يشء أي أن ¥س\Rكون Ü معرفة  بقاته وأ متع و نة حركة ا قيعرف  ط zسï

Gةوالعوامل 1 Gة ود ية وحقو يا تق عهنا من عوامل  ±¼صادية وما  ق يق zس zس zاليت ،�ش 
سمونـه  ساÉا وتؤلف ما  بقات وأ �سري ت¯ ا ق لط Ðهتا«ب² أن  وبصورة Tاصة »نفس 

ّتعر ناقضاهتمف +ىل قوى أ+دائه ي Gد مهناتو ية  وإن ،�سzتف و Tلتعرف +ىل قواه اmا ي
¼ه  ية املؤلفة من  طبقواملوضو هاع يف |كره ، أن ايد|ن العاملني واحملفوأFال �يعرف 

نة يأيت�ة  أي يعرف من وإن �+دوه ويف حياربه ملعي اخلطر األعظم يف اªلحظة ا
ها لGعl قواه  ¼ىض  وإن ،خيتار املوقف ا{ي |ريده هو ªلمعركة وإن ،ف قهيامج مىت أ

هجوم ند اªلزوم  وإن لا عسحب  رس 01هتازيون (ي± س�ابيفوقد  ية 1¥ نظم  بغ ا مل
¼فاظ yل سالم ورفع ،قوىح1 ثورة وتدريب ، أن )األيديسy pال ليعرف فن ا

�رية ناوشات واملعارك الصغرية وا mهتا  لكامجلاهري و ªلمب  .تع
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يوعي ثورية ملام مبامرسzهتا أن لشzو|ريد دميرتوف من ا نظرية ا y سل�ا ل|كون  ل  وال ،م
ثورية بل أن |كفي نظرية ا y ل|كون ملام تة وصالبة ا أن ل Ç ية  Ü كونRzش ب يوعي لجس

 اإلقدام|كون Ü  أن جيب مع, بل يعمل ما أن |كفي  وال،يلني أن يعرف ا{ي ال
تعداد ªلعمل أن  وجيب،+ىل اجنازه  مثن اكن من أ�ل بأي العمل ،سz|كون +ىل ا

يةTدمة  بقة العما لا ي�ةّلط سخر|كون قادرا +ىل  أن حص Tدمة  ّأن  Gاته � ح لك 
يةدمة مصاحل خل بقة العما لا  .ّلط

يا�ا حزاباأل إن رسية أشد ا ية ا يو ¼ا ع zحش ل بابم�ل هذا الاكدر  إىل ل همة سzلأل مل ا
ية تا لا  :ل

تاجألهنا مترة  �ااكهتا ا حت يف رس|هتا وا ملسzش p يقودون أراكنضباط إىل  أي ،اكدر إىل 
nىل وجر¼ سقطون يف املعركة  ها ويعوضون عن ا{|ن  قفصا اكدر  أي ،�ئل

ياطي ساقي يعوض عن الاكدر ا{ح¼ا سجون إىل �   وا{ي ختور قواه أمام لا
ية وإرهاب سؤو متلص من ا ل العدو  مل Gا�فG  .�انب العدو إىل  هيربحأ

يا�احزاب األ أن قلنا رسية اشد ا ية ا يو ¼ا ع zحش ل ية حزاب األاكدر من  إىل ل لعلنا
ياج يالحظ بصورة Tاصة يف  ثةحزاب األح¼وهذا 1 ية احلد يو يا ع zب �حزنا،لش، 

Gة و ندما Rكون احلركة ا لطبقخصوصا  ية حبا�ةع سري  إىل طنالو يعة  ªلحزب ا لطل
بح أماÉا شعيب و بقي وا نظمي ا يع أشاكل ا ب�  نعدم يف ا ندما  ها و يص ود ل لط ت مج ل ت لع فع

نظمي  ها من ا�ل حق ا Gادهتا يف نضا لتمن واجب احلزب دفع امجلا+ات و ل ق
ها نظمي  سا+دهتا +ىل  نفسو ت ندما  إىل احلا�ة أن  ا�ل.م بح �د ملموسة  عاكدر  تص

سري يف ذيل أ+ىل كة يف ارتفاع تعلو احلر نذاك +ىل ا Gضطر احلزب  لمن احلزب  Gح ف
 .احلركة

Gفه ¼ه و ثق{� وجب +ىل حزنا Tلق الاكدر وRر Ðت ب يع Tلق ،ب ي�  �أي و تط  zسzس¥ ف
�ل ا{ي يدل  يؤ  نقص يف حزنا وïاهبة الطوارئ وا سد ا ªلمسzتقهذا الاكدر  wهت ب ل ل
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تحررية وا أن Fارض� +ىل ية ا لطباحلركة الو ل تكون طن سGzة  �ري مما يه أوسعق eك 
 ؟ناآل+ليه 

�ل لك  قنا  ~ا يشء أن +لي ياتقنوفر لرفا ثورية وحنهثم +ىل اmراسة ونطلب باألد ل ا
ثورية  أن مهنم نظرية ا y لسلحوا ل pكون حركة  أن ميكن بدون نظرية ثورية ال(إذ يR

نني–ثورية  نا )لي  يع الواجب  أن +ليو سق هلم املوا تدر|هبم و تهد  ض ± نب  وإن فهمهاتعن
ها ية و0راقب  ~اجه درا يقنضع هلم  تطبم zثورية  وإن س نا ا ل\ين ثقافهتم +ىل ضوء Fا لت ن

ية و+ىل ضوء احلا� اmوية وتطوراهتا لو+ىل ضوء احلا� اmا  أن آخر أريديشء  و.Tل
يهالفت نظر رفايق  ثوريةا «أن( هو لإ ثورية اليت تقود احلركة ا لنظرية ا ل تصبح   ال»ل

Gـة ما Gـق +ىل حصهتا حنظريـة  ست وإن لتطبمل يربهن ا Gـة  لÐاملار وصفة �اهزة  «س�
ثل أن إwهيم واين اطلب »تعطى للك احلاالت هم  مكال |كون  يني «�لم  »�سzاملار

يني«و يو عا zري|ن من »لش� ناءلك ا ~دية ا{وات بأ تلت فواأل تىل هبم العراق وا ب ا{|ن ا ب
ية ية واملار يو سzهبم ا ع zش� يلأوئك ،ل نفكون  ل ا{|ن ال  بارات ي عل هنار من نقل 

نني- جنلسأ -مار�س  ها،سzتالني - لي  لغباوهتم وانفصاهلم  أما حمل ويضعوهنا يف ³ري 
Gاة امجلاهري، بة اللغرض يف أو حعن  ثل  �ل هؤالء  هم و ي نفو خطمك م  أبداتنفك  س

يهبا بعد اقرتاهنام أمن تعداد  ¼حف هبا  خطلوان املآلك اليت  ¼ب إذاpس eك ما �اءها 
±س يه تبحث عن فن  بخ ومل  تا سم Ü أ³لظ  أن  منأبدالط  بأهنا اإلميانتقتعده و

ها  س�قى Ü قلهبا و pنف ¼ه وسعادتهبد اآلأس Gل Tد مبد|ن وتفدي هبام يف  ±س ،س\ ي ومل 
بخ يأRهيا أن العر�س بحث يف فن ا ¼ب اليت  ي� عرسه مبجمو+ة من ا لط يف  ت لكل

بحث يف وفاء الزو�ات ها  تو ¼ح،مبثل ثاين  يوم ا ف ويف ا ل تقت ل تهبا وا نت العروس  ك
بة eر³ل وسالطة فاصويا yلزيت  للونني من الطعام  تا�ه من _ � حتبت ما  فك¼

بوخ ئة ا سوق  ملطا ي سا،wهتل ندما  �ل و Eا ال أمامهمائدة الطعام و�د الزوج  إىل ع  Ðش
شوربة y ر³ل وال هوe بة لهو  �سحقها  أن عبثا ولFالالفاصويا yلزيت فقد  أما ،�

 .ل من سالطة فاصويا yلزيت»yسورك«سالطـة  إىل اكنت اقـرب ألهنانه اسzنأبني 
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بطت إن ية اكنت قد  ض ت¯ العروس املد بµةأوزانع  ،ªلط ومقاد|ر املواد املطلوبة 
بط  ياء املدعون لأوئكضكام  تالني وحفظوها سجنلأ أقوال مار�س وغباأل نني و سz و لي

هر قلب ناسب لوضع لك جزء م،ظعن   اليت األجزاءن مل ولكهنا مل Rراع الوقت ا
بµتتألف  �ارشة مع ،ل الفاصويا yلزيتةطمهنا   خرى األاألجزاءم فوضعت احلامض 

تعىص هاسzفا ¼لهتا دونأما  .طبخ  تعودا اmق  �ة فان سا+دهيا مل  فكا تلحم  أن يلك
�ل Gاهتا مىت أهناإذ يغيل املاء  أن قاملواد ورمهتا يف القدر  ¼ربت يف  ح مل Rكن قد ا خ

ندها  ال�ويف يغيل املاء و �ةأعفرق  �ل وضع ا لك³ىل املاء   فاكنت ،بعده أو ق
بهتا xGة أ ن حتولت  �ا pن \ت +ىل  إىل ل بت أتعاهبا سدى و ها وذ غضبµة ال امس  هل ط

¼ب اليت  ت¯ ا ها ا{ي �اءها  لكعر بس ¼وت�  +ىل ت¯ املعلومات الاكذبـة عن حا
�ـة والفاصويا ل�ـخ ا لك تحر أن  ومصمت يف رسها،ط ها  ب¼قم من عر ست رها من �±

¼ه وسعادته ها Ü وخلد يانة قلهبا و مو+دها  نفس ثاين من زوا�ا أنه  .بص يوم ا ليف ا ل
Gقة املرة ها ا شفت  حلقا ل Gة و،0ك Gقة نظام الزو ج  باط حق هر نض1 فظالعائيل احلديدي 

سجن مظمل  Ðهتا اجلديد  �ها  ب يع ت¯ الفراشة املرFةإذ ل تطيف  �zحت\س قلهبا  أن ²س
نقل من دوح  ؟أخرى إىل دوح ومن زهرةإىل  لتوقد تعود ا

يني« لأوئككذ� احلال مع  يني« و»�سzاملار يو عا zب »لش¼ تفظون  eك ا{|ن  حي
ية وحيفظون  يو عا zهر قلب ولكهنم وأجنلس  مار�س أقواللش تالني عن  نني و ظو zس لي

يعوا ية  أن �سzتطمل  يو بة  بµة  عئوا  zش � ط تعود +ىل العمل أن إذ هيي تسوا+دمه مل 
خيافون شµري املاء الفا_ر هنم  أل،يل املاء لطر½ا يف القدري±¼ظرون حىت يغ الهنم وأل

ته وأل هنم  وأل، eرشاش املاء الفا_روإصاeهتم انفxار القدر نإماكيةيتصورون هنم قعوقر
�ل نضxه تعيص ال،قدامئا يضعون احلامض   zسÐهيشء فµب ناس  وإن .طاملراد  لأىب ا

هم  نãطبخألك  سموا Üمه الكريهحساء ولا يطبخهم أن ق أ سب ؤه مار�يس  حوه 
 .اخل.. . مار�سمعجم

هم أما ية«لتعشق  ترصف»طاmميقرا تفكري وا ل وحرية العمل وا شق أنه  ف،ل تعبه  zش�
نظام و،ت¯ الفراشة العاهرة باط ل فا Gد مبقررات النض1 تتفق  لتقاحلديدي وا
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باهتم اخلاصة �قة عن ر غوآراهئم اخلاصة ا \ن هذه أمور ال،مل يهت2م« وتتفق ف   »طدميقرا
~قع أن اليت تضطرمه +ىل اmوام ت¯ الفراشة من  p~قلوا  pس ك  .آخر إىل مي

نظرية yلعمل أن +ىل اكدر� يف يقرن ا لتعمل  � ية  أن يتذ�ر دامئا وإن ي �سzاملار
ست  ية  Ðا ل~ Ðلينª»ياذة بك« أو ةالرyب تغىن +ىل »لبإ  إهنا . تعلق +ىل اجلدار»نقفا 
ثورة ال ية لنظرية ا لعما يل ªلعملّ نا ال حنرتها أهنا أي ،لوضعت كد ياة فأ ف وضعت  ن ªلح

ياة ها +ىل ا حلبرتديد� إ�ها دون فر تاج .ض يهحي هذا هو الاكدر ا{ي  ب حزنا لإ
نظرية ،و|ريده y نا Gف أ بري من �ود�  يص شطر  نا  ل {� وجب  zس � ختص نفي لتثق+ل

تµلق  بار وا ثورية و1 لا ¼  ، والصفات اليت يه من ممزيات الاكدر احلزيبyألTالقخل
بار أن مع العمل بريا يف Tلق الاكدر وRزويده yال ¼ªلحركة دTال   .خ�

F�I&א�
�Jא�'���(�Jא�RאP��Sא� �

بادئ والغا�ت اليت الحزاب األلÐست  رسية ذات ا يات ا ت¯ ا ية  يو ملا مجلع ك ع zلش  ل
ها آدابه وأسلوب تفكريه هور وال  يغتفق ومصل�ة ا ²سpسzمجل العمل  إىل  واليت تلxأ،ت

\ين رسي و تا ها +ىل املؤامرات ل شا ط  بغيواإلرهاب¥ حزاب األ ف.ت وتعلمه ماال 
رسية ية مهنا وا ية ا يو لا ن ع zلعلش �ادهئا ونوا�ها وحتجم وال ختxل ال ،ل رش  م عن  ال ¥

بقهتا وبالدهاختاف ها ص�  ها من احلوادث اليت  Gان مو بط من  لت قف ية ومبصري ،\ ناإلسا ¥ 
ها من حضارةدوما يعو  .اخل.. .ل 

يةحزاب األعض  بدفعي ن ماإف يو عا zبقة  إىل لش �ل ا ها من  تخفي هو  تكمت وا لطا م ل قل ~ع
�ادهئا وآراهئا رش  ماحلامكة وحكوماهتا عن  ية،¥ ~ظامهتا بصورة  يف  ن وعن تأ +لل  ،م

Gام  قومن أماكية  همأعضاهئن شا طا  بارمه عضاء ومالحقة األ،ب± yار�ني أ�س عتT ا
�دة( +ىل القوانني بح حزy رس�  فاحلزب )ملسpقوانني احلكومات ا يصتفي أذن و خي

�ادئه وآرائه مبقصد رش  Gان موقفه من احلوادث وªلم�افظة +ىل ،¥ مترارت\ و  سzا
ها �ات إىل ،تنظمياحلركة و نا� من الوا جآخر ما   ه
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سوا ممن |رPحون سجون و رساديب وا شاق ا سوا من  يون  يو Ðفا ل ع Ð ع zلش ل ل  إىل ل
يوهتم رشطة  إىل بتعريض  G من فهيا ووإرهابل³ارات ا كام _  أTذمه رها_ن ا�حأ

نرصم  بون رؤية و�ه اجلاسوس ا{ي -ملحصل يف ³ارات حز|ران ا سوا ممن  حيو Ðل
هم �ظلهم  تحملون لك هذه و،ي�pع  اولحي مهنا eرمغ أنف العدو ا{ي أكرثي ولكهنم 

Éيدانهز يوهتم -ملم من ا \ب حيلونه فوق ذواهتم وفوق  يب Tاطر  بعن  أهنم  ،لسط
�ال  مشقون  رشية أمجعحليف اأ+ىل يع بقهتم و ªل\ياة  |كرهون عن وعي أ+داء أهنم  ،لط

يةطبقهتم الواقفني جحر +رثة يف طريق تقدم  ناإلسا ¥. 

رسي أذن شة  كcن لك قرار أو-بف� خيص املقررات احلزية  - لفالعمل ا ق~ا  أو م
بارة أوحض ،ت�pع حراكت العدو أو ،أعضاءرقابة وطرد  أو إجراءات أو مشاريع بع و

Gالت احلزب واكدره وبأن أنه  ما من شكcن لك بpشكشف ويرض  ه ولك أعضائ|ك
�ل أو مينعأن أنه ما من ش شاطه يف احلارض وا ملسzتقيعرقل  نايعين   وهذا ال،¥  نإ

نا امجلاهريي ومصل�ة حزنا أن جيب نا وشا �اد ساب  بتكمت +ىل  ط ¥ ئ ح نا،من  +لي بل 
نجمّرجوةنقارن بني الفائدة املأن  سارة اليت قد  ت وا سارة من الرحب،خل ~طرح ا خل   ،ف

يان نا Fاصل ال حنجم عن رش  m بفأن بقي وال . .خطة حوÜ اخل أو قرار أو ¥ي
نا يااإلجراءات أو ت\Gان القرارات اآلن إىل بFا�ة  أن إذ  ،ئجزيا أو لك اليت Rكمت 

~وط yلظروف نا.مذ�  Gد  ه ومن ا شاق  أن ملف يات و باد ا عأحتفمك بآراء  شلك لع
تحرر ّا يهتا و+دم « ،بمن املقررات احلزية )لربجوازية احلرةم�دأ ا( ل طدميقرا

يهتا ياسة احلزب وخططه»طدميقرا  .سz ومن مث آراهئم ضد 

ياءثنان من هؤالء إ Gذ قرار حزيب – ارتدا ف� بعد – غباأل تنف أFدهام وقف ضد 
تالمه حبxة سz¼صل خبزب امجلاهري ورفض ا ¼طرفة أن م هxة  مته شديدة ا ªل  أما صيغ

�ه فرت تربه احنرافا من احلزبنه  ألأTذهدد يف حصا ~ه  إىل عا ميني ومعال ال فائدة  ما w
بت تطالب  ته بضعة آالف خشص ونظموا وفودا ذ ته وو هولكن امجلاهري  قع ق�ل

¼اكر شلكة 1 حاحلكومة حبل  سار من .م لÐ وهكذا eرهن هذان أهنام ال يعرفان ا
ميني  طرح القرار +ىل ،ت الفرصةسzنح  لو،|ريدان عن قصد اك� أهنام yألحرى أو wا
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Gذه �ل  ته وفض�ه  ~ا بحث و نفساط ا ق تم zش ل  أي ،الواقعاألمر  ووضعا احلزب أمام ،ق_
Gذه حرصا +ىل سالمة القامئني به بال املعارض.تنفحسب  تقدمي  أن ب مل خيطر  بقرارا 

تكر|ن ¼اكر ضد ا حملعرائض 1 شعب،ح Gل Tزب ا ل يف  ~اوشة بني ،\س Ðس سوى  م  ل
سلطة  هور وا لا تعدادااحلامكة مجل ~ه |ريد، لعمل أ+ىلسzا يتعرف +ىل نوا�  أن لك 
�ل وقهتا هاوإذا ،قاحلزب  ناه ،ف عر ها لك واFد يف احلزب وTار�ه  مع وعر  إيقافف

مثن يدفعه احلزب eاكدره Geذه   .تنف

هم وحب 1طالعأما ته حبxة ا \ين معار تف املعارض الرثÇر ا{ي  لي ا{ي  أو ،ض
شلك حب امل ته  _هر معار ض هم أنه  ف،عركةيظ سأل وال  ها  Gاته احلزية  يفبقى  لك �ح ب ي

¼وصل،يفهم أن دوال |ري ¼ه حبxة  إىل سÐ ويفضح لك ما  همأنه فمعر � ويف ،يفال 
Gادة مل تطلعه +ىل نوا�ها و+ىل قراراهتا لقهم وا Gا� و،يف تومه حأ ي +ىل قرارات 

 .وجودها

�ض +ىل بعض احلزيني و³ري احلزيني مم رشطة ا بقد تلقى ا ب لق نا ل بعملن هلم ص� 
�ارشة أو م�ارشة هم احلزب بصورة من الصور أو ،مبصورة ³ري  ب±Gة  أن يفقد 

رشطة  يطة ويطلب من األاإل³ارةلا تµذ ا يوت  حل +ىل بعض ا G فب  ا{|ن قد عضاءل
يوهتمأن األمر |كون هلم شان يف  بنظفوا  متعوا يف املاكن وإن ي جيمتعوا  ال وإن جيال 

تهاخل . .يف الوقت املعني ئلنربي الرثÇر و|هنال بأ Gzس ناك خطر وما:ف هو  ه ملاذا وهل 
Gانة وهل أ� مطرود ليك ال أحرض 1جcع؟مصدر اخلطر ناك  خ وهل   وهل ،ه

�ـق يب فال يدعين  Gـة احلزب،فهمأياحلزب ال  . . وهل وماذا؟ط وهل هـذه دميقرا
تقال أTربته فإذا؟ ؟اخل yب، ج، سع ،T إىل ربمه فأنك تفضح هؤالء وقد يصل 

�ضهتا رشطة ومه حتت  قا ته +ىل مصدر اخلرب فانك قد جتلب الرضر  وإن ،ل طلعأ
Gد مهنا احلزب رس املعلومات اليت  سzتفªلمµرب و  شعر احلزب بوجود خمربني وإذا .�خت

تخريب يف نطاقه كام حيرص ر�ال  أن  يف داT, وأرادوأ+داء نار اإلطفاءلحيرص ا ل ا
يط هبا ليك  رش ومن مث القضاء +ىل اÄربني بأقل حيبعزل ماكهنا عام  تد و تنpال  مت

نعا– أنربى � الرثÇر األمحق ،لكفة \س اÄرب ثوب امحلق والرثZرة  ثريا ما  تصو  ،يلك
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يد اÄربنيألعوبة|كون الرثÇر أو  هااإلجراءاتوملاذا هذه  -ب محقاء   هل يو�د ؟لك 
~ا أو Tا_ن ¼يض بلفون حممكة حزية وحتأ ملاذا ال ت؟بي±�اسوس   األصولتقامكونه كام 

ية يات |ريد؟ ملاذا وملاذا؟طاmميقرا y سك شلك فكأن الرثÇر ا لمت يقول ملاذا ال  أن مل
يع أن Rريدون نار ليك |راها ا مجلرش ا ل pريدون؟تنR رب ليك  أن  وملاذا الÄت±هبوا ا
�دال 0مكأيعرف  يع ا سp شعرمت به  ف ختربه ا{ي عرمتوه بأسلوب أسلوبلÐسzتط ي
dÐ اليت تصلح حملاكامت  أن وكأن الرثÇر ال يعمل ؟�ديد  لأوئكلسقا+ات دور ا

يع احلزب  شعب  بح ملاك  تطاÄربني مل  ªل بوا لأوئك إيقافلÐسzتص  أمامليجي فهيا 
ناس عن جرامئهم نظام فهيا وسوق اïرمني وإن ،لا رشطة ال تأيت حلفظ ا لا ل  إىل ل

نالون عقاهبم يGث  لق�ض +ىل من حرض حملامكة  افإللقاءصادف وحرضت  وإن ..ح
 +مل مقدار ما إذااÄرب  أن يعمل  وكأن الرثÇر ال،اخلونة أو ذ� اخلا_ن واÄرب

نه  فلعل ، اكن احلزب يف غىن عهناأعامل وتعرف +ىل خصومه فقد يقوم ب،عيعرف 
ت أو الرثÇر Gادتهعمملا ثقة yحلزب و ثقة yخلا_ن ولعدم ا ته  ته دميقرا بقد د ل ªل ي   �اء�.طفع

�ان ته وانضم،جZرÇر اندFاري   ،اÄربني إىل حمن اكن قد Rرك احلزب يف سا+ة 
~ه أدعى  إىل وطلب الرجوع باباكن +ىل حق يف Rرك احلزب أنه لكاحلزب و  ،سzأل

Gل Ü  أن ومهنا تخريب –مقرار احلزب يف طرد ز  اكن قرار ³ري –ل رشيك يف ا
رشوع  تµذ إذ مدميقراطي و³ري  ي�ة يفاألصولتمل  ئل ، قرار طردهلصح ا ندما  سz و ع

~ظمة واFدةأعاملعن رأيه يف  Gقه ا{ي اكن معه يف  G, ور م ز ف يتفق أنه  أ�اب ،م
رشف العضوية تع  Gة املطرود ليك  _يف +دم صال |مت ~ه يعرتض +ىل ،ح  أسلوبلك و

يعا .الطرد ية احلزب ولكهنم  يات ود+اة دميقرا باد ا ثرية من   �� نا أ mمج و ط شلك ع ك لي م
xG Gث ا pمن  يل معل اÄربني داTل احلزبلنح – جفام+ة ر�ض ،²سهة يعملون +ىل 

نه Tا_ن وÐس جباسوس و – م�ال ليقولـون  Gجـة أ³الط ³ري مقصودة أنه ع بنTpا_ن 
يوعي قابل الن خيطئ أنه  ،) مقصودةبأهناومهنم من يقول ( ال إذ شzأخطأ ولك 

يوعي اكمليو�د  بحأنه  ويقولون ،شzيف العراق   إال ،Gاديق ملركز كفء ³ري صأ
تµذوا قرارا أهنم  تهيمل  هذا دون حمامكة يف حممكة إصدارميكهنم  الإذ  ،نبإدا � قرار 

يف األصولبحزية وفق  نطق ا ية فعالم يدل هذا ا سخ اmميقرا مل ية«لط  »طmyميقرا
نا بقوهلم ند هللا(ر�ض مل |كن �اسوسا  أن لوماذا |ريدون   )عوحنن نقول العمل 
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ته ~ه Tان جام عو سمل،لك تهف  رشطة إىل ع أسامء جام بحأنه  و،لا  ³ري الئق ملركز صأ
تربأ رشاكؤه وحيل أFدمه أهنم  ؟؟قGادي ¼ضاح أمره ليك  هم بعد ا يبعا اهتموا ز م فط Gل

~ظمهتم Gادة  محم, يف  ها(يف  أو ،ق نوية ) FلFا�  مع�قى هلم ز+امة   -األقل+ىل –pس
يوعي خيطئأنه «قوهلم أما  يعون»شzأخطأ ولك   اكن قد إذاعرفوا ما ي أن �سzتط وال 

يعون ولوج رسا_ر األهنم  أل،صدفة أو أخطأ معدا ياهتم شµاص �سzتطال  نومعرفة 
Gة  يابه أي أن |ريدون الأهنم  وإماحلقGقا ناء  غTذوا قرار حبقه أ ته–ث  فليك -مكدون حما

 .ال يؤTذ اÄربون داTل احلزب +ىل Fني غرة

��هذه بعض  باد اماأل شلك +ىل موقف اÄربني و يةاألصول«يات ولع  »ط اmميقرا
نحت الفرصة ضد  ته لكام  يا سzجتاه قرارات احلزب و zس zذها اإلجراءاتسµت ي اليت 

سا+دهيم  ماهنعوأواحلزب ضد اÄربني    .غبياءاألمو

™  



�6� U62و�Pא��%�(ز
 ولكين أFذرمك من الظن ،بتخريب وقاموا yحنرافاتين ذ�رت لمك أشµاصا �اؤوا إ

ي�دث ل يونشµاص  األلأوئكوال لبأن ذ� مل |كن    من الظن بأن ماأFذرمك ،ملعنا
ية أعاملFدث وما حيدث يف احلزب جمرد  ها  وإن لتيارات(خشص  �لور  شلكمل  p_ ت

نا) اwهنايئ بعد كت¼ص� حبر Gاياكنت غربة عهنا  وإن ،م أين أ0كر دور « ،جإيديولو
سوا مصدرهاشµاص األ  الراخسة ن\¼ات �ذورهاأهنم  لÐيف هذه 1حنرافات ولكهنم 

شجرة أوراقبحنن Fارنا  أن لالعدو يض�ك من عقونا ويفرح أن .يف Rربة قطر� ل ا
ناوأغصاهنا نا �ذورها ساملة  ي وRر بار  إىل غبياءأ0كون  ال أن +ل�  األخطاءعتFد ا

ية عن أوئك األ ¼أ نا  شأ يف و شأت و لاليت  ت سط ± م¥ ف~�ارهبم دون حماربة شµاص ت
يارات اإل يف حرلتا Gة و تحنرا كنظ ت  .»نا مهناف

ية يو بة حلركة العامل وا y يارات عمفا يه هذه ا zش zس لت ± العراق Rربة صاحلة  أن وهل ؟لل
يارات لت\ت فهيا هذه ا  ؟؟ت

Gا ال أ. 1 طبقتو�د يف العراق مربات من العامل ³ري الوا+ني  يا(ت سzيا zهم ) س هيموال 
نقود يفلنضال سوى احلصول +ىل ز�دة بضعيف ا سني رشوط أ ل ا حتجورمه و
يوعي،معلهم يايس ا نضال ا شz دون ا zس لل  ؟ل

سريون وراء إن ندما  ¼صاديون  � هؤالء مه 1 ع ~ديةق  ا{|ن |ريدون حرص فاأل
نضال الوطين يايس هبم- لا  .بطبقة الربجوازية احلرة أي ،لسzا

�ال هؤالء العامل بأن الرأساميلإن رشاريني قالوا أل م ا تغلمك ،ل �سz صاحب املعمل 
بمك و|رهقمك يمك،|هنو �لغ من املال قدره أن   إال+ل مفا  تغالÜ جبمع  متµلصوا من ا zس ت

شاركة احلزب600 تغلون +ىل eركة هللا  بلغ  ثل هذا ا سامه  نار وحنن  مب د zش مل مب ¥  ،فpي
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شل أTريا و بلغ  ففمل جيمع ا يه يف نضال اإلرضابمل يع ما حصلوا  رس العامل  +ل و مج خ
رشوط إىل سzنة اكم� ورجعوا يطني  ولكهنم رجعوا بدون،لاملعمل بأتعس ا ل±شz ا
�لغ من املال أن إذ  ،إرضاهبما{|ن اكنوا يقودون  ~وا من احلصول +ىل  رشاريني  ما متك ل

ناءمن  تربع �اد مباÜ لغري و�ه هللا( معومة أحصاب معامل األFذية بأ  )ملولعل ا
شطني ~عوا أوئك العامل ا ±فأ لل ¼ح Fانوت هلم،ق  وهكذا جردوا عامل معامل ،بف 

شطني هم ا ل±األFذية من رفا نضالادوا هب وF،ق شجعون ،لم عن ا Gون  � وذهب األما م
نضال Gا فرصفومه عن ا يا وأTال يا لأوئك العامل  zس zس رسقة إىل قل  وهكذا ،لالقامر وا

رشارة اجلديدة« أحصابTدم  أحصاب معامل األFذية ووفروا هلم آالف ا�mنري  »لا
بع - سzنو� وكفومه رش نضال العامل  yني إىل لطF -. 

ناقص واملمزوج هل يف العراق. 2 بقي ا ل مراتب من العامل املاهر|ن ذوي الوعي ا لط
شونyال0هتازية Ð أوئك ا{|ن  بقة الوسطى  أن |ريدون أو يعل Ðش ا لطشوا كام  Ðتع يع

ها و|ريدون نضال أحواهلمحيسzنوا  أن م�لويفكرون  ند� +دا ، سلميّمعايلب  ع وهل 
بقات األ ثقفني ا{|ن خرىلطهؤالء مراتب من ا هي ومن ا مهم سري حركة العامل +ىل مل

 ؟ ال ثوريأساس

يونفهؤالء مه  ية يف أوروy �1شرتا بقة الرأسام يون ا{|ن Rرشzهيم ا ل اmميقرا لط ط
ند� ،yملراكز الوزارية والرواتب الضخمة سا+دات -اآلن–ع وRرشzهيم  ترب+ات و م  ب

ية،ªلزواج ية وحفالت  يل ووعود جبرائد  لن ا هلم يف نت±�أ عن عطاءاهت أن  وال 0ريد،+ل
�ل  .ملسzتقا

يةن إ ية �1شرتا شفي–ط اmميقرا مل±ها ا يار Ü ،تيار يف حركة العامل -شلك_ ~ه  ت  لك
ية العامل سة  لقضياسة معا � zل،سª سة ية� معا ية ا ~امر zسÐن تصف قادته ،ªلي� يار  ي  ت

بعض،وتفكريها الربجوازية الصغرية _شعور يار ا0هتازي أدى  ب  ساÉت م ق أ
Gني- يا إىل -²سكالرتو سسخلا ية وا تجنة ا لن هل ،لعل ب عن حزنا ناشفةمل ااحنرافاتف 
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ية أم  نه يف أهناخشصاكنت جمرد دوافع  ثت  ثت من نفس املصدر ا{ي ا ع ا بع نبع ن
ب�ان األ  ؟خرىلا

نا ق�وا إن بائد|ن- ناشفةملا اهنمإخوه 01هتازيني  يا ومل يأتوا _-لا يشء سz يف رو
تكر يدهنم إ ،م��ديد  ية ،ح�ا بهو  ألتقلق�ومه ال ïرد ا يد  قض ومل |كن هذا ا لتقل

ية cعية بل ظاهرة اج ند اأن إذ  ،خشص ثت 01هتازية  ملالظروف اليت  ع  يف ناشفةبع
ند ا0هت يا و عرو zيةزيي اس نامماأل ثهتا  ية يه ³ري الظروف اليت  ثا ه ا بع ن اكنت ال  وإن ل

يار يف حركة العامل  ها اwهنايئ  تµذ  تدايئ ومل  تRزال يف دورها 1 ت كب حيمل شلك
Gة بقات احلامكة الربجوازية الصغرية جإيديولو يار |ريد،لطوخيدم ا ّسري أن ت  بقة  � لطا

ية لالعما ية وّ بقة الرأسام Gل ا{ي Rريده ا ل يف ا لط \س يةل ها ،+ىل األقل  أولاإلمرب� ف حير
ية  .لعن الطريق ا{ي ال Rريده الرأسام

ند� ي� ا،عفاال0هتازيون  مل ا{|ن من  بأن «يق~عوا احلزب ن  أ Fاولوا،ناشفةفص
ية بقة  يف العراق سوف ال�1شرتا xGة نضال ا لطRكون  يةpن ل العما بقةنأ( و»ّ ) لط ا

¼وصل  Gادهتا  ثورية يف العراق واليت بفضل  ±ا سق ية إىلل ~دية) طبقة( يه �1شرتا  فاأل
~ديةأبوابنف¼ح  أن {� جيب« خوف من تذبذهبم طاملا  ن الأ« و»ف احلزب لأل

متر كذ�احلركة يف مد و نظام وهنم إ »اخل. .سpسzأهنا  باط لFاولوا تقويض ا نض1
يطنيوإضعاف ،باحلزيني Gادة وyلرفاق ا y ثقة شz ا ل±ل ¼الت داTل أ و،لق لتكو�دوا ا

تآمر  Gالءلاحلزب لغرض ا Gادة احلزبسpو1 ناسب هنم إ ،ق +ىل  ¼اروا الوقت ا لا خ
Gه  نية أكرثف{� حبxة املؤمتر ا{ي رفض 1شرتاك  ثيل ªلجا يع  ممة املركزية و مج

 25مجعوا  إهنم . حضورهاكتب البإماكنفروع احلزب يف اخلارج ويف وقت مل |كن 
باره  بقي وق� ا يه ا ية وممن Tدع هبم لضعف و ¼خشصا ممن آزرمه ملطامع  لط ع خخشص

ثورية ¼ه ا لوثقا توه ،ف هم ا{ي  cيل +ىل قونا هذا اج نع وTري د ل مؤمتر وعي «بعل
بقـة ال ية لطا لعما Gـةّ هاأمام وا{ي عقـد »قالعرا رشطـة وبدون تد Gـن ا Tل أ نxGpة  لع

تدTل أن ضام�ت أعطاها هلم ر�ض من رشطة سوف لن  تا  .ل
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يا سوى  يا �ا  سzومل يضع هلم هذا املهناج وا zس يوعي إقرارج شz مهناج حزيب ا0هتازي ال 
تاتورية الأهدافأغفل يف  mية ك احلزب ذ�ر ا لعما تربها ّ يحزاب األتعاليت  ية لشzا عو

ثورة « و»ينÐ~يةªل يف اسايساأليشء ال«اكفة  تو�ت ا لجوهر  يةحم لالعما ) سzتالني (»ّ
تربوا أهنم  كام هم القريب ا عيف هد بارش و+لـة العللاإلقطاع ف  أما ،مل+دومه ا

يف  تفـوا بذكـر �ونـه  تعامر فقد أ Fل1 ك zناه،اإلقطاعس بعا،مع وهذا  �لك أهنم  ،ط 
تاتورية ال01هتازيني ا{|ن خيدمون الر mنكرون رضورة ا ية  كأسام ي ية ل لعما ثورة ّ لوا

ية لالعما يةلال وتصوروا الوصول ،ّ ية ال عن طريق �شرتا ية بطريقة  يو سلم وا ع zلش
ثورة  بقي وا نضال ا لا لط يةل لالعما تحويل حركة - ّ ية yلفعل  لوهذا ما Rريده الرأسام ل

ثورية ساملة ال إىل لالعامل ا بعض وقد يظن- رضر مهنا +لهيا محركة   أبطال أن ل ا
بقة ال« ية لطمؤمتر وعي ا لعما Gةّ ية و»قالعرا يهتم ا يو حل دفعهتم  ع zية »املرنة«ش ªلتضح 

تاتورية ال mية كبفكرة ا لعما يني عن 01هتازينيّ يو عاليت متزي ا zدع ،لشT بقصد 
Gة  تومه Tدع الربجوازية هبذا إن(قالربجوازية العرا خيدع سوى   الاألسلوبي لك من 

بقة  سه ) ليةّالعمالطا تعامر لكهنم رضوا يف الوقت  نضال ضد 1 نفوجرها  zس ªل
تعامر دون  هم القربة هنم ألاإلقطاع سyzال يقالوا برصاFة يف مهناج حزهبم عن أهدا ف

تعامر ألأهنم  و»اإلقطاع +دومه هو إن«  مازال فإذااإلقطاع �سzند نه سz|كرهون 1
ية بصورة ،زالاإلقطاع  هم ،لآ تعامره �ر تعامر ألال هنم  ألسzلال نه سz|كرهون 1

تزنف دماء  Gـة وال ألن رشاكته ومصارفه Rهنب بالد� و ~ـا الو ياد سzيفقد�  z²س ن طت
نا يع  نا و نا وفال بعام مج G شعل  .ح

يةيصموا به  أن أرادوا هذا 1جcع ا{ي إن بقة العما لا ته ّلط Gة  ينع العرا مؤمتر «بق
بقة ال ية لطوعي ا لعما Gةّ Gهe ïرهن +ىل +دم وعي ا»قالعرا يا ،فمتعني  يع ال و لمعا ا وال ّ

يا يا و نو Gه أ0كرواهنم  أل،طع بقـة الأهدافف  ية لط ا لعما تاتورية الإلقامةّ mية ك ا لعما ّ
ية  شلك حكومهتا myميقرا طاملعروفة  Gة_ سو يpا شعب العرايق وأ0كروا ،فGل ل هدف ا

تحرري  يادلا يا ةلسzوهو ا يا تعامر  تµلص من 1 ية وا سz الو zس zس ل ¼صاد�طن  .قوا
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بقة ال «أعامل يه بعض هذه ية لطمؤمتر وعي ا لعما Gةّ رشيفة-  »قالعرا  اليت مل خيxلوا -لا
رشها تعلق خرى األعاملاأل أما ،¥من  رشها مث جخلوا فأظهنا  ت اليت اكنوا قد و+دوا  ب±
هم +ىل ا0هتاز|هتم فال جعب أشµاص yلطعن ب ~ا ا{|ن مل يوا فقرفا نا  أن إذنق يرأ

تدTل لف Gة مل  رشطة العرا تا ق تعامر  وإن »مؤمترمه«ض ل نا أعوان 1 نا و سzرأ مسع ي
شطون يف اmعوة {�  ئون Ü »املؤمتر«ي±ومعالئه  ته و ي وجيادلون يف  هيحص

 .حضوره إىل ويدعون

�ل أهنم  ياسة »مؤمترمه«قيف لك ما معلوه داTل احلزب  يعوا حتويل  سz مل  �سzتط
تطاعوا ش»املؤمتر« ولكهنم يف هذا ،أرادوه1جتاه ا{ي  إىل احلزب  سzقوا احلزب وا

تذبذب وممن مل Rكن هلم جتارب أن  تعداد  ªلبوا وراءمه فريقا ممن هلم ا zس �سح
Gة ها ا يب 01هتازية وأغرا بقبأسا لطض تولوا +ىل جريدة احلزب القدمية و+ىل ،ل سz وا

ياتهأدوات ته وخمزن أد با ب  ع هم،ط نوا بعمل و تولواأهنم  ظهذا  بح +ىل احلزب وسzا  صأ
بقات املعادية²سzيري احلهنم ماكإب Ôي ا شzهتون وكام  ية كام  يو لطركة ا � ع zهتشz²ش . ل

ية وأTذت يو يايس غريب ومعاد  يل  هر بوضوح  Gوهلم 01هتازية  ع  zش zس ªلمك تظ م
ثورية هم احلزيب .لوحلركة العامل ا ية وسلو � وقد دلت +ىل هذا ترصفاهتم ا لشخص

هم ªلحق ساب احلركة وشو ية +ىل  Gل ا ساوماهتم يف  هي01هتازي و \² ح ن س ائق لعلم
ية يو ية حبxة املرونة ا يو عا zش ع zلش سالÉمأTريا  و،ل ند واهنزاÉم سpا يدان  ع من ا مل

رشطة Ðهنم وبني ا سط اصطدام  لأ ب ثالثة عامل أهنم  ._ جلنهتم املركزية  ىلإب�اؤوا 
هر حزب عامل هم  مبظهروا أ س نفيظ سه بدلوا صفة أوئك العامل ،ل ل لكهنم يف الوقت  نف

يال لعما تواقني ّ Gه  ىلإلني ا ÐتفRر مدومه yملال أهنم  أي ،نFاهلم وجعلومه أحصاب حوا
بحالالزم �رأسامل حريف وهكذا  سه فضل صأ سوا يف الوقت  نفوا حرGني ومل  ي± ف

سوه ،فالغين ا{ي مدمه yملال �رأسامل ªلحرGني اجلدد هم فأ �ل وكقرض mفع Éر ز عمي
سا نا �ªال� +ىل ا0هتاز|هتم و نة املركزية و مجبا0هبم يف ا G بعض  أن ،وماهتم|كفªلج لنقل ا ن

هور يف +دد جريدهتم  يل ا{ي أحتفوا به ا مجلا رشارة اجلديدة«لقل  -املوءودة -»لا
تاO :1943 +ام شهر حز|رانيف Tري العارش واأل  حنن«ف¼ �اء يف مقاهلم 1

رشارة »احلكومةو ية +ىل ³لق جريدهتم ا تا ساومة ا ل ا ل ل يا.. «مل  ،طأعطو� حزy دميقرا
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نا حر ~حوا  لوا تعدون +ىلم تفكري واïاهرة yلرأي وحنن  سzية ا حنجب حىت  أن مل
~ا»ترشارنا العز|زة« تأكدوا من صد ق حىت  نا ،ت نا  سz أ نا أ�سلن نا كام Rهتمونا ديد ن

تخريب وقلب نظام احلكومة نا كذ� اذمع ،لا بري إذا .لسzهللا  نا حرية ا ~حمت  تع  لل م
نقاyت و Gل ا نا  نا ومسحمت  لعن آرا ل  وا0لكرتا هو موجود يف أمر|اك كامحزاب األبpشكئ

تعدون أل مسz~حن  نا لمكف يا سن  هر  تن  ن ح رشارة« بأن نغلق ،نظ هرها « كام»لا  ظأ
Gت سو فا يةممية األ لمك بغلق ل يو عا zهل أنمت . .لش نفعل ذ�  فأذا فعلمت هذا  zفس

 »�مي سرتنا األ؟فا+لون

Gع( تو قحمل ا  ...)ل

يون حمرتفون وال هنم أ وبدأ موضو+ه ب»حنن واحلكومة«بـعنون م املقال إن سzيا zس
Gاهتم وشعهبم ومع ذ� ف إال يتµلوا عن ذ� أن |ريدون مل أهنم حأذا ختلوا عن 

ية  نظام احلايل واحلكومة احلا ناضلوا لقلب ا ل|كونوا يوما  ل  اكنت هذه احلكومة إذالي
نازية إىل م~ضمة شعوب املوFدة ضد ا لجهبة ا تقلوا أن  وبعد.ل ساوهئا ا ن+ددوا   إىل م

تقلني»لقصيدبÐت ا« هر -ملع ا تقلوا يف  شا{|ن ا يفني إىل وو�ه اخلطاب -أ�رع  حللا
تقلنيل²رششإىل  ميني حول ا ملع وروزفلت ا Ôى ،لعظ ناه أTريا 0هت وا نقلكام Rرون ف� 

يل جريدهتم ساومة +ىل  yتعط  .مل

نون تايل ا ¼طف من مقاهلم ا نا حنن  ملعو ل هدنـا «نقه Gـة»عجندد  تا ل الفقرات ا   :ل

سوكومة  احلاختذت « فا شأن يقيض حبل ا مؤخرا قراريGpةGل ممية األل خطري ا
ية يو عا zي.لشÔ بد هي ومن ا نا  أن ل ثل هذه القرارات تأثري +ىل اجتاها ت|كون  مل
ية يا سzا zلص من قرار احلكومة أول  أن ]...[ لسµت Gة�سzما  سو يpا  فGل

تعاون مع احلكومة تعز|زا Pما تعز|ز ا سعي  لهو وجوب ا ل  نعم هذا هو واجب .ل
س تعاون مع احلكومةوإذا ،ا+ةلا Gق ا هود  نا ا نا حنن قد بذ ل  ل تحق� نا يرتتب ،لجل ن فأ

هود  اآلن +لينا نا ]...[جلمضاعفة هذه ا هذه نإ ل مل 0كن يوما ما أ+داء 
هد�إذ و ]...[ يوم جندد  عنا ا ل ها فال يعين  إىل � تعاون  y معاحلكومة ل
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تعاون نانp~ازل عن  أن لهذا ا هارو ن\¼غيه ه  بل لك ما،لبمطا تعداد� ظإ  إلزا�سz ا
نا سؤولني عن  ية ا ست ذ ئة اليت ال Gل ولك املفاهمي اخلا ¼العرا مل ن _ حقGقط ه  .ق

نالوتعمل احلكومة  بقة ¼ن\  النإ يري نظام احلمك والقضاء +ىل  طغي من وراء �اد�  تغ
بقات ية ماكحفة  أن  بل،لطمن ا ~ا الر ئÐسÉzا يةم شرتك شzالفا ل وتعمل (...)مل +دو� ا

نااحلكومة  نا حريصني +ىل نإ  zواألحوال هذه اجلريدة يف لك الظروف إصدارلس، 
نا ها ف� نوإ تعداد�  لتعطيل نعلن عن ا zند إذاس شعب اجلوهرية مطالبع 0زلت  ل ا

يف حزب دميقراطي  ية ويف مقدمهتا حرية تأ لها ªلجامهري احلر�ت اmميقرا ط مبنح
ية نارص اmميقرا يفه ألي اكن من ا تأ طسمح  لع ل ل سؤولني عن  ويف ه.² ªلمذا ما يدªل 

سؤولون  سري +ىل خطة قد جيد ا نب ا شديدة يف  ~ا ا ~ا ور ملسن  ل جت ل ب ي pح pغ ن
تفزازا هلم فهيا  تقلني أن -احلكومة– هبا فاألحرى (...)سzا  ملعتطلق رساح هؤالء ا

(...).  

هر ªلحكومة أنه  إال خيتلف عن سابقه يف القصد واجلوهر هذا املقال الن إ ظا
يدات وخضو+ا  نازال عن �تأ  احلكومة حزy أعطت إذا اجلريدة إصدارتزائد|ن و

يد - وإذالغريمه  Ðت ا لقصوهذا  Gف- ب تو ق أطلقت رسا½م من ا لها يف  دواازف ،ل
يدمه ب يا وإن أهنم�تأ يو  yعاكنوا حز zتفامه مع احلكومة أنه  إال ش سامل يود ا لحزب  م

تفزها يعوا تعتربمه كذ� أن  و|ريدون من احلكومة،�سzوRرك لك معل  لÐسzتط 
 .مضاعفة تعاوهنم مع احلكومة

Gةاحلكومة  اذاخت ذ�رمه عن أما سو يpا يةممية األ قرارا بغلق فGل يو عا zتان لش هذا  هب  ف
يةممية األ +ىل وافرتاءوزور  يو عا zة و+ىل احلكومة لشG سو يpا يان ،فGل ممية األف� 

متت +ىل  ية يعطي ضوءا +ىل العوامل اليت  يو حا ع zل ممية األلشF ية يو عا zلش
تدTل احلكومة ،ظمهتام~ يان أZر  ل ومل نقرأ يف ذ� ا Gةلب سو يpا وقع من أنه  كام ،فGل

سه قادة ممية األق�ل رئاسة  ية حزاب األنفوسكرPر|هتا ا{|ن مه يف الوقت  يو عا zلش
�رية لفرسا و ¥ا يالك يا ونأملا با نإ zع احلكومة ، و³ريهاسG Gةق ومل 0ر توا سو يpا  +ىل قرار فGل
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Ðممية األFل  ية  يو فلا ع zساومةلش ملس غربا +ىل من |ريد ا ساومة  أن ي y مل|هتم ³ريه
رشاريني اجلدد«لكن  Gة احلكومة اهتموا »لا سو يpا ساومةفGل y تربوا ،مل ممية األع وا

ية  يو عا zيد احلكومة ألعوبةلش Gةب  سو يpا يمك ،فGل ~قل ا ثالث ا{ي  ل ويف املقال ا س ±ل
Gةبعض درره وجواهره اهتامات رصحية ªلحكومة  سو يpا يةممية األ وفGل يو عا zأما ،لش 

Ôي« أن قوهلم بد هيمن ا Gـة أن ل يا ~ـا ا Gـر +ىل اجتاها �ـل هذا القرار تأ س|كون  ت ث  »لسzمل
همواأهنم إذ  ،يقولون فلعلهم مل يقصـدوا ما ية  أو للك حزب أن يفمل  يا سzجام+ة  zس

Gه وهذا يعين  بدل  يايس يعين حصول  تأثري +ىل 1جتاه ا يا، وا يا فاجتاها  ت zس ل zس zلس
يايسن1تقال م سكر  سzن  حمت ممية األFل  أن لعلهم يقصدون أو ،آخر إىل مع

بديل خطهتم �ل القرار وماذا ،ت+لهيم  سأل هل اكنت هلم خطة  ق وحنن بدور�  ¥
�غي« و،اكنت خطهتم بديل خطة  يع املرء  ي±ليك  ت  .)لينني(»Rكون Ü خطة أن �سzتط
 أو  +ىل بديللو اكنت هلم حلصلواإذ  ،امجلا+ة مل Rكن هلم خطة أن ومن الظاهر

ساوماهتم اليت أدت Gد إىل معوض عن  سلمي بدون  قا pرشط أو ل. 

¼قل ثالث وهو  اآلن إىل لن±و يةممية األ Fّل«لاملقال ا يو عا zلإن« .»لشF ّ ممية األ
ية يو عا zر لشÇتغراب يف موسكو أ �ري سzا سارلك ا �ري وشوه تفكري سzتفوا  اآلخرلك ا

�ري|ن جمال تفكريمه هبذا الصدد  يع +ىل ا لكو يعوا ض تطيث مل  باب إدراك�سzحب سz أ
يه.نوتاجئ هذا احلل ية  ا+ل و ية  يال يف هذه ا بحث  نا رضورة ا بغرتأ لقض قل ل يوم إزا�ي لغ ا

ثقافة الض�� بعض من ذوي ا يون ا شت  ناء اليت  mلا ل ع غ �«. 

تفكري  شويه ا تغربني و رس|ن وا بقري ا للقد أحىص صاحب املقال ا م zس مللع ملسzتف
تفكري ا{|ن مل يدر يفي ا لو باب وتاجئ هذا احللضع ن�وا أ zري،س� + لك حفصل mيه ا

�ري �ري + لكا �ري|ن أيضا + اآلخرلكا نده بعض وإن ،لكا  لزييل فانربى ،عFاصل امجلع 
ثقافة الض��«بقلمه  بعض من ذوي ا يون ا شت  ناء اليت  mيوم ا لا ل ع غ �  .»لغ

يون أحصابه  شت  ناء اليت  mيوم ا بدد ا يف  به لرنى  نظر ف�  عو غ � لغ ي � ت كن  نإ«ل
يةممية األ يو عا zيةحزاب م~ظمة لألأ+ىل  يه لش ية العا يو ملا ع zبلور أهنا«.. .»لش ت 
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يةحزاب األسzياسة  ياسة مرنة ³ري إن«.. .»ملالعا متىش +ىل  مية  نظمة ا سz هذه ا Rمل لعظ
ية األحزاب األ�امدة شأن  يو عا zيوعي إن« »خرىلش سولشz احلزب ا فا ثل ييتGل مم 

يا أيضا فهيا ثورة و�دأ«... »لعلوÜ اللكمة ا نظمة العظمى حلفظ Rراث ا لت هذه ا مل
Gة سو يpا Gه فGل ية وتو ج الكربى من خطر اmول الرأسام ل ية اليت حزاب األل يو عا zلش

F تقف ي�ا  تجربة توجهيا  لتعوزها ا حص ية ال Gام دو� رأسام لئال دون   الوطن إليذاءق
يةممية األن إ ..»1شرتايك العظمي يو عا zت قد احنللشÐ  لقد ،ت قد ا0هتان Éمهتس ألل 

بقري هذه  ألتاحنل ~ا ا نا اك رس  تطلب هذا احلل و لعن الظروف اmوية  ت ل ت \ل يف
ية نأ«بـلالظروف اmوية  تار خي احلوادث ا Gام هبذه ناآليةل لق جعلت من الرضوري ا

ية �ل 1حتاد  لتضحا سوقمن  فا بوبييتGل  .»حمل ا

هر 1حتاد  ييت يظفليك  سو Gا يري دفة احلرب فل ¼ه يف  سzسن  ن ²ح Ð)هر ملأنه ك يظ 
�ل Fل  ¼ه  قسن  Ðن يةح مية و1شرتاك يف +امل ) مماأل ¼ضهيا اجلهبة املوFدة ا لعظاليت  تق
سلمي هر 1حتاد ،لما بعد احلرب ا ييت يظ وليك  سو Gا  يف اجلهبة ألصدقائهTالصه إفل

بالد األأنه  و،املوFدة Gـة  Gـة اmا يا شؤون ا تدTل يف ا نوي قط ا ªلال  zس ل ل Tلي س  خرىل
يةممية ألا إىل طلبأنه ال بد  يو عا zته املعقودة يف موسكو واكنت هذه لش م~ظم Fل 

ية من �انب 1حتاد  ييت سzاحلركة اmبلوما سو Gا ¼ه يف فل سن  يل +ىل  نTÐري د ح ل
تدTل يف شؤون اmول األ نا »؟« خرىلاحلرب وف� بعد احلرب ويف +دم ا يع نإ نط 

نا ،دانوف وتور|ز وماريت�بيان دميرتوف و تالني نإ ~ود   zلس  وروزفلت ل²ورششج
بقى را|هتم Rرفرف +ىل املعمورة منوت  تتعدون  zلس  ، ولك ما نطلب من احلكومة،wم

ب�yمس سمعهتا يف هذا ا يµا  ت�دة وRر شعوب ا ل جهبة ا ل zس مل Rاكحف الغالء  أن ل
تكر|ن وتطلق  يد–حملوترضب +ىل أيدي ا Ðت ا نا  لقصو يني-به نا .ط رساح اmميقرا  نإ

نا ال  وال أكرث ªلحكومة هو مالطفة ال تقاد�نفا ،شعب0كره احلكومة بل حنب 
±ت +ىل أÉا(أقل ~ا ªلحكومة) لبوتدªل ا نا ال �رها  مدفا+ا عن  +دم رضا�  أو شعب

�-بوجودها y مس -حمصنةyيوعي العرايق و ناشدمك احلزب ا شz اجلهبة املوFدة  لي
يني إطالق يع اmميقرا ط رساح   .»...األحرارمج
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نقول بت القارئ eكرثة ا مللقد أ �نت قد  وإن البد يل من ذ�إذ  فأرجو +ذري تع
ها  ياء �رهية تعا ف¼ه قراءة أ يف،األنوفشzلكف ها من مقاهلم  اآلن ض وأ نقلبارة واFدة وا ع

تأكد القارئ من»العقد 1جcعي«الرابع  ¼باألربعهذه املقاالت  أن لي   إال Rك مل 
¼ام هذه اللكمة أيضا اتوال يفون«..لغرض واFد خ�ل  اFة و+ىل املأل نعلن رص أن ق

تعداداإل+النو�را يف  بة 1 يوعي +ىل أ سz بأن احلزب ا ه zينقطع عن  إىل أن لش
رشارة« جريدته إصدار ناضل من إذا ف� »لا شعب اليت �ضلت و ت نفذت مطالب ا ل

ها ويه يني Fاالإطالق«.. .�لا يو يني وا يع اmميقرا ع رساح  zش ط  أTالال «. .»لمج
رسب ابعد هذاحلكومة   pهيايwيني ال ريب أن إذ شك من و+د� ل اإ يو عوعود ا zلش

يةممية األوFل ) وو+د احلر د|ن(فهيا  يو عا zيل +ىل صدق ) مقيص ع�ن (لش لTري د
ية شعوب اmميقرا يد� جلهبة ا ط~ا يف تأ ل ي pي نا ،ن هاحضي وأبلغ ما  Gق هذا فإىل ،�لأل حتق 

~ا  .»بي±العقد 1جcعي 

�ل هذه الصفاقة أن هل ªلقارئ الكرمي ~ة وفقدان الكرامة مجيد  يةملسك وا سا ناإل ¥ 
تاب Éام بلغت حقارهتـم وا0هتاز|هتـم كند  هـم،ع سكر  إال ªل ا رشارة اجلديدة(معيف   )لا

 .دتنيءواملو) األمام إىل(و

هم والصقوا اwهتم yالحتاد  ياء عن وجو هلقد 0زعوا ا ييت حل سو Gا ممية األوصوروا فل
بة  ية  يو لعا ع zو� بأيديلشmة اG سو يpا نوا سا+ة حرهبم لقرار دميرتوف  و،فGل +لأ

تالني ،دانوف وتور|ز وماريت�و  وروزفلت بدون خوف ل²ورششسz ومحلوا راية 
بني مهنا ومن اجلهبة املوFدة قدامأ سقطوا +ىل ،وyألTري ،من املوت ل احلكومة طا

تقلنيإ اجلهبة املوFدة وyمس لك ما �اء أن إذ  ،ل وÐس هذا فقط،ملعطالق رساح ا
سة يف هذ|ن امل ساومات  سابقني مل |كن سوى  خبقالني واملقالني ا م  رساح إلطالقل

�ول  سطاء من زمالهئم  تحضري أذهان ا لقجامعهتم وأسلوب غوبلزي  \ الواقع األمر لل
بق يل جريدهتم اليت  سzوهو  ها يف املوقف أن تعط سوا،تعطيلاتفق قادهتم +ىل   ي± ومل 

تإذاخيتربوا زمالهئم أن  تعد  ل اكن فهيم من هو  zوا مس�يان بوأد جريدهتم فو بوزيع 
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سه ويف الصف�ة العارشة  ئلهتم هبذا اخلصوص يف العدد  نفأ zريةسTوهذه بعض  .واأل
ئلهتم  :سzأ

سؤال الرابع رشوع : لا بت احلكومة طلب احلزب ا ملما ا{ي جيب مع, ف� لو  ل
توربإر�اع mاحلر�ت اليت اقرها ا zس العالقات مع 1حتاد ،سÐ Gيتس وتأ سو فا  ،ل

تكر|نأيدي والرضب +ىل األحرارم مطاردة و+د  ؟..اخل، حمل ا

سؤال اخلامس شور: لا توزيع  ±ما ا{ي جيب مع, ف� لو لكفت   ؟مب

سادس سؤال ا لا Gانة أFد الرفاق يف : ل  أوضاعخما ا{ي جيب مع, يف Fا� 
تلفة Gانة  (؟خموظروف  �ل  خئون جامعهتم  لتق  وأوضاعم حبxة ظروف اكRهبهيي

~وها يف سؤاهلم األوضاع وهذه يه (خمتلفة تلفة كام  بÐ والظروف ا Äيتاآل: 

سابع سؤال ا لا مترتما ا{ي جيب مع, ف� لو : ل تقال يف احلكومة سzا  األحرارع ا
Gق؟ رشو+ة يف ا ها الوسائل ³ري ا تعام يني وا يو يني وا تحقاmميقرا لل مل zس ع zش  لط

سؤال العارش تعطبعا حىت بعد  (؟ تأمني مورد مايل ªلحزبأل�ل: لا يل جريدهتم ط
سؤولني عن وإيقاف نان  بقى 1 هم ليك  م  ث ي ينيسzيادمه اإلأ+ا� إمعل  .)عقطا

رشاريني واحلكومة ية املفضوFة بني ا ساومات ا لوبعد هذه ا ن Ðهنم yألحرى أو لعلمل ب 
Ðهنم  رشطة مث 1تفاق  بوبني ا GدأTريا ل سلمي بدون  ق+ىل ا pرشوا  أو ل  اهنمبيف±رشط 

رشارة «بتعطيل جريدهتم  شة من صدور األمر ل وÐس يف »اجلديدةلا mهما يوجب ا
 إىل–جبريدهتم  »املؤمتريون« أيضا وهكذا فعل(عن 01هتازيني يشء م�ل هذا ال

نظمهتم-األمام تالني قد األمر املدهش يف أن  إال .)مب و  أوىصسzاد+اؤمه yن العظمي 
يني يو عهلم بأن |كونوا  zيني مرنني( وش عيو zية اجلام) ش يو ع�ذون ا zش لي �ذها ± ي±دة كام 

ية Tالقة(|متشوا  وإن -سzتالني–هو  يو ع+ىل هنج  zالقة«) شT وكذ� »م�د+ة 
يني املرنني  يو عأوجب +ىل ا zية–لش Gـة اجلامدة وا{|ن  -ناwهبلوا يو �ذون ا عا{|ن  ±zش لي
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ية Tالقة«|متشون +ىل هنج  عيو zالقة،شT د+ة� Gـة  أن »م  تعد|ن  ªلتضح|كونوا  zمس
رشارة العز|زةيشء eلك  y باب +لهيم وهكذا فعلـوا لحىت Gـة كام �اء يف سzلأل تا ل ا ل

 :اهنمبي

تكر|ن فولوا  أن - أ ¼صادية أرعب ا ياة 1 نظمي ا حملصدور قانون  حل  إن«. .األدyرقت
مترا وفوىض  بوطا  بط  سوق  مسzا ه هي هااألسعارل تاليش إىل يق يف طر  ال�م يف -»لا

 .- 1943حز|ران 

سود ال(ينكر   ال-ب حلنكر سوى ا بعض احلر�ت احل أن )ي بكومة مسحت 
نة واïالت  ية فاجلرائد  سzاmميقرا ¼ب–حط ناك جرائد وجمالت حرة  لتك وهل   -؟ه

يع ها ªلحكومة أن ²سzتطاكفة  xس نة  شاء حلد ما وهذه  ل¼ب ما  ¥Rك zس  .ح²

ها -ج تقا لا ناز|ن ع يني وإطالق »...«ªل   فعىل ضوء هذه »...«ط رساح بعض اmميقرا
ئة من Fل ب وناءا +ىل الظرو،املعلومات نا شzف ا يةممية األل يو عا zممية األ – لش

ية  يو عا zلحزب –. .بوناء.. .ب وناء–لشª نة املركزية يوعيªلج قررت ا  العرايق لشzا
رشارة اجلديدة املوءودة( رشارةاآلراء بإجامع) لحزب ا تكون ،ل ³لق جريدة ا سz و

~ا جتاه احلكومة سن  يل معيل +ىل  ثابة د ية من حزنا  يpهذه ا ح ل مب ب نتضح وليك  »...ل
ية اهنمبي|كpسب  Gة É�eم:مسهذه الصفة الر رشطة العرا ثق ا ق وليك  ل  أرسلوا ،ت
~ه  : إىلمصورة 

 ؛الويص املعظم مسو . 1
 ؛ئخفامة رÐس الوزراء ووزرائه . 2
نواب . 3  ؛لجملس ا
ية . 4 سفارة الربيطا نا  ؛ل
Gة . 5 سفارة 1مر |كا  ؛ل
 ؛مد|رية اm+اية العامة . 6
سفارات وا . 7 ~صا بيات العريةلقل  .ل
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~ـا  هرت يف حر نقل هذا املقدار من تفكري وآراء 01هتازيـة اليت  تفي  تأ كظ ب ك
رشارة اجلديدة«واملعروفة حبركة  Gنياأل (»املؤمتريني« و»لا  آراءمه�ويف أخرجوا ) مما

ثري من الرفاق والعامل وحىت بني ا¥ورشو ،Fزي العملإىل  بل بني  ك الفوىض وا لتبل
بني مهنم  .لطيبعض ا

ناإن به حر ت أمه ما  كتطل ند  اآلن ت بل وهذه الفوىض  عهو القضاء +ىل هذا ا لتبل
~ا احلزيني جبوهر املوضوع  نو|ر رفا ببعض الرفاق احلزيني ا{|ن مه Tارج احلزب و ت قب

�اهتم يف القضاء +ىل هذا اخلطرأداءلÐسzتطيعوا  هذا من معرفة جوهر ،ج وا ل البد 
ية ها الرصحي  اكنتإذامنزي ما  أن  البد من،لقضا شلك هذه 01هتازية اليت اختذت 
ته ومؤامرات أعاملنxGpة  ها أهنا أمأشµاص خشصي  ل صدرت عن احنرافات خطرة 

ية ~ا املوضو ية يف ظرو cععوامل اج  .فع

±ت العوامل  منو هذه 1حنرافات املالمئةبيلقد +اجلت املوضوع و  w–ةG �سارية  وميي± 
نا– هم املوضوع،سط يف و توسع يف  ف و ته آZرتªل يح ملاك تو�ه ا حف وا لصح أنقل  أن ل

يمك �ة لإ نة املرا نة موسكو و تالني يف 1جcع الواسع  ق من خطاب الرGق  جلف ªلج zس
يوعي ملنظمة موسكو شفي لشªzلحزب ا رش|ن األ19يف  لبلا أظن « 1928+ام ول ² 

�ل لك أ نا  قهيا الرفاق  يةاألمور ئ� عن اجلزيات وأفاكرجنرد أن يشء +لي  ،لشخصا
بهوما يوم،شz أ نا ا يين ا{ي  سأ� 1حنراف ا يع Fل  ل لك�  هيم مي م wتط zهل يو�د ،²س 

Gة ي±يف حزنا خطر ا0هتازية  ية م؟ميب هذاوع هل تو�د عوامل موضو منو خطر  ية  �ا w  ؟ت
ئ� هذه يه ؟�يف جيب حماربة هذا اخلطر نا اآلسzاأل  سوف نناأ إال ،نهب اليت جتا

يع الن هرها من  ها ما مل  يع  مج  نطتط Fل zس¥y تعلقة نارص ³ري ا ملجلزيات وا لع اليت ألمور ئ
ية هم جوهر ا نا من  ~ا واليت  لقضRر تفنع بارهللقد أخطأ زابوسيك يف «. »متeك ية عتا قض 

يا يين أمرا عر ض1حنراف ا ست بأهنا لقد رصح ،wمي  Ðا بل جمرد شغب الG ميي±حنرافا 
ية ها yلف أن لونفرض حلظة .اخل. .خشصودسا�س  بة واmسا�س  شا لا غ عل بعض مل
تدTل يف ذ� ها +ادة يف لك نضال،لا  شغبلإىل ايشء  لك إر�اع لكن ،ل كام 

ناه اخلروج عن ال ية ا{ي وراءها  تقصري عن رؤية جوهر ا معوا لقض  املار�يس طريقل
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يح  نظمـة موسكو ذات املقام الراخس ال،م~ظمة واسعة مرتاصـةأن إذ لصحا ميكن  مك 
ها من القمـة بنياإÇرهتسفل واأل إىل يفحتر شا ساعي بعض ا غ  مل  ال .اmساسني أو مب

Gـد لمك بأن قوة م�ل هذه األن إ ،أهيا الرفاق تأ Gب ال حتدث وال Fاجـة يل  �+ا ªلج
تخفاف ومن الظاهرال ميكن م~ظمـة موسكو وقدرهتا  ثل هذا 1 سzتقد|رها   أن مب

بة واmسا�سأ حقا اكنت قد معلت فهيا أكرثسzباy أ شا y ها غباب ال +القة  مل zلس«. 

توف لقد أخطأ و« يينإقرارهyلرمغ من أنه إذ  ،كذ�نفرو أنه  إال مي بوجود خطر 
سألـة ال أن يظن هـم هبا �دا ويف رأيهأ�س²سzتحق  ملا شغا شغولني وا لا �ديني  ¥  م
ثريي الضوضاء ªلxديني من أن  ست سوى موضوع  يين  ملية 1حنراف ا Ð مي لقض w

ناس Gداأ إين. لا توف  جهم فرو ية يف³ارق نه إ ،نف Gة ا يو لعملأشغاÜ ا ل وÐس Ü ،مل
~ـا �ل تطورا تفكري  توقت  مبسzتق حنول 1جتـاه  أن +لي~ـا أن يعين  لكن هذا ال،ªل

~ـا احلزيني ند بعض رفا يق  بالعلمي الرصف وا ع معل~ـا عقائد عقGدة من   إىلقلض
هو من ن إ ،العمراين ي�ا  يا  لاجتاها  حص ياءمعل نةشzاأل  إذا لكن هذا 1جتاه ،حلسz ا

�ل (فقد نظر يف ا ملسzتقبعد ا خطة احلزب  إىل  العملإخضاعيف العمل وجعز عن ) ل
بح رجعة ومع ذ� فال جيبفإهناية سzسااأل هم yن  أن سzتص  لف|كون من الصعب ا

ية خطة حزنا األ Ôي  يين  بية 1حنراف ا قض ل مي هقض wساzية تقر|ر ما إهنا ،يةس  إذاقض 
ها حزنا يف  تطور اليت ر �ل ا باكنت أهداف  مسل ي�ة أم مسzتق رش  حصاملؤمتر اخلامس  ع

 .»خطأ

ية « يين ركزوا +ىل  ية 1حنراف ا ند حبهثم  قضوكذ� أخطأ الرفاق ا{|ن  مي قض wع
يينفراد األ ثلون 1حنراف ا ميا{|ن  نا ،wمي Ðني واملوفقني مسومه  ل وقالوا أرو� ا wميين

هم ساب  معوحنن نصفي ا ية أن .حل ي�ة لعرض ا ست الطريقة ا لقضهذه  لصح Ðأن ،ل 
بعافراد ألل Gـة  طأ Gـة  أن  ³ري،مه ست  Gـة  قضا Gـة الظروف أفراد لÐلقض قضبل 

يين يف حزنا بواملواقف اليت تو�د 1حنراف ا ية .wمي ية  الفراد األقض {�  لقضحتل ا
يةأهناyلرمغ من  سا يف أو .مه دون شك ذات أ بة FادÇ وقع يف أود نا �ذ�ر هبذه ا zس مل
Gكني ،1920يف بداية +ام  أو 1919هناية +ام  Gوش د نا تدمر  Gو ندما اكنت   ± ج يج zش ع
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يا سا بعدما طردهتم من أو�را نيف أود نود امحلر مل يرت�وا زاويـة من  أن .� جل+ددا من ا
ثور +ىل  شوها  سا مل  ªلعأود p يفة«يف� تقد|ن ب»حللا يفة–أرسوها أهنم مع   فان - حللا

Ôي هوم،سzت±هتاحلرب  مم~ودنـا امحلر لو صدق وأسـروا بعض  أن ملف مفن ا ثلـي ج
سا ية احللفاء،�احللفاء يف أود Ôي  بع مل |كن  y قض فان ذ�  الن �ذور احللفاء ،ليهنلط

سا نكني  أن  yلرمغ من،�مل Rكن مغروسة يف أود نذاك مقر د سا اكنت  يأود G ح�
ناه عن ،األTري ية وما  ية العا قل بل يف الرأسام مل ~ا لأوئكل نود نقوÜ عن بعض رفا ق ا جل
Gـة 1حنراف،ا{|ن يين |ركزون +ىل قض يف  ثلون ذ� فراد األwمي ا ميا{|ن 

بعث 1حنرافات،1حنراف نا ،ت �سني الظروف اليت  \ب  +لي وهذا ا س هم أواللل تف 
يين وكذ�  بعث 1حنراف ا ميالظروف اليت  ساري«wت سيك عن اخلطة  -»لÐا ²الرتو

ية  .»ªلينÐ~ا

ية إن« Gـة يف الظروف الرأسام يو يين يف ا م 1حنراف ا لع zش لمي wل وانعطافG اكن  وإن
�لور بعد Gقة مل  pيف ا Gل من ،اآلن ورمبا مل يدرك بوعي حىت ،يحلق ~ه مع ذ�  م و لك

ثورية ية ا تعاد عن اخلطـة املار يني لال يو سم من ا ل�ل  zس ب ع zش �ق ل اجتـاه  إىل ق
ية ية�1شرتا يني شعار .ط اmميقرا يو نة من ا نكر جام+ات  ندما  ع و zش ي ت لع طبقـة «مع
بقة ية  يف امحلالت»طضد  ب 1تµا تقدمي  أو -¥يف فرسا–ن لندما |كونون معارضني  ع

تقلني  يوعي مرحشني  سzاحلزب ا zمش يا العظمى–ل Gـر  أو -نيف eريطا غندما |كونون  ع
ساريي  Gام حبم� نضال شديدة ضد  بني يف ا �را يةلقغ Gـة�1شرتا يف  – ط اmميقرا

يا نا وجود . .. اخل- نأملا هر  لفان هذه  Gـة يعملـون +ىل لشzاحزاب األيف أفراد تظ عيو
ية يو عيف ا zش Gل ية إىل Rك ية�1شرتا تصار .ط اmميقرا يين فـي نفا wمي 1حنراف ا

يةحزاب األ يو عا zـة يف ،لشG ب�ان الرأسام لا يار ،ل ناه 1 هن  حزاب  لألاإليديولو?مع
ية يو عا zية وز�دة عظمى يف قوة ،لش Gـة وماذا تعين ز�دة عظمى �1شرتا ط اmميقرا
ية1شرتيف قوة  ية�ا يةإهنا ؟ط اmميقرا Gت الرأسام ل تعين تقوية و \ث ية الن ،ت  �1شرتا

ية يف وسط  ية ªلرأسام ية يه اm+امة الر لاmميقرا zس يةئÐط بقة العما لا  .ّلط
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يين يف  تصار 1حنراف ا ميوهكذا فا ية يف حزاب األwن يو عا zـةلشG ب�ان الرأسام لا  ل
يةإلبقاءسزييد يف الظروف املالمئة   .ل الرأسام

تالني هن هـا من خطاب الرGق  ¼طفات حول املوضوع  سzاك بعض  ف نقل  عن - 1929- نمق
يين يف احلزب  شفيwمي1حنراف ا ¼الفات – لبلا ممية األ يف قضا� - مع بوTار|ن- خا

ية يو عا zلش. 

Gقي يف « تو يل ا Gـة ا Gـة يه  ثا Gـة ا فوا قض ن للقض مل يةممية األأحزاب ل يو عا zلقد تضمن  .لش
يينموضوع بوTار|ن رضورة حمار ~ه مل يقل لكمة واFدة عن ،wميبـة 1حنراف ا لك و

يين Gني مع 1حنراف ا تو Gل ا ميحماربة  ف wل Gق  .م

بع نقص فاحضإن y تخفى ف ،لط ذ� يين  يندمـا تعلن احلرب +ىل 1حنراف ا مي wع
Gون +ادة eزي املوفقني Gون ا ±1حنرا نع ،wمييف من وجيعلون احلزب يف موقف حرج وليك 

مي ~حريف ا w~اورة  م نام يل بإÇرةنلح  أن +ليني هذه جيب  مل حرب صادقة ضد ا
Gقي تو فا  .»ل

ية 1« ية الرابعة يه  قضوا تو موضوع بوTار|ن +ىل ذ�ر رضورة .طاضبنلقض حي مل 
ية واكن هذاحزاب األاحلديدي يف ط اضبن1حفظ  يو عا zية  أيضا لش مهنقصا ذا أ

ي� وملاذا Gه احلرب ضدنه أل ؟قل³ري  Ðني يف فيف الوقت ا{ي Rكون  نحرفني ا wميين ا مل
¼ـداد هري ،شا Gه شعار  تط يف الوقت ا{ي |كون  نارص حزاب األف ية من ا يو لعا ع zلش

Gون +ادة بعمد ،01هتازيـة �فذ املفعول نحرفون ا ي± ا ¼�نأتنظمي  ىلإwميمل �كهم   ،فس
¼لهتم اطاضبناويضعون   .احلزب وحيطمونهط اضبنا وميزقون ،eكTاصا 

ناوªلم�افظة +ىل احلزب م ية  ميني ا ~حريف ا ين جهامت  +ل¼ل لك w بط  أن م ضشدد يف  ¥
�ـل  هذا أعضاءقFديدي يف احلزب و+ىل خضوع ال رشطي من  باط ل احلزب  نض1

ميني أن وبدون هذا ال ميكن ~حريف ا wثار حرب �دية ضد  م ته  أن  أظن»ت نقلف� 
نا يوحض  تالني الكفاية  لعن الرGق  ل zس   :ف
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Gـة يف لاحزاب األ1حنـرافات يف أن . 1 عيو zـةشG ب�ان الرأسام لا سم  يه،ل Gل  ق  م
يني  يو عمن ا zيةبتعاد عن اخلطة إىل 1لش ثوريـة و1جتاه حنو ªلينÐ~ا يةل ا -�1شرتا

ية ية وفق ،طاmميقرا يو يف ا ع و zش Gل يةRك ية اليت يه د+امة -�1شرتا طاmميقرا
مثرة يف حركة العامل بقات ا ملسpا  .لط

هري ال أ  1حنرافات جيب+ىلاحلرب  وإن .2 ية 01هتازيني و تط¼رص +ىل  تنحتق
يل خط أن  بل،احلزب مهنم  األوضاع �دا Ü جـذوره يف ريمكحتارب 1حنـرافات 

¼صاديـة يف ا Gـة و1 cل1ج ق �عث مهنـا  فاكراألحنارب أن  أي ،ب�ع ت±اليت 
 .01هتازيـة

بارهـا خطـرا +ىلأن . 3 y ثوريـون عن 1حنرافات شغـل ا تال  ل ع± م أعامهل ب، احلزبي
يادية  تاحلزية 1 �ل احلركة ناآليةعب تفكري  مبسzتق دون ا هال �اه،فوأهدا  إىل نp وبدون 1

ياع أن  ناه  تصار 1حنرافات داTل احلزب  ضا مع تطور احلركةاألملن  .ب 

هري . 4 Gـن حزاب األتطوجوب  نحر Gـة من ا يو فا ملع zبارمهلش yنفـوذ أداة عت ل ا
يةحزب املعـادي داTل -الربجـوازي بقة العما لا ²شن احلـرب ال +لـى  وإن ،ّلط
سب بل كذ� +ىل املوفقني01هتازيني  .حف املفضوFني 

هذا عضاءاألط Fديدي +ىل اضبنايفرض أن . 5 باط ل وخضوع ال رشطي  نض1
نحرفني داTل احلزب ¼الت ا ملوهبذا فقط ميكن حتطمي   yلوقوف ضد جهامهتـم ،Rك

ي هري احلزب ا لشGzذ شعار  تط  .وعي من 01هتازينيلتنف

ية و سم من موضوعي وجود العوامل املوضو سzهتل هذا ا ±ت يف  علقد  لق م  املالمئةبي
�ـة (مل Rكن واحضـة  وإن هذه 01هتازية وإن ،wهنوض 01هتازية يف بالد� yل±س

هـا ا0هتازية ،الوضوح الاكيف) وروyأحلركـة العامل يف  � قـد ماثلت يف تفكريهـا وسلو
ية ها-�1شرتا شzىت فصا Gـة  ئلاmميقرا  تظهر انعاكسات أن  ومل |كن من الغريب،_ط

بقات األ إىل yإلضافة(هذه 01هتازية  ها ا لط01هتازيـة اليت  \ب وضع خرىتعكس _س 
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تحرري ~ـا ا يعة نضا ¼صادي و1جcعي و بالد 1 لا ب لل شلك احنرافات ) طق _يف حزنا  ب
ية ثورية ا ~Gة وسارية عن اخلطة ا ل � نÐي ªليمي شلك  أن  ومل |كن من الغريب،± _هر  تظ

شوش،عنيف �ارف سه مهبم و م ويف الوقت  \ب ذ�،نف ية  إال س وما  ~ا ا{ا تظرو ف
ية cية و1ج يا ية ظروف قطر� ا عواملوضو zس zس تأخر،لع Gـر ا مل هذا القطر ا  ،لصغ

ناقضات  سه حلزمة من  ¼واجلامع يف الوقت  يةمنف نا العام� ،لاإلمرب� طبق¼ وظروف 
ية ال بقة الفالFني واحلرGني لف¼ا فيت مل ميض وقت طويل +ىل خرو�ا من  ط

هم وممن احندر من مراتب الربجوازية والربجوازية الصغرية نا عو  .ص

تق� تق� و³ري  سzبالد�  zمس ية ن لكهنا الوطنيو هامكحي .م يادة الو نمت¯ ا zطس هنا إ .ل
شعب ال Gـة لكن ا لدميقرا ن. �سzتطيع ممارسzهتا ط Gـة لكن  شعببالد�  تضور جو+اغن  .يا 

ية وZروهتا  بالد الر ¼ان لكن موارد ا تxارة حمرت Gـة وحريـة ا Gـة ا سzا ل ئÐل م شخص لمللك
هم  �ل مصار تعامريني ومن  �ـل ملوك املال 1 تكرة من  سلوبـة و Gـة  فا ق ق سzيع حم م لطب

�ـون إ ،ورشاكهتم ¼أخر وفالحونـا  ~ـا  يقلتا م ج شzيب وحيصدون األرضن خ مبحراث 
Gا�مبنxل يدوي و ¼جونه  يقلعحأ ي±ـون احلاصل قلعـا من �ذوره بأيدهيم لكن ما 

¼اكريـة  Gـة 1 رشاكت الرأسام �ل ا تكرة من  ية و سوق العا y حبضاعـة مربطـة ل لق حم مل ل ت
Gـة شعب،ملالعا ترصف +ىل مصل�ة ا يقدم الرضائب ال  نا |كد و|كدح  ل  ل ل  بل ،شعب
ية و�از حكويم إل+ا� بريوقرا Ðش من ا ط  ل شعب yإلر³ام أقمي� ªلني والقوة ل ا

يةملشEÐة   . ورشاكتهلاإلمرب�

شلك إن تا�ه� العـراق  ~ه يف نفس نإ Ðس القطر الرأساميل  تغلب  لك الزراعـي ا ل مل
�ل  ¼صاديـا من  Gـا وا يا Gـة احملكوم  سوق العا بضاعـة  ¼ج ا قالوقت قطر  ق س مل ±zس ªل ل ي

ية نامجـة عن احلال إىل  يضاف، العاملي ورشاكئـهلاإلمرب� ناقضات ا لهذه ا لـة اmوية لت
بقي احمليل نضال ا لطوعن ا  .ل

�ـة y تقـل ل±سفالعراق  سامبعض إىل سzم ¼نيق أ بقـة ،لطبق ا بقـة اإلقطاع ط  طو
بة yار وxت يني وا سzالرأسام ل بار املوظفني ا{|ن  إىل ل±ل يف من الوزراء و تو �حمرتيف ا ظ ل
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بة أن وشكواأ yني و¼ سzندجموا يف هاتني ا ل±ي ية من ا إىل لطبق رشة الفوقا نا تملربات لق
بقات  شعب ا{ي  أما .خرىاأللطوا �ïموع ا تxني من +ىل متل شzل ملنصغار ا

سب  املوظفنيصغار  والعامل و،فالفالFني واحلرGني و³ريمه تقل  Ðس ³ري  حفهو  zمس ل ف
�pر مر�ب y تىل سبل  ~يب ،م� Gة اليت ةعبوديب و، ووطينجأ متعات ا يع ا لطبق  ï مج

رشية +ا0هتا شعب العرايق بصـورة +امة  أن فال جعب.ل\وتعا0هيا ا نا ا لرأ بقة  و،ي لطا
ية لالعما Gةّ ته الإو( ساخطا �مقا وÇ_را ،ق العرا تعاده  ين اكنت ثور �ـه فطرية ال بRزال  ش

ثورية نظرية ا نظمي وا لعن ا ل نا  أن  وال جعب،)لت يةيرأ هلاإلمرب� تفعون من امع و ملن ا
هـا ا(الوضع  ثوريـة حبمك نضا Eـات ا بقات وا لوحىت ا للف Gـة حبمك ،لوطينلط جع والر

Gة ها ا بقتفكريها وحبمك مصا بون Ü  (لطحل شعب وخسطـه و بون ثورة ا سz|ر ل حيه
ساب سا+دة 01هتازيني يف حركة العامل +ىل  أن  وال جعب،حلا نامه حياولون  مرأ ي

هوة جواد  يةصر�وب  بقة العما لا ~ـان بأيدهيـم وحتويـل رأس اجلوادّلط  أو لع ألTذ ا
 . احلد من رس+ة جريهاألقل+ىل و  أ،يقافه عن اجلريإ

هر داTل حزب  أن جعب وال نا 01هتازية  تظرأ يةي بقة العما لا شلك احنرافات ّلط  _
 لكام تطورت احلركة ويف لك خطوة �ديدة خيطوها احلزب ،�سارية أو ميي±Gة

Üيوعي يف نضا ها ªلحركة،لشzا �ات �ديدة |ر مس وردا +ىل وا  فاالحنرافات اليت .ج
بهرت داTل حز بقة الظ بقي بني ا تصادم ا xGة ا لطنا اكنت  لط ل ية pن لعما Gة ّ قالعرا

تغل ية و،اهيمسzو xGة تصادم القوى الو ن وكذ�  طن pية  .لاإلمرب�

ندما قال بأن  بقـة ال »مؤمتره«عوقد صدق ر�ض  يال +ىل وعـي ا لطجـاء د ية ل لعما ّ
Gة بقة الإذ  ،قالعرا ية لطلوال وعي ا لعما Gةّ Gة ملا لف¼ ولوال حركهتا ا،قالعرا نا مية ا ملت

ية رضب  01هتازيـة اضطرت يوعي  شطر به احلزب ا بغلعقد ذ� 1جcع  zش pل ل
يدهـم،سهمهم طاشأن  إال ،حركة العامل  .حنرمه إىل � ورجع 

شلك خطر _ومما سا+د +ىل eروز 1حنرافات داTل حزنا  هد ،ب بقة ع Fداثة  لطا
ية ال لعما Gةّ Gني �أن إذ  ،قالعرا نا العرا قمعظم عام بقة الفالFني ل ثا من  طاؤوا Fد ي
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تفكريمه  بواحلرGني وال |زالون  يةالربجوازية الصغرية من  إىل قربأف بقة العما لا  ،ّلط
يب 01هتازية إىل يضاف بارمه بأسا لذ� ق� ا تقن ،خ¼ مل وق� الاكدر احلزيب ا

ها ثورية و تطبيقنظرية ا ل ية حزاب األذ� انعدام  إىل  يضاف،ªل ية(لعلنا ) طاmميقرا
نقاyت يف القطرو نارص ³ري ال،لا ثريا من ا لع مما دفع  ية ك لعما تعامر أ+داءمن ّ 1 zس

تغال ، الوضع بصورة +امةوأ+داء سموح هلم yال شz واملوظفني والطالب ³ري ا يف مل
سام العامل ا{ هور وأ شاق حب ا ياسة وطالب الزتمع واملراكز و قا ع zلظس  ن ال|ل

سني  حتهم سوى  يع هؤالء أقول مما ،همش+Ð أحوالهيم اwهتافت +ىل  إىل مجدفع 
Gه يوعي ªلعمل  فاحلزب ا zت لو�د أحزاب  فلو اكنت يف القطر .لشyية ونقا طدميقرا

يعة +ىل ،هؤالء ضاwهتم فهيا يد ا سه من  لطل ومتكن احلزب يف الوقت  ن جتنف wأساس 
سات Gوهلم يف ت¯ املؤ بار نضاهلم و سا م¼  .خ

شا تويـة يف  طولقد سلكت 01هتازية طرقـا  ¥ Gقة �وهنا احنرافا عن إلخفاءها مل حق 
ثورية ية ا لاخلطة ا ~Ðلينª، ال إلخفاءG ية) أفرادمرات اال مؤ(م �وهنا  يو عغربا عن ا zش  .لي

هماكن 01هتازيـون يرصخون مبلء  ياسة احلزب وخططـه اكنت أ بهأفوا سzن 
يا،حصي�ة متروا +ىل  معل لكهنم  ¼ـه ويعرقلون خططه وا يا سون  سzاكنوا يعا س zس �

هم املعا�س حىت رشوا اد+اهئم ه ¥ذا و+ىل سلو رشارة «بتعطيل جريدهتم  اهنمبي� لا
هم أبداوكذ� أدعى وس¯ 01هتازيون ا{|ن مل يدTلوا احلزب  »اجلديدة مع و

هار حراكهتم eكوهنا،ء معلوا لك يش،املطرودون من احلزب  ،حراكت فرديـة ظ ال
باط معلوا +ىل حتطمي أشµاص بني  يهتموا انض1 لاحلزيب   ويف نفس ،قGادة yلضعفل

شكني  Gادة(مpالوقت يرصخون  تاتورية ا لقمن د تاتورية ال أي ،ك اكنـوا ) اكتبكد
تخريب +ىل  بعة ا لخيربون ويلقون  Gادة«ت سمون»لقضعف ا كتل داTل  إىل ينق اكنوا 

سك  بل و ها بطرف واFد من ا سك  مياحلزب  حل ثاين حماولني اآلخربعضمي ل yلطرف ا
شغب والفوىض دإÇرة ثريون حروy ،اTل احلزبل ا Gا�مصطنعة (ي واكنوا  ف� ) حأ

يحولوها لÐهنم  Gادة واكنوا يعرقلون  إىل ب Gادة ضد اخلونة إجراءاتلقحرب ضد ا لق ا
نحرفني وحيموهنم لريجعوا بعد بضعة  يعملوا بعةبأسا ها  Gادة  Gهتموا ا ت  تحمل لق �ال بف م أ

ناصـر ³ري ال احلإغراق اكنوا حياولـون ،هؤالء اخلونـة داخـل احلزب y ية لعزب لعما ّ
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هم وحيدون من  نظمي العامل و سه هيملـون  ثقGفو³ري املرغوب فهيا ويف الوقت  ت تنف
رس  هم وحياولون  �شا ط ية املوFدة ،إرضاyهتم¥ رسون اجلهبـة الو طن واكنوا   ،بإدTاليف

ية|ريد  لك من ال يني حتت ،شzالفا يو ~ظامت احلزب وا ع داTل احلزب ووضع  zلش م
نانفوذ  سون ويقومون بد+اية واسعة داTل احلزب ،مصاأل يتجس وقد اكنوا yلفعل 

تقدم يف شµاص أل يون أهنم ف وyألTري .مهأفاكرليف اخلارج يدعون ا يون  ~مار zسÐن لي�
ياسـة احلزب وخططه لكهنم ال ثوريـة و Gـة ا y سكونzس ل Ð ~مت ªلين يتفقون مع سلوك  م

ياكتب بطا  ¼ـه {� Tلقوا هلم  تاتور تل احلزب ود ض كك ¥ ومعلوا +ىل رش ،ا Tاصا هبمي
Gه ضعفا من ستلمد+اية واسعة بني من  يطرة +ىل احلركةعضاءاألفوا  Gـة ا  zلس  ،بغ

Gـل مهنم و�د لـه يف سلـوك ال شق  فصولكام ا تاتوري جحة اكتب¥ mبعد خروج (ك ا
بعا يل  طا ية مل جتب و) لفص يع أنه تنظميوادعى زورا تقدمي اقرتاFات  نفع �سzتطال 

~ـة املركزية تؤيد الاحلركة داTل ا ¼ضح وإذا ، وال تؤيده هواكتبªلجحلزب الن ا ف ا
بع أو اFدمه y ـه فذ�¼ Gا هرت  لطهم و ن خ ظ  سلوك خشيص Tاص ، يف نظرمه،بعض

 بل ،مGل ا0هتازي واجتاه غريباألمر لÐس يف نه أل ،+القة هلم به الفراد األهبؤالء 
Gانـة  ب�ان من ال(أفراد  أخطاءأو أفراد خجمرد  يوعي ) طئخي سzو شzوهل يف العراق 

سؤولأTريا  و.معصوم من اخلطأ  ؟ملمن ا

ية يه ا تلقى  Gل احنرايف Tاص  ناك  بعÐس  +ل ل لته م ساكني البد هلم فراد األ و،فل مرش  _
سؤولإذن .من اخلطأ Gادة«|كون  أن البد) حسب اد+اهئم (؟مل من ا  »لقضعف ا

شقاق احلركة«أو  نطق حياولون .»¥ا Gانة  1حنراف إخفاءمل هبذا ا خيل ويربرون  مك
Gادة وهمل جرا،زمالهئم يف 01هتازية بعهتا +ىل ا لق ويلقون   ...ت

هزامئ ة01هتازيلقد +انت  ي�ة وFاولت سرت هذه ا ي�ة تلو  ند� هزمية و ل  فض فض ع
بعهتا +ىل +اتق ³ريهابإلقاءوالفضاحئ  ها  إىل  وجنحت،ت  يد رمغ هزامئهـا وفضا حئFد  بع

سخ ا{ي  بني ،ة 01هتازيـة قادأصابلتفورمغ ا بري من الرفاق ا ي من جحر فريق  لط�
هـم من الرجوع ية ،احلزب إىل م~عو طن ومن الوقوف يف طريق سري احلركة الو

\ب وجود ثالث ،وحركة العامل تدهور احلركـة  _س وجحهتا يف ذ� شعارها القائل  ب
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تلأ أو(كتل  ية) كربع  عيو zرهن 01هتازيون +ىل،شe سه  الأهنم  نف ويف الوقت 
Gـا ذا وFدة يف ،|ريدون وFدة يو  yع وال |ريدون حز zنظمياإلرادة ش  ،لتوالعمل وا

هم أهنم  ،حصأومبعىن  نطيل +لهيم أمامقف|ريدون ترب|ر مو بني ا{|ن قد  ت الرفاق ا لطي
ناها +ىل الرفاق -دعوهتم الاكذبة ªلوFدة ية اليت وز رشة اmا ~اها يف ا ع كام رش Tل ل± ح

هل +لهيّحىت –باحلزيني  Gام مرة �س  ناورة �ديدة لرضب احلزب أخرىلقم ا مب 
يوعي رضبة  ¼ل ،الوFدة اآلن يطبخـونأهنم  »موFدة«لشzا يع ا لك وFدة  مج

يع ،01هتازية Gـة يف احتاد واFد eز+امة فراد األمج و يو عا{|ن لفظهتم ا zبع أهنم (لش yلط
~ـا مؤخرا) لكهم زعامء Ðهنمأهنم  ،فTا_ن �ديد Rرك صفو بتفاوضون ف�  من اآلن  ي

شعث يف احتـاد بني أجـل وامجلا+ات اليت فراد األل هذا 1حتـاد و+املـون +ىل مل ا
هـا مع مصلحـة  ~اقض مصلحـة  بعض و ها ا بعض وحيارب  هـا ا بعض�ره  p بعض تبعض ل ل

بعض ~ذ،لا مترة  Ðهنا  م واحلرب  Ðهنم سوى  أن مسzب بدTلـوا يف احلركة وال يوFد ف� 
ي هم ªلحزب ا لشzا0هتاز|هتم و�ر هوم غرضهإذن فاالحتاد ،وعيه خيفـون هذا   ومه ال،مف 

يوعي العرايق احتاد ضأنه  ،الغرض ب ا{ي مجع آاكحتاد  -ةالقا+د-لشzد احلزب ا
G يع فصائل اني²سكRرو مل من   .بالشفةل ضد اناشفةمج

نظرة احلزبني اآلن Rر�وا لقد تعاضوا عهنا  يوعي املوFد وا بفكرة احلزب ا zس zزامعني ،لش 
برية تضم أربع Tري من »عينيشzيو«ن حزبني أ ت�  � فرق ا0هتازية يف   األعوان إwهياك

يوعي بعرث|ن تقوم هبجوم موFد ضد احلزب ا شzا يه yحلركة  لpسzتقل -القا+دة -لمل
  . أ+داء احلركةيهشzهت� ومبعىن أحص وفق ،يهشzهت²ا ²وسريها وفق م

™  
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ند�﴿ ي� ا،عفاال0هتازيون  مل ا{|ن من  بأن «يق~عوا احلزب  أن  Fاولوا،ناشفةفص
ية بقة  يف العراق سوف ال�1شرتا xGة نضال ا لطRكون  يةpن ل العما بقةنأ( و،»ّ ) لط ا

¼وصل  Gادهتا  ثورية يف العراق واليت بفضل  ±ا سق ية إىلل ~دية) طبقة( يه �1شرتا  فاأل
~ديةأبوابنف¼ح  أن {� جيب« خوف من تذبذهبم طاملا  ن الأ«و» ف احلزب لأل

متر كذ� نظام وهنم إ» اخل. .سpسzاحلركة يف مد وأهنا  باط لFاولوا تقويض ا نض1
ثقةوإضعاف ،باحلزيني يطنيل ا Gادة وyلرفاق ا y zل±ش ¼الت داTل أ و،لق لتكو�دوا ا

تآمر  Gالءلاحلزب لغرض ا Gادة احلزبسpو1   ...ق +ىل 
يا سوى  يا �ا  سzومل يضع هلم هذا املهناج وا zس يوعي إقرارج شz مهناج حزيب ا0هتازي ال 

تاتورية الأهدافأغفل يف  mية ك احلزب ذ�ر ا لعما تربها ّ ية األحزاب تعاليت  يو عا zلش
ثورة «و» ينÐ~يةªل يف اسايساأليشء ال«اكفة  تو�ت ا لجوهر  يةحم لالعما ) سzتالني (»ّ

تربوا  أهنم كام هم القريب ا عيف هد بارش و+لـة العللاإلقطاع ف ، أما مل+دومه ا
يف  تفـوا بذكـر �ونـه  تعامر فقد أ Fل1 ك zناه،اإلقطاعس بعا،مع وهذا  �لك ، أهنم ط 

نك ية  ي01هتازيني ا{|ن خيدمون الرأسام تاتورية الل mية كرون رضورة ا لعما ثورة ّ لوا
ية، لالعما يةلال وتصوروا الوصول ّ ية ال عن طريق �شرتا ية بطريقة  يو سلم وا ع zلش

ثورة  بقي وا نضال ا لا لط يةل لالعما تحويل حركة - ّ ية yلفعل  لوهذا ما Rريده الرأسام ل
ثورية ساملة ال إىل لالعامل ا بعض- رضر مهنا +لهيا محركة   بطال أن أل وقد يظن ا

بقة ال« ية لطمؤمتر وعي ا لعما Gةّ ية و»قالعرا يهتم ا يو حل دفعهتم  ع zية »املرنة«ش ªلتضح 
تاتورية ال mية كبفكرة ا لعما يني عن 01هتازينيّ يو عاليت متزي ا zدع ،لشT بقصد 

Gة  تومه Tدع الربجوازية هبذا إن(قالربجوازية العرا خيدع سوى   الاألسلوبي لك من 
بقة  يةلطا لالعما سه وجرها ) ّ تعامر لكهنم رضوا يف الوقت  نفنضال ضد 1 zس ªل

تعامر دون  هم القربة هنم ألاإلقطاع سyzال يقالوا برصاFة يف مهناج حزهبم عن أهدا ف
تعامر ألأهنم  و»اإلقطاع +دومه هو إن«  مازال فإذااإلقطاع �سzند نه سz|كرهون 1

ية، بصورة ،زالاإلقطاع  هم لآ تعامره �ر نه تعامر ألسzال |كرهون 1هنم  ألسzلال
تزنف دماء  Gـة وال ألن رشاكته ومصارفه Rهنب بالد� و ~ـا الو ياد سzيفقد�  z²س ن طت

نا يع  نا و نا وفال بعام مج G شعل  )فهد( يوسف سلامن يوسف ﴾.ح
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