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 مقدمة
-  حول التنظيم -

 

ما منذ نشوء الحركة الشٌوعٌة الشكل التنظٌمً الذي تعمم، رب
فييً الييولن العربييً، وربمييا منييذ ان نييٌمن سييتالٌن ع ييى الحيي   
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نرمٌيية "السييوفٌٌتً وع ييى الحركيية الشييٌوعٌة العالمٌيية،  ييام ع ييى 
ل الحيي   " مؤسسييٌة متكام يية، تب ييورد بعيي  كييور، اكتييوبر، وتحييو 

، ع نيً، ومنتشير (حي   فيً السي لة)الشٌوعً إلى ح   س لة 
اد ونٌئياد ال ولية، اككير مميا نيو منتشير فيً فً مخت يؾ اليو ار

ولقي  عميل الرفٌيق سيتالٌن ع يى ب ورت يا . صفوؾ اللبقية العام ية
 1934إلييى سيينة  1922خيي ل السيينواد منييذ ان بيي ا ٌ ييٌمن سيينة 

لكنه صاغ الح   فً نٌئة مؤسسٌة . حٌنما اع م كل المعارضٌن
 .متكام ة خارج اللبقة العام ة، وفً إلاراد ال ولة

وفيً الي ول التيً )اصبح الح   مؤسسة مستق ة بيذات ا وب ذا 
مؤسسية تسيتب   اضعضياء، (. ٌحكم ا، اصبح مت اخ ً مع ال ولة

وتح   ل م الم ماد التً باتيد بعٌي ، . وتنظم م فً نٌئاد تراتبٌة
 .عن اللبقة، وفو  ا

ول ذا فك ما كاند الحركة الشٌوعٌة تستن  إلى نذا الشكل ك ما 
بٌنميا . ، وتمٌيل إليى العميل الي ٌمقرالً الع نيًكاند تت مش لبقٌاً 

لم ٌكن الوا ع ٌسمح بأن تنتصر نيذ  الع نٌية، ضن التمياٌ  اللبقيً 
 .كان ٌفرض نشوء انظمة استب ا ٌة

مييا ارٌيي  توضييٌحه ننييا ان الشييكل التنظٌمييً ل حيي   اللبقييً، 
الح   المناضل، الذي ٌن رع فً اللبقية، وٌقاتيل مين اب  يا فيً 

ٌرعييرؾ عنيي ناظييل ظييروؾ السييرٌ التنظييٌم " اسييتور نا"فقيي  . ة، لييم 
السييتالٌنً، لييٌن كتنظييٌم  معييً فقييل، بييل كتنظييٌم نرمييً نشييأ فييً 

واليذي كيان  ي  اصيبح . حضن ال ولية السيوفٌٌتٌة، ع نٌياً ومبقرلياً 
شييك ً ؼٌيير مييرن، س ٌتأسيين ع ييى اسييان الظييروؾ الموضييوعٌة 
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 وبما ٌخ م تلور الصراع اللبقً، بل ٌتأسين ع يى اسيان نشيال
 .ع نً، او ا ر  إلى الع نٌة، بعٌ اً عن اللبقة" سٌاسً"

ورؼم ان افكار لٌنٌن ربما كاند اولٌة ننا، إس ان التخ ً عن 
وبالتيالً ربميا . اساسات ا لن ٌفٌي  ح بياً ٌخيوض الصيراع اللبقيً

كان ت من نذ  اضساساد نو الذي ٌفتح افق التفكٌير فيً اضشيكال 
لكن لبعاً ميع اففيا ، . ع اللبقًالتنظٌمٌة المؤاتٌة لخوض الصرا

من تلور اضفكار الذي تحقق تالٌاً، ومن التبربة ال امة لككٌر من 
اضحيي ا  الشييٌوعٌة التييً عم ييد فييً ظييروؾ السييرٌة، وخاضييد 

 .الصراع اللبقً

لٌنيييٌن ٌقييي م ننيييا شيييك ً لتنظيييٌم ميييرن، ٌتوافيييق ميييع الم مييياد 
ٌاكيل، وٌؤكي  ع يى تعي   ال . الضرورٌة لتليور الصيراع اللبقيً

وع يييى اخيييت ؾ اشيييكال ا مييين السيييرٌة الكام ييية إليييى شيييبه الع نٌييية 
نذا ما شرحه فيً . والع نٌة، حٌث لكل من ا شكل تنظٌمً مخت ؾ

ونيييو شيييكل تنظٌميييً مبنيييً وسيييل اللبقييية ". رسيييالة إليييى رفٌيييق"
العام يييية، ووفييييق م ميييياد محيييي  ، ٌفرضيييي ا الوا ييييع، كمييييا وفييييق 

الح   نيً  حٌث ان م مة. اختصاصاد واضحة، ومتابعة   ٌقة
تلييوٌر صييراع اللبقيية العام يية، و فعييه إلييى اضمييام، عبيير تنظييٌم 

وليٌن النشيال فيً . نشال ا، وتح ٌ  اني اف ا التكتٌكٌية واضساسيٌة
ونييو النشييال الييذي ٌييأتً مكميي ً . المسييتوا السٌاسييً بعٌيي اً عن ييا

 .لنشال اللبقة ومتمماً له

النظرٌة وبيث اليوعً : ونذا ما ٌبعل م ماد الح   واضحة
وننا ٌمكن اففا ، من كل التلور )عبر المنشوراد، وعبر ال عا، 
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، وتنظٌم احتباباد اللبقة، وتحوٌ  ا إلى اضيراباد (التكنولوبً
وتنظيٌم للٌياد العميل . وانتفاضاد، وكل اشكال العمل اسحتبابً

نذ  نً م مة الح  ، والتً تسيت عً . التً تساع  ع ى كل ذلك
 .            لبقة، ولٌن بعٌ اً عن اشك ً تنظٌمٌاً مرناً وسل ال

 سالمة كيلة
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 توضٌح
 

شنٌرسييين . ل. ع يييى رسيييالة كتب يييا ا ر اً نيييذ  الرسيييالة كانيييد 
، اح  اسشتراكٌٌن ال ٌمقرالٌٌن فً سياند بلرسيبورغ، (ٌرٌوما)

ال ٌمقرالٌيية فييً ت ييك -ٌنتقيي  فٌ ييا لرٌقيية تنظييٌم عمييل اسشييتراكٌة
 .الم ٌنة

لرفياق المحٌليٌن بيه فيً كيانون بع  ان اعتقيل لٌنيٌن وا ير  ا
بالت رٌج ع ى عصبة الكفاح " اس تصا ٌون"، سٌلر 1895اضول 

وبالض  من الماركسٌٌن الكورٌٌن . فً سبٌل انعتاق اللبقة العام ة
اليييذٌن كيييافحوا فيييً سيييبٌل تكيييوٌن منظمييية سيييرٌة، مرك ٌييية مييين 
الكييورٌٌن، كييان اس تصييا ٌون ٌسييت ٌنون بأنمٌيية الكفيياح السٌاسييً 

إلييى تشييكٌل منظميية واسييعة ل لبقيية العام يية تقييوم ع ييى   عونٌييو
اسييان اختٌيياري وتسييعى وراء تحقٌييق ؼاٌيية اساسييٌة نييً اليي فاع 
المباشيير عيين المصييالح اس تصييا ٌة ل عمييال وتشييكٌل بنييوك العييون 

لوٌ يية " اس تصييا ٌٌن"وكانييد سييٌلر، . المتبييا ل ومييا شيياكل ذلييك
التنظٌمٌية الع   ع يى عصيبة الكفياح  ي  تركيد اكرنيا ع يى البنٌية 

( ما ٌ عى بتنظيٌم العميال)ل عصبة، إذ كاند عضوٌت ا من العمال 
 يي  فصيي د فصيي ً مصييلنعاً عيين اضعضيياء المنتمييٌن إلٌ ييا ميين 

لييذلك كييان تنظييٌم العصييبة س ٌناسيي  إس شييكل الكفيياح . المكقفييٌن
النقابً ولم ٌكن م ئماً لقٌا ، الكفاح الكوري لبمانٌر العميال ضي  

و ييي  وصييل الصيييراع بيييٌن انصيييار . بوا ٌيييةاسوتو رالٌيية والبر
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، ونييو الصييراع الييذي تلييور فييً منظميية "اس تصييا ٌٌن"اسييكرا و
روتيييه عنييي ما انتق يييد لبنييية سييياند ذسييياند بلرسيييٌورغ، إليييى 

بلرسبورغ التابعة لح   العمال اسشتراكً ال ٌمقرلً الروسً 
 .1992إلى بان  مو ؾ اسكرا صٌؾ عام 

كيييانون اضول  15الصيييا ر فيييً  19كتبيييد اسيييكرا فيييً العييي   
فً ابتماع عقي  بضيواحً سياند بلرسيبورغ فيً : "تقول 1992

ش ر ح ٌران حضر  عمال ٌمك ون اسبنحية الخمين فيً التنظيٌم 
، (وكانوا ٌؤلفون اع ى نٌئة فيً المنظمية العمالٌية لنيذاك)العمالً 

 :اكٌرد مسألتان نما
استبا  : استبانان فً  اخل اسشتراكٌة ال ٌمقرالٌة الروسٌة -1

الق ٌم اليذي كيان موبيو اً إليى الٌيوم فيً سياند " اس تصا ي"
 .بلرسبورغ واستبا  الكوري الذي تمك ه اسكرا و ارٌا

منظمييية "ام " الييي ٌمقرالً"استبيييا  المسيييمى )اسييين التنظيييٌم  -2
 "(.الكورٌٌن

و   اتخذ بمٌع العمال من المسألتٌن مو فاً منانضياً باسبمياع 
، إليييى بانييي  اتبيييا  "رالٌيييةال ٌمق"و" الن عييية اس تصيييا ٌة"مييين 
وب يي ؾ إعييا ، بنيياء عصييبة سيياند بلرسييبورغ ل كفيياح  .اسييكرا

بروح مين المبيا ا التنظٌمٌية ستبيا  اسيكرا، تشيك د لبنية مؤلفية 
ميييين ممك ييييً تنظييييٌم اسييييكرا ومنظميييية العمييييال ولبنيييية سيييياند 

ب عامية توكيارٌؾ اع نيوا عين " اس تصا ٌٌن"بٌ  ان. بلرسبورغ
ليذي اتخذتيه لبنية سياند بلرسيبورغ ع م موافقت م ع يى القيرار ا

بالو وؾ إليى باني  اتبيا  اسيكرا وشيك وا ميا ٌي عى باسيم ال بنية 
ؼٌير ان .التنظٌمٌة ل عميال وخاضيوا الصيراع ضي  انصيار اسيكرا
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نييييؤسء اسييييتلاعوا، بمسييييان ، العمييييال، ان ٌحتفظييييوا بمييييوا ع م 
 .وٌع  وا مو ف م  اخل تنظٌم ساند بلرسبورغ

وصيي د رسييالة إلييى " صييا ٌٌناس ت"فييً ذرو، الصييراع ضيي  
و ي  ليور فٌ يا لٌنيٌن خلتيه بشيأن  ،رفٌق إلى ساند بلرسيبورغ

وعنييي  اسيييت م ا  .تنظيييٌم الحييي   واسيييبػ ع ٌ يييا شيييك ً م موسييياً 
صييييييورد واستنسييييييخد بالٌيييييي  وو عييييييد ع ييييييى اسشييييييتراكٌٌن 

ص رد  1993فً ح ٌران . ال ٌمقرالٌٌن فً ساند بلرسبورغ
قرالٌٌن فيً سيٌبرٌا تحيد سراً من  بل عصيبة اسشيتراكٌٌن الي ٌم

عم نييا الكييوري فييً منظميياد حيي   العمييال اسشييتراكً "عنييوان 
كميييا  اميييد ال بنييية . "رسيييالة إليييى رفٌيييق.الييي ٌمقرالً الروسيييً

المرك ٌيية لحيي   العمييال اسشييتراكً اليي ٌمقرالً الروسييً بنشيير 
نييذ  الرسييالة فييً كييران منفصييل مييع مق ميية وم حييق بق ييم لٌنييٌن، 

وبيرا تو ٌيع الرسيالة ع يى . كيذلك الذي نٌأ الكران إلى اللبيع
وتكشييؾ . نليياق واسييع  اخييل المنظميياد اسشييتراكٌة ال ٌمقرالٌيية

بأن الرسيالة  ي  وبي د  1995-1992ارشٌفاد الشرلة لألعوام 

اكنييياء الؽييياراد التيييً  اميييد ب يييا الشيييرلة فيييً موسيييكو ورٌؽيييا 
وروستوؾ ع ى ال ون وناخٌبٌفيان ونٌكوسٌٌيؾ وكراسنوٌارسيك 

 .كن ؼٌرناواركوتسك وفً اما
ال ٌنٌنٌييية فيييً ال بنييية –وتضيييم ارشيييٌفاد مع ييي  الماركسيييٌة 

المرك ٌة ل ح   الشٌوعً السوفٌاتً مسو ، الصفحة اضولى مين 
إليى لبنية سياند بلرسيبورغ "الرسالة و   كت  ع ٌ ا بخل لٌنٌن 
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 *(.."من لٌنٌن)عامة وإلى الرفٌق ٌرٌوما باضخص 
( م. ص)ـ برا اختصار تعبٌير صيحٌفة مرك ٌية بي: م حظة

 (.م. ل)وال بنة المرك ٌة بـ 

                                                 
*
، "1993ا  – 1992كيانون الكيانً "مين المؤلفياد الكام ية  6من المب    89 
، اللبعيية اسنك ٌ ٌيية ميين المؤلفيياد الكام يية،  ار النشيير بال ؽيياد 553-552ص

 .1961/ اضبنبٌة، موسكو
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 رسالة إلى رفيق 

 حول مهماتنا التنظيمية
 
 

 الرفيق العزيز

ٌسرنً ان ان ل عن  ل بك وا وم بنق  مسو ، اع د مين  ب يك 
التيً " )منظمة الح   الكوري فً ساند بلرسبورغ"بخصوص 

اربييح ان المقصييو  ب ييا تنظييٌم عمييل حيي   العمييال اسشييتراكً 
ولميا كانيد المسيألة (. ً الروسً فً ساند بلرسبورغال ٌمقرال

التً لرحت ا ع ى  ربة بالؽة من اضنمٌية، في ن مين الوابي  ان 
ٌشترك فً منا شت ا كافة اعضاء لبنة ساند بلرسيبورغ، س بيل 

 .بمٌع اسشتراكٌٌن ال ٌمقرالٌٌن فً عموم روسٌا

اسييمح لييً، فييً الب اٌيية، ان اعبيير لييك عيين اتفييا ً الكامييل مييع 
ٌضييياح اليييذي بٌنيييد فٌيييه عييي م صييي حٌة التنظيييٌم السيييابق ليييـ اس
فأند تشٌر (. ع ى ح  تعبٌرك" اللرا  العصبوي"او " )العصبة"

إلييى انعيي ام التيي رٌ  البييا  والتربٌيية الكورٌيية بييٌن اوسييال العمييال 
التقيي مٌٌن وإلييى مييا ٌسييمى بنظييام اسختٌييار الييذي ٌؤٌيي   انصييار 

عم استنا   إليى المبيا ا رابوتشً  ٌ و ب نو ومكابر، متنانٌٌن ب 
كمييا انييك تشييٌر إلييى اؼتييرا  العمييال عيين النشييال  ."ال ٌمقرالٌيية"
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 .الفعال

 :فالقضٌة بالتح ٌ  نً

س بيييٌن )اسفتقيييار إليييى التييي رٌ  البيييا  والتربٌييية الكورٌييية   -1
 (.العمال وحس  وإنما بٌن المكقفٌن كذلك

 .التلبٌق ؼٌر المناس  والمسرؾ لمب ا اسختٌار  -2

نييذا نييو –ال عيين النشييال الكييوري الفعييال اؼتييرا  العميي  -3
مكميين اليينقص اضساسييً الييذي تعييانً منييه بالفعييل منظميية 
سيياند بلرسييبورغ وككٌيير ؼٌرنييا ميين المنظميياد المح ٌيية 

 .لح بنا

إننييً متفييق كييل استفيياق مييع وب يية نظييرك اضساسييٌة بصيي   
الم مييياد التنظٌمٌييية، واشييياركك اليييراي بشيييأن خلتيييك التنظٌمٌييية 

ه خلول ا العامة كما ور د فً الرسالة التً بالق ر الذي اف م فٌ
 .است مت ا منك

تامياً بيأن الوابي  ٌي عونا إليى ان  واتفق معيك بياضخص اتفا ياً 
نش   بصيفة خاصية ع يى الم مياد المرتبلية بالعميل ع يى نلياق 

 .روسٌا ك  ا وبعمل الح   ككل

وٌنعكن نذا فً الفقر، اضولى من مسو تك، حٌيث انيك تبيا ر 
بييٌن ن صييحٌفة اسييكرا التييً ل ييا مراسيي ٌن  ائمييٌن إ"إلييى القييول 

العمال وتربل يا صي ة وكٌقية بالعميل  اخيل التنظيٌم، نيً المركي  
وس ( "س ل بنيية او منلقيية ميين المنييالق فحسيي )   القٌييا ي ل حيي
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ابؽً ننا إس افشار، إلى ان البرٌ ، ٌمكن وٌنبؽً ان تكون القائ  
واضسين التاكتٌكٌية اسٌ ٌولوبً ل حي  ، تنميً الحقيائق النظرٌية 

واضفكار التنظٌمٌة العامة والم ماد التً ٌباب  ا الح   بصور، 
ؼٌيير ان القائييي  العم ييً المباشييير . عاميية فييً و يييد ميين اضو ييياد

ولنل يق )ل حركة س ٌمكن ان ٌكون إس مبموعية مرك ٌية خاصية 
نيذ  المبموعية نيً التيً ( م ال بنة المرك ٌة، مك ً سع ٌ ا اتفا اً ا
 د المباشر، بكافة ال بان وتضم افضيل القيوا الكورٌية ت ٌم الص

بٌن اسشتراكٌٌن ال ٌمقرالٌٌن الرون وتقوم ب  ار، كافية الشيؤون 
ٌييع اض ٌبيياد وإصيي ار البٌانيياد وتو ٌييع  ل توكيي  م العاميية ل حيي

القيييوا وتنسيييٌ  اضفيييرا  والبماعييياد ل قٌيييام بالم مييياد الخاصييية 
. روسييٌا ك  ييا، إليي  وافعيي ا  ل مظييانراد وسنتفاضيية ع ييى نليياق

ولمييا كييان ميين الضييروري الحفيياظ ع ييى ا صييى  يي ر ميين سييرٌة 
التنظييٌم وتييأمٌن اسسييتمرارٌة ل حركيية، ل ييذا ٌمكيين لح بنييا وٌبيي  

( الصحٌفة المرك ٌية)م . ع ٌه ان ٌمت ك مرك ٌن  ٌا ٌٌن نما ص
تقييييع ع ييييى اضول مسييييؤولٌة القٌييييا ، ( ال بنيييية المرك ٌيييية)م. و ل

مين . نً مسؤولٌة القٌا ، المباشر، والعم ٌةاسٌ ٌولوبٌة وع ى الكا
الضييروري تييأمٌن وحيي ، العمييل والتعاضيي  المل ييو  بييٌن نيياتٌن 
المبموعتٌن س من خ ل برنامج واح  ل ح   وحس  وإنميا مين 

. م. إذ ان المبميوعتٌن ص)خ ل تركٌ  ك  المبموعتٌن اٌضياً 
اماً ٌب  ان تتألفا من اشخاص ٌنسبمون فٌميا بٌين م انسيب. م. ول
فيً ت يك . وعق  كونفرنن مشترك بصيور،  ورٌية ومنتظمية( ك ٌاً 

الحالة فقل ٌمكين ان تكيون الصيحٌفة المرك ٌية، مين ب ية، بعٌي ، 
عن متناول الشرلة الروسٌة وٌضيمن ل يا الكبياد واسسيتمرارٌة، 
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فييً نفيين الو ييد الييذي تكييون فٌييه ال بنيية المرك ٌيية منسييبمة مييع 
اٌا اضساسييٌة وتتمتييع الصييحٌفة المرك ٌيية بخصييوص بمٌييع القضيي

بصيي حٌة كافٌيية لتتييولى اميير العناٌيية بكافيية البوانيي  العم ٌيية ميين 
 .الحركة بصور، مباشر،

ل ذا ف ن من المستحسن ان س تشٌر الفقير، اضوليى مين النظيام 
فقييل إلييى اي ميين صييحافة ( كمييا ور د فييً مسييو تك)اليي اخ ً 

ونيييذا ضيييروري )الحييي   ٌبييي  اعتبارنيييا الصيييحٌفة المرك ٌييية 
بيل ان ع ٌ يا ان تينص كيذلك ع يى  ٌيام المنظمية المح ٌية ( بعبالل

المعنٌييية بم مييية العميييل بنشيييال فيييً سيييبٌل خ يييق ت يييك المؤسسييياد 
المرك ٌة التً س ٌمكن ل حي   ان ٌوبي  مين  ون يا، وإسينا  نيذ  

 .المؤسساد ومن كمة تع ٌ نا

توبه المنظمية "تقول فً الفقر، الكانٌة ان ال بنة ٌنبؽً ان . كم
العميل المح يً ك يه : "و ي  ٌكيون مين المستحسين القيول)" المح ٌية

، بٌ  انً س ارٌ  اسسيتؽراق فيً "وسائر منظماد الح   المح ٌة
وتتألؾ مين عميال ومكقفيٌن معياً، ضن ( تفصٌ د تتع ق بالصٌاؼة

ونيذا صيحٌح بي اً . ٌؤ ي إس إلى الضيررس من شأن تقسٌم ا ان 
واحي ، لحي   العميال  ٌنبؽً ان س تكون ننياك إس لبنية.وس رٌ 

اسشييتراكً اليي ٌمقرالً الروسييً وميين الوابيي  ان تتييألؾ نييذ  
ال بنة من اشتراكٌٌن  ٌمقرالٌٌن ٌمت كون  ناعية تامية وٌكرسيون 

ع ٌنيا . انفس م تكرٌساً تاماً إلى النشالاد اسشيتراكٌة ال ٌمقرالٌية
ان نقوم بسعً خاص من ابل توفٌر اكبر ع   ممكين مين العميال 

كييون وعٌيياً لبقٌيياً مكييتم ً وٌعم ييون ككييورٌٌن محتييرفٌن الييذٌن ٌم 



 16 

وحييال ان تصييبح ننيياك لبنيية منفيير ، س . (1)واعضيياء فييً ال بنيية
م  وبيية، حتييى تحتييل مسييألة المعرفيية المباشيير، ضعضيياء ال بنيية 

ولكً نأخذ  ميام القٌيا ، فيً . بع   واسع من العمال انمٌة خاصة
ٌبي  ان نكيون ال، الشيؤون التيً تبيري  اخيل اوسيال العمي كافة

 ا رٌن ع يى الوصيول إليى بمٌيع اضحٌياء وان نعيرؾ اكبير عي   
. من العمال وان تكون تحد تصرفنا مخت يؾ سيبل استصيال، إلي 

ل ذا السب  ٌنبؽً ان تنظم ال بنة،   ر افمكان بٌن صيفوف ا . إل 
كافيية القييا ، الرئٌسييٌٌن فييً حركيية اللبقيية العام يية ميين بييٌن العمييال 

توبييه كافيية بوانيي  الحركيية المح ٌيية وتتييولى  وع ٌ ييا ان .انفسيي م
امر العناٌة بكافة المؤسساد والقوا والموار  المح ٌة التيً تحيد 

انييد س تييذكر شييٌئاً عيين الكٌفٌيية التييً ٌبيي  ب ييا . تصييرؾ الحيي  
واضربح ان ع ٌنا ننا ان نتفق معك بأن من النا ر  -تشكٌل ال بنة

فالكٌفٌة . لشأنان تست عً الضرور، توفر  واع  خاصة فً نذا ا
التيييييً تتشيييييكل ب يييييا إنميييييا نيييييً مسيييييألة ٌقررنيييييا اسشيييييتراكٌون 
ال ٌمقرالٌون انف م عن  الحابية، إس انيه  ي  تبقيى ننياك ضيرور، 
لإلشار، إلى وبو  إضافة اعضاء ب   إليى ال بنية بقيرار تتخيذ  

اعضائ ا وع يى ال بنية ان تتأكي  بيأن  ائمية ( او ك كً، إل )اؼ بٌة 
إلييى بب يية موكو يية، ميين وب يية كورٌيية،  اتصيياست ا  يي  او عييد

وإن ييييا  امييييد سيييي فاً ب عيييي ا   ائميييية ( وامٌنيييية،بالمعنى السٌاسييييً
بعيي   ٌييام لبنيية الصييحٌفة المرك ٌيية  .باضعضيياء المرشييحٌن إلٌ ييا

                                                 
ع ٌنا ان نحاول إ خيال عميال كيورٌٌن إليى ال بنية ٌمت كيون اوسيع الصي د  - 1

 بٌن م" ةسمع"ببمانٌر العمل، وافضل 
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ٌب  التو ؾ عين تشيكٌل اٌية لبيان ب ٌي ، إس مين خي ل التعياون 
ٌبيي  ان س تضييم ال بييان،  يي ر المسييتلاع، . مع مييا وبموافقت مييا

لكييً ٌكييون بافمكييان )اً واسييعاً ميين اضعضيياء فييً صييفوف ا عيي  
تألٌف ا من انان ٌم كيون حظياً بٌي اً مين التع يٌم، وٌيتقن كيل مين م 

بٌي  ان يا ( فنون الفرع اليذي ٌعميل فٌيه مين فيروع النشيال الكيوري
ٌنبؽييً ان تضييم فييً الو ييد نفسييه عيي  اً ٌكفييً لتييولً اميير العناٌيية 

. لكاميل والقيراراد الم  ميةبكافة بوان  العمل وضمان التمكٌيل ا
وإذا صيييا ؾ ان كيييان عييي   اضعضييياء كبٌيييراً ل ؽاٌييية وكيييان امييير 

فقيي  ٌكييون ميين  ،اً بالمخييالر فييً ؼاليي  اضحٌييانفييابتميياع م محفو
الضروري عن نا انتقاء مبموعة تنفٌذٌة خاصية وصيؽٌر، ل ؽاٌية 

ع يى ان س ٌ ٌي  العي   عين خمسية ميك ً، )من بٌن اعضاء ال بنة 
وسب  ان تضم نذ  المبموعة سكرتٌر ال بنة ( ذلكوحتى ا ل من 

واضعضيياء الييذٌن ٌتمتعييون بأفضييل مقيي ر، ع ييى التوبٌييه العم ييً 
مين اضنمٌيية بمكيان تيوفٌر اعضياء احتٌييال . لسيائر بواني  العميل

ل ييذ  المبموعيية حتييى س تسييت عً الضييرور، إٌقيياؾ العمييل و ييد 
 وٌبييي  ان تخضيييع نشيييالاد المبموعييية التنفٌذٌييية .اسعتقييياسد

 .وعضوٌت ا، إل  إلى موافقة ابتماع عام تعق   ال بنة

كم إنك تقترح تشكٌل المؤسساد التالٌة بع  ال بنية شيرٌلة ان 
 :تكون خاضعة ل ا

 (.الكورٌٌن" افضل"كونفرنساد )ابتماعاد المنا شة  -1

 .ح قاد المنلقة -2
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 .ح قة ل  عا، م حقة بكل ح قة من ت ك الح قاد -3

 .ح قاد المصنع -4

المنيي وبٌن ميين ح قيياد المصيينع فييً " ًابتماعيياد ممك يي" -5
 .منلقة معٌنة

التيً ٌنبؽيً ان )اتفق معك تماماً بأن كافة المؤسساد ال حقية 
من ييا عيي   كبٌيير ل ؽاٌيية وع ييى  ربيية متنانٌيية ميين التنييوع،  رفوٌيي

ٌبي  ان تكيون خاضيعة ( إضافة إلى ت ك التً اتٌيد ع يى ذكرنيا
د منلقة ن من الضروري ان تكون نناك مبموعااإلى ال بنة، و

 ومييياً وفيييً بمٌيييع )ومبموعييياد مصييينع ( ل مييي ن الكبٌييير، بييي اً )
لكن ٌب و اننً س اتفق معك تمام استفاق حول عي   مين (. اضماكن

ابتماعيياد "من ييا ع ييى سييبٌل المكييال مييا ٌتع ييق بييـ . التفصييٌ د
ٌنبؽيً ان . ر ضرورٌة ع ى افل قٌالتً اعتق  ان ا ؼ" المنا شة
ال بنيية او ٌنخرلييون فييً م ميياد الكييورٌٌن فييً " افضييل"ٌكييون 
اللباعييية، النقيييل، البيييوسد التحرٌضيييٌة، تنظيييٌم مكتييي  )خاصييية 

ل بييييوا اد، مييييك ً، او فصييييائل صيييي امٌة لمكافحيييية البواسييييٌن 
 (.والمن سٌن او مبموعاد فً البٌش، إل 

فً ال بنة وفً كل منلقة،وفً كل ح قية " الكونفرنساد"تعق  
المٌكييانٌكٌٌن واليي باؼٌن، النسيابٌن، )مين ح قيياد ال عاٌية والم نيية 

ف ماذا ٌب  ان نبعل من الكونفرنسياد . والل بة واض   إل ( إل 
 مؤسسة خاصة؟ 

كييم انكييم تلييالبون لسييب  مبييرر تماميياً بفييتح بييا  الكتابيية إلييى 
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" مباشير،"عي ا ان ك مية  ،"كل من ٌرٌي  ذليك"اسكرا مباشر، امام 
ٌسير ليه ٌنبؽً ان س ٌف يم من يا بيأن كيل مين ٌرٌي  ذليك ٌبي  ان ت

سبل الوصول إلى مكت  التحرٌر او عنيوان البرٌي ،، إنميا ٌكيون 
المراس د الموب ة إلى المحيررٌن ( او إرسال)من الم  م تس ٌم 

لبٌعيييً ٌبييي  ان تكيييون العنييياوٌن . مييين كافييية اليييراؼبٌن بيييذلك
إس ان من الضروري ع م إعلائ ا .معروفةإلى ح قة واسعة نسبٌاً 

الموكييو ٌن الييذٌن ٌعتيي  بمقيي رت م  ضي كييان بييل فقييل إلييى الكييورٌٌن
و   س ٌشمل نذا شخصاً فقيل فيً  –ع ى التقٌ  بمتل باد السرٌة 

كما ان من الوابي   .كل منلقة، مك ما تقترح، وإنما ع ، اشخاص
بمٌع الح قاد منفر ، –ان ٌكون لبمٌع الذٌن ٌسانمون فً عم نا 

حيييق لفيييد انتبيييا  ال بنييية إليييى  يييرارات م ورؼبيييات م –ومبتمعييية 
كذلك، ف ذا ما . م. م ول. ول بات م، ولٌن ال بنة وح نا بل و ص
الحيي   بم ٌيية  محترفييًضييمنا نييذا، سييتتمتع سييائر كونفرنسيياد 

الحصول ع ى المع وماد الكام ة من  ون ان تكون مضلر، إليى 
تأسٌن اي شًء بالػ افرناق ومتنيا ض ميع  واعي  السيرٌة مكيل 

ا ان نحييياول كيييذلك لبٌعييً، ٌنبؽيييً ع ٌنيي". ابتماعيياد المنا شييية"
ترتٌ  الكونفرنساد الشخصٌة ضكبر ع   ممكين مين  المحتيرفٌن 

. ان كيل شيًء ننيا ٌتو يؾ ع يى مراعيا، السيرٌة  بٌ.  ون استكناء
فاسبتماعيياد والتبمعيياد العاميية ؼٌيير ممكنيية فييً روسييٌا إس فييً 

ول ييذا فيي ن ميين الضييروري  .احييوال نييا ر، وفييً حيياسد اسييتكنائٌة
بحضيور مكيل  "افضل الكورٌٌن"ماح إلى مضاعفة حذرنا عن  الس

نذ  اسبتماعاد، لالما كان من الٌسٌر ع يى المن سيٌن الحضيور 
. إلٌ يا او ع ييى البواسيٌن تعقيي  بعيض المسييانمٌن فيً اسبتميياع
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: سوؾ ٌكون من اضفضل كميا اعتقي  ان نعميل ع يى النحيو التيالً
ى إلي 39ٌضيم بيٌن )عن ما تتوفر إمكانٌة لتنظٌم ابتماع كبٌر عيام 

شخص ميك ً، اكنياء الصيٌؾ فيً الؽابياد او فيً شيقة سيرٌة  199

 .توفرد فٌ ا احتٌالاد امنٌة خاصة ل ذا الؽرض

ٌبيي  ع ييى ال بنيية ان تبعييث بشييخص واحيي  او شخصييٌن ميين 
وتتأكيييي  بييييأن النييييان المناسييييبٌن نييييم الييييذٌن " افضييييل الكييييورٌٌن"

اي، ان توبه ال عو،، ميك ً، إليى اكبير عي    .ٌحضرون اسبتماع
إس ان مين . ضعضاء الذٌن ٌوكق ب م فً ح قاد المعميل، إلي من ا

الضروري ان س ٌكون ل ذ  اسبتماعاد اي محضر رسيمً وان 
كمييا . س تكبييد فييً النظييام اليي اخ ً وس ان تعقيي  بصييور، منتظميية

ٌنبؽييً عيي م وضييع الترتٌبيياد ع ييى نحييو ٌتييٌح لكييل ميين ٌحضيير 
حيي  انييه اسبتميياع معرفيية انخييرٌن ننيياك، اي ان ٌعييرؾ كييل وا

ل يييييذا ترانيييييً س اعيييييارض . فحييييي ا الح قييييياد، إلييييي " ممكيييييل"
ع ييى حيي  "ابتماعيياد الممك ييٌن"وإنمييا " ابتماعيياد المنا شيية"فقييل
بيي سً ميين نيياتٌن المؤسسييتٌن، ا تييرح وضييع  اعيي ، ل ييذا . سييواء
ٌب  ع يى ال بنية السيعً إليى تنظيٌم ابتماعياد واسيعة  .الؽرض

ون ع يى عياتق م تضم اكبر ع   ممكن من المسانمٌن اليذٌن ٌأخيذ
تقيوم . تنفٌذ الم ماد العم ٌة فيً الحركية، ول عميال بصيور، عامية

ال بنيية بتح ٌييي   مييان ومكيييان اسبتمييياع والمناسييبة ال اعٌييية إليييى 
انعقا  ، وٌع   إلى ال بنة مسؤولٌة إبراء الترتٌباد السيرٌة لمكيل 

بيي ٌ ً ان تنظييٌم تبمعيياد ل عمييال ذاد لييابع ا ييل . نييذ  القضيياٌا
الن نياد او التبيول فيً الؽابياد، إلي  س ٌتقٌي  ب يذ   رسمٌة اكنياء

القاع ، اب اً، و   ٌكون من المستحسن ان س ٌبيري ذكرنيا مل قياً 
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 .فً النظام ال اخ ً

اتفييق معييك تماميياً ان ميين بييٌن انييم . مبموعيياد المنلقيية. كييم
الم ميياد التييً ٌبيي  ان تيين ض ب ييا نييً تنظييٌم تو ٌييع اض بٌيياد 

ع ى مبموعاد المنلقة ان ت ع  مين واعتق  ان . بصور، مناسبة
حٌييث اضسييان  ور الوسييلاء بييٌن ال بييان والمعامييل، وسييلاء بييل 

ٌنبؽييً ان تكييون الم ميية الرئٌسييٌة ل ييا التو ٌييع . وحتييى مراسيي ٌن
المناسيي  لأل بٌيياد المسييت مة ميين ال بنيية بالصييور، التييً تتفييق مييع 

ا ونذ  م مة ع ى  ربة بالؽة من اضنمٌة، ضننا إذ.  واع  السرٌة
اسييتلعنا ان نييؤمن صيي ة منتظميية بييٌن مبموعيية تو ٌييع خاصيية 
بالمنلقة وسائر المعامل فً ت ك المنلقة وكذلك بأكبر ع   ممكن 
من بٌود العمال فً المنلقة نفس ا في ن ذليك سيوؾ ٌكتسي   ٌمية 

ن ترتٌي  إ. انتفاضيةكبٌر، سواء ضؼراض المظانراد ان لتنظٌم 
بٌيييياد والمنشيييييوراد وتنظييييٌم التسيييي ٌم المناسيييي  والسييييرٌع لأل 

والنيي اءاد إليي ، وتيي رٌ  شييبكة ميين الييوك ء ل ييذا الؽييرض معنييا  
إنبييا  القسييم اضعظييم ميين العمييل التحضييٌري لقٌييام مظييانراد او 

ففيً او ياد اسضيلراباد او عني  حي وث . انتفاضة فً المسيتقبل
اضييرا  او ؼ ٌييان ٌكييون اضوان  يي  فيياد ل شييروع بتنظييٌم تو ٌييع 

العميييل س ٌمكييين بنييياء  إس ع يييى نحيييو  اض بٌييياد، إذ ان مكيييل نيييذا
تي رٌبً وذلييك ميين خي ل بعييل التو ٌييع ال امٌياً مييرتٌن او كيي ث 

وإذا لم تتوفر الصحؾ، ف ن من الممكين . مراد فً الش ر الواح 
والواب  تو ٌع المنشوراد ضن ماكنة التو ٌع ٌنبؽيً ان س تبقيى 

وا وب ذا السب  ٌبي  ان ٌرفيع مسيت. عال ة م ما كاند اضسبا 
نذ  الماكنة إلى  ربة الكميال لكيً ٌكيون بافمكيان إعي م وتعبئية 
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كافييية ابنييياء اللبقييية العام ييية فيييً سييياند بلرسيييبورغ بيييٌن لٌ ييية 
ونذا ال  ؾ ليٌن نوعياً مين اللوباوٌية .وضحانا، إذا با  التعبٌر

اب اً، شرٌلة ان ٌتوفر نناك إرسال منتظم من المرك  إلى اضٌق 
المو عٌن، وحس  اعتقيا ي ٌبي  ح قاد الوسلاء ومن نذ  إلى 

ان س تتبيياو  وظييائؾ مبموعيياد المنلقيية حيي و  عمييل الوسييالة 
وافرسييال، وإذا شييئنا ال  يية، ٌبيي  ان س ٌتوسييع عم  ييا إس بعيي  
اتخياذ ا صييى الحٌليية وإس ف يين ٌييؤ ي ذلييك  إس إلييى تعيياظم خليير 

 تبيريلبٌعيً،  .اسنكشاؾ وتعرٌض سي مة العميل إليى الضيرر
شة بمٌع المسائل المتع قة بيالح    اخيل ح قياد كونفرنساد منا 

المنلقية اٌضياً، بٌيي  ان مين الوابي  اتخيياذ القيراراد التيً تخييص 
وٌبي  . كافة المسائل العامة ل حركة المح ٌةمن  بل ال بنة وح نا

ع م السماح لمبموعياد المنلقية بيأن تتصيرؾ كميا ٌح يو ل يا إس 
التو ٌيع؟ ٌنبؽيً فً المسائل التً تخص البان  الفنيً لإلرسيال و

ان ٌنييال تركٌيي  مبموعيياد المنلقيية بال بنيية، بمعنييى ان ال بنيية 
او حتييى بعييض الرفيياق مميين )تعييٌن احيي  اعضييائ ا او اكنييٌن ميين م 

كمنيي وبٌن إلييى نييذ  المنلقيية او ت ييك ( لٌسييوا اعضيياء فييً ال بنيية
وت وٌيي نم بتع ٌميياد تتع ييق بتشييكٌل مبموعيية منلقيية ٌعييٌن بمٌييع 

. صيييح التعبٌييير، مييين  بيييل ال بنييية اعضيييائ ا فيييً مناصيييب م، إذا
فمبموعيية المنلقيية نييً فييرع ل بنيية س تسييتم  صيي حٌات ا إس ميين 

 .نذ  اضخٌر،

مين المحيال تقرٌبياً تنظيٌم  .ال عا، دانتقل انن إلى مسألة ح قا
 ،مكييل  نييذ  الح قيياد بصييور، منفصيي ة فييً كييل منلقيية ع ييى حيي ،

ا ر ان كمييا ان ميين النيي ،وٌعييو  ذلييك إلييى نيي ر،  ييوا اليي عا، ليي ٌنا
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فال عاٌة ٌب  القٌام ب يا بروحٌية واحي ، مين  ،ٌكون ذلك مستحسناً 
ل يذا في ن راٌيً .وٌنبؽً ان تكيون مرك ٌية تمامياً  ، بل ال بنة ك  ا

 :حول نذ  المسألة ٌ خص كالتالً

تص ر ال بنة تع ٌمات ا إلى ع   اعضائ ا لتنظٌم مبموعة من 
المؤسسيياد  تكييون فرعيياً ميين فييروع ال بنيية او واحيي ، ميين)اليي عا، 

رض الحفييياظ ع يييى سيييرٌة العميييل، ع يييى نيييذ  ؽيييول( التابعييية ل يييا
المبموعييية ان تسيييتفٌ  مييين خييي ماد مبموعييياد المنلقييية وتقيييوم 

ال اخ يية "بال عاٌيية فييً سييائر اربيياء الب يي ، وضييمن كافيية اضحٌيياء 
وإذا اسييت عد الضييرور،، ٌحييق ل ييذ  . ال بنيية" ضييمن اختصيياص

ة، تع   إلٌ ا، مك ً، المبموعة إ امة ع   من المبموعاد المتفرع
بقسييم ميين وظائف ييا، ؼٌيير ان كييل نييذا س ٌمكيين القٌييام بييه ميين  ون 
موافقة ال بنة التيً ل يا  ائمياً ان تمت يك الحيق ؼٌير المشيرول فيً 
إرسال من ٌنو  عن ا إليى اٌية مبموعية او مبموعية متفرعية او 

 .ح قة، م ما كاند ص ت ا بالحركة

ع من فيروع ال بنية او ٌب  تبنً نفن نمل التنظٌم ونفن النو
مؤسسييات ا فييً مخت ييؾ المبموعيياد العام يية فييً الحركيية بكافيية 

المبموعيياد الل بٌيية فييً الميي ارن العالٌيية والكانوٌيية، –اشييكال ا 
المبموعيياد المؤٌيي ، لنييا بييٌن مييوظفً الحكوميية، مييك ً، مبمعيياد 
النقل واللباعة والبوا اد، مبموعاد تنظٌم اماكن اسبتماعياد 

تعقٌيي  البواسييٌن، المبموعيياد العسييكرٌة،  السييرٌة، مبموعيية
المشييييروعاد "مبموعييياد ت وٌييي  السيييي ح، مبموعييياد تنظيييٌم 

ٌبي  ان ٌقييوم كاميل فين إ ار، التنظييٌم . مييك ً، إلي " لمربحية مالٌياً 
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إعلاء كل فر  "السري ع ى اسستفا ، من كل ما نو ممكن، وفً 
فً عيٌن الو يد اليذي ٌبيري فٌيه اسحتفياظ بقٌيا ، " وابباً ٌقوم به

الصيي حٌاد التييً تتمتييع ب ييا فقييل وإنمييا الحركيية ك  ييا س بفضييل 
النفوذ وافمكانٌة وتيوفر  ي ر اعظيم مين الخبير، والقي راد بفضل 

ونييذ  الم حظيية ا ٌت ييا ل يير  ع ييى اعتييراض . المتعيي  ، والمونبيية
ض الحركية منتظر ومعتا  بيأن المرك ٌية الصيارمة ٌمكين ان تقيو

بمنت ى الس ولة إذا حي ث وكيان فيً المركي  شيخص ؼٌير مقتي ر 
نذا ممكن بلبٌعة الحيال، بٌي  ان تحاشيٌه . تنال به س لاد واسعة

بيال بوء إلييى مبيي ا اسختٌييار وال مرك ٌية، التييً س ٌبييو  تلبٌق ييا 
ع ييى نليياق واسييع مل قيياً ٌمكيين ان ٌنيي ل ضييرراً متنانٌيياً بالعمييل 

وس ٌمكين ضي نظيام  اخ يً . وتو رالًالكوري فً ظل الحكم اس
فمكيل نيذ  السيبل س تتيوفر إس مين . ان ٌوفر سبل الو وؾ بوب يه

، ابتييي اء مييين  يييراراد كيييل "التيييأكٌر الرفيييا ً"خييي ل إبيييراءاد 
م .مبموعة متفرعة سوٌة وع ى انفرا ، مقترنة بن اءات ا إليى ص

 إذا سيارد اضميور)م وانت اء ب  احة اضشيخاص المسيؤولٌن . ول
ٌبيي  . الييذٌن س تتييوفر ليي ٌ م القيي ر، إل  يياً ( ميين سييًء إلييى اسييوا

ع ييى ال بنيية ان تسييعى إلييى تحقٌييق ا صييى  يي ر ممكيين ميين تقسييٌم 
العمل لخذ، باسعتبار ما تتل به مخت ؾ بوان  العمل الكوري من 
 اب ٌاد متنوعة وما ٌصا ؾ احٌاناً من وبيو  شيخص  ي  س ٌنفيع 

او شيخص  ،رضياً س ٌقي ر بيكمناب اً كمنظم ولكنه ربما اصبح مح
س تتوفر فٌه الصفاد المل وبة فً ا اء العمل السري ال  ٌق لكنيه 

 .ٌمكن ان ٌصبح  اعٌة ممتا ا، إل 

ولما كنا س ن ال فً موضوع الي عا،، او  بالمناسيبة ان اوبيه 
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انتقا اً موب اً إلى الممارسة المعتا ، التً تيتخم نيذا العميل بأنيان 
ٌيييؤ ي ذليييك بالنتٌبييية إليييى انخفييياض مسيييتوا س  بيييل ل يييم ع ٌيييه ف

ننيياك عييا ، تتفشييى احٌانيياً بٌننييا ونييً اعتبييار كييل لاليي  . ال عاٌيية
كمييا ان كييل شييا  ٌلاليي  لنفسييه  .بمكابيية  اعٌيية، ميين  ون تمٌٌيي 

ٌبي  الو يوؾ ضي  نيذ  . إل " إسنا  ح قة من ح قاد ال عاٌة إلٌه
ؽاٌية ننياك عي     ٌيل ل  .الممارسة ضن ا مص ر لككٌر من الضرر

ميين اليي عا، الييذٌن ٌتصييفون بمب اٌيية كابتيية وٌتمتعييون بمقيي ر، حقيية 
ولكييً ٌصييل المييرء إلييى نييذا المسييتوا، ع ٌييه ان ٌبييذل مب ييو اً )

انييان مكييل نييؤسء ٌبيي  ان (. كبٌييراً فييً اليي رن وتكيي ٌن الخبيير،
 ٌتخصصييوا إذن ولكيين فييً مكييل نييذا النييوع ميين العمييل، تخصصيياً 

بؽيً ان ٌ قيً نيؤسء النيان عي  اً ٌن .ك ٌاً وتبذل ل م العناٌة الفائقية
ميين المحاضييراد كييل اسييبوع وٌرسيي ون إلييى الميي ن اضخييرا إذا 

وع ى العموم ٌب  ان ٌقوم الي عا، المتمكنيون . ا تضد الضرور،
ؼٌر ان من الي  م . ببوسد فً مخت ؾ الم ن الصؽٌر، والكبٌر،

ان تع   إلى بم ر، الشبا  الم ماد العم ٌة اساسياً، التيً ٌبيري 
ن  ا إلى ح  ما بالمقارنة مع إ ار، الل بة ل ح قياد التيً ٌل يق تبا

لبٌعييً ان ٌكييون التيي رٌ   ."ال عاٌيية"ع ٌ ييا ظ ميياً اسييم ح قيياد 
ميع نيذا . الشامل مل وباً كذلك فيً المشيروعاد العم ٌية الخلٌير،

فييي ن مييين الممكييين تيييوفٌر العميييل فيييً نيييذا الحقيييل بسييي ولة إليييى 
 .اٌضاً " المبت ئٌن"

تتسييم نييذ  بأنمٌيية خاصيية .  قيياد المصيينعنتقييل انن إلييى حن
س تضيم القسيم الؽالي  ( والمعاميل)فالمصانع الواسيعة . بالنسبة لنا

ليك ان يا تضيم ذمن اللبقة العام ة، ع  ٌاً، وحس  بيل واككير مين 
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بعيل نٌنبؽيً ان . اكبر ا سام ا نفوذاً وتلوراً و ي ر، ع يى الكفياح
كيييل  ليييذلك ٌبيي  ان تكيييون منظمييية. ميين كيييل مصييينع حصييناً لنيييا

مين الخيارج، " متشيعبة"سرٌة من الي اخل بقي ر ميا نيً " مصنع"
اي ان ييا فييً ع  ات ييا الخاربٌيية ٌبيي  ان تميي  مباست ييا إلييى ابعيي  
مسافة ممكنة وبأككر ميا ٌكيون مين استبانياد مك ميا نيو مل يو  

ع ييى ان اؤكيي  كييذلك، ننييا، ضييرور، ان . ميين اٌيية منظميية كورٌيية
وسبي  ان  ".المع يم"القائي  تكون مبموعة من الكورٌن نً النيوا،، 

نبتع  ك ٌاً عين الينمل التق ٌي ي ل منظمياد اسشيتراكٌة ال ٌمقرالٌية 
لصييييييرؾ، بمييييييا فييييييً ذلييييييك االعمالٌيييييية الصييييييرؾ او النقابٌيييييية 

 -(المعميل)فمبموعة المصنع او لبنية المصينع ". المصنع"ح قاد
تمٌيي اً ل ييا عيين المبموعيياد اضخييرا التييً ٌنبؽييً ان ٌتييوفر من ييا 

بؽً ان تتيألؾ مين عي   صيؽٌر ل ؽاٌية مين الكيورٌٌن ٌن -ع   كبٌر
ٌت قون التع ٌماد والص حٌاد التيً ٌتمتعيون ب يا لمواصي ة  نالذٌ

العمييل اسشييتراكً اليي ٌمقرالً بأبمعييه فييً المصيينع ميين ال بنيية 
 حتى ان عضو لبنة المصنع ع ٌه ان ٌعتبير نفسيه وكيٌ ً  .مباشر،

وامرنييا والتقٌيي  ميين وكيي ء ال بنيية، م  ميياً بالخضييوع إلييى بمٌييع ا
انضوا " ببٌش فً المٌ ان"الخاصة " القوانٌن واضعراؾ"بكافة 

تحيد لوائييه وليم ٌعيي  لييه الحيق فييً التؽٌيي  عنيه اٌييام الحيير   ون 
لذلك ف ن تركٌ  لبنة المصنع مسألة تتمتع بأنمٌة . إبا ، رسمٌة

بالؽة، وتع  من بٌن الوابباد الرئٌسيٌة ل بنية السي ر ع يى تيوفٌر 
: ونيذا نيو تصيوري ل يا. ناسي  ل يذ  ال بيان المتفرعيةالتنظٌم الم

إضيافة إليى بعيض )تص ر ال بنة اضوامر إلى  سيم مين اعضيائ ا 
العمال، مك ً، ممن لم ٌبر ضم م إلى عضوٌة ال بنة ل ذا السب  
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او ذاك ولكنه ع ى   ر كبٌر من الفائ ، بفضل الخبير، التيً ٌتمتيع 
( تييً تربلييه بيياضخرٌنب ييا ومعرفتييه بالنييان والييذكاء والصيي د ال
تتشاور نيذ  المبموعية . لتنظٌم ال بان المتفرعة فً سائر اضمكنة

مييع ممك ييً المنلقيية وترتيي  إبييراء عيي   ميين اسبتماعيياد وتيي فق 
 ،ت  ٌقاً شيام ً فيً اضعضياء المرشيحٌن ل بيان المصينع المتفرعية
وتخضع م إلى استبوا    ٌق وتضع م  ٌي  اسختٌيار ك ميا  عيد 

وتحاول بصور، مباشر، ان تفحص وتي  ق اكبير  ،الضرور، لذلك
عيي   ممكيين ميين اضعضيياء المرشييحٌن إلييى ال بييان المتفرعيية إلييى 

وتقيي م فييً خاتميية المليياؾ  ائميية ضعضيياء كييل  ،المصيينع المعنييً
او تقتييرح  ،ح قية ميين ح قيياد المصييانع إليى ال بنيية ل موافقيية ع ٌ ييا

 إعليياء الصيي حٌة إلييى عامييل محيي   لكييً ٌؤسيين او ٌنتقييً لبنيية
ب ذ  اللرٌقية ٌمكين ل بنية ان تحي   مين ٌبقيى مين . متفرعة كام ة

كقاع ، عامة )نؤسء الوك ء ع ى ص ة مع ا وكٌؾ ٌمكن ا امت ا 
ميين خييي ل ممك يييً المنلقييية، ؼٌييير ان نيييذ  القاعييي ، مييين الممكييين 

ونظراً لما ل ذ  ال بان المتفرعة ل مصينع مين ( استكمال ا وتع ٌ  ا
 ر افمكيان حتيى تمت يك كيل لبنية انمٌة، ٌبي  ع ٌنيا ان نسي ر  ي

الصييحٌفة متفرعيية عنوانيياً تسييتلٌع بواسييلته توبٌييه اتصيياست ا ب
اي ان )وإٌيييي اع  ائميييية اتصيييياست ا فييييً مكييييان امييييٌن  المرك ٌيييية

المع وماد المل وبة فعيا ، تأسيٌن ال بنية المتفرعية ع يى الفيور 
فييً حاليية اسعتقيياسد تنقييل بصييور، منتظميية وكام يية إلييى مركيي  

 ذا ٌبي  اسحتفياظ ب يا فيً مكيان اميٌن س تسيتلٌع ان ول .الح  
ب ٌ ً ان إرسال العنوان ٌتقرر من (. تصل إلٌه الشرلة الروسٌة

تبعاً لما تيرا  وع يى اسيان الو يائع التيً بحو ت يا، س .  بل ال بنة
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ع يييى اسيييان حيييق س وبيييو  ليييه بتو ٌيييع نيييذ  العنييياوٌن تو ٌعييياً 
اً  ائ اً عن ال  وم افشار، واخٌراً، فق  س ٌكون امر".  ٌمقرالٌاً "

إلى ان الضرور، ربما حتميد احٌانياً او كيان مين المناسي  اككير، 
ب سً من ( وب ٌل عنه)ع ى تعٌٌن وكٌل واح  من ال بنة  راس تصا

فور تكيوٌن . تشكٌل لبنة متفرعة ل مصنع تتكون من ع ، اعضاء
نييذ  ال بنيية ع ٌ ييا الشييروع بتنظييٌم عيي   ميين مبموعيياد وح قيياد 

صنع تقوم بمخت ؾ الم ماد وتتفاود مين حٌيث  ربية السيرٌة الم
ونيذ  )مك ً، ح قاد سست م وتو ٌيع اض بٌياد . والشكل التنظٌمً

من انم الوظائؾ التً ٌنبؽً تنظٌم ا ب ي ؾ ان تيوفر لنيا خي ماد 
ومين ابيل ان تكيون بحو تنيا لر ياً مبربية  ،برٌ ٌة حقة تعو  لنا

 ،إنما لتسي ٌم ا إليى البٌيود كيذلكوفعالة س لتو ٌع اض بٌاد فقل و
( وتوفٌر مع وماد محي  ، بعنياوٌن العميال وليرق الوصيول إلٌ يا

وح قاد لقراء، اض بٌاد الممنوعة ومبموعاد لتعق  البواسيٌن 
وح قييياد فعلييياء توبٌيييه خييياص إليييى الحركييية النقابٌييية والكفييياح 
اس تصيييا ي، ح قييياد ل محرضيييٌن والييي عا، تعيييرؾ كٌيييؾ تكٌييير 

حيييول ) ييية وتواصييي  ا بلرٌقييية مشيييروعة تمامييياً اضحا ٌيييث اللوٌ
وبيييذلك تكيييون  يييا ر، ع يييى التحييي ث ( المكيييائن، المفتشيييٌن، إلييي 

ب لمئنان وع نٌة وتستلٌع التعرؾ ع ى النان وتستكشؾ حقٌقة 
ع يييى ال بنييية المتفرعييية ل مصييينع ان تحييياول  .(2)، إلييي  ماوضييياع

 شمول المصنع ك ه والقسم اضكبر من العمال وتكون ل ا شبكة من

                                                 
ة، ٌييي خل فيييً نيييرا اٌضييياً ان ننييياك حابييية إليييى المبموعييياد الصييي امٌ  - 2

عضوٌت ا العمال الذٌن ت قوا ت رٌباً عسكرٌاً او مين نيم ا وٌياء وخفياؾ الحركية 
 ..وذلك ل عمل فً او اد المظانراد وتنظٌم عم ٌاد ال رو  من السبن، إل 
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ان نباح ال بنة المتفرعة فيً (. او الوك ء)بمٌع اشكال الح قاد 
نشالات ا ٌنبؽً ان ٌقان استنا اً إلى وفر، ع   مكل نيذ  الح قياد 
وامت ك ا ل  عا، المتبولٌن و بيل كيل شيًء صيحة العميل المينظم 

 .فً تو ٌع اض بٌاد وبمع المع وماد والمراس د

ل تنظٌم، حس  ما ارا، باختصار، ٌب  ان ٌكون النمل العام 
سبيي  ان تكييون ننيياك لبنيية ع ييى ران الحركيية المح ٌيية : كالتييالً

عن نذ  . بأسرنا، ل نشالاد اسشتراكٌة ال ٌمقرالٌة المح ٌة ك  ا
اوسً شييبكة  ،ال بنيية تتفييرع المؤسسيياد والفييروع التابعيية ل ييا مكييل

ة بم ر، اللبقة العام (   ر افمكان)الوك ء التنفٌذٌٌن التً تضم 
ك  ا وتنظم ع ى شكل مبموعاد منلقة ولبيان متفرعية ل مصينع 

تنخرل نذ  الشبكة و د السي م فيً تو ٌيع اض بٌياد (. لاو المعم)
والبٌاناد والن اءاد واستصاسد السرٌة بال بنة وتنظم فً او اد 

كانٌييياً،  .الحييير  المظيييانراد وؼٌرنيييا مييين النشيييالاد البماعٌييية
مبموعيياد ميين شييتى اضنييواع تتفييرع ال بنيية كييذلك إلييى ح قيياد و

ر اشييكال النشييال السييري، ئ عاٌيية، نقييل، سييا)تخيي م الحركيية ك  ييا 
وع يى كافية المبموعيياد والح قياد وال بيان المتفرعية إليي ، ( إلي 

 سيم من يا سيٌع ن ب ياراً عين . التمتع بمرك  لبنة ولبنة متفرعية
رؼبتييه فييً اسنضييمام إلييى حيي   العمييال اسشييتراكً اليي ٌمقرالً 

وافقييد ال بنيية ع ييى ذلييك ف نييه سٌنضييم إلييى الحيي    الروسييً، إذا
بيييأوامر مييين ال بنييية او باستفييياق )وٌتع ييي  بيييأ اء وظيييائؾ محييي  ، 

، وع ٌييه ان ٌلٌييع اواميير اب يي ، الحيي   وتكييون لييه نفيين (مع ييا
حقوق اضعضاء انخرٌن وٌعتبر فً الحيال مرشيحاً إليى عضيوٌة 

لخييرون سييوؾ ليين ٌنضييموا إلييى عضييوٌة حيي   ... ال بنيية، إليي 
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مييال اسشييتراكً اليي ٌمقرالً الروسييً بييل ٌنتظمييون بح قيياد الع
ٌشك  ا اعضاء الحي   او تكيون ل يم ع  ية ب حي ا المبموعياد 

 .الح بٌة او اسخرا، إل 

اما فٌما ٌختص بالمسيائل ال اخ ٌية فٌكيون بمٌيع اعضياء نيذ  
اسسييتكناء . الح قيياد ع ييى  يي م المسيياوا، مييع بمٌييع اعضيياء ال بنيية

و . م. وكذلك ل)ل المباشر بال بنة المح ٌة الوحٌ  نو حق استصا
ٌعٌنييون ل ييذا ( او اشييخاص)الييذي ٌقتصيير ع ييى شييخص .( م.ص

نيذا الشييخص او اضشييخاص ٌبقييون فييً . الؽيرض ميين  بييل ال بنيية
كافيية المبيياسد اضخييرا ع ييى  يي م المسيياوا، مييع انخييرٌن الييذٌن 

إليى ال بنية ( س صيفت م الشخصيٌة)ٌكون من حق م تق ٌم البٌانياد 
وٌترتييي  ع يييى ذليييك ان اسسيييتكناء .م. و ص. م.ح ٌييية وإليييى لالم

المشييار إلٌييه ليين ٌشييكل اي انت يياك ابيي اً لمبيي ا المسيياوا،، إنمييا نييو 
إن عضيو . مبر  تنا ل ضيروري لمتل بياد العميل السيري التيام
إلييى " نييو"ال بنيية الييذي ٌمتنييع عيين نقييل اتصييال ميين  بييل بماعتييه 

الخيييرق المباشييير  ٌكيييون ميييذنباً بت مييية م.او ص. م. ال بنييية او ل
كييم ان  ربييية سييرٌة مخت يييؾ الح قيياد والشيييكل . لوابيي  ح بيييً

ول يذا فسيوؾ تكيون . التنظٌمً ل ا سٌتو ؾ ع ى لبٌعة الوظائؾ
تتيراوح ميا بيٌن نميل التنظيٌم )المنظماد تبعاً لذلك متنوعة ل ؽاٌية 

" اضككير حرٌية"اضش  ضٌقاً وصرامة واككر  مح و ٌة إلى النمل 
ع ييى سييبٌل (. ي س ٌقييوم ع ييى اسييان صييارموسييعة وانفتاحيياً الييذ

فيً المكال، ٌب  الحفياظ ع يى السيرٌة التامية والضيبل العسيكري 
كما ان مين الضيروري الحفياظ ع يى السيرٌة . مبموعاد التو ٌع

فٌ ييا ٌكييون ا ييل فييً مبموعيياد اليي عا،، ولكيين الضييبل العسييكري 



 31 

كما تتل   مبموعاد  راء، اض بٌاد الممنوعية او . ب ربة كبٌر،
ٌم المنا شاد حول الحاباد والملال  النقابٌية ا يل سيرٌة مين تنظ

ٌبيي  ان تكييون مبموعيية التو ٌييع تابعيية إلييى . ذلييك، ون ييم بييرا
ح   العمال اسشتراكً ال ٌمقرالً الروسً ول ٌ ا معرفة بعي   

وس ٌشييترل بمبموعيياد  راسيية . محيي   ميين اعضييائه ومحترفٌييه
تابعيية إلييى  ظييروؾ العمييل وصييٌاؼة الملاليي  النقابٌيية ان تكييون

كميييا ان ع يييى . حييي   العميييال اسشيييتراكً الييي ٌمقرالً الروسيييً
مبموعييياد الل بييية والضيييبال اوميييوظفً ال ولييية المنخرلييية فيييً 
التكقٌؾ الذاتً باسشتراك مع احي  اعضياء الحي   او اكنيٌن ان س 

بٌي  اننيا . تشعر احٌاناً بأن ل ذا التكقٌؾ ا نى ع  ية بيالح  ، إلي 
البة  العة بأ صيى  ربية مين  ربياد نلال  فً حالة واح ، مل

التنظييٌم فييً سييائر نييذ  المبموعيياد المتفرعيية وت ييك نييً ان كييل 
عضييو ميين اعضيياء الحيي   ٌنتمييً إلييى مبموعيية ك ييذ  مسييؤول 
مسؤولٌة رسمٌة عن توبٌه العمل فً المبموعة وان ع ٌيه اتخياذ 
كل إبراء ٌرا  مناسباً حتى ٌكيون تركٌي  كيل مبموعية مين نيذ  

كانٌ م عم  ا ك ه ومحتيوا ذليك العميل معروفياً المبموعاد او مٌ
ونييذا اميير تسييت عٌه  .م. وص. م. إلييى ا صييى حيي  ممكيين إلييى ل

الضرور، حتى تكون عن  المرك  صور، كام ة عن الحركة ك  يا 
وٌكييون اختٌييار مخت ييؾ المراكيي  الح بٌيية ميين بييٌن اوسييع  ائيير، 
 ممكنية مين النييان وتيتع م كافية المبموعيياد ذاد الليابع المتماكييل

( بواسيلة المركي )فً سائر اربياء روسيٌا الواحي ، اكير اضخيرا 
وباختصار ف ن نيذا . وتحذر فً حالة ظ ور من سٌن او مشبونٌن

 .اضمر ضروري ضرور، مل قة وحٌوٌة فً بمٌع الحاسد
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كٌؾ ٌمكن تحقٌق ذلك؟ عن لرٌيق تقي ٌم تقيارٌر منظمية إليى 
تقيارٌر إليى ال بنة، إرسال اكبر   ر من محتيوا اكبير عي   مين ال

م وال بنيية .م، اتخيياذ الترتٌبيياد التييً تسيي ل ع ييى اعضيياء ل.ص
المح ٌيية  ٌييار، مخت ييؾ الح قيياد، واخٌييراً بعييل اميير تسيي ٌم  ائميية 
استصاسد مع نذ  الح قاد امراً ال امٌاً إلى ال بنة وإليى المكتي  

، اي اسماء وعنياوٌن عي   مين اعضياء .م. و ل. م.الح بً لـ ص
 ا من ؼٌر الممكن اعتبيار عضيو الحي   كل ح قة لؽرض صٌانت

اليذي ٌنتميً إليى واحي ، مين نيذ  الح قياد  ي  ا ا واببيه إس عني  
وفيً ت ييك الحاليية فقييل ٌكييون . تقي ٌم التقييارٌر وإرسييال استصيياسد

الحي   ك يه فييً وضيع ٌسييتلٌع فٌيه ان ٌييتع م مين كييل ح قية تقييوم 
ائن ذليك وعن نا فقل تفق  اسعتقاسد والكم. بتنفٌذ العمل التلبٌقً

الذعر الذي ٌكٌير  بيٌن صيفوفنا، ذليك ضنيه إذا امكين الحفياظ ع يى 
الص د مع مخت ؾ الح قاد، ف ن من الس ل عن نا ع ى مبعيوث 

ل يذا في ن . ان ٌب  الب ٌل  فيوراً ومين كيم ٌسيتأنؾ العميل. م.من ل
اعتقال لبنة من ال بيان لين ٌيؤ ي إليى  ميار الماكنية بأكم  يا، بيل 

ذٌن ٌوبيي  ل ييم ع ييى اليي وام مرشييحٌن معيي ٌن ٌيي ٌح القييا ، فقييل اليي
وس  اعييً ل ييتحبج بييان إرسييال التقييارٌر واستصيياسد اميير . سيي فاً 

فلالميا كانيد : مستحٌل بسب  ضرور، الحفاظ ع يى سيرٌة العميل
او )الرؼبة متيوفر،، في ن بافمكيان وسيٌكون افمكيان  ائمياً تسي ٌم 

 .م.صم و .ك ل التقارٌر واستصاسد لالما كنا نمت( إرسال

ٌنق نيييا نيييذا إليييى مبييي ا نيييام ل ؽاٌييية لكافييية منظمييياد الحييي   
الذي تحتم فٌه الضرور، توفر ا صيى  ي ر  ونشالاته، ففً الو د

ميين المرك ٌيية فٌمييا ٌتع ييق بالقٌييا ، اسٌ ٌولوبٌيية والعم ٌيية ل حركيية 
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اح الكيييوري ل برولٌتارٌيييا، ننييياك بالمقابيييل ضيييرور، لتيييوفر فيييوالك
تع ييق ببعييل مركيي  الحيي   ا صييى  يي ر ميين ال مرك ٌيية فٌمييا ٌ

ع يى ع يم بيأحوال الحركية وميا ليه ع  ية ( وبالتالً الحي   ك يه)
ب  ان تو ع  ٌا ، الحركية بٌي  اصيؽر ٌ. بالمسؤولٌة إ اء الح  

عيي   ممكيين ميين الكييورٌن المحتييرفٌن الييذٌن ٌييأت فون فييً بماعيياد 
. ع ى ا صى  ي ر مين التبيانن وا صيى  ي ر مين الخبير، العم ٌية

الحركيية ان ٌتؽ ؽ ييوا إلييى اكبيير عيي   ممكيين ميين ع ييى المسييانمٌن ب
المبموعيياد المتنوعيية والمتنييافر، إلييى ا صييى الحيي و  ميين ا سييام 

وكيذلك إليى اللبقياد اضخيرا )البرولٌتارٌا المتنوعة ؼاٌة التنوع 
ٌب  ان تكون بحو ، الحي   س المع ومياد ال  ٌقية (. من الشع 

اد بييل فقييل المتع قيية بنشييالاد كييل مبموعيية ميين نييذ  المبموعيي
ع ٌنييا ان . واكمييل المع وميياد الممكنيية بخصييوص تركٌب ييا كييذلك

ولذلك السيب  بعٌنيه، )ول ذا ف ن ع ٌنا كذلك  .نمرك   ٌا ، الحركة
، (ضنه من  ون توفر المع وماد تصبح المرك ٌة امراً ؼٌر ممكن

وبق ر ما نستلٌع ان نضفً لابعاً س مرك ٌاً ع ى المسؤولٌة مين 
اعضيائه كيأفرا  ومين باني  كيل مين ليه الح   من بان  بمٌيع 

 ور فً العمل ومن كيل ح قية تعيو  إليى الحي   او ع يى اتصيال 
نذ  ال مرك ٌة شيرل مسيبق ل مرك ٌية الكورٌية و واء شياؾ . به

و . م.ل ا، وعن ما تتحقق المرك ٌة كما ٌنبؽً وتكون بحو تنا ص
م ، عن نا فقل ٌمكين لكيل مبموعية، م ميا ب ؽيد مين الصيؽر، .ل

وس تتصييل ب ييا فقييل، بييل وتتصييل ب ييا ع ييى نحييو  -صييل ب يياان تت
وفيً ت يك الحالية فقيل . منتظم بفضل نظام  ام ع ى خبير، سينواد

ٌمكن القضاء ع ى إمكانٌة نشوء عوا   وخٌمة من براء تركٌ  
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وإذ نوشيك انن . ؼٌر مناس  ح ث ص فة فح ا ال بان المح ٌية
حقٌقييً، ان نصييل إلييى وحيي ، فع ٌيية ل حيي   وخ ييق مركيي   ٌييا ي 

إذا ليم  ٌي اً ان نيذا المركي  سيٌكون عياب اً ٌب  ع ٌنا ان نتيذكر ب
ن خل ع ٌه فً الو د ذاته ا صى   ر مين ال مرك ٌية، سيواء ميا 
تع يق ميين ذلييك بالمسييؤولٌة إ اء المركيي  او إبقائييه ع ييى ع ييم بكييل 
صييؽٌر، وكبٌيير، فييً الوبييه انخيير ميين تقسييٌم العمييل الييذي ٌعتبيير 

وراد العم ٌية لحركتنيا وس ٌسيتلٌع اي عا ، واح اً من الح الضير
اعتراؾ رسمً بمنظمة من المنظماد ع ى اسان كون يا المركي  

ك ٌة، س ٌسيتلٌع نيذا ك يه ان ٌبعيل مين ش. م.القٌا ي وس إنشاء ل
ونيذ  ال مرك ٌية . حركتنا حركة موح ، بحق او الماكنة الح بٌية

لٌسد اككير مين حير ، تيؤ ي إليى خ يق حي   ب يا ي كابيد، إذا 
استمر مركي  الحي   مقلوعياً عين العميل التلبٌقيً المباشير مين 

اي ت يك ال بيان التيً تتيألؾ  ، بل ال بان المح ٌة مين الينمل القي ٌم
من بان  مين خ يٌل منيتظم مين اضشيخاص كيل مين م ٌقيوم بكافية 
اضعميييال  ون اسيييتكناء،  ون ان ٌتخصيييص فيييً نيييوع معيييٌن مييين 

ؤولٌة عيين إحيي ا العمييل الكييوري،  ون ان ٌأخييذ ع ييى عاتقييه المسيي
بعميل محي   وٌنبي   إليى لخير   مالوابباد الخاصة،  ون ان ٌقيو

بعيي  ان اخييذ  ع ييى عاتقييه وبييرد  راسييته واضعيي ا  لييه بصييور، 
وٌ يي ر بالتييالً ككٌييراً ميين الو ييد واللا يية فييً الضييبٌج  ،شييام ة

فً حٌن ان نناك، من بان  لخر، بم ر، كبٌير، مين  .الرا ٌكالً
ف ا س تع ييم ال بنيية عنييه اي شيييًء ح قيياد الل بيية والعمييال، نصييي

ونصف ا انخر بلًء وٌفتقر إلى التخصص بالق ر نفسه وليم تيتح 
ليييه الفرصييية إس   يييٌ ً سكتسيييا  خبييير، الكيييورٌٌن المحتيييرفٌن او 
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اسنتفاع من خبر، انخيرٌن، ٌسيت  ك و تيه بكونفرنسياد س تنت يً 
، وباسنتخاباد ووضع مسو ، ل نظام ال اخ ً مكل "حول كل شً"

إذا ارٌ  ان ٌعمل المرك  كميا ٌنبؽيً، ٌبي  ع يى . ال بنة بالضبل
ع ٌ ييا ان تصييبح منظميياد .  اسييال بييان المح ٌيية ان تعٌيي  تنظييٌم نف

" كمييال"،  ييا ر، ع ييى الوصييول إلييى "عم ٌيية"متخصصيية واككيير 
لٌن من . حقٌقً فً نذا المٌ ان او ذاك من مٌا ٌن النشال العم ً

مك ميا كانيد ) نياع والمنا شية شأن المركي  فقيل تقي ٌم النصيح واف
وإنما ع ٌه فً الحقٌقة  ٌا ، اسوركسترا، ول ذا ( ع ٌه الحالة سابقاً 

فمين الضييروري معرفية ميين ٌعيي ؾ ع يى نييذ  انلية او ت ييك ب  يية 
اي وكٌييؾ اسييت مد التع ٌميياد وتسييت م عنيي  العيي ؾ . واٌيين وكٌييؾ

و د ان تبي ا الموسيٌقى )ع ى كل للة ومن نو الذي ٌع ؾ نشا اً 
واٌيين ولميياذا وميين نييو الييذي ٌنبؽييً نق ييه وكٌييؾ ( صيير فييً اضذنت

فييً . وإلييى اٌيين وذلييك لكييً ٌكييون بافمكييان معالبيية التنييافر، إليي 
ميا س إنحين  -ونذا امر ٌب  ان ٌقال بصيراحة –الو د الحاضر 

نعيرؾ شيٌئاً عين العميل الحقٌقيً ل بنية مين ال بيان، ال  يم إس مين 
اننييا نعييرؾ شييٌئاً عن ييا ميين نيي اءات ا وميين مراسيي ت ا العاميية، او 

ؼٌيير ان ميين السييخؾ ان نتصييور ان . اصيي  اء ومعييارؾ لٌبييٌن
ح بيياً ضييخماً،  ييا راً ع ييى  ٌييا ، حركيية اللبقيية العام يية الروسييٌة 
وٌسييتع  لشيين نبييوم عييام ع ييى اسوتو رالٌيية، ٌمكنييه ان ٌكتفييً 

ٌنبؽيً تق يٌص عي   اعضياء ال بيان، ٌبي  ان ٌع ي  . بشيًء ك يذا
ان ذلييك ممكنيياً، بوظٌفيية محيي  ،، خاصيية إلييى كييل ميين من ك مييا كيي

ونامة، ٌبري ع ى اساسي ا محاسيبته، ٌبي  إ امية مركي  توبٌيه 
خاص وصؽٌر ل ؽاٌة وكذلك شبكة من الوك ء التنفٌيذٌٌن والعميل 
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ومواصيي ة  ،بكييل مصيينع كبٌيير ع ييى تلوٌرنييا وربييل كييل لبنيية
التو ٌع المنتظم لأل بٌاد واعلاء المرك  صيور،   ٌقية عين نيذا 

وعن مٌكانٌ م العميل ك يه، واخٌيراً ٌبي  تشيكٌل مخت يؾ  التو ٌع
المبموعييياد والح قييياد التيييً تأخيييذ ع يييى عاتق يييا ا اء مخت يييؾ 
الوظيييييائؾ او توحٌييييي  اضشيييييخاص القيييييرٌبٌن مييييين اسشيييييتراكٌٌن 
اليي ٌمقرالٌٌن وذلييك لكييً تكييون ال بنيية والمركيي  ع ييى ع ييم  ائييم 

نبؽيً ع يى نيذ  التوبٌ ياد ٌ–( وبتركٌب ا)بنشالاد نذ  الح قاد 
ان ٌعييا  تنظييٌم لبنيية سيياند بلرسييبورغ وسييائر ال بييان اضخييرا 
ل ح  ، ول يذا السيب  في ن موضيوع النظيام الي اخ ً س ٌحتيل إس 

 .انمٌة ضئٌ ة ل ؽاٌة

شرعد بتح ٌل مسو ، النظام ال اخ ً انل  اً من ن ؾ إبرا  
ولميل انيه  .المؽ ا اليذي ٌنليوي ع ٌيه ا تراحيً بصيور، اوضيح

ر واضيحاً إليى القيارا لكيً ٌكيون مين الممكين نتٌبة ذلك  ي  صيا
الب ء من  ون حابة إليى نظيام  اخ يً واسستعاضية عنيه بتقيارٌر 

مياذا ٌمكين . منتظمة حول كل ح قة وكل بان  من بوان  العميل
ل مرء ان ٌ رج فً النظام ال اخ ً؟ إن ال بنة توبه عميل البمٌيع 

ٌذٌييية إن ال بنيية تنتخيي  مبموعيية تنف(. ونييذا واضييح بحيي  ذاتيييه)
ماً فً بمٌيع اضحيوال وإذا  عيد إلٌيه الحابية في   ولٌن نذا م )

تتع ق المسألة بوبو  نظيام  اخ يً وإنميا بي ع م المركي  بتركٌي  
إن ال بنييية تيييوع (. ا ييينيييذ  المبموعييية واضعضييياء المرشيييحٌن إلٌ

مخت ؾ مٌا ٌن العمل بٌن اعضائ ا، ت  م كل عضو فٌ يا ان ٌقي م 
م ع ييى ع ييم بسييٌر .م و ل.ة وتبقييى صتقرٌييراً منتظميياً إلييى ال بنيي

بيرا تو ٌع يا  دع م المرك  بأٌة م ماإننا اٌضاً ٌعتبر )العمل 
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اككر انمٌة من ان ن رج فً النظام الي اخ ً بني اً ؼالبياً ميا ٌبيري 
بل مين نييم ضيع يى ال بنية ان تحي   بال(. تبان يه بسيب    ية  وانيا

ان . راضعضيياء البيي   ٌضييافون إلييى ال بنيية باسختٌييا. اعضيياؤنا
ال بنييية تعيييٌن مبموعييياد المنلقييية وال بيييان المتفرعييية ل مصييينع 

وإذا شئتم تعي ا نا ف ين تنت يوا من يا )وبعض المبموعاد اضخرا 
وس حابة إلى تع ا نا فً النظام الي اخ ً إذ ٌكفيً إعي م المركي  

تيينظم مبموعيياد المنلقيية وال بييان المتفرعيية الح قيياد (. بتشييكٌ  ا
ائي ، مين وضيع نيذا النظيام الي اخ ً فيً لٌن ننياك ا يل ف.. التالٌة

الو ييد الحاضيير لالمييا كنييا نفتقيير ميين الناحٌيية الفع ٌيية إلييى خبيير، 
وذليك فٌميا ٌخيص ( نفتق نا ك ٌة فيً بعيض اضمياكن)ح بٌة عامة 

نشييالاد مخت ييؾ المبموعيياد والمبموعيياد المتفرعيية ميين نييذا 
ومن ابل ان نكتس  مكيل نيذ  الخبير، ف ننيا س نحتياج إليى  ،النوع
ام  اخ يً بيل إليى تنظيٌم المع ومياد الح بٌية، إذا كيان التعبٌير نظي

إن كل منظمية مين منظماتنيا المح ٌية تنفيق انن ميا س ٌقيل . وار اً 
ؼٌر انه ب سً من نذا، لو . عن بضع امان لمنا شة النظام ال اخ ً

 ييام كييل عضييو بتكييرٌن نييذا الو ييد لكتابيية تقرٌيير مفصييل وبٌيي  
لوظٌفة التً ٌقوم ب ا، لكانيد فائي ، اضع ا  إلى الح   ك ه حول ا
 .ذلك إلى عم نا اعظم مائة مر،

والنظيام الي اخ ً س نفيع فٌيه س ضن العميل الكيوري س ٌتناسي  
كيي ، فالشييكل التنظٌمييً المحيي   .  وميياً مييع شييكل تنظٌمييً محيي  

ضييروري وع ٌنييا ان نحيياول إعليياء مكييل نييذا الشييكل إلييى سييائر 
امير مسيموح بيه إليى حي  ابعي  ونيذا . بوان  عم نا بق ر افمكيان

ممييا نعتقيي  ، عيييا ،، وس ٌمكيين ان ٌتحقييق إس مييين خيي ل إرسيييال 
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وع ٌنا ان نعٌ  ونكيرر )المع وماد ال  ٌقة إلى مرك  الح   فقل 
ففً ت ك الحالة وحي نا سيٌكون عني نا شيكل تنظٌميً حقٌقيً ( ذلك

 (.الح بٌة ال اخ ٌة)ٌتصل بمسؤولٌة حقٌقٌة وبال عاٌة 

رؾ إن الن عياد الخلٌير، واخت فياد اليراي ليم من منا س ٌع
وإنمييا ميين " لبقيياً ل نظييام اليي اخ ً"ٌحسييم ا التصييوٌد فييً الوا ييع 

؟ فخي ل السينواد اليك ث "باسسيتقالة"خ ل الصراع والت  ٌ اد 
او اضربع الماضٌة من حٌا، الح   كان تارٌ  معظم لباننا لافح 

ع اان مكيل نيذا الني ومن المؤسؾ بي اً . بمكل نذا الن اع ال اخ ً
لييم ٌتخييذ لييه شييك ً محيي  اً وإس كييان انفييع بككٌيير ل حيي   ولكييان  يي  

ولكين اي نظيام . اضاؾ   راً كبٌيراً مين الخبير، لمين ٌيأتون بعي نا
 اخ ً س ٌستلٌع خ ق مكل نذا التح ٌ  النافع والضروري ل شكل 

ف يذا اضمير س ٌمكين ان ٌحصيل إس مين خي ل ال عاٌيية . التنظٌميً
فً ظل اسوتو رالٌة لٌن بٌ نا وسٌ ة او س ح . ة ال اخ ٌةالح بٌ

لخر ل  عاٌة الح بٌة ال اخ ٌة إس لرٌق إبقاء مرك  الحي   ع يى 
 .ع م منتظم باضح اث ال اخ ٌة التً تبري  اخل الح  

فقل بع  ان نكون    تع منيا كٌيؾ نلبيق نيذ  ال عاٌية الح بٌية 
ا ان نكي ن الخبير، ال اخ ٌة ع ى نلاق واسع سيوؾ ٌكيون بوسيعن

وع ييى اسييان مكييل نييذ  الخبيير، . فييً تشييؽٌل مخت ييؾ التنظٌميياد
الواسييعة فقييل التييً تبمعييد ع ييى ميي ا فتيير، لوٌ يية ميين السيينٌن 
سٌكون بمق ورنا ان نضع نظاماً  اخ ٌاً س ٌكون مبر  حبير ع يى 

 .ورق
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