


 

  
 

 



 أوجين بوتييه
  
 

 .١٩١٣ يناير ٣، ٢في البرافدا، العدد : نشر ألول مرة
، دار  )باالنجليزيـة (األعمال الكامل للينـين     : المصدر

 ٢٢٤-٢٢٣، ص ص ١٩٦٦، ٣٦التقدم، موسكو، المجلد 
 )٢٠٠٥مايو (وجدي حمدي : ترجمة ونسخ

  
 كانـت   – ١٩١٢ –في شهر نوفمبر من السنة الماضية       

ى وفاة شاعر العمال الفرنسي، أوجين       سنة عل  ٢٥قد مضت   
، مؤلف النشيد البروليتاري الشـهير،  Eugene Pottierبوتييه 

هبوا ضـحايا االضـطهاد ضـحايا جـوع         ("االنترناسيونال  
 .)، الخ"االضطرار 

 



لقد تم ترجمة ذلك النشيد إلى كل لغات أوروبـا وإلـى            
طبقا نفسـه   -ففي أي دولة يجد العامل الواعي     . لغات أخرى 

أينما ألقاه القدر، ومهما أحس نفسه غريبا، بدون لغة، بدون          و
 سـيتمكن مـن أيجـاد رفـاق         –أصدقاء، بعيدا عن موطنه     

لقد . المألوفة لالنترنالسيونال ) refrain(وأصدقاء له بالالزمة    
 الشـاعر   –شكل العمال في كل مكان نشيد مقاتلهم القيـادي          

 . العالمي وجعلوا منه نشيد البروليتاريا–البروليتاري 
وهكذا يكرم العمال في كل مكان اآلن ذكـرى أوجـين           

ال تزال زوجته وابنته على قيد الحياة وهما تعيشـان          . بوتييه
لقد ولد  . في فقر كما عاش مؤلف االنترناسيونال كامل حياته       

كـان  . ١٨١٦في باريس في الرابع من أوكتوبر من سـنة          
ان فلتحيا   عندما ألف أول أناشيده وكان يحمل عنو       ١٤عمره  
 كان قد أصبح مقاتال بين المتـاريس        ١٨٤٨في سنة   ! الحرية

 .في معركة العمال الكبرى ضد البرجوازية
ولد بوتييه وسط عائلة فقيرة وظل كامل حياته فقيـرا،          
بروليتاريا، يكسب قوته من عمله كحمال، وفيما بعد كخطاط         

 .لموديالت األقمشة
 



لعظيمة فـي    مع كل األحداث ا    ١٨٤٠تجاوب منذ سنة    
التي شهدتها فرنسا عبر األغاني النضالية بإيقاظـه لـوعي          
المترددين، داعيا العمال للتوحد، وكان ذلـك درسـا قاسـيا           

 .للبرجوازية وللحكومة الفرنسية البورجوازية
تـم انتخـاب    ) ١٨٧١(في أيام كمونة باريس العظيمة      

ـ . بوتييه عضوا  . ٣،٣٥٢ صوت حصل على     ٣،٦٠٠ومن ال
 .وقد شارك في كل نشاطات الكمونة، أول حكومة بروليتارية

لكن سقوط الكمونة أجبر بوتييه على الفرار النجلترا، ثم         
وقد كتب نشيده الشهير، االنترناسيونال، في شـهر        . ألمريكا
 يمكن أن نقول في اليوم المـوالي للهزيمـة          – ١٨٧١يوليو  

 .الدموية في شهر مايو
تم سحق الكمونة، لكن انترناسـيونال بوتييـه نشـرت          
أفكارها في كامل أرجاء العالم، وهي اآلن حية أكثر مـن أي            

 .وقت مضى
، في منفاه، كتب بوتييه قصيدة، من عمـال         ١٨٧٦سنة  

ة العمال تحت نير    وفيها وصف حيا  . أمريكا إلى عمال فرنسا   
الرأسمالية، فقرهم، كدحهم القاصم للظهر، استغاللهم، وثقتهم       

 .الثابتة في النصر القادم لقضيتهم



 
 سنوات من الكمونة عاد بوتييه إلى فرنسـا         ٩وفقط بعد   

تـم نشـر المجلـد األول       . أين انظم من فوره لحزب العمال     
شـيد   وصدر المجلد الثاني، بعنوان األنا     ١٨٨٤لقصائده سنة   
 .١٨٨٧الثورية، سنة 

 .تم نشر عدد آخر من أناشدي شاعر العمال بعد موته
 حمل عمال باريس جثمان أوجين      ١٨٨٧ نوفمبر   ٨في  

 أين يدفن الذين يتم إعدامهم Pere Lachaiseبوتييه إلى مقبرة 
وقد هاجم البوليس بكل وحشية الجموع في       . من الكوميونيين 

وقد شارك جمع غفير فـي      . محاولة النتزاع األعالم الحمراء   
فلـيعش  "في كل جنب كان هنـاك هتافـات         . الجنازة المدنية 

لقد توفي بوتييه وهو فقير الحال لكنه ترك ذكـرى          !". بوتييه
لقد كـان   . هي حقا أكثر خلودا من األعمال المكتوبة لإلنسان       

وعندما كان يؤلـف    . واحدا من أكبر الدعائيين عبر األناشيد     
 العمال االشتراكيين يقـدر بالعشـرات       نشيده األول كان عدد   

لكن نشيد بوتييه التاريخي اآلن معـروف عنـد        . على األكثر 
 .البروليتاريين عشرات الماليين من



 نشيد األممية
 

  ضحايـا جـــوع االضطـرار          هـبوا ضحايا االضـــطهاد  

 هــذا آخــــــر انـــفـــــجــار         بـرآــان الـفكـر في اتـّـقاد   

   ثــوروا حـطـموا الـقــــيــود         هــــيا نحــو آــــل ما مـر 

 نـــوا أنــتـم الــــوجـــود آــو         شــــيـدوا الكون جديد حر  

 هبوا الح الظفر بـجـموع قـوية

  يـوحد الــبشــرغـــد األمـمــية 

 

 عـــلـيـنا العــبء ال منــاص         يـكـفي عــزاء بــــالخـيال   

  فـــفي يـــميــنـنا الـخـــالص         فــيا عـــــّمــال لـــلنـضال  

 دقــــــوه على احـــــمـرار          واحموا الكور ضعوا الحديد 

 فـــكـــوا الــــروح من اســار         يـريد الــشعــب أن يــسود   

  هبوا الح الظفربـجـموع قـوية

 يـوحد الــبشــرغـــد األمـمــية 

 

 مــأجـــوران لـألغـــنــيــــاء          حــكــٌم و شــــرٌع ظالمان   

  ذآــــــر حــقـوق الــفـقـــراء          غ الـمعــان  حــديــث فـــار

  فـــلـلمـــســـــاواة طــــريــق          دعــوا الهـــزء بالــمساواة  

 و الواجـبــات بـالـــحـــقــوق         الـــحــقــوق بالـواجــبــات   

  هبوا الح الظفربـجـموع قـوية

 بشــر يـوحد الــغـــد األمـمــية



 

 فــوق شـــواهــق الــعــروش         أســيادنــا المــسـتـثــمرونا   

 و لـم ُيـــبـقـوا لــنـا الـقـروش         آـــم سلــبـونا الماليــيــــنا   

 ُمــّص مــن دم الـعـــــــروق         ذهـــــٌب فــوق أن ُيـــــحـّد   

 و لــم يــرد ســـوى الحقـوق         يـــريــد الـــشعـب أن يـرد   

  هبوا الح الظفربـجـموع قـوية

  يـوحد الــبشــرغـــد األمـمــية

 

 أســـيــاٍد ســـمـموا الحــــياة          إنــنــا سـكـرنا مــن دخــاِن   

 فـيـنا وســــحـق الــطــــغاة         أذيــعـوا دعـــــوة األمــــان    

 فـفي إضــرابــنــا الخــالص          فـلإلضــراب يـا جــيـــوش   

 فـــعـنـدنـا لــهـم رصــــاص         أن يـأبــى ذلــك الـــوحوش   

  هبوا الح الظفربـجـموع قـوية

  يـوحد الــبشــرغـــد األمـمــية

 

 ـادحـيـن جــمـيعـا حـزب الك          الــعـــــمال والفـــالحـــون  

  فــمـا بـــقــاء الــخامــلــيــن            المــنـتـجـيــنأرض مــلــك

 مـــخــالــب الــمــفــترسـين         آــم تـمــزق الــــلحم مـــنـا   

 تــشـرق الشمس آـل حـيـن        أجــلــوا سـود الغـربان عـنا   

  هبوا الح الظفربـجـموع قـوية

 يـوحد الــبشــرـمــية غـــد األم



  
  

 : تأليف
 Eugene Pottierأوجين بوتييه 

--------------------------------- 
 

تخليدا لذكرى كومونة باريس االشتراكية     " األممية"كتب نشيد   
 الشـاعر   ١٨٧١مـارس مـن عـام       /التي تأسست في آذار   

كتـب  ). Eugene Pottier ( أوجين بوتييهالفرنسي التقدمي
، بعد فترة وجيزة مـن      ١٨٧١غنية في باريس عام     كلمات األ 

 ولد اللحن الذي وضعه بيير      ١٨٨٨في عام   . هزيمة الكومونة 
الذي كان عامال صناعيا يقود ) Pierre Degeyter(ديغييتر 

وكانت هذه الجوقة تقدم عروضها في      . جوقة موسيقية عمالية  
من خالل  . اجتماعات عمالية في فرنسا ودول أوروبية اخرى      

 ١٩١٠ه العروض فاز النشيد بشعبية كبيرة جدا، وفي عام          هذ
في كوبنهـاغن،   ) الثانية(أتخذ في مؤتمر األممية االشتراكية      

 .قرار بتبني نشيد األممية كنشيد للحركة العمالية العالمية
 

 قررت الحكومة الثورية السـوفييتية بقيـادة        ١٩١٧في عام   
ـ         مي لالتحـاد   لينين، تحويل نشيد األممية إلى النشـيد الرس



 حين قـرر    ١٩٤٣وقد بقي هذا الحال حتى عام       . السوفييتي
) الثالثـة (الزعيم السوفييتي ستالين تفكيك األممية الشـيوعية        

وتبديل النشيد السوفييتي إلى نشيد ذي طابع قومي روسـي،          
وذلك بحجة تشجيع الجنود الروس في خنادق الحرب العالمية         

 .الثانية
 
 


