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تعمرات  16§ به ا تعمرات و شأن يف لك ا س	كام هو ا ش	 س	 ملل ت,ة ، مل ملنفإن تطور القوى ا

5ا 9خفض  توى  ند يف  ية العمل يف الصني وا ?وجام سم س	 ه Bع م يضاف ، هذه الواقعة. ل
J هياLسابقة عن إ 9يب وتواTد بقاS قوية من اإلقطاع والعالقات ا ّهاد األ ل ج ضط

ية حتدد ّالرأسام ُ ب\ان، ل ثورة يف هذه ا `_ من ا لطابع املرa_ ا ل يتعلق األمر . ملق
ية gرجوازية ثورة دميقرا ب\ان  ثورية يف هذه ا بة jلحركة ا kط ب ل ل أي مرa_ ، لlس	

ية وا تاتورية العما nّحتضري مقدمات ا ل ّك يةّ qثورة Jشرتا هام . ل بط ا ملنا إذن أن  نض ميك9
تعمرات به ا تعمرات و ية الربجوازية يف ا ثورات اnميقرا ية  تا س	اجلوهرية ا ش	 س	 ط jل ل ملل  :مل

ية .أ بقة العما ليري مزيان القوى لصاحل ا لط ية ، ّتغ Sب\ من نري اإلمرب لحتر{ر ا تأممي (ل
سكك احلديدية، املصاحل نوك، لا ية أخ، لبا سات أ بومؤ حتق5ق الوaدة ، )رىج9س

تحقق بعد 5ث مل  ناك  5ة  ُالقو ت حه تغ_ اليت تقف ، م بقات ا سلطة ا ِاإلطاaة  س	 لط مل�
ية Sش أمحر، لوراءها اإلمرب� 5ة و ية وفال �Tركزي جمالس معا ّح ّ ل تاتورية ، ّ كإرساء د
ية، العامل والفالaني بقة العما نة ا لتدعمي  لط ّمي  .ه

ية .ب ثورة الزرا عاجناز ا بودية حتر{ر الفالaني، ل تغالل وا J لع من لك أشاكل س	
تعامرية Jية و سابقة عن الرأسام س	ا ل سني ، تأممي األرض، ّل لتحاختاذ إجراءات Tذرية  ّ ّ

نة  يايس األوثق بني املد �صادي وا J ت�الف ية الفالaني من أTل إقامة ا يو س	 ل لضع ق
 .والريف
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نقل  .ج نا ة ووسائل ا تطور الالحق يف ا لمع ا لص `، ¡ريهامول ه من منو حوما يصا
ية بقة العما لا يوعي ، ّلط نقايب وتدعمي احلزب ا ية ا بقة العما نظمي ا ش	جيب تطو{ر  ل ل لط لت ّ

سابه ية وسب يوم العمل من مثان qوإ نا بني امجلاهري العما  S5اد q موقعا  ل ّي حص ق
 .سا ات

سني  .د 5ات وبني ا ساواة بني القو lإقامة ا جلمل وفصل ) مساواة املرأة يف احلقوق(م
توى وإقرار نظام الطوائف وإلغاءك�9سة لاnوª عن ا يايس ورفع ا تعلمي ا س	 ا س	 ملل ل

5ة و¡ري ذ» ثقايف العام nى امجلاهري احلرضية والر يفا  .ل
ثورية نضال ضد إخفاقاهتاجناaاهتا أو ، لإن سري حركة العامل والفالaني ا ل يف ا

ثور متكن ا ت�دد إىل أي مدى  يني والربجوازية  يني واإلقطا Sلاإلمرب س	 ع س°ل ة ّ
يا لك ±امهتا اجلوهرية ية الربجوازية من أن حتقق  معلاnميقرا واجلزء ا³ي ال ميكن ، ط

ية۞ ثورة Jشرتا k تحقق مهنا إال qأن  ل   ّي
:2116, mai9   

  
 AlhadidiNidhal  

نطلق من هذه الفقرة من ثورية « نأقرتح  ىل الرفاق األعضاء أن  لأطروaات حول احلركة ا
تعمرات باه ا تعمرات وأ س	يف ا ش	 ملس	 سادس»مل ية ) 1928( ل الصادرة عن املؤمتر العاملي ا مملأل

يعة  القات   ªسأ نقاش  ية  يو با م ل ع طش	 تاجل سائدة يفناإل Çال( أقطارÆ ل ا ) ماملغرب وتوBس 
ثورية املطروaة فهيا يعة املرa_ ا لو  .طب

:2716, mai9  
 

ElghafariNaser   
�ظر  هاماتنlموضوع ±م و 5هساإل  .ف 

:4116, mai9   
  

Hassan Omami 
بعا إىل ظروف  هذه الفقرة ال Öالف حوÕ معوما إن أ دÆه  تقد أن املضمون العام  طأ لع

تاTه وإطاره العام ية ...نإ تا لأريد فقط أن أطرح املالحظات ا   :ل
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ية `ارشة ¡لبأ تعمرة  نا مل تعد  م ب\ا س	 بارة عن أنظمة ..من بوأ¡لهبا  5وS تع بlية مربطة  ت ع
ية Sالمربkية وال ل   .طدميقرا

ية املرتبة عن وصول رشاحئ من  تار ت,ارب ا تاجئ وا 9ا وفق ا تايل ±ا kنا و يا قراءة وا Þت خي ل ل ن ل قع لن م
سلطة يف مرص واجلزاàر وسورS العراق بقة الوسطى  jلا شل هذه الربجوازSت يف  ...لط فو

ثورة الربجوازية أي ما اصطلح يه لإجناز ±ام ا ية« ل  ت,ارب الو نا  هذه القراءة اليت »طل
5,ة النعدام  سار اجلديد  ثوري أو ا سار ا k يا إىل والدة ما عرف ن°أفضت äر � ل � æخي ل ي أل

بقي  ية أو ا SمربJ تحرر من لطإماكية  ل jل 5ادة أن ية دون ا ية اnميقرا ثورة الو لقي ا ط ن طل
ثوري بقة العام_ وحزهبا ا ية  يا لا jلط س	 نا ...لس	 متعا تإن  ية تطورا جم ي_ العقود املا ض عرفت  ط

èات  رست ا تايل ا kتوى املدن و بقة العام_ و�ركزا ±ام jلعامل  ىل  يا  لفيا ونو حن ل س	 jلط ع ممك
تربجز 9ه  بلرتة  ها اقرب  بح و يا من الفالaني وأ nلاj jل ص من هناك ±ام قد �كون  ....ضع

`ل الرأوزت اجت تغالل ما  J يل أشاكل بحت حمدودة Tدا من  قو أ س	 ` ية يف الريف قص لأسام
سة قد تعوض kلعالقة مع رTال اn{ن كذ» مطلب يوم معل من مثاين ، لك�9والعالقة مع ا

رسحي العامل يا مطلب العمل ووقف  òسا ات قد يقابñ آ نص ، خل ا...ن يني ا لمعوما أقرتح  حت
تاTه  .حتيايت ...نأ اله أو قراءته وفق رشوط إ

:2919, mai9   
 

Nidhal Alhadidi  
ية  يو ية ا ية ا³ي صاغ kخلصوص gرÆمج األ سادس لأل يوعي العاملي ا عاملؤمتر ا ش	 مم مم ل لش	 ل
`ارشة من  شاركة  تعمرات  باه ا تعمرات وأ ثورية يف ا مواألطروaات حول احلركة ا مب س	 ش	 س	 ملل مل

تالني س	الر5ق  ية Öاصة  ىل ضوء ، ف ية العا يو بات احلركة ا ياز نضج و k ملسد ع ش	 س	 � لج مك° م
ثورة ا تصارات ا لا ل ن5ة وJتصارات ن 5ةبلشف ية جاإليديولو ثا ية ا ية ضد اýهتازية األ يا ن وا ل مم س	 لس	

5ة  ثورة ا 5ة و ىل ضوء جتربة ا lوالرتو يسك لصل ò)1924 -1927 .( وقد أوىل املؤمتر اه�ما عظ�
نني يف  5ا ومطورا ألطروaات  تعمرة  به ا تعمرة و ب\ان ا ثورة يف ا يسأª ا ب س	 ش	 س	 ل ل لمب � مل lمل م

ثاين �صادية وق. لاملؤمتر ا J ياة ية  يا �صادية وا J يات يل اخلا k ناول قد و jلحق س	 س	 ص تفص لت ل
يني يو ثورة فهيا واجتاهات تطورها و±ام ا يعة ا ب\ان و عيف هذه ا ش	 ل ب لل رشهتا . ط Bهذه الفقرة 

يقة  تحفزÆ  ىل دراسة اكمل الو ثأوال  تعمرات «ل ثورية يف ا س	أطروaات حول احلركة ا ملل
تعمرات باه ا س	وأ ن»ملش	 يا  Þ 	س يوعي ن هم املوقف ا نقاش و يق ا نطلق  ش	أÖذها  ل تعم لمك لنفل
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سعى حنن سأª املطروaة مث  شفي آنذاك من ا Bا مل يو ، لبل عيو إىل إ�راء ت� ، 2012ش	
نا املعارص نا امللموس وäر خياألطروaات وتطو{رها  ىل ضوء وا  .قع

:1315, mai10   
 

Nidhal Alhadidi  
نق �5ت  امةلýريد  �ف  نا أن {كون معمقا وأن يقدم aلوال ومواقف واحضة وأن ال  تقا بýك . ش	

نة  ياغهتا  س	بعا الفقرة وقعت  ص تاTه وإطاره العام« ومضموهنا Õ 1928ط  كام يقول »نظروف إ
èا هبذا القول جيب أن نقرتب أكرث من مضمون هذه الفقرة  نا مل نضف  سن و �الر5ق  شف 9 لكح

نصل إىل حتدي شه  لونا ق �ه وما قد {كون ن تفظ gرا `ديئ و ام وا³ي مازال  �د ما هو  نم هحي
  .شاخ وجتاوزته األaداث

نا متحور حوها نقاشا سائل اجلوهرية اليت ميكن أن  Çفة  ديد ا تنت هذه الفقرة ا مل لتضم   :�ملك
ية العمل يف - ت,ة وجام سادس يف هذه الفقرة إىل ضعف تطور القوى ا ع أشار املؤمتر ا ن ملل

تعمرات وأ تعمراتملس	ا س	باه ا ية. ملش	 يايس  ىل ¡اية من األ نا يطرح سؤال نظري و مهو س	 : ه
تطور قوى  تاجتهل  تطور وبأي ناإل ية؟ ويف  SمربJ نة ب\ان يف ظل ا ت يف هذه ا q ل مي لهل

  Bسق؟
تعمرات بأهنا - باه ا تعمرات وأ `_ يف ا ثورة ا س	 aدد املؤمتر يف هذه الفقرة طابع ا ش	 س	 ملل مل ملق

ية gرجواز بة لاكفة الرفاق؟. يةطثورة دميقرا k بقي واحض ت�ديد ا س	هل هذا ا لط   لlل
ثورة - ها يف مرa_ ا يون  ىل  يو ية اليت يعمل ا هام األسا ل ذqرت الفقرة ا حتق ع ش	 5قس	 لمل

تعمرات باه ا تعمرات وأ ية الربجوازية يف ا س	اnميقرا ش	 س	 ملط ناك ±ام جوهرية أخرى . مل ههل 
ناك ±ام مل تعد مطروaة يف نص؟ هل  همل يذqرها ا    الوقت الراهن؟ل

�هنا وبني - ية الربجوازية وربط  ثورة اnميقرا سادس يف هذه الفقرة تعريفا  ب قدم املؤمتر ا ط jل ل
ية kلقول ثورة Jشرتا qا ثورة « :ل ب\ان  ثورية يف هذه ا بة jلحركة ا k بتعلق األمر ل ل س	 لlي

ية gرجوازية ية وا، طدميقرا تاتورية العما nحتضري مقدمات ا _aلأي مر ل ّك ّ يةّ  مث »qثورة Jشرتا
ثورية« :kلقول نضال ضد إخفاقاهتاجناaاهتا أو ، لإن سري حركة العامل والفالaني ا ل يف ا

ية  ثورة اnميقرا متكن ا ت�دد إىل أي مدى  يني والربجوازية  يني واإلقطا Sطاإلمرب ل س	 ع س°ل ّ
يا لك ±امهتا اجلوهرية ّتحقق مهنا إال يواجلزء ا³ي ال ميكن أن ، معلالربجوازية من أن حتقق 
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ية ثورة Jشرتا kq ناك مراaل وما . »ل نا؟ هل  ثورة يف ب\ا نظر الرفاق ملراaل ا هيف  ن ل ي q
  ند يف Jتقال من مرa_ إىل مرa_؟ّيه؟ وما هو احملد

بقي kلقول - تواها ا `_ و ثورية ا لط حتدثت الفقرة عن شلك اnوª ا حم سلطة «ملقل �اإلطاaة 
تغ_ اليت تقف بقات ا ِا س	 يةمللط Sش ، ل وراءها اإلمرب� 5ة و ية وفال �Tركزي جمالس معا ّح ّ ل ّ

تاتورية العامل والفالaني، أمحر ثورية يف مرa_ . »كإرساء د سؤال ما يه أشاكل اnوª ا لوا ل
س بقات  تاتورية أية  نا؟ د `_ يف ب\ا ثورة ا ّا تج ط ك ن س	ل شلك ملق `_؟ هل ا لد اnوª ا ملق

بة  k اليس ملزم�5يت أو ا سو jلا l	س لل يني؟ف عيو   ش	
Çل - سادس واألطروaات األخرى  ثورة كام يطر�ا املؤمتر ا يعة و±ام ا يف نقارب  م  ل ل ب qط
ية اجلديدة« 5ة؟ ويف نقارهبا أيضا مع »طاnميقرا ية الرتو ثورة اnامئة العام q املاوية وا ل òسكل

Çل  يوم  يارات ا ند بعض ا  ªتداو ماألطروaات ا ل ت ع ية«لمل ية ا ثورة اnميقرا با ط ثورة لا« و»لشعل
ية ية اnميقرا طالو ية ذات األفق Jشرتايك« و»طن ية اnميقرا ثورة الو طا ن ية « و»طل طاnميقرا

ية  اخل؟..»عJج�
:5915, mai10  

  
Nidhal Alhadidi  

نقاش سامهة يف ا 5ة الرفاق األعضاء ا لأرجو من  مل  .بق
:0216, mai10   

 
Ali M Zein  

9ا  سن kألخص واألعزاءقأحيي رفا   .أمميح العز{ز{ن احلديدي و
ية اليت قد±ا الر5ق احلديدي ثا فانطالقا من املداÖ_ ا ن   :ل

تاجخبصوص وضع قوى  رشق  و يف الوطن العريبناإل   :ألخصkملا
تعامر الرتيك J رش5ة اليت ظلت حتت ب\ان ا س	نظري أن ا ل قب ية  ومل بطر{رية الر يعدوته ا q ل ل

 _aهد املر ش$ي مل  òه يةف ?ب عاإلقطا سلطان الع%يناألرض أن�س  نا ات ، jل اكنت ملاك  لصوا
5ة  تطاعهتا ،  �راجعتآنذاكفاحلر k نطقة مل {كن نا فإن ا س	من  مل ية أنه ثورة اج� ع تقوم  ب

نطقة حتت نري و، ف5ة يف ت� املرa_ثقا نة الع%ية وقعت ا ملمع اندaار ا ن لسلط
`ل /نJتداب نظام الريعي ما  نطقة من ا تقلت ا تعامر الفرBيس ا Jق ل مل ن نظام إىل اإلقطاعيس	 ل ا
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تابعالرأساميل تعامرأفlش-  ل ا بقات مربطة kال س	ت  ت تا'اطبيعة -ط هنجها و،  ونو هنإ
يايس ية  وهذا ما مل -... لس	ا بقة gرجوازية و شوء  نسمح  ط l ط) شوء الربجوازية اكن أن إذب  B

5اته ونمرتافقا مع Jتداب ية، جaا متعات  ىل قمي اnميقرا طو�رافقت ت� الفرتة مع تعرف ا � 
تحرر الوطين، احلرية الربجوازيةو  واكنت، لوظل هذا الوضع حىت انفجرت ثورات ا
يةم حملليات ت� املرa_ الظروف ا 5ام الربجوازية وجود وق�ض ييت تقدي  سو بق Jحتاد ا 5 فل
ية« ��الفة مع العامل»طنالو ية  وم  نا ثورة gرجوازية تقمي أسس اnوª ا ثورية  يعة ا عا لص ب ل لطل

تقدمة  يح إن - ملا نا أخطأتلتصح أرجوا ا ييت -ه  سو متدت  ىل Jحتاد ا èات ا 5 هذه ا فل ع لف
ية 5اهتا ا 9سد aا لتقل ثور وج باره القطب ا k ية لا ت 5ة يف ، ي العامليعلعلم تحر تصار ا يفومع ا ل ن

يات  ها jلعلن يف أواخر ا 5اýهتا ومال تالني وgروز  ييت بعد وفاة  سو J9حتاد ا س	 5 �ل لس	تف حم خ
 ªثوري العاملي بل دو ند ا ها ا 5وي فمل يعد  ها ا تحرر الوطين يف مأز لوقعت حراكت ا س	 ب لل لل l ق

ها ية تعيل شان مصا Sحلامرب بقي ول سمل ا ياسة ا لطlهتج  ل س	 يةا وت SمربJ سلمي مع لتعا)ش ا ل ، ل
ي_األحزابكذ» احلال aال و نارص ýJهتازية ا k رتقتÖ5ث ا ية  يو لعم ا لع ع حش	  ل
5ةو تحر يفا تحرر الوطين، ل `ل حراكت ا بعة من  تقدم اليت اكنت  سرية ا ل�وقفت  � ل قم فمنت ، مف

بقات الوسطى 5ةّدمرت القطا ات  ولطا تا جاإل �صادية ون J فأفرغ: قخصخص القطا ات 
ية aاTات من يعمل فهيا 5,ة  دم قدرة الزرا ة  ىل  بالريف من ساكنه  تلن 5ون و، ° يفýزح الر

ية، إىل املدن نا ات الو ناك أيضا رضبت ا ن5ث  لص طه سات العامة اخلاصة الحقا وح - ساملؤ
بري من املوظفني ش- qطردت جزء   lشا أف شلكة  بؤس حول املدن الكربى  �ت أحزمة ا م Tل

تارS الرثة  kملقابل منا القطاع Jس	هتاليك اخلدمايت فازداد - العاطلني عن العمل  وليمن الربو
ياaة k ه�مJ	ية واخلدمات ولس ية الكام ت,ارات Jس	هتال لالعقار وا q نان ال ، ل بثال يف  لمف

ية نا ات أسا س	وجود  نا احلديث ، فلسطني واألردنو كذ» يف سورS، لص نا ال  9من  ميكه
شار J بقة  ام_ واسعة °عن  ثقفة �اكد �كون معدومة أو نط èات ا مل عن فالaني حىت ا لف

5ة يف5,ة حتر ساماألحزابتدTني  ون° يةةمل ا يو ع  تقده ، ش	 يطيأ، Æأعما ا ية : حمنه يف  لبالغا
بقاهتا طتلف  تغالل ومبخ J ناهتا واقعة حتت س	تلو ت,ارة ، ي يطرة  ىل ا èات ا تغالل ا لا س	 ملس	 لف

يةيف قطا اهتا  بوب-  س	األسا يطرة  ىل ، -...الوقود، حلا èات ا تغالل ا س	ا ملس	  املايل الرأسامللف
ت,ة ياد{ن العقارية وملنا³ي حيجب أمواÕ عن القطا ات ا ها يف ا مليو فرتتفع : ما شابه وظف

يوتأسعار èات ، األرايضو لب ا بقات هذه ا هذه ا ث_  ية ا يا èات ا تغالل ا لفا ل لطلف ملم س	 س	 لس	
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ية املربطة kخلارج الغريب يا تا س	 رشيق املامنع ولس	 سويات، الالممانع ولا رش ا ب5ث  حمل تن°  ح
`دأ الكفاءة وهذا ما {زيد أيضا من  واملكرماتو منعدم   العاطلني عن العمل أو أ دادي

èات يالقوا معال nى ت� ا 9ني  لفاملد تغالال من القوى ، لج يةس	ا يةلالرأسام ت�  ومل العا
èات املربطة هبا تا نقطة ، لف 5ق احلديدي من مداÖ_األوىللهذا ما أراه مبا خيص ا  ذرا ، ف الر

نظرةاألخطاء ىل  واإلطاª ىل  ية األخطاءو ل يف ا تعمل ووgمك نصوب أفاكرÆ، ئاإلمال ن9مك   م
نقاش حنو وطن حرو يد  ولنغين ا  .سعشعب 

:4717, mai10  
  

Hassan Omami  
ناين خصوصا رشيق وا با من الوضع ا بقد {كون الر5ق  يل الز{ن قارب ووىف Tا jلن مل ميكن ... ف

  : بضعة مالحظات  امةضافةإ
Æرg نا أن نضع ييا أرى أنه يصعب  ناه العلمي  لمهنج تلفة أيمبعجما  امة  ناقضات ا 5 حتديد ا لت

ها ية  نا وطرح احللول ا متعا ها  لاليت تعر لعلمف ت نة... جم �واص_ وتمت  رب صريورة  معيهذه ±مة  ... م
يا ...  أهنا ±مة حزب ثوريإضافة  Æيت حىت لو أخشصوأÆت,اوز إماك تقر أن هكذا ±مة 

يعه وما حنن حب... aاولت ية Bس	تطgرأيي ما  Æرg ست يه هو مقاربة  امة و جماTة ماسة إ � لل
9ا اليت أراها حمددة ف� ييل 5ه مبا خيدم أهدا نا  نا وإماكÆت  فلوا ف فعل تعريف واnفاع عن : قع لا
5ة gلك تالو{هنا تحر يه ذ» من فضح  ية مبا  ية ا يفاملار jل ن 9 يعس	 ن q� سامهة يف ... jلي يا ا Þملو ن

ية نضاالت امجلاهريية والعام لتلف ا ل يايس ±م  رب هذه خم لس	 خصوصا واجلانب الفكري وا
يايس ..الوا'ة  ية يف العمل ا بد بار  J سامهة يف إ ادة يه ذ» من  س	ومبا  ئ jلم ت م لن ع يع

  .واإليديولو;
يايس 9ا ف� خيص الفكر واملوقف ا نظر  5د و'ات ا ثا وأÖريا تقريب أو تو Þ	س ي ل لل lب ومبا  ...ح

نا معر يعا  ىل تطو{ر ذوا  Æفسا د ت مج سائل األخرى  5ا) توى املهنج أما ا ملهذا  ىل  مس	
بة وكإضافة k 5ارا تقد أن Jه�م بقطاع اخلدمات مل {كن  س	 ملا طرaه الر5ق ز{ن فأ لlع خ ف

نان أو املغرب وتوBس و¡ريمه بل Tاء مفر ية يف  بjلربجوازSت الكولويا ل وضا من طرف لن
  ...تقس	مي  املي jلعمل

ي هام املطروaة  ىل ا بة  k	ش لس	 lلمj يني يف لك ب\  ىل aدل تقد هعو توى األممي فأ ع و ىل ا ملس	
5ام به ثا قامئا بذاته جيب ا تطلب   ªسأ لقأن ا حب ت يا هو تما أ: فقط إشارات  امة ...مل خشص9اه  ?
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ية هذا املوقف رفعه ألول مرة الرفاق يف  ية  ية دميقرا بثورة و ط شعن تقادي ف5تنامط k يب ع و جي
يعة  يني أوال حيدد  ب ىل أمر{ن أسا ياطس	 5ا واج� نا حتديدا  متعا عاألنظمة القامئة يف  طبقت  جم

يا حيدد  Þ صادي� J ال عنÇ يايس  توى ا توSت دون عزل ا نشامال  ىل اكفة ا س	 س	 قس	 م ل مل مل
ناء Jشرتايك  ية حنو ا هام املطروح إجنازها إkن هذه الفرتة Jتقا بيعة ا ل ن لب ويف هذا ..ملط

سامهة يف هذهاإلطار ها تقربا مل يصعب حتديد القوى ا يا أن ±ا±ا  ثورة وإن اكن بد ي ا هي لكل
تارS يف هذه ... ±ام gرجوازية ية ال بد أن تلعب الربو تار ت,ارب ا يإمنا انطالقا من أ¡لب ا خي ل لل

ثوري بقة العام_ وحزهبا ا نظري  سلح املادي وا توى ا ثورة دور الرSدة إن  ىل  لا jلط ل ° س	 لل   .م
9ظمة يف مهذه فقط رؤوس أقالم أوية و¡ري  نقاش و�ر�ب أفاكرÆ رمبا يف ل تظار تقدم ا ت ا ل ن

تدعي ... حتيايت... لمقاالت و�س نقاشا فقط 5قة و 5ق احلديدي Tدا ±مة د س	ساؤالت الر òò ق ف
هادئ واملعمق ناول ا لا   .حتيايت و ذرا إن أطلت ...لت

:3220, mai10  
  
Brahim Ahensal  

نفاذ ، حتية للك الرفاق سا دÆ إىل ا ها  ىل شلك سؤال قد  لnي مالحظات أوية أصو ( غل
نارص املوضوع ثورة  ...«: طروaات أ الهTاء يف األ، عإىل kيق  متكن ا لإىل أي مدى  س°

يا لك ±امهتا اجلوهرية ية الربجوازية من أن حتقق  معلاnميقرا واجلزء ا³ي ال ميكن أن ، ط
ية ثورة Jشرتا k تحقق مهنا إالq ل ياق د ا Õ»ّي نص إال يف  نا أنه ال وجود  س	؛ ومع و ل فإن ، عي

نا  متعا )قراءة هذه الفقرة  ىل ضوء واقع  ت ساؤل حولجم °تدعي ا   :لس	
ية- شلك هو قفز  ىل قانون تفاوت : مهنج مالحظة  شلك احلديث عن gرÆمج هبذا ا لأال  (

متعات  5ة؟ وداÖل ا متعات الطر ية بني املركز اإلمربSيل وا تطور ا³ي حيمك الرأسام �ا �ف ل ل
تاج فهيا من ب\ إىل آ توى تطور ومنو قوى اإل `ا{ن  5ث  ية  k ناحملكومة س	 ي مبع °ت ح خر بل ل

ب\ الواaد؟   لوداÖل ا
ندما جيري احلديث عن - ية الربجوازية«ع  ثورة اnميقرا طا ثورة؟ »ل 5ادة هذه ا ل ملن تعقد  ق

ثورة؟ هل هو يف  هذه ا ت,ىل الطابع الربجوازي  لأ{ن  بقة الربجوازية فهيا وهذا اخنراطلي لط ا
5اýهتا وجعزها ا ية و يعهتا الالو 9ا جنمع  ىل  يل ما د لأمر  ط ط خس	 نم ب تح هام م مل5وي عن إجناز ا lب

سقف الربجوازي  تعدى ا لاملطروaة  لهيا؟ أم هو يف شلك وأسلوب مطاLهبا اليت ال  ت
F؟اإلصال  
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ساؤل أيضا نا ال بد من ا °و ثورة : له نجز ±ام ا بقة العام_ ملزمة وحمكومة أن  لهل ا ت لط
ثورهتا  5ا±ا  `ل  بالربجوازية  ق يةق شغل Jqkشرتا `غي أن  لق؟ مبعىن هل  ll 5ام عام جعزت تي

5ام  5قه؟ أم أن املطروح  لهيا هو ا لقالربجوازية عن  ثورة :  يف ثورة واaدة»بثورتني«حتق لا
ية ثورة Jqشرتا مترaل رضوري يف إنضاج ا ل؟ هل هذا ا Lية   ؟Jqشرتا

متىن أن  تاح يف aل�_ نقاش  هم يف aدود ا ئليت مم_ وأن  ýأمتىن أن ال �كون أ مل òسس	
  .يتواصل

:2719, mai11  
 

Arabi-Med Ali Al  
ساؤالت òمالحظات أوية يف ما قدمه إgراهمي من  ّل ّ:  

تعلق بفكرة- ّ ف�  ياق د ا Õ«: ي نص إال يف  س	ال وجود    »ل

هِمات ﴿ يا ا ية أنه يصوغ  يو ية ا َإن املغزى الر�يس لربÆمج األ LL مل Mئ L Lِ  لمِ ع ش	 مم ْ ِْ ِ ُِ ُ ََ ُ َ ِ ِِ ُ LO ل ََ ُ ِ َ ْ َ ِ ِ L
ية يو ية يف احلركة ا ِاألسا ِ َL Lِع ش	 ُس	 َO ل َ ِ َ ِ َ ية الجناز ت� َ َ وحيدد الوسائل الر ْ ِِ ِ َ َ َْ ِ َ ِL ئ�س	ِ L َ َ ُ P ُ َ

ية هذا الوضوح يف  يو ية ا تايل يقدم لفروع األ kهِمات، و ِا َُ ُ ُُ َ َِ Pِ ِL Lِع ش	 مم ُل O ل ِ َ ُ ِ ُ ُ ِ َ ِ ِL َ L مل
ثقة سري إىل األمام  يل ا ٍاألهداف والطرق اليت بدوهنا  َ ِ ِ بِ ِ ل تح Pِ َ َ ََ ُ ْ L َُ ِ َ س	ْ َُ ( َ ِِ ُ O ِ َ   س	تالني ﴾.ْ

ثورية ﴿ تجربة احلركة ا يف نقدي  ية أ ىل تأ يو ية ا gّرÆمج األ ل ل ل ع ش	 ّمم ّّ ل
ية ية العام لالعا سادسا ﴾.ّمل يوعي العاملي ا ّملؤمتر ا ل   لّش	

:1413, mai19   

Arabi-Med Ali Al  

ية يو ية ا تدعمي gرÆمج األ نقاش إنام هو نص  نص موضوع ا ّا مل أهيا الر5ق أن ا عّ ش	 مم ل ّ ل ّل ل ّ ّ ّ . ف
سادس وضع نصا امسه  يوعي العاملي ا ّفاملؤمتر ا ّ ل يةgرÆمج األ«لّش	 يو ّية ا عّ ش	 ّمم ونصوصا » ل

ئة مجمو ات أطروaات و ددها ثالثة يه  ثابة نصوص تدعمي الربÆمج يف  يأخرى  همب
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ية« يو ية ا ّأطروaات يف الوضع العاملي و±امت األ عّ ش	 ّمم نضال ضد «و» ل ّأطروaات يف ا ّ ل
يني يو ية و±مة ا Sّاحلرب اإلمرب عّ ش	 ّل ب\ان ا» «ل ثورية يف ا لأطروaات يف احلركة ا ّ َتعمرة ّل ملس	

تعمرة به ا َو س	 سادسابيان املؤمتر «ّكام وضع نصا امسه . »ملش	 ّيوعي العاملي ا ل ّونصا امسه » لّش	
ية اnاÖيل« يو ية ا ّنظام األ ّ عّ ش	 ّمم ّوأÖري نصا تضمن مجمل » ل ّاليت اختذها ذ» » القرارات«ّ ّ

  .املؤمتر

نا بني أيدي الرفاق أول �رمجة عرية لاكمل أعامل املؤمت ّولقد و بّ يوعي العاملي ّضع لش	ّر ا
سة أجزاء إال اجلزء األÖري وهو  سادس يف  ّا مخ ب\ان «ّل ثورية يف ا لأطروaات يف احلركة ا ّ ّل

تعمرة به ا تعمرة و َا س	َ ش	 ملس	 5دة » مل يع الرفاق قراءته قراءة  رشه قربا حىت  ّنقوم  ج ّ تط ي س	س	 )ب ّ l
نا من فقرته  نقاش  هÖاصة وقد انطلق ا ّل ّ16. 

:1413, mai19   

  

Arabi-Med Ali Al  

ية-   تك ا تعلق مبال ّ ف�  ملهنج حظ شلك هو قفز  ىل قانون  «:ّي ّاحلديث عن gرÆمج هبذا ا ل
5ة متعات الطر ية بني املركز اإلمربSيل وا تطور ا³ي حيمك الرأسام فتفاوت ا � ّ لّ ّل ّ«  

5ق أن  ّا مل أهيا الر ف ّ ية«ّ يو ية ا gّرÆمج األ عّ ش	 ّمم تاكV بني » ل تطور ¡ري ا ململ يقفز  ىل قانون ا ّل ّ
�هنا  ية ف�  ب\ان الرأسام با ّ لّ هَدةل ب\ان ا ملضطوبني هذه األÖرية و امل ا أطروaات «ولقد اكنت . ل

تعمرة به ا تعمرة و ب\ان ا ثورية يف ا َيف احلركة ا س	َ ش	 س	 ل ّ ملل مل تدعمي » ّ لنصا  ية «ّ gّرÆمج األ مم
ية يو ّا ع ية» لّش	 Sب\ان ¡ري اإلمرب ّيف ا ل �ه ت� األطروaات من . ل تقف  ىل ما قد مكام أنك  ّ س	 ّ

تعم َس	مي jلعامل ا س	 سامت ملتق سم مهنا يف مج_ من ا شرتك لك  سام أو أنواع  امة  ّر إىل أ ل ق ( ّق ّ
يعهتا  ثورية فهيا وحتدد  سار احلركة ا ية اليت تلعب دور aاسام يف  ية األسا باخلصو ّ ل م س	 طص ّ ّّ ّ ّ

ثورية ها ا ّوآفا ّ ل   .ق
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نا، يف صف�ة  ّوا مل أÖريا، أ شفي«ن رشع بعد يف احلديث عن »لُبلالربÆمج ا ُ، مل  B»مجÆرg« ،
�قول إن ف ثريا  رسع  ّال  ف ك ّ شلك«ت° ّاحلديث عن gرÆمج هبذا ا   .»...ل

:1413, mai19   

  

Arabi-Med Ali Al  

ية الربجوازية-  ثورة اnميقرا 5ادة ا تعلق  ّ ف�  ّ ط ّ ل ّي بق سأل : ّ ثورة؟«òأنت  5ادة هذه ا ّملن تعقد  ل » ق
تقد أنه سؤال غريب ّأ سؤال؟ W. ع Çل هذا ا يون  يو ّهل يطرح ا ّ ل ع مش	 ّ ّ ففي جمرى احلركة . ل

بالشفة ثورية {كون هدف ا لا ّ 5ادة مجمل احلركةّل 5ه. ق هو  متكن . فوذ» أمر ال ريب  ّلكن أن  }
توقف  ىل  دة رشوط  هدف فعال فذ» أمر آخر، فذ» أمر  5ق ذ» ا بالشفة من  ّا ّ ي لل حتق

ية ية وموضو ّذا عّ ثورية . ت سري احلركة ا ية حىت  ية فإن الضامنة الر بد 5ة ا نا ّلكن من ا ّ ل ò س	 ئ مل ّل ّّ ّ ئ�ّ ّ ّ ح ّ
يح هو أن ثوريةّلصح ىل الطريق ا ية  ىل مجمل احلركة ا بقة العام نة ا تحقق   ّ ّ ل ل لط مي ّت ه ّ.  

:1413, mai19    

  

Arabi-Med Ali Al  

ثورة- تعلق kلطابع الربجوازي  ّ ف�  jل ّي ّ:  

يل  نات من  ثورة من  بالشفة يف حتديد طابع ا نطلق ا `ال  ي ّ ل ل قي هل هو يف اخنراط «ختم
5اýهتا  ية و يعهتا الالو 9ا جنمع  ىل  يل ما د بقة الربجوازية فهيا وهذا أمر  خا نم ب تح طلط ط مس	

هام املطروaة  لهيا؟وجعزه 5وي عن إجناز ا ملا ا lية » لب ثورة اnميقرا يزي أوال بني ا ّوإنام يف ا ط ّ ل تم ّّ ّ ّ ل
َهد مضطالربجوازية اليت تقوم يف ب\ إمربSيل وبني ت� اليت تقوم يف ب\  ّ ّ يزي هو . ّ ّتموهذا ا ل

نني ية كام يقول  يالفكرة الر لس	 �ّ ه. ئّ 5,ة جتربة ثورية صا غويه فكرة اكنت  °ّ يوعي ن لش	ّا املؤمتر ا
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ية ف� بعد يو ية ا 5ه معل األ ثاين وواصلت تو ّالعاملي ا عّ ش	 مم ّ ّل ل نا ýريم إىل احلديث . ج ّوإذا  æ
5ام بذ»  يع ا نا ال  هَدة، فإ ب\ان ا ية الربجوازية يف ا ثورة اnميقرا لقعن ا تطملضط ن ل ط ّ س	ل ّB ّ ّ ّ

سل هاد اإلمربSيل ا J بار J ذ بعنيÖت�ديد إذا مل نأ ّا مل ت ضطل ع ب\انّ ّإن هذا . لط  ىل ت� ا
هَد ب\ ا �يس  تغال أول ور ية  Sملضطالوضع جيعل اإلمرب jلئ س	 ّل م هاد . ّ J تايل فإن kضطو ّ ّ ل

ثورة ّاإلمربSيل هو  امل أسايس يف ا   .ل

َهد kلطريقة  ب\ ا يطرهتا  ىل ا يع أن حتافظ  ىل  ية ال  Sملضطلكن اإلمرب ل س	 تط òس	ل ّ ّ
ية ّاnميقرا ط سارع إىل ا. ّ 9ع ³òا،  ها  ىل  ية وتعمل  بقات واألحزاب الر مت�الف مع ا مع ّ جعّ لط ّل

تلفة . ّأي إصالح دميقراطي Õ بعض اجلدية نو ة و هَد  ب\ ا ية يف ا بقات الر خما � ل جع ّلط م ملضط ّ ّ
َهد إىل آخر نفوذ من ب\  ساع وا Jمضط ّ ل òّ . ةTرnست  ىل نفس ا Çال  ّفاألقطار العرية  �ل مب ّ

�صادي وJج� J تطور قمن ا ّ ّ يايسل لس	ّعي وحىت ا تعمر . ّ بعض مهنا  َفضال عن qون ا س	 مل
)Sمين فهيا ...). فلسطني، العراق، سور شرتك فهيا يه أهنا  سمة العامة اليت  هتلكن ا ّ ò ّل ّ ّ ّ

ية  ّبقات ر جع بار املالكني العقاريني، gرجوازية مكربادورية(ط يون،  ّإقطا ّ ّ ّ q وحتكام أ'زة ) ع
ية  ّر سك(جع ية،  ع5ة، بريوقرا ّط ّ ية) ّريةملك Sإلمربk نة ّ ىل ص_  ل   .م�ي

تني  جعي³ّا، فإن هاتني القوتني الر ّ ّ ية(ّ 5ة واnا ّاخلار Öل ّ ّ ّتقفان وقفة Tدية أمام أي إصالح ) ج ّ
هَد تطورا حرا  ب\ ا ّدميقراطي Tدي فضال عن qوهنا تعارض  ىل طول اخلطّ تطور ا ّ ملضطّ ل ّ

تقال ولو اكن ذ» يف اجتاه رأساميل ّو ّ   .مس	

ية الربجوازية مطالب ّأما أن ثورة اnميقرا ّ �كون مطالب ا ّ ط ّل سقف الربجوازي «ّ تعدى ا لال  ت
Fثورة العام» اإلصال ي�دده جمرى ا ّفذ»  ل نت الربجوازية  ىل مجمل احلركة . ّس	 ّفإن  همي

9ذ  ثورة  تايل أ'زت  ىل ا kتفت  ىل هنوض امجلاهري وحطمت أ'زهتا امجلاهريية و موا ّ ل ل ّل ّ ّ
`ل تقل Õ نفوذ قوي، قبدا{هتا، و ئة حزب  5ة يف  يعة  ية  بقة العام بح  ّ أن  س	 ي طل ل jلط متص ه بلشف ّ

Fسقف الربجوازي اإلصال بلغ حىت ا ثورة مل  نا القول أن مطالب ا ّندها  ل ت ّ ل 9 ّع  .ّميك

:1513, mai19   
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Arabi-Med Ali Al   

ساؤ» òأما  5ا±ا «: ّ `ل  ثورة الربجوازية  نجز ±ام ا بقة العام_ ملزمة وحمكومة أن  قهل ا ق ل ت لط
ية؟ qثورهتا Jشرتا سابقفهو أغر» ب ساؤ» ا ّب من  ل ò . يعة همك  jلطب9ه Æجت عن سوء  ف ّلك

هَدة ب\ان ا ثورة يف ا ملضطالربجوازية  ل ّ jل ثورية يف هذ. ّ بقي jلحركة ا توى ا ّمفا هو ا ّ ل لط ه ّحمل
ب\ان؟ إنه عاميل وgرجوازي ّا   .ل

نرص الربجوازي؟ إهنم الفالحون ثل ا ّمفا ا³ي  ّ لع ّ مي يعهتم. ّ يني  بوالفالحون ¡ري اشرتا qبط هل .ّ ف 
W ية؟ 5ل Jشرتا نضال يف  ّنا إهناض الفالح  q س jل 9? ّ ّ ّإذن ف� يقوم مطلب الفالح . ميك

ّمعوما؟ يقوم مطلب الفالح يف األرض، املاء، إلغاء اnيون، اخل ته. ّ ملك95ه يعارض ýزع  ّ . لك
ث ها لكمة يف جمرى ا مية اليت يه الفالحون  بح من الواحض أن هذه القوة ا ³ّا،  ل ليص ّ ّ لعظ ّ . ورةّ

يايس  5ق مطالب الفالaني اليت يه يف جوهرها مطالب gرجوازية، هو األساس ا لس	ّو ّ ّ ّ حتق
ية  S5قة حتالف اإلمرب هم به الفالحون  ثورة وهو األساس ا³ي  هم بقوة يف ا ّالخنرا ل ّ حقل يف س	ط ّ

ية ية ا بقات الر ّوا ّ حمللّ جع ية . ّلط بقة العام ³ّ» ال ميكن أن نقول أن ا ل لط 5ام «ّ k لقشغل lعام ت
5قه �رص  ىل أ داهئا يف »حتقجعزت الربجوازية عن  ية أن  بقة العام �س بإماكن ا  ،l تفل ل ّلط

يف القوي ها هذا ا حللاnاÖل واخلارج دون أن {كون  ل يف إىل Tاýهبا . ّ حللوحىت تضمن هذا ا ّ
`ه إىل تطورها املفاجئ  ية وأن  ثورة الزرا يل ا شعل  ية أن  بقة العام ّجيب  ىل ا ن° ع ّ ل � ò ل تلط ّ ّّ ف

ّأن �كون Tاهزة jلميض هبا حىت اLهنايةو تعلق . ّ ية   Sال قضا�تطرح يف هذا ا ّبعا  تنظ مي س	 ّط ت
ية املركزية يف لك  تطرح ا ثورة متاما كام  5ة امجلاهريية ودورها يف ا نظامت الفال kّ ّ ّّ لقض س	 ّ ل ّمل ح ّ

ها ها وطا  ،ªوnية ا بعثورة ويه  شلك ّ ّ ث. قض نا إىل أن اnوª ا شري  ّلكن جيب أن  ل ه Bّ ّورية ّ
توى  تكون دوg ªرجوازية من 'ة ا  _` حملا ّس	 ية  ىل ) ّعامل وفالحون(ملق تاتورية دميقرا ّود ط ّك

شلك ّقا دة جمالس نواب العامل والفالaني من 'ة ا ل يعي . ّ ية، مفن ا يا بأما القوى ا س	 لّطس	 ّل ّ
ية يعين gرجوازية صغرية ثورية يو نا» قوى ثورية ¡ري  ّأن �كون  ّ ّ ع ش	 بقى اn. ه ³ّا،  وª ت

توى حملgرجوازية من 'ة ا ّ.  

تمرaل رضوري؟« ّهل هذا ا ية الربجوازية » ل ثورة اnميقرا نة يف ا تقد أن مراaل  ّأ ّ ط ّ ل ي ّع ّ مع ّ
9ه رضوري توم أكرث  مأمر  تعلق حبل . حم ية، وإنام  ثورة Jشرتا تعلق األمر بإنضاج ا ّفال  ّ يّ ّ q ّ ل ي
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ي ية يه ا ي�ا وهذه ا 5ة aال  ية الفال ّا ّ لقضّ لقض حص ّلقض ّ �احح ثورة . ملفة ا ّلكن Jتقال من ا ل ن
توقف  ىل ما حتقق  هو أمر آخر وهو معوما  ية  ثورة Jشرتا ية الربجوازية إىل ا ّاnميقرا ّ ي q ّ ل فط ّ ّ ّ

5ة املالمئة ية واخلار ثورة من جناaات و ىل مج_ من الظروف اnا ّيف جمرى ا ج ّ Öل ّ   .ّل

:1513, mai19   

  

Arabi-Med Ali Al  

سن أممي  حإىل الر5ق    :ف

ية« ية  ية دميقرا بثورة و ط شعن يب: »ط جييف  qيع ة األنظمة القامئة طب هذا املوقف  ىل حتديد 
نا؟ متعا تيف    جم

ناء Jشرتايك؟ وما ا³ي  ية حنو ا ها يف هذه الفرتة Jتقا هام اليت  جيوما يه ا ب ل لن يضع علنا مل
  نعتقد أن ±امهتا gرجوازية؟

qيف تقول �كون واثقا من مما تقدم ويف ذات الوقت ا³ي تقول أنه يصعب حتديد القوى 
سامه ثورة؟ملا  لة يف هذه ا

:0217, mai22   

  

Hassan Omami   

ت�دث عن ت�دث عن نظام اج�عي بديل  ىل نaني  ية  ية  ية دميقرا ن ثورة و ب ط شعن ط
نا مل ختضع األنظمة ية فأ Sالمربk 5وي ها ا ية نظرا الربا ت القامئة ويه أنظمة الو ل ب ت نظمن ل lط ط

يعي تطور ا نا مل تعرف ذ» ا Sرجوازg يعي وحىت بتطور  ل ت ب لطل بل خرجت من رمح ، ط
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بارش  تعامر ا Jمل بقة الوسط...س	 متعات لطوحىت ا تطور ا³ي عرفت ا �ى مل تعرف نفس ا ل
ية Çالباألور 5وي  ىل . م  ?ب أي جعزها ا هذا ا ية  نا ال ميكن ن �كون دميقرا lوأ س بل ط لت لنظم
يةأيإجناز  هام الربجوازية أو اnميقرا ط من ا يع : مل ية إ ادةلتصنا 5ة األرايض الزرا ع  ملك

5د  5ة اخلاصة و ها يف أفق إلغاء ا �وتوز مللك تاجòسيع تأمميناإل تعاوين وا ل الزراعي ا سعى . ل òإهنا 
س	�ت أو  5ة اخلاصة ولك أشاكل ا ية و�س إىل إلغاء ا تقإىل مرامكة الرثوة الو لن مللكط ل

Çل يدوي: مال�{زات  يزي بني العمل ا³هين وا لا lيس بني املرأة ، Lمت بوادي، ا جلاملدن وا ل
  .اخل...والرTل 

ناق نا وشعونا  ناقض بني أ يعة ا تإن  ب ت ت نظمب ل °%ر{ن ط تعرض ال ناحري ألن شعونا  سض  ت ب ت
ية وضد  ثورة الو يعة ±ام ا ية وهو ما حيدد  SمربJ نمرتابطني األول من طرف ل ب طل ط
$ي متارس القمع  بقاء حتت غطاء دميقراطي gرجوازي  ي_  اجزة عن ا فهgرجوازSت  ل مع

بارش عن طريق  هاد ا Jملو ناء الفويقأضط ية وتعجز لك أدوات ا ب'زهتا ا �واء للقمع ح عن ا
بط Jج�عي  ية أو قوانني  بقي وحرص تطوره مضن ممارسات gرملا jلضالرصاع ا ن تايل ..لط kلو

يد شعيب  ص�قد هذه األنظمة للك ر به kلعصابة يف ممارس	هتا هنب �روات ...تف ش	$ي أ هف
بة نظام . بشعونا ية أو ا5زن أو  Çل األويغار بعت بعض املفاهمي  س	ومن هذا األمر  ش	 ل Bن م
�اتورمعني إ باب أمام  .خل، ا{كىل خشص د سد ا سائدة  يعة األنظمة ا  Æتقد أن حتديد لأ ( ل ب لطع

5ةلك الطروaات  سات هذه نبإماكية اليت تومه حاإلصال س إجناز إصالaات من داÖل مؤ
يري أو  9اة  تغالل إىل  J ية ها من أداة  تغاألنظمة وحتو س	 jلتغط قل   .اإلصالحيل

يع a5 أرشت إىل  طبكام أرشت أ اله  ية اnميقح ثورة الو نة ±ام ا يةطل ية فإن القوى طرا لشعب ا
تارS الفالaني الفقراء  سامهة فهيا نظرS معروفة ويه إىل Tانب الربو ية ا يJج� مل باهلع  ش	وأ

بيت بورجوازية يا من ا nرشاحئ ا Çقفني ثوريني وا تارS و لgرو ن لي م أما القوى اليت ال ميكن . ل
ثورة  سامههتا يف هذه ا هن  لا مب ية أي لتك ست Jج� ية و يا عفأÆ قصدت القوى ا � س	 لس	 ل

ية يا بريات ا س	ا س	 لتع   .ل

�ه  بقة الوسطى اليت مل تعرف طورا صا دا كام عر 5وي  شوه ا فوهذا راجع إىل ا lلطj ب ل° ل
يوب  $ي حتمل لك  ب\ان الربجوازية  عا ف 5ل إىل ، هتامنظأهل 5ة و ممن تذبذب وإصال ح
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بقات  ساومة ýJهتازية ضدا  ىل مصاحل ا لطا èات اليت من املفرتض أهنا تعرب عهنامل . لفوا
ثرية Tدا Çل هذه املامرسات  Ç_  ىل  كواأل م ساؤالت . م هم  òأمتىن أن أqون وفقت أوال يف  ف

يا يف  Þنالر5ق محمد  يل و  .حتيايت.  kجلواب  لهيااإلماكن يف aدود اإلaاطةف

:3817, mai22   

  

Arabi-Med Ali Al  

نا بأن حتديدمك  تقد أنه إذا ما  سلمأ ّ باب«ّع سد ا سائدة  ليعة األنظمة ا ( ل ّب  أمام لك لط
5ة باب أمام رضب آخر من األخطاء» حالطروaات اإلصال �ح ا لفإنه  سعي . يفّ ّفا إىل إلغاء «ل

Çل س	�ت أو ال�{زات  5ة اخلاصة ولك أشاكل ا ما يدوي، : لتقمللك يزي بني العمل ا³هين وا لا Lمت
lيس بني املرأة والرTل،اخل بوادي، ا جلاملدن وا `ارشة أمام ثورة ا» ...ل نا  مإنام  يضع ية ّ qشرتا

ية و�س أمام ثورة gرجوازية و±امت gرجوازية لو±امت اشرتا q . نظري لفأ{ن {مكن أصل اخلطأ ا
ية. هنا ثورة Jشرتا ثورة الربجوازية وا يزي بني ا ت�ديد يف  دم ا qإنه {مكن  ىل وTه ا ّ ل ّ ل تم ل ّّ ل مفا . ّ

َه ب\ان ا ثورة الربجوازية يف ا سامهة يف ا ية ا ملضطيه القوى Jج� ل ل مل دة؟ تقول أهنا من ع
نظرية معروفة 5ة ا نا لا تارS«: حل Çقفني ثوريني  وليالربو تارS و باه الربو مالفالaني الفقراء وأ ي لش	

بيت بورجوازية يا من ا nرشاحئ ا لوا ن ساءل  ىل أي أساس . »ل نا بذ»، ال بد أن  °فإذا  نسلم ّ ّ
ية الربجوازية الصغرية(سlهنض الفالaني  ذ» النزتاع أرايض jلثورة إن مل {كن ) ¡لبومه أ

5هنا {كون األمر  ىل ا  ªوnلاملالكني العقاريني وأرايض ا ح ّ ندما قالّ نني  عنحو ا³ي وصفه  لي ّ:  

ية يف ﴿ ها امجلاهري ¡ري العام ية  بقة العام سيك أنه إذا ما جرت ا ّمل يذهب يف kل �رو ّ لّ ل لط ّ òمع
k ةa5ل تأممي أرايض املالكني العقاريني واإلطا بالد يف  ّا ّ س? يكون ذ» ل ية  س	ألوتوقرا فط ّ

ية الربجوازية«مبثابة إمتام  ثورة الو ّا ّ ن ّ تاتورية العامل والفالaني » طل ثابة د يا،  ّيف رو ّ ك مب س	
ثورية ية ا ّاnميقرا ّ ل ّط ّ!﴾  
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نظر سجمني يف ا نا أن ýكون إال  ّوكام �رى ال  ل l م9 نا عن . ّميك ت�دث  نني  هيح أن  ي ي ّحص ل ّ
تلف ع ب\ اإلمربSيل ا³ي  يا ا خيرو ل َهدّس	 مضطن أي ب\  ثورة . ّ يح أيضا أن ا ّو ل حص

ية  Sية املعادية لإلمرب ثورة اnميقرا تلف عن ا ب\  Çل ذ» ا ية الربجوازية يف  ّاnميقرا ل ط ّ ل خت ل مط
د هَ مضطيف أي ب\  ية. ّ `د سأª نظرية و ّنا أمام  ئ م م9 ّ ّ نا . لك عولو خطوÆ خطوة أخرى يف موضو

Sهاد اإلمرب J ذ  املÖنا أن نأ ضطوجب  بار من 'ة أنه  امل أسايس  لي J ّيل بعني عت
ية Sية املعادية لإلمرب ثورة اnميقرا ّيف ا لّ ط ّ سادس . ّل يوعي العاملي ا يف يصوغ املؤمتر ا يك  ّإ ل ش	 q ّل ل

ية ّهذه الفكرة األسا   :س	

ية الربجوازية يف ﴿ ثورة اnميقرا تعمرات عن ا ية الربجوازية يف ا ثورة اnميقرا ّمتزي ا ّّ طّ ّ ل س	 ط ّ ّل ملّ �
نري اإلمربSيلب\  تحرر الوطين من ا نضال من أTل ا k اصة بصلهتا العضويةÖ ،لتقل ل ل ّس	 ّ ّ ّ ّ . م

تعمرات  به ا تعمرات و ثوري يف لك ا سار ا بري  ىل ا س	إن العامل الوطين Õ تأثري  ش	 س	 ّ ل مل qمل مل ّ
ية سحق امجلاهري ا ية gاكمل فظاعهتا اليت  Sبودية اإلمرب ت,ىل ا 5ّث  بّ ò ل لع لّشعت ّ كام ميكن . ح

سب بل يغري أيضا، يف jلعا ية والفالaني  بقة العام ّمل الوطين أن يؤ�ر ال يف حركة ا حف ل ّلط
بقات األخرى ثورة، موقف لك ا لطجمرى ا ّ   ﴾.ّل

نقطة اليت بدأت احلديث فهيا، هو أن احلركة  k نا، ويف  القة نا  `ا شد ا ّفأول ما  لّ ه ه ن (° ّ
هَد جتر وراءها مجمل امجلاهري  ب\ ا ثورية يف ا ّا ملضط ل ّ يةّل ّا نضال ضد . لّشعب ّألن اندالع ا ّ ل ّ

ية من 'ة أهنا موضوع ذ»  يا ساaة ا هاد اإلمربSيل يدفع kملاليني إىل ا Jّ س	 س	 ّل ّ ل ّ ضط
هاد Jسادس. ضط يوعي العاملي ا تابع املؤمتر ا ّو ل ش	 ّي   :ل

شلك حمور ﴿ ية  ثورة الزرا ية ا تحرر الوطين، فإن  نضال من أTل ا ّإىل Tانب ا ò ع ّ ل قض ل ّل ّّ ّّ
ثورة  ّا تقدمةل تعمرة ا ب\ان ا ية الربجوازية يف ا ملاnميقرا س	 ل َط مل ّ ّ ّ﴾  

  :ويف موضع موايل

تفان من أTل ﴿ 5ادة الفالaني إال إذا Æضلت  سب دور  ية  بقة العام يع ا بوال  q ل لط قتط ّ òس	
ية إجنازا اكمال، وأن �كون  ىل رأس نضال  ثورة الزرا ّمطاLهبم اجلزية ومن أTل إجناز ا ع ّ ل ّئ

aأوسع جامهري الفالSال ثورa ية ية الزرا ّني من أTل aل ا ّ ّ ع ّلقض ّ﴾  
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lىس أن  ها بدقة وحبذر امجلتفأنت  ها مطالب حمددة، جيب  ثورة  سامهة يف ا 5قاهري ا حتقل ّ ل ّمل
هّن. qبري ية؟ W. نتكفاألخطاء مع الفالaني أصعب مما  ّلكن هل يه مطالب اشرتا q . ّإهنا

سوا اشرتا. ّإجامال مطالب gرجوازية ل�والفالحون  همّ بطبعيني  q .  

ية  ثورة جند الربجوازية الو سامه يف ا ية اليت من املمكن أن  ّكام أن من القوى Jج� نّ ّ ل ò طع ّ ّ ّ
ية مهنا نا èة ا ّوحتديدا ا ع ّلص تة لكن . لف Þ 5ة و¡ري ساومة وإصال سامههتا  بيح أن  م م ّحص ح

ية 5ة وحىت العام برية من 'ة تأثريها يف امجلاهري الفال ّخطورهتا  ل qّ ّ هو األساس وما . ح
سامههتا؟   ملاملوضوعي 

تعمر، يوافق أيضا ﴿ شعب ا ية ا³ي يوافق مصاحل لك ا Sب\ عن اإلمرب تقالل ا َإن ا س	 ل ل ل ملس	 ّ ّ ّ ّ
ية ّمصاحل الربجوازية الو طن ّ﴾  

هَد وضع Öاص ية يف ب\  ّلكن jلربجوازية الو مضط   :طن

بري مربطون gرأس امل﴿ يني مه إىل aد  يني ا تلف الرأسام تإال أن  q حملل ل ال اإلمربSيل من ّخم
نو ة Tدا بارشة و رب طرق  هم ا �Öالل مصا ممل `ارشة جزءا . حل ية أن �رشو  Sمميكن لإلمرب ّ ل

نا، و ىل نطاق أوسع مما فعلت حىت اآلن، . هاما مهنم ّوميكن أن ختلق هلم موقعا  معي
بد شعب ا شدات  تغل أدىن؛ �æارس  يط جتاري؛  æَمكربادور؛ qو تع jل ° س	 س	س	 ملمك ّ حم لكن . ِ

�اكري األ ىلاإلمرب J تغل يد وا يد ا ها مبوقع  تفظ  ية  Sح ِس س	 ب س	 حت ملل لع لنف فال توافق . ّ
تطور  ية، و ىل إماكية ا يطرة حرة jلربجوازية الو ية أبدا  ىل  ية عن طوا Sّاإلمرب ّ ل ن ن س	 ع ّل طّ ّ

تقل و ّالرأساميل ا شعب » احلر«ملس	 يادة  ىل ا ّوا ل تقل«لس	 ّا ناقض املصاحل . »ملس	 تنا، {كون  ه
يدبني الربجواز يا وجوهرS  ىل هذا ا ية، موضو Sتعمر واإلمرب ب\ ا ية يف ا لصعية الو ع ل س	 ل ّن َّ مل ط ّ .

ية �يض جسود الربجوازية الو ية  Sّفاإلمرب نّ طل ّ  ﴾تق
:1514, mai26   

  
Hassan Omami  
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رس ة  5,ة لقراءة  بط إما  k ه� توعب ما  تقد انك مل  5قي محمد أ م°ر ك ò° ? نف لض ت س	 أو أن ، ع
èة و¡ري واحضة تب هبا  س�الطريقة اليت أ 5دال: ك جتأمل هذه امجل_ اليت مقت kلرد  لهيا   ن

تلف حوها نا ال  لسرتى أ خن   :ن
5ة اخلاصة ولك أشاكل « ية و�س إىل إلغاء ا سعى إىل مرامكة الرثوة الو مللكإهنا  ل ن òط

Çل س	�ت أو ال�{زات  ما يدوي: لتق يزي بني العمل ا³هين وا لا lيس ، Lمت بوادي، ا جلاملدن وا ل
ناقض  .خل، ابني املرأة والرTل نا وشعونا  ناقض بني أ يعة ا تإن  ب ت ت نظمب ل نا ط بناحري ألن شعو ت

ثورة  يعة ±ام ا ية وهو ما حيدد  SمربJ ر{ن مرتابطني األول من طرف%° لتعرض ال ب ل طت س
$ي بقاء حتت غطاء دميقراطي gرجوازي  ي_  اجزة عن ا ية وضد gرجوازSت  فهالو ل مع إهنا « طن

يةأيòسعى  سعى إىل مرامكة الرثوة الو ية  ية ا ية اnميقرا ثورة الو ن ا ò ب ط ن طل شع   »لط
بعا ال ميكن أن مير إال  رب إصالح زراعي Tوذ تأمميذط»  يع وا لري وا و¡ريها من  لتصن

ثوريةاإلجراءات سائدة. ل ا س	�ت ا تلف ا سعى إىل القضاء  ىل  لوال  تق خم òل.  
ية يه ±ام gرجوازية  ية ا ية اnميقرا ثورة الو ?ني أن ±ام ا �ه  ببعودة رسيعة إىل  ط ن ل شعت ط لك ت ي?

بعا ويه  ية  ست اشرتا طو q ية ا³ي بدوره مرa_ أوىل ل� ية لالتقال إىل Jشرتا تقا qمرa_ ا ن ل ن
ية يو تقدم حنو ا عمن مراaل ا ش	   .لل

تايل شه اآلن هو ا نا شلك ا³ي  لا ق ن 5ادة ¡ري : مل ية  يا ناك رضورة نظرية و لقهل  س	 س	 ه
ثريا  ثورة وال هيم  ت� ا تارية  كgرو ل ل هالي 9ا  ىل مضموهنامسا هام الربجوازي، تفق إن ا يا هل ا Þمل ة ن

نة من  يا  ىل رشاحئ  يا ثورة الجنازها جتزي وتربر الرهان  ياملطروaة  ىل ت� ا س	 س	 معل
ية ية أو و نا نالربجوازية أاكنت  ع   .طص

ية نا الكولويا متعا ية يف  ناك gرجوازية و لهل  ن ت ن جمه   ؟ط
`ل هزمية  يدÆ إىل ما  ئ_  قهذه األ تع تحريفي ا³ي ساد داÖل األحزاب 1967س	 ل أي الفكر ا

نظ�ت ا هالتوا ي_ äر ية العرية  خييو ط ب ع  .حتيايت. لش	
:2610, mai28   

  
m AhensalBrahi 

شكـل   :لفـي ا
ها إىل- سابقة  ئليت ا ناول محمد أ فصنف  ل س	 ، مردفا هذا »أغرب« و»ختمينات« و»غريب«: ت

يغة األمر  يف kس	هتالل  تو بصا ص ثالث مرات! »ا مل«ل وألول مرة أصادف من . لا³ي qرره 



20 

ناهئا؛ ما  دا تقمي معرفة بدونه، بل هو املدÖل  سؤال ا³ي ال  بتغرب من طرح ا س	 ل لس	 ò  إن )
يع الظروف، ¡ري قاب_  ناك أجوبة Tامعة مانعة صاحلة للك زمان وماكن ويف  مجاكنت  ه

ها من ذاهتا أو ما شالك متد إطال يني ألهنا  قساءª وا òس	 تح ويف هذه احلال ýكون أمام ... لjلم
تفكري ¡ري  لمي  .لمنط من ا

- »Õ ياق د ا نص إال يف  س	ال وجود  ية و: »ل يا سات  تاج مال س	لك نص هو  س	 � تضافر ن
ية بقي ... عظروف اج� توى تطور الرصاع ا ية حمددة تعكس  لطنة يف مرä _aر س	 خي مي مع

يل امللموس jلواقع احلي امللموس ت� ناء  ىل ا 9ه  تايل من الرضوري إ ادة  kلآنذاك، و ل ب ي �ل  .حت
 :ْعـود  لـى بـدء

شأن سؤايل- ثورة؟«: �  5ادة هذه ا لملن تعقد  ق هل يطرح «: ف عقب الر5ق قائال»ُ
سؤال؟ يون هذا ا يو لا ع سم»لش	 5ق وا تد حل نعم، يطرحونه  ثورة : قjل 5ق يف أن هذه ا لتد قjل

بورجوازية  ية ا لاnميقرا ية وسريورة Jتقال إLهيا- ط ثورة Jشرتا نمكقدمة  q  املوqول إجنازها -jل
ها  بقة العام_ و ىل انفصا بقي  لت�الف العامل والفالaني جيب أن تقوم  ىل ال�{ز ا jلط لط ل

تق ية إال س	وا ية Jشرتا ت�الف لن {كون يف صاحل ا سم يف أن هذا ا ميي؛ و ها ا qال لقض ل jلح لتنظ ل
5ه 5ة  نة ا ها موقع ا �ال تارS وا 5ادة الربو فإذا اكن  بق ل ح لطبق مي لهي  .ل

هم يف وارد أن كربجوازينيوالفالحون  بقي ما  تذبذب ا يد احلي  جيعل صغار مه ا لط jل لتجس	
بقات احلامكة لطسقطوا أمام إغراءات ا 5ة ) يازاهتا، سواء اكنت  ملك واملالكة دفا ا عن ا م�

5ة  سزي ها gلك احملاوالت ا 5ة اليت يقومون من أ يفاألرض أو حىت جمرد ومه هذه ا Tل لمللك
 .jلحفاظ  لهيا

9ة وأن يضع يف  ئ_ ا يه، أن يطرح لك األ يوعي بñ الرضوري  ملمكإن من واجب ا س	  ل َش	 ْل َ
باره أسوء  ناء قراءة أوتJح�العتا يل أي ظاهرةث أ  .حتل 

:5318, mai28  
 

 Nidhal Alhadidi   
هاال اإلشادة gاكفةجتب أو   .معق مداÖالت الرفاق جلد{هتا و

9ـصال- 5ق أ ح ر 5ـق العـريب، ويه : ف ية حـول مـداÖالت الر فإذا جتـاوزÆ مالحظاتـك ا لـشلك
9عـة  �فقان وأن الر5ق العـريب قـد قـدم إTـاkت  9ا، أرى أýكام  يا مقبعا ¡ري جوهرية يف  ف م ق س	 ط
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تك األو ــدا ــيت طرحهتــا يف م ساؤالت ال ــن ا ــد م ــىل العدي Öل  ــ بة أدعــو.ىلل° نا kو 	ســ ه إىل مل
تsدام مفردات أكرث ودية   .س	ا

5ق أممي- يون من :ف ر يو �س ا ع  لش	 ثـورة»يقرر«ل يـة أم ال يف ا شارك الربجوازية الو ل هل  ن òط. 
سأª مربطة kلظروف امللموسة للك ب\ تا يـه املـؤمتر ،مل يق أكـد  ناقض موضوعي  ناك   ل  مع ت ه

يه الر5ق العريب وه تالني وأشار إ سادس و فا ل س	 تعمر ل به ا ب\  ناقض بـني ýـزوع ا س	و ا شـ	 لـ ملـت ل
هاد اإل Jتقل و ضـطإىل تطور حـر و تطـور، هـذا مـربSيلمـس	 تطـور «ل ا³ي يعرقـل ذ» ا لا

تقل يـة »ملس	احلر وا تار 5ـة وا خي يوافـق مـصاحل العـامل والفالaـني ويوافـق أيـضا املـصاحل ا ل لطبق
ية و�س اآلية أو مـص تار ية، أقول املصاحل ا نjلربجوازية الو خي ل لن نـة يف ظـرف ط معيل�ة رشحيـة 

ــني ــق . مع ــاقض املوضــوعي خيل ن ــةلتهــذا ا ــضال ضــد ناإلماكي ــة يف ن نخــرط الربجوازي ت ألن 
ياإل Sنة ولكن معارضهتا لإللمرب نة وملدة  ية يف ظروف  معي يمع Sن أبدا ثوريـة بـل وة ال �كلمرب

5ة ساومةحإصال ست يف . م و شلكة  �ا ثـوإذا مـا »تقر{ر«لمل شارك الربجوازيـة يف ا ل  رة بـل س°ـ
نــة  5ــة عزهــا وحســب جامهــري العــامل وÖاصــة الفالaــني مــن حتــت نفوذهــا و�ــركزي  همييف  ل qيف

تارSال ثورةليربو ساءل الر5ق أممـي . ل  ىل ا فو 5ـادة «ي° ية  يا نـاك رضورة نظريـة و لقهـل  سـ	 س	 ه
ثورة ت� ا تارية  ل¡ري gرو ل يون يعملـون  ـىل �ـركزي .»لي يو بعا ال توTد ت� الرضورة، ا ع  ش	 لـط

9ـون بـأن القـضاء  ـىل ليتارSربوق5ادة ال تابعـة ويؤ ب\ان ا تعمرات وا باه ا ثورة يف أ م  ل لـ س	 ش	 ملـjل
نة اإل يلهميا S5ادة اللمرب تارSبقة ال {كون إال  يـة املعاديـة لإلليربو ثـورة اnميقرا ط  يـjل Sأو ( ة لمرب

ية ية اnميقرا ثورة الو طا ن ها  رب ا) طل لوحتو تاتيل يةف5يسو  تـمت ولكن األمـور ال. q إىل ثورة اشرتا
ية  باهتم ا³ا تgر ثورة وهذا يعين ضعف ال!!! غ تـارSلميكن jلربجوازية أن تقود ا يايس ليربو لـس	 ا

ساومة مـع اإل ها مـع الفالaـني ملـصاحل الربجوازيـة ا ها وإخضا تقال ملـو دم ا عس	 يـل Sة ويعـين لمرب
ثــورة«أيــضا أن تــ�  يقــة ضــد اإل»لا 5ــق أي ±ــام  شل يف  مع  حتقتفــ يــس	 Sة والربجوازيــة لمرب

بــار املالكــني العقــارينيال ثـورة أن تقودهــا الربجوازيــة الــصغرية رافعــة . qمكربادوريـة و jلوميكــن 
ثـل املـصاحل  5قـة  يف أوسع امجلـاهري ويه يف ا ية هبدف تو متشعارات ثورية وحىت اشرتا ظ qحلق

ية ية jلربجوازية الو تار نا خي ب\ان أيـضا . طل شل يف أ¡لب ا ثورات  منط من ا لهذا ا ف ل L) ،Sسـور
ب\ان اإلالعراق، نـارص، بعـض ا بـد ا لـ مـرص  ل 5ـةع 5ـة الال 5ـة واألمر lفر {ك 5,ـة ) تييق لن°واكنـت ا

تلفـة وماليـني مـن  �ـصادي  تعامري مـع درTـات تطـور ا J به ية والوضع  خمتواصل ا س	 ش	 قبع لت
تsدموا qوقود و{رقدون يف املقاgر يني والعامل ا³{ن ا يو س	ا ع يـق  .لش	 تف يف إطار هـذا ا تعلأ لك
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شفي مـن هبذا القدر حول الربجو تابة مقال مطول عن املوقف ا ية ألنين بصدد  بلـازية الو ك لن ط
�ضمن بعض اإليضاaات  تقد أنه  سأª أ س�هذه ا ع ساؤالت ومهنـا واإلTاkتمل ل°ـ  ـىل  ديـد ا

  .فما طرaه الر5ق  يل الز{ن
هوم  بة  kملف ية«لlس	 ية ا باnميقرا 5ق أممي أهنا ي »لشعط نـا رمبـا »نظام اج�عـي بـديل«فقول ر ه و

? به اشرتايك؟ املؤمتر . شاكلس واإلjلا به رأساميل  ش	هل يه نظام اشرتايك أم رأساميل؟ أم  ش	
ــن اجنــاز  ت�ــدÞن ع ــة  ي ــة والكولويا 5 سأª القو ــه حــول ا تاkت تالني يف  سادس و يا ل ن ــ مل ك ســ	 ــ مل

تارSال ثورة،ليربو ية gرجوازية ،ل اليت تقود ا هام دميقرا ط  هـا(مل و�ـركزي ) مه ددت الفقـرة أ ـاله أ
تاتوري nـني  ـىل قا ـدة اكاaلعـامل والفالj ثوريـة ية ا لـة اnميقرا ل تاتط  ومـن مثـة حتويـل ف5يسو

ية ثورة إىل ثورة اشرتا qا يـة . ل بالشـفة ذqـر j\ميقرا يع ا تالني و نني و تاkت  طال جند يف  ل مج س	 ي لك
رش5ة بــ  يـة لوصـف دول أوروk ا ثا يـة ا يـد احلـرب العا هوم وTـد  ية، ا قا لـملف ن ل مل بع اnول «لشعب

ية يةطاnميقرا ية والـيت اكنـت تـضم الربجوازيـة »لشعب ا يـة ضـد الفا شـ	 ملا فازت اجلهبات الو طن
سلطة k سكت نازية و ية  ىل ا لاnميقرا م ل تالني يعمـل  ـىل تطـو{ر تـ� اnول حنـو . ط سـ	اكن 

�ـو مـن  �ويـة وإقـصاء  نـدرج رصا ـه مـع ا ية بإقصاء الربجوازية ويف هذا اإلطار  �Jشرتا ت� ت ي qل
ية العا يو ملاحلركة ا ع سار وبـذ» مل تعـرف لش	 شوف وقطـع هـذا ا ملـية، مث Tاء انقـالب خرو òـ

ية ــدا املــرJ _aشــرتا ــ� اnول أب هــوم . qت ــأن  ــين القــول ب 9 ــق،  5 مفإذن ر ميك ــة «ف ي طاnميقرا
ية بـات ان�ئـه jلطـرح »لشعبا تالني إل نني أو  شفي وال يوTد أي سطر من  هوم ¡ري  ث  س	 ي لبل مف

باره k 9طقي �ين، وهذا  عتاملارqيس ا م شرتكة مع الربجوازية وهـو مـا jلين تاتورية  م يدعو إىل د ك
ªوnية عن ا نظرية ا 5ة وا �9رفضه ا �ل jلينبل شف   .ل

:2319, mai29   
  

Hassan Omami  
ت�دث عن gرÆمج و�س فقط مجـ_  ية  ية ا ية اnميقرا ثورة الو ت�دث عن ا لندما  ن ب ط ن ل ن شعع لط

متـع Jشـرتايك. من أربع لكامت يـة إىل ا تقا �ويه مـرa_ ا ل ية عرفـت . ن ثـورات Jشـرتا qلك ا ل
ثـورة ية مبـا فهيـا ا تقا لمراaل ا ل يةن 5ا سو ت ا يـة أو gـرÆمج هـذه . فلـ لأهـداف هـذه املـرJ _aتقا ن

بـار  k يـة هـام الو Çال مل �كـن مطروaـة ا يا  تلف مـن بـ\ إىل آخـر يف رو ثورة  تا ن سـ	 خي عل ط مل مـ
يا تعامرS و�س  يا ب\ا ا بعرو س	 تس	 ية الـيت . ل بة لألنظمة الكولويا k ةaية مطرو هام الو لا ن س	 lن لط مل

يـا ل�ش فهيا aا يعـا  ـىل. نع 9ـا  مجا Çـل توزيـع ثـوري تفق هـام مـن  نـاو{ن هـذا الـربÆمج أو ا م  مل ع
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يطرة املالكـني العقـاريني وبقـاS اإل ية من أTل القضاء  ىل  سـ	لألرايض الزرا تـأممي ع لقطـاع وا
بع. و¡ريها k يات ناقش ا نا ال  لطو سم ن هام. ل°ه هـوم . ملبل الرتكزي  ىل ا مفمل أحتدث إطالقا عن 

ية من أ{ن Tاء به ا ية ا باnميقرا   فلر5ق نضال به ؟؟؟؟؟لشعط
يـة املغريـة مـن  ية ا ته احلركـة املار ية ا ية ا ية اnميقرا ثورة الو بgرÆمج ا 9 س	 هم ب ط ن �ل نتل qـ شع يط jلل س	

سب  لمي هوم  نام أول من أطلق هذا ا k 5ة فالرفاق نا تجربة ا حا ت ت ملفل 5م لف5   .لف
ثوريـة حـىت اآلن ت,ـارب ا تـه ا نني فقط بل لك ما أبد ست مقوالت  ية  لا ل ع ي � ل9 لن � نـا إ. jلي æن 

نني  ñنني ومقوالته فال يعين ذ» رفض لك ما مل يق ي?ىن فكر  لي ل  .نت
:5308, mai30   

 
Ali M Zein  

يع الرفاق مجليايت    ،حت
هام اليت طرحهتا الفقرة  يةjلمkلعودة  نص افرتض  رب واقإن ،س	األسا تـارخيي عل ورود هذا ا له ا

نقـاطأحزابوجود  نفذ ت� ا ل ثورية  ّت 5ـه هـذه ،ل يـب  يـوم يف وضـع  ف حنـن ا تغ  أو األحـزابل
نــا حباTــة لــرب، هــذا أوال،تــضعف ميــي  ــىل ن أظــن أ نــضال ا k نظــري نــضال ا لتنظط هــذا ا ل ل ل
يا،األرض Þ هام اليت أمسهيا ،ن 5ة«مل مل تلحظ الفقرة ا   :»فثورية ثقا

k5ـة كـام يف أورو ثقا ثورهتـا ا شعوب العريـة مل تقـم  يعا أن ا ففكام نعمل  ل ب ب لـ `ـع حتـت نـري ،مج ف�ق 
ــد معــره عــن  ــفاملــوروث الرجعــي ا³ي {زي نةأل رش فهيــا ،ســ	  ــ  ــإرهاصــاتف�ن° gــة ا ي  �مين 

يينو 5ـة حبر5هتـا و،خلميا nنصوص ا فتقدس ا lي ل هـا نظـرة دويـة وتـضطهد املـرأة وّ ننظـر   حـىت ،لي
هـوم  ية جيـري Öلطـه مـع  مفهوم العلام هـااإلسـالم إىلف�نظـر . اإلحلـادنمف  كـربÆمج ول مكsلـص 

ها و 5اتلنظام لكي القدرة فال aاTة  توردةأفاكرو جبإيديولو تـني ،مس	  5ـة األوضـاعgلكم  ثقا ف ا ل
Jيسqل الفكر املار` ية مزرية ال  تتقج�   .ع

9ا  ىل  تفقيف نقاش سابق مع الر5ق العريب ا 5ني جماهبة أنف  �كـون يه معـل أن ميكـن ماإلسال
يني  يو عا ية واألحزاب Tانب kيق إىللش	 يارات العلام نا يـة ولت نـا ال ،طنالو  عـن أحتـثه ولكـن 

ية يا س	جماهبة  �ـل الفكـر الـص،س	 نـا ال ،حراوي الالهـويتلق بل عن نضال فكري رضوري  ه و
نضال يةإال  ليعول يف هذا ا يو ع ىل القـوى ا رشحي äرخيـي مـادي ،مÇقفهيـا ولـش	 5ـث هـو  òـ  ح

تـاجئ الـيت ،حلق`ات سابقة 9وÆته وا شف  ية  ن يفرتض نظرة  لك ل لم ن Jتـصار إن ،إLهيـا أدىمك
ية عفويـة عريـة تفاضـة  يـوم يف زمـن ا تع,ل Öاصـة ا 5دان رضوري و بيف هكذا  ب ن ل شـعس	 مـ  ،م
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5ف  نظ�ت ثورية تقوم  تطلب وجود  9ه  Çقو °لك ت ية نقديةايهئضتبي ل�س كـام حيـدث  و لم ثقافة 
يوم  5ين ال خيلق - aدثإنهذا –لا 5ف  تلق  ية يف .إبدا اتثق يو ع وقد gرز يف äرخي احلركة ا لـش	

رشق  دة مفكر{ن  �ـل  ـىل أحبرواملا سني مـروة ا³ي  يد  يـدان اك ق يف هـذا ا حـ ه  أيـديلـشمل
5ة سفة العرية مالقوى الظال تابه الزنا ات املادية يف ا 5,ة  ية  نا ب ا لفل ك ن ن °ب 5ةjل  .ماإلسال

:0910, mai30   
  

Touda Oudayh  
نطق يف معاجلة الواقع هو الفكر ...      نا أن ا يقي رأ ملإذا نظرÆ بدقة إىل هذا املهنج ا ي لتطب

تكون، ال الواقع يف Tدته وتعقده يق الفكر . ملا نا {مكن خطأÆ املهنجي الر�يس، ألن  بو تطه ئ
تكون  ىل الواقع اجلديد ال  ميكن أن يؤدي يف هناية األمر إىل معاجلة هذا الواقع نظرS، ملا

تكون احملددة، فإما أن �كون  نف يف قوالب الفكر ا k ÕاÖه، بل إىل إد� ملأي إىل معر لع ف
تكون ومتاثال معه،  تارخيي اجلديد يف قوالب الفكر ا هرا jلواقع ا يق  ية ا مل5,ة  ل ب معل صن لتط°

يغة اجلدة ال نا 'ال Õ ال صوبذ» �كون قد انعدمت  ية يف هذا الواقع، وýكون قد أ تجر نس	 ئ�
باته، أي  دم قدرة هذا الفكر  ىل  9ا عكس ما ýريد إ 9ا أن أ 5,ة  �كون  ثمعرفة،  ب ي °ن ° ° ثف معل

تارخيي نا ا 5عاب وا لا قع  .°س
شل  شل الفكر املارqيس، بل  �س  تارخيي  نا ا هم وا شل يف  5قة ¡ري ذ»، فا فوا ف ل قع للف ف حلق

هم يق يف  فنظرية ا ية .  هذا الواقع وهذا الفكر معالتطب Çا يق يف جوهرها  لونظرية ا مب لتط
5ة ية ألهنا ت: ي?وجتر Çا ل$ي  مف 5ة ألهنا تفرتض متاثل الواقع  ىل ه ي?فرتض متاثل الفكر والواقع، وجتر

ها ية واملاكية وتفار �الف aدوده الزما قا نخ نظري . ن `ا{ن مع املهنج املارqيس العميل وا لوهبذا  °ت
نه �عد  عو نظر إىل فإذ. ?ت يح قادر  ىل ا ندÆ ونا فكر مارqيس  شأ  نا ýريد فعال أن  لا  حص ل ع l æي

يقه  �كون حناول  نظام فكري  ية  نطلق من املار نا أن ال  ية،  بالواقع نظرة  æ س	 ن ي تط لم q مفعل
5ة تكو ته ا نا يف حر نطلق من وا نا أن  نا، بل  يl ىل وا ل ك قع ن ي  . لقع

ت ارخيي ³kات ال ترتدد مطلقا يف أن تضع لوهذا Jنطالق هو حركة تفكري يف هذا الواقع ا
تكون كفكر  يا يك {كون بإماكن فكرÆ أن  تكون وضعا  ساؤل أسس فكرÆ ا يموضع ا مهنج مل ل°

تكون فكرÆ . مارqيس 5د  ساؤل هو الطريق الو تكون موضع ا لإن وضع فكرÆ املارqيس ا ° حمل ل
 .املارqيس

  .171 ص ،مقدمات نظرية: ±دي  امل
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:3612, mai30  
  

Nidhal Alhadidi 
9ك ية  سامهة   Æنا يف حوار نكون أسعد لو شار نا  5قة تودة و مسعداء مبرورك ر خشصف مب ت س	 æك .

يد ±دي  امل تاب ا بعض املالحظات حول املقطع ا³ي أوردته من  هامسحي يل  ك  :لشب
Çقفايت حمض- سعى فكري  سعى نضايل ال  تو{ يف هذه الصف�ة  م  م م هندف من ورائه . ن

ثوري يف عرصÆ احلارض انطالقا إىل بلورة اخل يوعي ا يايس ا لطوط الكربى jلربÆمج ا ش	 لس	 ل
يل امللموس jلواقع امل ت� لمن ا ية مكرشد jلعمل ل ية ا نظرية املار 9لموس واع�دا  ىل ا س	 ن�ل qليj

5دة Tامدة æعقو�س   . ل
يع - بقة العام_ يف  ثورية  تجربة ا `ديئ يف ا ية يه ما هو  ام وما هو  يو نظرية ا مج ا jلط ل ل ع ش	 مل ل

بق  ىل أعامل مارqس و ب\ان وهذا  نطا ثفت أجنلس يل ثة اليت  ثا ية ا تالني واأل نني و كو ل ل مم س	 لي
شفت قوانني تطورهاBوسقت  ثورية و تجربة ا æت� ا ل ست معاجلات . ل ثورية  نظرية ا �ا ل لل

ته  ثوري احلي ومبعزل عام را نضال ا ثاقفني مبعزل عن ا باقرة أو aذلقات  مكوأحباث  ل ل � ملع
تاجئه يلاحلركة الربو Çايل يف أساسه ورجعي يف  متيش هو حقا  ية هذا ا نتارية العا ممل L. 

تحر- يف اكن لالýهتازيني وا ية ل ية ا نظرية املار 5ة وتصفوية إزاء ا 59ني دوما نظرة  د س	 ن�ل qليj م
ية بقة العام_ العا ثورية  تجربة ا ملوا jلط ل باقرة ا³{ن . ل هم ا لعدامئا يصورون أ  »س�`دعون«نفس

نظرية اخلاصة هبم »خيلقون«و 5ة«ل ا تكو ته ا نا يف حر يlانطالقا من وا ل ك  اكن ذ» هو »قع
تا{ن وماكدوnÆ ولون ية ا³{ن أدى هبم Bش	متيش gر ثا ية ا نغي و¡ريمه من اýهتازيي األ ل هم «مم ضعو
ساؤل شاركة يف ا�زرة Jنضامم إىل »ل°لفكرÆ املارqيس موضع ا 5ة وا مل إىل gرجواز{هتم القو م

بالشفة يني ا تدÖل JمربSيل ضد اnغام ساندة ا ية و لالعا ئ ل م اكن ذ» أيضا متيش ماوòيس . مل
ية ا jتونغ ا³ي رفض املار شفي kمس qس	 ثة واحلزب ا ثا ية ا سدة يف خط األ بلية ا ل ل مم � ل9 �ن لي

5ة و يات ا يlاخلصو ية«لصص نظرية اخلصو صإبداع ا يني »ل يو 5ة ضد ا ع وÖاض مح_  لش	 تصف
ته  بالشفة يف إطار  محلا �ب«ل بادة ا لكضد  9ا« و»ع س°نصلح درا ناو{ن مقاالت  (»فل عهذه 

شوف ا³ي شن مح_ ض). ملاو 9ذ òواكن ذ» أيضا متيش خرو تالني  مد   ويف املؤمتر 1953س	
ية« kمس حماربة 1956 يف 20 ية ا تلمودي jلامر هم ا 9ا س	 ن�ل qليj   .»لف
ية - نا ا  9 ن�ت ية:س	تالني: أنظر(jلي لم نظرSت واألفاكر ) jلين�9 أسس ا تعامل مع ا لأن ال  ن

نضال  بات وتاجئ ا تربها يف املعركة أي  ىل ضوء  لسلامت أو عقائد Tامدة بل أن  ن �طل خن ممك
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ية . لثوري يف الواقع امللموسا سلامت األ تعامل مع عقائد و نني يف ا ممت� اكنت طريقة  م ل لي
ية وحىت مع بعض أفاكر مارqس و ثا نا `ادئ . سجنلأل بالشفة  تالني وا نني و نكر  ممل  ل س	 ي لي

ية وما يه وطوروه وبذ»  qس	املار متدوا  ية بل ا يو `ديئ يف جتربة احلركة ا  لهو  ام و ع عش	 ل م
تجوا ا 9أ ية«ية jلين�ن تارية العا ثورة الربو ية وا SمربJ ية عرص ملمار ل ل ل  »qس	

9ا من فقرة من - ثورية يف «نطلق يف حوارÆ  ىل هذه الصف�ة ا لأطروaات حول احلركة ا
تعمرات باه ا تعمرات وأ س	ا ش	 ملس	 نsلق »مل ية  يو ية ا سادس لأل ل الصادرة عن املؤمتر ا ع ش	 مم لل
�ه يف  نقاش وهذا ما  يlحماور  ن�د من  مداÖاليتإaدىبjل 5ة ما Tاء فهيا وال  نلزتم حبر ّ ال  ل فل

يل الواقع الراهن»حرية« `ارشة وgلك وضوح أن . حتل الرفاق يف  9ك اآلن  موأÆ أطلب  م
نا بعض األفاكر  5د »احلرة«لتقديم  تكون«تق ودون   كام يقول ±دي  امل يف »ملبفكرÆ ا

9اسب لظرو نا الراهن ويان ما قد {كون شاخ و¡ري  ميل وا ب قع ف عرصÆ يف ما طرaه حتل
يةا يو ية ا سادس لأل عملؤمتر ا ش	 مم  .لل

:2215, mai30   
Touda Oudayh  

مترتس Öلف امجلـود العقائـدي ونقـد  يا مبا يه نقد  مية نظرS و 9اها أ اله  jلالفقرة اليت أ معلسل °ب ث
مت�  k رشوطة يـة ا يـة، هـذه ا نظريـة ا ية ورضورة ا تقرة أل 5ة ا تجر Lـjلزن ات ا ملـ لعمل لعلم ل مه حمل ي ?ل

نـا انطالقـا شف وا نظرية اليت هبا يقرأ و قعاملعريف لألدوات ا تك  مهنـا ال مبعـزل عهنـا، ويه )س	ل
هدي يدÆ ا نظرية وqونة املمزي وفق تعابري  يزي الكوين من ا ها  ملية يمت من Öال هل ن ل مت   .شمعل

يوعي ممارسـة نظريـة ثوريـة وممارسـة  5ـة جيـرتح ا تجر ية ورفض الزن ة ا ثقفا ش	بني رفض ا ي ل ت لـمل ?
بقة العام_ ثوري  jلطية ثورية  رب أداة توسط يه احلزب ا ل   .معل

30 mai, 12:36 
Hassan Omami  

يه الر5ق  يل ف�فق متاما مع ما ذهب إ ثقـايف  ـىل ،لم نا Jج�عـي وا تعصاء وا 9اء ا k ل قع س	 �ت س	
`ñالفكر املا 5ة Tدا،تقرqيس أو  دم   ªسأ س? أرى أن هذه  ناك ساaات ال تعزف فهيـا ،Bم فه 

نا املقفـرة ساaات جزء من حصرا ية وت� ا ية ا ئسوى أحلان املار ل 9 ن�س	 qليj، متعـات الـيت � لك ا
5ـة nتـه ا يه ثورS وإيديولو يlمل تعرف رصا ا aاسام ضد اإلقطاع وJتصار  5  ل Çـل ،جن متعرف 

نا من ختلف تمتعا يادة jلفجم تغل j\{ـنس	 فكري و يا لعـب . ملـس	كر املاضوي الرجعي ا سـ	يف رو
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نـا متعا تاn{ن نفس اnور يف  تأسـمل يه مـن مصـمي ±ـام موا'ـة . جم ملموا'ـة الفكـر الظـاليم ا
تغالل  .حتيايت. س	وفضح لك فكر رجعي مربر لال

:1918, mai30   
  

Arabi-Med Ali Al  
  :فإىل الر5ق إgراهمي

بة، يية   طحت
نا  ىل ا تقد أ يه الر5ق احلديدي، أ نÇلام ذهب إ ع فل ثورة م k تعلقة نقطة ا لتفاق يف ا مل ل

نة  تحقق فهيا  ية؛ مقدمة  ثورة Jشرتا ية الربجوازية من 'ة أهنا مقدمة  مياnميقرا ت q jل هط
ثورية ية ا ية  ىل مجمل احلركة الو بقة العام لا ن ل  .طلط

 إىل اكفة الرفاق،
ي_ تكون  ية  بقة العام نة ا 5ق  حصإذا اكن ذ» كذ»، لزم أن نؤكد  ىل أن  س	 ل لط همي  حتق

ية هامت اجلوهرية واألسا 5ل اجناز مج_ من ا س	نضال يف  ملس هامت؟ لقد aدد . ? ملما يه ت� ا
َهدة ب\ان ا يني يف ا يو سادس ±امت ا يوعي العاملي ا ملضطاملؤمتر ا ل ع ش	 ل لش	  :إهنا كام ييل .ل

ية دون عوض، - Sيع مصاحل اإلمرب هاد اإلمربSيل، وتأممي  J ب\ من ل حتر{ر ا مج ضطل
سل يف جمالس العامل �واإلطاaة  ية، وتأ Sتغ_ اليت تقف وراءها اإلمرب بقات ا لطة ا ل س	 ِلط مل

�ش أمحر ثورية؛: Tوالفالaني و ية ا تاتورية العامل والفالaني اnميقرا لإرساء د ط  ك
تحقق بعد؛- 5ث مل  5ة  5ق الوaدة القو  ُ ت ح م  حتق
تايل Öلق األساس املادي ألوثق حتالف بني ا- kية، و ثورة الزرا ل اجناز ا ع  لعامل والفالaني؛ل
ية؛- نا بني امجلاهري العام  S5اد سابه موقعا  يوعي وا ل تقوية احلزب ا ي q حصش	   قل
سني وضع العامل املادي واحلقويق؛- 9ظامت العامل امجلاهريية وتقو{هتا، و حت تطو{ر    م
سني - 5ات وبني ا ساواة بني القو l إقامة ا جلمل وفصل اnوª عن ) مساواة املرأة يف احلقوق(م

توى امجلاهري اn{ن يايس، ورفع  تعلمي ا ساته، وإلغاء نظام الطوائف، وإقرار ا س	 ومؤ س	 ل مس ل
يايس 5ة ا لس	احلرضية والر   ؛...يف

سادس هو  يوعي العاملي ا لإن ما قدمه املؤمتر ا يف «لش	 ثورية نقدي لأ ىل تأ ّتجربة احلركة ا ل ل
ية ية العام لالعا ب\. »ّمل توي  ىل ما هو جوهري، أسايس و ام يف ا لإنه  َهدةحي ³ا، . ملضطان ا
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5ه  �هتا وجيب أن تواصل تو يهتا وgاكمل را تفظ gاكمل أ تقد أن ما aدده من ±امت  جأ هن مه حت ع
ب\ان يني يف هذه ا يو لمعل ا ع   . لش	

متزيا مثرا و  ،SدT 9ربا بح هذه الصف�ة  يع الرفاق، وأÆ واثق يف أن  ميايت إىل  م م تص مج فإىل . حت
  .األمام

:3814, mai31   
  

Hassan Omami 
5ق محمد ±ام واحضة حمددة يون )سوهو نفس املضمون ملا . فال Öالف ر س	يه املار qم

ية ية ا ية اnميقرا ثورة الو هام ا يون املغاربة  با ط ن ل شع9 ط لن مبي � 5ادة . jل هام ونفس ا لقنفس ا بمل
ت�الفات 5ة وكذا ا لا يطرة . لطبق هاد JمربSيل و J ب\ من تحر{ر ا يه  س	ما تصطلح  ل ب ضط ل

ية  Sالمربk S5و ها  بقات املربطة مصا لا ب ت lلط تأممي يه رضب لك مصاحل هذه األÖرية  ربوحل ل ا
ية  ية يف األنظمة ا ثورة الو بعها ±امت ا ن تل لط يةأنفس هام . طنو الالو ملأضف إLهيا kيق ا

�اتورية العامل والفالaني  يوعي و رب إرساء د 5ادة حزبه ا سلح  شعب ا ية وا {كاnميقرا ش	بق مل ل لط
ثورة نجز هذه ا لهو من  ت�دث عن ثورة و. ي نا  تصور أ هذا ا �صارا  نميكن القول ا ن ن طل ل ية خ

بقة العام_ ية تقودها ا ية  لطدميقرا ب يه. شعط بت إ يح أÖري ف� ذ لفقط تو ه أنه وإن اكنت : ض
5ام  تظار إىل aني  بق يف aاª ا بقة العام_ لن  هام املطروaة ±ام gرجوازية إال أن ا قا نمل ت لط

هام ت� ا ملهذه الربجوازية  تظار{هتا . ب 5ة تربر ا تحر نظ�ت ا ناك العديد من ا نألن  ل ت يفه `ل ل �كو
ثورية ملقاة  هادنة مع األنظمة القامئة حتت ترب{ر أن ±ام ا يا وتربر  بقة العام_ بريوقرا لا ط jلملط

يوعي العرايق منوذج صارخ يف هذا اإل:  ىل الربجوازية هم أن جوهر ما . طارلش	احلزب ا ملا
يح Tدا من و'ة نظري حصTاء به الر5ق محمد  يحي. ف   :ضوهذه الفقرة Öري ما أخمت هبا تو

سادس هو  يوعي العاملي ا لإن ما قدمه املؤمتر ا يف «لش	 ثورية نقدي لأ ىل تأ ّتجربة احلركة ا ل ل
ية ية العام لالعا َهدة. »ّمل ب\ان ا توي  ىل ما هو جوهري، أسايس و ام يف ا ملضطإنه  ل ³ا، . حي

5ه  �هتا وجيب أن تواصل تو يهتا وgاكمل را تفظ gاكمل أ تقد أن ما aدده من ±امت  جأ هن مه حت ع
ب\انمع يني يف هذه ا يو لل ا ع  .لش	

:3819, mai31   

  

Arabi-Med Ali Al  
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سن أممي حمالحظة صغرية إىل الر5ق   :ف
هامت من Tانب الربجوازية ت�دث عن اجناز ت� ا شفي واaد  ملال جند، وال يوTد، نص  ي . بل

هامت أو حىت  ية الجناز مجمل ت� ا يف أن الضامنة األسا نا  5ة  ملkلعكس فا س	شف q تعلم لبل
ية  ىل بقة العام نة ا بعض مهنا إمنا يه  لا لط مي ثوريةيطن مجمل احلركة الوهل 5ة . لة ا ملlشفأما ا

�قول برضورة  ية«فوÖاصة املاوية مهنا  نشاركة الربجوازية الو املالكني « وحىت بعض »طم
هم  .»هيلالعقاريني بعد إ ادة تأ

:2814à , juin1   
  

Hassan Omami  
نقطة 5قي محمد دواعي �ركزيي  ىل هذه ا همت ر لاآلن  ف نقاط اليت ،ف بط من ا k ل ألهنا لض

5ة واإل تحر يفسلل مهنا لك أنواع ا ل 5ةت° يح من الر5ق محمد مل بعد . حتيايت. حصال تو فهذا ا ض ل
يفه نا . ضيعد nي ما أ يقة  متده إذن و سابق  �طف ا نقاش حول ا تمكل ا لوإن ا ث ل ل لنعس	 ملق

به الر5ق محمد يه املقطع ا³ي  فمضافا إ ت ?ين لك القرار و�س املقطع فقط. كل لمع أين أقرتح    .ت
بطء رمبا بإرصار وحزمحتيايت نقاش راق سري  يعا ا نواصل  ب ورائع  مل مج ل نفس ذاك و وطل
يد يه واأل qاملعول   . ل

:1819à , juin1   
  

 AhensalBrahim   
ثالث لـح نعقد يف لُبر ا.د.ا.ع.للقد صاغ املؤمتر ا ملشفي ا ثورة 1905ل ل gرÆجمه حول ا

�ة، ومن مج_  ثورة بأهنا مؤ ثق عن هذه ا ية الربجوازية، وحرص احلكومة اليت  قاnميقرا ل ` س	تlط
ندة إLهيا يف القرار الصادر عن املؤمتر هام ا ملس	ا   :مل

ية تتطلب أكرث ما ميكن من احل... « - هورية اnميقرا تايل، إaالل ا kية، و يا طرية ا ل س	 مجلس	 ل
  ؛»...حمل شلك احلمك األوتوقراطي

بارشة الواردة « - ية ا يا �صادية وا J يع املطالب ية   Sتار ملحكومة تطاLهبا الربو س	 س	 مج ب لي تل قل ب
نا  Æرg ؛»)احلد األدىن(جميف  



30 

بة ... « - يه واحملافظة اnا ئرقابة احلزب الصارمة  ىل مفو ية ض تقالل Jشرتا q ىل ا –س	
ية اليت تطمح إ يع ىل انقالب اشرتايك لكي، واليت يهطاnميقرا مجل حبمك هذا الطموح، معادية 

Õ لa يا ال   ؛»مس	تعصاألحزاب الربجوازية  داء 
ية ... « - سل�ة اليت تقودها Jشرتا تارS ا qمن الرضوري أن تقوم الربو مل ية –لي طاnميقرا

متر  ىل احلكوم هامس	بضغط  يدها وتو ثورة وتو بات ا �ة، ألTل حامية  يعة املؤ س	ق ط ل   ؛»مك°س	
ية  تقا يد jلربÆمج احلد األقىص، أمام مرa_ ا نا بصدد gرÆمج aد أدىن مكقدمة و لحنن  ن ه مته

�صاد  J ة تطورTها املادي املوضوعي يف در قجتد أسا ية(س ، )لاحللقة األضعف يف الرأسام
ت,ىل يف تدين درTة الو ية  توعوامل ذا بار ت J ذا بعنيÖأ ،Sتار نظمي وسط الربو تعي وا ي عت ل ل

يون  يونني مقابل مثانني  ت,اوز  يا اكن kلغ الضآª ال  يني يف رو نا ملأن  دد العامل ا مل ي س	 ع لص
بان تحضار هذا املعطى يف ا س	فالح؛ ومن اLهتور القاتل  دم ا   .حلس	

ب ية الربجوازية رشطا  ثورة اnميقرا س	هذه العوامل و¡ريها جتعل ا ط ية ألن مل ثورة Jشرتا qقا  jل
هد نضال ضد الربجوازية ³kات،  �ح آفاق Tديدة ورشوط أفضل  ها  فهبا ومن Öال تف  مjلل

ية  �صادية Jج� J _5 يطرة  ىل ا ع'از اnوª القدمي يوn ح� رصا ا Tديدا  قس	 ل°شك jل
نني أنه ها؛ و³ا  رب  ليوتو تارS اليت �اكحف  ىل «: جهي س?يرتتب  ىل الربو ية يف لي ط5ل اnميقرا

ناقضات اجلديدة اليت �مكن يف  lىس حلظة واaدة ا يع، أن ال  يع و ىل رأس ا تيعة ا مجل مجل لطل ت
نضال اجلديد lىس ا ية الربجوازية، وأن ال  لأعامق اnميقرا   .»تط

:5616à , juin2   
  

Nidhal Alhadidi  
5ق أممي   ،فر

ية «لقد حتدثت يف إaدى مداÖالتك أ اله أنه  ية دميقرا ت�دث عن ثورة و طaني  ن طن
ت�دث عن نظام اج� نية  يه »نظمة القامئةاألعي بديل  ىل شعب بط ما  لقت  k ل وهذا  لض

?س واإل Çريا  تربته  jلوما ا م ياتع ية . لشاك SمربJ ولnيون يف العامل أمجع سواء يف ا يو لفا ع لش	
تاتورية  ية ود ناضلون من أTل Jشرتا تعمرة  به ا تعمرة و ب\ان ا كأو يف ا q ي س	 ش	 س	 ملل مل

تارSال يا ليربو ية(ن مكرa_ د تقا لأو ا ية) ن يو عمن ا نظام Jج�عي دون ¡ريه لش	 ل، ذ» هو ا
ي يو ناضل من أñT ا عا³ي  ش	 `ارشة وهو احلال يف . نولي ية  م{كون ذ»  رب ثورة اشرتا q

تعمرات من الرضوري املرور  رب مرa_ ثورية  باه ا ية و{كون يف أ SمربJ ولnا	س ش	 ملل
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ية Sية املعادية لالمرب ثورة اnميقرا ية يه مرa_ ا لاسرتا ط ل ه املرa_ ال يعمل يف هذ. تيج
متع من طراز  ناء  يون  ىل  يو جما ب ع به اشرتايك« »Þلث«لش	 ش	به رأساميل  )سميه   أو ما»ش	

متع  ية اجلديدة«مبجماو òيس تونغ  5ق . »طاnميقرا يون  ىل  يو حتقيف هذه املرa_ يعمل ا ع لش	
تارSهمينة ال ها مع الفالaني وعزل الربجوازية وإليربو ثورة  رب تعز{ز حتا لف يف ا ذا حققت ل

تارSال سادس يف ليربو ها املؤمتر ا نجز ±ام gرجوازية ذqر أ نرص يف هذه املرa_ سوف  ل ا ت مهل
هام عن  تك ا بقة العام_ الطابع الربجوازي  ثة مل ختف عن ا ثا ية ا ملالفقرة أ اله، واأل ل لط ل ل مم

ها kلـ يل املرa_ بو صفقصد ومل تقم  ية«بتجم ية ا بدميقرا ية « أو بـ»لشعط  »اجلديدةطاnميقرا
تارSحىت ال ختدع ال ها اLهنايئليربو lهيا هد بقى نصب  ف وامجلاهري وحىت  عي ية ال . ي jلين�9ا

J ثورة ية وا ثورة اnميقرا سور الصني بني ا لتعرتف  ط ل ?ىن نظرية مارqس حول � ية و تتشرتا q
ثورة اnامئة وطورهتا ثورية«³» تقول الفقرة أ اله .لا بة jلحركة ا k لتعلق األمر س	  يف هذه لlي

ثورة  ية وا تاتورية العما nحتضري مقدمات ا _aرجوازية، أي مرg ية ثورة دميقرا ب\ان  لا ل ك ط ب ّل ّ ّ
ية نجز »Jqشرتا ية الربجوازية ميكن أن ال  ثورة اnميقرا ثة رصاaة أن ا ثا ية ا ت وتعلن األ ط ل ل ل مم

9جز عرضا ية اليت  ثورة Jشرتا ثورة إىل مرa_ ا �قل ا °±ا±ا ومع ذ»  lس q ل ل هام ت مل ا
  :الربجوازية، ويف هذا اإلطار يقول

يني « Sنضال ضد اإلمرب ثورية، جناaاهتا أو اخفاقاهتا يف ا لإن سري حركة العامل والفالaني ا ل ل
ية الربجوازية من أن  ثورة اnميقرا متكن ا ت�دد إىل أي مدى  يني والربجوازية  طواإلقطا ل س	 س°ع ّ

يا لك ±امهتا اجلوهرية، واجلزء ا³ي ثورة معلحتقق  k تحقق مهنا إال ل ال ميكن أن  ّي
ية   ».Jqشرتا

9اء  تعلق األمر  ب?إذن رفايق، ال  9اء ،رأساميل وال اشرتايك  ال،»نظام اج�عي بديل«ي ب? بل 
تارSس	يطرة ال ية ليربو ثورة اnميقرا ها مع الفالaني Öالل مرa_ ا ثورة وتعز{ز حتا ط  ىل ا ل لفل

ية ومن مثة حتو Sيلاملعادية لالمرب يةل ية . qها إىل ثورة اشرتا تالني واأل نني و مم³» يؤكد  س	 لي
سو ثة  ىل رضورة �ركزي ورش ا ثا ف5ا ل ل ثورة ذاك، ألهنا إطار يBل ية حتويل ا هل  لتات ألن  معل òس

5ادة ال لق9اسب  تارSم  . jلفالaني وحسق الربجوازيةليربو
heures2 il y a   

  

Nidhal Alhadidi  
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ية وحتويل األوىل إىل  ثورة Jشرتا ية الربجوازية وا ثورة اnميقرا سأª العالقة بني ا qيف  ل ط ل م
نني يف  ية يقول  ثا يا ن ية و«لل ثورة العام لا   :»òاملرتد اكوسيكل

بداية مع ﴿ بار ماليك األرايض، ضد لكلكلكلكلففي ا نظام املليك، ضد  q جامهري الفالaني ضد ا ل
ية  ية gرجوازية(عاإلقطا ثورة gرجوازية، دميقرا بقى ا طوبذ»  ل وبعدئذ مع الفالaني الفقراء، ). ت

يع  تاريني، مع  باه الربو مجمع أ ي ياء الريف والكوالك لش	 ية مبا فهيا أ مثر{ن، ضد الرأسام نا غل ملس°
ية ثورة اشرتا بح ا تكرون، وبذ»  qوا ل تص نعة . حمل يين بصورة  مصطأما أن {راد إقامة سور  ص

تارS ودرTة  تعداد الربو �هنام بأي يشء سوى درTة ا يبني الواaدة واألخرى والفصل  لس	 ب
�� يه ¡اية ها فاحتادها مع الفالaني الفقراء،  تذا ية وا شويه املار يه  ل ما ميكن أن يصل إ ب س	 ò qل

ها ية  يربا حملوإaالل ا ل   ).391، ص 23ا�\ األعامل الاكم_، : لينني( ﴾.jل

ثورة  ية بني ا تالني يف أسس ا لوميزي  9 هم »اnامئة«jلين�س	 �ين ثوري وا 9ظور  لف من  ن ليم
ها سيك  لالرتو ò .يقول:  

ثو﴿ توجي معل ا نني اكن يقرتح  لذ» ألن  ت تارSلي تقال احلمك إىل الربو k يرة ب�a أنصار . لن
ثورة  تارS، مفا اكنوا يدرqون أهنم بذ» يغمضون »اnامئة«لا بدء رأسا حبمك الربو بغون ا ي  ل لي ً

يهنم عن هذا  يط«عأ ساب هذه القوة »ل?س	الواقع ا بون  ية وال  ح وهو بقاS اإلقطا س	 حيع
ية اليت يه جامهري الفالaني الروس مية األ مها هذه ما اكن لعظ ياسة  æ، ما اكنوا يدرqون أن  س	

Sتار سب جامهري الفالaني إىل Tانب الربو ية  يمن املمكن إال أن تعرقل  q وإذن، . لقض
ثورة  لنني مل {كن حيارب أنصار ا نني »اnامئة«فلي ثورة، إذ أن  مترار ا ية ا ي، حول  ل لقض س	

مترة، بل اكن حيارهبم أل ثورة ا سك بو'ة نظر ا ملس	سه اكن  ل{ مت تصغرون دور نف )س	هنم اكنوا 
همون فكرة ز امة  تارS، وألهنم ما اكنوا  ياطي jلربو يفجامهري الفالaني، ا³{ن مه أعظم ا ي ل� ح

Sتار ية: س	تالني( ﴾.ليالربو  )jلين�9أسس ا
heures2 il y a   

  

Nidhal Alhadidi  
هوم  شأة هذا ا ية أؤكد ما ذqرته سابقا حول ظروف  ية ا سأª اnميقرا ملفkلعودة إىل  B ب ط لشعم

تالني  ية وÖاصة نضال  ية العا يو س	يف احلركة ا مل ع �و Jحنرافضد لش	  ñÇ يين ا³ي  � ا تم Lمي
شرتكة مع الربجوازية يف إطار هذا  وماو تاتورية ا nين نظرية ا? ملòيس تونغ kخلصوص  ك بت
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هوم ية وÕ حىت qراس هبذا  ماو. ملفا ية ا تاتورية اnميقرا nيس تونغ حتدث عن اòب ط لشعك
k هوم 5ه هذا ا نات ورشح  نوان يعود إىل أواخر األر تا ي علع ملفبع ف شرتكة ) مباره يعين سلطة 

بقات مهنا الربجوازية ثورة يف . طألربع  5ا حول ا شلك احنرافا  هوم  ل³» أؤكد أن هذا ا ي (l ميملف
نني عن اnوª وقد aاربه  نظرية مارqس و تعمرات وحتريفا  باه ا تعمرات وأ يا ل س	 ش	 لس	 مل مل

يا يا و يا رشاسة نظرS و ميتالني  س	 س	 تنظس	 شفي. � تالني واحلزب ا بليقول    :لس	

ساليفإن﴿ يو يوعي ا بقي ال ميكن مالحظهتا بعد يف احلزب ا ياسة الرصاع ا غ روح  ل ش	 لط . لس	
`ة  تsذ قادة احلزب أية إجراءات ملرا ية يف املدن واألرSف وال  نارص الرأسام قتطور ا ي ل لع ت

ية نارص الرأسام لا بعا  ...لع ية من طرف هؤالء الرفاق و نارص الرأسام نايم قوة ا تإن إýاكر  ل لع ت
�داد 5ا، Æجت عن ح³»، ا سال يو ية  بقات يف األرSف يف ظل الظروف احلا ف رصاع ا غ ل ل لط

تد اýهتازيإد اء  ية، ال  ية وJشرتا ية بني الرأسام ّ يقول بأنه Öالل املرJ _aتقا حت q ل ل ن
ية، وإمنا ختفت كام يدعي ýJهتازيون من طراز  ية ا نا املار 5ة كام  ناقضات ا 9ا س	 تعلم �ت نلط q jليل بق

ية يف نظام اشرتايكبوÖار{ن ا³ي اك نارص ا ية حول ا سلمن {راهن  ىل نظرية ر لع  ﴾لجع
يوعي ( نة املركزية jلحزب ا 5يت إىل ا سو يوعي ا نة املركزية jلحزب ا ش	رساª ا jلج ل ش	 لjلج فل

ساليف يو غا نا1948 ماي 4 ،ل  )مجت، �ر

heures2 il y a   
  

Arabi-Med Ali Al   
  :فإىل الر5ق  يل الز{ن

تذر  ىل تأخري يف تقدمي بعض املالحظات يف مداÖال عية aارة، وأ ناول هن. تكحت تا، سأ
  .آخر مداÖالتك

تلخص يف الفكرة اليت مفادها أن حماربة احلراكت  نايئ اكن  9ا من حوار  يمفا دار  ث lي ب
ية يا نجح إال إذا اكنت حماربة جامهريية؛ أي  5ة معوما ال ميكن أن  ّاإلسال س	 س	 ت سواء اكن . م

ثورية بوTه  ام ية ا يني أو من Tانب احلركة الو يو لذ» من Tانب ا ن ع طش	 هر يف أما . ل ظما 
رشق العريب من حماوالت فكرية  يب تزييين، صادق Tالل العظم(ملا لطسني مروة، ا ...) ح

نضال ضدها هو شلك من أشاكل ا 5ة  لحملاربة احلراكت اإلسال ف نة، . م ية  ييح أن Õ أ مه معحص
5ه تايل. فوذ» ال ريب  نظر يف األمر لوقفت  ىل الواقع ا نت ا للكن إذا ما أ ل أن جمال : مع
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لهل ميكن إلaدى دراسات أوئك املفكر{ن أن جتد صدى . � احملاوالت حمدود Tداتأثري ت ف
ته  نا من العامل و سام  نا أن  صلأو أن تصل أصال إىل ماليني العامل والفالaني، ولو فر ي ق معض

بعا  ،W ها؟ نوع، أ�راه قادرا  ىل قراءهتا و طدراسة من ذاك ا ف   .همل
5ف ثوري مجل 5ام  ثقيح أن من الرضوري  تق ي�ا ما . اهري العامل والفالaنيحص حص�س  فل

ندما قلت أن الفقرة مل تلحظ هذا األمر يه  بت إ عذ ل تقف  ىل . ه س	فلو راجعت الفقرة 
نقطة د وفهيا   :لا

5ة و¡ري « ثقايف العام nى امجلاهري احلرضية والر توى ا يايس ورفع ا تعلمي ا يفإقرار ا ل س	 س	 ملل ل
  ».ذ»

5ف  هام هو أن إماكية  ثقلكن األمر ا تل 5دا هو أمر ¡ري ن نو ا و 5فا  جالعامل والفالaني  م�ثق ت
سلطة تالم ت� امجلاهري ا `ل ا لممكن  س	 ية . ق بة jلجامهري العام k 5دة لأما املدرسة الو لlس	 ح

يايس �صادي وا J نضال $ي مدرسة ا 5ة  س	والفال ل لف ق ه نضال مع وجود حركة . ح لفاندالع هذا ا
نفوذ يف املدن واألر ها بعض ا ية ثورية Tدية  لو لن Sف ميكن أن تضع أقدم احلراكت ط

ند الفالح سب بل حىت  ند العامل  ساءل ال  5ة وأقواها موضع  عاإلسال حف ع ò فال ميكن، . م
ية، فكرS أو  5ة، ومعوما احلراكت الر يا، أن حماربة احلراكت اإلسال تقد  جعوهو ما أ خشص مع

ية وقد �كون شديدة الرضر �اجئ  س	عقائدS، فذ» يعود  عكب l . ري ّحفىت األحزاب¡
�هنا وبني  ثريا ما تقوم  5ة، و 5ة د ها أيضا إيديولو 5ة احلامكة يف األقطار العرية  باإلسال l ج ل كم ي ب

5ة رضب من  5قي«الفكرية حول » اخلصومة«ماحلراكت اإلسال ، يه يف »حلقاإلسالم ا
ية يا س	جوهرها خصومة  ية ثورية يف ذ» الرصاع من و'ة . س	 طنفإذا تدÖلت حراكت و

بح  تأثري، يصنظرها اخلاصة  ية، gلك ما متلكه من وسائل ا �وaا لعموم احلركة الر لا�ال  جع مف
ية   .طنأن تألب جامهري العامل والفالaني  ىل ت� احلركة الو

9اىس أصل األمور 5ة؟ إنه يقوم . ن°لكن ملاذا  توى الرجعي jلحراكت اإلسال مففي ما يقوم ا حمل
بقات الر ية وا Sوهنا تدافع عن مصاحل اإلمربq جيف لط ية ل ية، وحتارب احلركة العام لية ا حملل ّع

9ظامهتا امجلاهريية والقوى  5ة، يف أهنا تضلل ت� امجلاهري وتعمل  ىل حتطمي  مواحلركة الفال ح
ثورية ية ا لالو نفس،  ىل أساس gرÆمج ثوري . طن يد وطويل ا ل³ا، جيب أن يقوم معل  عن

�صادي J مج نضال جامهريي، {ر�كز  ىل املطالبÆرg ،هيا العامل قملموسLشري إ )ة اليت 
يف أن ت� املطالب  5ان  يب عن ا³هن  qوالفالحون وأخرى يقع رش�ا هلم، دون أن  ت ?يغ
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يد ها kلرفض ا 5ة توا 5ق فإن ت� احلراكت اإلسال لعنوإن اكنت صغرية وقاب_ ا ' م إن . لتحق
5ة 5ل لفضح ت� احلراكت اإلسال مذ» هو ا يون. لس? يو سا د ا عيف جمرى لك ذ»  ش	  ل)

هم نظمي صفو 9ظامت جامهريية  يف  ثوريون امجلاهري  ىل تأ يون ا فوحىت الو تم ل ل لن يف هذا . ط
�ه من قوة  ية وما ا هل يف املدن بفضل ما تألف من نقاkت  ?ا�ال قد {كون األمر أ سس °ن ك±

نا. ونفوذ نا احللقة . ختميلكن يف الريف ميكن أن جنزم أن األمر ال يعدو أن {كون  هو
ثورية معومااألضعف يف مجمل ية ا بة jلحركة الو k نظم ل العمل امجلاهريي ا ن س	 طمل lهر . ل ظثال  مف

�,اج فالF يف أكرث من حمافظة يف توBس، وطالب الفالحون حىت توزيع األرض  لهيم  حا
ياه الري وحىت بإسقاط ديوهنم بوا  مبوطا 9ظمة... ل �,اTات اكنت ¡ري  J ملكن مجمل ت� . ح

9 تطور وختلق  تواصل  مفمل  ت  ...ظامت جامهرييةلت
secondes2 Il y a  

Brahim Ahensal 
يةنقطة نظ   : مهنجام 

9ف شعب املوضوع يف مفاصل  دة أقرتح الرتكزي  ىل نقطة واaدة حىت  س°حىت ال  °B  .هادي
هوم واألهداف ية الربجوازية ا ثورة اnميقرا نقاش حول ا ملفلقد بدأ ا ط ل 9فدÆه .ل ولو  - س° فإذا ا

ية مكوضوع -إىل aني نقطة املوا ل حندد ا  .ل
heures21 il y a  

 
Nidhal Alhadidi  

ية ته ا 9صال  ىل مال ملهنجأوافق الر5ق أ حظ ح سأª . ف نضال ضد مميكن أن نؤTل  لا
يه  5ني إىل حمور الحق ميكن أن  Bسمالظال يارات الفكرية «م تلف ا يني من  يو تموقف ا خم ع لش	 ل

نا ية يف ب\ا يا نوا س	   .»لس	
تابعة  ب\ان ا تعمرات وا باه ا تعمرات وأ ثورة يف ا يعة ا لkلعودة إىل موضوع  ل س	 ش	 س	 ل ملب مل ط

J ثورة ية وا Sية املعادية لالمرب ثورة اnميقرا لوالعالقة بني ا ل ط 5ق ل ية وتفا ال مع الر فشرتا q
هري  نني ا 9صال ا³ي أورد مقطعا من مؤلف  شأ لح  أريد أن أشري إىل أن .»...خطتا«لي

J لحزبj ثالث نني ذاك ومقررات املؤمتر ا لتاب  ي شفي (قراطيشرتايك اnميلك قد رمس ) لبلا
يده  ىل اnور القائد jل تأ ناشفة  qخط متا{ز قوي مع ا ب تارSمل ثورةليربو ية ل يف ا ط اnميقرا

5رصية واملالكني العقارينيإوبرضورة عزل الربجوازية اليت �ريد  ساومة مع ا ثورة  لقهناء ا مب   .ل
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نني  هم موقف  يد عن الكامل يف  هو  ياقه  يلكن هذا املؤلف جيب أن نقرأه يف  بع لس	 ف ف
`ل ثورة  تب  ية ألنه  ثورة Jشرتا k ية و القهتا ثورة اnميقرا بالشفة من ا قوا ك q ل ط ل  1905ل

5فري  تsلصهتا ال1917فوثورة  ية اليت ا س	 واnروس ا تارSلغن بالشفة من ت� ليربو ل وا
تدعهتا امجلاهري يف  ثورتني وÖاصة جتربة جمالس العامل والفالaني اليت ا با اكنت أكرث  و1905ل

5فري  شارا وقوة يف  فا ية الربجوازية . 1917ن° ثورة اnميقرا k تعلق حتديدا نص  طكام أن هذا ا ل ي ل
تعمراتيف ب باه ا تقل و�س يف أ س	\  ش	 ملس	 يةّطو. لم بالشفة أطروaاهتم حول  وjلين�9رت ا لا

ث ية ا ثورات الرو ية اع�دا  ىل دروس ا Sية املعادية لالمرب ثورة اnميقرا ّا ل س	 ل ل ط الث وتطور ل
ية األوىل ومت  يد احلرب العا 5ة  ثورة ا تحرري وÖاصة جتربة ا نضال الوطين ا ملا بع ي ل ل lل لص

تالني حول �كر)س ذ» يف أ تاkت  ية و يو ية ا ثاين لأل نني يف املؤمتر ا س	طروaات  ك ع ش	 مم ل لي ل
 ªسأ يملالصني وا لوالكولويا متدها املؤمتر   بصفةةن ع امة وتوج لك ذ» يف األطروaات اليت ا

نا 9ا مهنا يف نقا 9رتن واليت أوردÆ مهنا الفقرة اليت ا سادس jلكو ش	ا نطلقل  .م
minutes33 Il y a  

Arabi-Med Ali Al 
يني   : حتآخر 

http//:dbarabe.yolasite.com/resources//misc/Nidhal.pdf 
:1718, juin5  

Hassan Omami 
تويق 5ق محمد يف جمال ا ثمعل رائع ر ل نا مأرشفة ...ف تفظ gلك نقاشا تأرجو أن  فقد نعمل ، حن

تعممي مضموهنا رشها  ل ىل إ ادة  B... نا  .عتوكذا j\ اية �مو
:5918, juin5   

Nidhal Alhadidi  
يل  بالشفة  تالني وا نني و تذكريÆ بظروف نضال  نا  9صال  `لقد فعل الر5ق أ ل س	 ي ب قس	 ل ح ح ف

�اب 1905 هد  ندما ا gك  س°ش ثورة املطروaة يه »...خطتا«ع يا أن ا نون  ا ل لقد اكنوا  ل يعل
تارSثورة gرجوازية وأن ال هام الربجوازية ليربو ساومة وإجناز ا مل  لهيا واجب عزل الربجوازية ا مل

Çل  رشوط األ رسع وخيلق ا ثورية والكامل ألن ذ»  مبأكرث ما ميكن من ا ل ( jلنضال «ل
نضال »اجلديد يةل، ا يا من أTل . qمن أTل Jشرتا ناضلون مر aلمل خي,لوا من القول بأهنم  ي

ها بـ ثورة بو يف ت� ا شعروا kحلاTة إىل  صفاجناز ±ام gرجوازية ومل  ل تغل ية «) طاnميقرا
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ية ية اجلديدة« أو »لشعبا ية« أو »طاnميقرا ية Jج� عاnميقرا  بل  ىل العكس، ،»ط
يعة الربو بارمه  kل طلع تني تارS حريت بقهتم ووضعوا مر aلصوا  ىل  دم Öداع  تنيط  تيجيإسرتا

هدت هبا أ اله من  نني يف الفقرة اليت ا هام  تني م�{زتني gلك وضوح  شثور س°خلص يل ثورة «ي لا
هام الربجوازية . »òتارية واملرتد اكوسيكيلالربو نني gلك رشاسة jلsلط بني ا ملوقد تصدى  لي

باره  k ية هام Jشرتا ثورية وا تا q عل بقي jلربومل ليطمس الوعي ا ها يلط ييلتارS ويفيض إىل تذ
نني .jلربجوازية تاب  ي من مل يدرس  شعب ويف حياربون«لك qمن مه أصدقاء ا يني ل J qشرتا

يني يا«و» طاnميقرا ية يف رو س	تطور الرأسام نني»ل ته  ي مل {مكل درا يف هذه املؤلفات . jلس	
يف و�زيني ا بوية وإىل  نني  ملو¡ريها تصدى  تغل شع jلي ية ل ثورية kالشرتا qهام الربجوازية ا ل

ية«و شعب« وبأن »لشعبا �صاد »لا J ية هو من و'ة نظر ثورة اnميقرا ق يف مرa_ ا ط ل
تطور الرأساميل احلر �س سوى الربجوازية ومصاحل ا يايس املارqيس  لا لس	 وkلعودة إىل فقرة . ل

ية ثورة دميقرا يا أن ا 9رتن جنده يعلن  ا سادس jلكو طاملؤمتر ا ل ل يده  ىل مل g qرجوازية رمغ تأ
ل5ادة الربو ثورية jلعامل والفالaني  ىل قا دة يق ية ا تاتورية اnميقرا nو ىل �ركزي ا Sلتار ط ك

ثورية . ا�الس سات ا نارص واملؤ لرمغ لك هذه ا س لنة الربو(لع سويهمي ف5تارS، ا ...) تاتيل
5ة gلك وضوح jلربو لتعلن ا ثورة gرجوازيةيلبلشف 5ة تقرتح . لتارS أن ت� ا òسكاملاوية والرتو

Çري »أقل« تاتورية (gك من ذ»  بقات مبا فهيا الربجوازية وحىت املالكني العقاريني 4كد ط 
ييك ية من الطراز الربجوازي ال� هورية gرملا lري{ن،  س	ا ن مج سمي املاوية ...) ملس	ت òومع ذ» 

ية Tديدة«ذ»  5ان أخرى »طدميقرا ية«ح ويف أ ية  بدميقرا بحت  مث بعد ذ»»شعط ص أ
ية«òسمهيا دون جخل  ثورة .  مع الربجوازية»qاشرتا سمي ا نة  5ة اخلا لأما الرتو ° فئ òسك

ية الربجوازية بـ ية«طاnميقرا 5ة يف .»qثورة دامئة اشرتا ثورة ا يl هكذا وصفت ا  1949لصل
5ة 5ادة الربجوازية الصغرية يف أمر{اك الال ية  ثورات اnميقرا lوا يبق ط  ذ» هو الفرق رفايق بني. تل

سكو ية والرتو ية ا 5ة، بني املار تحر 5ة وا òا 9 س	 �ل نبل qليj يف شف  .ماوية-ل
:0916à , juin6   

Touda Oudayh  
ثورة الربجوازية ناك منطني من ا تارخي بأن  لتؤكد Öربة ا ه يـا يف بـ\ان : ل يربايل حتقـق äر خيمنط  ل

 1917بأورk الغرية، ومنط دميقراطي ثـوري وحتديـدا فـالF كـام هـو احلـال مـع ثـورة فربا{ـر 
يا   .س	gرو
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منط األÖــري  يــة-Lــوقــد شــلك هــذا ا ثــورة اnميقرا طا ــني - الربجوازيــةل  مــصدر Öــالف aــاد ب
ثورة ما دامت بورجوازية فـال  `غي أن تقودها؛ فا بقة اليت  ناشفة، وحتديدا ا بالشفة وا لا ي لط مل lل
ثورة ما دامت بورجوازيـة فـال بـد أن  ناشفة، وا �ج ا بورجوازية هكذا ا لبد أن تقودها ا مل ت lل س	

ية تارS ألهنا األكرث أمانة j\ميقرا 5ادة الربو ط�كون  لي بالشـفةبق �ج ا ل حىت األÖري، هكذا ا lت . سـ	
سقطون يف نني بأهنم  تب  ناشفة  تصور ا )ويف نقده  ي ك مل تارS إىل ذيـل حقـري «: لل ليحتويل الربو

بورجوازية لبقات ا ساومات الربجوازية»jلط بات و نة  تارS ر بح الربو يث  م،  تقل ي ي تص لحب ه  .ل
:5216, juin8   

 
Touda Oudayh  

9فد  نه أم ا نقــاش يف هــذه الــصف�ة بعــد أن بـدأ حبــامس؟ هــل حقــق مــضا ســ°لـم توقــف ا 5 مل َ ِ
  !أهدافه؟

:1612, juin15  
 
Nidhal Alhadidi  

5قة فية » ر 9فذ. حت س°بعـا مل  9اهـا )ـط هامـة الـيت طر تويف احملـاور ا نقـاش أهدافـه ومل  ح ا ل س	 )ـل
5ة jـ\وª يف aـاj . ªلنقاش يعة ا سأª ا 9اول  بدأ  مثر أطرح أن  نا ا نقا بقومواص_  لط° ب م ب ن ش	 لطل مل

يـة املعاديـة لإل ثورة اnميقرا طجناح ا يـل Sثوريـةلمرب الفقـرة مـن املـؤمتر . لة وشـلك تـ� اnوª ا
ية ال يو ية ا سادس لأل عا ش	 مم نا حتدثت عن لل نقا نطلق  متدÆها  ش	يت ا ل مك يـة «ع ّ�ركزي جمالس معا ل ّ

تاتوريــة العـامل والفالaــني �ش أمحـر، إرســاء د 5ـة و كوفال Tــ  الرفـاق حــول هــذا رأي مــا .»ّح
ثـريوا  يع الرفـاق مالحظـاهتم وو'ـات نظـرمه gـلك حريـة وأن  بدي  ياملوضوع وأرجو أن  مج ي

هم gلك جرأة ورصاaـة ساؤالت اليت ختا جليع ا ° نـا يف هـذه الـصف�ة ال ýريـد أن جنامـل لمج ن أل
ية بل ýريد نقاشـا حـرا ورصحيـا يـدفع  ية و يا �عل وaدة نظرية و بعض وال أن  مهنا ا س	 س	 ل نفبعض

5ه دون ¡ريه �ش  يري العامل ا³ي  ثورية  نظرية ا �الك ا يعا حنو ا فنا  نع تغم ل ل مج   .لب
:5317, juin15  

 
Nidhal Alhadidi  

يو ني املطلق    احلديدي.  ع-لش	واجب ا
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http//:dbarabe.yolasite.com/resources/atp/hadidi_01.pdf  
:3816, juin21  

 
Nidhal Alhadidi   

سو فا ــ ها عــن 5ل نظــمي امجلــاهري و ــة  ــامل والفالaــني يه أطــر ثوري ــصلتات أو جمــالس الع ف ت لي
ها ويه كــذ» أ'ــزة  تــدعهتا امجلــاهري  نفــسالربجوازيــة ا ــ\وª نلالتفاضــةب j سل�ة وشــلك ملــ ا

ثورية تاتور. لا n لرضورة شلكk كست تارSية الل� تاتوريـة ليربو nك، ميكـن أن �كـون شـلك ا
باه  تعمرات وأ ثوريــة jلعــامل والفالaــني وهــو مــا هــو مطــروح يف ا يــة ا شــ	اnميقرا س	 ل ملــط

تابعة ب\ان ا تعمرات وا لا ل تا. ملس	 يسو Çـل واألكـرث تفj5ل بـار أهنـا األ'ـزة األ k م مغزى  ـاملي عت
5ادة ال يل  قجامهريية ملامرسة و تارòSسه 5ـق  مجلاهريليربو ف الفالaني، و ـىل عكـس مـا ذqرتـه ر

ترب  نني ا عيوBس،  `ا مطلقا« إaدا�الي ية سـواء يف اnول »جوا يو يـع األحـزاب ا ع  ـىل  ش	 لـمج
يــاإل Sتاتوريــة اللمرب ية ود 5ــث مطــروح اجنــاز ثــورة اشــرتا كة  q تــارSح باه ليربو شــ	 أو يف أ

يـة معاد 5ـث مطـروح اجنـاز ثـورة دميقرا تابعـة  ب\ان ا تعمرات وا طا ل ل حس	 يـيـة لإلمل Sأو (ة لمرب
ية ية دميقرا طو ية ) طن ثورة Jشرتا بق ا  _aمكرq ل تاظهرت . òس	 سو يا  Öـالل فـرتات املـد تف5ل

يـة األوىل ويف  ديـد  يا ويف العديـد مـن اnول األورويـة بعـد احلـرب العا ثوري يف رو ملا ب سـ	 ل
Çــل  تعمرة  به ا تعمرة و ب\ان ا ما س	 شــ	 س	 ملـلـ ياملــ هون�ــس	إندو ريــة مج و الــصني الـيت �كونــت فهيــا 

�ني من يف5سو بالشفة ا يني ا يو 5ادة ا ن5ة  بق لصي° ل ع يـة مث 1930لش	 ثا يـة ا ن إىل بدايـة احلـرب العا ل مل
سو شلك ا تsيل عـن ا يطرة الزمـرة املاويـة  ـىل احلـزب وقـع ا فمع  لـ لـ لـ ثوريـة 5سـ	 لييت jـ\وª ا

5و شلك الربجوازي من طراز ا مواع�د ا لك يه بعـد صن-صن Sتنتانغ ا³ي اكن 5ل سس	 من مؤ
شكر اله�مك. ألوىلاحلرب ا  .لمع ا

:0417, juin21  
 
Brahim Ahensal  

5ة الربجوازية مير kلرضورة  ـرب تـدمري 'ـاز دوLهتـا ا³ي  يطرة ا لطبقإذا اكن القضاء  ىل ا لس	
 ªوnسلطة ب�±ـا يف 'ـاز ا يطرهتا، فـإن ا تـاج دميومـة  يـد إ لـبه ومـن ÖـالÕ متـارس و سـ	 ن تع

سو 5ض هو �الس ا فاجلديد ا ل نـود، يف ظـل تي5لنق ميي jلعامل والفالaـني وا شلك ا جلات ا لتنظل
يةوحتت را �اتورية العامل والفالaني اnميقرا طية د سؤال هو. {ك   :لوا
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يطرة األحزاب الربجوازيـة الـصغرية، ويه معروفـة - س	 ماذا لو أن هذه ا�الس Tاءت حتت 
بقـة العـام_ يف هكـذا رشوط  يكون موقـف حـزب ا يهتا jلربجوازيـة؟ مـاذا  يهتا و لطبذ سـ	 بع تيل

  وهكذا معطى؟
ثورة الربجوازية اnميق- ثـورة املـضادة ل �كون ا يـة معرضـة لإل'ـاض مـن ا تقا ية مكرa_ ا لرا ل ن ط

تدÖل اإل شال مربSيللوا ثـورة وإ ثوري بـني حتالفـه اجلهبـوي محلايـة ا يف يوفق احلزب ا فـ،  ل ل q
ــني أن يظــل  ــة«أ ــداهئا، وب ثوري ــىص املعارضــة ا تــصادم مــع »لحــزب أق ــع يف ا ل دون أن يق

 aلفائه؟
:3417, juillet1  

 
Nidhal Alhadidi  

ثقـة يوعي  5ازة احلـزب ا ثورة و بقة العام_  ىل ا يطرة ا لإن  ش	 ل لط لـس	 يـة امجلـاهري ح يـد ¡ا ب وتأ لي
ثــورة  سار طويــل وميكــن أن ال حيــصل إال يف إطــار املــرور مــن ا 5ــة  يــة والفال لالعام مــ حل

ية املعادية لإل يـطاnميقرا Sيةلمرب ثـورة Jشـرتا qة إىل مـرa_ ا 9ـصال ±ـم . ل 5ـق أ حساؤل الر ف òـ
سو بعـا ميكـن  فT5دا،  jلـ نـة األحـزاب الربجوازيـة الـصغرية ايط ملتذبذبـة هميتات أن تقـع حتـت 

ــذه اإل ثــورة وه �ــصادي وJج�عــي وطــابع ا J لــفsت يــة وا لماكيــة تقوهيــا aــاª ا ل بع قن لت
سو ــة احلامســة  ي ــربز األ ــ� الظــروف ت بط ويف ت k ــا ن ف5الربجــوازي، ولكــن  ــ jل مه ــض ل تات يه

ــا تــدفع يف اجتــاه احلــل  يعهت ــة  ــة جامهرييــة وثوري ي ــا أشــاكل  باره kب مي بطت يعقــويب«تنظع  »لا
تsدام قــاموس ا( k	يةســ س	ثــورة الفر ــل B .( تعمل  ــىل عقــد ــصغرية  ســ	األحــزاب الربجوازيــة ال

يون  يو يـــة الربجوازيـــة أمـــا ا تـــايل يف اجتـــاه الربملا k عساومة مـــع الربجوازيـــة وتـــدفع ش	 ن ل لـــمـــ
سو k ف5سكون ل هـا و ـىل قا ـدة يفس�مت سلطة ال بديل عهنـا لعـزل الربجوازيـة والقطـع  معتات  q

سو k سك ف5ا ــ ل ــضحس	ُتتات يLمتــ ــة الفالaــني  األحــزاب الربف ي 9ظم ¡ا ــصغرية و ــة ال بجوازي لســ °
تارjSل يوعيليربو يا بعـد ثـورة . لش	 وحزهبا ا 9ـصال يف رو 5ـق أ سـ	لقـد حـصل هـذا األمـر ر ح ف

ن1917ف5فري  يطر ا 5ث  مل  س	 يو ةشفاح سونqوJشرتا ثوريـون  ـىل ا ف ا لـ يات ودفعـوا kجتـاه 5ل
5ـرصية قـيض  لهيـا وأنـه جيـ سلطة jلربجوازية  ىل أسـاس أن ا لقسلمي ا ل ò ب �ـرك الربجوازيـة

تاج�هتيأ قوى «تعمل حىت  ية»ناإل ثورة Jشرتا k 5ام  q ل متـدوا  ـىل ذ» . jلق بالشـفة ا علكـن ا ل
`_ ورفعــوا شــعار  تفاضــة و'ــاز اnوª ا ثــوري امجلــاهريي بوصــفه 'ــاز ا شلك ا ملقــا ن ل لك «لــ

سو سلطة  ف5ا jل سلطة لصاحل سـووإهناء »اتيتل 5ة ا ف5 ازدوا ل واكنـت . تات العـامل والفالaـنييج
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9ـاع امجلـاهري  ـىل أسـاس جترgهتـا اخلاصـة  تـوgر يه فـرتة إ 5فـري وأ قلك الفرتة احلامسة بـني  كف
سو سلطة  فبـرضورة املــيض قــدما ونقــل ا jلــ نــةتي5لــ ولــو مل توTــد . ئات وحتطــمي الربجوازيــة اخلا

سو ف5ا ــ 9ــت اليل يا ملــا  متكتات ومل تعمــم يف اكمــل رو تــارSســ	 رس ة مــن حســب ليربو ت� ا ــ  ل ــ ب
ثـورة الفالaني من ل حتت نفوذ األحزاب الربجوازية والربجوازية الصغرية وJتقال إىل مرa_ ا ن

ها مطلب األرض jلفالaني يا ±ام gرجوازية و ىل رأ ية اليت أجنزت بداية وعر سJشرتا ض q. 
:3713à , juillet2  
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