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 لعربيةة ايقومحلركة الا يف الشيوعينيمات مه

نظرا لتعاظم أ هميّة الحركة الثّورية في البلدان العربيّة، بدا لنا من الّضروري أ ن نقّدم تقييم 

يوعيّة، أ خذين في الحس بان تجارب النّضال  الوضع في هذه البلدان من وجهة النظر الش ّ

مبرايليّة في البلدان المس تعَمرة ال خرى.  المعادي للإ

ّإمبرايليّة عل  أ ر   1فقرة  حدى المهمات الجوهريّة في نضااااال التّحّرر الثّوري ضااااّد ا اإ

عبيّة في كّض  رل ال دن  الوا اااعة هي حّض القضااايّة القوميّة العربيّة. ترير الجماهير الشاااّ الشاااّ

ّإمبرايليّة. وكّض البلدان العربيّة محرومة، بشااامض من ال لااامال،  البلدان العربيّة تحت نير ا

مختلفة، من دولة مسااااا تقلّة. فلسااااالين ولااااارل ال ردن والعرال خاضاااااعة  وعل  درجات

نجلياييّة. و اااااوراي تحممها  ّإ ّإمبرايليّة ا للنتداب وواقعة بصاااااورة كاملة تحت  ااااا يلرة ا

نجلترا. ولي   ّإمبرايليّة الفرنسا يّة. ومصر واقعة تحت  للة اإ الّذي أ علن في  «اّ  تقلل»ا

يا  ّية  اوى مهايلة أ مام اّ ا تقلل ا 1311عام  لحقيقي، نظرا لمون أ هم مقاليد القيادة الساا ّ

نجلياي يفرضون ديمتاتوريّتهم في ّإ ل  ذلك ّ يايال ا ّإضافة اإ ّإمبرايليّة البريلانيّة. اب  في أ يدي ا

ّإيلاليّة. وتون  والجايا ر واقعتان  مبرايليّة ا قليم سرابل  هو مسااااا تعَمرة للإ ودان. واإ الساااااّ

يلرة الفرنسا يّة. و  ّإ  بانيّة. أ مّ م  المغربتحت السا ّ ّإمبرايليتين الفرنس يّة وا ا اليمن قّسمة بين ا

ّإمبرايليّة مةالاااارة، فهيي محرومة من  والحجاي ونجد، فمع كونها غير واقعة تحت  اااا يلرة ا

ّإمبرايليّة  روت التّي ّ عن  عنها لوجود مساااا تقّض، ولّما كانت ملّوقة بمساااا تعمرات ا الشااااّ

نها مضلّرة للاعة ّإمبرايليّة. وواقعة تحت ضرابتها، فاإ  أ وامر ا

عوب العربيّة عل  ا اا تعبادها المبالاار  ّإمبرايليّة عل  الشااّ يلرة ا ّ يساات د مجمض نظام الساا ّ

ن  ّإمبرايلّية العالمّية. اإ وحسا،، بض وعل  تقليع أ واالها بصورة اعتباسيّة حس، تعليمات ا
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عوب العربيّة هذا  نجلياييّة والفرنسا   فيماتقسا يم الشااّ ّإ ّإمبرايليّة ا ّإ اا بانيّة يّة و بين ا ّإيلاليّة وا ا

ّإمبرايليّات، والّذي يهد   نماا يعم  ميايان القوى الاّذي قاام في مجرى التّاريي بين هذه ا اإ

دامة  ا يلرتها. وهو يت اق  تناقضاا  ل  اإ ة. وقد مع المصالح الحيوية للّشعوب العربيّ  ااارخااإ

ّإمبرايليون الحدود التّي تفصالها ابلعن  ويحافظون عليها  فّرل »ق مةدأ  بذات ال داة وفأ قام ا

عوب العربيّة، بصاورة مصالنعة، في نضاالها ضّد «. تساد تضاع  هذه الحدود جماهيَر الشاّ

ّإرادة الحّرة التّي تعبّر عنها  اّضاالهاد ال ج بيي من أ جض اّ اا تقلل والوحدة القوميّة، وفق ا

 الجماهير الّشعبيّة.

ة، عل  وجا  تمثاضي  ة القوميّاة العربياّ نجلي جوهر القضاااااياّ ّإ ة ا ّإمبرايلياّ اييّة التّحادياد، في أ ن ا

ّإ اااا بانيّة قد لاااا تّتت هذا الجسااااد الحّي الّذي كان يت  لّ  من  ّإيلاليّة وا والفرنساااا يّة وا

ة،  عوب العربياّ بقاء البلدانالشاااااّ قلاعي، وحرمان كّض بلد مفرد من  واإ العربيّة في انقساااااام اإ

يا ااي المساا تق رورية لنمّوه اّقتصااادي والساا ّ روت الضااّ  ّض والوقو  دون تحقّق الوحدةالشااّ

 القوميّة وقيام دولة توّحد الّشعوب العربيّة.

مت  ااوراي بصااورة ا ل  خمسااة أ جاياء م فصااض بعضااها عن بع  ولمّض  ااالناعيّةلقد قُسااّ اإ

ذ تحّول  نجلياي عل  الّسودان ابلقّوة. واإ ّإ دارت  الخاّاة وقواني   الخاّاة الي... وا  تول  ا جايء اإ

ة  ّإمبرايلياّ ذ ا جميعا ل  مصااااادر تايويد ابلمواد ال وليّة، واإ ل  ملحق يراعي واإ لبلدان العربيّة اإ

نماا هي تحااول بذلك ابلّذات  وتعيق نموّ تشاااااّوه  القوى المنتجاة ونمّو هاذه البلادان العاام، اإ

ّإقلاعيّة الوين  دامت . وبذلك تمتسااا، العنااااار ا المحافظة عل  ا ااا تعباد هذه البلدان واإ

العنااااار الّرأ  اااماليّة، في قسااام  ال كبر، عل  خلق  رجواييّة  الّراجح، في حين يقتصااار نموّ 

ر  ّإقلاعيّة، وببيع م تجات البلد المسااااا يل  تجااريّاة مرتبلاة، بقدر معين، ابلملمية العقاريّة وا

ّإقلاعيّة )مصااااار،  ّإمبرايليّة عل  أ نظمة الحمم الملمية ا وتايويده ابلمواد الخام. كما تحافظ ا

قلاعيّة )العرال، لااارل ال ردن( ، تون ( وتخلق أ نظمالمغرب ة حمم َملمية جديدة لااا ب  اإ

ّإمبرايلي دون « أ  ااار»ابّ ااات اد عل   اتفهة مختلّفة، أ و تركاّي نظام حممها اّ ااا تعماري ا
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ل  هؤّء الملوك العملء )فلساالين،  ااوراي، سرابل ، الجايا ر( وذلك ابلجمع بين -اللّجوء اإ

دارة هذه البلدان  ابنتداب من عصبة ال مم. اّضلهاد والقرانة وبين اإ

ن ال مر المشاااترك والحا ااام في جميع البلدان العربيّة، هو أ ن رأ ل المال المالي  1فقرة  اإ

يا اا يّة  ال ج بيي يقة  بين يدي  عل  كامض يمام القيادة اّقتصاااديّة بمواياة يمام القيادة الساا ّ

ن أ هّم البنوك، والمصاااااانع و اااااماك الحادياد والموان ة. اإ ّإمبرايلياّ حة ئ والملالتّي في ياد ا

والمناجم، وأ هم لا بمات الرّي ويمام التّجارة الخارجيّة والّديون العاّمة، الي... هي في أ يدي 

ّإمبرايليون عل  أ فضاااااض  رأ ل المال المالي ال ج بيي. وأ كثر من ذلك، ا ااااا تول  الوحوم ا

احقة من البلدان العربيّة )  ، ، الجايا ر، تون ، سرابلالمغربال راضاااااي في ال كثرية الساااااّ

ّإمبرايليّة البريلانيّة قد ا اااا تخدمت  ل  ذلك أ ن ا مصااار،  ااااوراي، فلساااالين(، أ ضاااا  اإ

ن الفّلحين  هيونيّة المعادية للثّورة لل ااتيلء عل  أ راضااي فلساالين و اارقتها. اإ البدو و الصااّ

، ويحرمون من ال راضااااي والمراعي. وتساااا تخدم قحلا ال راضااااي كثرالعرب يلردون نحو أ  

ّإمبرايليّة يمام القيادة  ة العربّية بل الجماهير الّشعبيّ  غلليا ا يّة م ها واّقتصاادية ّ  تالسا ّ ا

 لفقة.

ّإمبرايليّة في اضاااالهاد وا اااا ت غيلة عل  الاّيمر الملمية غللتساااات د ا ة، وعل  الرجعيّ -الشااااّ

ّإقلاعيين والبرجواييّة المحليّة المومبرادور المينالمشايي الم ّإقلاعيين ول ب  ا والمرات،  ةيا

ن المياية المشاتركة والحا مة ابلّّس بة للنظام الاّيراعي للبلدان العربّية العليا من ر  جال الّدين. اإ

تممن ابلضاب  في أ ّن القسام ال عظم من ال راضاي والمالا ية والمراعي التّي لم يس تول عليها 

بعاُد الماالمون العقااريون ال جاان، والمايارعون المةاروالبنوك والمسااااا توسنون المعّمرون أ و 

ّإقلاااعيين وال ي بين أ ياادي المااالمينالااّدولااة، ه ّإقلاااعيين ولااااا باا  ا ن الاادينيي ايعماااءا ن. اإ

ّإاتوات(.  غللبدو يخضااااعون ل بشااااع أ لاااامال اّ اااا تالفّلحين وال  ّإقلاعي )الخم  وا ا

ّإقلاعي للفّلحين في ظرو  ن غللعل  نلال وا ااع عل  اااعيد اّ اا تويايدهر الراب  مّو ا

ّإمبرايلي لل راضي، وتفّمك القةائضالعلقات البضااعية والنقدية وعل  ااعي ونه،  د النه، ا
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بعاد البدو  ّإمبرايلي، واإ أ راضاي القةائض من قةض المالمين العقاريين ونظام الحمم اّ  تعماري ا

 المراعي. جميع عن

 جّدا التّي ّيالت تجبي  جايئيّا ابلشامض العيني )الُعشر في  وراي وفي مرتفعةن الضارائ، الاإ 

ل  الوضااع الّذي ّ يحتمض أ  ااا ااا ابلّّساا بة فلساالين، الي...( تشاا مض عبئا ثقيل يضااا  اإ

ن المناسق المختلفة في البلدان العربيّة هي عل  مسااا توايت  للجماهير الفلحيّة الّرئيسااا يّة. اإ

راا اللبقي. ففي  اوراي وفلسلين ومصر يتوّحد النّضال  مختلفة من النمّو اّقتصاادي والصاّ

عوب العربيّة عل  أ  ااال  االلة وسنيّة، من أ جض اّ اا تقلل الوسني والوح دة القوميّة للشااّ

الاّيراعيّة الموّجهة ضاااااّد الغاياة -بصاااااورة ّ مفّر م هاا، ابلنّضاااااال من أ جض الثّورة الفلحيّة

ّإقلاعيّة المحليّة. وفي العرال  هاينة في فلسالين( وضد الملمية ا ّإمبرايليّين وعملئهم )الصاّ ا

ّإقلاعيّة للقةيلة والعشااااايرة. وهي هد  لغايو لاااااركات المايارعين  ّيالات ابقياة الملمياة ا

ّإمبرايليّة.  لاارا  ا ّإقلاعيّة العليا والبرجواييّة التّجاريّة المحليّة التّي تعمض تحت اإ رائح ا والشااّ

عبيّة في النّضاااااال ضاااااّد  ن مركاي ثقض الحركة الفلحيّة، هنا، هو في تعبئة الجماهير الشاااااّ اإ

ل   النّاهبين، عل  أ  ااال النّضااال ضاادّ  ّإمبرايليّة والمتواسئين معها مةالاارة. وهذا ينلبق اإ ا

مّان  المغربدرجة كبيرة عل  بلدان مثض سرابل  و  حيث ّيالت المتلة ال  ااا اا يّة من السااّ

ّإقلاعي والعشاااا ري، وحيث ّ تسااا تليع المدن أ ن تمارل  مرتبلة بحياة البداوة وابلنّظام ا

ل  ه و ذاك، ذا القدر أ  ت  ثيرا ثوراّي. وفي لاامال الجايا ر توجد  اا يلرة ا اا تعمارية را ااخة اإ

مان المحليّين المسااا تقّرين، وف غللتممن في ا ااا ت لمدن ي نمّو هام نسااابيا لوحشاااي للساااّ

وللعلقاات الّرأ  ااااامااليّة. أ ّما في ج وب الجايا ر فل يالت توجد قةائض من الرّحض لم تّتهيي 

ل  اإخضااعها بعُد. ففي أ غل، ال حيان ّ يبدأ  الفلحون ابلتشمض كقوة  ّإمبرايليّة الفرنسا يّة اإ ا

 ّّ روت اّجتماعيّة واّقتصاااديّة المت  ّخرة، اإ اعة في عمليّة تفمّك المشاا مساا تقلّة، ضاامن الشااّ

لاااا ب  البدائيّة والعشاااايرة. فمما ّ عن  عن  مللقا أ ن يؤخذ في الحسااااا بان، بدقّة، التنوّا 

مبرايليّة  روت من أ جض سرر دقيق لقضااايّة علقة الثّورة المعادية للإ الملمول في هذه الشاااّ

عوب العربيّة. عل  ال حاياب الشااااا ّ -ابلثّورة الفلحيّة ات يوعيّة والمجموعالاّيراعيّة عند الشاااااّ
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روت اهتماما خااااا لمي تساا تخدم  يوعيّة في البلدان العربيّة أ ن تولي درا ااة هذه الشااّ الشاا ّ

 هذه الّدرا ة بما يتوافق ومصالح النّضال الثّوري.

عوب  9فقرة  واتّساع النّضااال التّحّرري ليشاامض  ااا ر البلدان العربيّة من أ جض تحرير الشااّ

قضاااااء علي ، اّضاااالهاد الّذي تثقض وس  ت  كاهض العربيّة من اّضاااالهاد اّ اااا تعماري وال

 مختل  البلدان، حس، درجة نموها، ابل لمال ال كثر تنّوعا.

بل توقّ   انتفاضات يضاال التّحّررنّ ال  يتحّولوج وب الجايا ر كما في سرابل   المغربفي 

ّإ  بانيّة. في القةائض  تش نّها تقريبا ّإيلاليّة وا ّإمبرايليّة الفرنس يّة وا ل  حّد ون  تتضّد ا ممّن اإ

أ ن يمون عل  رأ ل الحركة المعبّرة عن عض، الجماهير، وترك  من« الّد  تور»حايب  ال ن

ير بشمض موجات  هذه الحركة دون قيادة. وف  مصار، يتمياّي النمو الجاري بعد الحرب ابلساّ

ل  درجة انفجارات ا اااااتياء  متلحقاة من النّضاااااال الوسني الاّذي وااااااض مّرات عديدة اإ

 ّ ذا بموجة جديدة من 1315ة. في  ااااوراي قُمعت اّنتفاضااااة المساااالّحة  اااا نة جماهيري ، واإ

مبرايليّة ترتفع  ا نة  المعاديالنّضاال  . في فلسلين واض الغض، الجماهيري ضّد 1313للإ

ل  حركات مساالّحة  هيونيّة المعادية للثّورة، أ كثر من مّرة، اإ ّإمبرايليّة البريلانيّة ووكالت  الصااّ ا

ضااااال أ ما نوفي العرال ّ تهدأ  الحركة الوسنيّة ضااااّد اّنتداب البريلاني. موّجهة ضااااّدهما. 

 .ة البريلانّيةمبرايليّ لإ الوهابيين الذي يجري تحت علاء ديني، كان من ضمن  عناار اتبعة ل

 في كضّ  تعاس و  اااااادى حار   منقد أ اثرت مالمّض هذه الحركات، هو  ةالممياي  خااااااايّةال

رل العربيي. فرعم الحدود  ّإقلاعي ورعم أ ن الحركة الشااّ المصاالنعة للدول ورعم اّنقسااام ا

نجليايية  ّإ ّإمبرايليّة ا ّإمبرايليّة الفرنساا يّة أ و ضاا مرة أ خرىة و مر كانت موجهة ضااّد ا ّد ضااّد ا

ّإ اا بانيّة، كان النّضااال الوسني الّذي يجري في بلد عربيي ي ّإيلاليّة أ و ا ّإمبرايليّة ا هذا  دجا

 .المغربالعربيّة من فلسلين حتّ   الصدى أ و ذاك في كّض البلدان
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عبيّة العربيّة ن سمور الجماهير الشااّ ل  الوحدة القوميّة ضاامن حدود دول تقام،  هو سمور اإ اإ

ّإمبرايليّة، بض عل  أ  ال القرار النابع من هذه الجماهير ذاتها والمتّخذ  ّ حسا، تعليمات ا

نجليبحرية والمرتب  بل انفصااال بلموحها للتّخلّم من اضاالهاد ا ّإ اييّة والفرنساا يّة ّإمبرايليّة ا

عبيّة العربيّة تشااعر أ نّ  يتوّج، عيها، من أ جض اااّد  ن الجماهير الشااّ ّإ اا بانيّة. اإ ّإيلاليّة وا وا

ّإمبرايليّة، أ ن توّحد جهودها  روت  فيمااضاااالهاد ا هو مشااااترك بي ها من وحدة اللّغة والشااااّ

ن ت لحم هذه الجماهير في النّضاااال التّاريخيّة، واضاااعة نصااا، عيّيها عدّوها المشاااترك. اإ

عوب العربيّة كّض  ّإمبرايليّة واتساااا نضااالها هذا، يظهران أ نّ  تتوفّر لدى الشااّ الثّوري ضااّد ا

ّإمبرايلي، وكس، اّ  تقلل الوسني  يالة اّضالهاد ا روت التّي ّ عن  عنها من أ جض اإ الشاّ

  ، أ ن تتوّحد عل  أ  اااوخلق دول عربيّة تتممّن بعد ذلك، عل  أ  اااال قرار متخذ بحريّة

 فدراليّة.

ل  ممماّ  4فقرة  ة اإ ن تحوياض البلادان العربياّ ة للبلداإ ل  مصااااادر مواد أ ولياّ  ناض يراعي واإ

ل  أ ن تشااااامّض سبقات والتنوّا المةير في التّ  ةاّحتماري شاااااميلت اّقتصااااااديّة، تؤّدي اإ

عميق.  تالمجتمع الّرأ  امالي ونمّو عنااار  اللة الّدولة الوسنيّة يجراين بب ء لديد وتفاو 

ّإمبرايليّة تسااااا تخدم هذا الظر   ن ا ة وذلك بتجميع  عل  نحواإ كامض لمصااااالحتها الخاااااااّ

ّإقلاعيّة تحت قيادتها وببذل جهدها لتجعض من البلدان العربيّة نقات  ة وا العناااااااار الرجعياّ

ّإمبرايليّة البريلانيّ  ن ا ّإمبرايليّة القائمة عل  العدوان والفتح. اإ  ةارتمااي قويّة لسااااا يا ااااا تها ا

خصااواااا تساا تخدم  اا يلرتها عل  العرال وفلساالين ومصاار لحماية سريق الهند للتّحضااير 

وفييتية اّلاتراكية ولبس  نفوذها في الجايء الّشرقي من  للحرب عل  اتحاد الجمهورايت الساّ

ل   مّان العرب في مساا تعمراتها اإ ّإمبرايليّة الفرنساا يّة لتحويض السااّ البحر المتو اا . وتجهد ا

رائح العليا غذاء لمدافع حرب  ن الشاااااّ وفييتي. اإ ّإمبرايليّة القادمة وتدّخلها في اّتحاد الساااااّ ها ا

ل  -الاّيراعيّة مّان المسااا تقّرين قد انحايت اإ ّإقلاعيّة في كّض المناسق ذات الساااّ ّإقلاعيّة وا ا

ّإالحيّة ن ا ّإمبرايليّة بصورة نهائية بهذا القدر أ و ذاك. اإ ي افو  الوسنيّة تسود ف-جان، ا

ة والمااالمين العقااريين الااّذين ارتبلوا بهااا. وهي تتّخاذ سااابعااا معاااداي للثّورة البرجواي  يّاة العربيااّ
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ن البرجواييّة والعنااااار البرجواييّة  الاّيراعيّة عاجاية عن خو -وا اااتسااالميا يايداد  رويه. اإ

ّإمبرايليّة ويايداد ميلها اب  تمرار نحو اتفال معها، معادي للثّورة، في أ سر  نضال ثوري ضّد ا

مبرايلّية-لتنايّت المحدودة ول ب ا ّإ يلرة ا ّإخفاء الس ّ  ّّ . الّد  تورية الماذبة التّي ّ تصلح اإ

ن حركة اااي   الجماهيريّة في مصاار قد فشاافت بوضااور دور خيانة الوفد، الّذي  1390اإ

ويحاول الحصااول عل  د اا تور فق ، والّذي يخشاا  من « اّ اا تقلل»تخل  عن لااعار 

ن  يقةض بعقد اتفا يقظة الجماهير الفلحيّة ّإمبرايليّة. )اإ قية أ كثر من اّ اتسلم النّهائي أ مام ا

 في  ااااوراي عل  لع، لعبة المعارضااااة« المتلة الوسنيّة»مصاااارية(. ويقتصاااار موق  -أ نجلو

 ابلتّخلي التّام عن كّض عمض ثوري وعن كّض نضال حقيقي.

ن عددا من قادة انتفاضااة  ابقين هم في الوقت الحاضاار  1315اإ مساا تمينين عند أ قدام السااّ

يّين. وفي لعقد حل  مع المضااله دين الفرنساا  « المتلة الوسنيّة»الجّراّت الفرنساا يين. وتتهي   

هيونيّة للحصااول  فلساالين دخلت اللجنة التّنفيذيّة العربيّة في سريق الخيانة بت افسااها مع الصااّ

ة مقااباض  ة البريلاانياّ ّإمبرايلياّ ة العرب الجمااهير الشاااااّ « هادوء»عل  تناايّت من ا ن عبياّ يّة. اإ

ّإااالحيّة تصاابح أ كثر ف  كثر معادية للثّورة وا ااتساالميّة. وبمقدار ايدايد ا ااتياء -الوسنيّة ا

وعضا، الجماهير الّشعبيّة، خاّاة تحت ت  ثير ال يمة الاّيراعيّة وال يمة الّصناعيّة العالمّية، ّ 

ّإااااالحيّة تصاااالدم بصااااورة كافية، في خيانتها للم-تعود الوسنيّة بمقاومة  صااااالح القوميّةا

جماهير الفّلحين والعمال العرب الّذين لم يتعلّموا بعُد بصااورة كافية كي  يّتظمون لمواجهة 

ّإاااااالحيّاة البرجواييّاة والبرجواييّاة الاّيراعيّة، ببرانمجهم الثّوري. في العرال يلج   الحايب -ا

ل  عصااابة ال مم وهو فعليا يمتنع عن خو  النّضاااال ضاااّد ال نجلياي، م الوسني اإ ّإ متفيا غاياة ا

ّإمبرايليّ « الّد اا تور»فق  ابلعبارات اللنانة. في تون  دخلت بقااي  ة الفرنساا يّة. في أ خدود ا

ّإاااااالحيّة البرجواييّة-في الجايا ر ّ تللا، الوسنيّة رب الاّيراعيّة أ كثر من أ ن يُعتر  للع-ا

ن الوسنيّة ّإااالحيّة البرجواييّة-ابلحقول المدنيّة الفرنساا يّة. اإ اّيراعيّة ّ تقفان ال-والبرجواييّة ا

ّّ في الحدود التّي تخدم المصااااالح اّ ااااتثماريّة للبرجواييّة  ّإمبرايليّة اإ يلرة ا في وج  الساااا ّ

نهم يريدون أ ن يساا   الفّلحين، وا ب  نفسااهم جماهير العمال و تغلوللمالمين الاّيراعيين المحليّين. اإ

ّّ أ نهم يخونون عل  الممشااو  المصااالح الوسنيّة ّإمبرايليّة في نضااال  اإ ها العاّمة ويساااعدون ا
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ة في ظرو   عبيّة، نظرا لمون مصااالحهم المبالاارة كمسااتثمرين، وخااااّ ضااّد الجماهير الشااّ

ّإمبرايلي عل  المس تعمرات، تدخض في تناق  مع المصالح الوسنّية العاّمة.  ال يمة والضاغ  ا

ن اللبيعة المعادية للثّورة والخائنة للقوميّة ّإااااالحيّ -اإ ليها ة ّ يالت أ بعد من أ ن يساااال  ع ا

غيرة في المدن.  أ مام عيونالضااوء  الجماهير الوا ااعة من العمال والفّلحين والبرجواييّة الصااّ

ّإمبرايليّة والتي  ّإااااالحيّة في البلدان العربيّة عن حدود الدول التّي ر اااامتها ا وّ تخرج ا

نّها تستسلم أ   عوب العربيّة بصاورة مصالنعةن اإ م الشاّ قلاع تقساّ ّإ ّية التّي مام ال نظمة الملمية ا

ّإمبرايليّة عل  مسااا توى العالم العربيي  مبرايليّة، وترف  النّضاااال ضاااّد ا تشااامض أ دوات للإ

فة الممياّية للمرحلة الحاليّة تممن فيما يلي: في حين أ ن الوسنيّة ن الصاّ ّإالحيّة في -فمّض. اإ ا

ّإم  برايليّة، تدخض جماهير العمال كّض البلدان العربيّة تساااااتسااااالم عل  الممشاااااو  أ مام ا

والفّلحين والبرجواييّة الّصغيرة في المدن، في مجرى النّضال بعايم متايايد من أ جض مصالحها 

ّإاااالحيّة المعادية ل -الجوهريّة، في مجرى نضاااال التحّرر القومي. وواقع بقاء الوسنيّة لثّورة ا

ة، ل ّن ّدد ابلعواق، ال كثر خلورهذه الجماهير، يه أ مام عيونغير ممشوفة بما في  المفاية 

ذلك يسااهّض خياانت جديدة معادية للثّورة وضاارابت غير متوقّعة. يج، ال ن، أ كثر من أ ي 

ّإاااالحيّة المعادية للثّورة واّ اااتسااالميّة ابلجبهة الثّورية -وقت مضااا ، مواجهة الوسنيّة ا

مبرايليّة للجماهير الوا ااعة من العمال والف ةالعربي غيرة في ّلحين والبرجواييّة االمعادية للإ لصااّ

 المدن، الجبهة التّي تست د عل  نمّو الحركات العماليّة والفلحيّة وتس تمّد م ها قّواها.

ة مختلفااة، وّيالاات تلعاا،، دورا  5فقرة  ة في بلاادان عربيااّ لقااد لعباات اللبقااة العماااليااّ

، رالمتعاظما عل  الّدوام في النّضاااااال من أ جض التحّرر الوسني )مصااااار، فلسااااالين، الع

الجايا ر، تون ، الي...(. وفي بلادان مختلفاة بدأ ت تتمّون المنظمات النقابيّة أ و يعاد بنااها 

ّإضاااااراابت -بعااد تحليمهااا، مع أ ّن أ غلبهااا ّ يايال في أ ياادي الوسنيّين ّإاااااالحيّين. فااا ا

ّإمبرايليّة  والمظاهرات العماليّة والمشااااركة الّّشااا يلة للجماهير العماليّة في النّضاااال ضاااّد ا

ّإااالحيّين، كّض ذلك ي -لتي تبتعد عن الوسنيّيناوبع  فئات اللبقة العماليّة  ل  أ ن ا شااير اإ

لثّورة قد دخلت في سريق النّضااااال لت  دية دورها التّاريخي في ا الفتيّةاللبقة العماليّة العربيّة 
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مبرايليّة والثّورة الاّيراعيّة وفي النّضاااااال من أ جض الوحدة القوميّة. وق م تموين د تالمعادية للإ

 أ حاياب ل يوعيّة أ و أ نها في سور التموين في بلدان مختلفة.

ة والاّيراعيّة العالميّة تلال بشااااامض أ و ب  خر كّض البلدان العربيّة، وقد  نااعياّ ن ال يماة الصاااااّ اإ

وّجهت ضاااربة قا ااا ية للجماهير العماليّة والفلحيّة. فتخفي  ال جور والبلالة يجعلن من 

راا ، ويدفعانها في سريق الصاااّ بؤ ااااليّة، البائ  أ اااال، أ كثر مسااا توى حياة اللبقة العما

لين الااّذين يسااااايرون في سريق الخراب،  ن الفّلحين الفقراء والمتو اااااّ اللبقي الثّوري. اإ

مّان الفقراء في  والعمال يعانون من بؤل ّ مخرج م   ويفقدون عملهم. كما أ ن ممثلي الساااااّ

ّإمبرايليّة ال ن أ كثالمدن والفئات العريضااة من البرجواييّة ال  سااون اضاالهاد ا غيرة يتحسااّ ر صااّ

ل  النّضاااااال من أ جض التحّرر القومي.   مثير مماا في الماضاااااي. ويشااااارعون في النهو  اإ

ّإمبرايليّة تجهد لتساااااق  عل  كاهلهم كّض عواق، ال يمة ولجعلهم يدفعون كّض التّمالي .  فا

ن الموجة الجديدة من عضااااا، الفّلحين ضاااااّد اّدعاءات التّ  ي ّ تلال يقدمها المالمون اإ

ل  اّنصااهار مع نضااال العمال من أ جض كساارة  ّإمبرايليّة، تميض اإ العقاريون والمرابون وعملء ا

نها ترتب  ابلنّضاااااال من أ جض الوحدة القوميّة  ّإمبرايلي. اإ خباي، ومع اّحتجااج ضاااااّد النير ا

نجليواّ اا تقلل الوسني لمّض البلدان العربيّة التّي مايقتها ثعال، رأ   ّإ ايي والفرنسااي ل المال ا

ّإ اااا باني. في هذه الظرو  يشاااامض نضااااال الجماهير العربيّة المتايايد ضااااّد  ّإيلالي وا وا

ين والهند والهند ل  جان، النّضااال الثّوري في الصااّ ّإمبرايليّة، اإ يّيّة وغيره-ا ا، في أ ميركا الصااّ

ة في أ يماة مجم وداء، العااماض ال كثر أ همياّ فريقياا الساااااّ ض النّظام اّ ااااا تعماري اللتيّيّاة واإ

ّإمبرايلي.  ا

يوعيّة في  ااوراي وفلساالين ومصاار، حيث  ن المهمة المبالاارة والملحة عند ال حاياب الشاا ّ اإ

تمونت بقدر معين الحركة العماليّة اللبقية، وحيث تمونت أ حاياب لاا يوعيّة، وحيث بلغت 

ضال ضّد للنالحركة الفلحيّة درجة عالية من النضا  وحيث ّ يممن تصاور النصر اللحق 

ّإمبرايليّة د ّإااالحيّة، هي مهمة بناء عملها في-ضااّد الوسنيّة  تظمن نضااال مّسااجم وم و ا  ا

قلاعيّة.-الثّورة الفلحيّة اتجاه مبرايليّة والمعادية للإ  الاّيراعيّة المعادية للإ
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ّإنشااااءات  ّإمبرايلي، ومصاااادرة جميع اّمتيايات ال ج بية والمؤ اااساااات وا ن قل، النير ا اإ

ّإمبرايليّين، واّ ااااا تقلل الوسني والماي   ة قوميةالتاام وتركياي دولارا وغيرهاا من امتياايات ا

يالة نظام الحمم الملمي في مصااار( ومصااااادرة كّض الملمية العقارية من  ل  ذلك اإ )يضاااا  اإ

ّإقلاعيين الريفيين والمعمرين ال  الغير، ويوم العمض  عمض غلنهابين، الملمية القائمة عل  ا اا تا

اعات والضااماانت اّجتماعية للعمال عل  حساااب الرأ  ااماليين، وحرية تنظيم من ثمان  اا

الّشغيلة والحمومة العماليّة الفلحيّة والنّضال من أ جض تحّرر الّشعوب العربيّة واتحادها الحر 

مبرايليّة والمعادية  - هاذه هي الملاالا، الرئيسااااا ياة التّي تحاّدد محتوى الثّورة المعاادية للإ

قلاعيّة.  للإ

قامة   هذا ال  اااااعل ّإااااالحيّة والنّضااااال ضاااادها. -عن الوسنيّة تمايايخ  ال ل يج، اإ ا

ل  ثماني  ااااااعات، و  ّإاااااارار عل  تقليم يوم العمض اإ في دة ايايّ الوكملل، جايئي يج، ا

ال جور والت  مين ضاّد البلالة عل  حساب الرأ  ماليين وحرية المنظمات العمالّية والفلحيّة، 

لغاء ديون الفّلحين ال فع فقراء والمتو االين للمرابين والمالمين العقاريين والبنوك، ووق  دواإ

ّإمبرايليّين المساالحة واّ اا تفتاء الحر حول قضاايّة تقرير  ثمن المايارعة و ااح، كّض قوات ا

لين مصرية، في  وراي وفلس -مصير الدولة الحر. )في مصر حول الملمية والمعاهدة ال نجلو

لاادان ال كثر تاا  خرا مثااض العرال وتون  وسرابل  حول انتااداب عصااااابااة ال مم(. وفي الب

ة الموجودة هناااك أ ن تبااذل الجهااد لتنظيم  المغربو  يوعيااّ يتوجاا، عل  المجموعااات الشااااا ّ

مبرايليّة المتنامية التّي تظهر بصااورة عفوية  ربلها ابلنّضااال ضااّد  وتموين الحركة المعادية للإ

ّإقلاعيين والرجعيين وضاااد الوسنيّة ّإاااالحيّة،  ربلها بنضاااا-الفئات العليا من ا ل العمال ا

والفّلحين في  ابيض حاجاتهم اليومية. وفي الجايا ر، المسا تعمرة الفرنس يّة المس تعبدة تماما، 

يّةغي تركياي الّشاات عل  تلوير نضاال العمال العرب وتنظيمهم ضّد أ جور المجاعة ولروت 

رينمن قةض المس ت العمض في المس تعمرات، وأ يضا عل  النّضال ضّد نه، أ راضي العرب  عم 

مبرايليّة   ن الشاااااعارات التّي يبغي أ ن توحد كّض الفّلحين العرب في النّضاااااال المعادي للإ اإ

ةن 1يجاا، أ ن تمون:  ة من البلاادان العربيااّ ّإمبرايليااّ . اّ ااااا تقلل الوسني التااام 1. لنلرد ا
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عوب في تقرير نوتركياي الدولة القومية للبلادان العربيّة ام الدولة وتثبيت ظ، الحرية لهذه الشاااااّ

ة المتحرّ  ةحرّ  فادرالياة. 9حادودهاان  عوب العربياّ سااررة في للشاااااّ  ةحيفل-ةعمالي فدراليّة اإ

عوب العربيّة عل    تحال  اللبقة العماليّة والّسمّان المادحين في المدن والفّلحين قاعدةللشاّ

 .المادحين

أ ن تشرت   بمعنللّشعوب العربيّة، لي   ةفلحي-ةعمالي راليّةدفيممن ويج، اإسلل لاعار 

مبرايليّة ابّنتصار  اللبقة العماليّة مشااركتها في النّضاال من أ جض التحّرر الوسني المعادي للإ

ن اللبقة  المبالااار لللبقة العماليّة والجماهير الفلحيّة ال  اااا ااا ية. يج، فهم ذلك همذا: اإ

ذالعماليّة،  ، امنساااجاّسني ب  قصااا  حد من الحايم و واااااض النّضاااال من أ جض التحّرر الو ت اإ

ومهما كانت الظرو ، تشااارر للجماهير في الوقت نفسااا ، أ ن  ّ يممن انتاياا اّ ااا تقلل 

ة قامة حمومة عماليّة-الوسني الرا اااااي، بادون ثورة يراعياّ  فلحيّة، في-فلحيّاة، وبادون اإ

ن ال حاياب ا ر(. اإ البلدان العربيّة ال كثر تلورا عل  ال قض. ) ااوراي، فلساالين، مصاار، الجاي 

يوعيّة لن تتممّن من جعض الجماهير العماليّة الوا ااعة تسااير وراءها ضاااّد البرجواييّة،  الشاا ّ

ّإمبرايليّين والغاياة والمالمين العقاريين والمرابين، لن تتممّن من  والجمااهير الفلحيّة ضاااااّد ا

غيرة  مّان الفقراء في المدن والجماهير البرجواييّة الصاااّ ّّ عندما تمونكسااا، دعم الساااّ في  اإ

عوب  ّإمبرايليّة ومن أ جض التحّرر الوسني للشااّ الوقت نفساا  محركة وم ظمة النّضااال ضااّد ا

ن هيمنة اللبقة العماليّة ّ يممن أ ن تتحقّق بدون نضاااال العمال الصااال، من أ جض  العربيّة. اإ

 اّ  تقلل العرب الوسني وحّريتهم القوميّة.

يوعيّين خو  النّضااال من أ جض ا اا تقللهم الوسني ووحدتهم القوميّة لي   من واج، الشاا ّ

ّإمبرايليّة ومصااالح ال  اار المالمة في  فق  ضاامن الحدود الضاايّقة والمصاالنعة التّي خلقتها ا

ن رل كل كاّض بلاد عربيي، بض أ يضاااااا عل  النّلال العربيي من أ جض الوحدة القوميّة للشاااااّ  . اإ

مبرايليّة يج، أ ن تجد يقيّا قوتها وتمتسااااا، اتّسااااااعا ثوراّي حق  الحركاة الثّورية المعادية للإ

وتصاابح مركاي جذب ل و ااع الجماهير، بتصاافية الحدود المصاالنعة. وهذا  اايسااهّض أ يضااا 

النّضاااااال ضاااااّد تا  ثير رجاال الاّدين الّرجعي. ّ يممن أ ن يحدل انفجار في الحركة الثّورية 
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مبرايليّة في مصااار وفلسااالين أ و في أ ّي بلد عربيي أ خر، بشااامض  عايل ودون م المعادية للإ

يوعيّة مدعّوة لتصبح م ظمة النّضال من أ جض  ن ال حاياب الشا ّ دعم البلدان العربيّة ال خرى. اإ

مبرايليّة عل  النلال العربيي.  التحّرر الوسني ومن أ جض الثّورة المعادية للإ

غيرة التّي تخو  النّضاااال ضاااّد  ن الموق  تجاه الجماعات القوميّة الثّورية البرجواييّة الصاااّ اإ

ّإ  رب ا ير عل  انفراد والضااّ مبرايليّة، ولو بتذبذب كبير، يج، أ ن يتحّدد ابلقاعدة التّالية: السااّ

قااماة نوا من اّتفاال المؤقّات معها من أ جض عمض  معاا. ومن المممن لتحقيق هاذا الهاد  اإ

داتها ونقم رور المثا رة لديها، ومع اّحتفاظ  مامض اّ ااا تقلليّة محّدد، وحتما مع نقد تردّ 

ّإ  يوعيّة أ ن تبذل الجهد ا يوعيّة. يج، عل  ال حاياب الشاا ّ يديولوجيّة والتّنظيميّة للحركة الشاا ّ

مبرايليّة، ّ ل  جان، النّضااال المعادي للإ ا العمال والفّلحين وحساا،، بض أ يضاا لتمساا، اإ

يوعيّة، مع  غيرة في المدن. يج، عل  ال حاياب الشاااا ّ الفئات العريضااااة من البرجواييّة الصااااّ

روت الملمو اة للنضال، أ ن تتذكر أ ن التناقضات المتعاظمة بين أ خذها ابلحسا ب ان لمّض الشاّ

ة، تخلق مياداان م ل  الحرب العاالمياّ ّإمبرايليّين، التّي تؤدي حتماا اإ خصاااااو  ا عل  اللئماا

ن الموقع  لبلدان العربيّة ل  اّ اااااتراتيجيّنادفاا جديد نحو الحركة الوسنيّة الثّورية العربيّة. اإ

ّإمبراي ة كذخيرة للمدافع في الحرب العالميّة ورعباة ا عوب العربياّ ليّين في ا ااااا تخادام الشاااااّ

وفيتية اّلاااااتراكية، كّض ذلك يعلي  الجديدة ومن أ جض تدّخض في اتحاد الجمهورايت الساااااّ

مبرايليّة.  أ هميّة خاّاة لنضال الجماهير الّشعبيّة العربيّة المعادي للإ

ل  ضااااارورة تلبيق قرارات الحايب ا 6فقرة  ّإلاااااارة اإ ابقااة المتعلقااة بمهمااات مع ا لساااااّ

يوعيّين في كّض البلدان  يوعيّين في كّض بلد عربيي، نؤكد أ ن من أ جض تقوية نشااات الشاا ّ الشاا ّ

ّإجراءات الّضرورية التّالية:  العربيّة من الّضروري اتّخاذ ا

. تلوير حملة وا اااعة جماهيرية قائمة عل  أ هدا  ومهمات حركة التحّرر القومي المعادي 1

ة مبرايليااّ ، مع التوفيق بي هااا وبين المهمااات ال نيااة لحركااة العمااال والفّلحين في البلاادان للإ

ّإمبرايلي في كّض بلد يج، رب  هذا  المعنيّة. في خو  النّضااال من أ جض قل، اّضاالهاد ا
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يوعّيون في  عار ابلنّضال من أ جض تقرير المصير الوسني الحّر للّشعوب العربيّةن يقوم الش ّ الشاّ

عل   ةفلحي-ةعمالي فدراليةتّحري  لصااااالح الوحدة القوميّة عل  لاااامض هذا المضاااامار ابل 

 النّلال العربيين

ذا 1 روري لهذا الهد  تنظيم لقاءات جماهيرية واجتماعات في الهواء الللق، واإ . من الضاااااّ

ة وتشاااااميض لجان نضاااااال ومةادرات معادية  لايم ال مر، مظاهرات وسبع م الاااااير خاااااااّ

مبرايليّة، من ممثلي المع  امض والمصانع والقرى والّسمّان الّشغيلة في المدننللإ

قامة اتّصااال أ كثر انتظاما وأ كثر ثباات من أ جض تبادل التّجربة وتّساا يق العمض، في البداية 9 . اإ

يوعيّة في مصر و وراي وفلسلين ول يوعييي العرال، دون أ ن يغي، عن  بين ال حاياب الش ّ

ل  هاذا التّعااون فيما بعد. والجر  المغربالنظر كسااااا، لااااا يوعييي سرابل  وتون  و  ا ر اإ

يوعيّين في الجايا ر وتون   ة لتنظيم وتجميع الشااااا ّ جراءات ملحااّ يجاا،، من جهااة، اتخاااذ اإ

ل  أ حاياب  المغربو  ومن جهاة اثنياة التّوجاّ  بعاد ذلاك نحو تحوياض م ظماات هذه البلدان اإ

 .ل يوعيّة مس تقلّة

 


