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 متهيد 

لتزمنا إوقد  ،مبنظمتنا ةاخلاص ةسس السياسياألحيتوى هذا الكراس على املبادئ  و
تاركني تطويرها  ة،وموجز ةجوهرى ىف صيغ مبسطفيه بايضاح ما هو ضرورى و

كن القو  ومي ة،العملي ةما نستخلصه من املمارسو ة،والنظري ةتعميقها للجهود السياسيو
الذى  أو املبدأ ةساسينه يتضمن اخلط السياسى ملنظمتنا وموقفها جتاه القضايا األأب

جلميع الرفاق  ةئ ملزمدهى مباو ة،حيكمها ىف حتديد التكتيتك املناسب جتاه قضيه حمدد
 ،ال يعىن انغالقها على ما هى عليهن ذلك أال إ ،ليهاإملن يرغب ىف االنضمام و ة،باملنظم

 ةجراء نقاشات سجاليإكما ميكن  ،التطوير املستمرالحظات وثرائها باملإ ذ جيبإ
 -ليست لكنها  ،بال شك ةفهى ملزم ،لتصويبها وتطويرها ةتتضمن اجتهادات خمتلف
من مث ختضع و ،خرىأو أ ةللتاريخ ىف قضي ةخرياأل ةالكلم -وال يوجد ما يسمى 

ا ويناقشها العضو ن يطلع عليهأ جيبو ،لتزام مع احلق ىف النقاشاإل ؛العام أللمبد
 هدافنا وملتزمًاأمببادئنا و حىت ميكن القو  بكونه عضو ملمًا ةىل املنظمإاملستهدف ضمه 

 .هبا
 ةىف الدوائر املوثوق هبا والدعاي ةالضيق ةالورقي ةحد وسائل الدعايأ يضًاأوهى 

 .و جذهبا ملوقفناأثري فيها أوالىت نسعى للت ةالواسع ةلكترونياإل
حيث  ة،الثاني ةبعد احلرب العاملي ةكرب موجات الثورات العامليأحد أعصر  ننا حنياإ

 ةخرأتزحف من الدو  املت ،مساليه ىف الشرق والغربأمتسك الثورات بتالبيب النظم الر
زمات أاضطرابات و ةالعاملي ةمساليأالر ةوتواجه املنظوم ،الكربى ةمساليأىل املراكز الرإ

عن  فضاًل ،ضدها دت لالنتفاض عامليًاأالىت  ةاجلديد ةرباليليعن سياسات ال ةناجت
ذا الزخم ورغم ه ،جبار اجلماهري على اخلضوعإتنجح ىف  مل الىت ةالسلطات االستبدادي

القادر  يعمق هى عدم وجود احلزب الثورزمة البشريه األأالزالت  ،العاملى يالثور
 .ةمساليأبالر ةطاحاإل على تعبئة وتنظيم هذه النضاالت ودفعها حبسم حنو
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حنن مطالبون بالعمل على حلها  ة،تعقيدات كثريشكاليات وإهى مرحله تفرض و
ن إ ي،ممى الثورغفا  فهم الظرف العاملى ومتغرياته وضرورة التعاون األإدون  حمليًا

على  ةمثة خماطر تعترض الثور ،طلب جهود على املستويني النظرى والتنظيمىحلها يت
ىف سياسات التحالف بني  -ىف جزء هام منها  -والسياسى تتمثل  الصعيد النظرى

 ة،و الدميقراطيأ ةالوطني ةاجلبه) ةمبسميات عديد ة،اجتاهات وقوى متثل طبقات خمتلف
لكن ىف و ةوال تكمن خطورهتا ىف التسمي( خلإ .......، جبهة االنقاذ ة،املتحد ةاجلبه

 ،مثا  ذلك حتالف الشيوعيني مع الوفد ة،تنازالت مبدئيبح والتكوين مبا يفرضه من كوا
 .خوان املسلمنياإل خريًاأو ،واحلزب الوطىن ،ونظام ناصر

خفاء إتعمل على الىت ال تتخطى صور اجملتمع الربجوازى و ةستراتيجيهداف اإلاأل
 ةالدول ،اجملتمع املدىن ة،و الدميقراطيأ ةالربملاني ةالدول)مثا  ذلك  ة،تناقضاته اجلوهري

دراك إقدم ما يكفى من ت ةالثوري ةللماركسي ةسس النظرين األإ( ةالدميقراطي ةنيالعلما
 .هلا ةهداف والتحالفات املرافقاطر تلك التحالفات واألخمل

ب وجد ىف نقدها واظهار حمتواها أن نستمر بدأو ،ن نعلن موقفنا منهاأمن مث تعني و
 .وبيان خطورهتا
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 هدافناأ

 ي،فقار املنهجواإل ة،رضياأل ةغلب سكان الكرأاق ن انسحأكنا ادرإمن  انطالقًا
وكذلك ما  أة،واستمرار التمييز بني الرجل واملر يوالتمييز العرق ي،ستغال  الطبقاإلو

و أقوى أمم أبواسطة  ةمم الضعيفو استعمار األأ ةو عرقيأ ةحدث من حروب عاملي
منا يعود هليمنة إ. ةئوبمراض واألاأل يتفشوكذلك تلوث عاملنا و ،ارد الكوكبهدار موإ

 ،رواحهاأو ةالتراكم دون حساب للبشري أمبد ،ميله للتوسع ،مسايلأشكل االنتاج الر
وات البقاء دأسلحة الدمار مقابل أتنمية  ،جتارة البشر ،نسانتسليعه لإل ،تنافسه املدمر

 .خلإ...... 
ضحى أذى دون القضاء على هذا النظام ال و حترر حقيقيًاأ ومن مث ال نرى خالصًا

واستبداله بنظام جديد ال يقوم على  ،يهدد الكوكب برمته وليس فقط يستغل عماله
نظام يقيم  ي،وال على فوضى السوق وال على االستغال  الطبق ة،الرحبي ةنظام املنافس

نظام غري ممكن ما بقيت لهذا ا ،رباحجل األأنسان وليس من جل اإلأمن  ةتنمي
فراده ىف أحيث يتشارك  ،ن يكون سوى النظام االشتراكىأوال ميكن  ة،قائم ةمساليأالر

فمحل التضخم الفاجر واجلنوىن لثروات  ،وتنميتها لصاحلهم ورفاهيتهم ،امتالك موارده
 ة،البطالئات املاليني من اجلوع ونقاذ مإحيل حمله  ،فرادالف من األآلدى بضعة  ةفلكي

سادة  اليصبحو ةمساليألدى الرهناء وضعهم كعبيد إ ي،حتريرهم من االستغال  الطبق
مساىل أطاحه بالنظام الرهدفنا هو اإل - ةللغاي ةسباب موجزأوهذه  -لذلك  ،مصريهم

 .يقامة نظام اشتراكإو

 ةطريقنا اىل االشتراكي

الفئات و ةماهري الفقريواجل ةلال ميكن ىف عاملنا تصور طريق ختوضه الطبقات املستَغ
رت امكانية الىت تصو ةالدميقراطي ةاالشتراكي .ةورسوى الث ةىل االشتراكيإ ةاملضطهد
ىل إنتهت ا( ى الطريق الربملاينأ ةبرملاني ةغلبيأوعرب كسب ) سلميًا ةمساليأحتويل الر
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 ،حد وسائل خداع العما  والفقراءأواحنطت لتصبح  مسايلأىف النظام الر االندماج كليًا
 ةاسات التقشف وباهليمنبسي ةدميقراطي ةلتزمت حكومات اشتراكيإكثر من ذلك أ

 .مساىلأبرة القارات وبكل ما هو رمبصاحل الشركات عاو ةاالستعماري
لنظام ايسمح  الو ،رباحهم طواعيةأمساليون عن استغالهلم وأبالنسبه لنا لن يتناز  الر

 ةطاحال باإلإلغاءه إمن مث ال ميكن و ة،ن يسقط نتيجة الصالحات برملانيأمساىل بأالر
والتجارب  ةكذا تؤكد جتربة قرابة قرنني من الثورات والثورات املضاده ه،ب ةالثوري
 .ةو ميينيأكانت  ةغلبية اشتراكيأب ةمساليأىف مجيع الدو  الر ةالربملاني

 ةمساليأالر ةالدول

 ة،املسيطر ةى الذى يدير اجملتمع لصاحل الطبقدارهنا هى اجلهاز اإلأب ةنعرف الدول
 .ةامللكيو ةالىت تستحوذ على الثرو ةيمسالأالر ةهى ىف عصرنا الطبقو

ومن مث وضع ىف جعبتها اجليش  ة،داردوات متكنها من هذه اإلأل ةحتتاج الدولو
 .خلإ .....عالم والتشريع والقضاء والبوليس والتعليم واإل

وجليا ييدعادة انتاج األإ ،استمرارهمساىل وأنتاج الرتقوم الدوله بفرض شروط اإل
الدستور ضبط  ،وقمع املتمردين عليه ،مسايلأباجملتمع الر ةاصالقيم اخلو ةوالثقاف

 .لوائحهالزام القضاء بتشريعاهتا و، إله ةالتشريعات املالئمو
على  ةخم من املوظفني الذين يعيشون عالمن جيش ض ةالربجوازي ةتتشكل الدولو

 ةولتتمتع الدو ،ومع ذلك تتصرف كسيد هلم ،العما  قهالذى خيل ياالنتاج االجتماع
 ةومن مث ال يؤثر ىف الدول ةمساليأحزاب والكتل الرألمن االستقال  عن ا ةبدرج

و حىت الشكل السياسى للحكم أ ةو االجتاهات احلاكمأوظائفها تغري احلكومات و
 يه ةمساليأالر لةفالدو( بونابريت/  يفاش/  ليربايل/  يعسكر/  يمجهور/  يملك)

 .يا كان شكل احلكم فيهأ مسايلألرالستمرار النظام ا ةساسياأل ةالركيز
 ةدارمن شكل اإل واًلأن تنتهى أ ة جيب على ثورة تستهدف االشتراكيومن مث
عالة  يامن هذا السيد الذى حي ،س املا أن تتخلص من دولة رأ ،مؤسساهتاو ةالربجوازي
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تقيم ن أو ،امشمن تشريعاته ودميوقراطيته الىت تبقى عشرات املاليني ىف اهل ،على اجملتمع
الىت و ،نظم ومؤسسات اجملتمع اجلديدهداف وأشكل و الىت تعكس ةدولتها الثوري

ن العامل إ ،استمرارهىل تثبيته وإليس و يوالنظام الطبق يىل تصفية التقسيم الطبقإتسعى 
 .ه على مؤسسات العامل القدميؤاجلديد ال ميكن بنا

 يبديلنا االشتراك

 عية، جتماا ةبواسطة ثور، مسالينيأسيطرة الر زاحةإب ألنا تبد لنسبةبا شتراكيةالا
ىف  ذلك وال يعين ،الثوريةطبقة العما  سلطة  يسلطة طبقية أخرى حملها، هحال  وإ

حية الربجوازية الصغرية الىت ال تعادى الثورة أو صالالحرمان التيارات ا منظورنا
للعما  ىف بتة ثادستورية غلبية ألكن دون مساس ب من املشاركة ىف السلطة، العمال،
وسع جيب ضمانتها للفالحني الفقراء واجلماهري أ كةمثة مشار ،دارة اجملتمعإ يفاحلكم و

 لةدعم الدوو هنمىف إدارة شئو - خلإ..... صغار  عةبا ،فنيني ،حرفيني - لشعبيةا
 ، من قدراهتم ودعم تلك التعاونيات بناء تعاونيات ترفع مساعدهتم يفهلم و ليةالعما

حترام إو والتعبري  عتقادإلطالق حرية اإ يضًاأ تعينو، يالسياس صنع القرار شراكهم يفإ
لغاء مجيع إوقية، الثقافات العراحترام و وكفالة حق ممارستها حبرية وبدون متييز، ديانألا

 .والثقايف الديين صور التمييز
للشروع ىف بناء ، اليت سوف تتخذها حكومة العما ءات اجرإلشكا  واألاإن 

 وقتها، امللموسة على الظروف التارخييهومداها  يتوقف حتديدها، شتراكيالام االنظ
وامللكيات  وضع النظام املصريف، نزع امتيازات وأسلحة الربجوازية أواًلولكن جيب 

نتخاب الا أاعتماد مبد ،تبيةلغاء التراإ ،ليةالعما لةيد الدو يف سيةساألالكربى واملرافق ا
 ةجهزألا بناءعادة دارية، إهليئات اإلوا العامة املرافقملؤسسات و مجيع ايفاحلر املباشر 

 .كية وأهدافهاشتراالمبا يتوافق مع السياسات اية والعسكرمنية األ
 - يةثور طبقةاستيالء عية، تسفر عن جتماانتاج لثورة  يشتراكيه هبذا املعىن هالا
ومن  على احلكم، - يةلمساأللر جذريًا ومصاحل مضادة العما  مبا هلم من توجهات يه
لنا نظم حكم  ، ليست بالنسبةفيتنام ،كوباة، الصني، با الشرقيوورأمثل  جتاربفإن  مث 
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لكنها ال تتجاوز وضع نظم  عميقة،صالحات ا حققت بال شكهنا قد أرغم  كية،اشترا
، بعد تضخم التقليديشكلها اخلاص  يف ةمساليالرأىل إبالتحو   ةتظل مهددحية صالا

ال يفقدون  مستثمرين يلإالتحول  النخب الربوقراطية احلاكمة ورغبتهم يف امتيازات
الصني وهو ماحدث ىف  ،ةمضاداجتماعية  حىت دون ثوراتمكانتهم بفقد الوظيفة، و

غلب دول أ ماحدث يف يضًا، وهو أ"اشتراكية السوق"بالفعل حتت شعار مضلل هو 
 فليست  لنخب االصالحية اليسارية،نظم ا يف با الشرقية، واملتوقع حدوثه دائمًاوأور
ىل الفالحني إ ةمستند ر وطينحترو حركة أ طبقية، عصابات ال كية نتاجًا حلرب شتراالا
و نظم حكم يتم فرضها أ ،أو حىت عمال مديينمن مجهور  التعاطف السليبىل إو

ىل إ مجيعًا أفضت والىت جتماعية حتفزها التناقضات الداخلية،دون ثورات ا عسكريًا
طبقة منتفضة ضد ىل سيطرة ليس إو لية مفروضة من أعلى راديكا طنيةسيطرة خنب و

حىت و ،وحتت سيطرة تلك النخب ،يظل العما  خارج احلكممن مث ومستغليها، 
 .لتنظيمو اأحتجاج الحمرومني من احلق ىف ا

وحتل  ،اجلماهري س املا  وال حتظر حرياتأنريدها تواجه سلطة ر اليتكية شتراالا
حمل فوضى السوق على تكامل املشروعات وتنسيق عملها  املبين قتصاديالخطيط االت

 .ثار املدمرة للمنافسة الرأمساليةواآل
  والنقايب السياسي والتنظيم ،والنقاش احلر ،جتماعاليظل للجماهري احلق ىف او 

 من تام  على نقيضوذلك  ،ضع القراروولة دارة الدوإ يف ةاملباشر كةواملشار ،املستقل
و نظم أالثورة الروسية،  نقاض جتربة السوفيتات يفعلى أ ي قامالذ ليىنلستااملسخ ا

  .ىل اهلامشإدور اجلماهري ومشاركتها ىف احلكم أيضًا زاحت  أاليت حيةصالإلستبداد االا

 يالنضال االشتراكو ةالقضايا النوعي

ويظل  ،والدين يسمن التمييز العرقى واجلن ةنواع متعددأ مسايلأحيفز اجملتمع الر
، فالنساء مجيع صوره حوا  هم الضحايا الرئيسيني هلذا التمييز يفألكل ا الفقراء يف
الىت حتميهم وتوفر هلم لطبقية عما  املسيحيني يظل هلم مكانتهم األو رجا  االثريات أ
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ستغالل لطبقية وممارسة االا ةالسيطر يف، ضمن صفوف السادة، كةمان والشراألا
 .الطبقى
 يمبا ه) ليةمساأالر يهلا سوى ىف نف جذريًا ن تلك القضايا لن جتد حاًلأ إمياننام رغو

 جتاهل التفاعل مع  ن ذلك ال يعينأال إ كية،قامة عدالة اشتراإو( يومتييز ينظام هرم
 ىف  فقط ال يتمظهر فالصراع الطبقى  ،كيةشتراالقامة اإالقضايا حىت تلك التناقضات و

و أكل نضا  ضد التمييز  ىف يضًاأبل  ،جاجات العما اضرابات املصانع واحت
 ةحشد مجيع القوى املضارعلينا  ذ جيبإ لية ضد الفقراء،مساأحتفزه الر ياالضطهاد الذ

و أجيب كشف الستار عن اجلوهر الطبقى لكل متييز  ،هاضدلية للنضال مسامن الرأ
اجهم ىف اجليش دمالعمل على إىل جانب املضطهدين وإجيب خوض املعارك  ،ضطهادا

ي أو اخلاص و العرقأ الديين ن احلرب ضد التمييزإ مكان،البقدر ا ليةمساأللر ياملعاد
  مسايلأضد النظام الركة من املعر ال يتجزأ جزء يهضطهاد الا وكافة مظاهر ، بالنوع

ي و الذين يعانون من التمييز اجلنسأاملضطهدين  هؤالء  ولن نفهم مطالب وتناقاضاته،
إىل جانبهم ضد ما يتعرضون ال بالنضا  إفينا،  و نكسب ثقتهمأ ،و الديينأ يقو العرأ
لنا  لنسبةبا "و العرقأو اجلنس أو الدين أساس اللون أدىن متييز على ألال "وليس شعار ، له

، أو رطانة نتشدق هبا ىف يو ديكور سياسأ قية،حقو ةحنن املاركسيني جمرد صيغ
 .سيةمواقف سيابرامج وىل معارك وإترمجته جيب  نضايل أبل مبد ،ناسباتامل

 .. ةشتراكيالجل اأالنضا  العام من  ىلإونسعى جلذهبم  ،عيةلنوامعاركهم  خنوض
 .يوالنظر هو موقفنا العمليذلك 
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 يةاملصر ةللربجوازي ةالوجوه السياسي

 اليتالدولة : األوىل ؛التاريخ احلديث من بوابتني أساسيتني ةدخلت الرأمسالية املصري
 ،ىف حفز ظهور امللكية اخلاصة وبوجه خاص والدة الرأمسالية الزراعية هامًا لعبت دورًا

ربط الرأمسالية حديثة  يستعمار الذاال: ة ثانيال ،يوكذلك مشروع حتديث حممد عل
مربيالية عها للهيمنة االا، واخضيالعامل بالسوق الرأمسايل يءالوالدة وسوقها القومى الناش

 .وق العاملىوتقلبات الس
وبالتايل مل متر الرأمسالية املصرية مبراحل النمو اليت مرت هبا الرأمسالية يف أوروبا، 
سواء يف الثورة الربجوازية واالستيالء على السلطة أو التنوير والقطع مع التراث الثقايف 
املا قبل رأمسايل، وظلت دائمًا أضعف من أن تقوم بدورها يف تصفية عالقات االنتاج 
القدمي ويف حالة تابعة إما للدولة أو االستعمار، باستثناءات بسيطة حاولت فيها 

 . احلصو  على مكاسب حمدودة تسمح بوجودها ومنوها
مهيمن برز دور خاص و يةعالهنم اجلمهورإباط يوليو على امللك وضمنذ انقالب و

زات حصل العسكر على امتيا ،واحلكم ةعالقتها بالسلط يف ةالعسكري ةللمؤسس
مع رجا  املا  ة بعالقات اقتصاد ومصاهر اوارتبطو ةثروات هائل اكونوو ضخمة،
 ،يةاملصر ليةمساأيظل هناك متثيلني رئيسيني للر مؤقتًا ذا استثنينا دور العسكروإ .واحلكم
 ؛والليربايل الديين

 مساليةأللر الوجه الديين

 صلةعلى غلبها أو ،ظةحمافوة مصر بني متشدد يف فكريًا تتنوع التيارات الدينيه
وتتميز  ،الرجعية وطبقاته املغرقة يف اخلليجيس املا  أرخر من بآو خاصة مبصدر أ

للطابع  ونظرًا ،ضخمةمساليه أصو  واستثمارات رخوان بامتالك قادهتا ألمجاعة اإل
حتت ها جتذب خلف رايتها، وجند غالف التقديس،و الشعبوى للخطاب الديين،
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 ،قل فقراء مدنبدرجه أو ،ىل فقراء ريفإمن برجوازيني صغار  عة،مجاهري متنو، قيادهتا
حسب املصلحة  ومستعد لتحوير اخلطاب واملواقفعة النز مجيتبرا ومجيعها تقريبًا

 ليةاستعدادهم للتعامل مع الدو  االمربيا يف مؤخرًا ذلكظهر و ومعطيات الظروف،
على  مع الشيطان ذاته حفاظًاوالتعامل  ،وقبو  الوجود الصهيوين ،ونسج عالقات معها

 يةمعاد ةوطني مةى درجه اعتبارهم تيارات مقاوأومن مث ال ميكن ب ،اخلاصة مصاحلهم
ميو   يوهم بالقطع ذو ة،ه بعض التيارات املاركسيتنشر يوهو الوهم الذ ،ليةلالمربيا
ة يسعون لفرض حكومات تشبه ملكيات القرون الوسطى حتت ستار العباءو ةاستبدادي

وحلماية مصاحلها  للدول االمربيالية ياستراتيج احتياطىميثلون لكوهنم  فةباالضا ينية،الد
شد القطاع األو ،ةعلى الثورة هنم الثورإ ،يةو انتفاضات مجاهريأ يى تطور ثورأضد 

 .ةاملضاد ةالثور يف عنفًاو جعيةر

 اإلخوان املسلمون وتأسيس اإلسالم السياسي

ثارها التقدمية من مث مل تنعم بآ، وسلفناتشهد ثورة برجوازية كما أ ملن مصر ذ أإ
تطوير  ،نتاج ىف جما  الزراعة، تطوير الريف وعالقات االنتاجحتديث بىن اال ىفاملتمثلة 

، ونتيجة لذلك ولدت مع التراث الثقاىف املا قبل رأمسايلالقطع املفاهيم والقيم التقليدية و
يمه الليربالية من التعليم األجنىب قا استمد لبهغوأ النشأة املصرية ضعيفةالية الليربتيارات 

ال تستند هنا إ ،للرباجوازية املصرية والبعثات التعليمية وليس من واقع التطور الذايت
  لكولذ ي،تنوير يبرجواز تراث ثقايف وأ يثور و تطور رأمسايلألطبقة برجوازية قوية، 

 رة الفكرائ، سواء ىف دامه عجتماعية بوجالبنية اال حد الروافد اهلامة ىفأظل الدين 
، ضمن سياق هذا التطور اخلاص ي،الشعبوهم روافد الفكر أحد أ و، أيالربجواز

خوان ظهرت مجاعة اإلوظهور تيارات اشتراكية،  يوكرد فعل على التحديث الربجواز
، تشكلت قواعده األولية من الشرائح الدنيا من يمصر كتيار شعبو املسلمني يف

القادم  يعلى التحديث الربجواز ي، كرد فعل رجع املدن والريفازية الصغرية يفالربجو
السلطة امللكية واالستعمار  امهيتهأ، وسرعان ما أدركت (يستعماراال)من الغرب 

 ساعدت يف (الربجوازين الصغار) ملؤسسنياا، برامجاتية تخدامهواس ادعمه ا يفوءوبد
سياسية ىل مجاعة إ، ةة دعويبدا ىف بداية تكوينه جمرد مجاع يالذ ،حتول التنظيم األصويل
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املناهضة الوطنية عداء مع القوى تناقض و ، ويفللحكم امللكي مواليةبوجه ديىن 
من شبهة توظيف  يضًاأستعمار مع االوال ختلو عالقة اجلماعة  القصر،ستعمار ولال

نتشار يوفر هلم قدرة على اال ينالدي اخلطابو يالشعبو التوجهكان ، لقد واستخدام
 الفضيلة ملعا ىل اجلنة،إم كلمة الرب وبوابة الطريق إهن السريع وكسب األنصار،

 .يالصغري من الضياع الفرد يللربجواز ياعمجذات الوقت حصن  ويفاألخالقية 
وبرزت ظواهر  ، توسعت بقوةمثة حاجة لقراءة تارخيية متعمقة لتلك الظاهرة اليت

معظم دول املنطقة يف فترات متقاربة ويف نفس السياقات تقريبًا، يف  هبا ةشبيه
سباب منوها، أن تأخذ هى احلكم لنفسها، أ بني العمالة للحكم والتفكري يف وترواحت

ليس حملها هذا الكراس  ىل العمالة،إىل املواجهة، ومن املقاومة إمن العمالة  دوارهاأ
هنا، لقوة أطوط العريضة لرؤيتنا هلا، خاصة ن هذا ال مينع من حتديد اخلأال إلطبيعته، 

ليها كقوى راديكالية، خاصة إظر ذ ُنإ، ، داعبت خيال تيارات يساريةانتشارها وتغلغلها
 خرى كتيار وطينأ حيانًاأصالحية مسلحة، وإكتيارات  حيانًاأو يرانية،مع الثورة اإل

وكذلك  نفسها،يران  أفغانستان وإدوارها يف، ورغم افتضاح أمربياليةي لالمعاد
مواجهة  مربياىل واإلدارة األمريكية، ووقفها بالسالح يفعمالتها العميقة للغرب اال

ن تلك التصورات ال تزال على حاهلا أال إ .خلإ...  سوريا وتونس ومصر الثورات يف
 يىل تشوش نظرمما يؤدى ليس فقط إ و مراجعة،أ صحاهبا مل تتعرض لنقد ذايتأعند 

 .خطاء استراتيجية مميتةأ، يضًاأولكن  يوسياس

 ..ليسوا قوى إصالحية 

على غرار   صالح ديينإ، فهم ليسوا حركة يو سياسأ يفكر يصالحليسوا تيار إ
، على العكس الشرق يف و حممد عبده وطه حسني والكواكيبأ أوروبا اللوثرية يف
 ىل قبول بعض مظاهر استعادة األصول وليس حتديثها، إهنم يضطرون إىليسعون إ

هنم يعيشون إ عليها، واألصويل ، لكنهم يسقطون التأويل السلفيالتحديث ومنتجاته
 .رىصولية ألخأ، وذلك بدرجات خمتلفة من مجاعة ياحلاضر ولكن بعقلية املاض
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ي، من الناحية السياسية يسعون إىل جذب جتماعاأو  إصالح سياسيوليسوا حركة 
ال جمال فيها  اليتاألوىل ة اخلالفة االسالمية اجتاه منوذج دول ىل اخللف بقوة، يفالتاريخ إ

و حىت فكرة املواطنة أو احلريات العامة للمواطنني أو احلياة احلزبية أ يللتعدد السياس
إال و قيود منظورهم الديينفراد اجملتمع بالتفكري ىف حدود وأتلزم  احلديثة نفسها، واليت

عن املكانة املتدنية للمرأة   فضاًل لقتلا أو ه لاليذاءقد يعرضمبا  ًادأو ملح مهرطقًااعترب 
 .غري مرغوب فيهمي احلقوق أو ناقصنفس الدين كل، ومعاملة الغري منتمني ىف منظورهم

 ال يفإ النظام الرأمسايل تصادى واإلجتماعى ال ختتلف منظوراهتم عنقوعلى الصعيد اال
لتحسني أحوال الفقراء أو ضمان  ال يقدم فكرهم أى نقاط برناجميةوبعض املسميات، 
متياز مع إهنم وكيل وشريك بإو احلد من فوضى عالقات السوق، حقوق العمال أ

 .ق حبقوق اجلماهري ومصاحل الفقراءالتوجهات النيوليربالية الكارثية فيما يتعل
مع شرائح من الرأمسالية الكبرية ىف األمر اهلام أن تلك التنظيمات اندجمت عضويًا 

، أو داة للمنافسة على احلكم انتشرت فيها، فقد وجد فيها هؤالء أن اليتالبلدا
لوجية يويدوكذلك أداة أ .، أو التفاوض مع السلطاتو ضمان مصاحلهممشاركته، أ

  .ممتازة لتحصني تلك املصاحل وخداع اجلماهري
 ... لة تاركني باقى النقاط لدراسة مفصيف مصر  ملعاصرامن الواقع كثر ولنقترب أ

نه إال أ، 2591 االنقالب ذو التوجه األصالحى عام حتالف اإلخوان مع العسكر يف
ثره مت حظر نشاطهم واعتقلت قياداهتم حىت على إ ،بينهم عنيفًا سرعان ما بدأ صراعًا

ىل احلياة مدعومني إعادهم أمعركته ضد تنظيمات اليسار ف احتاجهم السادات يف
، كثر تطرفًاخوان تكونت تنظيمات أخرى أهتا، جبانب اإلجهزأالدولة ودعم  وءبتواط

اغتيال السادات نفسه  ىلإوالدولة تطور صوليني صراع بني األىل عودة إنتهى األمر إو
بني الدولة والتنظيمات  ،عأول األمر، واستمر الصرا يفلصاحل نظامه سخرهم  يالذ
، كانوا األكثر انتهازية وحمدودًا ان هادئًاخو، ومع اإلوضاريًا عنيفًا، ينية األكثر تطرفًادال

 مع نظام مبارك وحىت دعمه والتواطوءمن مث اختاروا التعايش والتوافق  بينهم، وذكاءًا
ن بطريقة غري وإ) العلىنمح هلم بالتوسع والنشاط ، هكذا ُس الكثري من احلاالتمعه يف
  .سالمينيفة على غريهم من اإلليت هلم الساحة بتشديد القبضة األمنية العنيوُأخ( رمسية
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حيث تولوا ، من خلف نظام مبارك حىت سقوطه  ظل العسكر هم املهيمن الفعلي
طاحة قبل اإل جاهزًا وعمياًل ليفًابالنسبة هلم كان األخوان ح. باشرةالسلطة م فعاًل

. ىل الصراع لثالث مرةإمببارك وبعدها، وال مينع هذا من حتول األمور من التحالف 
 .املستقبل املنظور يف إىل حتالف جمددًاحتول هذا الصراع وحىت 

زاد خوان وأنه كلما تعاظمت قوة اإل، نلمح قانون عام حيكم تلك الظاهرةنكاد 
 زمة حللفائهم أاالنتشار مع وجود طة معينة من ، عند نقإلتصاقهم مبؤسسة احلكم

ىل صراع ل التحالف إيتحوثر ذلك ، وعلى إمباشرة ستيالء على احلكمىل االإ يتطلعون
جنحة الربجوازية على اهليمنة، وميثل  جوهره سوى صراع بني أ، ليس ذلك يفجمددًا

 ففضاًلجنحة الطبقة احلاكمة، قطاعات وأغلب أخوان اخليار الغري مرغوب فيه لدى اإل
رها وتشكل تكتل جتارى عن رجعيتهم ميثلون كتلة مصاحل مغلقة تتبادل مع عناص

، وذلك كرب من السوق واملواردأعلى رقع  يى الستحواذ طائف، وتسعوعقارى ضخم
، غري ذلك مهيتهم العامة ملصاحل الطبقة ككل، لكنهم مهمني عند الضرورة فقطرغم أ

 .جيب وضع حدود لنفوذهم

 صفوفهم؟ يف ةوماذا عن القطاعات الفقري

 يةثورنك ذو ميو  أحىت ميكن اعتبار  ن تكون فقريًاأ، من وجهة نظرنا، يال يكف
من فقراء  موايل جتنيد جيش جنحت يفقد  ةاملنطق يف كمةالنظم احلان إ ،ةبالضرور

 ،يةحتجاجات العادالا سواء يف ضة،املعارلقمع ووظفتهم ، (لبلطجيةا)لشعبية حياء ااأل
 ،ثلةمما شعبيةجتنيد عناصر  يف ينيةالفرق الدباملقابل جنحت و ،يةنتفاضات الثورالا و يفأ

 .ةللثور يةمعاد جعيةحتويل مجهور فقري لفرق ر يف وجنحت أيضًا
بية خطأ أهنم فرق وطنية أو أصالحية، واألهم من ثبتت جتربة الثورات العرألقد 

 ىف سياق  حىت ولو ،سالمينيإلمع ا كًامشتر عماًلن أ ،تصورخطأ  ثبتت أيضًاذلك أهنا أ
 ليسكان ذلك وإن  ،ةعلى جذب قواعدهم لصاحل الثوريساعد سوف  ندالع ثورات،إ

حسن أ عن هذه الفرق بضعة عشرات يف نسلخ فعاًلفقد ا ،طالقهعلى ا صحيحًا
مل حيدث ( شديد التواضع واحملدودية)نسالخ نه حىت ذلك االأال إ ،كثرحوا  وليس أاأل
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 ، و التحالف، أنوع من التنسيق يأ بسبب وليس فعلية، يةنتفاضات ثورامع جتذر  إال
نتفاضات وىف سياق سلسة من اال)مزية قل من رألا  عدادألتلك ا .و العمل املشتركأ

كان سواء  "ةلفقريا" و قواعدهاأ ،ينيةالرهان على الفرق الدخطأ  تبني مدى( الثورية
وال يربهن تاريخ تلك  ،وتطورها ةالعمليه الثوريدفع  يف، أو يبناء تنظيم ثور ذلك يف

، دو  الشرق يف وابطهم الداخلية،ور قواعدها وتشكيل مربيالية،، وعالقتها باالفرقال
 .على شئ غري ذلك

 بني قيادة وقواعد يالتمييز السياس الصرف، يباب التفكري الطوباو نه منإف ومن مث
 فعاًل رغم وجود متايز اجتماعي، سواء اجلهادية أو املعتدلة ،األصولية ينيةالفرق الد

هو  كثرها شيوعًاأ ،ولوجيًاييدأو ، ماديًادماجإلوسبل ا ةمناط من الرشوأفثمة  ،بينهم
ومن مث ليس فقط  ،لتحامهمإحتافظ على  روابط الزواج والعمل واملصاحل املتبادلة الىت

جتماعى للفرد يضا جتعل مظاهر الوجود اإلأجتماعية لكنها  التباينات اإلنيتسكيتم 
 ،ذا لفظت اجلماعة عضوًاإدهار مصاحلها، حبيث زإبوجود اجلماعة و مرتبط عضويًا

، خنلص من ىل معدم يبدأ حياته من الصفر تقريبًاإبأمواله اخلاصة، سيتحول  ليس رأمساليًا
مثة قطاعات من الفقراء  أنو ي حمتمل،ثور هو بالضرورة  ليس كل فقريىل أنه إذلك 

خر من آمع قطاع أو  (لوجيةيوعن أهدافه األيد فضاًل)جيد كل مصاحله  املعدمينيو
 .خندقها ضد الثورة ويقف يفة، املضاد ةالثور معسكر
اجلوهر عن  يف ال ختتلف عضويًاينية للجماعات الد مةاملصاحل العافإن بوجه عام و

 يدميقراط و وطينأ يصالحإليس مثة تيار  ،ككل ةللطبقه الربجوازي مةاملصاحل العا
من  ورغم ذلك قد تفرض التطورات نوعًا .، وإن تشدقوا بعبارات مثل هذهبينهم

 ؟ هذه احلالة يف فما هو موقفنا لية،امربياو قوى أ يونظام استبداددينية فرق  الصدام بني
ن أ يف ثقة منادىن أدون ذلك و ة،على حد حالةالنظر لكل علينا جيب لنحدد موقفًا 

ن أ ابتداًءجيب علينا  أو تقدميًا، يًارجذسيكون ، ا النوعقد خيوضونه من هذ نضااًل
دون  ،مربياليةستبداد أو االىل إضعاف االإ، ما دام يؤدى النضا  نساند ونؤيد هذا
أو العمل نواع التحالف أى نوع من أوبالقطع دون  الىت ختوضه،قة الوثوق ىف الفر
ن أو ير هذا النضا  من منظورنا حنن،ىل جتذإنسعى ن أ يضًاأعلينا جيب  املشترك معهم،
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 أو خطاب رجعيسلوك  أيو نصمت عن أن ال نغفل أنه وأمنارس دعايتنا باستقال  بش
وسع أن نشن ضده أن نقف ضده وأو ،ثناء املعركةولو كان ذلك أ ميارسه هذا الفريق

ارنا أن يكون هذا عتب إن نضع يفأال كنا نعبد الطريق هلم ولرجعيتهم وإو ،تشهري ممكن
دو تقوية الع بدًاليس أو التأييد أو حىت املساندة هبدف إضعاف العدو االستعماري

ن ة وعلينا فقط االستفادة من تناقضاهتم وليس أكليهما عدو للجماهري والثور ي،الرجع
ن جنذب أ علينا مقدمة ذلك كله ويف أو سيطرة أحدهم،فضل لتمكينهم أ ةنقدم فرص

أن منارس و ،ن نعمل على تنظيمهاأو ،يسارية كنخبةن خنوضها أال  كةاجلماهري للمعر
 أن نريبو ،مجاهرينا بنيطروحة ة املستقلة بشأن القضية املجتماعيالسياسية واالدعايتنا 
 .حوا مجيع األ يف ،عداء مبختلف تالوينهممجيع األ ،ر جتاهحلذفيهم ا

 ةالليربالي

 الرأمسايل ولوجيا السوق وحرية االستثمارييدأعتبارها بإ ونظريًا خييًاتار ةنفهم الليربالي
تقمع  واليت ةحىت النظم االستبداديأنه و ،وقد غلفت نفسها بعباءة احلريات بوجه عام

نفسها لية وتقدم الليربا( يجوهر النظام الربجواز)متارس ليربالية السوق ضيها بعنف معار
وتطلعاهتا  ية،ثوب خياطب نزعتها الفرد يف ةالصغريية الوسطى والربجواز لطبقةجلمهور ا
وبغض ، غلب سكان األرضطبيقه العبودية ألت حيمل يفهنا تدعو لعامل حر إ ،عيةاالجتما

 علينا فعاًل من العناصر اليت الكثريهنا جتند أال لية إولوجيا الليرباييدألالنظر عن زيف ا
 مثلبالليربالية لتحامهم ليس إو ،ةللثور يةمعادرجعية  قًافر ذ أهنم ليسوا إ ،ليناإجذهبم 

ن فقراء ومشوشو لكثري منهم هم أفرادوا ،ينيةق الدللفر عضويًا مثل إلتحام املنضمني
قضية  فعاًلا ن خيدموأوميكن  ،قابلون للحوارويل للوضع القائم، دىف حبثهم عن ب فعاًل
من الربجوازية الصغرية والشرائح الدنيا من  فرادأني يينطبق على ليربالن هذا أال إ ة،الثور

متثيل وبديل خرين هم اآلفهؤالء  حزاب،أو أ منظمة جتاهاتإ على وليس املتوسطة، 
العام هو صراعنا  أمن مث يظل املبدو .نييالتقليد حرس حدودهي ولنظام الربجوازل

فال حتالفات وال جبهات  ،واستقال  رايتنا ونشاطنا عنهم، ضدهم يوالطبق يالسياس
 .العام أاملبد هذا عن وضروراته ياملوقعمايتطلبه العمل مع متييز معهم،  وال عمل مشترك
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  ةصالحياإل ةالنزع  

لدى تيارات  يضًاألكنها تتواجد  ةال ختص فقط تيارات برجوازي ةصالحياإل ةالنزع
مكانية إيتصورون  احملافظة  ةاالشتراكياالجنحة والتنظيمات صالحيو إان  ة،يساري

يل النظام حىت حتو تنمو تدرجييًاالصالحات  مسايلأىف اجملتمع الر يصالحإحدوث تدرج 
بال ) لربملان كطريق لتحقيق هذه االصالحات ها ، وغالبا يفكرون ىف اكله عن طريق

 .(تغيري عنيف او ثورات 
ة أىل ختفيف وطإهتدف  ةصالحيإو ةنسانيإولدى الربجوازيني تنمو نزعات 

 ،للتمرد على النظام ، حىت ال تصل  ةالفقري الفئاتة ولاالستغال  على الطبقات املستَغ
حىت ، عما  لتلك األ ةصور ةاجملاني ةو بيوت الرعايأحسان عما  اإلأو ةاجلمعيات اخلريي

ان طريق  ،اخلريية  عما ختصص جانب من مؤسساهتا لتلك األ ةالربجوازي ةالدول
لتحسني  هنم يسعون ااالصالحيون واالنسانيون بوجه عام هو االعما  اخلريية والربملان 

وضاع العما  أتشريعات حتسن بعض الشئ من سن طريق  شروط االستغال  عن
قوانني اذ ان  ،فترى ىف تلك الوسائل وهم خالص ةركسياما املأ ة،ت الفقريوالفئا

لذلك  ة،وال هتتم بتلك التدابري اخلريي ة،و الرمحأنسانيه ال تعرف اإل مسايلأاالقتصاد الر
 ( سواء الفقر املطلق أو النسىب )  ترتفع معدالت الفقر ،دائما  حيدث العكس متامًا

 ةعن زيادة البطال فضاًل،  ةمن امللكي ةالفئات احملرومووضاع العما  وء أيتفاقم سو
هو ( بغض النظر عن النوايا اخلاصة باصحاهبا )  ةصالحيخر ىف اإلاجلانب اآلو ،والتشرد

حو  امكانية  ةولوجيييدأما تنشره من اوهام بشكل خاص  و ،  وظيفتها املسكنة
عما  اخلريية او القوانني ، اصالح شروط حياة الطبقات املستغلة والدنيا عن طريق اال

 .علينا نقدها وكشف وظيفتها وحدودهاومن مث 
مساليني أحسان من الرإ صحاب حق وليسوا طاليبأوالفالحني الصغار العما  
اغلب وحيرر الرأمساىل هو ما يقضى على االستغال   ةليس سوى الثورو ،  اللصوص
 .ةاحلاجمن العوذ والشعب 
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 صالحاتواإل ةالثور

عنها حتقق بعض لكن قد ينجم  ة،مساليأللر ةنضاالت ال تنتهى هبزمية ساحقب الغلأ
 ،خر من املكاسبآو أنوع  انتزاع ،حتسني تشريع ،جورأحتسني  ،املطالب للمضطهدين

 ةوال ترفضها املاركسي ،جدًا ةهام( الىت تتحقق عن طريق النضا  ) صالحات هذه اإل
كثر أيثقون املناضلة ، ةاملضهد ةو الفئأ، العما   جتعل ا هنأهو ثارها آهم أاذ ان  ة،الثوري

عملية خربات يراكمون خيلقون فيما بينهم روابط و ،يتعلمون خوض املعارك ،ىف قوهتم
صالحات ن اإلأ ،مع استمرار البؤس، بتكرار التجربه يتعلمون  ة،شكا  تنظيم جنينيأو

وال  ،سعارىف األالحقة  ةهمها زيادتلتجور ىف األ ةى زيادأف ،وحدها ال تكفى
و عدم احترام أما لعجزهم عن التقاضى إ ة؛صالحات التشريعيمن اإل يستفيدون كثريًا

تلغى اى اصالح  خرمن وقت آل ةرجعي ةو صدور تشريعات جديدأمساليني هلا أالر
اهنم يدورون ىف حلقة مفرغة بتلك املعارك  ،تشريعى كان قد حتقق ىف اوقات تقدمهم 

دة اروتصبح  ةوالثور يرذو هو ما جيعل قضية التغيري اجل، حو  بعض االصالحات 
 ة،للغاي ةثر للنضا  وبسببه هامأك يتأصالحات الىت تاإلفلذلك  ،عماهلمأعلى جدو  

تى أصالحات تإل -ة من وجهة النظر الثوري - ةمهيأو أ ةى قيمأباملقابل ليس هناك و
 .كان مداها يًاأ ةعما  خرييو ألأعلى أمن 

 ةيالربملان االنتخابات

 - يالربملان الربجواز ،جوهريًا اختالفًا عن الطريق الربملاين يلطريق الثورخيتلف ا
 ة،ى حلظأكما ميكن حله ىف ، و يلغيه ان حيو  النظام أكن ال مي - ةثوري ةغلبيأولو ب

ىف كونه والربجوازى ، ىف الربملان  ةغلبيتها الثقأن تفقد اجلماهري بأتتطلب الثورة و
دور تلك كشف حدود وو ةجيب علينا تعزيز تلك النظر ،وضاعهاألتحسني وسيلة 
الشركات  بينما حتكم فعليًا ،واخلطب اجلوفاء  ةدردشلل يىل نادإالىت حتولت  ةاملؤسس

حىت لو صدر ،  ةعسكريوال ةدارياإلو ةمنياأل ةجهزة الدولأ ؤعما  بتواطجا  األور
تهكه وتستمر ىف تقدمي خدماهتا الطبقية فاهنا تتخطاه وتن يعيقها بعض الشئ تشريعًا
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الواقع الذى جيب ان نشرحه للجماهري مرارا وتكرارا هذا هو  .للسلطة والرأمسالني 
 .ىف كل الظروف و دون يأس 

موقف بالضرورة هو ليس  ةوالتجربة التارخيي ةعلى النظري ن ذلك املوقف املبينأال إ
لذلك  ،صالح الربملايناإلوهام الربملان وأا جتذهبما  فكثريًا ،حوا غلب األأاجلماهري ىف 

تفتش ىف املرشحني وبراكجمهم عن أمل  ة،حو  االنتخابات الربملاني ةتلتف بكتل كبري
نفسنا عن اجلماهري ىف حالة أومن مث ال ميكن عز  هنا او هناك ىف حتسني أوضاعهم ، 

فكارنا أعرض وحلقيقة شرح ا ،كربأثري أوت ،وسعألتواصل  ةهنا تعطينا الفرصأذ إ ،كتلك
 ةن حيدده بصورأ يركساال ميكن مل ةو املقاطعأ ةن موقف املشاركإ ،كربأعلى مجهور 

ذ للجماهري هو نضا  إذا كان امليل وقت إف ،و يقرره مبعز  عن اجتاه اجلماهريأ ة،ثابت
، مبعىن اهنا فعال التفتش عن بديل برملاىن وال تثق بتلك الشوارع وبناء املتاريس 

 ةالدولسلطة ويزيد من عزلة  وثوريًا صحيحًا ةيكون قرار املقاطعؤسسة البالية ، امل
واملرشحني  ةللمشارك اجلماهري  ذا كان ميلإو ،ىف مؤسساهتا ةوفقدان الثقالربجوازية 
 رضاء ذاتإكثر من أعد ال ُيو،  خنبويًاو انعزاليًا ةيكون موقف املقاطع، والربامج 

 . اءجوف ةبطهراني االشتراكني 
 ،كشف النظاملكوهنا فرصة  وال تعد ةبات بالنسبة لنا ىف حالة املشاركن االنتخاإ

ثري أمام تأ وترك املشهد خاليًا ة،دخو  مجهور كبري ىف حلبة السياسل ةهنا مناسبإ
انسحاب عنها و يلتلك اجلماهري وختل ةعد خيانصالحيني ُيو الليرباليني واإلأالرجعيني 
مكسب  أيلن حنقق و ،خرآو أننا سنكسب فيها ومنها بقدر أمن املؤكد  ةمن معرك

 .سوى ارضاء انفسنا برطانة فارغة  باالنسحاب منها
د موقفنا من دويتح، وهام أوما تصنعه من  ةضد الربملاني ودائمًا لذلك حنن متامًا

ىل قضية إ ًةمر يقودنا مباشرهذا األ ،ظروف الصراع على ضوء ةو املقاطعأ ةاملشارك
 .يوالتكتيك الثور ةالثوري ةاتيجياالستر
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 وتكتيك متغري ةثابت ةاستراتيجي

 ؛من جهتني ةنعرف االستراتيجي
  ،حمددة ةتارخيي ةىف مرحل ةاالهداف النهائي: واًلأ

 .فن حتقيق النصر: ثانيًا
قامة نظام إو ي،بالنظام الربجواز ةطاحاهلدف النهائى كما حددناه هو اإل واًلأ

ن ال ميكن ذلك ألو ،واحٍد ٍنآىف  يوعامل يهدف حمل ةبالضرور ةاالشتراكيي، اشتراك
 ي،معاد مسايلأبعامل ر وحماطًا ىف بلد واحد يظل معزواًل ةقامة عالقات انتاج اشتراكيإ

فطاملا  ،واملضطهدينجيب بناء دولة العما   -ن العامل هى اآلو -س املا  أرض رأفعلى 
يظل ضغط  ةمعزولو ةصغري -من دولة  كثرأو أ -ىف دولة واحدة  ةظلت االشتراكي

صمود النظام  وفرص ،قائمًا ةالعاملي ةمساليأالر ةوكذلك اهليمن ةاالقتصادي ةالعزل
ننا نتوقع حدوث أذلك  ال يعين ،مستمرًا ةمساليأالصراع ضد الرو ةغري ثابت ياالشتراك

 ي،يد احمللوننتصر على الصع أن نبدأميكن  ي،واحد على الصعيد العامل ثورات ىف وقٍت
ثورة حىت تعديل املوازين ن تتوسع ومتتد ريح الأ ويظل حامسًا ولكن يظل انتصارنا مؤقتًا

ىف ضمان  ساسيًاأيظل  يل تطور الثورة على الصعيد العاملقللقوى على األ ةالعاملي
فقد انتهى  ،فاق املرحلة بالنسبه لناآتلك هى  ،حمليًا ةمساليأحىت بعد اسقاط الر ،االنتصار

وصار  يىف التطور التارخي تقدميًا دورًا ةمساليأالتاريخ الذى كانت تلعب فيه الر امًامت
 .للتطور وشرطًا اسقاطها هدفًا

 التكتيك

ىف العلوم التكتيك ىف العلم العسكرى هو فن قيادة العمليات وشن اهلجمات و
ة جممل معرف ذا يفترض بديهيًاهو ة،سلوب املناسب ىف معركة حمدودالسياسيه هو األ
 ،ثغراته ،حالة استعداد العدو ،توازنات القوى ؛نكون بصددها اليت ةظروف املعرك
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مستوى  ،درجة تسليحها ،املعنويه لقواتنا ةوباملقابل احلال ،نقاط قوته ،تسليحهدرجة 
 .ةرضها املواجهأسيحدث على  اليت ةوقبل كل شئ البيئ ،درجة استعدادها ،تدريبها
علينا  ذإ ،ليس مثة خالف سوى ىف املصطلحات يالسياسىل احلقل إنقل هذا عند 

 ،ن هناجم منهاأالزاوية الىت جيب  ي،مؤشر امليل اجلماهري ة،فهم ظروف املعركه السياسي
 ة،مور متغريأتناقضات العدو وكيف نستفيد منها وهى كلها  ،الشعار الواجب رفعه

 ،ضع التكتيك املناسب هلاومن مث يتوجب علينا رصد العوامل املتغرية ىف كل معركة وو
فضل النتائج على ضوء ظروف ألتحقيق  ةاملناسب ةسوى الوسيل ال يعين يالتكتيك الثور

و فوضى معركة اهلزمية أ -ولو مؤقت  -و جزر أفهم اخلطر ىف ظروف تراجع  ة،معين
ذا إخطاء عدم اهلجوم أبنفس الدرجة من قوى وفيها حمتمة بسبب اختال  موازين ال

خطاء كذلك من األ ،ضعفواخلصم ىف حالة ارتباك و جيدًا ةا مستعدكانت قوان
بينما تلوذ اجلماهري باملتاريس  ةو املشاركة أمجاهريي ةىف ظروف مشارك ةاملقاطع

 .وتفرض بدائلها
 ،هى العنصر الثابت ىف عملنا ةن االستراتيجيإ ،يس مثة تكتيك ثابت ىف واقع متغريل
املناسبة كلما تغريت  ةلتغيريه وبالسرع اد دائمًامر جيب علينا االستعدأالتكتيك و

 .بالقوى ةو املوازيني اخلاصأالظروف 

 التحالفات واجلبهات

الطبقية للطبقة  ةىف التشكيل ةخيلق بيئات عمالية متباين ةمساليأالتطور املتفاوت للر
و أالصناعة املتقدمة واالنتاج الصغري  ،عما  الريففهناك عما  املدن و ة،العامل
 ،عما  القطاع اخلاصو ةعما  قطاع الدول ،عما  االنتاج وعما  اخلدمات. يالتقليد

 ةصحاب ملكيات قزمأعما   ة،ومؤقت ةمثبت ةعمال ،عما  اليومية وعما  الشهرية
 .خلإ. .. وجدد امىقد ة،امللكي يخرون حمدودآو

رجة اخلربة واالستعداد ودفكار واألاختالف ىف امليو  و هذا الواقع ينعكس يف
 ةليه املاركسيون هو حتقيق الوحدة داخل الطبقة العاملإما يسعى  ،و احملافظةأالثورية 

مساليني ودولتهم هو ما يعطيها القوة أوحدة نضا  العما  ضد الر ،على وجه التحديد
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القادر على  يمبظهر املارد الطبق يالظهور على املسرح االجتماعووالثقة ىف قدراهتا 
املدن والقطاعات وهو ما جيذب خلفها فقراء الفالحيني و ،تصارالنظام واالن يحتد

تلك الفئات ( ةوالريفي ةاملديني ةالصغري ةفئات الربجوازي)املثقفيني املتقدمة من الطالب و
طاملا ظل نضا   -حوا  حسن األأىف  ةنسانيإو أ - ةىل العما  نظرة متعاليإستظل تنظر 

ليس ذلك فحسب  ،متواضع مطليب يتصادالعما  جمزء وضعيف وقاصر على نضا  اق
ك من اذ أوسيتحركون خلف هذا القسم  -ىف حالة كتلك  -نفسهم أن العما  إبل 

وانعدام  ةوالتنظيم داخل الطبقة العامل ين ضعف مستوى الوعإ ،املعارضة الربجوازية
وبدائله حىت لو كان العما   يطار الربجوازالصراع داخل اإل يبقوحدة نضاهلا ُي

 .بطوليًا بون فيه دورًايلع
ركسى حبق هى العمل على رفع اة كل مناضل ممومه ةن مهمتنا الرئيسيإمن مث فو
كسب وتوحيد العناصر  ،وسياسيًا تنظيمها نقابيًا ،ربط قطاعتها املناضلة ،العما  يوع

تنظيم جيش العما  خلوض املعركة ضد هنا بكلمة جتهيز وإ ،الطليعية والقيادية املتقدمة
 .املا س أر

قامة جبهات إو أترتفع صيحات عديدة لعقد حتالفات  يىف جمرى النضا  الطبق
مساء و غري ذلك من األأو املتحدة أو الشعبية أاجلبهة الوطنية ، حتت مسميات عديدة

ذ تقوم الوطنية على إالشعبية مثل الوطنية و ؛ىف الثورة ةىل النظرية الستالينيإعضها يعود ب
وطنية جيب  ةمثة مرحل ة،ىل االشتراكيإ ين يفضأاهن ال جيب ن النضا  الرأفكرة 
قامة دولة إينجز فيها  ،و ضد السلطة االستبداديةأسواء ضد االستعمار  ،واًلأاجنازها 

قامة صناعة قوية واطالق احلريات السياسية إو حتقيق استقال  وطينبرملانية دميقراطية و
 .ل االشتراكيةجأفضل للنضا  من أسيوفر ذلك شروط و مةالعا

ىف  اجلناح الوطينهلذا التصور توجد مصاحل وطنية مشتركة بني العما  و وفقًا
مسالية أن ننظر للرأ علينا ،وطنية حىت حتقيق مهامها ةمسالية طوا  مرحلة تارخييأالر

ال نرفع راية العصيان ضدها لعدم افساد أ ،ليس كعدو طبقىالوطنية كحليف و
ن نطوع شعارات النضا  بقصرها على العداء أ ،فينيالتحالف حىت ال نكون متطر

هدافنا على احلريات واالستقال  أنقصر ستعمار والتبعية االقتصادية ولالستبداد واال
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( يبرجواز) وهدفه نظام وطين وطين يفق النضا  برجوازأمادام و، والتنمية الوطين
ال يغري و ،نا الوطنيةخلف برجوازييت -هذه املرحلة الوطنية  يف -ن نسري أمستقل جيب 

هدافها أ ،طبقة ال تسعى لالنتصار ،جوف عن قيادة الطبقة العاملةمن ذلك احلديث األ
 .من تضحيات ليست قائدة مهما بذلت ةاخلاص

هذا النوع من التفكري ليس سوى تفكري اجلناح اليسارى للربجوازية وليس فكر 
ىل إوليس  ،لنيلني واملستِغبني املستَغ يىل التعاون الطبقإنه دعوة إ ،يسار الطبقة العاملة

ثبتت كارثية هذا أن جتربة قرابة قرن من التاريخ إ. مسالية ونظامهاأضد الر يصراع طبق
ىل إمل تؤدى هزائم للشيوعيني والعما  ىف عدة بلدان وىل مذابح وإدت أ ،املنظور
 .و استقال  اقتصادىأو تنمية أحريات 

لن نتذيل  ،لنا يساسأهدف  يونضاهلا الثور وتنظيميًا دعم نضا  الطبقة العاملة فكريًا
لطبقى و نغيب راية النضا  ضد االستغال  األن ننكس  ،فكارهمأعداء الطبقيني واأل

مة أزيلوا استثمار أ ،زيلوا استثمار االنسان لالنسانأ"فهو جذر كل تناقضات عصرنا 
س أليس لرالكادحة وقرية وغلبية اجلماهري الفلكن ألو، سنطبق حنن احلريات "...خرىأل

ولكن الشباع احلاجات على حنو عاد  ودون استغال  ، سنصنع حنن التنمية ،املا 
هذا املنظور وذلك التصور  ومن مث نرفض كليًا ،ثرياءرباح األأجل زيادة أوليس من 

 .هدافهاأللمرحلة وتلك التحالفات و
ن كان يقدم بعض الفروق إوال خيتلف منظور اجلبهة الشعبية ىف اجلوهر عن الوطنية 

ضا  ال فق نأنه يظل حيتجزنا ىف إال إوعناصرها  ةغري اجلوهرية ىف تكوين اجلبه
 .موقفنا منه مياثل موقفنا من الوطنيةمسالية وأزالة الرإيستهدف 

 ،"اجلبهه العمالية املتحدة"عن  يللمفهوم البلشف( و حتريفأ)اجلبهة املتحدة هى حتوير 
ليربروا حتالفهم  "عمالية"ذ حذفوا كلمة إ ،االشتراكيون الثوريوندخل هذا التحريف أ

 حنن نؤمن متامًا ،(خوان املسلمنياإل)قسام الربجوازية أمن  يالسابق مع قسم رجع
هذا التحريف الذى صنعه االشتراكيون  ونرفض كليًا "اجلبهة العمالية املتحدة"ـب

 .ةالستاليني "ةالوطني ةاجلبه"هره عن الذى ال خيتلف ىف جو "ةاجلبهه املتحد" ؛الثوريون
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ن تتحالف كل أ ة،شروط معين يف يضرورمطلوب و مٌرأ ةاملتحد ةالعمالي ةن اجلبهإ
للوقوف ىف وجه خطر  (صالحيوها حىت ثوريوهاإمن ) ةالعامل ةقوى وتيارات الطبق

 ةة الدفاع ضد خطر عام يواجه الطبقعليها ضرور ةهنا جبهإ ة،و الثورأيهدد العما  
 ةعمالي ةهنا جبهإ ،لذلك جيب توحيد كل فصائلها وتياراهتا لصد هذا اخلطر ةالعامل
ن ما يقدمه إ ،كما يذهب االشتراكيون االجنليز وفروعهم ةدعاي ةوليست وسيل ةدفاعي

 ةشد صالبأو كثر متاسكًاأصالحيني هو مواقف مام العما  املرتبطني باإلأالثوريون 
 .ةستقلمو ةن تكون دائمأعلى وجه اخلصوص جيب  ةدعايفال ة،جمرد ةدعاي بدًاأليس و

 ةاملعارك املوقعيالف والفرق بني التح

هنا جتميع لكل إ ،عام وشامل يوتنظيم يو اجلبهات هلا طابع سياسأالتحالفات 
ىف موقع  ةوخيتلف ذلك عن النضاالت النوعي ،على اختالفها لتحقيق هدف عام ،القوى
 .شعيب يو حأ ةو جامعأو مصنع أ ةنقاب ،خرآو أحمدد 

كان اختالف  يًاأعضائها أبني  ةمشترك ةعضوي ىف تلك املواقع مثة روابط ومصاحل
 وضروريًا مطلوبًا ىف املصاحل جتعل نضاهلم معًا ةهذه الوحدة العضوي ،ولوجياهتمييدأ

 يبل نضا  موقع ،ن مست نفسها كذلكإى صورة وأب ةتلك ليست جبه ،ومقبواًل
نه أبش نعزايلإخذ موقف أال جيب و ،ىف الدفاع عن مصاحلهم ةحصحاب املصلأيوحد 

 موحدًا نقيًا ثوريًا فال نتوقع مجهورًا،  فيهللمشاركني ةكانت االنتماءات السياسي يًاأ
ثقة املشاركني فيها  يتقوو ي،تساعد على الفرز السياس ةهذه املعارك املوقعي ،وجاهزًا

 .مهمبوحدهتم وقدرهتم وتساعد ىف جذهبم وتنظي
مر فاملهم و املسميات ىف هذا األأ ةحنن ال نقف عند حدود التحفظات الشكلي

ذا كان تكوين شكل ما مشكل من إف ،سمليس االهداف وبالنسبه لنا هو التكوين واأل
لنا  ةيعد صيغه مقبول ،لعمله ةهداف ثوريأويضع ( و مثقفني ثورينيأعما  )قوى ثورية 

والعكس صحيح  ة،و وطنيأ ةلو مسى نفسه شعبيحىت  ،حوا للتفاعل معها حسب األ
هدافه غري أكانت و ي،و االشتراكأ يكان اسم الشكل التحالف الثور حىت لو ،لدينا

مام أنكون مطالبني باظهار حقيقته و ،تفاعل معهنتحفظ ونرفض ال ةو ثوريأ ةاشتراكي
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ليس و ةالفعلي ةواملمارس ةهداف السياسيواأل يالعربة هنا بالتركيب االجتماع ،اجلماهري
 .باملسميات

كل ما  يوالتنظيم ين كل ما حيفظ للعما  استقالهلم السياسأالثابت ىف موقفنا 
كنظام  ةمساليأعدائهم للر ،و رفع وعيهمأتنظيمهم  ،و وحدهتمأيساعد على زيادة قوهتم 

 .و كل ما يعاكسه مرفوض متامًا مقبو  متامًا ي،وسعيهم للتحرر من االستغال  الطبق

 خرىقفنا من تنظيمات اليسار األمو

 ةخاصة تلك املرتبط ،خرىنفسنا عن منظمات اليسار األأىل عز  إحنن ال نسعى 
 ،خرىأو أللعمل املشترك معها ىف نقطة  ومستعدون دائمًا ،العما بقطاعات من 

 ،اقتضى ذلك ضرورة النضا  اذإ ةموحد ةمستعدون للتحالف معها ىف جبهه اشتراكي
ذا توافرت إجنازه إجيب  قوى اليسار ىف حزب واحد كبري هدفًاونرى ىف وحدة 

 ومستعدون دائمًا ،واستعداد للنضا  ةموحد ةثوري ةبرنامج موحد ورؤي ،شروطه
بداء إاالختالف و وحنتفظ حبقنا يف ،ليهم كرفاقإننظر  ،مورجراء نقاش حو  تلك األال

 سلوكبو أ ةنعاملهم بروح عدائيال و ،االنتقاد كلما استدعى االمر ذلكاملالحظات و
 .رفاقى غري
 ةوالطبق ةاجلماهريي ةللتباين داخل احلرك ين انقسام اليسار انعكاس موضوعإ
 ةالشللية انعكاس لضغوط وقيم القوى االجتماعيحىت التقوقع واالنعزالية و ة،العامل
زية الصغرية مراض الربجواأضد  فباهبا ليس مغلقًا ة،على التنظيمات اليساري ةاملختلف

 ،تلك امليو  داخله يالتنظيم الثور -يصارع ن أجيب و -ويصارع  ،فكارها النخبويةأو
ن نغلب املشاعر الرفاقية على النقد املوضوعى فثمة يسار تقترب أذلك  ال يعين

و التعاون أعداء الطبقيني األىل تذيل إومثة يسار يدعونا  ة،الطبقي ةطروحاته من اخليانأ
ن أومثة يسار جيب  ،و رؤيتهاداءه أن يساعد النقد ىف تقومي أار ميكن مثة يس ،معهم

 .يعمل النقد على عزله متامًا
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 ةطريق الثور

مسايل مير بتعرجات عديدة جيب اجتيازها أبالنظام الر ةالثوري ةطاحهدف اإل
حدث تعديالت ىف ُت ةلنا ليست ثورة سياسي الثورة بالنسبه ،ومشكالت جيب حلها

منا إو ةمساليأحنن ال نستهدف حتسني الر ،الدستورىف بنية التشريعات وم وهياكل احلك
من مصلحتها  واليت ةمساليأمع الر ريًاذتتناقض ج اليت ةهى الوحيد ةالعامل ةالطبق ،زالتهاإ

غري  ةشقاء فئات اجتماعيىف بؤس و تتسبب ةمساليأولكن الر ي،قامة جمتمع ال طبقإ دائمًا
غلب سكان أ ،العاطليني والطالب الفقراء ،وريني والفنيني الفقراءجأاملهنيني امل ،العما 
 ،املدن يف ةحياء الشعبيفقراء األ ،نياوالُد ةصحاب املشاريع الصغريأاملالك  ،الريف

هنا إ ة،احملالت الصغريعما  الورش وصحاب وأ ،املوظفيني الصغار ،احلرفيني الصغار
 يوجنس ين ما تنتجه من متايز عرقع فضاًل ة،مغلب األأاضطهاد فقار وإتتسبب ب

على جذب تلك اجلماهري  ةمساليأويتوقف انتصار العما  ىف معركتهم ضد الر ،وديىن
متثل جيش ضخم ال ميكن  ةالصغري ةوالربجوازي ةتلك اجلماهري املعدم ة،خلفها ىف املعرك

جيب نه أال إ ي،ن ينجحوا ىف تعبئة هذا اجليش االجتماعأتصور انتصار العما  دون 
على  ةقادر ةمساليأضد الر ةثوري ةكقو وايظهر يكن يستعد العما  وينتظموا أ واًلأ

 ةبصورو واًلأن جيهز أ ةومن مث جيب على قطار الثور ،من بؤسه" الشعب"ختليص 
 .كى تتمكن من حتريك باقى العربات خلفها ةلرئيسيا ةالطبقي ةالقاطر ة،مناسب

ن تلك أىل إمع االنتباه  ة،عما  وللجماهري الفقريلل ةعلينا االهتمام باملعارك اليومي
ن مل ندفعها ولو إ ةوالنقابوي ةصالحات االقتصادين تظل حبيسة اإلأاملعارك ميكن 

ىل إن مل ندفعها ، إخالهلا يثور يسياس ين مل نبث وعإ ،بعد من ذلكأ ةواحد ةخطو
و خلق أ يم السياسالتنظي يىل مستوإ ةمث وبالضرور ،املستقل مستوى التنظيم النقايب
ن إ ي،والتنظيم الثور ةىل املاركسيإ كثر تقدمًاجذب عناصرها األ ،روابط بني النقابات

ىل إ وتلقائيًا ةبالضرور يجور ال تفضو األأو البدالت أالوجبة جل ألف معركة من أ
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هنا وفقط حتسن شروط تفاوض العما  مع إ ي،ثور يىل وعإو حىت أ يطريق ثور
 .لعبودية العمل واالستغال  ةة السعيددالعومث  ،مسالينيأالر

و الذى تتوقف أ ةصالحات االقتصاديذلك الذى ال يتعدى اإل ثوريًا ليس نضااًل
من يقف بالعما  عند حدود  ثوريًا ليس نضااًل ،هدافه عند حتسني شروط التفاوضأ

 .يالثور يىل التنظيم السياسإن يتخطاه أالتنظيم النقاىب دون 
 ة،مهيفقط بل شديد األ نه ليس هامًاإ ،مهية هذا النضا أذلك عدم ال يستنتج من 
ثارها آقادر على استيعاب  ،مورتتفق مع تلك األ ةمصمم بطريق يلكن اجملتمع الطبق

 ،وىل فحسبأ ةن نبدء منها كخطوألذلك  ،ادماجها ضمن طرق عمله ،التعايش معهاو
مساىل ودور أكشف النظام الر ،ىف تشهرينا بصاحب املصنع ةن ندمج دعايتنا الثوريأو
وحنن  ىل عدم كفاية النضا  النقايبإالتنبيه  ،لته ىف احلديث عن حدود االصالحاتدو

بناء  ،الشروع ىف جذهبم للتنظيم فعاًل ،دمج مطالب ضد التشريعات ة،نبىن معهم النقاب
 ةواحد ةخطو لف اضراب مطليبأدفع هلم بدون ذلك لن ُي -ة و جريدأ ةنشر -منرب 

 .مامىل األإ
ىف تلك املعارك  ةدون كسب العناصر الطليعي يو يقوى التنظيم الثورألن ينمو 

 ن يلعب دورًاأدون  ةالعامل ةللطبق ةالسياسيو ةالثوري ةمكانيلن تقوى اإلو ة،الطبقي
و أن نتقدم أسنظل نراوح ىف مكاننا دون  ،ثوريًا ىف نضاالهتا تنظيمًا وموجهًا ناظمًا

خذ أالتنظيم ي ي،والثور ن مل نتبع هذا الطريق اجلديلإىف نضاالهتا  ةلعاملا ةتتقدم الطبق
على تنظيمها وربط نضاالهتا ورفع وعيها لتقوى ىف  ليقوى حىت يكون قادرًا ةمن الطبق

على  ةصغري دورًاأمن املثقفني الىت تلعب  ةدون ذلك سنظل جمموع ،معاركها وتتقدم
مستنقع النضا   يف ةغارق ةالعامل ةلطبقتظل او ،هامش الصراع الطبقى الدائر

 .احملدود املطليب ياالقتصاد

 ياحلزب اجلماهريو ياحلزب الثور

حزب مناضلني متقدمني  ة،الطبقي ةنه حزب يضم الطليعأب ييتميز احلزب الثور
للنظام وحركته والصراع  يالتحليل السياس ة،قادريني على استيعاب املفاهيم النظري
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عماهلم أعلى تنظيم اجلماهري وتوجيه  ،على شرحهم للجماهريوتطوراته و يالطبق
فضحها يدولوجيني واملفكريني الربجوازيني واأل يتفنيد دعاو ي،جتاه الثورىف اإل ةالعفوي

 .مام اجلماهريأ
ولو كانت من  ةخرأو املتأ ةىل ضم العناصر اخلاملإ يلذلك ال يسعى احلزب الثور

على حركته ويقتصر ىف عضويته  ئًاوعب صبح ثقاًلي يىل توسيع عددإال يسعى  ،العما 
ىف نشاطه  ةاخلالق ةللتطور واملسامه ةوالقابل ةوالقائد ةعلى استهداف العناصر املتقدم

 (.خلإ......  ياحلرك/  يالتنظيم/  يريضحالت/  يالدعائ)نواعه أجبميع 
 بغض ن اجلماهريكرب عدد ممكن ضمه مبوابه ألأيفتح  يهو الذ ياحلزب اجلماهري
ن أصوات ميكن أفهدفه هو كسب وضم  ،ىف نشاطه ةى املسامهعلالنظر عن قدرهتا 

نه ال يفكر ىف النضا  ومستلزماته ولكن ىف االنتخابات إ ،تسهم ىف دخوله الربملان
 .ةحزاب الثوريليس األو ةصالحيواإل ةحزاب الربجوازيتلك مسة األ ا،صواهتأو

ن يكسب لعضويته أيضا ألكن عليه  ،ما الع ةال يضم فقط طليع يواحلزب الثور
ن يعيد تكييفها وتربيتها أو ،خرىاأل ةمن الفئات االجتماعي ةواملتقدم ةالعناصر املثقف

احملرض واملنظم ىف و ةسيلعبون دور الداعي ة،وتوجيه طاقتها خلدمة قضية االشتراكي
والىت  ،الريفدن وىف امل ةواملضطهد ةوىف معارك الفئات الفقري ،للعما  ةاملعارك الطبقي

نه فقط بتطوير وعى وتنظيم أغفا  إدون  ةمساليأضد الر ةنسعى حلشدها ىف املعرك
خرى األ ةوجر الكتل االجتماعي يميكن تقدم النضا  الطبقى االشتراك ةالعامل ةالطبق

 .ةخلفنا ىف املعرك
نسبه للحزب بال ةمهيه للجماهري غري املتقدمأنه ال أ ةتنظيم العناصر املتقدم ينال يعو
 ن مل يسَعإال يستحق امسه  ياحلزب الثور ة،للثور يهؤالء هم اجليش الفعل ي،الثور
ن أميكن  ،ضعاف حجمه ىف كل موقع يتواجد فيهأضعاف أمتعاطفيني نصار وأخللق 

ن خيلق أ ،و غري ذلكأو جلان أىف صورة روابط  ةواسع ةشكا  مجاهرييأينظمهم ىف 
ويسعادهم  ةىف املعارك الطبقي ةدوار فاعلأىل إبينهم جيذهبم  ةشبه املنظم ةمن الصل نوعًا

 .ىف نضاالهتم
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 وعفوية اجلماهري ياحلزب الثور

هذه اجلماهري الىت  ،ىف عشرات املاليني من اجلماهري يتؤثر تناقضات اجملتمع الطبق
حوا  األ يف واليت ة،دوار ووظائف تشبه روتني حركة عقارب الساعأسجنت ىف 

ة االستغال  أحتت وطوطو  الوقت و ،حلياهتا ةمور اليومياأل تفكر سوى يفال  ةالعادي
ع شكل سويت ،حبقوق ةللمطالب، وضاععلى األ ينفجر جزء من هذه اجلماهري احتجاجًا

حد ال ميكن أل ة،اجلماهريي ةحىت االنتفاض ةمن الشكوى اجلماعي ةاالحتجاجات العفوي
 ةمىت تنتفض مدين ،ضرب مصنع مامىت ُي ،مىت وكيف ستتحرك اجلماهري ةبدق أان يتنب

 ةمساليأضد الر ييعبئ الوقود الثور يهى املرجل الضخم الذ ةاجلماهريي ةوالعفوي ،ما
ن أال إ ة،ساسيه لتعلم اجلماهري فنون الثوراأل ةوهى مفرخة املناضلني الثوريني واملدرس

لى عفوية اجلماهري من االعتماد عجتعل  ةعفوية اجلماهري رغم ذلك تتسم بنقائص عديد
 .ةعلى مياه الفيضان لتنظيم الزراع شبه باالعتمادأ

هداف أو حتديد أ ةجتعل تنظيم العفوي ةهذه السم :االندفاع املفاجئو ةالتلقائي .0
ن مل يتدخل التنظيم إلكن  ،تسبق العفويه التنظيم ة،هلا ىف غاية الصعوب ةمعين

ميكن  ،ا  تنظيم لقواهاشكأخلق  ة،هداف صحيحأوضع  ة،لتحديد سري العفوي
و أ ،و تعبري مؤقت عن غضبأرتباك إو أ ةهداف حمدودأعن العفوية ن تسفر أ
 .ةصالحيإو أ ةن تسري وراء بدائل رجعيأ
بسبب قصور  ةهنا عرضأال إ ةهادر ةفبقدر ما تكون العفوي :الفوران واالنقطاع .1

سامات ىف االنق ،االنقطاع السريع ىف مسارها، ىل التفتتإالتنظيم والوعى 
 .ساسهاأصعوبة البناء على و ،هدافاأل

ن جيهز أاملتجزر بني اجلماهري هو وحده من يستطيع املنتشر و يورالتنظيم الث
ن تضع أ ،ن توجههاأو ةسري العفوي ن تتحكم يفأالىت ميكن  ةواملوجه ةوادر املنظمكال

نع سريها وراء مت ،و تقلل خسائرهاأنتصار إىل إن حتوهلا أ ة،هلا التكتيكات الصحيح
 ةن بناء احلزب من خال  املعارك اجلزئيإ ،صالحينيمامها اإلأتكشف  ،الرجعيني
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قل و على األأ ةالعفوي ةن تنتصر االنتفاضأبدونه ال ميكن  ومنوه ميثل شرطًا ةوالقطاعي
 .ساسهاأىن على ُيبتراكم نتائجها و

 ةواللجان الثوري ياحلزب الثور

جتد  ين يوجد ظرف ثورأوما  ة،ىف الظروف العادي ةميتناسب النقابات املعارك اليو
 ةلقد اعتادت على االضرابات املطلبي ،حداثىف ذيل األ - غالبًا -النقابات نفسها 

 ة،ريذكثر جأالك ومل تعد نفسها للتعامل مع ظرف ـُماملفاوضات مع الو ة،احملدود
 ،وقت واحد يف ةو املؤسسأخارج املصنع داخل و ةجيعل نطاق املعرك يالظرف الثور
وتطرح على نفسها  ةىل مستوى اللحظإو النقابات أطليعة العما   يومامل ترتق

 ياملشهد الثور ةن تكون ىف مقدمأمن  جتد نفسها بداًل ،ريهذكثر جأمجاهريها مهام و
 .ةصالحيواالجتاهات اإل ةالصغري ةلفرق الربجوازي ةتقف ىف مؤخرته تاركة القياد
 ة،املناسب ياجلماهري ت صيغة اللجان هى التنظيم العمايلىف جتارب الثورات كان

 يف( ىل حد ماإما و ةبدرج) ةاللجان الشعبي ،روسيا السوفيتات يف ،باريس العاميات يف
ن أميكن  ي،يتم خلقها ىف الظرف الثور -كان امسها  يًاأ -لجان لهذه ا ة،الثوره املصري

تناسب  ةاللجان الثوري ،لتشكيلها يورن يدعوا احلزب الثأو أتبادر اجلماهري خللقها 
ن يلعب أوجيب  ،و القطاعاتأماكن التعليم أملؤسسات واو ةريقالاملصنع واحلى و

تلك  يف -مبادرات التشكيل نغراس ومن خال  اإل - رئيسيًا دورًا ياحلزب الثور
د ض ةاحلماي، تنظيم االنتاج والتوزيع ،الدفاع ة،شعبي ةلجان مهام سلطلاللجان وتضع ا

واحلشد وتنظيم  ةكرب مثل التعبئأدوار أعن  فضاًل ة،املوقعي ةداراإل ،اللصوصاملخربني و
 .هداف واملطالبحتديد األاملظاهرات و
 ،حياء والقرى والقطاعات وغريهابني تلك اللجان ىف األ ةقامة روابط منظمإجيب 

حبيث  ،ذلك و الطالب وغريأو ملصانع قطاع االنتاج أللقرى  ةعام ةحبيث تتشكل جلن
 ةوعمالي ةوسع كتل مجاهرييأىل إتستند  ةفعلي ةشعبي ةسلط ةلجان العاملميثل احتاد ا

للمصانع والبنوك  ةدارة ذاتيإو تفرض أرض كبار املالك أن تنتزع أتستطيع  ة،ممكن
 .ةجهزة القهر و الفساد احلكوميأىل اهلامش إوتنظيم سريها وتزيح 
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 ة،العام ةوتنتزع لنفسها السلطة من رحم الثور تولد اليت ةتلك هى السلطه الثوري
وجود  يوكلما كان للحزب الثور ة،هداف الثورأقق تتخذ مباشرة االجراءات الىت حتو

ووضعها على مسار  ةير الثورذلك اللجان كلما تعاظمت الفرص لتجت مؤثر يففعا  و
 .يوالطبق ياالشتراك يالبديل الثور

ن يتبىن أميكن  ي،مام الوضع الثورأ ةقف عاجزن كل النقابات قد تأال يعىن ذلك 
ىل وضع إوتتحو   ي،يتطلبها الوضع الثور ىل املهام اليتإ يويرتقة ثوري هدافًاأبعضها 

ذهنية النقابات وتكيفها مع ىل تشكيل وإن ذلك يظل استثناء بالنظر أال إ ة،ثوري ةجلن
 .ةواملفاوضات لعقود طويل ةاملعارك املطلبي

ىل مجاهري إتند سوت شد استعدادًاأ ة،كثر قوأ ،كرب عددًاأجان وكلما كانت الل
لشل النظام  فورًا ةكثر ثوريأجراءات إخذ أكان عليها  ،توسعكلما منا ذلك و ة،فعلي

يسعى و ةمنظم ةرادة ثوريإفرض و ة،الربجوازي ةعلى امللكي أالتجرو ي،الربجواز
العما  ولصغار العاملني ىف وقائد للجان  ينوعدور مميز و ةىل ضمانإاالشتراكيون 

 .ةداخل اللجان العام ةفرعهم العاملأ
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 ةمميواأل ةاالشتراكي

حيم الذى جيب بوصفهم اجل ،مسايلأوالعامل الر ،مسايلأىل السوق الرإحنن ننظر 
نه ما دام هناك عالقات انتاج تقوم على استغال  العما  يظل هناك أو ،التحرر منه

الىت حيتكر ملكيتها  ةواالقتصادي ةالفني ةلبشرين مقدرات اأو ،صراع جيب حسمه
وجنعل  ةكى نرسى مسار التنمي ةكومات العمالياحلىل يد إن تنتقل أجيب  ،مساليونأالر

 يممأ يموقف ثور ة،مساليأللر يومن مث نتمسك بفهم عامل ة،جل البشر ممكنأمن  ةالتنمي
مواجهة  يف ةاملية الثورحو  ع ةالثوري ةصاغتها املاركسي سس اليتاأل ،ىف مواجهتها

 .س املا أعاملية ر
وتتدرج هذه  ة،هنا منظور وممارسإ ،ممية ليست جمرد مبدأ جمرد نتبناهن األأال إ

شقاء طبقيني أخيوضها  ةوحترري ةمع نضاالت طبقي يمممواقف التضامن األ من ةاملمارس
حىت بناء  ،ى عالقات تنسيق وحوار وتعاون مشتركأ ،وطانناأخارج  ةو قوى مضطهدأ

 .ةالعاملي ةتقوم بدور حزب الثور اليت ةالثوري ةمميتنظيم األ
من مفهوم  نطالقًاإ ة،بني املنظمات العضو ةوالعالق ة،ممين ديالكتيك بناء األإ

مر أ ،خرآللصراعات بني بلد و ةاملتباين ةومرن للتطور املتفاوت وللوتري جديل يماركس
 .التنظيم ةممياملوقف واأل ةمميل متسكنا مببدأ األبالتاكيد عو ،ليه هناإ ةشارنكتفى باإل

 حق تقرير املصري

و املدارس أ ةمم املتحداأل ،مم مصريهاوضعها ملبدأ حق تقرير األ يف ةسبقت البلشفي
شباه أوكانت تسعى من خالله حلل اشكاليات املستعمرات و ة،الربجوازي ةاحلقوقي

 ة،من جهة طرة الدو  االستعماريوسي ةمربيالياإل ةاملستعمرات حيث تشهد اهليمن
ىل جنب مع إ جنبًا قضية التحرر الوطين ،تشهد باملقابل وضع مركب للصراعو

على سوقها  ةتسعى للسيطر ةناشئ ةضعيف ةبرجوازي ةفمن جه ة،الصراعات الطبقي
 .مسايلأتسعى للتحرر من عالقات السوق الر ةعامل ةوطبق ي،القوم



  االشتراكية واألممية 
 

33 

لكننا  ية،ت اللينينأهكذا ر ة،مربياليضد اإل ريًاذج ااًلنض ةاحمللي ةلن ختوض الربجوازي
كل نضا   ة،مربياليكل نضا  ضد اإل ة،مربيالين نؤيد ونساند كل نضا  ضد اإلأجيب 

 ءدون القضا ينه ال حترر حقيقإب ةوذلك رغم عقيدتنا القائل ،خرىأل ةمأضد استغال  
على شعب  ةض حىت االشتراكيلن نفر ،ما ةمأال جيب فرض نظام على  ة،مساليأعلى الر

ق ح ،ن تكون عليهأن تقرر ما ترغب أ بمن حق الشعو ،مل يقرر بعد النضا  لتحقيقها
ن نفعل أدون  ةمربياليواإل ةاالستعماري ةضعاف اهليمنإن إ ،مم ىف تقرير مصريهااأل

مر تسعى الستبدا  استغال  هنا ىف خامتة األإو ةالوطني ةضد الربجوازي يالنضا  الطبق
 ،تشارك ىف هنب الشعوبو يالعامل مسايلأوسترتبط بالسوق الر باستغال  وطين مربيايلإ

مر هو دفع قدرات واستعداد العما  حلسم األ يالرئيس ةركساومن مث فرهان امل
ضد  يييد النضا  التحررأمهية تأغفا  إودون  ،مر من اخلارجألصاحلهم دون فرض 

و أ وليس جتبيهًا مستقاًل ييدًاأن يكون تأمراعاة مع  ،واالستعمار بوجه عام ةمربيالياإل
وكشف  ،النضا  وتطوير النضا  ضد الربجوازيني احملليني مع االحتفاظ حبقنا يف ،حتالفًا

 .ةمربياليوالدو  اإل ةاحمللية و توافق بني الربجوازيأو تناز  أى ختاذ  أ
ال متييز  ،ال ضم. يرحلاق قسإال "عن حق تقرير املصري هو  ةحد املبادئ املتفرعأن إ
مما ذكر ىف نضاهلا  يًاتتعرض أل ةمأو أ ةومن مث نساند مجاع "يو نوعأ يو عرقأ ديين
 .ضده

دون خلط بينه وبني  ة،ىف املاركسي ةوثوري ةجيابيإ ةنسانيإهذا املبدأ يكشف عن 
نسانية إ ي،الربجوازو يعن الرجع جيايبواإل يالىت متيز الثور ،الليرباليني املثقفني ةنسانويإ

جل أح من النسانية ال تستبعد محل السإ. جوفنسانوية التجريد األإالتحرر وليس 
وضاع ييد األألت ى محل للسالح ومن مث تؤدى عمليًاأنسانوية تدين إالتحرر وليس 

 .ةالقائم

 ةالفلسطيني ةاملوقف من القضي

الشعب  رضأاحتال   ةاستطاعت العصابات الصهيوني ةمربياليمبساعدة الدو  اإل
وال يكتفى الكيان الصهيوىن  ة،استيطاني ةصهيوني ةقامة دولة استعماريإالفلسطيىن و
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ن نضاالت إ ة،ىف املنطقه العربي يهداف توسع استعمارألكن لديه  ةرض الفلسطينيباأل
لكنها مل  ة،هداف التوسعيلأل يبدت لتعويق نسأ ةوالشعوب العربي الشعب الفلسطيين

ملعاونة الكيان  ةوتسعى الربجوازيات العربي ،رير فلسطنيىل حتإن حىت اآل يتؤد
شرعية للكيان توفري استقرار دائم وو هناء وتصفية النضا  الفلسطيينإلى ع صهيوينال

 يف يسيد والتطبيع ةوهنج التسوي ،ىف مصر يىل حممد مرسإمن السادات  ،الصهيوين
 ةمربيالييع اإلاملشارو ،فلسطني يف ةمسار التسوي ةدخو  محاس الرجعيمن  ة،املنطق
 .ةهنج التسويبعض اليسار القابل ملبدأ التقسيم وحىت و ة،للتسوي ةالناظم

 تقرير مصريه على كامل التراب الوطين يف ينحنن مع حق الشعب الفلسطي
كل  ،والكيان الصهيوين ةضد معاداة اليهود بنفس درجة عدائنا للصهيوني ،لفلسطيينا

حترير كامل  ىلإكل من ينحاز  ،فكارأن مستوطن مستعمر بغض النظر عن ما حيمله م
 .كانت ديانته يًاأرفيق خندق  الفلسطيين التراب الوطين

هنا ستنهى أرغم  ةن فلسطني علمانيأننا نعتقد أال إقرارنا حلق تقرير املصري إمع و
 ي،العامل مسايلأالنظام الر هنا سرعان ما ستندمج يفأال إ ،االستيطاين الكيان الصهيوين

من  ىومن سيبق ة،لفلسطينيا ةفضل الستغال  الربجوازيأوط استغال  ستوفر شرو
خرى نؤمن بعمق أمرة  ،والفالحني الفقراء نيللعما  الفلسطيني ،مساليني اليهود فيهاأالر

ومن  "خرىأل ةمأخيه االنسان تزيلوا استثمار استثمار االنسان أل ازيلوأ"هبذا املبدأ املاركسى 
 ،كانت ديانتهم يًاأ ،اخلاضعني لالستغال  نياعدة الفلسطينيهم هو مسمث يظل سعينا األ

وحده مسار الصراع  ة،احملتل يراضعلى كامل األ ياشتراك قامة وطن فلسطيينإعلى 
أن إن كنا واثقني ، وسينتصر من االستراتيجيتني يًاأيقرر  ام ةالدوليو ةوالتوازنات احمللي
ن تناقضات النظام أ، وال مؤقتًاإره ون انتصاكأو مشروع تسوية لن يدولة علمانية 

حق تقرير املصري هو فإن بكلمة و ،يسرعان ماستضعه على قائمة التغيري الثور الرأمسايل
 . هو سعينا اخلاص فلسطيين ينظام اشتراك ،نا العامأمبد
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الي�سار الثوري احد تيارات اال�شرتاكية امل�رصية.
منبع  الراأ�شمايل  بالنظام  االإطاحة   : هي  اأهدافنا 
ال�شعب،  ودم  عرق  من  واالإثراء  والظلم  الف�شاد 
دولة  وامل�شاواة،  االإجتماعى  العدل  دولة  واإقامة 
اأو عبيد، الكل  اأو طبقية، بال �شادة  بال ا�شتغالل 
فيها مواطنون اأحرار مت�شاوون، مت�شاركون يف 

العمل والرثوة والعائد واإدارة املجتمع.
و�سيلتنا هي : الثورة اجلماهريية يف مقدمتها العاملون 
ومن  بهم،  تعمل  والريف،  املدن  يف  والفقراء 

اجلهم، وتقيم نظامهم.
اأو  اأ�شا�س العقيدة  اى متييز بني الب�رص على  نرف�ض : 

اللون اأو اجلن�س اأو العرق.
واال�شتبداد  الطبقي  اال�شتغالل   : �سد  ننا�سل 
والعن�رصية والتمييز بجميع �شوره واال�شتعمار 

وال�شهيونية.
نوؤيد : حق ال�شعوب يف احلرية وفى مقاومة اال�شتعمار 
واال�شتبداد مبا يف ذلك املقاومة امل�شلحة ونتم�شك 

بحق الفل�شطينيني يف كامل اأر�شهم.
واالأمريكية،  االإمربيالية  ال�شيطرة  م�شاريع   : نقاوم 
والتدخل اال�شتعماري يف منطقتنا اأو يف اى مكان.
اال�شتبداد  تقاوم  التي  القوى  كل  اإىل   : اأيدينا  مند 
والتدخل  الطبقي  واال�شتغالل  واالمربيالية 
العدل  حتقيق  اجل  من  للتعاون  اال�شتعماري، 

واحلرية.
كل ثوار العامل وكل املناه�شني للراأ�شمالية  اأ�سقائنا : 

واال�شتغالل وامل�شاريع اال�شتعمارية.
ونحارب  اآالمه  نعي�س  م�رص  �شعب  من  جزء   : نحن 
اأو  امل�شتغلني  من  للتحرر  معه  ون�شعى  معركته 

امل�شتبدين، حلمنا حلمه، وطريقنا طريقه.
�سعارنا هو : حترير اجلماهري بيد اجلماهري.

الي�سار الثوري

من نحن 

https://www.facebook.com/revleftist

موقعنا على االنرتنت
www.elthawry.wordpress.com

توا�صل معنا

واالأ�ش�س  املبادئ   على  الكرا�س  يحتوى هذا 
فيه  اإلتزمنا  وقد  مبنظمتنا،  اخلا�شة  ال�شيا�شية 
�شيغ  فى  وجوهرى  �رصورى  هو  ما  باي�شاح 
وتعميقها  تطويرها  تاركني  وموجزة،  مب�شطة 
ن�شتخل�شه  وما  والنظرية،  ال�شيا�شية  للجهود 
من املمار�شة العملية، وميكن القول باأنه يت�شمن 
اخلط ال�شيا�شى ملنظمتنا وموقفها جتاه الق�شايا 
حتديد  فى  يحكمها  الذى  املبداأ  اأو  االأ�شا�شية 
وهى  حمددة،  ق�شيه  جتاه  املنا�شب  التكتيتك 
مبادئ ملزمة جلميع الرفاق باملنظمة، وملن يرغب 
فى االن�شمام اإليها، اإال اأن ذلك ال يعنى انغالقها 
باملالحظات  اإثرائها  يجب  اإذ  عليه،  هى  ما  على 
ما  يوجد  وال   - لي�شت  فهي  امل�شتمر،  والتطوير 
اأو  ق�شية  فى  للتاريخ  االأخرية  الكلمة   - ي�شمى 

اأخرى.

مبادئنا الأ�سا�سية
اخلط ال�سيا�سي للي�سار الثوري
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