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علي محمود

 ف ظ��������ل تف��������اقم الزم��������ة المبيالي��������ة بأبعاده��������ا ــ 1
 القتص����ادية و السياس���ية و الجتماعي���ة، و ت���داعياتا عل���ى
 ش����عوب الع����ال، حي����ث تزاي����د الس����تغلل و الض����طهاد و
 الس������تيلب، و انتش������ار رقع������ة ال������روب ال������دمرة للرض و
 النس���ان و الض���ارة، و تن���امي التاه���ات الفاش���ية داخ���ل
 ال�������دول المبيالي�������ة، و النتع�������اش غي الس�������بوق للتي�������ارات
 الص��ولية و الظلمي��ة ف الع��ال، ب��ا فيه��ا ال��دول المبيالي��ة
 الغربي��ة، ف ظ��ل النط��اط ال��ذي تعيش��ه السياس��ة و الثقاف��ة
 و القي���م النس���انية، ال��ت تبل��ورت ع��ب قرني م��ن الن���وار، و
 زاد م�����ن غناه�����ا و تطوره�����ا إس�����هامات الفك�����ر الش�����تاكي،

.خصوصا الفكر الاركسي
 لق�����د ب�����اتت بورجوازي�����ة ال�����دول الغربي�����ة المبيالي�����ة

 الي���وم، تتم���رغ ف وح���ل النط���اط الس���تدي، حي���ث س���يادة
 الفك����ر الث����ال الرجع����ي، و حي����ث انتش����ار عدمي����ة و نيلي����ة
 الطروح����ات مابع����د الداثي����ة العادي����ة للثقاف����ة و الفك����ر، و
 للقيم ال�ت تط�ورت من�ذ عص�ر الن��وار، و ذل�ك ت�ت ش�عار

 تفكي��ك الطاب��ات الديولوجي��ة الك��بى و التخل��ي ع��ن أي
 لقد أصبحت الظلمية ف دول العال العرب و ما. خطاب

 بع�����د الداث�����ة توأم�����ان س�����ياميي مع�����اديي لي م�����ا أب�����دعته
 النس��انية، م��ن أفك��ار التق��دم و الديوقراطي��ة و الش��تاكية،
 ب���ل ح���ت معادي���ة للعل���م و العرف���ة بش���كل ع���ام، حي���ث يت���م
 .التشكيك باسم النسبوية و الذاتية ف كل العارف العلمية

 فل��م يك��ن إذن مس��تغربا، التق��اء الفك��ر الظلم��ي و م��ا بع��د
 الداثي البجوازي عل��ى نف��س اله��داف، لتحطي��م الس��س
 ال����ت تق����وم عليه����ا الض����ارة النس����انية، و خي دلي����ل عل����ى
 ذلك، تلك الرب الستعرة ض��د ال��ثراث النس��ان ال��ادي و
 غي الادي، حيث يتم دك الثار و العال التاريية ف مهد
 الض�����ارات و نش�����وء الفك�����ر النس�����ان ف بلد م�����ا بي

.النهرين
 و لتنفيذ هذا الخطط الهنمي، ترسم الس��تاتيجيات

 ، و يطل������ق م������ا...)اس������تاتيجية الش������رق الوس������ط الك������بي(
 م���ن واش���نطن و(يس���مى ب���الثورات التحك���م فيه���ا م���ن بع���د 

 بس��ميات متلف��ة، ك��الربيع) لندن و باريس، و حلف الن��اتو
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 العرب التع����دد ب����ألوان الزه���ور، و حي���ث الش���عارات واح���دة
 يت���م تس���ويقها ع���ب إعلم م���وجه، م��ن ب���اريس و واش���نطن و
 لن������دن، تلتقط������ه الش������بكات العلمي������ة التابع������ة، و تبل������وره
 النظمات غي الكومي��ة التابع��ة و المول��ة، ال��ت ت��د ص��دى

 و يق��وم العلم المبي��ال. ل��دى م��ا يس��مى ب��التمع ال��دن
 بص��نع معارض��ي و متح�دثي باس��م الش��عوب عل��ى الق��اس،

 و ي������زداد الم������ر. حي������ث يت������م التوي������ج ل������م ح������د التخم������ة
 مأس��������اوية، حي ل ت��������د الم��������اهي العربي��������ة مناض��������ليها و
 مثقفيه���ا العض���ويي، لرس���م مع���ال حرك���ات ثوري���ة للش���عوب
 خ����ارج الوص����اية المبيالي����ة و وكلئه����ا، م����ن أوليغارش����يات
 كومبادوري���ة تواق��ة إل اليمن��ة و الس��يطرة عل��ى الش��عوب و

.الدول، خدمة للمشروع المبيال الصهيون الكبي
 هك���������ذا أص��������بحت منطق���������ة الع���������ال العرب، بش��������عوبا
 الختلف���ة، مت���با و حق��ل ت��ارب للمبيالي���ة، حي��ث أص��بح
 ال�������������واطن العرب أو الك�������������ردي أو الرمين أو التكم�������������ان،

 الكل������دان و الس������ريان، و ح������ت الس������ن و الش������يعي و
 م�����رد... الس������يحي و الزي�����دي و الص������ابئي و القبط������ي

 فئران ت�ارب، حي�ث تطب�ق أح�دث نظري�ات عل�م النف��س و
 عل��م الجتم��اع ال���بجوازي، و حي��ث يت��م التلع���ب بوح��دة
 الشعوب، و الصرار على تزيئ الزء و تفتييت الدول، و
 الرج�����وع ب�����ا إل مرحل�����ة م�����ا قب�����ل الدول�����ة الوطني�����ة، مرحل�����ة
 الروب الدينية و الستبداد و الضطهاد الدين و العرق��ي،
 حي��ث يت��م اس��تثمار التس��انة الديولوجي��ة الس��وداء للوهابي��ة

 الليجي�����ة، و حي�����ث يس�����تثمر فقه�����اء الص�����هيونية و وع�����اظ
 الس�����لطي، و أئم�����ة ال�����ذل و الع�����ار، و خ�����دام المبيالي�����ة

 و أح��زاب سياس��ية و جعي��ات ت" مثقفي"المريكي��ة، م��ن 
 تأسيسها تت الطلب، و كلب الراسة م��ن إعلميي، ت
 تكوينهم على يد تلمذة غوبلز منظ��ر الدعاي��ة المبيالي��ة و

.أبوها الروحي
 هك��ذا عرف��ت النطق��ة العربي��ة، خاص��ة الش��رق أوس��طية

 عن���د الطل���ب، مول���ة بليي" الث����ورات"منه���ا، مموع���ة م���ن 
 مموع�����ات" (الث�����وار ال����دد"ال�����دولرات الليجي����ة، حي����ث 

 لقيط��ة م��ن ذوي الس��وابق الجرامي��ة و الرهابي��ة منتق��اة م��ن
 يتنقل��ون ف س��يارات رباعي��ة ال��دفع، و حي��ث) هن��ا و هن��اك

 تنق���ل ال���ذخية و ال���ؤن، و حي���ث" تويوت���ا"آلف س���يارات 
 يت��وفرون عل��ى مليي ال��دولرات تف��وق بك��ثي"الث��وار ال��دد"

 ميزاني������ة العدي������د م������ن دول الع������ال الث������الث، و حي������ث البن
 التحتي�������ة مه�������زة ب�������أرقى وس�������ائل التكنولوجي�������ا العلوماتي�������ة،
 الوض���وعة ف خدم���ة الش���اريع الرهابي���ة التخريبي���ة العادي���ة

.للبشر و الجر
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 "الث���ورات الدي���دة"لق���د أص��بح س���يناريو م���ا يس���مى ب
 معروف��ا، بع�د تنفي�ذ ن�اذج منه��ا ف مص�ر و ت��ونس و ليبي��ا و

 طلب��ة الامع��ة(حيث ي��وعز إل منظم�ات ش��بابية ... سوريا 
 و منظم������ات غي حكومي������ة، حقوقي������ة و غيه������ا، م������ا...) 

 يس�مى ب��التمع ال�دن، و بع�د ت��داريب س��رية، و باس�تغلل
 أوض��اع الس��تغلل و الس��تبداد الس��تدي ف ال��دول العني��ة،
 إل إطلق حركات متحكم فيها عن بع��د، يت�م الدعاي��ة ل��ا
 عل��ى نط��اق واس��ع، ع��ب التحري��ض، كم��ا يت��م تدي��د أفقه��ا

 ع�����دم الس�����اس بالص�����ال(السياس�����ي و خطوطه�����ا الم�����راء 
 و يت�����م اس�����تثمار) المبيالي�����ة و الكمبادوري�����ة و الص�����هيونية

 الق���وى السياس���ية الظلمي���ة بختل��ف تلوينه���ا، للتحك���م ف
 مس���ار تل���ك الرك���ات، فلك���ل وض���ع يت���ار الت���اه اللئ���م
 ل��ذلك البل���د و لتل���ك الوض���اع في��ه، فيت���م توظي���ف التنظي���م

 للغ��راض السياس��ية م��ن" الخ��وان الس��لمي"الع��الي لرك��ة 
 والتي�����ارات الس�����لفية) مص�����ر، ت�����ونس(انتخاب�����ات و غيه�����ا 

 و مش��تقاتا" داع��ش"، "تنظي��م القاع��دة("الوهابي��ة التطرف��ة 
). و حت ف إفريقيا...ف سوريا و ليبيا 

 وف س������ياق ه������ذه الوض������اع، س������قط العدي������د م������ن
 الثقفي التق����دميي، ب����ل و ح����ت العدي����د م����ن الناض����لي
 الس����وبي عل����ى التي����ارات الثوري����ة، ف ف����خ الطروح����ات

 المبيالي���ة ح��ول م��ا يس��مى ب���الثورات الدي��دة، و أص���بحوا
 يسوقون لواقف تدعي دعم الثورات ضد النظم��ة، و حي
 يط������رح الس������ؤال ع������ن أي ث������ورات يتح������دثون، يتلك������ؤون ف

 ال����واب، حي����ث أص����ابم عم����ى الل����وان، و راح����وا ي����دعون
 ل��ذوي العلم الس��وداء، و يي��زون ، كم��ا أري��د ل��م ، بي
 الره����اب العت����دل و الره����اب التط����رف، و ذل����ك حس����ب
 الطل����ب، فس����قطوا ف مط����ب ل م����رج ل����م من����ه، و معه����م

 و ل. س�����قطت قي����م العارض�����ة و الث�����ورة ف ق����اع الض�����يض
 يسلم من ه��ذا الت��أثي ح�ت بع��ض الناض�لي الس��وبي عل��ى
 الفك�����ر الاركس�����ي ، اللينين، أم�����ا التحريفي�����ون ال�����دد فق�����د
 وجدوا ضالتهم ف التحالف مع القوى الظلمي��ة، كم��ا وق��ع

...ف الغرب و مصر و تونس و غيها 
 أم����ام ه����ذا التع����تيم و ال����تزييف للحق����ائق و للمف����اهيم،
 أص���بح لزام���ا الع���ودة إل ص���ميم الفك���ر الث���وري الاركس���ي ،
 اللينين، و العمل باستمرار عل��ى تيي التحالي�ل و الف��اهيم
 و التص���ورات، و ال���دفاع ع���ن الفك���ر الث���وري القيق���ي ض���د

.الفاهيم الزيفة و التحريفية
 هك������ذا أص������بح اس������تخدام س������لح النظري������ة لتفكي������ك
 الطروح���ات و الف���اهيم التحريفي���ة و البجوازي���ة، و ال���دفاع
 ع����ن الفك����ر الاركس����ي ، اللينين الص����يل، ب����الوقوف عل����ى
 أرض��يته الص��لبة، و ب��إرادة ل تك��ل، أم��را ملح��ا، م�ن أج��ل
 تق�����دي ال�����واب ع�����ن الس�����ئلة الرق�����ة، ال�����ت تش�����غل ب�����ال

.الناضلي الاركسيي ، اللينينيي القيقيي
 لطال��ا س��قط مثقفون��ا ف أحابي��ل الفك��ر البورج��وازي، و
 كلم��ا تع��رض الثوري��ون ل��زات، كلم��ا س��قط ه��ؤلء ف الزي��د
 م������ن الوه������ام البورجوازي������ة، فعن������د أول ض������ربة أو ت������ول ف
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 ف���الثقف البورج���وازي الص���غي،. الوض���اع يغيون مع���اطفهم
 حت و ه��و ي��دعي النتم��اء إل الفك��ر الاركس��ي ، اللينين،
 ل يس�����تطيع التخل�����ص بس�����هولة م�����ن ت�����أثي غريزت�����ه الطبقي�����ة
 البجوازية الصغية، و الت ل يكن تثويرها إل عب التثقي��ف
 و الس�������اهة ف الث�������ورة، م�������ن خلل الس�������اهة ف النض�������ال
 الطبقي البوليتاري، الذي يري على أساس مبادئ النظري��ة

 ف��الغريزة الطبقي��ة البورجوازي��ة الص��غية،. الاركس��ية ، اللينيني��ة
 ل تس�����اعد الثق�����ف عل�����ى تبن مواق�����ف طبقي�����ة بروليتاري�����ة،
 بلف الغري����زة الطبقي����ة ل����دى العم����ال و الك����ادحي، ال����ت
 تس���اعد عل���ى ات���اذ تل���ك الواق���ف البوليتاري���ة، بينم���ا ل���دى
 الثقفي تق�����اوم ه�����ذه النقل�����ة و أحيان�����ا بشراس�����ة، علم�����ا أن
 العمال ل يتاجون إل الزيد من التثقيف الثوري، من أجل
 الوص������ول إل مواق������ف بروليتاري������ة، أي ال������وعي و المارس������ة
 الل������ذين يتفق������ان م������ع الواق������ع الوض������وعي للص������راع الطبق������ي

 فل ب�����د أن ي�����وجه س�����هم النظري�����ة إل ه�����دف. البوليت�����اري
 المارس����ة ليتغيا مع����ا، و يتث����ورا مع����ا، ف جدلي����ة ل تتوق����ف
 أب��دا، تس��اعد عليه��ا و تق��دمها المارس��ة البدئي��ة، بأس��لوب

.النقد و النقد الذات

 ف س���ياق ع���ام للنظ���ام المبي���ال الع���الي، ال���ذي ــ 2
 ح���دد ليني ميزات���ه الساس���ية بباع���ة فائق���ة، تل���ك المي���زات
 الت ل تتوقف عن التطور الكمي، بل تعرف أحيانا تزايدا،
 خاصة بعد سقوط النظم��ة التحريفي��ة ف الت��اد الس��وفيات

: و أوربا الشرقية، حيث
 أطلقت المبيالية العالية صرخة النتصار، و أعلن -

 ت��بي فيم��ا بع��د حقيق��ة" (ناي��ة التاري��خ"مثقفوه��ا العض��ويون 
 ، و روج كلب الراس������ة ال�����دد لش������عارات)ه������ذه الكذب������ة

 حول العال الديد، اللي��ئ بالس�لم و التنمي��ة للجمي�ع، ه��ذا
 العال ذو البعد الواحد، ال��ذي تق��وده الرأس��الية النتص��رة م��ن

 ، ف القيقة تت الوصاية و اليمنة"الشتاكية"توها على 
 هكذا حاولت المبيالية. للمباطورية المبيالية المريكية

 البن������ك ال������دول و(العالي������ة، ع������ب منظمات������ا و مؤسس������اتا 
 أن...) ص����ندوق النق���د ال���دول و منظم���ة التج���ارة العالي����ة 

 تف��رض عل��ى الع��ال إديولوجيته��ا الس��ماة ني��و ليبالي��ة، مه��دة
 الطري����ق للول����وج إل ك����ل أس����واق الع����ال، م����ن أج����ل اليمن����ة
 عليها، ف سباق مموم لتحقيق الربح القص��ى و م��ن أج��ل

.النهب و تكثيف الستغلل
 ف سياق هذا السباق الموم، فالمبيالية الوفي��ة
 لطبيعته������ا الس������تغللية و الض������طهادية، تم������ل

 يوغوس�����لفيا،(معه�����ا ف ك�����ل مك�����ان، ال�����روب و ال�����راب 
...).سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، أفغانستان 

 لك����ن س����رعان م����ا وص����ل ه����ذا الج����وم إل ح����الته -
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أمص��بح اسق��تخدام س��لح النظري��ة لتفكي��ك المطروحات و  
الفاهي� التحريفي�ة و البجوازي�ة، و الفاع ع�ن الفك�ر الاركس� 
رادة ل  – اللينين المصيل، بلوقوف عل أمرضيته الصلبة، و با
تك، أممرا ملحا، من أمجل تقدي الواب عن المسقئل الرقة، 

.الت تشغل بل الناضلي الاركسقيي – اللينيليي القيقيي
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 القص��وى، ف�انفجرت أزم��ات النظ��ام المبي��ال، آخره��ا أزم��ة
 ف الولي��ات التح��دة المريكي��ة، ال��ت ه��زت أرك��ان 2008

 ،"النيولبالي��ة"النظ��ام الرأس��ال الع��الي، إل ح��د أن منظ��ري 
 ق��د اض��طروا إل القب��ول بسياس��ات، ك��انت تعت��ب إل وق��ت
 قصي بثابة طابوه��ات، م��ن قبي��ل ت��أميم أو ش��راء م��ن ط��رف
 الدول�����ة الرأس�����الية لبن�����اك و مؤسس�����ات مالي�����ة، م�����ن أج�����ل

 و ل��������د الس���������اعة فش���������لت ك��������ل. إنقاذه���������ا م��������ن الفلس
 السياسات القتصادية ف إياد حلول للزمة، و بارت ك��ل
 الوص����فات لعلج ت����داعياتا، و أص����بح القتص����اد ي����دور ف
 حلق�����ة مفرغ�����ة، ح�����ت أن م�����ا يس�����مى ب�����النمو، ل�����ا يتحق�����ق

.أحيانا، فهو نو بدون تنمية
 تعمقت التناقضات البيني��ة للمبيالي��ات، و ب��دأ -

 النظ�����ام المبي�����ال الع�����الي، ينتق�����ل م�����ن نظ�����ام القطبي�����ة
 الواحدة إل نظام تع��دد القط��اب، و ت��ولت المبيالي��ة

 انظ���ر(الص���ينية إل أول ق���وة اقتص���ادية عالي���ة، مع���تف ب���ا 
 التقري�����ر الس�����نوي الق�����دم م�����ن ط�����رف البن�����ك ال�����دول ناي�����ة

 ، بينم��ا دخل��ت المبيالي��ة الروس��ية م��ال الص��راع) 2014
 من أجل النف��وذ، ع��ب اس��تعراض قوت�ا العس��كرية، ال��ت ت�ت
 إع��ادة بنائه��ا ف الس��ني الخية، كم��ا يظه��ر ذل��ك الت��دخل
 الروس��ي ف س��وريا، و تس��ي بل��دان أخ��رى ف نف��س الت��اه،
 مع��بة ع��ن رغبته��ا ف إظه��ار قوت��ا، مث��ل الن��د و البازي��ل و

 و ظه��������رت تكتلت إقليمي��������ة و غي... جن��������وب إفريقي��������ا 
 إقليمي��ة، مث��ل مموع��ة دول ال��بيكس و ش��نغهاي و غيه��ا،

 منافس�����ة للمح����ور الثلث�����ي الش����كل م����ن أمريك�����ا الش�����مالية
.و التاد الورب و اليابان) الوليات التحدة و كندا(

 هك�����ذا، تب�����ث م�����رة أخ�����رى ص�����حة ق�����انون التط�����ور غي
 التك���افئ للرأس��الية، ال��ذي اكتش��فه ليني، م��ا أظه��ر للع��ال

. قوة التحليل الاركسي لتناقضات الرأسالية
 يتابع الرأسال المبيال الكوم��بادوري الهيم��ن ف ــ 3

 بلدن����ا، مس����اره ن����و الزي����د م����ن الس����يطرة و الس����تغلل و
 النهب، مسطرا فتات جدي��دة ف س��يورة تراكم��ه الرأس��ال،
 ب��ل أنب��ت أجنح��ة جدي��دة لل��ذهاب بعي��دا ف عم��ق إفريقي��ا،
 بثا عن نصيب له من كعكة الستغلل، الذي تتع��رض ل��ه
 الش���عوب الفريقي����ة، و ذل���ك ت���ت الوص���اية المبيالي���ة، و
 بش��عارات مزيف��ة و كاذب��ة، ع��ن تنمي��ة الش��عوب الفريقي��ة،

.يتم التويج لا
 لق���د أص���بح لزام���ا علين���ا تلي���ل س���يورة تراك���م الرأس���ال
 الكوم�������������بادوري ف بلدن������������ا، ف إط�������������اره الجتم������������اعي و
 السياس��ي، م�ن أج�ل اس��تخلص النتائ��ج و تدي�د الهم��ات
 للمس���تقبل، خصوص���ا و أن الفئ���ات الكومبادوري���ة، الك���ثر
 اندماجا و ارتباطا بالمبيالية العالية، الس��تفيدة م��ن الزم��ة
 الكبية، ال��ت تض�رب الراك��ز المبيالي��ة، أص�بحت تع��ب ع��ن
 طموح���ات أك���ثر، و م���ن أج���ل خدم���ة مص���الها و مص���ال
 المبيالي������ة الكلس������يكية، و ذل�����ك ت������ت ض������غط ع������املي

:أساسيي، ها
 اس��تمرارية و احت��داد الزم��ة القتص��ادية للمبيالي��ة، -

12 / 5ف أمهية سلح النظرية                                                                                                                 



بحات و التكوين  الشرارة                                                            
أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

 و انعكاس����اتا عل����ى الفئ����ات الكومبادوري����ة الك����ثر ارتباط����ا
.بالمبيالية

 تراج������ع الق������درات التنافس������ية للمراك������ز المبيالي������ة -
 الكلس��يكية، أم��ام الزح��ف المبي��ال الص��ين، و القط��اب
 الخرى، و انعكاس ذل��ك عل��ى ه��امش الرب��ح ال��ذي ك��انت
 تققه هذه الفئات الكمبادورية من ارتباطها بتل��ك الراك��ز،
 و خي مثال على ذلك، الليف المبيال الفرنسي، ال��ذي
 يسي نو ال��تاجع ب��درجات ك��بية، خاص�ة، و أن��ه الس��تعمر

 إن ه��ذا النح��ى. الكلس��يكي للعدي��د م��ن ال��دول الفريقي��ة
 نفس����������ه، تعيش����������ه الوليغارش����������يات الكومبادوري����������ة ف دول
 الليج، الت أصبحت أكثر طموحا لحتلل مواقع إقليمية
 (ف النطقة، و خدمة الشروع المبيال الصهيون داخلها 

 انظر الدوار الوكولة لا ف سوريا و العراق و ليبي��ا و اليم��ن
...).و أفغانستان 

 لقد أصبحت الفئات الكومبادوري��ة، و الوليغارش��يات
 الكومبادوري���������ة، أك��������ثر طموح��������ا و ذات نزع��������ة توس���������عية،

 امبيالوفرعي��������ة، مطالب�������ة بص�������ص أك�������ثر م�������ن توزي�������ع
.الكعكة
 تعيش القوى الصلحية الغربية، س��واء منه��ا- 4

 الرتبطة بالبورجوازية التوسطة و فئات من البجوازية الكبية
 الت���������اد الش���������تاكي للق���������وات"، "الس���������تقلل" ح���������زب(

 ، أو فئ����ات م����ن البجوازي����ة الص����غية و التوس����طة")الش����عبية
 النه������ج"و ح������زب " اليس������ار الش������تاكي الوح������د"ح������زب (

 ، على إيقاع مستمر من التعف��ن و الخزن��ة"...)الديوقراطي
 و الفلس، و") الت��اد الش��تاكي"و" الس��تقلل"ح��زب(

 النه��ج"و " اليس��ار الش��تاكي الوح��د"ح��زب (تراج��ع الت��أثي
"). الديوقراطي

 لق���د أظه���رت النتخاب���ات الخية ال���ت نظمه���ا النظ���ام
 الكوم������بادوري، ع������ن ض������عف ه������ذه الخية، س������واء منه������ا

.الشاركة أو القاطعة
 و ت��اول الماع��ات و الح��زاب البورجوازي��ة الص��غية،
 ف م���������اولت يائس���������ة، أن تس���������تجع مواق���������ع الص���������لحية

 الت�������اد"التض�������رة، و خاص�������ة ال�������ت ك�������ان يت�������وفر عليه�������ا 
 ، و لك������ن ب������دون ج������دوى،"الش������تاكي للق������وات الش������عبية

 متناس���ية أن أج���زاءا ك���بية م���ن البورجوازي���ة التوس���طة و ح���ت
 الص������غية، ق�����د انتقل������ت إل ص�����فوف التي������ارات الس������لمية
 الرجعية، حارمة إياها من الرضية الطبقي��ة لف��رض طموحه��ا
 السياس���ي، كتي���ارات وس��طية، أغلبه��ا ملك���ي، و يس��عى إل

.إياد مظلة تت قبة البلان
 و عموما، يظل صراع القوى الصلحية ضد التي��ارات

 أم��را مكوم��ا علي��ه ،)باس��تثناء التح��الفي معه��ا(الس��لمية 
 بالفش��ل، لك���ونه ي��دور ف أرض��ية زلق���ة، و لك���ون الش��روط
 الوض����وعية و الط����وط السياس����ية ل����ذه الق����وى، غي ق����ادرة

 و ف نف��س الس��ياق يق��وم النظ��ام. على رف��ع ت�دي الواجه��ة
 بجموعة م�ن الن��اورات، ب�دف اس��تنزاف ه��ذه الق��وى، م�ن
 خلل اس�����تقطاب العدي�����د م�����ن عناص�����رها، س�����واء ل�����دمته
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 الل�����س ال�����وطن("الباش�����رة، م����ن خلل هيئ�����ات و م����الس 
 "...)هيئ��ة النص��اف و الص��الة"و قبل��ه " لق��وق النس��ان

 أو لتطعي��م ق��وى سياس��ية وطني��ة أو ملي��ة، مرتبط��ة باللكي��ة،
 اليس��ار"و تتشكل من مناضلي سابقي ف اليسار، با في��ه 

 ، و خل���������ق أح���������زاب ملي���������ة،"الب���������ام" ("الاركس���������ي اللينين
 منطق����ة الش����مال(مس����تفيدة م����ا يس����مى بالهوي����ة الوس����عة 

 ، و يه��دف ه��ذا الش��روع، إل س��حب البس��اط م��ن)نوذجا
 ت��ت أق��دام الص��لحيي، و إفش��ال أي��ة ماول��ة لس��تجماع

.قواها، من أجل العودة بقوة
 تتص��دى الرك��ة الماهيي��ة لسياس��ات الس��تغلل ــ 5

 و الض��طهاد، متم��ردة أحيان��ا عل��ى تل��ك السياس��ات، ال��ت
 لك���ن،. تش���كل أرض���ية موض���وعية لتن���امي تل���ك النض���الت

 بس�����بب خيان�����ات البيوقراطي�����ات النقابي�����ة الخزني�����ة منه�����ا و
 الص�����لحية، و بس�����بب الت�����أطي الص�����لحي للعدي�����د م�����ن
 الرك������ات منه������ا، تراك������م الرك������ة الماهيي������ة العدي������د م������ن
 الفش����الت، و ف نف����س ال����وقت العدي����د م����ن ال����بات، ف

.غياب تام لداتا الثورية
 وح����دهم الاركس����يون اللينيني����ون الغارب����ة، م����ن- 6

 يس���تطيع أن يطل���ق دينامي���ة جدي���دة ف ات���اه الث���ورة الوطني���ة
لاذا الاركسيون اللينينيون؟ . الديوقراطية الشعبية

 ، ال��ذي ت��اوز"البي��ان الش��يوعي"لن��م ورث��ة أفك��ار  -
 ، إني�����ل ك�����ل"إعلن حق�����وق النس�����ان و ال�����واطن"فلس����فة 

 البورج�������وازيي و البورج�������وازين الص������غار، و رص������يد النض������ال

.الثوري للمية الول، و لدروس كومونة باريس
 لنم ورثة الثورة البلشفية الكبى بقيادة ليني، الت -

 دش���نت عص���ر الش���تاكية و ان���دحار المبيالي���ة، و س���ارت
 عل������ى خطاه������ا الث������ورات التحرري������ة الك������بى، ف الص������ي و

 و استنارت بفكر قائ�دها الث��وري ليني،...الفيتنام و ألبانيا 
 القاوم��ة ض��د النازي��ة و الفاش��ية(حرك��ات القاوم��ة ف أوروب��ا 

 و ف الع��ال) و ال��دور الطليع��ي للش��يوعيي ف ه��ذه القاوم��ة
.الثالث، عب القارات الثلث

 لن����م ورث����ة الرك����ة التحرري����ة للش����عب الغرب ض����د -
 الس���تعمار، بقي���ادة مم��د ب��ن عب���د الكري الط��اب، و م���اء
 العيني و غيه�����������ا، و نض�����������الت الش�����������عب الغرب ض�����������د

.الستعمار الديد منذ الستقلل الشكلي
 لن�����م ورث�����ة نض�����ال وص�����مود الرك�����ة الاركس�����ية ، -

 اللينيني��ة الغربي��ة، ض��د النظ��ام الكوم��بادوري داخ��ل و خ��ارج
 الس�����جون، و ف الن�����اف، و لن�����م يس�����يون عل�����ى خطاه�����ا
 بعزية ثابتة و إرادة قوية، سيثبتون م��رة أخ�رى، ق�درتم عل��ى

.التصدي لكل السياسات الرجعية
 و لن�����م ك�����ل ه�����ذا و غيه، ي�����دركون طبيع�����ة النض�����ال
 القيق����ي ال����ذي عليه����م أن يوض����وه، ض����د الس����تاتيجيات
 المبيالي�����ة و الرجعي����ة و الفاش�����ية الديني����ة، ال����ت تص�����بو إل
 العودة بشعوب النطقة العربية مئات السني إل الوراء، م��ن
 خلل ماولت الت��دمي العمل��ي لك��ل الطموح�ات الثوري��ة و

 الث��ورة، الديوقراطي��ة،(التحرري��ة، ع��ن طري��ق تش��ويه الف��اهيم 
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 و إطلقه���ا عل���ى الق���وى المجي���ة الظلمي���ة، أو..) التح���رر
 الماع���ات العميل���ة الليبالي���ة الرتبط���ة ب���ا، و ال���ت تع���ج ب���ا
 فن�����ادق الم�����س ن�����وم بأوروب�����ا، باعتباره�����ا حرك�����ات ثوري�����ة

 ث����ورات تقوده����ا أنظم����ة قروس����طية ف. معارض����ة أو معتدل����ة
 أم��ا ال��ديث. الس��عودية و قط��ر و دول الب��تودولر باللي��ج

 عن الديوقراطية على الطريقة المريكية، ل يعدو أن يكون
 م��رد ذخ��ان ك��ثيف، تبغ��ي م��ن خلل��ه المبيالي��ة المريكي��ة
 إع���������ادة ترتي���������ب الوراق ف النطق���������ة العربي���������ة، ب���������ا ي��������دم
 استاتيجيتها ف هذه الخية، عن طريق وضع أنظم��ة دم��ى
 ف ي�����دها، و ع�����ن طري�����ق تزي������ئ ال�����زء و إطلق ال�����روب
 الطائفي��ة و الديني��ة و العرقي��ة، و إل��اء الش��عوب ع��ن القض��ية

.الفلسطينية كقضية مركزية
 على قاع��دة ك�ل ه��ذا، يك��ن فه�م مواق��ف المبيالي��ات
 الغربي������ة و حقيقته������ا، فالديوقراطي������ة التغن ب������ا، تكش������فها
 حق��ائق تفق��أ العي، فلن��دن أص��بحت الن العاص��مة العالي��ة

 العالي، الذي ل تفي بريطانيا" الخوان السلمي"لتنظيم 
 تعاطفه�����ا مع�����ه، أو ليس�����ت ه�����ي ص�����انعته ذات ي�����وم ف
 مصر العشرينيات؟ أما أمريكا فقد أخذت على عاتقها

 دور الناولة، عن طريق اتفاقات مع هذا التنظيم، م��ن أج��ل
 ال��دور" (إس��رائيل"أن يق��وم ب��دور لص�الها و لص��ال ربيبته��ا 

 ،"الربي��ع العرب"المن��وح للخ��وان الس��لمي فيم��ا يس��مى ب
 و الص��فقة البم��ة م�ن ط��رف إخ��وانيي مص�ر، بقي��ادة الرئي��س
 الخل�����وع مم�����د مرس�����ي م�����ع إس�����رائيل، و ذل�����ك م�����ن أج�����ل

 القضاء على حق العودة الفلسطين، و توطي الفلسطينيي
 بالقابل، عل�ى ج�زء م�ن أرض س��يناء، و ه�و الش��روع ال�ذي

 ، ب��ل ذهب��ت الولي��ات التح��دة")ح��اس"ت��ورطت في��ه حرك��ة 
 إل ح��د تك��وين أط��ر و قي��ادات الرك��ات الرهابي��ة القائم��ة
 الن، و تويله�������ا ع�������ن طري�������ق دول اللي�������ج عل�������ى رأس�������ها

 و تق�����وم الش�����بكات العلمي�����ة المول�����ة. الس�����عودية و قط�����ر
 و" ال��رة"و" والعربي��ة" الزي��رة"بليي ال��دولرات، م��ن قبي��ل 

 أخ��������واتن، و أجه��������زة العلم الغرب، بالتوي��������ج للبض��������اعة
 ، ال��ذي ل يك��ن"الربي��ع العرب"المريكية حول م��ا س�ي ب 

 س����وى ماول����ة اس����تباقية، ل����وأد روح الث����ورة و النض����ال ل����دى
 ش���عوب النطق���ة العربي���ة، و بأي���ادي عربي���ة و غيه���ا، حي���ث
 هي�����أت المبيالي�����ة المريكي�����ة و حليفات�����ا الوروبي�����ة، نب�����ا
 جدي��دة ت تكوينه��ا عل��ى الطريق��ة المريكي��ة، و مل جيوب��ا
 ب��آلف ال��دولرات، و حي��ث يت��م التلوي��ح ب��اللم المريك��ي
 و الديوقراطي���ة المريكي���ة، كبض���اعة ج���اهزة للس���تعمال، و
 خالي���ة م���ن ك���ل القي���م الديوقراطي���ة القيقي���ة، حي���ث يت���م
 وض�������ع أنظم�������ة عميل�������ة و برلان�������ات ش�������كلية و أح�������زاب
 متحك��م فيه��ا و متم��ع م��دن ي��دور ف فلكه��ا، و يغط��ي

 ه���������ذه ه���������ي. عل���������ى اس���������تغللا و نبه���������ا و اض���������طهادها
 الديوقراطي���ة المريكي���ة ال���ت ي���اول الك���ثيون التوي���ج ل���ا و
 تس�������ويقها، و ال�������ت ت�������دف إل ض�������رب القض�������ايا العادل�������ة
 للش������عوب، و تش������ويه ثورات������ا القيقي������ة، و لي������س الث������ورات
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. اللونة
 إن المبيالي�������ة العالي�������ة، بقي�������ادة الولي�������ات التح�������دة،
 لتس��عى، ف ظ��روف احت��داد أزمته��ا الس��تفحلة، إل خ��وض
 ح��روب اس��تباقية، ب��ا فيه��ا الث��ورات اللون��ة، و ذل��ك لض��رب
 حق الش��عوب ف تقري��ر مص��يها، و حقه�ا ف الث��ورة، و م��ن

. أجل التحرر الوطن و الديوقراطية و الشتاكية

 إن الاركس���يي اللينينيي، ال���دركي لنق���ط ض���عفهمــ  7
 قب�������ل غيه�������م، و ال�������ذين يقف�������ون عل�������ى الرض�������ية الص�������لبة
 للماركس�����ية اللينيني�����ة المي�����ة، ليعلم�����ون أن القي�����ام به�����امهم

:التاريية، لن يكون بدون
 مارب��ة اللقي��ة و التص��دي للدوغمائي��ة و العفوي��ة،��  1

 و الزعامتية و الركوية و التجريبي��ة، و ك��ل النزع��ات الس��لبية
.داخلهم
 التص����دي للتحريفي����ة و التحريفي����ة الدي����دة عل����ى��  2

.البهة الديولوجية و الفكرية، باعتبارها عدوا رئيسيا
 ال��دفاع ع��ن خ��ط أم��ي ث��وري، و ع��ن خ��ط الث���ورة��  3

.الوطنية الديوقراطية الشعبية، على طريق الشتاكية
 اللينين-العمل من أجل بن��اء ال��زب الاركس��ي��  4

 للطبق�����ة العامل�����ة الغربي�����ة، ع�����ب بل�����ورة البنام�����ج الث�����وري

.للماركسيي اللينينيي
 ، و ه���ي تس���تبطن تل���ك الس���ئلة الرق���ة،"الش���رارة"إن 

 ال������ت تق������ض مض������اجع ك������ل الناض������لي الخلص������ي لقض������ية
 الش���عب الغرب، س���تعمل بتواض���ع، و بعزي���ة ل تلي، عل���ى
 الس����اهة الدؤوب����ة و النتظم����ة، م����ن أج����ل ص����ياغة الجوب����ة
 بنظ����رة ش����املة، تم����ع بي م����ا ه����و إديول����وجي و فك����ري و
 سياسي و ثقاف، و تتقدم إل المام باستمرار، مستحض��رة
 حرك���ة نض���ال الم���اهي و البح���ث باس���تمرار ع���ن الف���اهيم،
 ال��ت تنت��ج ع��ن تل��ك الرك��ة و ترتق��ي ب��ا ف جدلي��ة الع��ام و
 ال���اص، النطق���ي و الت���اريي، و تس���ك ب���وهر الش���ياء ف
 تيي��ز ج��دل و متن��اقض و م��ن خلل التن��اقض، بي تص��ور
 الشيئ و مفهومه، بي المارسة الباشرة و الوعي الس��ي و
 ال���س الش���تك، و بي معرف���ة الش���يء ف ذات���ه، م���ن خلل
 ت���������ويله لش���������يء ل���������ذاته، ع���������ب امتلك ال���������س ال���������ذات و
 الوض����وعي، م����ن أج����ل الوص����ول إل ال����وعي العقلن، ع����ب
 جدلية السوس و ال��رد، فالدلي��ة ب�العن الع��ام ه��ي دراس�ة
 التن������اقض ف ج������وهر الش������ياء، و ه������ي ب������ذا العن طريق������ة

 الت����اريي، باعتباره����ا ج����ب- لس����تجلء الواق����ع الجتم����اعي
 الث�����ورة، فه�����ي مارس�����ة لتغيي واع�����ي ل�����ذا الواق�����ع، أي نفي�����ا

 إن الرب��ط. للضطهاد و الستغلل و الس��تيلب الرأس��ال
 بي مس�����تويي م�����ن العرف�����ة، و م�����ن المارس�����ة، و امتلك
 العرف���ة الثوري���ة، يس���تدعي الم���ع بي الفلس���فة ال���ت، كم���ا
 يق�����ول ك�����ارل م�����اركس، ت�����د ل�����دى البوليتاري�����ا أس�����لحتها
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ورث����ة الثورة البلشفي����ة الك����بى 
بقيادة ليني��، الت�� دشن��ت عص�� 

اشتاكية و اندحار امبيلية



بحات و التكوين  الشرارة                                                            
أ
  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

 الادي��ة، بنف��س الق��در ال��ذي ت��د في��ه البوليتاري��ا ف الفلس��فة
 الادي��ة(أس��لحتها الفكري��ة، ب��ا يعن، أن اس��تعمال الفلس��فة 

 كس�������لح نق�������دي و ث�������وري، يه�������دف إل بل�������ورة) الدلي�������ة
 السلحة النظرية، ال��ت تس�مح بفه�م الواق��ع و تغييه بش��كل
 عقلن، متواف���ق م���ع الغاي���ات و القي���م ال���ت تمله���ا ال���ذات

 الادي���������ة(، و العل���������م )الماهيالص���������انعة للتاري���������خ(الثوري���������ة 
 ب����ا يعن، كم����ا ح����دد...) التاريي����ة، القتص����اد السياس����ي 

 ذل���ك م���اركس، العرف���ة العمق���ة للم���ادة، م���ن أج���ل الس���يطرة
 على الوضوع التوخى دراسته، و ذلك حت أدق التفاص��يل
 المكن��ة، ث تلي��ل متل��ف أن��اط تط��ور تل��ك ال��ادة، وص��ول
 لدراس�����ة ترابطات�����ا الداخلي�����ة، أي تدي�����د متل�����ف أش�����كال
 التطور، فبدون هذا، فكل كلم عن الدلية ليس إل ت��أمل
 و ثرث���رة، فكت���اب الرأس��ال، ككت���اب علم���ي، يب��دأ ب���العرض
 الذي هو بثابة نتيجة البحث و التملك النقدي و العلم��ي
 للم����ادة، بع����دما اس����تنفذ البح����ث، و م����ن هن����ا التميي����ز بي
 بداية العرض و بداية البحث، حيث تكون البداي��ة تعس��فية
 ف البح���ث، و تعتم���د عل���ى تفس����ي الش���ياء و تق���ديها ف
 تطوره���ا ال���داخلي و الض���روري بالنس���بة للع���رض، تل���ك ه���ي
 النهجي������ة العلمي������ة ال������ت أس������س ل������ا الع������ال الث������وري ك������ارل

 و عل��ى الاركس��يي اللينينيي القيقيي الث��وريي، أن.م��اركس
 يعيدوا العتبار لذه النهجي��ة العلمي��ة، ال��ت ب��دونا ل يك��ن
 ال����ديث ع����ن النظري����ة بعناه����ا الع����ام و ال����اص، كحق����ائق

 عام���ة، و كمف���اهيم خاص���ة للث���ورة الغربي���ة، ب���ا يعن ت���وجيه
 ن�����و ال�����دف، ه�����دف الث�����ورة) الاركس�����ية اللينيني�����ة(الس�����هم 

 الغربي���ة، ب���ا يس���مح بالقض���اء عل���ى الدوغمائي���ة و اجتث���اث
.التجريبية من جذورها

 إن إن��������از التحالي��������ل و الدراس��������ات النظري��������ة، ل تعن
 ، إغف��ال الهتم��ام بالثقاف��ة، ب��ل اعتب��ار"الش��رارة"بالنس��بة ل 

 ث�����ورة"ك�����ل ث�����ورة تغف�����ل البع�����د الثق�����اف من�����ذ البداي�����ة، ه�����ي 
 ، الش��يء ال��ذي أثبت��ه تاري��خ الث��ورات، و أك��د علي��ه"بكم��اء

 الق������ادة الثوري������ون الكب������ار م������ن أمث������ال ليني و
.غرامشي و ماو تسي تونغ

 إن واج����ب الث����وريي ه����و القي����ام ب����الثورة، و الث����وار ه����م
 مس���تقبل الث���ورة، فكي��ف يص���نع الث���ورة إل ج��انب الم���اهي
 م��ن ل يم��ل إل اس��م الث��ورة، و ج��زء م��ن حي��اته أو جله��ا،
 ل تض��������ع لنط��������ق الث��������ورة و لقيمه��������ا، و ل��������ذلك، تعط��������ي

 أهي��ة ك��بى للتك��وين ف م��ال النظري��ة الثوري��ة، و" الش��رارة"
:نعن بالنظرية الثورية

.البادئ العامة للماركسية اللينينية- 1
 اعتم��اد الب��ادئ المي��ة للماركس��ية اللينيني��ة بتعمي��م- 2
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-العم�ل م�ن أمج�ل بناء الزب الاركس�
اللينين�� للطبق��ة العامل�� الغربي��ة، ع��ب 
بلورة ال�����بنمج الثوري للمركسق�����يي 

.اللينيليي



بحات و التكوين  الشرارة                                                            
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  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

.التجارب الثورية العالية
 التط������بيق العمل������ي لتل������ك الق������ائق العام������ة عل������ى- 3

 الس����يورة الثوري����ة، م���ن أج���ل إنت���اج النظري���ة الثوري����ة الاص���ة
.ضمن جدلية العام و الاص

 تص����يل و اس����تيعاب مب����ادئ الاركس����ية اللينيني����ة،- 4
 لي������س اس������تظهارا للكت������ب و النص������وص ال������ذي يس������قط ف

 الدوغمائية هي الفصل بي النظرية و المارس��ة(الدوغمائية 
 التحلي�����ل"الثوري�����ة، و ال�����روح الثوري�����ة للنظري�����ة ال�����ذي يثله�����ا 

 ، كم�������ا أن)كم�������ا ق�������ال ليني" اللم�������وس للواق�������ع اللم�������وس
 ل(الركوي���ة، و غي���اب البع���د النظ���ري يس���قط ف التجريبي���ة 

 تتعدى التجريبية حدود العرفة الزئية، و بالتال العجز ع��ن
 اكتس����اب العرف����ة الكلي����ة، أو الثوري����ة، و تس����قط ف فص����ل

).المارسة عن النظرية
 التط�������بيق ال�������ي و اللق للمب�������ادئ الاركس�������ية- 5

 اللينيني����ة عل���ى النض���الت الطبقي���ة، ع���ب التحلي���ل اللم���وس
 للواق��ع اللم��وس، م��ع ال��دعوة الس��تمرة للمناض��لي، لعط��اء

 أن�����زوا التحقيق�����ات و ل("الهي�����ة لس�����لوب التحقيق�����ات 
).ماو" تقولوا الماقات

 و هي تعطي أهي��ة قص��وى للتك��وين، م��ن" الشرارة"إن 
 خلل ال���دعوة للتثقي���ف ال���ذات و الم���اعي، لت���درك كام���ل

 الدراك، أن ج���وهر تك���وين الناض���لي، يتمح���ور ح���ول
 القدرة على النتقال م�ن مفه��وم بورج��وازي للع��ال ل�دى
 الناض����ل البت����دئ، إل مفه����وم بروليت����اري للع����ال ال����ذي

 ي��ؤهله، ع��ب س��يورة عملي��ة م��ن المارس��ة الثوري��ة، و النق��د و
 النق�����د ال�����ذات الص�����احب بتق�����وي الخط�����اء و التعل�����م منه�����ا
 باس���تمرار، لن يص���بح مناض���ل ش���يوعيا ثوري���ا، ي���ؤمن ب���ط
 الماهي، و يناضل من أجل تررها، و يقدم مصال الث��ورة
 عل���������ى مص���������اله الشخص���������ية و الجتماعي���������ة، و يس���������تعد

 إن واج��ب الث��وري ه��و القي��ام. للتض��حية م��ن أج��ل تقيقه��ا
 بالثورة، و الثورة إبداع، كما أن الشيوعي إنسان مبدع على

.حد قول الشهيد القائد عبد اللطيف زروال
 إن تثقي�����ف الناض�����لي عملي�����ة مس�����تمرة ل تتوق�����ف، و
 تتن�����اقض جوهري�����ا م�����ع روح الرض�����ى ع�����ن النف�����س و الغ�����رور
 وادع���اء العرف���ة الكلي���ة، و البتع���اد ع���ن التواض���ع و احتق���ار
 الماهي و الناضلي بدل التعلم منها، لن هي م��ن يص��نع

.التاريخ
 إن الم��ع بي التثقي��ف ال��ذات و الم��اعي، م��ع إعط��اء
 الولوية للثان، هو القاعدة العامة الول لتثقيف الناض��لي

.و تكوينهم
 ، و ه������ي ترف������ع راي������ة الاركس������ية اللينيني������ة"الش������رارة"إن 

 العظيم���ة، راي���ة الث���ورة الش���املة، م���ن أج���ل الش���تاكية عل���ى
 طري�������ق التم�������ع ال�������ذي تنمح�������ي في�������ه الطبق�������ات، التم�������ع
 الش��يوعي، تستحض��ر تض��حيات الق��ادة الث��وريي الش��يوعيي
 العظام، من أجل هذا التمع، و هب��ات و ث��ورات الطبق��ة
 العامل��ة و ش��عوب الع��ال ض��د الض��طهاد و الس��تغلل و
 الس���تيلب، م���ن أج���ل التح���رر ال���وطن و الديوقراطي���ة و
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  المركز  الماركسي اللينيني للدراسات و ال

 الش���تاكية، و رص���يد ش���عبنا الكف���احي ض���د الض���طهاد و
 الستغلل و الستبداد، لعاق��دة الع��زم عل��ى الس��ي بعزي��ة ل
 تلي، نو إناز الهام الس��طرة أعله، خدم��ة، و بتواض��ع و

 نقد و نقد ذات، و نكران للذات، لقضية الثورة الغربي��ة، و
.على قدر أهل العزم تأت العزائم
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