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 أكتوبر االشتراكیّة و
ھاد ــخمسینیّة استش

  اراـغیف
  ثـورة أكتـوبر االشتراكیّةمــائة عــام على 

في شتّى أصقــاع  البرولیتـاریاحیي تُ    
العــالم ھذه الّسنـة مرور مائة عـام على 
اندالع ثـورة العّمــال والفالّحین الفقراء 
في روسیـا وانتصارھـا وبنــاء أّول دولـة 
اشتراكیّـة. وتُحیي معھم جمیع الّطبقـات 
الكــادحة وجمیع الّشعوب واألمـم الـواقعة 
تحت نیر االضطھـاد االستعمـاري 

ر وتحت نیر االستعبـاد المبـاش
اإلمبریـالي والّرجعي ھذه المنـاسبة 
العظیمة التي حقّقت للكــادحین ُحلمـا 

  طالما كافحـوا من أجل نیلـھ.

بعد مرور قرن كـامل على  و   
انتصارھا، الزالت البشریّـة ترى في 
ثـورة أكتوبر االشتراكیّة حامال لمستقبـل 

ة ، تماما مثلمـا زرعت دولمشرق لھـا
العّمـال والفالحین الفقراء قبل مائة عـام 
األمـل لدى شعوب األرض في التحّرر 

واالنعتاق، إذ ال یزال العصر الذي قامت 
فیھ الثورة االشتراكیة في روسیا قـائما 
بمختلف تناقضاتھ األساسیّة والّرئیسیّة 

، حتّى وإن ُولدت خالل فترات والثّـانویّة
وال یزال  ، ما تناقضات جدیدة ثّم انتفت

الّصراع الذي وسم المجتمعات إبّـان تلك 
الثّـورة قـائما وھو ال ینفّك یحتدم سنة بعد 
سنة ویوما بعد یوم، وال یزال النّضال من 
أجل حسم المضطَھدین ھذا الّصراع 
لفائدتھم قائمـا وھو یزداد حدّة مع ازدیـاد 
حدّة ھجوم الّطبقـات الّرجعیّة، إنّھ عصر 

  شتراكیّة وانھیـار االمبریالیّة. الثّـورة اال

، ومـا األحداث الكثیرة والمتواترة   
الكبرى منھا واألقّل شـأنا، ومـا التحّوالت 
الجغراسیّة واالجتمـاعیّة والثقـافیّة، وما 
التغیّرات في العـالقات الدّولیة، ومـا قیام 
الحروب العـادلة والثّوریّة والشعبیّة 



3 

 

وما  الّرجعیّةوالحروب االمبریالیّة و
سقوط أنظمة سیاسیّة وصعود أخرى.. 
وما كّل ما شھده العـالم طیلة ھذه 
المـرحلة من التّـاریخ إالّ تأكید لتواصل 

، عصر الّصراعات المـریرة نفس العصر
والكفـاح الذي ال یھـدأ، كفـاح تقدّم فیھ 
الّطبقات والشعوب واألمم المضطَھدة 

التّضحیـات من أجل القضاء على 
المتسببین في بؤسھا وفي نھب ثرواتھا 
یوّحدھا ھدف إقـامة دولة الّطبقـات 

تّجـاه تشیید عــالم االمسحوقـة والّسیر في 
بال اضطھـاد ومجتمع بـال استغـالل، 
المجتمع الّشیـوعي الذي تزول فیھ الدّولـة 

  وتزول فیھ الّطبقــات. 

  

  

  

  حزب الكادحین یُحیي مائویّـة ثورة أكتوبر االشتراكیّة وخمسینیّة استشھاد غیفـارا

 

 2017نوفمبر  5قام حزب الكادحین یوم    

رى مائة لثورة أكتوبر بإحیــاء الذّك
االشتراكیّة والذكرى خمسین الستشھاد 

  تشي غیفـارا.ارنستو البطل األممي 

وقد احتضنت مدینة الرقاب ھذه    
االحتفـالیّة التي ضّمت فقرات متنّوعـة 
راوحت بین المداخالت الفكریّة والسیاسیّة 

لألغــاني وااللقـاءات الشعریّة واالستماع 
إلى جانب معرض للصور التي  ـوریّةالثّ 
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عبر تشیر لتاریخ الشیوعیة ورموزھا 
التّــاریخ من مـاركس إلى ماوتسي تــونغ 

من امثـال تشي غیفارا  والمناضلین الثوریین
وسایبابا وبعض شھداء تونس الذین ناضلوا 

وطني ّحوا بدمـائھم من احتل التحرر الـوض
ساسي واالشتراكیّة على غرار الفاضـل 

  .وعّمــار العلیبي
وقد ضّمت قــاعة النّدوة عددا من    

من شرائح متنّوعة بین الطلبة  الجمھـور
وعدد من  والعّمـال والعاطلین عن العمــل

النقابیین وقد قدم الجمھور من بعض 
 واكب ھذهالمناطق والجھات البعیدة و

  .الفعالیات بكّل انتباه

یّة، افتتح ممبعد أن ردّد الحضور نشید األ   
األمین العام لحزب الكادحین النّدوة، فرّحب 
بالحاضرین ووضع النّدوة في إطارھا وفي 
سیاق االحتفاالت العالمیّة بذكرى ثورة 
أكتوبر المجیدة، مشیرا في ھذا الّصدد إلى 
أّن عددا من األحزاب الثوریة في العالم التي 
تتبنّى االشتراكیّة العلمیّة قد أقامت ندوات 

بھة وأّن أحزابا أخرى بصدد إنجاز مشا
احتفاالت مماثلة، ویقع كّل ذلك في زمن 
مازال منفتحا على الّصراع بین االشتراكیّة 

والّرأسمالیّة. ولّما 
عّرج الّرفیق األمین 
العام على أھمیّة 
ثورة اكتوبر قال: 
"فتحت ثورة أكتوبر 
العظیمة عھدا جدیدا 
للبشریّة، سواًء 
البشریة التي تعیش 

في البلدان الّرأسمالیة أو التي تعیش على 
أطراف ھذه المجتمعات وخاّصة المجتمعات 
التي تعیش في المستعمرات وأشباه 
المستعمرات". وذّكر الّرفیق في ھذا الّصدد 
بأّن ثورة أكتوبر أشعلت حرائق االنتفاضات 

، وإن كان والثّورات في كّل أرجاء األرض
ر قد بعضھا قد أخمد فإّن البعض اآلخ

انتصر من خالل طرد االستعمار وإقـامة 
أنظمة اشتراكیّة في عدد من البلدان 

  األخرى. 
أّمـا المداخـالت التي تلت االفتتاح، فقد    

تنّوعت محاور اھتمامھا بین ثورة أكتوبر 
واستشھاد غیفارا أو الخصال الثوریّة لتشي 
غیفارا. وقد ربطت المداخالت الثالثة 

اكتوبر االشتراكیّة األولى بین ثورة 
وحركات التحّرر الـوطني وانتشار 
الشیوعیّة فكرا وممارسة وتنظیمات خاّصة 

  في الـوطن العربي.
و قد أّكد المتدّخلون خـالل ھذه االحتفالیّة    

على أھمیّة ثورة أكتوبر االشتراكیّة وأھمیّة 
إحیـاء ذكـراھا باعتبارھا دافعا لمزید الثّقـة 

أمل التحّرر واالنعتـاق، وأّن  بإمكانیّة تحقیق
التضحیات التي قدّمتھا الشعوب في معارك 
تحّررھا من 

نیر 
االستعمار 

ومن نیر 
االستغالل 

الّطبقي 
تندرج ضمن 
نفس سیاق 
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ثـورة أكتوبر وأّن ما قام بھ الثّـائر والبطل 
األممي ارنستو تشي غیفارا من خالل 

لم إشعالھ نار الثّـورة في عدد من بلدان العـا
والذي وھب كّل حیاتھ من أجل عـالم أحمـر 

إرادة الثّوریین لیس إالّ مثاال ساطعا عن 
الّصلبة من أجل تغییر ھذا العالم القائم على 
االضطھاد واالستغـالل، وأّن غیفارا یجب 
أن یكون مثاال یتعلّم منھ الثّوریّون خصال 

  التضحیة والكفاح والتحدّي.

رة إیمان ضرو إلى ودعا المتدّخلون   
الثوریین بطریق الثّـورة البرولیتاریّة في 
العالم باعتبارھا المحّرر الوحید للشعوب 

سواًء أكانت  واألمم والطبقات المضطَھدة
عبر الثّورة االشتراكیّة في البلدان 
الّرأسمـالیّة أو الثّـورة الـوطنیّة الدّیمقراطیّة 

  .راتاه المستعمفي المستعمرات وأشب
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مداخلـة الّرفیق فــاروق الصیّــاحي:
 وتأثیرھا في البالد العربیّةثورة أكتوبر االشتراكیّة 

أكتوبر بالتقویم الروسي القدیم) قال لینین أثناء  21(الموافق لـ  1917نوفمبر  3في    
أكتوبر سیكون العمل مبّكرا جدّا: فاالنتفاضة  24"في اجتماع سّري للجنة المركزیة: 

المندوبین قد أكتوبر لن یكون جمیع  24بحاجة إلى قاعدة تشمل روسیا بأسرھا، ویوم 
وصلوا إلى المؤتمر (یقصد مؤتمر سوفیاتات روسیا). ومن جھة أخرى، سیكون العمل في 

أكتوبر جدّ متأّخر: ففي ھذا الوقت سینتظم المؤتمر، ومن الّصعب على اجتماع ضخم  26
أكتوبر، یوم افتتاح  25منّظم أن یتّخذ تدابیر عاجلة وحاسمة. فعلینا أن نعمـل في 

 ؟"فمـاذا ستفعلـون بھا !  ث یكون في وسعنا أن نقول لھ: ھا ھي ذي الّسلطةالمؤتمر، بحی

I-  ثورة أكتوبر: من ثورة برجوازیة إلى
  ثورة برولیتاریة 

  1905ثورة  -1
، شرع 1905منذ اندالع ثورة  -

فاضة البالشفــة یعدّون إلنجاز انت
البرولیتاریا، وھذا واضح في كتابات لینین 
منذ تلك الفترة وخصوصا في تقییمھ لما 
قدّمتھ البرولیتاریا في روسیا من 
تضحیات. وقد كشف لینین، إلى جانب ما 
حملتھ ھذه الثورة من المزایا، كشف 
مواطن الخلل التي جعلتھا تفشل، ومذ ذاك 
سیعمل البالشفة على المضّي قدما في 

ق الثّـورة إلى نھایتھا. یقول لینین بھذا طری
الصدد:"والحقیقة اننا ال ننساق ونشتط 
وراء مھمات االنتفاضة، وراء الشعارات 
السیاسیة العامة، وراء قضیة قیادة الثورة 
الشعبیة بمجملھا، ولیس ھذا وحسب، بل 
بالعكس، فإّن تأّخرنا في ھذا الصدد 

ف بالضبط بارز جدّا للعیان، ویشّكل أضع
نقطة عندنا، ویمثّل خطرا فعلیّا تتعرض لھ 

وھي تنتكس ھنا -الحركة التي قد تنتكس

من حركة ثوریة بالفعل إلى حركة  -وھناك
–ثوریة بالقول". خطتا االشتراكیة 

الدیمقراطیة في الثورة الدیمقراطیة، جوان 
، من لینین، مختارات، 1905جویلیة 

الجزء االول، دار التقدم موسكو، دون 
  .185یخ، ص.تار
درسا مھّما  1905لقد أعطت ثورة    

للبالشفة الروس من أجل تكثیف الدعایة 
ومزید التحریض واإلعداد لالنتفاضة 
المسلّحة من أجل استیالء البرولیتاریا على 
السلطة والسیر بالثورة الدیمقراطیة 
البرجوازیة نحو الثورة االشتراكیة 

  البرولیتاریة.
أصبح إذن، لدى لینین، یقین بأّن موعد 
االنتفاضة المسلّحة یقترب، إذ أنھ صّرح 

حتّى لكأّن من  1906بذلك منذ أوت 
یستمع إلى كلماتھ یُخیّل لھ أّن الثورة 
ستندلع بعد وقت قریب جدّا. یقول لینین: 
"لنتذّكر أّن یوم النضال الجماھیري الكبیر 

حة. یقترب. وسیكون یوم االنتفاضة المسلّ 
فیجب أن تكون، قدر اإلمكان، آنیة. وعلى 
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الجماھیر أن تعرف أنّھا تمضي إلى نضال 
مسلّح دام ال ھوادة فیھ. یجب أن ینتشر 
ازدراء الموت بین الجماھیر ویؤّمن 
النصر. یجب أن یُشّن الھجوم على العدّو 

الھجوم، ال الدّفاع، ھو  ; بأشدّ العزیمة
 ; رالذي یجب أن یصبح شعار الجماھی

وإبادة العدّو بال رحمة ھي التي ستصبح 
وسیكون التنظیم القتالي متحّركا  ; ھدفھا
وتنجّر العناصر المتردّدة في  ; ومرنا

الجیش إلى النضال النشیط. وعلى حزب 
البرولیتاریا الواعیة أن یقوم بواجبھ في 
ھذا النضال الكبیر". دروس انتفاضة 

 ،2موسكو، صدر في "برولیتاري، العدد 
، من لینین، المختارات، 1906أوت 
)، دار التقدم، 1912-1905( 3المجلد 

  .57، ص. 1976موسكو، 

  

  1917ثورة فیفري  -2
، كان العّمال 1905خالل ثورة    

والفالحون الفقراء وجموع الكادحین حطبا 
للثورة البرجوازیة في روسیا، وقد استفاد 
الكادحون من ھذه الثورة بتأسیس 

وإقامة برلمـان (الدّوما) السوفیاتات 
وبإطالق عدید الحریّات ومنھا حریّة 

  الصحافة.

ولكن ھذا كلّھ لم یكن كاف، فھبّت    
 1917الجماھیر الكادحة في شھر فیفري 

إلى الثّورة من جدید. وخالل ھذه الفترة 
صاغ البالشفة "موضوعات أفریل" التي 
نادوا فیھا بالسلم للجنود واألرض للفالحین 

طة للسوفیاتات والخبز للعّمال، والسل
وأصبحت بذلك شرارة الثورة االشتراكیة 
تستعر أمام أعدائھا الذین ما أرادوھا أن 
تكتمل ناعتین البالشفة بأعداء الثورة 
وبعمالء ألمانیا وبالمتطّرفین وغیرھا من 

  النعوت.

كان العّمـال على یقین أّن تضحیاتھم ال    
سیسعون إلى یجب أن تذھب سدى، لذلك 

مواصلة الثورة حتى تبلغ نھایتھا وھي 
إقامة سلطتھم والقضاء على سلطة 
البرجوازیة، وھذا ما كان لھم في نوفمبر 

بقیادة حزبھم االشتراكي  1917
  الدیمقراطي.

الثّورة االشتراكیة تنتصر/ یومیّات  -3
  ثورة ظافرة
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نوفمبر: اجتماعات سریة للجنة  5من  -
للثورة وانتخاب مكتب المركزیة لالعداد 

  أعضاء. 7سیاسي ب 
نوفمبر: تقریر لینین عن  5في اجتماع  -

ضرورة إشعال الثورة المسلحة صادق 
من أعضاء اللجنة المركزیة  20علیھ 

  عن التصویت. 3وامتنع  2وعارضھ 
سة انبثاق اللجنة العسكریة الثوریة برئا -

شعال لینین. وأصبح الحزب مستعدّا إل
 االنتفـاضة. الثورة وقیادة

أكتوبر دعا لینین قوى الثّورة إلى  6 -
حسم األمر ھذا المســاء بعد أن أعدّ 
البالشفة كّل الترتیباب لالستیالء على 

  السلطة.
في تلك اللیلة احتّل الحرس األحمر  -

والبّحارة والجنود الثوریون المسلّحون 
محطات السكك الحدیدیة والجسور 

لكھرباء ومراكز المواصالت ومحطات ا
والدّوائر الحكومیّة ومصرف الدولة 
وغیرھا من المرافق والمنشآت في 

  بتروغراد.
نوفمبر صدر بالغ بلشفي یعلن  7صباح  -

االستیالء على السلطة ونجاح الثورة 
واعتقال جمیع أعضاء الحكومة المؤقتة ما 
عدا كیرنسكي الذي فّر في سیارة للسفارة 

تّم تشكیل األمریكیة في اتجاه القوزاق. و
"المجلس السوفیاتي لوكالء الشعب" تحت 
رئاسة لینین وأصبحت كل بتروغراد 

  تقریبا تحت سیطرة البالشفة.
وقد صدر البیــان كالتالي: "إّن الحكومة 
المؤقتة قد عزلت، وانتقلت أجھزة الدولة 

إلى سلطة سوفییت بتروغراد لنواب 
عسكریة الثوریة العمال والجنود، اللجنة ال

رأس برولیتاریا بتروغراد  ئمة علىالقا
وحامیتھا، وھي تضمن تحقیق األھداف 
التي ناضل الشعب من أجلھا، وھي 
التصالح الدیمقراطي في الحال، وإلغاء 
الملكیة الكبیرة لألرض، والرقابة العّمالیّة 

  على اإلنتاج، وإقامة حكومة سوفیاتیة."
نوفمبر، صدر مرسوم السالم  8یوم  -

مؤتمر الثاني لسوفیاتات روسیا الذي أقره ال
وأذیع في كل دول العالم وھو یدعو إلى 
سالم عادل ودیمقراطي بال تعویضات وال 
شروط وال ضّم ویقّر بحق الشعوب واالمم 
في تقریر مصیرھا بنفسھا. فمان ھذا 
المرسوم موجھا إلى الجنود وإلى الفالحین 
المجندین وكذلك موجھا إلى الدول 

  رب.المشاركة في الح
وصدر مرسوم األرض وتم تشكیل حكومة 

  اشتراكیة بزعامة لینین. 

II -  دّشنت البشریّـة بثـورة أكتوبر
  االشتراكیّة عصرا جدیدا في تـاریخھا:

حملت ثورة أكتوبر االشتراكیة النصر    
للعّمـال والفالحین الكادحین في روسیا، 
وأكثر من ذلك افتتحت عصرا جدیدا في 
تاریخ البشریّة ال یضاھیھ أّي تحّول ذلك 
أنّھ وللمّرة األولى في التاریخ تسیطر 
االغلبیّة المضطَھدة في المجتمع على 

ة السلطة وتمارس دكتاتوریتھا على األقلیّ 
التي كانت تستغلّھا وتضطھدھا. وبذلك 
حّولت الثّورة الّروسیّة حلم القضاء على 
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االستغالل واالضطھاد إلى واقع وإلى 
حقیقة محسوسة وملموسة، وفتحت أمام 
عّمـال العالم وطبقاتھ المضطَھدة وشعوبھ 
وأممـھ قاطبــة إمكانیّة التحّرر من نیر 

عالم  االستعمـار واالستغالل الطبقي وبناء
  آخر ممكن.

لقد تلقّفت شعوب األرض أصداء ثورة 
أكتوبر بكّل ابتھـاج وفخر، وحازت 
تعاطفا أممیّا وتحّركت في صفوف كادحیھا 
إرادة الكفـاح، وھذا ما تجلّى في عدد من 
المناطق ومن البلدان خالل السنوات القلیلة 

  الالحقة للثورة االشتراكیة الّروسیّة. 
بیّـة استثنـاًء فقد بلغھا ولم تكن البالد العر

  صدى انتصار ثورة أكتوبر بأشكال عدیدة.
فما الذي جعــل الشعب العربي یتلقّى 
أصداء الثورة البرولیتاریة في روسیا 

  بالتّرحاب ؟
أّوال: كانت أجزاء كبیرة من البالد العربیّة 
خاضعة لالحتـالل المبـاشر من قبل القوى 

فرنسا  اإلمبریالیّة األوروبیّة وخصوصا
وإیطالیا وانجلترا.. وجزء آخر كان تحت 
الھیمنة العثمـانیّة التّركیّة. فھو وطن یتوق 

  إلى التحّرر من ھذا االستعمـار.
ثـانیا: المجتمع العربي، مثلھ مثل بقیة 
المجتمعات، ھو مجتمع طبقي یعاني 
أشكاال متنّوعة من االستغالل واالضطھاد 

المھیمنة، بل إنّھ التي تمارسھا الّطبقات 
ربّما كان یعاني من أكثر أشكال االضطھاد 

  بأسا وشدّة.
ثــالثا: كان الـوطن العربّي في لحظة قیام 
الثّـورة االشتراكیة في روسیا في مرمى 

األھداف التوسعیة لنفس القوى 
االستعمـاریّة القتسام ما تبقّى من أرضھ 
خارج سیطرتھا، كما بدأت تفوح رائحة 

  ان الصھیوني في ھذه األرض.زرع الكی
رابعا: كان المجتمع العربي خاضعا 
لسیطرة كبار المالّكین الذین یحتكرون 
وسائل اإلنتاج ویتمتّعـون بالثروة التي 
تنتجھا األغلبیّة الّساحقة من الكادحین 
بعرقھا وال تحصل إالّ على فتات قلیل تمّن 

  بھ تلك األقلیّة علیھا.  
عب العربي رأى في وبالمقــابل، فإّن الش

دولة العّمـال النّاشئة نصیرا لقضیتھ 
القومیّة من خالل إصدار مرسوم حق 
الشعوب في تقریر مصیرھا بنفسھا، أي 
حقّھا في االستقالل. وھذا المرسوم كان 
ثاني مرسوم أصدرتھ الثورة الروسیة 
مباشرة بعد مرسوم األرض. وللتذكیر فإّن 

 1896سنة  ھذا المبدأ كان قد تّم إقـراره
خالل انعقاد المؤتمر االشتراكي العـالمي 
في لندن، وقد ظّل البالشفـة أمنـاء لھذا 
الحّق وطبّقوه فور استیالئھم على السلطة، 
بینما تراجع االشتراكیون الشوفینیون عن 
ھذا المبدأ عندما وقفوا إلى جانب حكومات 
دولھم قبیل اندالع الحرب العالمیة األولى 

  وأثنـاءھا.
من جــھة أخرى، كشفت سلطة العّمــال 
في روسیا االتفاقیات االستعماریّة السریّة 
التي عقدتھا أطراف الوفاق الثالثي إبّان 
الحرب العالمیة األولى والمعروفة باتفاقیة 

بین  1916بیكو التي وقعت سنة -سایكس
القّوتین الفرنسیّة والبریطانیّة من أجل 
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ینھما وكانت اقتسام منطقة الشرق العربي ب
روسیا القیصریة شاھدة على ھذه االتفاقیة 
بل ومشاركة فیھا (باعتبارھا طرفا في 
نفس الحلف). وبكشف روسیا االشتراكیّة 
ھذه االتفاقیات فإنّھا تكسب ودّ العرب 
الذین انخدعوا بوعود كل من فرنسا 
وأنجلترا التي استدرجتھم للمشاركة في 

لھم فیھا  أتـون حرب امبریالیّة ال مصلحة
موھمة إیّاھم بعتقھم من نیر االمبراطوریّة 
العثمـانیّة. ومثّل كشف ھذه المــؤامرة 
االستعماریّة بالنسبة للعرب لحظة مھّمة 
ستجعلھم یتأّكدون من حقیقة القوى 
االمبریالیّة وستزید في دفعھم إلى مزید 

  الكفـاح ضدّ االستعمـار. 
ایا كان ھدف السلطة االشتراكیة كشف النو

االستعماریة وتنبیھ العرب إلیھا وإیقاضھا 
من أجل مقاومة االستعمـار وتحقیق 

  تحّررھم الوطني.
 1917ال ننسى أیضا انّھ في سنة 

نوفمبر وعد وزیر  2وبالتحدید یوم 
خارجیّة بریطانیا بلفور الحركة الصھیونیّة 

  بتأسیس وطن قومّي للیھود في فلسطین.
الـوطن  مظاھر تأثیر ثورة أكتوبر في

  العربي:
  قیام الثّـورات واالنتفاضات: -1

مثلما اجتاحت أوروبّا موجة من 
االنتفاضات والثّـورات التي قادتھا الّطبقة 
العــاملة، مثل المانیا والمجر.. شھد الشرق 
كذلك اندالع انتفاضات شعبیّة مثل حركة 

في الصین، ولم یكن  1919مایو  4
ثورة  الوطن العربي بمنأى عن تأثیرات

أكتوبر االشتراكیّة فشھدت عدّة مناطق منھ 
عددا من االنتفاضات والثّورات 

  واالحتجاجات العّمــالیّة.

ضدّ  1919الثورة المصریة سنة  -
االحتالل االنجلیزي والتي لعب العّمال 
والفالّحون الفقراء دورا بارزا فیھا من 
  خالل االحتجاجات المتواصلة طیلة سنتین.

ة جمعت بین الكفاح الوطني ھذه الثور   
من أجل التحرر وبین الكفاح االجتماعي 

  (مطالب العمال والفالحین)
بل إّن ھؤالء الكادحین، وتأثّرا بالسوفیاتات 
الروسیّة، أسسوا ما یُعرف بـ"جمھوریّـة 

  زفتي".
في خضّم حركة الكفاح التي عّمت مصر 

وامام الھجوم الدّامي  1919سنة 
ي من أجل القضاء لالستعمار االنجلیز

على ھذه الحركة ابتكر الفالحون في مدینة 
زفتي شكال نضالیّا وتنظیمیّا غیر مسبوق 
في البالد العربیّة. فقاموا بانتخاب لجنة 
أطلقوا علیھا "لجنة الثّـورة" وحدّدوا 
مھاّمھا في اإلشراف على إصالح الجسور 
واستصالح المستنقعات والقیام بدوریات 

الحدود. وكلّف الطلبة بدور  أمنیّة لمراقبة
  الحمایة واألمن داخل المنطقة.

 1919مارس  18وتّم صبیحة یوم 
انتخاب مجلس بلدّي وتّم إعالن االستقالل 
بعد ان تحصل سكان البلدة على السالح 
من مخزن السالح بالبلدة وكان ھذا 
االعالن بمثابة إعالن الثورة على 
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 االحتالل االنجلیزي، وتّم نشر إعالن
  االستقالل في جرائد القاھرة.

وكّون سكان القریة عدّة لجان مثل لجنة  
التموین ولجنة النظافة ولجنة اإلعالم 
وصدرت جریدة یومیة تحت عنوان 
"جمھوریة زفتي" ولجنة األمن والحمایة. 
في اللیل شرع االنجلیز في مھاجمة 
الجمھوریة المستقلّة لكنّھم عجزوا عن 

ملیة في الیوم اقتحامھا وتكّررت الع
الموالي وفشلت من جدید. وأمام صمود 
ھذه الجمھوریة وانتشار عدواھا إلى قرى 
أخرى اضطّرت انجلترا إلى تغییر ممثلھا 
بمصر بإرسال الجنرال اللنبي وبعد ذلك تّم 
اإلفراج عن سعد زغلول ورفاقھ. وحاول 
الجنرال االنجلیزي الجدید القضاء على 

لكنّھ عجز حیث جمھوریة زفتي المستقلّة 
وّزعت لجنة الثورة بیانا على الجنود جاء 
فیھ "... إننا نثور من أجل الخبز والحریة 
واالستقالل، واالنجلیز الذین یستخدمونكم 
في استعبادنا یجب أن یكونوا خصومكم 
أیضا" فكتفى الجنود باالنتشار خارج 
محیط البلدة. ولم یتبّق أمام االستعمار غیر 

اقترحت السلطات على الحّل السلمي ف
رجال یتّم  20الجمھوریة المستقلة تقدیم 

من بین  20جلدھم، فقدّمت لھم البلدة 
الوشاة والعمالء لیجلدھم االنجلیز. وانتھت 
بذلك تجربة جمھوریة زفتي المستقلة التي 

  یوما. 19دامت 

اندلعت ثورة شعبیّة ضدّ  في المغرب: -
ذ سنة االستعمــار اإلسباني في الّشمـال من

، فكانت اشبھ بالحرب الشعبیّة برز 1920
خاللھا الّزعیم عبد الكریم الخطابي، 
وتمّكن إثرھا من تحقیق استقالل جمھوریّة 

وإسمھا الرسمي الجمھوریة  الّریف
 18 فياإلتحادیة لقبائل الریف 

، ولھا دستور وبرلمان 1921 سبتمبر
وعملة خاصة بھا. وتّم اإلعالن رسمیّا عن 

. 1923  فیفري 1 تشكیل الجمھوریة في
 27 سقطت ھذه الجمھوریة في

ر حرب إمبریالیة فرنسیة إث 1926 مــاي
ألف جندي واستعملت  500اسبانیة ضمت 

فیھا ھذه القوات األسلحة الكیمیاویة والتي 
  .ما زالت المنطقة للیوم تعاني من آثارھا

اندالع الثورة السوریة ضدّ االحتالل  -
، بقیادة 25الفرنسي، والمعروفـة بثورة الـ

 1925سلطان األطرش بین عامي 
  .1927و

تأسیس األحزاب الشیوعیة والنقابات  -2
  العّمــالیّة:

  األحزاب: -
بدأت األحزاب الشیوعیة تظھر في البالد 
العربیّة بعد انتصار ثورة أكتوبر 

  االشتراكیّة. 
فكان أّول حزب شیوعي یتأسس ھو 

  .1919الحزب الشیوعي الفلسطیني سنة 
ت أولى نشاطات أبد وفي مصر،

  . 1917الشیوعیین إثر ثورة أكتوبر 
. 1921تأّسس الحزب االشتراكي سنة 

وكان سالمة موسى من كبار مؤسسیھ. ثّم 
انقسم ھذا الحزب وأسس الشیوعیون الذین 
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غادروه الحزب الشیوعي المصري سنة 
والذي كان أحد زعمائھ حسني  1923

عرابي وھو أول عربي شارك في المؤتمر 
للكومنترن الذي عقد في موسكو في  الرابع
 . لكن السلطات سرعان ما1924سنة 

جبرھم أمنعت الشیوعیین من النشاط مّما 
على االنتقال إلى النشاط السّري وتحت 

  واجھات أخرى. 
لشفیة كانت قد تأسست سوریا: مجموعة ب

  .1920في شمال سوریا في العام 
والحزب الشیوعي في لبنان وسوریا سنة 

1924.  
في الجزائر، ظھرت "الشبیبة الشیوعیة"  -

 1920-1919إثر حركة إضرابات 
العّمالیة خاصة في وھران. وقد ناضل 
الشیوعیون والنقابیون ضدّ النزعة 
العسكریة وضدّ الفرنسة ودافعوا عن 
االستقالل الوطني وتعّمق الربط بین 
المسألتین الوطنیة والثورة االجتماعیة 

ة الشیوعیة" في الطبقیة من قبل "الشبیب
  الجزائر في عالقة بحركة األمیر خالد.

مناضلین  6وقد سجنت سلطات االحتالل  
. وصدرت صحف 1922منھم سنة 

قدام والكفاح االجتماعي. شیوعیة مثل اال
سماء الشیوعیة األولى في الجزائر ومن األ

نذكر منور الذي اعتقلتھ السلطات 
االستعماریة فور عودتھ من موسكو في 

  ومحمد بن الخال. 1923مبر دیس
  النقابات العّمالیة: -

بعث الحركة النقابیة التي  1919مصر:  -
كانت قد أصیبت بموات خالل فترة 
الحرب، فتشكلت العدید من النقابات، 
وانبثقت حركة إضرابات قویة في األعوام 

  التالیة. 

الجزائر: حركة إضرابات عّمالیة سنتي  -
  .1920و 1919

  .1924تونس سنة  -
مشاركة العرب في مؤتمرات األممیة  -3

الثالثة (الشیوعیة) وااللتحاق بجامعة 
  كادحي الشرق:

المشاركة في مؤتمر شعوب الشرق الذي  -
عقد في مدینة باكو، عاصمة أذربیجان، 

وقد شارك فیھ ثالثة من  1920سنة 
العرب من بینھم إسماعیل حقي. وكان 

التوّجھ إلى الھدف  من إقامة ھذا المؤتمر 
شعوب الشرق الختیار طریقھا إلى التحرر 
الوطني وممارسة حقھا في تقریر مصیرھا 

  الذي دعت إلیھ الثورة البلشفیة.
أرسل الحزب الشیوعي  1924في سنة  -

المصري حسني عرابي وعددا من رفاقھ 
إلى االتحاد السوفیاتي لیلتحقوا بـ"جامعة 
كادحي شعوب الشرق" التي أسستھا 

میة الشیوعیة في إطار برنامج تأھیل األم
وتكوین الكوادر الشیوعیة الجدیدة اآلتیة 

  .إلیھا من جمیع أصقاع الشرق
الفلسطیني نجاتي  1925ثّم التحق سنة 

التحق  1927صدقي بھذه الجامعة، وسنة 
  بھا الجزائري محمود األطرش. 
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ظھور مفّكرین ومثقفین متأثرین  -4
  بالفكر االشتراكي:

لبالد العربیّة عدد من كبار برز في ا
المفّكرین الذین حملوا رایة االشتراكیة من 
أمثال سالمة موسى المصري وشبلي 
الشمیل وفرح أنطون اللبنانیین اللذین كانا 

  یقیمان وینشطان في مصر.
III -  تأثیر ثورة أكتوبر االشتراكیة في

  تــونس
لیس بغریب أن یتأثّر التونسیون    

وخصوصا الكادحون بالثّـورة االشتراكیّة 
في روسیا وأن یقبلوا على الكفـاح من اجل 
تحقیق االستقالل الوطني وتحسین 
أوضاعھم المادیّة والنضال في سبیل 
القضاء على أشكال االستغالل القائمة في 
بلد واقع تحت الھیمنة االستعماریة 

  ت االستغالل الطبقي.المباشرة وتح
  كفاح العّمــال ونشأة النقابات الوطنیّة: -1

شرع العّمال التونسیون، في االنسحاب    
من النقابات الفرنسیة وخاصة الس ج ت. 
ومقابل ذلك شرعوا في تأسیس جمعیات 
وتعاونیات مثل جمعیة االتفاق الودادي 

 التي أسسھا عمال سكك الحدید.
في تنفیذ بدأ العّمال التونسیون    

احتجاجات وإضرابات عن العمل منذ بدایة 
العشرینات، وقد شھدت تزایدا عبر 

وسغلب علیھا الّطابع العفوي.  السنوات
 1920ففي ظرف عام واحد (بین 

) ارتفع عدد المؤسسات التي 1921و
ثّم ألى  101إلى  9شملتھا االضرابات من 

 .1923سنة  248

اقع شرع العمال التونسیون في بعض مو   
الشغل في تأسیس نقابات محلیة وقطاعیة: 

 .1924عمال ماطر منذ بدایة سنة 
 13إضراب عّمال الرصیف بتونس یوم   

الذي تحّول إلى مظاھرة  1924أوت 
شعبیّة بالمدینة ومواجھات مع البولیس 
وسقط خاللھ جرحى. ثّم إضراب عّمال 
الرصیف ببنزرت والذي سقط خاللھ أّول 

الطبقة العاملة في تونس شھیدین تقدّمھما 
وھما العربي بن أحمد الكومي ومبروك بن 
احمد الدّاھش المعروف بیوسف الماطري، 

 11وسقط أربعون جریحا على األقّل یوم 
 سبتمبر.

تدّخل محمد علي وربط التحركات   
االجتماعیة والمطالب االقتصادیة بمسألة 

 االستقالل.
اتساع نطاق اإلضرابات العّمالیة في   

كامل أرجاء البالد حیث یوجد تجمعات 
 عمالیة: الشمال والمناجم خاصة.

تأسیس أول نقابة وطنیة للعّمـال   
 .1924التونسیین، دیسمبر 

اضراب عمال شركة الجیر والسیمان   
. 1925جانفي  19بحمام االنف یوم 

 وانتقل االضراب الى برج السدریة.
قوات االحتالل تعتقل عددا من العمال  

فیفري تعتقل  5دعھم السجن. ویوم وتو
 محمد علي ورفاقھ.

 بدایات العمل الشیوعي في تــونس: -2
كان لثورة اكتوبر االشتراكیة األثر البالغ 
في ظھور أولى الخالیا الشیوعیة في 
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تــونس، وساھم في ظھورھا عناصر 
فرنسیّة، من أمثال فینودوري وروبار 
لوزون. فظھرت الجامعة الشیوعیة في 

وعقد أول مؤتمر لھا في ضاحیة تونس 
وقد  1921دیسمبر  حلق الوادي في 

ارتبطت في البدایة بالفرع الفرنسي 
  لألممیة الشیوعیة.

وانخرط عدید التونسیین في ھذه الجامعة، 
وكان بعضھم ینتمي إلى طبقة العّمال 
والبعض اآلخر من الفئات البرجوازیة 
الصغرى، مثل الطاھر بودمغة ومختار 

  ي.العیّار
وقد أصدرت الجامعة الشیوعیة عددا من 
الصحف والنشریات باللغة العربیة إضافة 
إلى صحیفة "المستقبل االجتماعي" التي 

 L’Avenir)كانت تصدر باللغة الفرنسیة 
social) ومن ھذه الجرائد: حبیب األمة .

 1921أكتوبر  23التي بدأ صدورھا في 
والتي كانت تحمل شعار المنجل والمطرقة 

الجملة الشیوعیة "یا عّمـال العالم و
" وحبیب الشعب، النصر، !  اتّحدوا

المظلوم، البصیر. غیر أّن ھذه الصحف لم 
یتواصل صدورھا لمدّة طویلة حیث 
تدّخلت سلطات االحتالل وأصدرت 

الذي یمنع  1921دیسمبر  4مرسوم 
صدور جرائد شیوعیّة باللغة العربیّة. ثّم 

الشیوعیة بحلّھا جـاء الدّور على الجامعة 
  .1922مـاي  17في 

وقد اولت ھذه الصحف اھتماما بالمسألة 
الوطنیة التونسیة استرشادا بمقّررات 
األممیة الشیوعیة وبمبدإ حق الشعوب في 

تقریر مصیرھا الذي أقّرتھ الثورة البلشفیة 
ومزجت بین النضال الّطبقي للعّمال وبین 

  االمبریالیّة.النضال من أجل التحّرر من 

ساند الشیوعیون حركة محمد علي 
 1924واالضرابات العّمالیة سنتي 

وساھموا بشكل كبیر في الدّعایة  1925و
لھذه الحركة، ولم یقتصر ھذا الدّور على 
مختار العیّاري وھو العنصر الشیوعي 
المكلّف بالدعایة ضمن جامعة عموم العملة 

كفّلت التونسیة، بل إّن الجرائد الشیوعیة ت
بجزء من ھذه الدعایة من خالل شعارات 
"العداء لالمبریالیة" واألرض للفالحین 
وتونس للعّمال والفالحین ولیست 
للفرنسیین، وساھم الشیوعیون بنشاط في 
اإلضرابات العمالیة وكانوا المبادرین في 
بعضھا وقدوا تخاذل النقابات الفرنسیّة 

  تجاه ھذه الحركة.

لعربیّة، وضح على مستوى القضایا ا
الشیوعیون في جریدتھم " المستقبل 

عروبة فلسطین،  1922االجتماعي" منذ 
واعتبروا أّن الصھیونیة ھي حركة وأداة 

  تدیرھا أیادي اإلمبریالیة اإلنجلیزیة.

تعّرض مناضلو الجامعة الشیوعیّة إلى    
القمع البولیسي والمحاكمات من قبل 

اكمة سلطات االحتالل الفرنسي. فتّمت مح
بتھمة  1922روبار لوزون في فیفري 

التھجم على حقوق وسلطات الجمھوریة 
 8الفرنسیة في تونس وصدر ضدّه حكم بـ 

اشھر سجنا ثّم تّم ترحیلھ إلى فرنسا في 
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شھر أوت بسبب نشاطھ المعادي 
تخلّصت  1925لالستعمار. ثّم في سنة 

سلطات االستعمار من فینودوري ومن 
شط جدّا مختار العنصر التونسي النا

العیّاري في قضیّة جامعة عموم العملة 
  التونسیّة باإلبعاد.

  :مختار العیّــاري -3
 1887مختار العیاري ولد بین سنتي 

برأس الطابیة بالحاضرة، والده  1889و
كادح من أصیلي مكثر بسلیانة. درس لمدة 

سنوات بالمدرسة الفرنسیة نھج بن  6أو  5
  .بتونس خلیفة

 1911ع في الجیش الفرنسي سنة تطوّ  
للجیش الفرنسي  16وتّم تجنیده في الفیلق 

وكلف بالعمل في قطارات نقل الجنود 
والتموین، شارك في الحرب العالمیة 
األولى على الجبھة الفرنسیة وعاد 

  .1919في  تونس إلى
عمل مراقبا في شركة الترامواي، انتخب  

المكتب النقابي   عضوا في 1920سنة 
العام لعمال السكك الحدیدیة وكان من أبرز 

الذي  1921منظمي إضراب فیفري 
  انتھى بطرده من الشركة ألیام قلیلة.

 4قام بدور نشیط في االعداد لمظاھرة 
بتونس وإنجاحھا عبر  1922أفریل 

وخاصة توزیع المناشیر على  التحریض
  عدّة أحیاء في العاصمة.

التحق بالخالیا الشیوعیة األولى وفي   
استقال من مھامھ على  1922دیسمبر 

رأس نقابة شركة الترامواي (الكاتب العام) 

وذلك بسبب خالفاتھ مع االشتراكیین 
الفرنسیین بعد أن حاول إلحاقھا 

 بالكنفدرالیة العامة الموّحدة للشغل
(CGTU) .  

كان لھ دور كبیر في العمـل الدّعائي    
الشیوعي في مختلف المحّطات النضالیة 

 1925التي شھدتھا تونس إلى حدود سنة 
وقد برز خاللھا كشیوعّي وطنّي إلى جانب 
صفتھ النقابیّة. فكان یبث ھذه الدعایة في 
المقاھي والفضاءات العمومیة ویقوم 

اء صحف بتوزیع المناشیر وساھم في إنش
وفي انتشارھا وكان  الجامعة الشیوعیة

  یدیر جریدة حبیب األّمة. 
كان لھ دور بارز في تحریض العّمال   

على المشاركة في اإلضرابات وعلى 

تأسیس النقابات ویحثھم على الصمود في 
السلطات الفرنسیّة واالستعمـار،  مواجھة 
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وكان یجمع االموال والتبّرعات للمضربین 
وساعده في ذلك لغتھ  والمتضررین

البسیطة وانتماؤه الّطبقي إذ كان یشتغل في 
قطاع الترامواي. وھو ما اثار تخّوف 
السلطات االستعماریة من مزید انتشار 
األفكار والدعایة الشیوعیة في أوساط 
العّمال التونسیین وامتزاجھا بمطلب 

  االستقالل الوطني.
ال تحّمس لفكرة إنشاء نقابة وطنیة للعّمـ   

التونسیین وتكفّل بالجانب الدّعائي وكان 
سبب التقارب بین جامعة عموم العملة 
التونسیة والجامعة الشیوعیة وھو ما جعل 
السلطات الفرنسیة تتھم ھذه الجامعة 

 ومحمد علي الحامي نفسھ بالشیوعیة.
إحدى األھازیج التي أبدعھا  وھذه

الكادحون في تونس إبّان الحرب العالمیّة 
  :إعجابا منھم باالتحاد السوفیاتي یةالثان

  ستالین جانا 
 خلّى ھتلر وجماعتو حزانى

  عسكرھم یموتوا كیف الذبّانھ 
  على دولھ حنّانھ

  یلزم الكلنا فرحانھ
  ربّي ینصر ستالین على عدوانھ

         ---  
  خّموس جانا

  خلّى بناتنا حبالى
  سبیطارات بیھم ملیانھ

  تّوا خّموس ظاھر منّو لخیانھ
 ستالین ھو رْب اإلعانھ

 استخالصات:
لم تكن ثورة العمال والفالحین  -

الفقراء وجمیع الكادحین في روسیا بقیادة 

الحزب البلشفي موّجھة لتحریر ھذه 
الطبقات في روسیا لوحدھا وإنّما ھي ثورة 
كّل الّطبقات الكادحة في كّل الشعوب 
والعالم وھي انتصار لكل البشریّة الكادحة، 

ي احتفالنا الیوم في تونس كما في لذلك یأت
. عدد كبیر من بقاع العالم بذكراھا المـائة

واالحتفال بذكرى ثورة أكتوبر االشتراكیّة 
ھو تأكید على أّن الّطریق إلى التحّرر 
الوطني واالجتماعي ال یمّر إالّ عبر 
طریق الثّورة البرولیتاریة العالمیّة بشكلیھا 

الي والوطني االشتراكي في العالم الّرأسم
الدیمقراطي في عالم المستعمرات وأشباه 

 .المستعمرات
لقد زادت ثورة أكتوبر في إصرار  -

الّطبقة العاملة على النضال من أجل 
تحّررھا من اضطھاد الطبقة البرجوازیة 
فحقّقت قفزات إلى األمام وحقّقت في فترة 
ما انتصارھا على أعدائھا فیما لم تنجح في 

كما بعثت األمل . ىذلك في مناطق أخر
لدى شعوب المستعمرات في تحّررھا 
الوطني فھبّت ریاح الثورات الوطنیّة ضدّ 
االستعمـار وحقّقت انتصارات قطعت مع 
مضطھدي الشعوب في األقطار التي قادتھا 
أحزاب شیوعیّة ثوریة مثل الصین وفیتنام 

بینما استبدل االستعمار شكلھ ... وكوبا
مباشر في أقطار المباشر بالشكل غیر ال

 .أخرى فلم یستبدل إالّ لونھ أو اسمھ
إّن ثـورة أكتوبر االشتراكیّة  -

والثورات التي استلھمت منھا وأعقبتھا ال 
زالت ممكنة الحدوث الیوم، فھیمنة 
الطبقات الرجعیّة الزالت قائمة والھیمنة 
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االمبریالیة بشكلیھا القدیم والجدید الزالت 
ار الحروب قائمة إلى الیوم، وما انتش

والبؤس والمجاعات والفقر والبطالة 
واألوبئة واألمراض من جھة وانتشار 
االحتجاجات واالنتفاضات والثّورات في 

 -الفلیبین -الھند(عدد من أماكن العالم 
ومختلف أشكال ...) كولمبیا- البیرو

المقاومة الوطنیة واالجتماعیة وتواترھا 
العصر  من الجھة المقابلة إالّ تأكید على أنّ 

ھو عصر الثّورة االشتراكیّة وانھیار 
 .االمبریالیّة

إّن فشل التجربة االشتراكیة في  -
االتحاد السوفیاتي ومن بعده في الصین 

الشعبیّة ال یعني فشل االشتراكیّة، وھذا 
الفشل ال یجب أن یبعث الیأس في صفوف 
الثّوریین بل علیھم أن یستلھموا الدّروس 

ومن تجارب من مثل تلك الثورات 
في التحّرر وأن یتّحدوا والطبقة   الشعوب

على طریق الثّـورة وأن یعملوا على السیر 
في ھذه الّطریق إلى النّھـایة وأن یثقوا 
بقدرة الشعب ویعملوا على دفع مقاومتھ 
إلى األمام في كّل المیادین وبكّل األشكال 
وأن ال یتأّخروا في قیادة االنتفاضات 

ن حلول تجعل ھذه والثّورة والبحث ع
 .الثّـورة تنتصر

 

  عـــالم آخـــر ممـــكن فلنكسر قیودنا ولنعمل على أن نربحــھإّن ھناك 
  2017نوفمبر  3تـــونس، 

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

  الّشھید فـــاضل ســــاسي
  1984جــــانفي  3

   

  شھیدا التحّرر الــــوطني واالشتــراكیّة



18 

 

أحمـد بن عیّــاد:مداخلـة الّرفیق 
 1917/1947شرق العربي: مر والــورة أكتوبــــث

أعلنت القیادة السوفیاتیة منذ الیوم األول    
النتصار الثورة انحیازھا المطلق لقضیة 
الشعوب المضطھدة و جسدت عملیا ذلك 
في سیاستھا الخارجیة عبر فضح و نشر 

بیكو و التي بقیة سریة حتى -اتفاقبة سایكس
  ذلك الحین.

لم یكن ھذا غیر اللبنة األولى في بناء    
وجھ أممي عماده دعم نضاالت أمم ت
شعوب وكادحي الشرق في معناه الواسع و

كما بینت ذلك محاضر مؤتمر باكو 
  . لشعوب الشرق

لى إنا من اإلشارة كن قبل ھذا البد لل   
 مؤلفین ھامین لكل من ستالین و لینین قبل

لى كتابي إإننا نشیر  ،ورةــحتى انتصار الثّ 
"المسألة الوطنیة" و "حق األمم في تقریر 

  ."مصیرھا

و ما یجب االنتباه لھ في ھذین المؤلفین    
ھو حرص الزعیمین على التأكید مرارا 

و من خالل كل الفصول على وتكرارا 
الشعوب لى جانب األمم وإوقوف ال

المضطھدة ال فقط في نضالھا من أجل 
التحرر من نیر االستعمار المباشر لكن 
أیضا من ھیمنة رأس المال اإلمبریالي 
على مقدرات ھذه الشعوب و كذلك على 
ضرورة احترام ثقافات و تاریخ ھذه األمم 

  .المضطھدة و ھذا أیضا ال یقل أھمیة

كذلك في عدید  یدحض لینین و ستالین
لفات و النصوص ما یسمیھا لینین المؤ

مغرقة في الرجعیة لألمة الفكرة ال"
و ترفض القیادة السوفیاتیة قطعیا  "الیھودیة

مطالب االستقالل او الحكم الذاتي أو 
التسییر الذاتي للمجموعات الیھودیة داخل 
الدولة السوفیاتیة كما ترفض مسألة الھجرة 

  . الصھیونیة في فلسطیننحو المستوطنات 

لشعوب  نعود اآلن لموضوع مؤتمر باكو
الذي مثل و 1920الشرق المنعقد سنة 

لفترة مھمة بوصلة السیاسة الخارجیة 
وفیاتیة في عالقة بالشرق عموما الس
  بالمشرق العربي كجزء منھ.و

بدایة تجدر اإلشارة إلى ضعف التواجد  
العربي في مؤتمر باكو الذي لم یتجاوز 

عناصر مع إمكانیة وجود غیرھم  03
ضمن من رفضوا توقیع استمارات 

  . الحضور أو من رفضوا إعالن جنسیاتھم

عف العددي مقارنة بعدد رغم ھذا الضّ و   
) أو اإلیرانیین 235األتراك (  المندوبین

) أو الذین عرفوا عن أنفسھم بأنھم 192(
إال أن مسائل األقطار العربیة و  41یھود 

  . الصھیوني كانت حاضرةاالستیطان 
إذ أن القیادة السوفیاتیة ممثلة في    

زینوفییف رئیس مؤتمر باكو عبرت 
بوضوح على وقوفھا إلى جانب الجماھیر 
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االستعمار الفرنسي  العربیة في التحرر من
واإلنجلیزي ومواجھة االستیطان 

إدانتھ. فمثال جاء في أحد الصھیوني و
ا نتوجھ محاضر جلسات مؤتمر باكو : "إنن

بالنداء لیس إلى الذین یؤیدون المبادئ 
الشیوعیة وحسب وإنما أیضا إلى غیر 
الحزبیین . توجد في عالمنا حركتان : 
األولى متدافعة ھدارة وجبارة ھي الحركة 
العمالیة البرولیتاریة والشیوعیة المتزایدة 
االتساع التي نشاھدھا في روسیا وألمانیا 

ركة الثانیة فحركة وفرنسا وایطالیا. أما الح
أضعف من األولى وتسلك منحى متعرجا 

  . " أحیانا وھي حركة القومیات المضطھدة
یضیف في صفحة موالیة نفس المتدخل " 
في البلدان الشرقیة حیث المنظمات 
العمالیة الثوریة ال تزال ضعیفة تكتسي 

  . " الحركة حالیا طابعا وطنیا دیمقراطیا

اضر تقریبا كما ال تخلو صفحات كل المح
من إدانة االستعمار اإلنجلیزي والفرنسي 
لسوریا والعراق ومصر وتونس والجزائر 
وما ترتكبھ آلة االستعمار من مجازر 
موجھین الدعوة للثوریین في ھذه األقطار 

لى حسن المسك بالمسألة الوطنیة والتوثب إ
  .لقیادتھا

معاداة الصھیونیة واحتالل فلسطین    
كانت حاضرة في مؤتمر باكو لشعوب 
الشرق حیث ورد في فقرات إحدى 
المداخالت "ما الذي تقدمھ انكلترا لفلسطین 
؟؟ إرضاء لحفنة من الرأسمالیین الیھود 

واإلنكلیز طردت انكلترا العرب من 
  ." أراضیھم ومنحتھا للمستوطنین الیھود

توجھات لدى القیادة لقد كان لھذه ال   
السوفیاتیة أثر عمیق على بقیة األحزاب 
الشیوعیة المكونة لألممیة الثالثة ولعل من 
أبرز اللحظات الفارقة في عالقة بالقضایا 
العربیة موقف األممیة الثالثة من انتفاضة 

بفلسطین المحتلة والمعروفة أیضا  1929
بثورة البراق. فقد اعتبرتھا اللجنة التنفیذیة 
جزء من "موجة التحرر الوطني التي 
تجتاح المستعمرات وأشباه المستعمرات" 

  وأرجعت أسبابھا إلى ثالثة عوامل : 

  .* تجزئة األمة العربیة

  .* تقسیم الوطن العربي إلى مستعمرات

  . * االحتالل الصھیوني

كما أشارت ھذه القرارات إلى مجموعة    
  قل أھمیة : تعوامل أخرى ال 

ضي لمستوطنین الصھاینة ألرا* احتالل ا
  الفالحین العرب 

  ق.العرا* أزمة االحتالل البریطاني في 

تصاعد الحركة الوطنیة والعمالیة في  *
  .العراقسوریا و

تحفّز الحركة الصھیونیة الحتالل كل  *
  فلسطین

تحاد ھت األممیة الثالثة واالوجّ و   
السوفیاتي نقدا عمیقا لتعاطي األحزاب 
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مصر وفلسطین وسوریا الشیوعیة في 
 1929والعراق مع صیرورة ثورة 

واعتبرتھا وجھت لھا طعنة من الخلف 
بتمترسھا خلف مواقف تروتسكیة احتقرت 
النضال الوطني وتعول على یسار الدول 
االستعماریة وما یسمى بالیسار الصھیوني 

  :كما دعت ھذه األحزاب للعمل على
توحید األحزاب الشیوعیة في مصر ــ 

العراق في منظمة طین وسوریا ووفلس
   .حزبیة واحدة

ــ تعریب الھیاكل الحزبیة من القاعدة الى 
  . القمة

ــ االنصھار في صفوف العمال والفالحین 
  .العرب

  ــ التوجھ نحو البدو 
   : ھنا ال بدّ من فتح قوسین

لیس من الممكن فھم تعاطي اإلتحاد 
السوفیاتي واألممیة الثالثة مع الحركة 

ونیة دون فھم الموقف الذي صاغھ الصھی
وفعُلھ كل من لینین وستالین فھما یرفضان 
تماما الفكرة الصھیونیة و یعتبرانھا فكرة 
رجعیة تماما في خدمة اإلمبریالیة و لنا 
مثال على ذلك في كیفیة تعاطیھما مع 

، 1897حزب البوند الذي تأسس سنة 
شھران فقط بعد مؤتمر بازل و ضم في 

ألف من یھود روسیا  30من صفوفھ أكثر 
إلى  1898وبولندا. انضم البوند سنة 

ب االشتراكي الدیمقراطي الروسي الحز
وفي خضم الصراع بین المناشفة 

البالشفة ناصر المناشفة لیلتحق قبیل و
وقد سادت عالقتھ  الثورة بالبالشفة.

بالبالشفة صراعات عدیدة ضد نزعة 
تقاللیة اإلدارة الذاتیة واالس التكتل ودعوات

المنظمة الشبابیة/سوفیاتات  استقاللیة(
كتیبة عسكریة مستقلة...) والعالقة مستقلة/

بالحركة الصھیونیة العالمیة وھجرة الیھود 
إلى فلسطین. وكانت كل ھذه المواقف 
مرفوضة و أفضت في النھایة إلى اتخاذ 
القیادة السوفیاتیة قرارا بإغالق جمیع 

و مصادرة مقراتھم و حل جمیع ھیئاتھم 
 جرائدھم و منع الھجرة الیھودیة سنة

 التضییق على تواجد أنصارو 1929
  . الصھیونیة داخل الدولة وأجھزتھ

لكن ھل كانت السیاسة السوفیاتیة تجاه    
  القضایا العربیة بال أخطاء ؟ 

  .قطعا ال  
 14فقد أقدمت القیادة السوفیاتیة عشیة   

ومن خالل خطاب مندوبھا  1947ماي 
باألمم المتحدة غرومیكو وبعد موافقة 

على  ،ستالین ومولوتوف على خطابھ
 المصادقة على قرار التقسیم واالعتراف
بدولة الكیان الصھیوني واعتبار أن "عدم 
حمایة الحقوق األساسیة للشعب الیھودي 
والحفاظ علیھ من عنف الجالدین الفاشیین 
سلوك غیر عادل وسلب لحق الشعب 

  . " امة دولتھالیھودي في إق

م المعسكر االشتراكي أكثر من ذلك دعّ    
العصابات الصھیونیة عبر تشیكوسلوفاكیا 
ویوغسالفیا بالسالح وبالطیارین وسمح 

ألف مستوطن صھیوني  200بھجرة 
  . مباشرة بعد إعالن قیام دولة االحتالل
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و قد حدث ھذا الخطأ التاریخي الذي ال 
ة یبرر تحت أنظار األحزاب الشیوعی

العربیة التي قبلت قرار التقسیم باستثناء 
الحزب الشیوعي السوداني في حین اعتبر 
الشیوعي المصري مثال المقاومین 
الفلسطینیین والعرب في جیش اإلنقاذ سنة 

  ." "قطعانا من الھمج الفاشیین 1948

لم تنخرط القیادة الماویة في الصین في    
ھذا الموقف. ورفضتھ باكرا وأعلنت 

ھا للحركة الصھیونیة ورفضت ءعدا
االعتراف بالكیان الصھیوني رغم مبادرة 

  .ھذا الكیان االعتراف بالصین الشعبیة

و كان للصین الشعبیة بقیادة ماوتسي    
تونغ الدور الفاعل في إعادة صیاغة 

وبلورة الموقف وإسناد الخط المناضل 
والثوري داخل الحركة الشیوعیة العربیة 

الفلسطینیة المؤمن والحركة الوطنیة 
بتحریر كل فلسطین بحرب الشعب الطویلة 

   .األمد والرافض لنھج االستسالم القومي

ختاما نقول أننا نتطلع بأمل لتلك اللحظة    
التي ینتقل فیھا الشیوعیون الماویون 
العرب إلى حالة الفعل التاریخي والمسك 
بخصوصیات الواقع العربي ویتجاوزون 

فات الیمینیة والیسراویة العدید من االنحرا
التي جعلت الحركة الشیوعیة العربیة 
تتخبط في مآزق نظریة وسیاسیة منعتھا 
في العدید من المحطات من االرتباط 
بأوسع الجماھیر وقیادة مسیرة التحرر 

  الوطني واالجتماعي.

  ورة أكتوبرــــذكرى ثاشت ـــع
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   مداخلة الّرفیق محّمد الصیّــاحي: 

  الثّورة البلشفیّـة و حركة التحّرر الـوطني

فة في منطقة متخلّ  البلشفیّـة الثورةقــامت   
مركز كان آنذاك في أوروبا، بینما 

ا وفرنسا وألمانیا، بریطانیسمالیة في الرأ
خضع لھا مبراطوریة تُ روسیا إبینمـا كانت 

متخلفة، كـانت ة وّ ــوھذه القا بالقوة، ــشعوب
اعي الذي تعاني منھ شعوب قطقوة النیر اإل

نظرا لموقعھا الجغرافي بین عـاّمة الشرق 
  سیا.أوروبا وآ

بقیام الثورة تحول مركز االھتمام    
ة الحركة الشیوعیومركز القیادة في 

لى العالمیة من بلدان التمركز الّرأسمالي إ
بلد یعتبر متخلفا قیاسا بالمركز. لذلك 

لى یضع البالشفة على عاتقھم، إضافة إس
مناصرة البرولیتاریا على مستوى عالمّي، 
التفكیر في تحریر بقیة الطبقات الكادحة 
الخاضعة ألشكال من االستغالل غیر 

ي ومن ضمنھا لرأسمالاالستغالل ا
قطاعي. االستغالل اإلقطاعي وما قبل اإل

وقد كان الصراع الذي خیض داخل 
األممیة الثانیة وتحّولھا إلى األممیة الثالثة 

لعّمـال ال وطن لھم. وبما ّن اكان محوره أ
مجتمعات لم تبلغ بعد ا من الأّن جزء

سمالیة فكان ال بدّ من أن المرحلة الرأ
ع ھذه البشریة تلتحم نضاالت العّمال م

سمالیة تصل بعد ھذه المرحلة الرأ التي لم
أو المرحلة الدیمقراطیة البرجوازیة. ومن 
ھنا تغیّر الشعار الذي لھ داللتھ الكبرى، 

دوا إلى یا عمال من یا عّمــال العالم اتّح
ممھ المضطھدة اتحدوا، العالم وشعوبھ وأ

فھذا الشعار لھ رمزیتھ الكبرى، ذلك أّن 
لم یعد یقتصر على تحریر العمال التحریر 

من حكم رأس المال بحكم تحّول 
سمالیة إلى طور االمبریالیة وكان الرأ

تراكي لینین زعیم البالشفة والحزب االش
ھو الذي اكتشف نظریا تحّول الدیمقراطي 

الرأسمالیة، ارتقائھا، إلى طور االمبریالیة. 
ولذلك ستنخرط كل شعوب األرض في 

ریالیة التي تضطھد النضال ضد االمب
العمال وتضطھد كذلك غیر العمال، أي 

  الشعوب واألمم واألوطان. 

ھذا التأثیر كان على مستویین. مستوى    
األحزاب الشیوعیة التي تحولت توجھاتھا 
من توجھات إصالحیة إلى توجھات 
جذریة وأوجدت لھا مدخال نظریا فلسفیا 
فكریا لاللتحام مع بقیة المضطھدین عبر 

عالم ولكن ھذا االلتحام ال یجب أن یظّل ال
نظریا فقد سعت األممیة الثالثة وخاصة 
بعد انعقاد مؤتمر كادحي شعوب الشرق 
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إلى زرع بذرة الشیوعیین في كل العالم 
من أجل االنقضاض على الرأسمالیین 
واالنقضاض على حلفائھم الذین كانوا 
یقفون إلى جانبھم في استعباد ھذه 

  الشعوب.

نشطت حركة  1917د ثورة بع   

االحتجاج سواء في أوروبا أو في غیر 
أوروبا، وتجلّى ھذا النشاط في كثرة 
التنظیمات الشیوعیة التي نشأت عبر العالم 
وحتى تلك التي كانت مجّرد نواتات تصلّب 

 3عودھا وتعّزز تأثیرھا. ولم تكتف االممیة

فقط بالدعوة إلى إنشاء منظمات شیوعیة 
ت تبعث بمندوبیھا وتأتي إلیھا ثوریة بل كان

عناصر للتكوین وبعث خالیا وكانت 
تدعمھا بالمال وفي بعض اللحظات عندما 
ینفجر الكفاح المسلّح كان ھناك دعم لھذا 
الكفاح، وال ننسى أن ھذه التجربة لم تكن 
في عھد لینین فقط وإنما كانت أیضا في 
عھد ستالین، ألن لینین لم یستمر طویال 

لدولة البلشفیة وإنما استمر على رأس ا
الحزب الشیوعي السوفیاتي بقیادة ستالین. 
وما قدمھ االتحاد السوفیاتي وما ضّحى من 
أجلھ سواء بمساعدتھ للشعوب واألمم 
المضطھدة شاھد ال ینكره أحد والتاریخ 

  یثبتھ.

إّن ما یجب أن نضعھ نصب أعیننا أن    
النضال من اجل االشتراكیة ومن أجل 

الوطني إنما ھما خطان متداخالن  التحرر
  .ال یمكن أن نفصل بینھــما ومتالحمان

النضال السلمي الدیمقراطي ال بدّ منھ،    
ولكن ھناك مراحل من النضال ال یمكن 

نف الجماھیر، وعنف ھا إّال باعتماد عـحلّ 
ما ومھیكال ن یكون منظّ الجماھیر یجب أ

ن یتصادم اإلرھاب بعنف الشعب المنظم وأ
  قال أبو القاسم الشابي. كما

ھذه  یجب التّأكید علیھ من خـاللما إّن    
ا، أنّـھ ال نصر على اإلشارات القصیرة جدّ 

الرجعیة، ال انتصار وال خروج من بوتقة 
الھزیمة واالستعباد إالّ بمزید التضحیة 
ومزید االستعداد. وكیف نستعدّ؟ یجب أن 
 یتنّظم كّل الثوریین، فكّل الثوریین خارج
تنظیم ثوري إنّما یظّل فعلھم فعال ال جدوى 

  منھ.
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أّن الوضع اآلن الذي یكاد  ،وما نالحظھ   
یخترق الكثیر من المجموعات باسم 

لفكریّة والدعوة إلى االنفتاح المراجعات ا
فقي والتنظم األفقي ودع الناس یفّكرون األ

كما یشاؤون وإّن الخروج من سلطة 
الرأسمالي واإلقطاعي سوف یؤدي إلى 
دكتاتوریة أخرى... إّن جوھر المسألة أّن 

كّل سلطة ھي سلطة قمعیة ولكن ھناك 
فرق بین قمع أقلیة لألغلبیة وھذا الذي 

شھ وبین دكتاتوریة الثوریین وھي نعی
ة ـة الساحقة على األقلیّ ـغلبیّ كتاتوریة األد

وفي ما بعد  ،حتّى تستطیع أن تقضي علیھا
   ا باتّجـاه ــّل مشاكلھــع أن تحـــتستطی

د البشــرــة الذي یوحّ ـوعیّ ــید الشّ ــغ

 

  

  

  

  

  

  

  الحریّـــة لسـایبــابا
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  : مــــائة عـــام من الثّـــورة 2017 – 1917

  

 : خمسون سنة على استشھاد غیفارا : "الــوطن أو المــوت" 2017 – 1967
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  نشید األممیّة

بعد ” األممیة“نشید  )Eugene Pottierالشاعر الفرنسي التقدمي أوجین بوتییھ ( ألّف   
االشتراكیة التي كومونة ھذه اللذكرى وذلك تخلیدا  بـاریس كومونةفترة وجیزة من ھزیمة 

  . 1871 أواخر شھر مـاي إلىمارس منتصف شھر  استمّرت من

) الذي كان Pierre Degeyterبییر دیغییتر ( ولد اللحن الذي وضع 1888 سنةفي   
كانت  لحن نشید األممیّة، ونظرا ألّن ھذه الجوقة عامال صناعیا یقود جوقة موسیقیة عمالیة

فاز النشید  فقدمن  خرىأدول أوروبیة عدّة ت عمالیة في فرنسا وتقدم عروضھا في اجتماعا
أتخذ في مؤتمر األممیة االشتراكیة (الثانیة) في  1910بشعبیة كبیرة جدا، وفي عام 

  الیة العالمیة.كوبنھاغن، قرار بتبني نشید األممیة كنشید للحركة العمّ 

لى قررت الحكومة الثوریة السوفییتیة بقیادة لینین، تحویل نشید األممیة إ 1917 سنةفي   
حین قرر ستالین  1943تي. وقد بقي ھذا الحال حتى عام الالتحاد السوفیالنشید الرسمي 

   .تيا(الثالثة) وتبدیل النشید السوفی األممیة الشیوعیة حلّ 
  وما زال الشیوعیون إلى الیوم یردّدون ھذا النّشید األممي بكّل فخر وحمــاس:   

  دھبوا ضحایا االضطھا
  ضحایا جوع االضطرار

  اتقادبركان الفكر في 
  ھذا آخر انفجار

  ھیا نحو كل ما مر
  ثوروا حطموا القیود

  ارّ حُ  اشیدوا الكون جدید
  كونوا أنتم الوجود

  بجموع قویة ھبوا الح الظفر
  غد األممیة یوحد البشر

*** 
  یكفي عزاء بالخیال

  علینا العبء ال مناص
  فیا عّمال للنضال
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  ففي یمیننا الخالص
  احموا الكور ضعوا الحدید

  على احمرارودقوه 
  یرید الشعب أن یسود
  فكوا الروح من اسار

  بجموع قویة ھبوا الح الظفر
  غد األممیة یوحد البشر

*** 
  حكٌم و شرٌع ظالمان
  مأجوران لألغنیاء
  حدیث فارغ المعان
  ذكر حقوق الفقراء

  دعوا الھزء بالمساواة
  فللمساواة طریق

  الحقوق بالواجبات
  و الواجبات بالحقوق

  ھبوا الح الظفربجموع قویة 
  غد األممیة یوحد البشر

*** 
  أسیادنا المستثمرونا

  فوق شواھق العروش
  كم سلبونا المالیینا

  و لم یُبقوا لنا القروش
  ذھٌب فوق أن یُحدّ 

  ُمّص من دم العروق
  یرید الشعب أن یرد

  ولم یرد سوى الحقوق
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 بجموع قویة ھبوا الح الظفر
 غد األممیة یوحد البشر

*** 
 من دخانِ  إننا سكرنا

 أسیاٍد سمموا الحیاة
 أذیعوا دعوة األمان
 فینا وسحق الطغاة

 فلإلضراب یا جیوش
 ففي إضرابنا الخالص
 أن یأبى ذلك الوحوش
 فعندنا لھم رصاص

 بجموع قویة ھبوا الح الظفر
 غد األممیة یوحد البشر

*** 
 العمال والفالحون

 جمیعا حزب الكادحین
 أرض ملك المنتجین

 لینلخاملفما بقاء 
 كم تمزق اللحم منا
 مخالب المفترسین

 أجلوا سود الغربان عنا
 تشرق الشمس كل حین

 بجموع قویة ھبوا الح الظفر
 غد األممیة یوحد البشر
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