
 اللقاء الثاني عشر لألحزاب الشیوعیة والعمالیة العاامیة

ویتضامن مع شعب لبنان" ھجومیة"یضع خطة عمل   

 

انعقد اللقاء الثاني عشر لألحزاب الشیوعیة والعمالیة العالمیة في مدینة تیسوانا، في جنوب أفریقیان ما بین 
توجھات الشیوعیین من أجل .  سمالیةعمق األزمة البنیویة للرأ" تحت عنوان 2010 كانون األول 5 و3

الدفاع عن السیادة، وتعمیق التحالفات االجتماعیة، وتمتین الجبھة المعادیة لالمبریالیة في النضال من أجل 
  ".السلم والتقدم واالشتراكیة

 دولة من كل القارات أسھموا، على مدى ثالثة أیام، في تحدید 43 حزبا من 51حضر ھذا اللقاء ممثلو 
رات الجدیدة التي سجلت في مجال األزمة الرأسمالیة، خاصة على صعید الطبقة العاملة، عبر زیادة التطو

. االستثمار ضدھا وضد الفئات الفقیرة في المدینة والریف، أضافة الى التدھور االحق بالفئات المتوسطة
، التي ركزت في الدبس-یفماري ناص.   الحزب الشیوعي اللبناني في ھذا اللقاء بنائب األمین العام دتمثل

كلمتھا على الوضع الخطیر في لبنان والمنطقة، كما تحدثت عن دور األحزاب الشیوعیة والیساریة العربیة 
في مواجھة انعكاس األزمة الرأسمالیة على الشعوب العربیة  وعن أھمیة اللقاء الیساري العربي الذي انعقد 

  .أشكال التنسیق في المستقبلمنذ شھرین في بیروت والذي سیستمر كشكل من 

الكلمة االفتتاحیة في اللقاء كانت لألمین العام للحزب الشیوعي في جنوب أفریقیا، بالد نزیماندي، الذي ركز 
 جدیدة على استمرار الدعم األممي للنضاالت التي خاضھا كداللةعلى أھمیة تنظیم ھذا اللقاء في بالده 

وطني األفریقي، وبشكل خاص الشیوعیین، ضد العنصریة ومن أجل شعب جنوب أفریقیا بقیادة المؤتمر ال
كما لفت نزیماندي النظر بشكل خاص الى الوضع الحالي في القارة األفریقیة، .  الحریة واالستقالل الوطني

نتیجة انعكاسات األزمة الرأسمالیة على شعوبھا، مؤكدا على أولویة متابعة حركة المواجھة التي انطلقت 
  .واالحتكارات والعولمة العسكریة، وجناحھا األفریقي بالتحدیدضد النھب 

، عرض المجتمعون للنضاالت المختلفة التي نظموھا، أو أسھموا في الدفع الیھا خالل العام ذلكبعد 
المنصرم، وبالتحدید التحركات الداعمة للقضیة الفلسطینیة والمظاھرات التي اجتاحت أوروبا، ان تلك التي 

 طبقیا واضحا أم تلك التي واجھت الخطة الجدیدة لحلف الناتو، الذراع العسكري اتخذت طابعا
لالمبریالیة،متوقفین ملیا عند مسألة مستقبلیة أساسیة تكمن في تمتین العالقة ما بین تعدد أشكال المقاومة 

  .یةالعملیة لالمبریالیة والنضال االیدیولوجي باتجاه رؤیة واضحة للبدیل االشتراكي للرأسمال

الى القوى الشعبیة من دعوة  اللقاء الثاني عشر لألحزاب الشیوعیة والعمالیة في بیانھ الختامي ھذا، ووجھ
لعام المقبل، لمھمات نضالیة خمس  كذلك كما حدد.  ةأجل االنضمام الیھ في النضال المشترك نحو االشتراكی

  :وھي

شعبیة من أجل استعادة حق العمل والحقوق تقویة العمل النقابي وتطویر نضاالت العمال والفئات ال-1
وفي ھذا المجال، جرى التأكبد على تركیز االھتمام على المشاكل التي تطال النساء .  االجتماعیة األساسیة

  .العامالت والشباب العمال الذین یشكلون غالبا الضحایا األول لألزمة الرأسمالیة

لوقوف بوجھ الحروب التي تنظمھا  ومناھضة سیاسات مواجھة االعتداءات المتزایدة لالمبریالیة، وا-2
، والعمل على انھاء وجود "الجدید"االحتالل التي تمارسھا، وبالتحدید االستراتیجیة الجدیدة لحلف الناتو 

وصوال الى التضامن األممي الفعال مع كل شعب أو حركة تواجھ ...  القواعد العسكریة واألسلحة النوویة
  . بریالیینالقمع والتھدید االم



المواجھة مع القوانین المعادیة للشیوعیة وكل التدابیر والمالحقات المتخذة من قبل القوى المعادیة -3
اضافة الى استرجاع التاریخ المشرف للشیوعیین في كافة مجاالت النضال واسھامھم في ,  ھذا.  للشیوعیة

  .تقدم الحضارة االنسانیة

 باتجاه الوصول الى بناء االشتراكیة؛ وفي ھذا المیدان، تم التضامن مع القوى والشعوب المتجھة-4
التأكید على التضامن الواضح مع الشعب الكوبي وثورتھ االشتراكیة في مواجھة الحصار االمبریالي الذي 

  .تفرضھ علیھ الوالیات المتحدة

 الجماھیریة األممیة االنطالق من الوقائع الذاتیة، والتركیز علیھا كأولویات، باتجاه تدعیم المنظمات-5
 .المعادیة لالمبریالیة، كشكل من أشكال النضال المشترك

 

ً للشعب اللبناني في مواجھة التآمر األمیركي    اإلسرائیلي-دعماً◌

وأصدر اللقاء الثاني عشر قرارا خاصا حول الشرق األوسط ركز فیھ على دعم قضایا الشعوب العربیة في 
.  سینشر البیان بعد ترجمتھ(الصھیونیة -لھجمة االمبریالیةمواجھة الوضع الخطیر الناشئ عن ا  كما ) 

  :وقع كل ممثلي االحزاب،  باالجماع،على البیان التالي الخاص بلبنان

( نحن، ممثالت وممثلي األحزاب الشیوعیة والعمالیة العالمیة، المجتمعین في جوھانسبورغ 
 ، نؤكد على دعمنا للشعب اللبناني وقواه 2010/  دیسمبر/  كانون األول  5 و 3بین   ما)  جنوب أفریقیا

المناضلة، وفي مقدمتھا الحزب الشیوعي اللبناني، في تصدیھم للمؤامرة اإلسرائیلیة  الجدیدة، المدعومة 
من القوى الرأسمالیة العالمیة، والمتمظھرة في تسییس المحكمة الدولیة التي تشكلت للنظر في جریمة 

  .ابق رفیق الحریري وعدد من المسؤولین اللبنانیینإغتیال رئیس الوزراء الس

" دیر شبیغل“فالوالیات المتحدة، ومعھا إسرائیل، تسعى، عبر القرار الظني الذي سربتھ صحیفة 
 ً ◌ً ً لتفتیتھ وزجھ في أتون الحرب األھلیة مجددا ◌ً . األلمانیة  إلى إثارة النعرات المذھبیة في لبنان تمھیدا

ن وراء ذلك لیس الحقیقة أو العدالة، بل إضعاف المقاومة الوطنیة، األمر الذي ألن الھدف الذي تتوخاه م
ل إلسرائیل توجیھ ضربة جدیدة إلى لبنان والثأر للھزائم التي لحقت بھا منذ العام  ّ ◌ ّ ، نتیجة  1982یسھّ◌

الجدیدة وفي ھذا المجال، نعلن عن شجبنا للدعم العسكري غیر المحدود ولألسلحة المتطورة  .مقاومة شعبھ
ً إلى إسرائیل ◌ً كما نستنكر التسھیالت التي یقدمھا الحلف األطلسي وقیادة .  التي قدمتھا واشنطن مؤخرا

ً األراضي اللبنانیة،  على مسمع ومرأى  اإلتحاد األوروبي لھذه الدولة المعتدیة التي ال تزال تنتھك یومیا
ملة لأللغام التي زرعتھا في لبنان وللقنابل قوات األمم المتحدة ، والتي تصر على رفضھا تقدیم خارطة كا

ً  األطفال  األبریاء في الجنوب اللبناني   .العنقودیة التي وزعتھا طائراتھا الحربیة والتي تحصد یومیا

إننا ندعو شعوب العالم إلى أوسع حملة تضامن مع الشعب اللبناني  ومقاومتھ الوطنیة الستكمال 
وفي مواجھة  التدخالت اإلسرائیلیة، وسیناریوھات الحرب تحریر مزارع شبعا وتالل كفرشوبا 

كما یؤكد المشاركون على دعم نضال الحزب .   اإلسرائیلیة الجدیدة على لبنان والمنطقة–االمبریالیة 
  . دیمقراطي علماني  مقاوم ومستقل–الشیوعي اللبناني والقوى التقدمیة اللبنانیة من أجل وطن 

  2010دیسمبر / ألول كانون ا5-3جوھانسبورغ في 

  



  : أما مساھمة الحزب الشیوعي اللبناني في اللقاء، فھي التالیة

  

  تعمق األزمة البنیویة للنظام الرأسمالي

  

  دور الشیوعیین في النضال المعادي لالمبریالیة

  وبناء الجبھات من أجل التغییر

 

  مقدمة

اإلنتھاء، صحة الشعار الذي ، الموشك على 2010تؤكد األحداث والتطورات التي سجلھا العام 
یا عمال العالم ویا أیتھا الشعوب : "أطلقھ ماركس، منذ أكثر من قرن ونصف، وعاد لینین لیطوره من بعده 

  ".المضطھدة إتحدوا

ً للشك، أن األزمة الرأسمالیة الحالیة، التي  فھذه األحداث والتطورات أظھرت، بما ال یدع مجاال
، ھي أزمة مستعصیة على الحل باألساس، 2008 لتنفجر في العام 2001م بدات تبرز الى العلن في العا

كما ان الطبقة البرجوازیة العالمیة قد فشلت، ھذه المرة، في إیجاد .  كونھا مالزمة لطبیعة الراسمالیة نفسھا
ى المخارج لتخطیھا مرحلیا، بالرغم من كل الجھود التي بذلتھا ومن كل األموال التي أنفقتھا، خاصة عل

القطاعات المالیة، عدا عن تزاید عدوانیتھا وحروبھا المتنقلة، ومحاوالتھا المحمومة لقمع كل أشكال 
التحركات الجماھیریة، وعودتھا الى تنظیم اإلنقالبات واإلغتیاالت بھدف وقف النضاالت العمالیة والشعبیة 

، مطالبة بالتغییر، باتجاه اكثر عد ً ً واكثر مساواةً التي تتسع رقعتھا یوما بعد یوم أي بتعبیر أخر مطالبة .   ال
مجتمع اشتراكي یجري تطویره بناء على القوانین الماركسیة التي .   بالتغییر باتجاه المجتمع اإلشتراكي

ً بعد یوم ، وأكثر من أي وقت مضى، أنھا الوحیدة القادرة على بلورة اطار عمل  ومنھجیة  تظھر یوما
 المجتمع الراسمالي وذلك بھدف التخلص من األزمات التي ولدتھا وخطط لنتمكن على اساسھا من نقض

ً بتركیبة نمط االنتاج الراسمالي   ...وتولدھا الرأسمالیة والمرتبطة عضویا

ً علینا أن نطرح مسألة التغییر في بلداننا وعلى الصعید الكوني كمسألة أساسیة   .من ھنا، نرى لزاما

   في بلدان المركز ـ تجلیات أزمة النظام الرأسمالي" أوال

 وانعكاساتھا في البلدان التابعة والفقیرة

، یطرح جاك اتالي، أحد أركان النظام المالي األوروبي "كلنا مفلسون بعد عشر سنوات؟"  في كتابھ 
ً حول مسألة اإلنكماش الكبیر الذي یعانیھ العالم الیوم، وارتباطھا بمسألة الدین العام،  ً كبیرا السابقین، سؤاال

وإذ یضع أتالي وغیره من المنظرین األوروبیین واألمیركیین .  لتحدید في الدول الرأسمالیة الكبرىوبا
ِّر  اإلصبع على الجرح، منبھین من خطورة ما یجري، بعد أن ارتفعت معدالت الدین العام الى مستویات تذك



لول یتجھون باتجاه الدول بتلك التي سُجلت في نھایة الحرب العالمیة الثانیة، فھم، في تفتیشھم عن الح
، من جھة، وباتجاه الفئة العلیا من الطبقة الرأسمالیة العالمیة، من جھة G)20(العشرین األغنى في العالم 

  .أخرى

لذا، ال بد لنا، كممثلین للقوى المنتجة، للبرولیتاریا، من مواجھة الحلول االقتصادیة والمالیة 
  :جھ بالتحدید باتجاھین كالھما كارثيلمنظري الرأسمالیة، تلك الحلول التي تت

اتجاه وضع الید بالكامل على مدخرات الطبقات الكادحة، التي جرى السطو على جزء منھا ●  
خالل األعوام الثالثة الماضیة وقیل، یومھا، أن النظام الرأسمالي العالمي یطبق بھذا السطو مقوالت 

ً بأن ماركس لم یقل ماركس وانجلز عبر اإلشراف المباشر للدول على األو ضاع اإلقتصادیة والمالیة ؛ علما
ً بأن تأخذ الدولة مال الفقراء لوقف تدھور أوضاع األغنیاء   ...بل على العكس من ذلك. یوما

 ، الخاضع كلیة لھیمنة الوالیات FMI)(إتجاه تسھیل وضع الید من قبل صندوق النقد الدولي ●  
إذ أنھ ، :  لھ، بعد أن أستتبت األمور لھ في البلدان التابعة والفقیرة المتحدة األمیركیة، على مقدرات العالم ك

ً في تقریر مصیر اإلتحاد األوروبي، باإلستفادة من السیاسات الكارثیة التي قادھا  الیوم، یزداد قوة ونفوذا
ً الى ایرلند ً بالیونان وامتدادا حیث (ا وایطالیا الیمین واإلشتراكیة الدیمقراطیة في أكثر من بلد أوروبي، بدءا

لتي أصبح دینھا ا(وحتى الى المانیا )  2014من الناتج المحلي في العالم %  135سیتجاوز الدین العام عتبة 
ً من  ً بأن األرقام العامة للدین في الوالیات المتحدة فاقت )... من الناتج المحلي% 85العام قریبا  الف 12علما

الى )  2011(ملیار دوالر وأن موازنات الدول األعضاء في اإلتحاد األوربي ستحتاج خالل العام المقبل 
  . ملیار یورو1600االستدانة بما مقداره 

آفة حولت، في بعض )  السیادي(ا أخذنا البلدان التابعة والفقیرة كبلداننا، فسیشكل الدین العام أما إذ
األحیان، ھذه البلدان الى قنابل موقوتة یمكن لھا أن تنفجر في أیة لحظة، متى شاءت الوالیات المتحدة 

شعوبنا الى الجوع والتشرد األمیركیة عبر صندوق النقد الدولي التابع لھا، مودیة بدولنا الى اإلفالس وب
ً من تأثیر ازدیاد الدین العام على ...  والموت ً أن األوضاع الحالیة لیست بأفضل مما ھو متوقع، إنطالقا علما

  .مسائل العمل والبطالة والفقر

 ملیار من سكان العالم ھم دون 1.9وفي ھذا المجال األخیر، ال بد لنا من اإلشارة الى أن ما یقارب 
 دوالر 1.25، أي أنھم یعیشون بما یقارب )1.4یقول البنك الدولي أن ھذا العدد قد انخفض الى (خط الفقر 

من الشعوب العربیة یعیش أفرادھا %  40وھنالك .  من ھؤالء یعیشون في آسیا%  64في الیوم؛  أكثر من 
 ً أن أغلبیة اإلحصاءات أما في لبنان، فتختلف األراء حول النسبة، إال .  بأقل من دوالر ونصف الدوالر یومیا

ھذا، .  ، دون أن ننسى وضع الالجئین الفلسطینیین المأساوي%28تتفق على أن نسبة الفقراء قد تجاوزت 
ً من  ُّ فیھ البترول والغاز المستخرجان في العالم العربي، وبالتحدید من منطقة الخلیج وخصوصا في وقت یدر

  .ى األمیركیة الرأس باألساسالعراق، مئات الملیارات الى خزائن الشركات الكبر

ً، األزمة الى تفاقم والفقر الى ازدیاد، في وقت تزداد فیھ شراسة الھجمة الرأسمالیة على كافة  إذا
في تقسیم )  ومعھا الحلف األطلسي(الصعد، وبالتحدید في العالم العربي، حیث نجحت اإلمبریالیة األمیركیة 

نان، وھي الیوم، تتابع أعمالھا اإلجرامیة ضد شعب فلسطین، العراق وفي زیادة الھوة بین الطوائف في لب
ً لشعار    .، وتسعى الى قسمة السودان على اساس طائفي وإثني"اسرائیل دولة الیھود في العالم"دعما



لكننا كشیوعیین وأممیین، نمیز انفسنا عن باقي حركات المقاومة عبر تحدید العوامل الخارجیة 
 ً ومن ھذا المنطلق .   المسببة لألزمات في بلداننا)  ا البنى التحتیة االقتصادیةومن ضمنھ(والداخلیة أیضا

الذي حققتھ االمبریالیة االمریكیة في بلداننا قد تحقق بسبب استطاعة ھذه االمبریالیة ان "  النجاح"نستنتج ان 
تنمیة النزعات تستفید من الظروف الذاتیة الضعیفة ضمن انظمتنا السیاسیة، حیث تعمل ھذه االنظمة على 

ً، لتسھل عملیة السیطرة على الجماھیر عبر .   داخلي مزدوج/الطائفیة والمذھبیة  لھدف خارجي داخلیا
ً نمط االقتصاد الریعي المسیطر في البلدان :  تغییب االسباب الحقیقیة الكامنة وراء الفقر واالستغالل وتحدیدا

تفیدة من نمط االقتصاد ھذا وللدفاع عن اسیادھم العربیة واالنظمة التي وجدت للدفاع عن الطبقات المس
ً تترك ھذه النعرات الطائفیة.   االمبریالیین المذھبیة بلداننا عرضة وفریسة سھلة للتدخالت /وخارجیا

  .الخارجیة من اجل السیطرة والھیمنة على مواردنا واوطاننا

 ً    دور الشیوعیین في ترسیخ الجبھة  المعادیة لإلمبریالیة–ثانیاً◌

  من أجل التغییر باتجاه اإلشتراكیةو

أن البرجوازیة  تسعى للخروج من أزمتھا عبر " البیان الشیوعي" یقول ماركس وأنجلز في مقدمة  
 من خالل فتح اسواق جدیدة بالقوة والثاني، من خالل تحطیم قسم من القوى المنتجة ؛ األول:  مخرجین

  .ورفع وتیرة إستثمار األسواق القدیمة

  : تحاول البرجوازیة القیام بھ الیوم  وھذا ما 

فھي، من جھة، تزید من نسب البطالة ، الى جانب إعادة تنظیم سوق العمل  باتجاه زیادة   
أشكال اإلستثمار وأسالیبھ، وتقلیص األجور والتقدیمات، وخفض معدالت التقاعد، في وقت  

ذلك ما یسمى بالدروع تتم فیھ حمایة أرباح الشركات المالیة والمصارف، وتقیم من أجل 
  .الضرییبیة

 وھي، من جھة ثانیة ، توسع رقعة عدوانھا العسكري المباشر لفتح أسواق جدیدة
ً عالمیة ثالثة، إنما بالمفرق.  واإلستیالء على ثروات جدیدة ... ویمكن القول أننا نعیش حربا

التي أوكلت (  ئیل فتحرك القوى العدوانیة للوالیات المتحدة  وحلفائھا في حلف الناتو وإسرا
، مھمات تدریب العصابات الفاشیة واإلرھابیة، لیس فقط في الشرق  ً ◌ً إلیھا، مؤخرا

أصبح یطال كل شبر من العالم، )  األوسط، بل في عدد من دول أفریقیا وأمیركا الالتینیة 
 یدءا بزیادة عدد القواعد العسكریة داخل بلدان أمیركا الالتینیة ووصوال الى كثافة الحشود

العسكریة التي تتركز في منطقة الشرق األوسط،، من شرق البحر  المتوسط باتجاه المحیط 
ً الى أفغانستان، كون ھذه المنطقة ھي األغنى بالنسبة لمصادر الطاقة  ◌ً ( الھندي ووصوال

والمعادن واألسھل من حیث إثارة الحروب، عبر الدخول من باب النعرات )  غاز، بترول 
الذي وضع في "  مشروع الشرق األوسط الجدید" ومن خالل محاولة تنفیذ الطائفیة واإلثنیة

 .أوائل سبعینات القرن الماضي وأعادت صیاغتھ ادارة جورج بوش في بدایات ھذا القرن 

ونود اإلشارة، في مجال عدوانیة النظام العالمي الجدید، الى قمة لشبونة الثانیة والعشرین لحلف 
راراتھا بدایة مرحلة جدیدة أشد خطورة من كل سابقاتھا، كونھا تتجھ بوضوح الناتو التي یمكن اعتبار ق

 ".االرھاب واالسلحة النوویة" الجدید -باتجاه تفجیر جدید في منطقتنا شعاره القدیم 



  كیف واجھنا، كأحزاب شیوعیة وعمالیة ھذین المنحیین؟

ً ف ً مھما ي النضال اإلجتماعي على أكثر الشك أن العام الذي یوشك على النھایة قد شھد  تصاعدا
ت التظاھرات الضخمة  ّ ◌ ّ ◌ من صعید وفي أكثر من بلد، خاصة داخل بلدان اإلتحاد األوروبي حیث ذكرّ
التي انطلقت في الیونان وفرنسا  واسبانیا والبرتغال وبلجیكا  بتلك التي جرت في النصف الثاني من القرن 

رت من وجھ أوروبا عبر الم ّ ◌ ّ ◌ ّ كتسبات التي حققتھا الطبقة العاملة والحركة الشعبیة العشرین والتي غي
  .مع األخذ بعین اإلعتبار كل أوجھ اإلختالف، التاریخیة واإلجتماعیة، بین ھذه وتلك... آنذاك

ونضیف الى تلك التحركات المواجھات التي جرت في منطقتنا العربیة، في مصر ولبنان وخاصة 
"  في فلسطین، ضد الحصار والتھوید وقرارات وقد رأینا في كل ھذه التحركات .  الخ"...  الترانسفیر  

والمواجھات، التي أسھمنا في اطالقھا بعد اللقاء اإلستثنائي الذي عقد في دمشق، بدایة مرحلة جدیدة من 
التنسیق والتعاون بین األحزاب الشیوعیة والعمالیة في العالم، إستنادا الى بعض بنود البرنامج الذي وضعناه 

قاء الحادي عشر، في نیودلھي، والذي أكد على ضرورات العمل بین العمال والشباب وفي المجاالت في الل
  .المطلبیة، مع تخصیص حملة استثنائیة لقمة األطلسي في لشبونة

، بغض النظر  ً ◌ً ً ومھم جدا ◌ً وإذا كنا لسنا بصدد تقییم ما أنجزناه خالل فترة عام، وھو كبیر جدا
ة التي قمنا بھا ومجاالتھا، إال أننا  ال بد أن نقول أن الشعار المطروح  للقائنا عن عدد التحركات المشترك

ً، على "   ترسیخ الجبھة المعادیة لإلمبریالیة"  الحالي،  یتطلب منا التوقف أمامھ واإلتفاق فیما بیننا، أوال
تقي بلقائنا السنوي وفي بدایة  األمر، أن نبحث كیف نر".  الجبھة المعادیة لإلمبریالیة"  مفھوم ومحتوى 

بحركة  ً ً من األشكال التنظیمیة التي خضنا غمارھا خالل السنوات العشر الماضیة، بدءا ً◌ ◌ً ونفعلھ، إنطالقا
ً بالنقاشات التي انطلقت منذ أكثر  مقاومة العولمة الرأسمالیة، التي تتخذ بورتو الیغري منطلقا لھا، ومرورا

ً الى ما ھو التي طرح"  األممیة الخامسة "  من عام حول  ◌ ً ◌ً ھا الرئیس الفنزویلي ھوغو شافیز ووصوال
  ". الجبھة المعادیة  لإلمبریالیة" موجود في عنوان لقائنا الحالي 

فنحن نعتقد أن تجربة الحركة المعادیة للعولمة، على أھمیتھا واتساعھا، لم تستطع أن تطور 
لتغییر، من جھة ، والى وجود نواة صلبة نجاحاتھا الكمیة الى تغییر نوعي،  كونھا افتقرت الى برنامج ل

ال "  األممیة الخامسة"  كما أن التوجھ الذي یبحث الیوم باتجاه ...  داخلھا، أي القوى الجذریة الحاملة للتغییر
، على الرغم من أن األفكار التي ارتكز الیھا ھذا التوجھ جدیرة باإلھتمام ً ◌ً ً وعاما   .یزال نظریا

ؤ مثل ھذه الجبھة یعتمد، باألساس، على تنظیم أدوات التغییر وقواه،  كلنا یعرف، بالطبع، أن  نش
  ...خاصة، على صعید كل بلد على حدة وفي كل منطقة، اذ ال یمكن أن نبدأ من العام الى الخاص

  . ال تزال جنینیة  انطلقت منذ أقل من شھرین تجربةلذا، نود في ھذا المجال أن ننقل لكم

 –اب الشیوعیة والعمالیة العربیة، دعینا في أواخر شھر تشرین األول  فبالتنسیق بین  بعض األحز
ً یساریا من 21أكتوبر الماضي الى لقاء یساري عربي ضم  ◌ً نتج عن نقاشات ھذا .   بلدان عربیة10 حزبا

مسألة مقاومة االحتالل والعدوان، دور الطبقة العاملة والحركة :  الذي ارتكز الى محاور ثالثةھي(اللقاء 
 بند، المھمات المرحلیة على كافة 12بیان مشترك حدد، في )  بیة في التنمیة، الدیمقراطیة والمساواةالشع

. 21 حزبا من أصل ال19وقد أرسلنا، باللغتین العربیة والفرنسیة، نص البیان الذي وقعھ (األصعدة    (
كمقدمة للتنسیق مع القوى لجنة متابعة مھمتھا وضع األسس لتجمیع صفوف الیسار العربي "  اللقاء "  وشكل 

الوطنیة والدیمقراطیة العربیة ولتوثیق عالقات التضامن األممي بین الیسار العربي والیسار العالمي، 



انطالقا من التأكید ان النضال الوطني والدیمقراطي واالجتماعي للیسار العربي یندرج ضمن معركة 
  .ر الوطني واالنعتاق االجتماعيالكادحین وشعوب العالم وأممھ المضطھدة من أجل التحر

إننا نرى في مثل ھذه اللقاءات اإلقلیمیة الجامعة مقدمة لتطویر حركتنا الشیوعیة والعمالیة باتجاه 
إذ ال یمكن مواجھة ھذه المرحلة العدوانیة المتقدمة ومنع .  تقویة الجبھة المعادیة لإلمبریالیة في العالم

ة والجماھیر الفقیرة والشعوب المضطھدة أوزار أزمتھا المستعصیة إذا اإلمبریالیة من تحمیل الطبقة العامل
د القوى السیاسیة الممثلة للطبقة العاملة  ولحركة الشعوب، اضافة الى ماذا ترید ھذه القوى  ّ ◌ ّ ◌ ّ لم تحدّ◌

  .وكیف ستصل الى إنجاز ما ترید

ً، على تطویر  ، مستفیدین من اإلنجازات "لقاء األحزاب الشیوعیة والعمالیة العالمي"  فلنتفق، أوال
ً في أشكال تجمیع كل القوى المعادیة لإلمبریالیة في مناطقنا، تمھیدا لتوسیع .  التي تحققت ولنبحث ثانیا

ً الى  نقاش عالقتنا ببعض القوى ذات المنطلقات اإلیدیولوجیة "  الجبھة المعادیة لالمبریالیة" ◌ً ووصوال
  . المختلفة
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