
 ما العمل اآلن؟ الجواب عند القوى الشعبية العربية!
من السهل  يهم م ه  الفهالق الة سهتي الرهم امها وله  التهلت ان ا هق رس  هت  الم سهم الرهم 

ارعههال للهه  الههن السيسههوتاتتنل لان اليهه  اا  هها المههواماص الرههم رلهه ل  ر ههستي مهه  روةهه  مههن 

ام  الشمء ال عب يلل اإلج وهي ايه  الةضتي السيسوتاتي اي  ماعوق الةان الل دي لالعشاتن. 

 سوا  : م  العم  اآلن؟ 

ماهب  لالمة لد ووع  و لسهوا  وهل : مه  الجدتهد الهبي تجهب اميهن؟ لب لن الل هض الهبي مضه  

رسجاض اارس ضي األال الملريي لر  اآلنل اشرم  اي  اام   شر  ش اكض يتل  شاائح الشعب 

لالرج ج ض.  و للج اص لاار  م ض لااائل العاوم السيسوتام ك ييل من مف وااض لملاجل ض

لجههت الجلههد الموههبل  ي ليههن تشههلد ان الشههعب  للبا كهه ن اههدد الشههلداء لالم هه وتن موشههاا ايهه 

السيسههوتام المعوهه ء المرمههاض و لرضههلت ض ا ههرلت الةههان الجدتههد ومهه  ل ماتههد ايتههن مههن الم هه واص 

ن شعب  غتا الرعداد  يت  الملااد لال و ض لاإل ااا اي  العو ء وةدا تسلق الاسوي المارفاص م

 لاإلمك ا ض. 

للن اةل  لن للبا الشعب و  ي ل ترعداو  ل داص ل ترج لاو . للكاا  اةل  لن الليهق الةه ئت  

ضههد  ضههتي العههاب لالمسههيمتن الرههم ل ههق وههبا الشههعب ايهه   غاوهه  ليههق ضهه ت تمهه اض اههدلاا  

اي  الراللل .. لاي  ال هالاض العاوتهي  مادلج .. اي  األال السيسوتاتي الرم تلريل  ال تف وا

 الرم تالول  لتسرما يم الول . 

يإبا لت تكن العاب يم لااد الدي ع ان ييسوتن الرم وم جهاء مهن دته اوتل يهإالت تجهب ان  

لوههتن الللتهه ض المرلههدص المشههراتي  تلوههلا مرلههدتن لر ههلتح العال ههي وتههالت ئكاة وههي وهه ئعم اسههو 

الرم تسيللن يتل  يم بلك تكلالن  د ادلا جاءا و مه  مهن لاجهولت  وأو ض األ م ن. ليم اليلفي

رج ه ل لاالت السيسوتاتتنل ألن اسوي من اللو ض األماتكتي الس تي المسهردتمي إلسهاائت  رغرهاق 

من اا دص العاب يم الللت ض المرلدص ئوم  يم بلك م  تلوب إلساائت  مهن الهدو و ض لالوه ئااض 

لي و ألشعي الرم راا  ايه  ااض السيسهوتاتتن يهم اليته لم السهلداء . لال لااتخ اللدت ي الملج

  يأضعق اإلتم ن تةرضم ان ل تكلن الم   العاوم سالل  يم تد المعردي ال لتلام.

وبا شئ تعاين ال غ ا لالكو ا يم والدا ل لتض ماب اآلن للام  ماب  مستن ساي اي  األ  .  

ان رةهلت مجهددا لسهال لاادرله  للااله  يهم المع دلهي  للاجب الةلى الشعوتي يم الهلون العاوهم

الة ئمههي يههم الماوةههي. لتمكالهه  ان رسعهه  بلههك مههن  ههال  ولاوههي ييسههوتن. يةههد مضهه  ايهه  ل لههي 

الاروهه ك لالشههي  السكههاي لالمسههيكم الرههم ااةوههض االههال  الرلهه د السههليتترم اةههد ك مهه  مههن 

األوها الاة وتهي لالجم وتاتهي المعاليهي السالاض. للبا لت رسرجب األلااب لاللاك ض لالجول ض ل

يهإن  لوهل م هويح لةتةهم وةهدا مه  وهل  ه مل م  تويق ايتن ئالش اع العاوم  للت ررج لب مع

ال  من ستسةو ول وبه الموسس ض الشعوتي. ألن دلاو  تكلن  د اارل ل لا ولض مجاد اائهدص 

 من الائد األافمي الاسمتي.

 مر  سترلاكلن؟!  

األلااب لالرشكتالض الشهعوتي السيسهوتاتي ايه  ا هرالق اللااله ل لاة هد  من وا  اريسض لل  

ول  رلدتهدا ريهك الرهم وهم جهاء مهن رشهكتالض ااوتهي ال لسهالمتي السهعل لاسهألل  : اتهن لسهل ت 

ل ههلااكت ال ايهه  كت يههم المعاكههي؟ مرهه  سههترلاكلن؟ كتههق ستسهه ادلن؟ الههت تلرههدلا للهه  ملمههي 



تهالن ان سه اي اللسههت  هد ا راوهض لان ليهق األشههااا  تةلمهلن وله  للاجهب تضههويعلن وهن؟ ال

مهه ل  ههدم  يههم مشههالع وههدت األ  هه ؟ ال رلاكههلالت لبا لههت ترلاكههلا مههن ريةهه ء ااسسههلت؟ لاتههي 

لبا لت رضهعلا الشهع ااض الافاتهي الرهم لميرملوه   م دا تي روة  للت ئال لكت مع ادت الموا بص! 

امض الل جي لل  ايع   لمو دااض لمشه اك ض  الن يم للميلو  ملضع الراستب يم س اي الوالء؟

اارس ضههتي يههم الههلون العاوههم لالعمههق اإلسههالمم. لم ههدا وههبه األمههلا لماوعلهه  وههل الشههعلب 

لالمافمهه ض الشههعوتي شههون المشههيللي شههون الغ يتههيل لمالهه  تارةهه  الرههأ تا للهه  األايهه . ليههم وههبه 

  اص الههدلا الشههعوم العاوههم الماليههي مههن الملاجلههي لال ههدات تاوغههم الراكتهها ايهه  مسههألي اسههر

لالمش اكي الشعوتي العاوتي لل  ج اب السيسوتاتتن. ييةد ك اض الةلى الشعوتي العاوتي اوا جمتع 

الماال  الس وةي واي  معات  و لةضتي لو ل ااع اي  الا ت من اللهدلد الرهم ي هيض وهتن اجهااء 

ن الشهو ب العهاب المهوماتن اللون اللالهد الكوتها. لتاوغهم كسها الله جا الاسسهم الهبي تلهل  دل

 للاجولت يم المش اكي و لر دي لش الن للمن تةق لااء ش الن. 

ي لكرس ء و إلش دص واض   السيسوتاتتنل لالةت ت وو دااض الرس لتي للاالمتي مهن شهأال  جهبب  

الشههوتوي للهه   ههسلق األلههااب يههم العلا ههت العاوتههي مههن  ههال  الت يوهه ض المايلاههي لاللاهه جا 

لالرك ء اي  يكهاص كهلن السيسهوتاتتن األووه    ه داتن ايه  ال هملد لله  مه  ل ال تهيل  الميعيعيل

لتض ول الةسو مهن الاضه   الهبي تهودي لله  اي اسهع لته    وهلاص ا مه  الل هض ل لته ل للته   

 ض  مي الليق المع دي. 

   وي باض رس  ت  ك ميي 

الللهه  ان اإلسههاائتيتتن اة ههد و وههلاص ا مهه  الل ههض اك هها مههن معاهه  لالههد مههن المعهه ام. ل 

تعميلن لية  لواا مج امام تامم لل  يال الل  ال لتلام ليةضهتي السيسهوتاتي وأسهاع ل هضل 

 و  ان ترغتا مهع مهالا الل هض شهك  متهاان الةهلى الةه ئت ئلتةهلت الله  ال هلتلام ايه  ا هرالع 

اللههدلد لرللتههد السههع مسهه لي مههن األااضههم مههن  ههال  اكوهها اههدد مههن السيسههوتاتتن للهه   هه ا  

اسرعم او  لسكال  . لالمعا  ال  ام ان اللكلمه ض اإلسهاائتيتي كيله ل ايه  رع  وله ل ار هبض مهن 

ييهت ر هدق اتهي لكلمهي  اليعب اي  الل ض لستيي ا جعي للضع الل  ال لتلام ملضع الرووتهق.

الرس  هه ض الماليتههي. وهه  جعيههض مههن وههبه  يههم الليهه ء و للراامهه ض الرههم ارورلهه  ايهه  اسسههل  يههم

الرس  هه ض مجههاد ئلتيههي  إل ههااء السيسههوتاتتن واوههب المة لمههي لالكسهه  . لاالههض رشهه  يلت  ههال  

اشا سالاض اي  األ   و جرم ا ض ل رارلم لاول ث ل ر   لله  ارتجهيل وتامه  وهم م ضهتي يهم 

ء اوههه  الهههوالد اهههن اااضهههتلت اشهههغ لل  اللةتةتهههي : اارهههااع األااضهههم لواههه ء المسهههرلوا ض للجهههال

لماااالت لماااتلت لاسرجالب   دمتن تللد ال ملسلوتن اي  التللد مهن كه  مكه ن لله  وهبه 

األال. لمن الماللف ض الرم لت رسض الماا وتن ان يراص الرس   ض لالمس لض ض وم الرم شلدض 

اه  ال  لهث مهن معه ام ااي  اسوي من السرتو ن لال رالع لم ه داص األااضهم العاوتهي. امه  المع

ولش بل الم ئي تلت إلرم ت اميتي الردمتا الش ميي الرهم   ولاص ا م  الل ض يلل واا مج ش الن

وهه دا ولهه  يههم الوداتههي لتلههلد وهه ااك  ههت جهه ء شهه الن لتضههسم ايتلهه  اكلههي اشههد اا  ههي ل سههلص 

 للللشتي لدو ء من سه لسن. لل هق شه الن يهم األسهولع الم ضهم ااهد مسهرعماص ا له   اهلا

تةهل  و  ر ه ا : ئئلهدتا   لوم يم األس ض  وعي من اااضم لم الشج اتي شها م مدتاهي  هاصل

 وي باض رس  هت  ك ميهي اةهلت وراستهبو  لوهم ررويهب ال هوا يةهو  . لرووتةه  لريهك ال وهي تةهلت 

ش الن لجتشن ك  تلت وةر  الماتد مهن الوشها لوهدت الماتهد مهن المسه كن لرجاتهق الماتهد مهن 

ا الماتهد مهن الواتهي الرلرتهي الرهم سهوق لةهلاض اللهرال  ان االكرله  لاسهرليكرل  األااضم لرهدمت



 ال  الراللل  ال ةت  الولت  سوع  لاشاتن سايل دلن ان رجاي  ت اي ألي مايق من الماايهق 

 يم الما وق الملريي. لن الجااد اسسن تعجا ان لتة ع  ااب تع د  وبا ال ااب اتل  المجاملن. 

 ع المسرعيي الاة و األاو 

لتةل  شتملن وتاتض بل اللجن الك لح : لان و دد مل د  ض مهع السيسهوتاتتن رراه ل  ااوهع  

اة و. لكيل  اة و مسرعيي ئلوم ل ق العاق لل ق الرلهاتل لالعهلدص لله  م ئهدص المس لضه ض ل 

لهبي لوم رعتد الوهايتن لله  الماوهع األل . لمهن اللاضهح ان وهبا العهدل الةهدتت اليهدلد ليعهاب لا

تالي مس لضي السيسوتاتتن ماب اآلن للر  ترهدل  يهم  وهاه.  ااـ د لفل ا لجلن الال سم ا تاال

مااتدا اي  ش متا البي     وعد  الجن من اللكت  و  اشها سهالاض لاهن كه ن تاهلي ان تسهرما 

 يم مس لضي السيسوتاتتن اشا سالاض. 

الرسها  لسهر الا األااضهم  كيلت تش    العاب لتلف  ولدلء ال  وا البي تس اده ايه  

و ههمض لل  مههي المسههرلوا ض لالوههاق الرههم ر ههدمل  لاكرسهه ب الشههعوتي الار  وتههي لههدى جملههلا 

   ههب وهه مع تعههد ماجههااض الالههب لالسههيب ماجههااض لواتههي مةدسههي. لكيلههت تعههد العههاب اوههداي  

مهع بلهك مه   ل د تجهمء مو لي لام تي ساللن. لاللا ع ان وبه اللاااص األسلا يم ر اتخ لساائت 

ا ورههض االهه  األ ههدا اتضهه  ايهه   ههداع الاهه ض يههم الشههاق لالغههاب اههن ا ااضههل   وههل اسههلا مالهه 

اللةتةتهههي. لمههه  ايضهههل  لايهههل اب السترهههل األماتكهههم  هههااا رعتهههتن مهههاا وتن دللتهههتن للم تهههي 

السيسوتاتتن العا  لل الع من االاع الرل ت  اي  الل ض لتره   لكك ها روايه  وهتن اللكلمه ض ان 

 اض اك ههها اميتههه ض الهههرال  لا هههرالع لاسهههرتو نل للترههه   لشههه الن ان تضهههع ايههه  الرههه اتخ رمههه

اإلسهههاائتيم و هههمرن ال   هههيل لبلهههك و سهههرجالب ميتهههلن تلهههلدي جدتهههد للههه  ييسهههوتن الملريهههي 

للسههك الت يههلق ااةهه ل السيسههوتاتتن. ليههم رةههدتا شهه الن ان األامههي الكوههاى يههم كتهه ن دللههي 

اتههد مههن العسهه كا الالامههتن يههم ااتههن لالارشهه ا يههم لسههاائت  اللههرال  وههم اامههي الل جههي للهه  م

  الكواى.

وبه وم  ولاص ا م  الل ض يم وعل رجيت رله ل ل هد تكهلن مهن الما سهب ان اضهتق شهتئ   

آ ا ترج لا ييسوتن لل  الماوةي لامةل . يلاه ك م هيلي مشهراكي وهتن لسهاائت  ئالرهم ل راتهد 

ةلص رسروتع ان رلاان  لص لسهاائت  ل لوهتن الللته ض ان تكلن اي  وا ااوم ال لسالمم م لك  ل

ئالرم ل راتد ان تواا اي رغتها ايه  مهلااتن الةهلى الااواهي الرهم سهملض لله  و للتماهي  المرلدص

للبا  ههدا إلسههاائت  ان رسهها  مههن امهها  لايهه  آسههت  وشههك   هه ا . المويةههي ايهه  جمتههع الةهه ااض

ضهغو ايه  الللته ض المرلهدص ليرلهاك العاتهق السيسوتاتتنل يسهلق رارةه  لله   تهاوتل وعهد ان ر

ولجي مك يلي اإلاو ب اإلسالمم. لاارةد ان األاو ء الرم رلد ض ان  اويهي باتهي باض ملا هس ض 

    ي تجاي ر اتعل  يم اماتك  لضاب العااق وم شمء من وبا الةوت . 

الماوةهههيل ل تسهههروتع ان تاوهههك وهههبه السهههراارتجتي لل اسهههراارتجتي مة ويهههي رشهههراك يتلههه   

ورشكتالرل  الشعوتي اس س ل ولتث ل تسروتع اإلساائتيتلن لاألماتكتلن ان تاسادلا وك  ويد اي  

لدصل لل ان تجدلا الساا  الهبي تهاتن للهت ان تعميهلا ايه  االهرلت وك مه   هس ء بوهالت للشهد 

  لاوت.



 


