إعالن إنشاء
القسم المصري
لألممية الشيوعية (س-خ)
في الثامن من نوفمبر 2018

عاش المعلمون الخمسة
للماركسية اللينينية
(ماركس إنجلز لينين ستالين خوجة)
عاش الكومنترن/س-خ!
عاشت الستالينية الخوجية!

في هذه الوثيقة يعلن الستالينيون الخوجيون المصريون بوضوح تام
إنشاء القسم المصري للكومنترن (س-خ).

إنشاء قسمنا المصري مبني علي قرار الكومنترن(س-خ) بأن (كل
األقسام ستنشاء في الثامـ8ــن من نوفمبر وذلك للتدليل علي أهمية
إنشاء حزب العمل األلباني في نفس التاريخ من عام . )1941
نحن سعيدون وفخورون كذلك بأن الكومنترن سينشاء قسمه
المصري في الذكري السابعة والسبعـــ77ــين إلنشاء حزب العمل
األلباني (ح.ع.أ) ,وإنه لشرف كبير لنا وواجب عظيم أن نتبع معا
ومع رفاقنا بالكومنترن (س-خ) الطريق العظيم للرفيق أنور خوجة
ككالسيكي ومعلم خامس للماركسية اللينينية.
مهمة القسم المصري هو إعداد البروليتاريا المصرية للثورة
اإلشتراكية بهدف بناء دكتاتورية البروليتاريا عن قرب وبإتصال
بأهداف األممية البروليتارية ,نعني بذلك تحويل البروليتاريا
المصرية إلي قسم من جيش البروليتاريا الثوري العالمي ,هدفنا
كذلك ال يختف عن بروليتاريا كل البلدان فنحن نهدف إلي تدمير
النظام المجرم الرأسمالي العالمي ووضع حد لألبد لإلستغالل
المقيت وقمع البروليتاريا العالمية ,نحن نقاتل لإلشتراكية العالمية
والشيوعية العالمية لمصر شيوعية (!) في عالم شيوعي .
وحتي نحقق هذا نحن نتبع إرشاد الدروس التي ال تقهر للمعلمين
الخمسة للماركسية اللينينية (ماركس إنجلز لينين ستالين خوجة)
,ونبني كل تحركاتنا الثورية ونشاطاتنا علي الخبرة العظيمة للحزب
الشيوعي لإلتحاد السوفيتي (البلشفي) وكذلك حزب العمل األلباني
العظيم بقيادة الرفيق أنور خوجة.
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اليوم الحركة الشيوعية في مصر متشظية وغير منظمة ولزمن
طويل لم يوجد أي مركز ثوري يستطيع قيادة البروليتاريا المصرية
للقيام بدورها التاريخي ,ولبناء اإلشتراكية والشيوعية.
إن اليوم هنالك كثير من األحزاب والمنظمات ودوائر المثقفين تقول
زورا بأنها "شيوعية" ولكن في الحقيقة وبالنظر لمواقفهم السياسية
التي تنم عن فساد نظرياتهم ندرك تماما بأن هؤالء ليسوا إال
تحريفيين و إشتراكيين فاشيين يخدمون فقط الطبقات الحاكمة والتي
تريد فقط إطالة أمد اإلستغالل الرأسمالي.
إن هذا سيتغير جذريا بداء من اليوم وبإنشاء القسم المصري
للكومنترن(س-خ).
فالعدو في بلدنا أصبح عدوا عالميا ولذا إذا أردنا اإلنتصار فعلينا
تنظيم أنفسنا علي نطاق عالمي واإلطاحة بالنظام الرأسمالي العالمي
والرأسمالية في مصر خصوصا.
وطبقا للظروف في العالم العربي  ,الستالينية-الخوجية هي مسألة
تنظيم ومسألة نظرية وتكتيكات تنظيم الثورة البروليتارية العربي
بشكل عام ونظرية وتكتيكات تنظيم دكتاتورية البروليتارية العربية
بشكل خاص.

بروليتاريا عربية متحدة – قسم كل العرب الواحد للكومنترن
(ستاليني-خوجي) !
القسم المصري سيتبع بحزم المبادئ العامة للتنظيم المطابق لظروف
البلدان العربية بشكل عام وفي البلد العربية الواحدة بشكل خاص,
الثورة اإلشتراكية في مصر ليست إال جزءا من الثورة اإلشتراكية
البروليتارية في العالم العربي كله.
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وطبقا لعالقة الثورة اإلشتراكية فهي البناء التنظيمي للكومنترن
(س-خ) في العالم العربي.
قسم كل العرب يقود نضال التحرر من نير الرأسمالية في العالم
العربي كله ,ولإلستيالء علي السلطة السياسية لصالح البروليتاريا
العربية في كل العالم العربي ولبناء دكتاتورية البروليتاريا العربية
في كل أنحاء العالم العربي ,وأخيرا إلنشاء مجتمع الطبقي في العالم
العربي كله ,العالم العربي الشيوعي.
لذا فالقسم المصري ليس "حزبا" داخل الحزب ,إنما األقسام هي
فقط بما فيها القسم المصري جزء من الحزب الواحد – وهو الحزب
العالمي.
إن من يقود القسم المصري هو قسم كل العرب ألننا ننظر بصدد
اإلشتراكية في مصر ليس من منطلق قومي بل من منطق
الثورة ِ
أممي ومن وجهة نظر البروليتاريا العربية كلها كجزء من أقوي
أجزاء البروليتاريا العالمية.
القسم المصري يؤكد أن البروليتاريا العربية يمكن أن تتحرر من
نير وأغالل العبودية الرأسمالية فقط عن طريق إنشاء قسم قوي وهو
قسم كل العرب وإنشاء قسم في كل بلد عربي تحت راية قسم كل
العرب للكومنترن (ستاليني-خوجي).
وحدة البروليتاريا المصرية هي جزء من وحدة بروليتاريا العالم
العربي وتخدم األخيرة ,والعكس صحيح ,فالوحدة القوية والمنظمة
لكافة بروليتاريا البلدان العربية كذلك تقوي وحدة البروليتاريا
المصرية.

وشعار القسم المصري هو :الواحد للجميع  -والجميع للواحد!

4

فبدون تقوية الصراع الطبقي في مصر  ,نضال الحركة الشيوعية
العربية سيضعف ولن يكون قويا,والعكس كذلك ,وسنمنع هذا من
الحدوث عن طريق حشد القوي البروليتارية المصرية وحركاتها
للتوافق علي نطاق عربي شامل.
بهذه الطريقة الحركة الثورية العربية ستضرب بأقوي مقدرتها
البرجوازية الرجعية العربية.
هذا هو أسلوب العمل وطبيعته في الحركة الستالينية الخوجية في
العالم العربي ,وبدون هذا األسلوب للتجهيز والتنسيق بين الجزء
والكل ,لن تنتصر الثورة اإلشتراكية في مصر وال في العالم العربي
وسيكون أمرا مستحيال.
قسمنا المصري مبدائيا يخدم القضية الثورية للبروليتاريا العالمية
ويقويها عن طريق دعمه الدؤوب والمخلص للكومنترن (س-خ) ,
بشكل عام وفي بلدنا بشكل خاص.
القسم المصري هو من يحمل الوعي بالحركة الستالينية الخوجية
الطبقية للبروليتاريا المصرية.
القسم المصري ممثل الكومنتر(س-خ) في مصر وسيقود الصراع
الطبقي طبقا لهذه الظروف الخاصة.
القسم المصري المصري يطلب وبحسم القطيعة التامة وبال أي
إستثناء مع التحريفية الجديدة وكذلك القطيعة مع أي مواقع وسطية
أو إسترضائية تجاه التحريفيين الجدد.
الكالسيكيون الخمسة للماركسية اللينينية هم مرشدونا وخطنا العام
وخط تمايزنا الذي ال يقبل الجدال.
ونحن بشكل إلزامي نشارك وسنشارك في نشاطات الكومنترن.
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نحن ندعم البروبجندا وتحركات كل األقسام ونتضامن معها.
فواحد من من أهم المهام الملزمة لقسمنا هي الترويج الدائم وغير
المشروط للكومنترن (س-خ) ,ألفكاره ومستنداته النظرية ,ولجهازه
المركزي بما فيها تصريحاته  ,يعني ترجمتها للغة العربية.
سننشئ موقع القسم المصري كداعي ومحرض ومنظم للبروليتاريا
المصرية ,وأول منشوراتنا سيكون "اإلعالن البرمجي للثامن من
نوفمبر  "2018ألخذ أول تحركاتنا الثورية.

ليحيا الكالسيكيون الخمسة للماركسية اللينينية!
ماركس وإنجلز ولينين وستالين وأنور خوجة!
لتحيا الستالينية الخوجية!
لتحيا الذكري السابعة والسبعين إلنشاء حزب العمل
األلباني بزعامة الرفيق أنور خوجة
!
لتحيا الثورة اإلشتراكية البروليتارية العالمية!
لتحيا الثورية اإلشتراكية البروليتارية المصرية!
ليحيا القسم المصري! وليحيا قسم كل-العرب!
ولتحيــا األمميـة الشيوعية (الستالينية-الخوجية)!
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