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 تنبيه من مكتبة الشيوعيين العرب!

 ونشره قبل انعقاد المؤتمر العشرٌن لٌونتٌف هذا الكتاب ف  ( أل  1

الخٌانً للحزب الشٌوعً السوفٌاتً، لذا فهو ٌخلو من أفكار شٌوعٌة 

 الخائن خروشوف المزٌفة.

 ( انحرف مؤلف هذا الكتاب بعد انعقاد المؤتمر العشرٌن الخٌان2ً

للحزب الشٌوعً السوفٌاتً، فأصبح بوقاً ألفكار شٌوعٌة الخائن 

خروشوف المزٌفة! ومن ٌقارن مؤلفاته التً صدرت بعد انحرافه 

بتلك التً كتبها قبل ذلك ٌرى الفرق شاسعاً كذك الذي ٌفصل الثرى 

 عن عٌون الثرٌا!

من ( قمنا بإسقاط "المقدمة" التً كتبها المترجم العربً لهذا الكتاب، 3

هذه النسخة االلكترونٌة، وذلك إلحتوائها على فقرات ال ماركسٌة، 

الحصول على موافقة إضطر المترجم إلقحامها ال لشًء سوى 

الرقابة الحكومٌة لطبع ونشر هذا المؤلف. وجود هذه "المقدمة" من 

 عدمها ال ٌقدم وال ٌؤخر، لذا قمنا بحذفها.

دون أي حذف او تغٌٌر  ( قمنا بنسخ النص الذي كتبه لٌونتٌف من4

 او تصرف او اضافة.

( بالنظر لعدم صالحٌة "الغالف الخلفً"، من النسخة الورقٌة 5

المتوفرة لدٌنا من هذا الكتاب، للنسخ بواسطة الماسح الضوئً، فقد 

 قمنا برقنه ٌدوٌاً بواسطة لوحة المفاتٌح.

 لذا اقتضى التنوٌه!   

 الصوت الشٌوعً
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 هذا الكتاب

د هذا الكتاب أروع تمهٌد وأحسن توطئة لدراسة اإلقتصاد ع  ٌ     

تٌنة بانً االشتراكٌة العلمٌة، ه الم  س  ع أس  ض  السٌاسً العلمً، الذي و  

على إٌجازه ودقة تعرٌفاته، وأصالة منهجه  – كارل ماركس. فهو

واف بالقصد، كفٌل بفسح المجال إزاء الدراسات  –وب عد مرامٌه 

العمٌقة الصعبة، التً ٌجدها القارئ الكرٌم فً أمهات الكتب 

لكارل ماركس وقسم  اإلقتصادٌة الرائعة وال سٌما )رأس المال(

)اإلقتصاد السٌاسً( من كتاب )ضد دوهرنغ( لفردرٌك أنجلز، و 

من مٌزات هذا الكتاب )اإلستعمار أعلى مراحل الرأسمالٌة( للٌنٌن. و

البارزة، سهولة التناول، وبساطة االسلوب، ومتانة العرض، وسالسة 

اللغة. وكل ذلك وأكثر فً تحلٌل منطقً متسلسل جّذاب، ال حواشً 

من الكالم فٌه، وال أثر إطناب ممل ٌكتنفه فجدٌر بالقارئ الكرٌم، 

ة دسمة، مقدماً انه مقبل على دراس وهو ٌتدبر هذا الكتاب، أن ٌعرف

تفتح له اآلفاق الرحبة، فً مجاالت الثقافة اإلنسانٌة، التً نحن فً 

نا التارٌخ الحدٌث فً طلٌعة  ع  ض  أمس الحاجة الٌها، وبخاصة، وقد و 

شعوب الشرق األوسط، على أثر ثورتنا التحررٌة الكبرى، التً 

الجزء المهم من العالم.  قضت على أقوى قالع اإلستعمار، فً هذا

ماهٌر المثقفٌن الكرام نقدم هذا الكتاب الجلٌل بهذه الحالة فإلى ج

 القشٌبة.

∞∞∞∞   ٌ  ∞∞∞∞أ قر  كتاب ال بد أن 

 فلساً  052الثمن                                                     

−−−− ◊ −−−− 
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