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رشنات فرتة و�الل لينني وفاة بعد يا /ات م/تصف وحىت املايض القرن من لع ثال ث1ا �اض ل 
بالشفة 9ا الشام نضاال س:تالني بق9ادة لا يا جإيديولو يا س:و 9ّةEا Dحنرافات ش:ىتّضد  س: Fميي 

سارية«و ية »ل1ا ية مملأل ثا نا ّ ية«و ل ثا نا ّ 9ة »ونصف ل 9ة Oسكوالرتو بو�ار يFوا نضال ذU اكن. وRريها ل ّا  ل
يا ييت D يف ملWا سو 9حتاد ا فل ّ ية األحزاب مجيع ويفّ يو ّا ع نضال ذU أفىض وقد لّش: ّا تصار إىل ل  نا

9ّةe ساحق 9ة الوjدة iزوتعز لُبلشف يلس:ّوا جاإليديولو ّيا ّيلتّوا ةس: 9ة العامe nلطبقة ةنظمي سو ّا oي ف9ل ّ 
يةوال ّعا نضج درpة ورفع مل نظري لا ّا يايس و ل ية لألحزابلس:ّا يو ّا ع  رضور� حتضريا ذU اكن. لّش:

 حسق أpل من سواء تF}ظرهاّ اليت الكربى املعارك خلوض الاكدjني وساuر العامe nلطبقة
ية بناءو ّربجوازيةال ييت D يف �Dشرتا سو 9حتاد ا فل ّ 9ام أpل من أوّ ّثورة� لقا يةاإلّضد  ل ّمرب�  ل

يةال وحسق ّفا  .ش:

ن�اjات اكنت باهرة لا ية بناء يف لا نازيني Wىل نوDتصار �Dشرتا ييت D بق9ادة لا سو 9حتاد ا فل ّ ّ
تصار ثورة نوا ّا ية ل ّضد الرأسام لّ يةاإل ّ ّمرب� ب�ان من �بري Wدد يف ل  قوي اشرتايك معسكر Oوشلك لا

سكر موا�ة يف نظري اخلط ةّلص� ّقو� جتس:� مرب�يلاإل ملعا ّا يايس و ل ية eلحركةلس:ّا يو ّا ع  لّش:
يةال ّعا بالشفة س:تالني بق9ادة مل  .لوا

تدة ت� العظمى نوDتصارات املعارك فرتة �الل  ث أواسط من ملموا ّا /اتل  1947 حوايلّ حىت ث1ال
يةعال احلرب هناية بعد ّا ية مل ثا نا ّ يايس ضد و اإليديولو� ّالرصاع iكن مل، ل ّا ناهتا ّ�هتازيةDلس:ّ يتلو  ب
يةال املعركة اكنت. األعامل pدول Wىل ّر يني مجليع ئ1س:ّ يو ّا ع ي لّش: ّاأل ّث نيمم يةال هزمية يف ل¢مت ّفا  ش:

تلري ّا ييتD ق9ادة حتت ةله سو 9حتاد ا فل ّ يني Wىل اكن .ّ يو ّا ع ب�ان مجيع يف لّش: 9ادة ءبنا لا  جهبات قو
ية ّو يةالّضد  واسعة طن ّفا يةال اجلهبة سلسn يف jلقات ¢كون ش: ّعا يةالّضد  مل ّفا ّحتاد D بق9ادة ش:

ييت سو 9ا فل 9ق .ّ يني لFّس:بة� وريّالرض من اكن ذU لتحقو ّيو ع ب�ان مجيع يف eلّش:  مع يت�الفوا أن لا
ية ية �Dشرتا ّا©ميقرا ط ينيدميق معّ حىت فاقاتّات يعقدوا وأن ّ ي أو (ّنيªرجوازي طرا ّو 9 نيطن ّإصال  نيح

تعمرات يف باه ملس:ا تعمرات ش:وأ يةeل فعال معادiن) ملس:ا ّفا  .ش:

}اكك هذا Dت�الف ح بقة بني لوا ب�ان مجيع يف العامn لطا ية ّربجوازيةال والقوى لا ّا©ميقرا ط ّ 
ن لتحق9ق تهّحصو رضورته رمغ غريةّالص ّربجوازيةوال ّا يةال Wىل رصل ّفا ييت D دةبق9ا ش: سو 9حتاد ا فل ّ ّ

ثورة جناح ويف ّا ب�ان Wديد يف ل رش أورو� يف لا ّا 9ّل يا، ةق به · اكن س:وآ س نpا ّا ث ليبل ّوا  يف لملمت
ت بOّرس ّا بقة صلب يف غريّالص والربجوازي الربجوازي أثريل  دا�ل انعكس يّوا¼ العامn لطا

ية األحزاب يو ّا ع 9ّةEا Dحنرافات ّتفيش يف لّش: Fت ميي ّوا رش ّةفويصل ّا ت ةمل¿ �ّ بقي عاونل ي لطا ّوالربملا  ةن
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يةّوا© ّربجوازيةال ت إىل عا ّا نضال عن Âيلل ّا ية ل ثوري ضد الرأسام ّا لّ ّ يةاإل ّل ّمرب� 9ة« هذه. ل تحر ّا يف ّ  ل
رشت »املعارصة ية األحزاب يف نoا يو ّا ع توى Wىل لّش: يوعي  احلزب ويف العاملي ملس:ا شفي لش:ّا لُبلا

 .نفسه

يةال احلرب ا�هتاء بعد مÅارشة ّعا توازي مل بار العمل مع لو� ية، وطن بناء إلWادة جلا  رشع �Dشرتا
بالشفة يايس نظري Wاملي نضال خوض يف س:تالني بق9ادة لا 9ة س:و تحر ّضد ا يف ّ ل  أpل من املعارصة ّ

شفي واحلركة احلزب تطهري ية لُبلا يو ّا ع يةال لّش: ّعا نارص ت� من مل س لعا ّا  .Âةملتف

9ني Çلك تحر ّا يف ّ 9ون ذاخت ،ل تحر ّا يف ّ ي« من املعارصون ل ّاخلصو 9 ةص ّالقو ية نبذ«و »ةم  أساسا »ئا©غام
9هتم لتطوiر يةeل ةّالعام eلمبادئ وإ�اكرمه يفحتر ّامر 9ادة لين1/ّيةeا �س: تار� قو يةال ليالربو ّعا  تصدى. مل

بالشفة نظري حيفةلّصا يف نقرأ Dحنراف، لهذا بقوة لا ّا شفي ما eلحزب ةل  دWاءD إن«: ييل لُبلا
ية حنو Ðسري ب�ّ لك بأن القائل يn طريق حسب �Dشرتا  الطرق من اWدد هناك وبأن لكيا صأ
ب�ان Wدد مبثل 9ّةا لتجربة العاملي املغزى إ�اكر يعين ذU قول إن. حصيح Rري لا  القوانني إن. لُبلشف
ية من نلالتقال ةّالعام ّالرأسام ية إىل لّ هاّ اليت �Dشرتا  من جترªهتا ومتت سلوأجن مار�س كoشفا

ها هباّجرّ واليت سوأجنل مار�س طرف تالني لينني رهاّوطو طبقو  احلزب جتربة قاWدة Wىل س:و
شفي وا© ّا 9ة وÙلُبل سو ّا oي ف9ل ب�ان للك ملزمة يه ،ّ تجربة إن. لا ّا مية ل شفي يه eلحزب لعظا  لُبلا

يني لFّس:بة� معل مرشد ّيو ع شغ eلّش: ّوا ب�ان مجيع يف النيل  1»لا

يين  واحلزب ماو ذاخت يوعي ا لّصا ثورةّ لك ّأن يعتربان ح9ث متاما مغاiرا موقفالّش: ّتطور ا ل 9ة ّ ّا Fلّصي 
/رتن س:تالني خلط م/اقضا اكن يين  احلزب يقول. موالكو يوعي ا لّصا  وفاة من طويn فرتة بعدلّش:

يون ّمر قد بعيدة، فرتة م/ذ«: س:تالني يو ّا ع 9ون لّش: ّا Fهتم يف لّصيªّيلّشا جتر  ببعض ةّاصاخل ةخص
Åت. س:تالني أخطاء ُ¢كار ْ يينش:ّلزب ااحل دا�ل خطوط أخطاء ُ  ّا�هتازية اّإم اكنت فقد. لّصيوعي ا

ّساري« Ð9ّة أو »ة Fّتعل ما يف. ميي باهبا قي يةال س:بأ ّعا ُار¢كب ،مل ْ بعض ُ  أخطاء بعض تأثري حتت مهنا لا
رشنات، هناية م/ذ. س:تالني يا ث �الل مث لع ّا /ات،ل نات، أواسط وايةبد يف أ�ريا وث1ال  معل بعياألر
ي ّاملار ي ون�س: ّا  بعض تأثري حمارصة Wىل مكمثيلهم، شاويش ليو وتونغ Oيس ماو الرفاق وون،eلين1/

                                                   

شفي،  1 يفة ا بل  ُحص مترب 15ل  1948س¿ 
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ت القضاء بعد مث، س:تالني، أخطاء �ّ ئة اخلطوط Wىل درجيل ساري« ّ�هتازيةD من للك طاخلا ّا  »ةل1
9ّةEاو Fهناية يف قادوا ،مييEثورة ا ّا 9ة ل ّا F2».لنرصا إىل لّصي 

يوعي  احلزب واكن شفي لش:ّا ييت لُبلا سو 9ا فل ت« أيضا حياربّ ّا ّن ماو pلبهّا¼ي » طوiرل  ظريةeل
ّتاتوريةد إىل ّالصني حتويل أpل من وÙّا© عن لين1/ّيةeا تار� ك  موا�ة يف والفالjني ليالربو
ية« ّا©ميقرا ط رش9 ا©راسات معهد أقاíا Wلمية ندوة ففي. ملاو »اجلديدة ّ قا تابع ةل ية لا  العلوم ميألاكد

9ة سو ّا oي ف9ل ثورة يف �رى أن اخلطر من« ف9ه pاء تقرiرا األسايس احملارض زو�وف يي قدم ،ّ ّا  ل
9ة ّا Fا لّصيpلثورات منوذe ية ّا©ميقرا ط ية ّ يوية ب�ان يف لشعبا  زو�وف يي أيضا ّشدد. »أخرى س:آ

يات« أن Wىل تقرiره يف ية طا©ميقرا ّتاتورية�e خصويص شلك يه لشعبا ية ك ّا©ميقرا ط ثورية ّ  لا
تار� ثورة س:ياق يف« لسوبويف .أ أيضا كتب اإلطار نفس ويف .3»والفالjني ليeلربو ّا  تربز ل
ية ّا©ميقرا ط ية ّ ثورية eلسلطة Çجهاز لشعبا ّتاتوريةد من نوع حمتواها ح9ث من يهّ اليت لا بقة ك  لطا

nني العامj4»والفال. 

نظري« عنوان حيمل س:تالني مليالد عنيبلس:ّا ا¼�رى يف òرش مقال ويف ّا 9ةلس:ّا ةل ثورة يف ليFتا ّا  ل
ي ّالكولويا ل تحررية واحلركة ةن يةال لا ّو 9ا يف طن نوية يقإفر با ية جل توا Dئو بالشفة ّشن »س:  جهوما لا

9ة Wىل مÅارشا تحر ّا يف ّ ثورة مسائل يف املعارصة ل ّا تعمرات يف ل باه ملس:ا تعمرات ش:وأ  تؤكد«: ملس:ا
نظري ّا 9ةتلس:ّا ةل ثورة يف ليFا ّا تعمرات دا�ل ل ي سأÙملا jّل أن Wىل ملس:ا ّالكولويا ل ش وحترiر ةن ّا  عوبل

َه بودية، من دةملضطا ثورة بدون مس:تحيل أمر لعا ّا تارية ل ية�إل واإلطاjة لالربو ّمرب�  خفالل. ل
نوات /ذ األ�رية لس:ا يةال احلرب مو ّعا ية مل ثا نا ّ رشت ل نظام حمو نبإماكية تقول فكرة نoا ّا  س:تعامريD ل

تاج منط حتطمي دون ثقفني أوساط يف �اصة ّالرأساميل ناإل ب�ان يف الربجوازيني ملا تعمرة لا  ،ملس:ا
يةال ّربجوازيةال أن ّو تقالل Wىل حتصل لو ¢متىن طن D:ىل احلصول تأمل كام. سW ب�ها حمك فرصة 

}فاظ مع مس:تقn بصورة Dمنط حª تاج  اجلذرية jاتاإلصالّ لك جتنب ومع ّالرأساميل ناإل

                                                   

تالني،  2  Ùسأ س: حول  تاب خطا�ت الر1س ماو، ص 1958 مارس 10م ئ، يف  9وارت رشام101ك بعة   ،oس  ط
يات ا©:  يي زو�وف 3 ّطابع وخصو رشق، ص ية يف ب�ان ا ية ا لميقرا ب لشعط ّ1952 
شفي، Wدد : لسوبويف.  أ 4 توªر 19لُبلا  1951ك، أ
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ية ّا©ميقرا ط نظري األساس إن. ّ ّا نظر لو�ة ل تصور هو هذه لا يةلإل Oالاكوسيك لا ّمرب� . 5»ل
يف ثورية احلركة Oساند ّربجوازيةال ان«: املقال يضو تÂالص هبدف eلشعب لا  لوjدها الفائدة س:ا

ثورة مثار من ّا }اكك ل سلطة فوا ّا ية ل يا س:ا هاد قصد لس: شعب  ضطا ّا  هذه ان .اخلاص ب�ها يفل
njيةال اجلهبة من املر ّو تار� ¢كون ح�9 إال ممك/ة ل1ست الواسعة طن  كقوة فاR nWري ليالربو

nل مضاد وكقطب وحمددة مس:تقeيةال ّربجوازية ّو 9ث طن تار� ¢زال ال حو  Wىل قادرة Rري ليالربو
9ه ية امجلاهري نضال جتو تارية Rري لشعبا   .6»لالربو

9ة اكنت وفعال ية« م�ل لنظر�ت ةركزي Oسكالاكو ّا©ميقرا ط يةال ّ ّو 9ة »طن شو فاخلرو O لها ومنÅق 
ية« ّا©ميقرا ط يقاهتا »املاوية اجلديدة ّ يةال« تطبو ّعا ية »مل  العوامل بنظرية مسي ف� الالحقة جعالر

ثالث شرتك القامس. لا نظر� هذهّ لك بني ملا ّا يةال سأÙملا jل نبإماكية القول هو تل ّو  أو طن
ية لالكولويا ية ظل يف ن ّالرأسام ثورة عن ومبعزل لّ ّا تارية ل  eلنظر�ت قوية عودة ذU شلك لقد. لالربو
9ة يةاإل عن Oسكالاكو ّمرب� ية نظر و�ات واىل ل ّاأل ية مم ثا نا ّ  .ل

بالشفة نضال اكن لقد يا لا  ّتفيش Wىل ساWدتّ واليت ذ�رهاّ اليت العوامل إىل فÅاإلضافة ملWا
9ة تحر ّا يف ّ 9ة ماو لك}ا�ت اكن فقد ،Wاملي نطاق Wىل ل تحر ّا يف ّ ت بعض ل ّا رش أورو� يف أثريل ّا 9ّل  وقد ةق

نضال هذاّتطور  ّا يين Dحنرافّضد  ل  jلقاته إjدى يف ويؤدي سافرا ليصبح وÙّا© مسأÙ يف Eميا
}ويني طرد إىل األوىل شوفني لت1ا ية احلركة صلب يف ملكا يو ّا ع يةال لّش: ّعا 9ا يف فقط ال مل سال فيو  غ

ب�ان Wديد يف بل . »ت1}و طراز من« يعتربه س:تالني بأن رصح عندما ّحق Wىل ماو اكن لقد. لا
ّت ماو حماوالت أن شك وال  اكن س:تالني وأن فشلت قد 1953و 1952و 1951 س:نوات خفيeل

ته Ðس:تعد يين  واحلزب ماو بّرح ¿بلّسا لهذا. ت1}و طراز من بوصفه �ملوا يوعي ا لّصا لّش:
شوف هبجومات رشiن املؤمتر يف النيس:تّضد  Oخرو  .لعا

                                                   

ية « 5 توا Dنويـة و 9ـا ا يـة يف إفر تحرريـة الو يـة واحلركـة ا ثـورة الكولويا 9ة يف ا تا نظرية ا ئا سـ: ب جل ن ل ل ن ل ي س: يقل ّ Fّ طّ ل ّلـ ّ« ،
9ا، Wدد  نوغرا شاك� ا فسو ت  1950، 1ف

سابق 6 ّ نفس املصدر ا  ل
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نة تقول يوعي  eلحزب ّةاملركزي eلجا شفي للش:ّا ييت لُبلا سو 9الحتاد ا فل ّ 9ني Wىل جهوíا يفّ تحر ّا يف ّ  ل
سالف يو غا بقي ّالرصاع س:ياسة روح إن« :ل يوعي  احلزب يف ُبعد مالحظهتا ميكن ال لطا لش:ّا
ساليف يو غا نارصّتطور ت. ل ية لعا ّالرأسام ّت وال واألر�ف املدن يف لّ  إجراءات ّةأي احلزب قادة Âذي

Åة نارص قملرا ية لعا ّالرأسام نارص قوة تنايم إ�اكر إن ...لّ ية لعا ّالرأسام بعا فاقّالر هؤالء طرف من لّ  تو
،U¼ داد{ بقات رصاع حا ي الظروف ظل يف األر�ف يف لطا ّاحلا 9ا، ةل سال فيو غ  Wاءّإد عن جت ل
�الل بأنه يقول ا�هتازي njتق املر Dين ّا ية بني ةل ّالرأسام ية، لّ ّتد ال �وDشرتا 9 ناقضاتلتّا حت ّا  ةلطبق

يةامل تعلمنا كام ّار  اكنّ ا¼ي بو�ارiن طراز من �Dهتازيون عيّيد كام ختفت وإمنا ،لين1/ّيةeا �س:
ي نظرية Wىل iراهن ّر نارص حول ةجع  .7»اشرتايك نظام يف يةلّسلما لعا

تغل لقد 9و جمازر تونغ ماوOيس س:ا ما يين  احلزبّضد  Oش:يك اكي Oوشان نتانغ9لك يوعي ا لّصا لّش:
ية قواWده وإضعاف املدن يف �اصة شغال وكذU لالعام /رتن س:تالني òا ت بتحضري موالكو ّا  صديل
يةeل العاملي ّفا نازي ش: ّوا ته وقام ةل تصاب عوجام سلطة غ� ّا ي Rري بطريقة احلزب يف ل ّرش  و�الع�د ةع

1ش Wىل 9ادة ماو أطاح. يي-Oسون رòس�ونف يف p 1935انفي يف جلا 9ّةا لق� ّ اليت eلحزب لُبلشف
/رتن ركزها يونو مالكو يو ّا ع 9ون لّش: ّا Fحنرافاتّضد  لّصيD Dا ّ�هتازيةE9ّة Fبه ميي 9ة ش:و  يف Oسكالرتو
رش Rري يطرةلس:ّا إن. 1931 ّا ّيل سل ةع ّوا سلطة Wىل �ةمل ّا  هبا يعرتف مل ماو طرف من احلزب يف ل

/رتن /رتن ّديؤي مل كام أبدا، مالكو 9ة �افةّالص ّقتعل ومل مالكو سو ّا oي ف9ل  Wىل س:تالني وفاةّ حىت أبدا ّ
تقادات من أي  .»ُبلشفي Ð »28سميه ملا ماو نا

 ونظم موسكو يف كتn شلك لقد. فرتة أطول م9نغ وانغ خط دام لقد« :اخلصوص هبذا ماو يقول
ية ةّقو Wىل و�الع�د. بلشف9ا 28 ّاأل ث مم ّا ثةل سلطة Wىل اس:يطرو لا ّا }فظوا احلزب يف ل  طيn هبا حوا

 .8»اكمn س:نوات أربع

                                                   

7 Ùساليف،  رسا يو يوعي ا نة املركزية eلحزب ا ييت إىل ا سو يوعي ا نة املركزية eلحزب ا غ ا ل ش: eلج 9 ل ش: eّلج لّ فل  ماي 4ّ
نا1948  مجت، ¢ر

تالني،  8  Ùسأ س: حول  تاب خطا�ت الر1س ماو، ص 1958 مارس 10م ئ، يف  9وارت رشام101ك بعة   ،oس  ط
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شفي دا�ل eلخط بتصف9ته ماو ويعرتف يين  احلزب لُبلا يوعي ا لّصا : الوضوح Rاية يف بعباراتلّش:
يين احلزب �رخي ويف« يوعي ا لّصا  امجلود �زWة أحصاب اكن، W 1934ام إىل W 1931ام من، لّش:

سخون، ّالصني خصائص ينكرون العقائدي ثورة عن ما جتربة يFو ّا ية ل  jلول إىل أدى مما: س:الرو
ث �لقوى خطرية هزمية ّا بالد يف وريةل هزمية هذه اكنت وقد. لا  بني الواقعة املرnj ويف. بحلزنا �برية لا

سة }ب عقدهاّ اليت املوسعة جللا يايس  ملكا  املؤمتر وبني W 1935ام Oسوين يف املركزية eلجنةلس:ّا
س الوطين ّا  هذا العقائدي امجلود هنج Wىل �ما قضاء بحزنا قىض، W 1945ام يف انعقدّ ا¼ي بعال
ّ¿ّا¼ي   .9»�بريا رضرا بس

ّي داّمؤك ماو ويقول /رتن اWرتاف Wدم امضن /ذ«: الفرتة ت� يف الصمت والزتاíا �نقالبه مالكو  مو
سابع العاملي املؤمتر ية Wادت ما W 1935ام يف لا ّاأل ية مم يو ّا ع ش�ت يف لّتد�ت لّش: ي ملا ّا©ا  ة�ل

يين eلحزب يوعي ا لّصا  .10»لّش:

يين  زباحل دا�ل »اخلطوط رصاع« سأÙمل ماو قراءة إن يوعي ا لّصا نةلّش: يقة يف ملضما  قرار« ثو
سائل بعض حول تعل ملا ّا نة طرف من 1945 أفريل 20 يف Wلهيا املصادق »احلزب بتارخي قةمل  eلجا

يال قÅل شهرا أي 1953 ف9فري قÅل أبدا تFرش مل eلحزب، ابعلّسا املؤمتر قÅيل عةّاملوس املركزية  غتا
ثالث ا�� يف س:تالني، س eلمؤمتر ماو تقرiر أيضا ةّمر لّألو تضمنّ ا¼ي لا ّا  عنوان حتت ابعل

9ة احلكومة حول« تال Dف }ا�ت »ئ بالشفة لتصف9ة ماو قادهاّ اليت امحلn دتجّسّ اليت لكوا  لا
1ني ّا يةّضد « شعار حتت لّصين /ا فلنصلح«و »ئا©غام ش بطلّض� ويه »سoدرا ّا  رفعهتاّ اليت عاراتل
9ة العصابة شو فاخلرو O بالشفة لسحق ييت احلزب يف لا سو يوعي يف Dحتاد ا 9ا ل فش: ّ ّ ّ  .ل

                                                   

تار� 9 تاتورية الربو ية © تار تجربة ا ي من pديد حول ا ك خي ل لل ّ ّ بـاو، ّ 9ة pـني مـني  ئة حترiر اجلريـدة ا  ،� ي ّي F لـّص  29ه
سمرب   Ð1956د

يـة 1943 أ�ر 26 خطاب ماو Oيس تونغ يف  10 سري قـرار jـل األ يين  يوعي ا ّ، أمام مالاكت احلزب ا مم تفـ لـص لش: ّل ّ
ية يو ّا ع  لّش:
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يين  احلزب Wىل تونغ ماوOيس س:يطرة زتّ¢رك يوعي ا لّصا س املؤمتر يف �برية بصورةلّش: ّا  ح9ث ابعل
ييت D يعرتف مل. »تونغ ماوOيس فكر« مفهوم مرة لّألو طرح سو 9حتاد ا فل ّ ّUل أبدا بذÅوفاة ق 

9ة والص�افة س:تالني سو ّا oي ف9ل   .املؤمتر هذا انعقاد حول تعليق أدىن ّقتعل مل ّ

س املؤمتر س:تالني ّيدمع مل ّا ّشلك ّهألن ابعل Ð تصارا 9ا نا يين  احلزب دا�ل يفحتر يوعي ا لّصا  خيتلف اللّش:
}وية عن جوهره يف 9ة أشاكل من وRريها لت1ا تحر ّا يف ّ يةال احلرب بعد تتفّشّ اليت املعارصة ل ّعا  مل

ية ثا نا ّ  األخطاء من نامعيّ Wددا س:تالني ار¢كب لقد« 1956 يف يرصح ح9ث بذU ماو ويعرتف. ل
ساري« م9نغ وانغ مفغامرة ،ّالصني ّحبق ّا ية احلرب مرnj أواخر يف »ةل1 ث هلاأل ّا ية ّةوريل ثا نا ّ  ّا�هتازيةو ل

9ّةEا م9نغ انغو Fيا�نّضد  املقاومة حرب أوائل يف ميي �الل. س:تالني إىل ¢رجعان لكتاهام لا njمر 
ت حرب ّا بداية يف لنا Ðسمح مل حرiر،ل ّثورة� لا 9ة ةّاألم بأن معتقدا ل ّا Fعر لّصي{ّ oمارّا© خلطر ضس 

ي حرب قامت إن ّأ ش بعني لنا ينظر اكن احلرب قامت وملا. ةهل ّا ندما. كل  احلرب يف ترصنا عو
تصار أن يف iر�ب اكن تصار نا  Wايم يف شديدة Wلينا ضغوطه واكنت 1}ويلتّا رازّالط من نا

 »1950.11و 1949

ش غوطّالض« هذه  ّا ت Wىل ماو أpربت أWاله، بعضها إىل ضناّتعرّ واليت س:تالني من »ديدةل ّا  خفيل
Åاق ّإماكي سoوا ية احلركة من وطرده فض�ه ةن يو ّا ع  واحلزب ت1}و مع األمر وقع م�لام ّيةملعاال لّش:

يوعي  ساليف،لش:ّا يو غا بة كتا�ته Wىل جوهرية تعديالت بإد�ال فقام ل س:نا  املؤلفات إصدار مب
تارة يفت حبيث 1951 س:نة %ا تار� بق9ادة« عبارات ممهن�ة بصورة إEهيا ضأ  بق9ادة«و »ليالربو
يوعي احلزب ها مقاطع مهنا وأزيلت »لش:ا تعلقة امجلل وWديد مكلبأ 9ادي �©ور ملا  يف eلفالjني لقا
ثورة ّا يد ل يةال ّربجوازيةال متجو ّو  12.اخل...طن

                                                   

رش الكـربى « 11 نـة امل»لعـحـول العالقـات ا يايس  }ـب ا eلج، خطـاب مـاو يف Dجـ�ع املوسـع  لـّس: eلمك ّركزيـة ّ
يين،  يوعي ا لّصeلحزب ا سان 25لّش:  1956ن1 

شفي  12 /ظمـة Dحتـاد ا يـل القـارئ إىل دراسـة معمقـة قامـت هبـا  يل هذا الزتيـف  بلـ لالطالع Wىل تفا حن ي ُص ل ّ م
/دية، ورشت يف العدد  òا  W1980ام » خطوط ال�iز« من جملهتا 15لك
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يني أjد وهو رشام س9oوارت يقول تصني الربجوازيني مياألاكد  لقد« ماو كتا�ت òورش ¢رمجة يف %ا
نصوص خضعت نة لا تارة األعامل يف ملضما يقة كثرية تغيريات إىل %ا  حبيث الاكتب طرف من معو

¿ت دون فعال كتبه قد ماو اكن ملا مطابقهتا 'س:يطة، مجلn لFّس:بة� ولو نؤكد، أن ميك/نا ال  لتثا
سÂة إىل �لرجوع ية لFا  .»صلاأل

تقل �يف نفهم أن طبعا حنن Wلينا الصعب ومن تخفي ¢ك}يك من ماو نا 9ح لا  كتا�ته تنقو
ش غوطّالض« »تفادي«لـ ّا هاّاليت » ديدةل ه إىل س:تالني Wليه سمار شوف جوملا  س:تالني Wىل ملكا
يةو ّاأل ثة مم ثا لا  ال وضع يف شهر بعد س:يكون س:تالني ّأن مس:بقا يعمل iكن مل لو 1953 ف9فري يف ل

هجوم ذU وأن ةّ�اص. ت1}وي بوصفه بحمارته هفÐ 9س:تطيع بارش لا /رتن س:تالني Wىل ملا  موالكو
9ت يف حصل  ف9فري يف ّالصني ةسفار يف يتيف9سو وفد رأس Wىل بولغانني بتواpد تمربط قتو
 أيضا يضم ّالصني إىل س:يذهب وفد مضن س:ن�ده بولغانني، نفسه، الرpل وهذا. 1953

شوف ّت �رةّالز هذه ستّسأ وقد. 1954 يف ومكو�ن Oخرو 9نيو ماو بني األويل �الفeل تحر ّا يف ّ  ل
9ني سو يoا ف9ل ت�الف هذا. ّ شوف م/ه �سبّ ا¼ي لا هجوم يف ماو دمع Oخرو  صف9ةتو س:تالني Wىل لا

9ادة 9ّةا لقا ييت  احلزب يف لُبلشف سو يوعي يف Dحتاد ا 9ا ل فش: ّ ّ ّ  نيeّلص والعلمي املادي معّا© مقابلل
ساWدة بتقدمي الوWد و�خلصوص ن ملا ّا نا ذUّ لك .وويةل ّا إىل فعيد oماو انضامم مدى حول ساؤلل 

يال مؤامرة إىل òش:يطة بصفة تونغ Oيس 9ة س:تالني غتا 9ادة تصفو 9ّا لقا ّحتاد D يف ةلُبلشف
ييت؟ سو 9ا فل ّ 

يد ،أمر من iكن íام ت مّقدّ أنه �فاأل ّا يايس  ربiرل ياللس:ّا يوعي  احلزب يقول. س:تالني غتال لش:ّا
يين  خطرية أخطاء إىل ح9اته من مرnj آخر يف لتّحتو قد س:تالني أخطاء بعض إن«: لّصا
nىل األمد طويWصعيد و Ùكن ومل، ا©وi قد اكن ألنه الالزم قتالو يف إصال,ا املمكن من 
ية املركزية مÅادئ ا�هتك قد واكن، ما وبقدر ما jد إىل وامجلاWة امجلاهري عن انقطع ّا©ميقرا ط  يف ّ

 .13»وا©وÙ احلزب

                                                   

ت 13 تاتورية الربو ية © تار تجربة ا ي من pديد حول ا ك خي ل لل ّ ّ 9ة ّ ئة حترiر اجلريدة ا ّار�،  Fي لّصي باو«ه  »�pني مني 
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رشت 9ة نoا تحر ّا يف ّ يةال احلرب بعد املعارصة ل ّعا ية مل ثا نا ّ ييت D يف ل سو 9حتاد ا فل ّ  احلزب ودا�ل أيضاّ
يةال �حلرب Dòشغال ّأن امامت يعي س:تالني اكن. لشفيلُبا ّو نازيّضد  الكربى طن ّا ساuر ةل  خلوا

شفي مث احلزب �وادر يف الكربى هودات لُبلا بارة �ا ناء إلWادة بذلتّ اليت جلا  ق9ايس زمن يف لبا
تالحقة نDتصارات òوشوة شاطات ملا ناورات لFوا يّا© ملوا ّبلوما يةاإل ا©ول مع ةس: ّمرب� ّتطور و ل

9 احلزب ّةpاهزي أضعفت عوامل لكها ،معها العالقات ّاإليديولو يلس:ّوا ةج ّيا ّت ةس:  يّصدeل
9ّةEا لالحنرافات Fلقت ميي�يقظة وضعف ا-ّالرت من اWّام م/ا�ا و تخريب أعامل إزاء لا ّا  ل
يةاإل واملؤامرات ّمرب�   .ل

9ق òرش ّ}صاديةD القضا�« س:تالني فالر ية ق توªر يف »�لالشرتا ت املؤمتر قÅيل 1952 كأ ّا  عرش اسعل
شفي واكن eلحزب بالشفة س:تالني طرف من واسعة محn لبدء األساس لُبلا 9ة لوا تحر ّضد ا يف ّ ل ّ 
ية احلركة ويف احلزب يف واسع نطاق Wىل ªرزتّ اليت املعارصة يو ّا ع يةال لّش: ّعا }و ماو اكن فقد. مل  ت1و
سكر يف وRريمه ّ}صاديةD القوانني نفي iريدون Dشرتايك ملعا ية ةّيعاملوضو ق  هلم واكنت �لالشرتا
بالشفة، نظر لو�ة متاما م/اقضة نظر و�ة 9 نظر و�ة لا ّقو ية« ةم  قانون من جتعل »�لالشرتا
مية يهتم« يف مطلقا قانو لقا  .»�اشرتا

هر قÅل أيضا، س:تالني ىّتصد املؤلف هذا يف 9ة األوهام ّتفيشل بوضوح وفاته، من شأ تحر ّا يف ّ  ل
تعاÐش حول ّا سلم ل ّا يةاإل مع يل ّمرب� ّوإماكي ل تفاء ةن يةاإل عرص يف احلروب نا ّمرب�  eلقضاء«: يقول. ل
متي الطابع Wىل يةاإل حتطمي جيب eلحروب حلا ّمرب� ّ}صادية�9o Dةلنّا« أن �يف س:تالني ّوبني. »ل  ق
ي األكرث ّأ يةال احلرب بعد ةمه ّعا ية مل ثا نا ّ بعاهتا ل }صاد Wىل تو Dس كّتفك اكنت ق ّا يةال وقل ّعا  دةّاملوj مل
ش ّوا ّ¿ هذا. امnل ّن ةّالعام األزمة قّتعم يف الحقا بOس تفك هذا. »ّالرأساميل ظامeل ّا  من iزيد كل

سة نا فا يني اإل بني مل ّمرب� س تقلص بفعلل ّا ية وقل ّالرأسام يةال لّ ّعا ّي ب1هنم ف� احلروب جيعل مما مل . ةحمت
تفك هذا ّا 1هتم من أيضا iزيد كل سك ب�ان جتاه نWدوا  من �بري 'شلك ويضاعف Dشرتايك رملعا

ية إلWادة حماوالهتم ّالرأسام  ّأن رّتصو ميكن ال« eلينني املقطع هبذا دوما Ðسoشهد س:تالني اكن. لّ
هوري ّا 9ة ةمجل سو ّا oي ف9ل تعاÐش مواصn بإماكهنا ّ ّا يةاإل ولّا© مع ج/ب إىل ج/با طويn ةّملد ل ّمرب� . ل
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متي من احلني ذU وإىل. ايةّاEهن يف س:يF}رص ذاك أو هذا اّإم بة صدامات òشهد أن حلا  بني هير
هوري ّا 9ة ةمجل سو ّا oي ف9ل  14»ّربجوازيةال ولّوا© ّ

شفي eلحزب املركزية eلجنة عّاملوس Dج�ع يف ألقاه 15خطاب ويف   س:نة ولاأل Oرشiن 16يف  لُبلا
نوست جريدة مرة لّألو òرشته 1952 يةّالر س:Rال بة س:و س:نا  ،مليالده لعرشiنوا املائة ا¼�رى مب
نضال يف القادة وكفاءة احلزب دور تطوiر ّهتم ّةجوهري مسائل س:تالني طرح ّا . ّ�هتازيةDّضد  ل
ي ذي اخلطاب هذا يف س:تالني اكن ّاأل يةلا ةمه ّتار شفي  احلزب دّ¢هتدّ اليت eلمÂاطر متاما مدراك خي لُبلا
9ة وÙّوا© سو ّا oي ف9ل ياب ّة�هتازيD ّتفيش عن رصاjة Wّرب وقد ّ  يقول. احلزب دا�ل الوjدة غو

9ّ بصورة ذU ّومر. بحزنا مؤمتر عقد لقد« :واحضة مبرارة اخلطاب هذا يف س:تالني  ا،pّد دةج
�ري يعتقد وقد ت Dòس�ام نأ م/مك لكا ّا نا. بيF/ا Oسود والوjدة امل  Dòس�ام هذا منت� ال لك/و

نا حيب وال يعارضّ حىت فÅعضمك. الفكر يف الوjدة وهذه  .16»تقرارا

هدف وضوح ªلك واضعا ثل األمسى لا ية بناء يف ملمتا يو ّا ع  اخلطاب هذا يف س:تالني طرح ،لّش:
Ùش:ب1ب مسأO س:تطيعو« كفاءة أكرث �وادر ب¢رية ورضورة احلزب ق9ادةÐيول أنواع اكفة متيزي ن  ملا

Dنضالو ّ�هتازية ّا  مشعل ّسملسF من أيدي يف رّنفك أن جيب«: س:تالني فالر9ق يقول .»ضدها ل
نا عرشو ية هدف ليبلغ األمام إىل س:يحم4 من العظمي، م يو ّا ع  ّةشاب خشصيات إىل لهذا حنتاج ؟لّش:

ّت�ىل ي وقادة رفاق إىل الطاقة، من �ملزيد ت ّيا س: هم سونiّكر نيس:  �ريب أن معىن وما. ¼U نفسأ
ّمتك ليك اWام عرش مخسة أو أعوام عرشة إىل حنتاج وÙ؟�eّ وخملصا ح9اته ساّمكر قائدا  من ن�
شاء شعل هذا محل Wىل قادر و�eّÙ قائد òإ  .ملا

 واىل الوقت إىل حنتاج Çهذه pديدة �وادر �ريب ليك. iكفي ال ذj Uدوث يف غبةّالر دّجمر ولكن
9 احلمك معلية يف مسامههتم يو ّا م ّتعل أن و�eّ،Ù ةل 9ة األمور يف مواي  سلسn اكمل Oشملّ اليت لتطبيقا

متع بناء رفع يواصلوا ليك الفكري و�ازها وÙّا© وخطط �از  أWىل مس:تو�ت إىل Dشرتايك �ا
                                                   

ييت«: س:تالني:  ورد يف 14 سو ية يف Dحتاد ا 9حول Dتصار اEهنايئ لالشرتا ل � فن ّ ّ« ،1938. 
15 n9ل قوجامن عن جم حسق ¢رمجه إىل العرية  سان  Northstar Compass ب  2000نW 1دد 
نوست« جريدة  16 رشiن األول 16، »س:Rال  O1952 
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يول أنواع اكفة متيزي Ðس:تطيعوا أن فاقّالر Wىل نأو نضالو ّ�هتازيةD ملا ّا  أن ف9قّالر Wىل. هاّضد ل
يكه �رخيه بحزنا يعلمه لين1/يا، Wامال iكون Åل وخططه ¢ك}و ييت D مس:تقو سو 9حتاد ا فل ّ  كامّ
 .17»لينني رهاّتصو

ّتاتوريةد نظام متسّ اليت اخلطرية Dحنرافات بعض س:تالني وهيامج تار� ك  Âهتفّس حنو وتدفع ليالربو
ية نظام إىل ّا©ميقرا ط  يقول. مولوتوف م�ل �بارا قادةّ حىت طالت Dحنرافات هذه ،ّربجوازيةال ّ

9ق«: س:تالني  لقضية ح9اته يقدم أن مس:تعدّأنه  .لقضيo/ا Ð¢كرسا فاقّالر أكرث هو مولوتوف فالر
نا. احلزب  مولوتوف ف9قّالر ّإن. مع4 جوانب بعض يف ضعفه عن نتغاىض أن ميكن ال لك/و

باره 9ةاخل ؤونeلّش وزiر عت� ّار Åال ّخضم يف نفسه واpدا ،ج بلومايس س:تقا  مّقد ،»زلق« يد
يني  ّنأب ªريطاين دبلومايس إىل ضام ّالرأسام . بالد يف ªّرجوازية حصف òرش يبدؤوا نأ ميكهنملّ
نة Wمل بدون امنّالض هذا م�ل إلعطاء املاكن هو هذا اكن هل ملاذا؟ 1س eلحزب؟ ّةاملركزي eلجا  لأ

بقي Wّدو يه ّربجوازيةال ّنأ ّاجليل الواحض من  أشÂاص بني ّربجوازيةال حفّالص ¢روجي نأو لطا
ّ¿ إىل إضافة بحزنا  أن نبإماكنا لاكن حيدث أن لهذا مسح لو فوائد؟ ّةيأ لنا مّيقد لن األرضار بOس
ّتوق هجومات تبدأ ح9ث ظروفا عن يةّضد  لا يوعي  احلزبّضد و �Dشرتا ييت،D يفلش:ّا سو 9حتاد ا فل ّ ّ 
بداية يف ّةªرق يايس  اخلطأ هو هذا. مفضوح 'شلك مث لا  .18»مولوتوف فeلر9ق األوللس:ّا

ياسة مسأÙ خلطابا هذا يف س:تالني فضحهاّ اليت Dحنرافات ومشلت 9ّةا لس:ّا  جتاه لُبلشف
9 ّالقو هور�ت ّاحتاد طارإ يف اتم 9ة مجلا سو ّا oي ف9ل  عن وماذا«: مولوتوف م/تقدا س:تالني يقول. ّ
س eلهيود القرم بإعطاء اخلاطئ مولوتوف اقرتاح ّا 9ّنيف9يول oلر9ق فاحض خطأّ أنه ؟eملاذا. مولوتوف ف 

نا Dقرتاح؟ هذا مولوتوف فالر9ق قدم سأسا أي Wىل أساسا؟ Dقرتاح هذا م�ل pاء  ي©
تقالل ذات هيودية مجهورية يات توpد إEهيا؟ حنتاج أخرى jاpة فأية. ذايت س:ا 9ة قلأ  Wديدة مقو

                                                   

سابق امل 17 ّرجع ا  ل
سابق 18 ّ املرجع ا  ل
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ها اآلن لها أخرى طق/ا تقn م يا ملس:ا يا مس:تقn مجهور�ت وكذU تذا 1س. تذا 9ا هذا لأ  أو اآلن؟ فاك
ثقة Wدم يعين هذا هل تور لا ييت س:�© سو 9ا فل ييت ل ّ سو 9الحتاد ا فل ّ تهّ يا س:و 9ات؟ حول س:  19»مالقو

هام اخلطاب هذا يف س:تالني تعرض كام ياسة جمال يف م9كو�ن احنرافات إىل لا  الفالjني حنو لس:ّا
تربه »ضدها يناضل فهو و¼U الفالjني Wىل تفرض يرضبة أيّضد  قطعيا نهأ« �ويف  يعو

نة جر حياول »�هئا«  20.ضياWه يف معه املركزية eلجا
ُ ò9ة« مضن مقال ةّل مرّرش ألو 9ة ا تالني و يال  ّا شف لُبلتصف س:  : يف»غت

متدن، احلوار  5/3/2012، 3658 العدد، ملا
 

                                                   

سابق 19 ّ املرجع ا  ل
سابق 20 ّ املرجع ا  ل


