
 !ّ� عامل العامل، احتدوا

 

�א���������ن�	��א������� �

 

 א����م���لא�����ل

���������و�����א�"��!�א� ������وא��
�א�+�*'(�)'�&��%א�$�#�� �

 

 

 

© # 

�،-��������ن�א��. 2013



شوف جهوماتّضد  س*تالني عن مدافعّ أنه "ىل تونغ �يس ماو رفُع ّبين مّ أنه و"ىل �خرو 3
6ني س*ياساتّضد  لنيس*تا لس*ياسات تحر ّا يف ّ 6ني ل سو ي:ا ف6ل لالرأسام اأ"ادوّ ا>;ن ّ  ّحتاد@ يف ّيةّ
ييت سو 6ا فل ها �ش6Jدها وقع الصورة هذه .ّ يوعي  احلزب طرف من جيوLرو يينلش*ّا هرّ ا>ي لّصا  ظأ

تالني لينني ،سجنلأ مارYس، لعمل مواصلّ أنه "ىل ماو  مرde إىل« أعامهلم ارّومطو بل س*و
 ماو يدمع اكن س*تالني وأن »تونغ �يس ماو فكر« mسمى ما حقhة يه »fديدة حقhة« يف »fديدة

 .تونغ �يس

ت هباّ;كذ األسطورة هذه ّا 6قي ارخيل يوعي  uلحزب حلقا يينلش*ّا ثورةو لّصا ّا  لقد الواقع يف .6ّةلّصيwا ل
َ أfل من عنيدا نضاال س*تالني yاض يوعي  احلزب فةلَشب يينلش*ّا  يايس،لس*ّا هّوخط ماوّضد  لّصا

نضال هذا ّا  هذا س*ن:~اول (س*تالني وفاة بعد إال يwهت�ي ومل 6ّةلّصيwا uلثورة األوىل املراeل م~ذ بدأ ل
 )الحقا س*نwرشها yاصة دراسة يف املوضوع

ثورةّتطور ّ لك أن يعتربّ ا>ي نفسه ماو ّهنإ ّا ~رتن س*تالني خلط م~اقضا اكن 6ّةلّصيwا ل  .موالكو
يوعي  احلزب يقول يينلش*ّا يون ّمر قد بعيدة، فرتة م~ذ« :لّصا يو ّا ع  جتر�هتم يف 6ّونلّصيwا لّش*

ّيلّشا hت .س*تالني أخطاء بعض من ةّاخلاص ةخص Lُكار ْ يوعي ش*ّلزب ااحل داyل خطوط أخطاء ُ
يين 6ّة أو »mسارية« ّا�هتازية اّإم اكنت فقد ،لّصا wّتعل ما يف .ميي باهبا قي يةال س*بأ ّعا ُارLكب ،مل ْ بعض ُ  لا

رشنات، هناية م~ذ .س*تالني أخطاء بعض تأثري حتت مهنا يا ~ات، yالل مث لع ثال ثJا  يف أyريا ول
نات، أواسط وبداية ي معل بعياألر ّاملار ي ونYس* ّا ~Jلينu،يس فاقّالر وون� شاويش ليو وتونغ ماو

تدرجي القضاء بعد مث، س*تالني، أخطاء بعض تأثري حمارصة "ىل مكمثيلهم، ئة اخلطوط "ىل ل¨  طاخلا
ساري« ّهتازية�@ من للك ّا J6ّة»ا و»ةل wثورة ا»هناية يف قادوا ،ميي ّا ن إىل 6ّةلّصيwا ل ّا  1.»رصل

6ة تwشأ ومل يوعي  uلخط ومعاداته ماو يفحتر شفي لش*ّا بعض، >° ;روج كام ح6اته أواخر يفلُبلا  لا
6ق وفاة بعد أيضا تwشأ ومل 6ة ظهرت لقد .س*تالني فالر  ±شاطه بداية م~ذ وتطورت ماو يفحتر

ثابت هدفه واكنيايس لس*ّا ّا ّث ل 6ة إزاeة يف أوال ل;مت Jين اخلط تصفو يين-uلينا تا لا ثورة حول لس* ّا  ل

                                                   

يين،  1 يوعي ا تالني، احلزب ا سأ´  لّص حول  ش* س* ّم  1963ل
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6ة إزاeة يف ذ° بعد مث، 6ّةلّصيwا توى "ىل اخلط هذا تصفو �يس ماو فكر« وإeالل العاملي ملس*ا 
 2.ّحم¹ »تونغ

يوم املطروح إن نارص مجيع "ىل لا ية لعا يو ّا ع ثورية لّش* 6ام لا يار لقا يةامل بني خ3¨ ّار  كام لينJ~ّيةuا Yس*
ها بقهتا س*تالني رهاّوطو سمار ية طو ّاأل ث مم ّا ثةل  قام ماو ¾ته، من .»تونغ �يس ماو فكر« وبني لا

يار ~رتن، س*تالني أن رصاeة أ"لن عندما خ3¨ال تايلو موالكو ¨ّ نني، واجنلز مارYس ل  اكÀ ليو
ثورة طريق وأن خمطئني، ّا يةال ل ّعا Âّين  "ىل يعمتد مل  .»تونغ �يس ماو فكر«ت

بار وقع لقد يوعي  احلزب وصول عتا يينلش*ّا سلطة إىل لّصا ّا  ألعامل ّةحرصي Äن:Ã6ة ّالصني يف ل
يق تقد;رÀ مع .»تونغ �يس ماو فكر« ق6ادة حتت احلزب هذا  والفالeني العامل ماليني Åور لعما

تصار أfل من حبياهتم واّحضّ ا>;ن Jّنيلّصينا ثورة نا ّا يةمرباإل "ىل ل �ّ  احلزب وصول أن نؤكد ،ل
يوعي  يينلش*ّا سلطة إىل لّصا ّا تصار ن:Ã6ة ،Yبري eّد وإىل ،اكن ل ثورية اجلهبة نا يةال لا ّعا  بق6ادة مل

ييت  ّحتاد@ سو 6ا فل يةالّضد ّ ّفا يين يوعيلش*ّا احلزب اكن جهبة ،ش* ترصت جهبة مهنا، جزءا لّصا  نا
يةال "ىل ّفا ي ش* ّو ّث روفّالظ أته سكر قوة تنايم ن:Ã6ة ذ° اكن .6ّةلّصيwا ورةuل  @شرتايك ملعا

سكر وإضعاف س*تالني بق6ادة يةاإل تلقهتاّ اليت القاتd الرض¨ت بفعل مرب�يلاإل ملعا ّمرب� يةال ل ّعا  مل
يةال حر�هتا رأس "ىل ¨لقضاء ّفا 3طاع ش* تÓاقه مرب�يلاإل ّالرأساميل العامل من Yبري جزء قوا  لوا

سكر ثوو @شرتايك ملع¨ ّا يةال رةل ّعا  .مل

بارش uلعون اكن ذ° إىل ¨إلضافة ييت  ّحتاد@ مهّقدّ ا>ي ملا سو 6ا فل  يف eاسام دورا س*تالني بق6ادةّ
تصار ثورة نا ّا 3اح ،1945 أوت ففي .6ّةلّصيwا ل Jش جا ّيني مرب�اإل لطرد مwشور� األمحر جلا ل

يني، يا¨ نا ي وذات ّالصني يف تصنيعا األكرث يه املقاطعة هذه ل ية ةمهأ سحب ملا .¨لغة تيجاسرتا  ±ا
ييت  ّحتاد@ سو 6ا فل سالم بعد مهناّ يا¨ن، س:ا  احلزب س*يطرة إىل املقاطعة تؤول أن "ىل حرص لا

يين يوعيلش*ّا ~ع لّصا تانغ مو 6و م~ا يطرة من لك ت Jfش حصول بذ° نّوأم "لهيا، لس*ا ّا ش حر;رل ّا  عيبل
ي ا>yاáر من هائل خمزون "ىل يا¨ ّا ن ها 3ةقّمؤ حكومة Lركزي وقع مwشور� ويف .ةل  ّحتاد@ معد

ييت  سو 6ا فل 3صاد�، عسكر�ّ ييت  ّحتاد@ م~ع وقد قوا سو 6ا فل تانغ قواتّ 6و م~ا تãدام من لك  دا;رن س*ا

                                                   

~اول ه 2 رشها الحقاس*ن:   .س*نwذا املوضوع يف دراسة yاصة 
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ث القوات "ىل uلهجوم آرäر وبور ّا  Jfش أجرى مwشور� يف القا"دة هذه من وانطالقا .وريةل
ت ّا ش حر;رل ّا تعداداته عيبل ّشن س*ا تانغ واتق "ىل جهامته ل 6و م~ا 6ق 1949و 1948 يف لك ن حتقو ّا  .رصل

6ون سارع مhارشة س*تالني موت بعد تحر ّا يف ّ 6ني ل سو ي:ا ف6ل  زباحل ق6ادة دمع "ىل احلصول ىلإ ّ
يين يوعيلش*ّا تو�ر ففي .لّصا شوف ومكو�ن بولغانني توfه 1954 كأ  �كني إىل نفسه �وخرو

6ادة دمع "ىل وحصلوا سÓاب ¨خلصوص �شمل صفقة مقابل 6ّةلّصيwا لقا ييت  ّحتاد@ ±ا سو 6ا فل  منّ
تãيل آرäر بورت 6ّ خمتلطة رشاكت أربع عن لوا wت جماالت يف :6ةيف6سو-ةصي ّا برتول عد;نل  لوا

س بوناء والطريان ّا 6ة قروض وتقدمي ،ّالصني لصاحل فنل  بوناء دوالر مليون 130 بقمية نيuّلص فإضا
ي معّاÅ يتأخر ومل .ّالصني يف eديدية سكة 6ني ينلّصا يفتحر 6ني uل سو ي:ا ف6ل  مساندهتم yالل من ّ

ّت ساندهتم 1955 يف ت3Jو مع قاربuل شوف لهجامت مو 6ة لألطروeات وس*تالني "ىل �خرو تحر ّا يف ّ  ل
رش;ن املؤمتر يف  .لعا

سب يين يوعيلش*ّا احلزب دمع لكو 6ّ لتصف6ة لّصا 6ادة ةبق 6ّةا لقا  mسمى وما ومولوتوف لُبلشف
شوف و"د »زبuلح املعادية اîمو"ة«بــ س من ّالصني �متكني �خرو ّا ن الحل ّا  وقع ،و¨لفعل .وويل

6 إ�رام ّاتفا س من ّالصني »متكني ةق ّا ن الحل ّا  س*نة وذ° لصنعها ّرضوريةال اðططات وإعطاهئا وويل
هر أربعة بعد 1957 6ة من شهر وبعد .مولوتوف طرد من شأ  ّحتاد@ إىل ماو يأيت ق@تفا

ييت  سو 6ا فل يل رفانع ز�رة يفّ  @شرتايك uلمعسكر ;كون أن يhwغي« هريلّشا ترصحيه ويعلن مجل¨
ييت ّحتاد@ هو الرأس وهذا رأس سو 6ا فل ية لألحزاب ;كون أن يhwغي ....ّ يو ّا ع ية لّش*  مجليع لوالعام

بõان يوعي  احلزب هو الرأس وهذا رأس لا ييت ّحتادالللش*ّا سو 6ا فل ّ« 

6ادة بني اخلالفات نإ 6نياو 6ّةلّصيwا لقا ّتحر يف ّ سو ل 6ا يةامل بني تناقضا Lكن مل تيفل ّار  لينJ~ّيةuا Yس*
6ةو تحر ّا يف ّ 6ا �رجواز� تناقضا بل ل  لقد .عظمى قوة يصبح أن ;ريد من وبني عظمى قوة بني مقو

شوف، س*ياسات اكنت  تصبح أن يف ّالصني لطموeات املعادية، 1959 من انطالقا ةyّاص �خرو
تغل "ىل ّالصني أfربتّ اليت يه عظمى قوة ّا ية فل 6ةلس*ّا وY¨الشرتا 6ة »حماربة«و ليwتا تحر ّا يف ّ  ففي .ل

شوف ألغى 1959 جوان �خرو 6 ّ@تفا ن ةق ّا تقى نةلس*ّا نفس من سÂمترب ويف ،ّالصني مع وويةل  لا
بعا .»ّالصني طموeات« من ّاحلد "ىل معه فقّوات ا;زهناور شوف طلب >° تو 6ادة من �خرو  لقا

hول »3نيصينJّ« ودبوج @"رتاف 6ّةلّصيwا تÓدة الوال�ت øس*يطرة لقوا  رفض كام ùيوان، "ىل ملا
سو Yوموي جزر حول ّالصني مطالب دمع  yالفاهتا يف نيuّلص معارض موقف ةyّاص ú واكن .�وما
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ند مع ّةاحلدودي يوعي  واحلزب ماو رفع ذ° "ىل فعل وYرد .لها يينلش*ّا نضال »سقف« من لّصا ّا  ل
6ةّضد  تحر ّا يف ّ سو ل ّا 6ّةل شوف مع يقطعا أن دون ف6ي: يuلش*ّ اّ"دو بوصفه يوا¾انه أو �خرو ّيو  .ةع

يوعي  احلزب ينخرط ومل يينلش*ّا نضال« يف فعليا لّصا ّا 6ةّضد  املزعوم »ل شو فاخلرو � س*نة يف ّالإ 
ييت  ّحتاد@ أقام عندما 1963 سو 6ا فل يقة "القاتّ يةواإل Yي6wدي مع ثو ّمرب� 6ة ل  عندماو ،;كاألمر
سو ا"دةمس من يûس 6ا ن األسلÓة "ىل احلصول يف تيفل ّا 6ة هؤالء أمىض أن بعد وويةل  م~ع قاتفا

شار ن األسلÓة ن:ا ّا شوف اإلطاeة بعد وحىت .وويةل يوعي  احلزب قادة سارع �خبرو يينلش*ّا  لّصا
ييت  ّحتاد@ ز�رة إىل سو 6ا فل ن العون وطلب ا»هتاين لتقدميّ ّا  "ىل الي-آن شو اقرتح ووويل

يف يف لكن .fديد من الوeدة قحتق6 جين�ر 6ة، طموeاهتم رفض جين�ر  ماو من اكن مفا مالقو
يوعي  واحلزب يينلش*ّا نار يف3حوا« أن إال لّصا 6ة "ىل »لا تحر ّا يف ّ هم "ىل ويأyذون املعارصة ل  تق"ا
ن« عن اÅفاع ّا ية قاطل ياú "ىل س*نوات عرشة من أكرث بعد س*تالني عند »ب@جيا  .غتا

6ة بغر;زهتا تعرف ّربجوازيةال اكنت �ال املفضوeني yد�ا وكذ° لطبقا هجوم ّأن ت3Jو مأ  "ىل لا
يةامل "ىل جهوم هو س*تالني ّار ّتاتوريةÅ وتقويض لينJ~ّيةuا Yس* تار� ك تغلوا ،ليالربو  املؤمتر س*فا

رش;ن ّشن تاله وما لعا يةامل "ىل شامل جهوم ل ّار ّتاتوريةد و"ىل لينJ~ّيةuا Yس* تار� ك  لكن ،ليالربو
ي ّالو �ال من نيسط يةامل لغطاء حباfة ;زال ما اكن ماو مأ ّار  مساندة "ىل ليÓافظ لينJ~ّيةuا Yس*
تفاف ّيقو والعامل ّالصني يف امجلاهري لوا يةاإل األطامعّضد  صيين كقويم مركزه يل ّمرب� رش يف ل ّا  قل

ã3ّل بõا مازالت ّالصنيف الغرب،و   .صنيعلتّا حنو األوىل خطواته ويف فام

يين يوعيلش*ّا بواحلز ماو ويقر ّي لّصا ييت  ّحتاد@ ويف العامل يف س*تالني ةøشعب سو 6ا فل  وأنّ
6ني تحر ّا يف ّ تار� فعل ردة خيشون ل تقر;ر ابقوا >° ليالربو  خوfة وأنور ماو من بتواطؤ رس� لا

ي اك�هتازيني األyري;ن هذ;ن ألن ّو ي ّ�هتازية@ �اكوسيك معارضة م�ل (نيسط ّالو تا;ن ةسط  ما) ±ش*لرب
يةامل لغطاء حباfة ز@ ّار بقة دمع "ىل احملافظة أfل من لينJ~ّيةuا Yس*  الاكدeة وامجلاهري العامd لطا

هم يف يةاإل غطرسة ّضد عرصا ّمرب� ية« هتدد Lزال الّ اليت بالغرية ل ّاÅميقرا ط  املاوية »اجلديدة ّ
ية«و ّاÅميقرا ط ّيلّشا ّ 6ة »ةعب  يعارضون«و ،»ملاك øشلك س*تالني رفض« يعارضون مه >° .جاخلو

يين يوعيلش*ّا واحلزب ماو يقول .مهنم »امجلاهري تنفر ال«ّ حىت »واeدة برضبة "ليه القضاء  :لّصا
ي تقhل ال« ّاأل س ة�لب ّا Jني احقةل ف6تسو  دامئا يظهرون فهم .الطريقة هبذه س*تالني ±ش*مت أن "ىل uل

س ّحتاد@يوعي يف ش*ّلزب ااحل قادة انفصل لقد .بذاYرته م:ش*ب�ني ّا ييت ل  øشلك امجلاهري عنف6و



6 

 يف ألهنم فذ° حلظة، أي يف س*تالني øش*بح �دد;ن ومالحقني بأهنم ونحيّس اكنوا إذا .خطري
6قة س يصطدمون حلقا ¨ّ يق خطل ّيلّشا uلجامهري لعما  .لس*تالني الاكمل الرفض جتاه الواسعة ةعب
شعب  إeاطة "ىل جيرأ ال خروشوف الزال ّا ييت ل سو 6ا فل سكر شعوبوّ  "لام شرتايك@ ملعا

ت ¨ّ رس قر;رل ّا رش;ن، املؤمتر يف ألقاه يّا> واكمل øشلك س*تالني ;رفضّ ا>ي يل  األمر ّألن لعا
ّتعل بعده امجلاهري م~ه سJ~فر تقر;ر، صادق �ري بتقر;ر قي  3».عهنا خطري øشلك يو

يين يوعيلش*ّا واحلزب ماو ويفضح 6 م~طلقاهتم لّصا ّالقو هجوم يف ّربجوازيةال ةم  .س*تالني "ىل لا
بõان ق6قةلّشا األحزاب مع "القاته يف يبدي س*تالني اكن، أ"اله ق6ل وكام« :يقول  ق6قةلّشا لوا
ية إىل ما م6ال hرية و´ّاÅ ف6نشو تخفاف هو هذا وقوام. لكا تقاليل ¨لوضع س*@ ساوي س*@  مل:وا

ية لألحزاب يو ّا ع بõان لّش* ية لوا ية الوeدة يف Y@شرتا ّاأل  4.»مم

ت دمع ّا رس رقر;ل ّا 6ة واألطروeات يل تحر ّا يف ّ رش;ن uلمؤمتر ل  :لعا

ّإ« يني حنن، ملق3نعون نان يو ّا ع ية ن@تقادات بأن، Jّنيلّصينا لّش*  املؤمتر يف طرحتّ اليت س*القا
رش;ن يوعي  uلحزب لعا ييت  ّحتاد@ يفلش*ّا سو 6ا فل يد س:سمحّ تأ ¨Y ية العوامل مجليع ل ّ اليت ب@جيا

ية تدابري خ~قهتا س*يا ياة "ىل fديد من تتف3ح بأن ةمغلوط س*  حزب ّوبأن، ماكنّ لك يف حلا
ييت  ّحتاد@ وشعب سو 6ا فل نضال يف أيضا كربأ حبزم وeدهتام س*يوطدانّ ّا  Yبري ش*يوعي جممتع لبناء ل

يةاإل ùرخي يف ú سابق ال ّسا ن بة العامل يف دامئ سمل س6Âل ويف، ± تجربة حول (».طقا ّا يةلا ل ّتار  خي
Åّتاتورية  5».تار�ليالربو ك

يطا قذرا دورا ماو ولعب شويف @نقالب دمع يف ±ش*و ت و�اخلرو ّا Jنيuلس*ّ صديل  ّحتاد@ يف لينتا
ييت  سو 6ا فل 6ة أدانواّ ا>;ن وyارfهّ تحر ّا يف ّ يوعي  احلزب ّإن« :ل ييت  ّحتاد@ يفلش*ّا سو 6ا فل  ¨رش قدّ

                                                   

يين،  3 يوعي ا تالني، احلزب ا سأ´  لّص حول  ش* س* ّم  1963ل
تار� « 4 تاتورية الربو Å ية تار تجربة ا يمن fديد حول ا ك خي ل لل ّ ّ ّ 6ة »ّ ئة حتر;ر اجلريدة ا  ،ّ wي لّصي باو«ه ، »¾fني مني 
سمرب 29  m1956 د
شات اليت دارت يف اج�ع  « 5 نا yّالصة ا ق يوعي مل نـة املركزيـة uلحـزب ا تابع  يايس ا 3ب ا ش*ّموسع  uلج ل لـس* ّل uلمك

يين سان 5، »جمينجباو«، جريدة »لّصا  J1956ن، 
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 املؤمتر أبدى ولقد. ذ° يف ينجح وهو، األخطاء هذه عواقب وإزا´ س*تالني أخطاء إصالح
رشون يوعي  uلحزب لعا ييت  ّحتاد@ يفلش*ّا سو 6ا فل  إزا´ "ىل العمل يف ¨لغة وجرأة عظ� حزماّ
 نإو. س*تالني أخطاء عواقب وحمو، س*تالني أخطاء خطورة ت6Âان و"ىل، س*تالني تقدmس
ي ّاملار ي نيYس* ّا ~Jلينuّي "ىل يعطفون ومن ني ية ةقض يو ّا ع هود ونmساند، لكه العامل يف لّش* ّ اليت جلا

ها لبذ يوعي  احلزب ي ييت  ّحتاد@ يفلش*ّا سو 6ا فل بون ومه األخطاء إصالح بغيةّ ّتلك نأ يف غرا  لت
6 فاقّالر ¾ود سو ي:ا ف6ل نÃاح نيّ ت ل¨ ّا  ليd بني يمت لن أخطاء إصالح أن اجلالءّ لك اجليل ومن. امل

هود بذل لزمmس*ت هذا إن بل، قصري أمد ذات Lكن مل األخطاء هذه نأل، وحضاها  ةّمد yالل جلا
d6ّ طوي Â6ام وريّالرض ومن، ا±س 6ق بعمل لقا  احلزب أن من واثقون وحنن. وLربوي إيديولو� قد

يوعي  ييت، ّحتاد@ يفلش*ّا سو 6ا فل  ال صعو¨ت "ىل مىض ف� تغلبّ ا>ي العظمي احلزب هذا ّ
بلغ أيضا الصعو¨ت هذه "ىل ريب دون دوما س3Jغلب، حتىص ته يو ّتكر 6».ي�ا  أخطاء« عبارة رت

 !!! مرات مثاين وeدها الصغرية الفقرة هذه يف املزعومة »س*تالني

يين يوعيلش*ّا واحلزب ماو دمع ّيلّشا عبادة« �فطة حتت س*تالني "ىل uلهجوم لّصا  :»ةخص

ش Åى Yبرية حظوة "ىل eاز أن بعد، س*تالني نأ بيد« ّا ييت  ّحتاد@ داyل يف سواء، عبل سو 6ا فل ّ
Jين اخلط بتطبيقه، yارfه أم بالغة خطأ يف وقع، حصيÓا تطبيقا uلينا  و"ارض ّاخلاص دوره يف ملا

6ادة ي لقا ّامجلا ّيلّشا øسلطته ةع  خمالف طريق يف سارت أعامú بعض ّأن ذ° عن وجنم. ةخص
يةامل ملبادئ ّار  7».لينJ~ّيةuا-Yس*

تãالص بإهامú، س*تالني إن« نعز´ األخطاء من روسّاÅ س*ا تعل، العا�رة ةئاجلزي، ملا ّا  ببعض قةمل
شالك ّن أن mس*تطع مل، ملا  ولقد. طويل وملدى بأرسها ةّاألم ّمتس فادeة أخطاء إىل لحتوها بيتج

ّيلّشا بعبادة فأكرث أكرث ;زديه، ح6اته من األyري اجلزء يف، س*تالني راح  نظام خفرق. ت  ةخص
ية ّةاملركزي ّاÅميقرا ط 6ادة بني امجلع ونظام احلزب يف ّ ي لقا ّامجلا ي ةع سؤو ّوا ل  إىل قاده وهذا. ّةالفردي ةمل

                                                   

تار� « 6 تاتورية الربو Å ية تار تجربة ا يمن fديد حول ا ك خي ل لل ّ ّ ّ 6ة »ّ ئة حتر;ر اجلريدة ا  ،ّ wي لّصي باو«ه ، »¾fني مني 
سمرب 29  m1956 د
سابق 7 ّ املرجع ا  ل
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نضال نإ« :أيضا ونقرأ .8»فادeة أخطاء بعض اقرتاف ّا ّيلّشا عبادةّضد  ل ناء ّنُشّ ا>ي ةخص  ثأ
رش;ن املؤمتر يوعي  uلحزب لعا ييت  ّحتاد@ يفلش*ّا سو 6ا فل يو خيوضه وجشاع عظمي نضالّ عيو  ش*

ييت  ّحتاد@ وشعب سو 6ا فل hات إلزا´ّ 6ة لعقا  9».ماماأل إىل مسريهتم تعرقلّ اليت جاإليديولو

3وية من ماو موقف ساندة لتJا شوف تقارب مو   :ت3Jو مع �خرو

سالف فاقّالر اكن إذا« يو غا  إن. مفهوما ذ° ;كون فقد، س*تالني ألخطاء yاصا Yرها ;ك~ون ل
سالف الرفاق يو غا  عن عõuفا مثينة ¾ودا وبذلوا، املايض يف عسرية ظروفا عرفوا قد ل

ية ي ساتّساملؤ يف قواّحق قد ومه. Y@شرتا نا ّا ع نظامت من و�ريها ةلص ي ملا ّ@ج�  ¨إلدارة yربة ةع
ية ّاÅميقرا ط ناس أنظار كذ° لفت مما، ّ شعب و. لا ّا يينل  متتّ اليت يةلّسلما سويةل:ّ¨ بّ;رح لّصا

ييت  ّحتاد@ بني سو 6ا فل بõانّ ية لوا 6ا، ¾ة من Y@شرتا سال فويو  10.»أخرى ¾ة من غ

hاركة س*تالني مع �زا"ه يف ت3Jو مساندة تقارب مو شويف لا 3وي �اخلرو  احلكومة ¾ود نإ« :لتJا
6ة سو ّا ي: ف6ل ييت  ّحتاد@ بني العالقات حتسني س6Âل يف ّ سو 6ا فل 6اّ سال فويو  احلكومة بويان، غ
6ة سو ّا ي: ف6ل ييت  ّحتاد@ بني جرتّ اليت واحملاد$ت 1956 األول �رش;ن 30 بتارخي ّ سو 6ا فل  يف نوبولوياّ

ثاين �رش;ن شهر ّتؤك، 1956 لا يوعي  احلزب عزم دل ييت  ّحتاد@ يفلش*ّا سو 6ا فل  واحلكومةّ
6ة سو ّا ي: ف6ل 6ةاخل العالقات يف املايض أخطاء حمو "ىل ّ ّار يا حموا ج ت هذه ولك. ئهنا ّا  من دابريل

ييت  ّحتاد@ fانب سو 6ا فل ّي يف يؤدي هام قسط يهّ يد ةقض ت طتو ّا تاري األممي امنضل  11».ليالربو

تãيل يينلس*ّا اخلط عن لا يةاإل مؤامرات مقاومة يف لتا ّمرب� لالرأسام إل"ادة ل Âّين و ّيةّ  خطت
شوف �خرو: 

                                                   

س 8 ّ املصدر ا  ابقل
سابق 9 ّ املصدر ا  ل

سابق 10 ّ املصدر ا  ل
سابق 11 ّ املصدر ا  ل
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شوف، ودمع س*تالني بإدانة األمر يتعلق عندما بقات أن ماو يدعي �خرو  ّحتاد@ يف زالت لطا
ييت  سو 6ا فل يع رؤوس صدعّ أنه eني يف uلقمع رّمرب ال وأنّ يوعي  واحلزب هو مجلا يينلش*ّا  لّصا

يةuل اخلالق تطو;رمه«بـ ّامر 3داد بتواصل ¨لقول »لينJ~ّيةuا Yس* بقي ّالرصاع حوا  ظل يف لطا
ية ~ات هناية يف رصح عندما لس*تالني ونقدمه Y@شرتا ثال ثJا  اآلن يقول .Äطبقة ّربجوازيةال بتصف6ة ل

سا 'ما ّتاتوريةد نأ رمغ« :Yمعا تار� ك ثورة بقا� ملاكحفة أيضا ّرضورية ليالربو ّا سة ل  داyل Yاملعا
بالد بقات "ىل القضاء بعدّ حىت لا مثرة لطا 6ة ملس:ا  وال (األساس يف uلثورة املعادية القوى تصفو
بقا� هذه "ىل ùم øشلك القضاء ميكن تعامر دام ما لا  Lكون أن لها يhwغي فانه، )موجودا س*@

ية بصورة مو¾ة ّر يال القوىّضد  ئJس* ّعدوا تعامرية ةن 6ةاخل س*@ ّار Â ال ....خطرها Åفع ج ّا  كام ثل:ش
بقي الزناع eدة �ز�دة املايض يف بقات امضÓلت وقد لطا  عرقd من ذ° "ىل يرتتب ما وال، لطا
يةّتطور ل ّاÅميقرا ط ية ّ يوعي  احلزب إن. س*تالني فعل كام سلميا راّتطو Y@شرتا  ّحتاد@ يفلش*ّا

ييت  سو 6ا فل ّ لك حصيح يشء وهذا، eازما إصالeا سأ´ملا هذه يف س*تالني أخطاء أصلح قدّ
Ó12».ةّالص 

شوف أطروeة دمع ت حول �خرو ّا سلم لّحول ّا لالرأسام من يل ية إىل ّيةّ  Y@شرتا

يين يوعيلش*ّا احلزب ا"رتاف ته لّصا نيا 6ة uلهجمة تصديه وبعدم خب تحر ّا يف ّ بادئ "ىل ل  ةّالعام ملا
يةuل ّامر  املؤمتر يف مرة ألول »الربملاين الطريق« مسأ´ خروشوف قدم دماعن« :لينJ~ّيةuا Yس*

رش;ن يوعي  uلحزب لعا ييت،لش*ّا سو 6ا فل ترب ّ يوعي  احلزب عا يينلش*ّا ، عظ� خطأ اكن هذا أن لّصا
ية uلنظر�ت نقضا اكن يةuل س*األسا ّامر يل لينJ~ّيةuا Yس*  .اإلطالق "ىل قhوm úس*تحو

6ة ّألن نظرا ولكن ية مرeلهتا يف ذئق3و اكنت خروشوف يفحتر تدا ئ@  احلزب قادة ;كن ومل، ب
يوعي  ييت لش*ّا سو 6ا فل ي اîادالت أ$رواّ ّا ~ا، ُبعد ةلعلن  خطأ Äشف عن الوقت من حلني مسكأ
hهّ ا>ي خروشوف  13».أيضا "لنا ننقده مل كام »الربملاين الطريق« بتقدميه Lكار

                                                   

سابق 12 ّ املصدر ا  ل
6ة خروشوف « 13 تارية وحتر ثورة الربو يفا يّ يفة »لل ûيت حتر;ر  حص، بقمل  ، »العـمل األمحـر«ّوجمـd » ج6منينجيباو«هي
ية، �كني، 1964 مارس، 31 رش ¨uلغات األ ّ، دار ا ب w~ج ّ  1964ل
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ش @نقالب "ىل س*نوات 7 من أكرث مرور بعد وحىت  يوعيلش*ّا احلزب يواصل ويف،�اخلرو
يين 6ني مع »¨لوeدة« متسكه لّصا تحر ّا يف ّ تا;ن أطروeات fديد من ويؤيد ل  حول �واكوسيك ±ش*�ر
سلم ن@تقال ّا  أبدهتاّ اليت ةّالعام غبةّالر مع يامتش*ّو ....1960 "ام ق6قةلّشا األحزاب اج�ع ويف« :يل
يقة وضع يف ق6قةلّشا األحزاب يوعي  احلزب وفد مّقد، ع@ج� يف مشرتكة ثو يينلش*ّا  تنازال لّصا

6ة يا�ةلّصا إدراج "ىل ووافق سأ´ملا هذه حول ايةّا»هن يف آخر  "ام ترصحي يف وردتّ اليت فاحلر
6ات مرا"اة هو أيضا Âبلّسا واكن، 1960 "ام بيان يف إدرا¾ا "ىل وافق، øشأهنا 1957  قادة جeا

يوعي  احلزب ييتلش*ّا سو 6ا فل ّ.« 

يين يوعيلش*ّا احلزب خيÃل وال ترب;رات هذه م�ل تقدمي من لّصا شدق لا نا وقد« بأنه ي:و  يف عوز
نا yاصا "اما عرضا @ج�ع هذا يف الوقت نفس سلم ن@تقال مسأ´ حول ئبآرا ّا  احلزب ¨مس يل

يوعي نا ....لش*ّا نا أن حضوأو يوعي  احلزب لقادة تمرا"ا ييت لش*ّا سو 6ا فل ّتعل ف�ّ  يه، سأ´ملا هبذه قي
 ».أخرى ةّمر هذا رّ�كر ال وسوف هلم مرا"اة آخر

يقة "ىل إذن يوافق 6ة ثالو تحر ّا يف ّ ي ل ّالر بقة Åى س*تwرشّ اليت ةجع يةال العامd لطا ّعا ش مل ّوا  عوبل
َه شد دةملضطا ّو 6ني زعامء من مكون مؤمتر داyل بتوزيعه ق:ي 3ه يفحتر  ّ�هتازية@ ةّاخلاص ثيقلو
ي ّالو ~ا كام ةسط  14».سلفأ

ية« بناء يةال ّربجوازيةال مع »Y@شرتا ّو  طن

ية بادئ من أقوى ملاو لwّس*بة¨ 6ّةلّصيwا صاخلصو يةuل العامة ملا ّامر  لينني نظرية ومن لينJ~ّيةuا Yس*
تالني ّتاتوريةود اÅو´ عن س*و تار� ك ية هذه .ليالربو  من تغري حبيث القوة من درfة "ىل صاخلصو

ها ّربجوازيةال طبيعة بقة بني ناقضاتلتّا بالدÀ يف« :ماو يقول .Yية@شرتا تقhل جتعلو  العامd لطا
يةال ّربجوازيةالو ّو ش صلب يف تظهر تناقضات طن ّا 3ني هاتني رصاع .عبل  مضن معوما دّحيد لطبقا

بقات رصاع جمال شعب  صلب يف لطا ّا يةال ّربجوازيةuل ّألنل ّو  يف .مزدوfا طابعا ،ّالصني يف، طن
deثورة مر ّا ية ل ّاÅميقرا ط  Åهيا ظهر عينه الوقت يف لكن وثوري طابع ذات اكنت، ّربجوازيةال ّ
يةاإل مع[ فاقّ@ت حنو توfه ّمرب� ثورة مرde يف. ]ل ّا ية ل ّتغل، Y@شرتا بقة �س*  Lكسب والعامd لطا

                                                   

سابق 14 ّ املصدر ا  ل
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�ساند الوقت ذات يف لكن وأر¨eا مهنا Åّتعد تبدو وس*تورّا ت uلقhول ةمس* ¨ّ  اّإهن. @شرتايك لّحول
ّيني مرب�اإل نع ختتلف ي ّربجوازيةال والعقاريني نيلكااملول بريوقرا ّا ط  جتعلهاّ اليت ناقضاتلتّا .ةل

بقة مع تتعارض ّتغل بني تناقضات يه العامd لطا ِ َتغ ونيمس* يد ويه ّنيلس*م تأ ¨Y  طبيعة ذات ل
ي ّ"دا ي ناقضاتلتّا هذه، لبالدÀ امللموسة الظروف يف، ذ° مع، ةئ ّالعدا ّتحو أن ميكن ةئ  إىل لت

ي �ري تناقضات ّ"دا ّي بصفة ّحتل وةئ بقة بني ناقضاتلتّا ّأن لو .حكمية بصفة عوجلت إذا ةسلم  لطا
dيةال ّربجوازيةال والعام ّو ها منارس مل إذا يعىن حصيح øشلك حتل مل طن  نقد ووeدة س*ياسة هجتا
يةال ّربجوازيةال تقhل مل أو بوLرية ّو ياسة هذه م�ل طن  بني وبيw~ا تناقضات متيس أن ميكن فإهنا، لس*ّا
نا  15».ئأ"دا

يوعي  احلزب يعرتف ،األyري ويف يينلش*ّا تهّ ا>ي الفادح رّ¨لرض لّصا 6ة ثأeد تحر ّا يف ّ 6ة ل شو فاخلرو � 
ية احلركة "ىل يو ّا ع يةال لّش* ّعا يال "ىل س*نة 11 بعد دّوهيد ،مل  8 من أكرث وبعد س*تالني فالر6ق غتا

يانة مؤمتر "ىل س*نوات رش;ن خلا 6ني أفعال عن مس*تقhال mسكت لن بأنه لعا تحر ّا يف ّ  "ىل متض مل« :ل
رش;ن املؤمتر انعقاد يوعي  uلحزب لعا ييت لش*ّا سو 6ا فل  الفرتة هذه ويف. فقط س*نوات مثاين �ريّ

تارخي من fدا القصرية 6ة أحلقت، لا  ّحتادال¨ وأخطرها اÅرfات أكرب أرضارا خروشوف يفحتر
ييت  سو 6ا فل يةّ ثورية لقضو¨ ت Åى لا يةال ار�ليالربو ّعا  .مل

6ة Åحض، الزىب يللس*ّا بلغ وقد اآلن الوقت eان لقد Âهتا خروشوف يفحتر  16».سوحملا

 
ُ 6ة« مضن مقال ةّل مرّرش ألو± 6ة ا تالني و يال  ّا شف لُبلتصف س*  : يف»غت

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

                                                   

شعب«:  ماو �يس تونغ 15 ناقضات يف صلب ا يح  ّحول احلل ا لuل ت ّلصح ّ 6فري »ّ  1957ف، 
6ة خروشوف « 16 تارية وحتر ثورة الربو يفا يّ يفة »لل ûيت حتر;ر  حص، بقمل  ، »العـمل األمحـر«ّوجمـd » ج6منينجيباو«هي
ية، �كني، 1964 مارس، 31 رش ¨uلغات األ ّ، دار ا ب w~ج ّ  1964ل


