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باين العمل حزب اكن لقد 0ة احملاربني مقدمة يف دوما اكنّ أنه يؤكد لاأل يفتحر  وقد. املعارصة 6ل
 حركة لز@امة Nسعى بدأ ملا تونغ Jيس ماو موت بعد Gاصة الزائفة احلزب هذا تاد@اءا تنامت

تار� يةال ليالربو ّعا شعوب مل هدة لوا 0ة قضية مع احلزب هذا تعاطى لقد. ملضطا تحر ّا يف ّ  املعارصة، ل
WXل مXّا واحلزب ماو مYرجوازي قويم م_طلق من ،يينلّصا يوعيلشd يس م_طلق من الfمار 

يين  يوعيلشYّا زبواحل ماو يقود ما اكن ولنئ. لشفيبُ لينgين  ّالصني حتويل يف الطموkات يهلّصا
باين العمل وحزب خوqة أنور يقودّ اpي اكن فقد عظمى، قوة إىل تقالل @ىل احملافظة هو لاأل  سYا

يا با نأ يةاإل أطامعّضد  ل ّمرب� 0ة ل سو ّا yي ف0ل  نياحلزب بني القوة يف والفارق. تg}و أطامعّضد و بوالغرية ّ
ية الفوارق يفرسّ اpي هو لوا{وتني ية و�ري لمكا نو عا 0ة من لكهيام موقف بني ل تحر ّا يف ّ  ل

0ة، شو فاخلرو J اولت فقدk ت�دام ّالصني شوف @ىل 6لضغط الورقة هذه سYا  أqل من Jخرو
مترار الظفر �Yسا@دة س ّ}صادية� ملا ية ق 0ة لف_وا سو ّا yي ف0ل }الك أqل من وGاصة ّ  نووية، أسل�ة ما
�p يد« بني �راوح دهاجن هادنة »لتصعا 0ني مع ملوا شو فاخلرو J .يا جحم لكن با نأ  العمل وحزب ل

باين شوف، إزاء ا�هتديد ممارسة من خوqة أنور �ميك_ا �كو� مل لاأل  1956 يف موقفه qاء J �pخرو
نوات ية لسYوا بطاkا لاملوا يين  املوقف من أكرث نا ّ¤ىن  قدولّصا  أطروkات اكفة وحزم بوضوحت

رش�ن متراملؤ ييت يوعيلشYّا زب6لح لعا سو 0ا فل ّ. 

ّ¤ىن  لقد باين العمل حزبت 0ة األطروkات وضوح dلك لاأل تحر ّا يف ّ رش�ن 6لمؤمتر ل  مؤمتره يف لعا
ثالث نعقد لا  يف احلزب يقول. 1971 سYنة ®رخيه ي�زيف وحياول ذ� ينكر لك_ه ،1956 ماي يف ملا

باين العمل حزب ®رخي« }اqات مجيع نتاك« 1971 سYنة الصادر »لاأل  املؤمتر راتّومقر سYت²ا
ث ّا باين العمل حلزب الثل ث وحّ�لر مشYبعة لاأل ّا يةامل ّةوريل ّار Yسf ّية6ا_gوحّالر تناقضّ اليت لين 

0ة تحر ّا يف ّ }اqات بصمتّ اليت ل رش�ن املؤمتر راتّومقر سYت²ا يوعي  6لحزب لعا ّالحتاد للشYّا
ييت سو 0ا فل ّ« 

باين العمل حزب اد@اءات زيف اآلن سYن¤ني  اfpرى حول مقال يف خوqة أنور يقول. لاأل
سة باين العمل حزب ل²شأة عرشة ماخلا تجربة @ىل معمتدا« 1956 نومفرب 8 يف الربافدا ·رشته لاأل ّا  ل

شجعة وا{روس رش�ن 6لمؤمتر ملا يوعي  6لحزب لعا ييت،للشYّا سو 0الحتاد ا فل ّ ثالث املؤمتر صاغ ّ  لا
ي�ة واحضة مقررات بحلزنا يةامل أسس ىل@ �ر�كز حصو ّار Yسf ّية6ا_gلين.« 
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هادات نص من سyشا ّا ث املؤمتر ملقررات) 1956 (األصيل ل ّا باين العمل حلزب الثل  وقعّ اليت لاأل
ثاين اÆÇ ،6لمؤلفات 1975 طبعة يف شطهبا  :خوqة ألنور ،لا

ّ¤ين  تعاNش أطروkةت ّا سلم ل ّا  :يل

سائل إن« رش� املؤمتر يف طرحتّ اليت لينg_ّية6ا ملا يوعي  6لحزب نلعا ييت للشYّا سو 0الحتاد ا فل ّ ّÊف 
ّتعل ي �كyيس احلايل العاملي الوضعّتطور ب قي ّأ ية ةمه ّ®ر يةلإل ل²ّسYبة� خي ّسا ن ّوشلك · J اء مثينا كزناq 

يةامل ليرثي ّار Yسf ّية6ا_gدأ إن. اهنّالر العاملي 6لوضع امللموسة الظروف يف لينÐش مNتعا ّا سلم ل ّا  يل
ّن ياسة يقود دامئا اكن ّالرأساميلو �شرتايك ظامني6ل ييتل يةلّسلما لسYّا سو 0الحتاد ا فل ّ  يعلن ....ّ

يون يو ّا ع Yنظام أن لّش ّا نظام @ىل سYي²}رص �شرتايك ل ّا باري طريق عن ّالرأساميل ل سلم لتا ّا  يل
}رص ية سYت²و يو ّا ع Yلّش Õة حÖ0yنظام قّتفو ن ّا نظام @ىل �شرتايك ل ّا  ».ّالرأساميل ل

ّ¤ين  يةاإل احلروب جتنب نيةإماك أطروkةت ّمرب�  :ل

ّن نإماكية يه أخرى أطروkة هناك«  Jشغلّ اليت سأÚملا هذه. الراهن عرص� يف احلروب بجت
يةاإل ّسا ن مترار · �Yال لق0ت سk يا حصي�ا نة قÐل من @لمو يوعي  6لحزب املركزية 6لجا ّالحتاد للشYّا

ييت سو 0ا فل يةامل األطروkات إن ....ّ ّار Yسf ّية6ا_gّي تقول ّ اليتلين يةاإل طاملا احلروب ةحبمت ّمرب�  ل
يةاإل اكنت ملا صياغهتا وقعت موجودة، ّمرب� يا نظاما ل 0دا مل@ا ندما حو ي القوى اكنت عو Õّ�ج  ةع

يلسYّوا ّيا Yضعيفة �زال ال 6لحرب املعارضة ةس« 

ّ¤ين  سلم ن�تقال أطروkةت ّا ية يل  :fلالشرتا

ية إىل ن�تقال مسأÚ إن« ية احلرب طريق عن �fشرتا  كربى إ�رة أيضا يه بدوهنا، أو هلاأل
سا@دة بقة ألحزاب مثينة مو شعوب العامÞ لطا  حتقق وليك لّسلطة� متسك ليك الاكدkة لوا
تحوالت ية لا Õقادرة �ري ّربجوازيةال �كون ح0ث هناك الربجوازي، الربملان ّحتول وليك ع�ج 

نف، إىل ا6لجوء @ىل ية رادةلإل حق0ق0ة أداة إىل لعا تقال ضامن أqل ومن لشعبا تاج وسائل نا  ناإل
ي ّاألسا Yش يدي بني ةس ّا رشون املؤمتر أâر ذ� للك.... عبل  ّحتاديف � يوعيلشYّا زب6لح لعا

ييت  سو 0ا فل رش�ن املؤمتر وâئق دراسة تقع اتp�ّ ¤بلّسا لوهذا. بأرسه العامل يف يفرت ال حامساّ  لعا
بحت عناية dلك نارة صوأ ناشطني الرqال درب تيضء ّ اليتملا ية ذوي من لا بة لنا  وا�pن لطيا

سمل أqل من يناضلون ّا 0اة ل  »أفضل حو
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ّ¤ين  بار إ@ادةت 0ون طرف من لتg}و عت� شو فاخلرو J: 

0ني سYتالني بنضال Gدعّ أنه خوqة أنور يعترب تحر ّضد ا يف ّ ل سالف ّ يو غا  وقعت هؤالء أن ويدعي ل
 :kذوه وحيذو »اخلطأ بإصالح« Jشوفخرو ق0ام وحييي. ّحق �ري عن إداçهتم

شعب  ê لقد« ّا باينل  قادة بني املمىض بلغراد إ@الن �لاكمل وساندوا حبامس العمل وحزب لاأل
Ú0ة ا{و سو ّا yي ف0ل ّ Ú0ة وا{و سال يو فا غ ّحتاد � بني العالقات لتطبيع وفرحوا 1955 جوان شهر يف ل

ييت  سو 0ا فل 0اّ سال فويو _فورم (اإل@الم مك}ب اتمقرر بحزنا ساند لقد ....غ  فا@رت_ا لقد). مfو
نا اآلن ونعرتف نا نبأ ية األحزاب Gدعت كام عGد يو ّا ع Yية لّش تفزاز األخرى لوالعام ّضد  ّاملدdر س�Yال

0ا سال فيو يةاإل معيل طرف من غ ّمرب�  »بري� احلقري ل

ّ¤ين  ّيلّشا عبادة« أطروkةت  :سYتالني »أخطاء«و »ةخص

شوف إىل خوqة أنور انضم 0ة �هتامات نفس وردد سYتالني Jشويه محÞ يف Jخرو شو فاخلرو J 
ت�لص من �متكنّحىت  ثوري  سYتالني خط من لا ّا gين املارfيسل  :6لينا

رشون املؤمتر قدم« ييت  ّحتاديف � يوعيلشYّا حزب6ل لعا سو 0ا فل ي معيقا حتليالّ ّمار Yسfّي ا_gالين Æ6ّور 
ية امجلاهري لعبتهّ اpي احلامس يوعي  زباحل بق0ادة لشعبا ية، بناء يفلشYّا Ðري و6لرضر �fشرتا  لكا
ية عبادة ف0ه JسYب¤تّاpي  0ة لشخصا نا فا ية6ل مل ّامر Yسf ّية6ا_gتالني جوزيف خطأ ....لينYري سÐ  لكا
تعظمي املدحي قÐل fونه يف فقط ال �متثل _ه لشخصه لوا يع بدمع بنفسه هو قام لكو  هذه Jشجو

ية6ل املعادية الطرق ّامر Yسf. 

 6لمبادئ Jوشويه سافر خلرق جتسÊY اكنت سYتالني Gلقهاّ اليت اإلدارة وطريقة خصيةلشا عبادة إن
0ادة حول لينg_ّية6ا ية لقا ياة لقوا@د سYتالني اçهتاك إن. احلزب يف عامجلا  6لقضا� ّوWk باحلزية حلا

 آراء يت�ذونّ ا�pن لأوئكّضد  صارمة إجراءات بأGذه احلزب نظر وøة واçهتاك فردية بطريقة
 فالر0ق وقادت ....فادkة أرضارا �لفعل سYب¤ت وقد Jس¤ب، أن لها بد ال اكن آلرائه، خمالفة

يقظة يظهر فمل: أخطاء الر�اكب سYتالني يةال احلرب عشYية الالزمة لا ّو نازيةّضد  طن ية، لا  ومل ناألملا
ناية �كرس ية الفالkة بتطو�ر املطلوبة لعا سني �fشرتا  �رشو الكولكوزيني، @gش مسYتوى حتو
ية و@اجل 0ة لقضا سال يو فا غ ئة، بطريقة ل  يف أkاد� سYتالني اكن احلاالت ت� مXل يف. اخل طGا

 ۞».امجلاهري عن وانفصل أفاكره
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ُ 0ة« مضن مقال ةّل مرّرش ألو· 0ة ا تالني و يال  ّا شف لُبلتصف Yس  : يف»غت

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


