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نضال .1 ّا ثوري  ل ّا ّضد  س تالني بق5ادة Fلبالشفةل
5 تحر ّا يف ّ   املعارصة ةل

رشنات فرتة وMالل لينني وفاة بعد يا  مVتصف وحىت املايض القرن من لع
Vات ثال ثWا بالشفة Mاض ل 5ا شامال نضاال س تالني بق5ادة لا  جإيديولو
يا يا س و 5ّة_ا ^حنرافات ش ىتّضد  س  سارية«و ميي` ية »لWا ية مملأل ثا نا ّ  ل

ية«و ثا نا ّ 5ة »ونصف ل 5ة hسكوالرتو بوMار ي`وا نضال ذm اكن .وkريها ل ّا  ل
يا ييت  ّحتاد^ يف مل"ا سو 5ا فل ية األحزاب مجيع ويفّ يو ّا ع  أفىض وقد لّش 
mنضال ذ ّا تصار إىل ل 5ّةF ساحق نا 5ة الوzدة وتعز	ز لُبلشف  جاإليديولو

يلس ّوا ّيا ّيلتّوا ةس  5ة العام| Fلطبقة ةنظمي سو ّا ي{ ف5ل يةوال ّ ّعا  در~ة ورفع مل
نضج نظري لا ّا يايس و ل ي لألحزابلس ّا يةلش ّا ّو  حتضريا ذm اكن .ع

ّ اليت الكربى املعارك خلوض الاكدzني وسا�ر العام| Fلطبقة رضور�
ية بوناء ّربجوازيةال حسق أ~ل من سواء ت`�ظرها  ّحتاد^ يف �^شرتا

ييت  سو 5ا فل 5ام أ~ل من أوّ ّثورة� لقا يةاإلّضد  ل ّمرب� يةال وحسق ل ّفا   .ش 
ن�اzات اكنت باهرة لا نازيني "ىل نو^تصار �ية^شرتا بناء يف لا  بق5ادة لا

ييت  ّحتاد^ سو 5ا فل تصارّ ثورة نوا ّا لالرأسامّضد  ل يةاإل ّيةّ ّمرب�  �بري "دد يف ل
ب�ان من سكر موا�ة يف قوي اشرتايك معسكر hوشلك لا  مرب�يلاإل ملعا

نظري اخلط ةّلص� ّقو� جتس � ّا يايس و ل ية Fلحركةلس ّا يو ّا ع يةال لّش  ّعا  مل
بالشفة لنيس تا بق5ادة   .لوا

تصارات املعارك فرتة Mالل  تدة ت� العظمى نو^  أواسط من ملموا
ث ّا Vاتل يةال احلرب هناية بعد 1947 حوايلّ حىت ثWال ّعا ية مل ثا نا ّ  	كن مل، ل

يايس و اإليديولو¤ ّالرصاع ناهتا ّ¦هتازية^ّضد لس ّا يتلو  ~دول "ىل ب
يةال املعركة اكنت .األعامل ّر ي مجليع ئWس ّ ينيلش ّا ّو ي ع ّاأل ّث نيمم  هزمية يف لªمت

يةال ّفا تلري ش  ّا ييت ّحتاد^ ق5ادة حتت ةله سو 5ا فل يني "ىل اكن .ّ يو ّا ع  يف لّش 
ب�ان مجيع 5ادة بناء لا ية جهبات قو ّو يةالّضد  واسعة طن ّفا  ªكون ش 

يةال اجلهبة سلس| يف zلقات ّعا يةالّضد  مل ّفا ييت ّحتاد^ بق5ادة ش  سو 5ا فل ّ. 

5ق يني ل`ّس بة� وريّالرض من اكن ذm لتحقو ّيو ع ب�ان مجيع يف Fلّش   لا
ية مع يت�الفوا أن ية �^شرتا ّا�ميقرا ط  معّ حىت فاقاتّات يعقدوا وأن ّ

يني ي أو (ّني
رجوازي طدميقرا ّو 5 نيطن ّإصال تعمرات يف نيح باه ملس ا  ش وأ
تعمرات يةFل فعال معاد	ن) ملس ا ّفا   .ش 

�اكك هذا ت�الف ح^ بقة بني لوا ب�ان مجيع يف العام| لطا  والقوى لا
ية ّربجوازيةال ّا�ميقرا ط  لتحق5ق تهّحصو رضورته رمغ غريةّالص ّربجوازيةوال ّ
ن ّا يةال "ىل رصل ّفا ييت  ّحتاد^ بق5ادة ش  سو 5ا فل ثورة جناح ويفّ ّا  "ديد يف ل

ب�ان رش أورو� يف لا ّا 5ّل يا، ةق به ½ اكن س وآ س ن~ا ّا ث ليبل ّوا  يف لملمت
ت بhّرس ّا بقة صلب يف غريّالص والربجوازي ربجوازيال أثريل  العام| لطا
ية األحزاب داMل انعكس يّوا� يو ّا ع 5ّة_ا ^حنرافات ّتفيش يف لّش   ميي`
ت ّوا رش ّةصفويل ّا Ãت ةمل �ّ بقي عاونل ي لطا ّوالربملا يةّوا� ّربجوازيةال ةن  إىل عا
ت ّا نضال عن Åيلل ّا ثوري  ل ّا لالرأسامّضد ل يةاإل ّيةّ ّمرب� 5ة« هذه .ل تحر ّا يف ّ  ل

رشت »املعارصة ية األحزاب يف ن{ا يو ّا ع توى "ىل لّش   ويف العاملي ملس ا
يوعي  احلزب شفي لش ّا   .نفسهلُبلا
يةال احلرب ا¦هتاء بعد مÇارشة ّعا توازي مل بار العمل مع لو�  بناء إل"ادة جلا
ية، وطن بالشفة رشع �^شرتا  "املي نضال خوض يف س تالني بق5ادة لا
يايس نظري 5ةلاّضد  س و ّتحر يف شفي  احلزب تطهري أ~ل من املعارصة ّ لُبلا

ية واحلركة يو ّا ع يةال لّش  ّعا نارص ت� من مل س لعا ّا   .Åةملتف
5ني Éلك تحر ّا يف ّ 5ون اختذ ،ل تحر ّا يف ّ ي« من املعارصون ل ّاخلصو 5 ةص ّالقو  »ةم

ية نبذ«و 5هتم لتطو	ر أساسا »ئا�غام  ةّالعام Fلمبادئ وإ¦اكرمه يفحتر
يةFل ّامر ّيFا �س  VW5ادة ةلين تار� قو يةال ليالربو ّعا بالشفة تصدى .مل  لهذا بقوة لا

نظري حيفةلّصا يف نقرأ ^حنراف، ّا شفي  Fلحزب ةل  إن« :ييل مالُبلا
ية حنو Ðسري ب�ّ لك بأن القائل ^د"اء ي| طريق حسب �^شرتا  صأ

ب�ان "دد مبثل الطرق من ا"دد هناك وبأن لكيا  قول إن .حصيح kري لا
m5ّةا لتجربة العاملي املغزى ¦اكرإ يعين ذ  ةّالعام القوانني إن .لُبلشف

لالرأسام من نلالتقال ية إىل ّيةّ هاّ اليت �^شرتا  سوأجنل مار�س ك{شفا
ها هباّجرّ واليت سوأجنل مار�س طرف من جتر
هتا ومتت  رهاّوطو طبقو



تالني لينني شفي  احلزب جتربة قا"دة "ىل س و 5ة وÙّوا�لُبلا سو ّا ي{ ف5ل  يه ،ّ
ب�ان للك ملزمة تجربة إن .لا ّا مية ل شفي  Fلحزب لعظا  معل مرشد يهلُبلا

يني ل`ّس بة� ّيو ع شغ Fلّش  ّوا ب�ان مجيع يف النيل   1»لا
يوعي  واحلزب ماو اختذ يينلش ّا  ّأن يعتربان ح5ث متاما مغا	را موقفا لّصا
ثورةّتطور ّلك  ّا Vرتن س تالني خلط مVاقضا اكن 5ّةلّصي`ا ل  يقول .موالكو

يوعي  زباحل يينلش ّا  فرتة مVذ« :س تالني وفاة من طوي| فرتة بعد لّصا
يون ّمر قد بعيدة، يو ّا ع ّيلّشا جتر
هتم يف 5ّونلّصي`ا لّش   ببعض ةّاخلاص ةخص
Çت .س تالني أخطاء ªُكار ْ يوعي ش ّلزب ااحل داMل خطوط أخطاء ُ
يين ّساري« ّا¦هتازية اّإم اكنت فقد .لّصا Ð5ّة أو »ة ّتعل ما يف .ميي` باهبا قي  س بأ

يةال ّعا ُارªكب ،مل ْ بعض ُ  هناية مVذ .س تالني أخطاء بعض تأثري حتت مهنا لا
رشنات، يا ث Mالل مث لع ّا Vات،ل نات، أواسط وبداية يف أMريا وثWال  بعياألر

ي معل ّاملار ي ون�س  ّا VWلينF،يس ماو الرفاق وونh شاويش ليو وتونغ 
 القضاء عدب مث، س تالني، أخطاء بعض تأثري حمارصة "ىل مكمثيلهم،

ت �ّ ئة اخلطوط "ىل درجيل ساري« ّ¦هتازية^ من للك طاخلا ّا W5ّة_ا و»ةل  ،ميي`
ثورة ا_هناية يف قادوا ّا نرص إىل 5ّةلّصي`ا ل   2».لا
يوعي  احلزب واكن شفي لش ّا ييت لُبلا سو 5ا فل ت« أيضا حياربّ ّا ّ ا�ي »طو	رل
ّن ماو ~لبه  إىل ّالصني حتويل أ~ل من وÙّا� عن لينVWّيةFا ظريةFل

ّتاتوريةد تار� ك ية« موا�ة يف والفالzني ليالربو ّا�ميقرا ط  .ملاو »اجلديدة ّ
رش5ة ا�راسات معهد أقاëا "لمية ندوة ففي قا تابع ل ية لا  العلوم ميألاكد

5ة سو ّا ي{ ف5ل  اخلطر من« ف5ه ~اء تقر	را األسايس احملارض زو�وف يي قدم ،ّ
ثورة يف ¦رى أن ّا ية اتFلثور منوذ~ا 5ّةلّصي`ا ل ّا�ميقرا ط ية ّ  ب�ان يف لشعبا

يوية  أن "ىل تقر	ره يف زو�وف يي أيضا ّشدد .»أخرى س آ
يات« ية طا�ميقرا ّتاتورية�F خصويص شلك يه لشعبا ية ك ّا�ميقرا ط ّ 

ثورية تار� لا  .أ أيضا كتب اإلطار نفس ويف .3»والفالzني ليFلربو
ثورة س ياق يف« لسوبويف ّا ية تربز ل ّا�ميقرا ط  Fلسلطة Éجهاز يةلشعبا ّ

ثورية ّتاتوريةد من نوع حمتواها ح5ث من يهّ اليت لا بقة ك  العام| لطا
  .4»والفالzني

نظري« عنوان حيمل س تالني مليالد بعنيلس ّا ا��رى يف ñرش مقال ويف ّا  ةل
5ةلس ّا ثورة يف لي`تا ّا ي ل ّالكولويا ل تحررية واحلركة ةن يةال لا ّو 5ا يف طن  يقإفر

نوية با ية جل توا ئو^ بالشفة ّشن »س  5ة "ىل مÇارشا جهوما لا تحر ّا يف ّ  ل
ثورة مسائل يف املعارصة ّا تعمرات يف ل باه ملس ا تعمرات ش وأ  تؤكد«: ملس ا

نظري ّا 5ةلس ّا ةل ثورة يف لي`تا ّا تعمرات داMل ل  سأÙملا zّل أن "ىل ملس ا

                                                 

شفي، حصيفة  1   1948 سÃمترب 15 لُبلا
 ص مـاو، ئالـرWس خطـا�ت كتـاب يف ،1958  مـارس10 سـ تالني، مسأÙ حول  2

بعة101  رشام س{5وارت ط، 
يات طابع: زو�وف يي  3 ية صوخصو ّا�ميقرا ط ية ّ رشق، ب�ان يف لشعبا  1952 لا
شفي، :ل سوبويف.أ  4 تو
ر ،19 "دد لُبلا  1951 كأ

ي ّالكولويا ل ش وحتر	ر ةن ّا هَ عوبل بودية، من دةملضطا  مس تحيل أمر لعا
ثورة بدون ّا ية�إل واإلطاzة لتاريةالربو ل ّمرب� نوات خفالل .ل  األMرية لس ا
Vذ يةال احلرب مو ّعا ية مل ثا نا ّ رشت ل نظام حمو نبإماكية تقول فكرة ن{ا ّا  ل

تعامري تاج منط حتطمي دون س ^ ثقفني أوساط يف Mاصة ّالرأساميل ناإل  ملا
ب�ان يف الربجوازيني تعمرة لا يةال ّربجوازيةال نأ ،ملس ا ّو  صلحت لو ªمتىن طن

تقالل "ىل  بصورة ب�ها حمك فرصة "ىل احلصول تأمل كام .س ^
�فاظ مع مس تق| تاج 
منط ح^  اإلصالzاتّ لك جتنب ومع ّالرأساميل ناإل
ية اجلذرية ّا�ميقرا ط نظري األساس إن .ّ ّا نظر لو�ة ل تصور هو هذه لا  لا

يةلإل hالاكوسيك ّمرب� يف .5»ل  حلركةا hساند ّربجوازيةال ان« :املقال يضو
ثورية تÅالص هبدف Fلشعب لا ثورة مثار من لوzدها الفائدة س ا ّا  ل
�اكك سلطة فوا ّا ية ل يا س ا هاد قصد لس  شعب  ضطا ّا  ان .اخلاص ب�ها يفل

يةال اجلهبة من املرz| هذه ّو  ªكون ح�5 إال ممكVة لWست الواسعة طن
تار�  ّربجوازيةFل مضاد وكقطب وحمددة مس تق| كقوة فا"| kري ليالربو

يةال ّو 5ث طن تار� ªزال ال حو 5ه "ىل قادرة kري ليالربو  امجلاهري نضال جتو
ية تارية kري لشعبا    .6»لالربو

5ة اكنت وفعال ية« م�ل لنظر�ت ركزية hسكالاكو ّا�ميقرا ط يةال ّ ّو  »طن
5ة شو فاخلرو h لها ومنÇية« ق ّا�ميقرا ط يقاهتا »املاوية اجلديدة ّ  تطبو

يةال« ّعا ية »مل ثالث العوامل بنظرية مسي �ف الالحقة جعالر  القامس .لا
شرتك نظر� هذهّ لك بني ملا ّا يةال سأÙملا zل نبإماكية القول هو تل ّو  طن

ية أو لالكولويا لالرأسام ظل يف ن ثورة عن ومبعزل ّيةّ ّا تارية ل  شلك لقد .لالربو
mلنظر�ت قوية عودة ذF 5ة يةاإل عن hسكالاكو ّمرب�  نظر و�ات واىل ل

ية ّاأل يةلا مم نثا ّ.  
بالشفة نضال اكن لقد يا لا ّ واليت ذ�ر�هاّ اليت العوامل إىل فÇاإلضافة مل"ا

5ة ّتفيش "ىل سا"دت تحر ّا يف ّ  ماو لك�ا�ت اكن فقد "املي، نطاق "ىل ل
5ة تحر ّا يف ّ ت بعض ل ّا رش أورو� يف أثريل ّا 5ّل نضال هذاّتطور  وقد ةق ّا ّضد  ل
يين ^حنراف  zلقاته إzدى يف ويؤدي افراس ليصبح وÙّا� مسأÙ يف _ميا

�ويني طرد إىل األوىل شوفني لتWا ية احلركة صلب يف ملكا يو ّا ع يةال لّش  ّعا  مل
5ا يف فقط ال سال فيو ب�ان "ديد يف بل غ  عندما ّحق "ىل ماو اكن لقد .لا

 ماو حماوالت أن شك وال .»ت�Wو طراز من« يعتربه س تالني بأن رصح
ّت  Ðس تعد اكن س تالني وأن فشلت قد 1953و 1952و 1951 س نوات خفيFل

ته  واحلزب ماو بّرح Ãبلّسا لهذا .ت�Wو طراز من بوصفه �ملوا
يوعي  يينلش ّا شوف هبجومات لّصا رش	ن املؤمتر يف س تالنيّضد  hخرو   .لعا

نة تقول يوعي  Fلحزب ّةاملركزي Fلجا شفي لش ّا ييت  ّحتادالللُبلا سو 5ا فل  يفّ
5ني "ىل جهوëا تحر ّا يف ّ سالف ل يو غا بقي ّالرصاع س ياسة وحر إن« :ل  ال لطا

                                                 

نظرية«  5 ّا 5ة ل تا ي`ا لس  ثورة يف ّل ّا ية ل ّالكولويا ل تحرريـة واحلركـة ن يـة لا ّالو 5ـا يف طن  يقإفر
نوية با ية جل توا ئو^ شاك�»س  5ا، ف، سو نوغرا فا  1950 ،1 "دد ت

سابق 6 ّ نفس املصدر ا  ل



يوعي  احلزب يف ُبعد مالحظهتا ميكن ساليفلش ّا يو غا نارصّتطور ت .ل  لعا
لالرأسام ّت وال واألر�ف املدن يف ّيةّ Çة إجراءات ّةأي احلزب قادة Åذي  قملرا

نارص لالرأسام لعا نارص قوة تنايم إ¦اكر إن ...ّيةّ لالرأسام لعا  طرف من ّيةّ
بعا فاقّالر هؤالء �داد m،� تو بقات رصاع حا  ظل يف األر�ف يف لطا

ي الظروف ّاحلا 5ا، ةل سال فيو غ  Mالل بأنه يقول ا¦هتازي "اءّإد عن �جت ل
|zي املر ّ^تقا ل لالرأسام بني ةن ية، ّيةّ ّتد ال �و^شرتا 5 ناقضاتلتّا حت ّا  ةلطبق

يةامل تعلمنا كام ّار  طراز من ^¦هتازيون عيّيد كام ختفت وإمنا ،لينVWّيةFا �س 
ي نظرية "ىل 	راهن اكنّ ا�ي بوMار	ن ّر نارص حول ةجع  يف يةلّسلما لعا

  .7»اشرتايك نظام
تغل لقد 5و جمازر تونغ ماوhيس س ا ما ّضد  hش يك اكي hوشان نتانغ5لك

يوعي  احلزب يينلش ّا ية قوا"ده وإضعاف املدن يف Mاصة لّصا  لالعام
mشغال وكذ Vرتن س تالني ñا ت بتحضري موالكو ّا يةFل امليالع صديل ّفا  ش 
نازي ّوا ته وقام ةل تصاب عوجام سلطة غ� ّا ي kري بطريقة احلزب يف ل ّرش  ةع

Wش "ىل و�الع�د  ماو أطاح .يي- hسون �ونفرñس يف 1935 ~انفي يف جلا
5ادة 5ّةا لق� Vرتن ركزهاّ اليت Fلحزب لُبلشف يونو مالكو يو ّا ع  نّو5لّصي`ا لّش 
5ّة_ا ّ¦هتازية^ ^حنرافاتّضد  ب ميي` 5ة هش و  إن .1931 يف hسكالرتو

رش kري يطرةلس ّا ّا ّيل سل ةع ّوا سلطة "ىل �ةمل ّا  ماو طرف من احلزب يف ل
Vرتن هبا يعرتف مل Vرتن ّديؤي مل كام أبدا، مالكو  �افةّالص ّقتعل ومل مالكو

5ة سو ّا ي{ ف5ل تقادات من أي "ىل س تالني وفاةّ حىت أبدا ّ  Ðسميه ملا ماو نا
  .»لشفيبُ 28«

 شلك لقد .فرتة أطول م5نغ وانغ خط دام لقد« :اخلصوص هبذا ماو يقول
ية ةّقو "ىل و�الع�د .ابلشف5 28 ونظم موسكو يف كت| ّاأل ث مم ّا ثةل  لا

سلطة "ىل س يطروا ّا �فظوا احلزب يف ل  س نوات أربع طي| هبا حوا
  .8»اكم|

شفي  Fلخط بتصف5ته ماو ويعرتف يوعي  احلزب داMللُبلا يينلش ّا  لّصا
يوعي  احلزب �رخي ويف« :الوضوح ايةk يف بعبارات يينلش ّا  "ام من، لّصا

 ينكرون العقائدي امجلود ¦ز"ة أحصاب اكن، 1934 "ام إىل 1931
سخون، ّالصني خصائص ثورة عن ما جتربة ي`و ّا ية ل  إىل أدى مما :س الرو

ث �لقوى خطرية هزمية zلول ّا بالد يف وريةل هزمية هذه اكنت وقد. لا  �برية لا
سة بني الواقعة املرz| ويف. بحلزنا �ب عقدهاّ اليت املوسعة جللا  ملكا

يايس  س الوطين املؤمتر وبني 1935 "ام hسوين يف املركزية Fلجنةلس ّا ّا  ابعل

                                                 

7  Ùنة رسا ي Fلحـزب املركزية Fلجا سو يوعي ا 5ا لـ فش  ّ ّ نـة يت إىللـ  Fلحـزب املركزيـة Fلجا
ساليف، يو يوعي ا غا ل نا ،1948 ماي 4 لّش   مجتªر

 ص مـاو، ئالـرWس خطـا�ت كتـاب يف ،1958  مـارس10 سـ تالني، مسأÙ حول  8
بعة101  رشام س{5وارت ط، 

 امجلود هنج "ىل �ما قضاء بحزنا قىض، 1945 "ام يف انعقدّا�ي 
Ãّّ ا�ي هذا العقائدي   .9»�بريا رضرا بس

Vرتن فا"رتا "دم امضنّي داّمؤك ماو ويقول  الصمت والزتاëا �نقالبه مالكو
Vذ«: الفرتة ت� يف سابع العاملي املؤمتر مو ية "ادت ما 1935 "ام يف لا ّاأل  مم

ية يو ّا ع ّتدM لّش  ش�ت يف لت ي ملا ّا�ا يوعي  Fلحزب ةMل يينلش ّا   .10»لّصا
يوعي  زباحل داMل »اخلطوط رصاع« سأÙمل ماو قراءة إن يينلش ّا  لّصا

نة يقة يف ملضما سائل بعض حول قرار« ثو تعل ملا ّا  »احلزب بتارخي قةمل
نة طرف من 1945 أفريل 20 يف "لهيا املصادق  قÇيل عةّاملوس املركزية Fلجا

س املؤمتر ّا  قÇل شهرا أي 1953 ف5فري قÇل أبدا ت`رش مل Fلحزب، ابعل
يال ثالث ا�� يف س تالني، غتا  ماو تقر	ر أيضا ةّمر لّألو تضمنّ ا�ي لا
س Fلمؤمتر ّا 5ة احلكومة حول« عنوان حتت ابعل تال ف^ �ا�ت »ئ ّ اليت لكوا

بالشفة لتصف5ة ماو قادهاّ اليت امحل| دتجّس  شعار حتت Wّنيلّصينا لا
يةّضد « Vا فلنصلح«و »ئا�غام ش بطلّض� ويه »س{درا ّا ّ اليت عاراتل

5ة العصابة رفعهتا شو فاخلرو h بالشفة لسحق يوعي احلزب يف لا   يفلش ّا
ييتلا ّحتاد^ ف5سو ّ.  
يوعي  احلزب "ىل تونغ ماوhيس س يطرة زتªّرك يينلش ّا  �برية بصورة لّصا
س املؤمتر يف ّا  مل .»تونغ ماوhيس فكر« مفهوم مرة لّألو طرح ح5ث ابعل

ييت  ّحتاد^ يعرتف سو 5ا فل ّmل أبدا بذÇوالص�افة س تالني وفاة ق 
5ة سو ّا ي{ ف5ل    .املؤمتر هذا انعقاد حول تعليق أدىن ّقتعل مل ّ

س املؤمتر س تالني ّيدمع مل ّا ّشلك ّهألن ابعل Ð تصارا 5ا نا  احلزب داMل يفحتر
يوعي  يينلش ّا �وية عن جوهره يف خيتلف ال لّصا  أشاكل من وkريها لتWا
5ة تحر ّا يف ّ يةال احلرب بعد تتفّشّ اليت املعارصة ل ّعا ية مل ثا نا ّ  ماو ويعرتف .ل

mكب لقد« 1956 يف يرصح ح5ث بذªمن ناعّيم "ددا س تالني ار 
ساري« م5نغ وانغ مفغامرة ،ّالصني ّحبق األخطاء ّا Wأواخر يف »ةل |zمر 
ية احلرب ث هلاأل ّا ية ّةوريل ثا نا ّ 5ّة_ا م5نغ وانغ ّا¦هتازيةو ل  حرب أوائل يف ميي`
يا�نّضد  املقاومة  حرب مرM |zالل .س تالني إىل ªرجعان لكتاهام لا

ت ّا بداية يف لنا Ðسمح مل حر	ر،ل ّثورة� لا  5ّةلّصي`ا ةّاألم بأن معتقدا ل
ّ�عر ي حرب قامت إن مارّا� خلطر ضس{ ّأ  اكن احلرب قامت وملا .ةهل
ش بعني لنا ينظر ّا ندما .كل ترص� عو  أن يف 	ر�ب اكن احلرب يف نا

تصار� تصار نا  يف شديدة "لينا ضغوطه واكنت �Wويلتّا رازّالط من نا
  »1950.11و 1949 "ايم

                                                 

تجربـة حول ~ديد من  9 ّا يـة ل تار ّا خي تاتوريـة ل �ّ تـار�، ك  اجلريـدة حتر	ـر هيئـة ليالربو
5ة ّا سمرب 29 باو،� مني ~ني لّصي`  Ð 1956د

يين  احلزب مالاكت أمام ،1943 أ�ر 26 يف تونغ hيس ماو خطاب  10 يوعي ا لّصا لّش 
ية zل قرار لتفسري ّاأل ية مم يو ّا ع  لّش 

رش العالقات حول « 11  Fلمك�ـب ّاملوسـع ^جـ�ع يف مـاو خطـاب ،»الكـربى لعا
نة يايس  Fلجا يين، Fلحزب ّاملركزية لّس  يوعي ا لّصا  1956 نWسان 25 لّش 



ش غوطّالض« هذه  ّا  أ"اله، بعضها إىل ضناّتعرّ واليت س تالني من »ديدةل
ت "ىل ماو أ~ربت ّا Çاق خفيل ّإماكي س{وا  احلركة من وطرده فض�ه ةن

ية يو ّا ع يةال لّش  ّعا يوعي  واحلزب ت�Wو مع األمر وقع م�لام مل ساليف،لش ّا يو غا  ل
بة كتا�ته "ىل جوهرية تعديالت بإدMال فقام س نا  املؤلفات إصدار مب

تارة يفت حبيث 1951 س نة #ا  بق5ادة« عبارات ممهن�ة بصورة إ_هيا ضأ
تار� يوعي احلزب بق5ادة«و »ليالربو ها مقاطع مهنا وأزيلت »لش ا  مكلبأ

تعلقة امجلل و"ديد 5ادي ��ور ملا ثورة يف Fلفالzني لقا ّا يد ل  متجو
يةال ّربجوازيةال ّو   12.اخل...طن

يني أzد وهو رشام س{5وارت يقول ت الربجوازيني مياألاكد  ªرمجة يف صني#ا
نصوص خضعت لقد« ماو كتا�ت ñورش نة لا تارة األعامل يف ملضما  #ا

يقة كثرية تغيريات إىل  نؤكد، أن ميكVنا ال حبيث الاكتب طرف من معو
 دون فعال كتبه قد ماو اكن ملا مطابقهتا %س يطة، مجل| ل`ّس بة� ولو

Ãت سÅة إىل �لرجوع لتثا ية ل`ا   .»صلاأل
تقل �يف نفهم أن طبعا حنن "لينا الصعب ومن تخفي ªك�يك من ماو نا  لا

5ح ش غوطّالض« »تفادي«لـ كتا�ته تنقو ّا هاّ اليت »ديدةل  س تالني "ليه سمار
هجوم إىل شوف لا يةو س تالني "ىل ملكا ّاأل ثة مم ثا لا  مل لو 1953 ف5فري يف ل

 هفÐ 5س تطيع ال وضع يف شهر بعد س يكون س تالني ّأن مس بقا يعمل 	كن
هجوم ذm وأن ةMّاص .ت�Wوي بوصفه بحمارته بارش لا  س تالني "ىل ملا

Vرتن 5ت يف حصل موالكو  وفد رأس "ىل بولغانني بتوا~د تمربط قتو
 بولغانني، نفسه، الر~ل وهذا. 1953 ف5فري يف ّالصني سفارة يف يتيف5سو

شوف أيضا يضم ّالصني إىل س يذهب وفد مضن س ن�ده  ومكو�ن hخرو
ّت رة�ّالز هذه ستّسأ وقد .1954 يف 5نيو ماو بني األويل �الفFل تحر ّا يف ّ  ل

5ني سو ي{ا ف5ل ت�الف هذا .ّ شوف مVه �سبّ ا�ي لا  يف ماو دمع hخرو
هجوم 5ة س تالني "ىل لا 5ادة تصفو 5ّةا لقا يوعي  احلزب يف لُبلشف يف لش ّا

ييت  ّحتاد^ سو 5ا فل  الو"د و�خلصوص نيFّلص والعلمي املادي معّا� مقابلّ
سا"دة بتقدمي ن ملا ّا نا ذmّ لك .ويةول ّا إىل فعيد  انضامم مدى حول ساؤلل{

يال مؤامرة إىل ñش يطة بصفة تونغ hيس ماو 5ة س تالني غتا 5ادة تصفو  لقا
5ّةا ييت؟ ّحتاد^ يف لُبلشف سو 5ا فل ّ  

يد ،أمر من 	كن ëام ت مّقدّ أنه �فاأل ّا يايس  رب	رل ياللس ّا  .س تالني غتال
يوعي  احلزب يقول يينلش ّا  يف لتّحتو قد س تالني اءأخط بعض إن« :لّصا
 صعيد و"ىل األمد طوي| خطرية أخطاء إىل ح5اته من مرz| آخر

Ùكن ومل، ا�و	انقطع قد اكن ألنه الالزم الوقت يف إصال*ا املمكن من  

                                                 

يل "ىل لالطالع  12  هبـا قامـت معمقـة دراسـة إىل القارئ حنيل يالزتيف هذا صتفا
Vدية، مVظمة شفي ا لك^حتاد ا لُبل » ال�	ـز خطوط «جملهتا من 15 العدد يف ñورشت ّ

 1980 "ام

 املركزية مÇادئ ا¦هتك قد واكن، ما وبقدر ما zد إىل وامجلا"ة امجلاهري عن
ية ّا�ميقرا ط   .13»وا�وÙ احلزب يف ّ

رش 5ة تن{ا تحر ّا يف ّ يةال احلرب بعد املعارصة ل ّعا ية مل ثا نا ّ  ّحتاد^ يف ل
ييت  سو 5ا فل  ّأن متاما يعي س تالني اكن .لشفيلُبا احلزب وداMل أيضاّ

يةال �حلرب ñ^شغال ّو نازيّضد  الكربى طن ّا سا�ر ةل  �وادر يف الكربى خلوا
شفي  احلزب هودات مثلُبلا بارة �ا ن إل"ادة بذلتّ اليت جلا  زمن يف اءلبا
تالحقة ن^تصارات ñوشوة ق5ايس شاطات ملا ناورات ل`وا يّا� ملوا ّبلوما  ةس 

يةاإل ا�ول مع ّمرب�  ّة~اهزي أضعفت عوامل لكها معها، العالقاتّتطور و ل
5 احلزب ّاإليديولو يلس ّوا ةج ّيا ّت ةس  5ّة_ا لالحنرافات يّصدFل  وMلقت ميي`
يقظة وضعف ا+ّالرت من اّ"ام مVاMا تخريب أعامل إزاء لا ّا  واملؤامرات ل

يةاإل ّمرب�    .ل
5ق ñرش ّ�صادية^ القضا�« س تالني فالر ية ق تو
ر يف »�لالشرتا  1952 كأ
ت املؤمتر قÇيل ّا شفي  Fلحزب عرش اسعل  مح| لبدء األساس واكنلُبلا

بالشفة س تالني طرف من واسعة 5ةّضد  لوا تحر ّا يف ّ 
رزتّ اليت املعارصة ل 
ية احلركة ويف باحلز يف واسع نطاق "ىل يو ّا ع يةال لّش  ّعا  ماو اكن فقد .مل

�و سكر يف وkريمه تWو ّ�صادية^ القوانني نفي 	ريدون ^شرتايك ملعا  ق
ي ّاملوضو ية ةع  نظر لو�ة متاما مVاقضة نظر و�ة هلم واكنت �لالشرتا

بالشفة، 5 نظر و�ة لا ّقو ية« ةم مية قانون من جتعل »�لالشرتا  قانو� لقا
يهتماش« يف مطلقا   .»�رتا

هر قÇل أيضا، س تالني ىّتصد املؤلف هذا يف  بوضوح وفاته، من شأ
5ة األوهام ّتفيشل تحر ّا يف ّ تعاÐش حول ل ّا سلم ل ّا يةاإل مع يل ّمرب� ّوإماكي ل  ةن

تفاء يةاإل عرص يف احلروب نا ّمرب� متي الطابع "ىل Fلقضاء« :يقول .ل  حلا
يةاإل حتطمي جيب Fلحروب ّمرب�  {�5ةلنّا« أن يف� س تالني ّوبني .»ل

ّ�صادية^ ي األكرث ق ّأ يةال احلرب بعد ةمه ّعا ية مل ثا نا ّ بعاهتا ل �صاد "ىل تو  ق^
س كّتفك اكنت ّا يةال وقل ّعا ش دةّاملوz مل ّوا Ãّ هذا .ام|ل  يف الحقا بhس

ّن ةّالعام األزمة قّتعم تفك هذا .»ّالرأساميل ظامFل ّا سة من 	زيد كل نا فا  بني مل
ّيني مرب�اإل س لصتق بفعلل ّا لالرأسام وقل يةال ّيةّ ّعا  ف� احلروب جيعل مما مل

ّي بWهنم تفك هذا .ةحمت ّا Wهتم من أيضا 	زيد كل سكر ب�ان جتاه ن"دوا  ملعا
لالرأسام إل"ادة حماوالهتم من �بري %شلك ويضاعف ^شرتايك  اكن .ّيةّ

هوري ّأن رّتصو ميكن ال« Fلينني املقطع هبذا دوما Ðس{شهد س تالني ّا  ةمجل
5ةا ّسو ي{ ف5ل تعاÐش مواص| بإماكهنا ّ ّا  ولّا� مع جVب إىل جVبا طوي| ةّملد ل

يةاإل ّمرب�  من احلني ذm وإىل .ايةّا_هن يف س ي`�رص ذاك أو هذا اّإم .ل
متي بة صدامات ñشهد أن حلا هوري بني هير ّا 5ة ةمجل سو ّا ي{ ف5ل  ولّوا� ّ

  14»ّربجوازيةال
                                                 

تجربة حول ~ديد من  13 ّا يـة ل تار ّا خي تاتوريـة ل �ّ ئـة ك تـار�،  يالربو هي  اجلريـدة حتر	ـر ل
5ة ّا  »�باو نيم ~ني «لّصي`

ية ا_هنـايئ ن^تصار حول «:س تالني :يف ورد  14 ييت يف �لالشـرتا سو 5^حتـاد ا فلـ ّ ّ«، 
1938.  



شفي Fلحزب املركزية لجنةF عّاملوس ^ج�ع يف ألقاه 15خطاب ويف   لُبلا
نوست جريدة مرة لّألو ñرشته 1952 س نة ولاأل hرش	ن 16 يف  س kال
يةّالر بة س و س نا رش	ن املائة ا��رى مب  مسائل س تالني طرح ،مليالده لعوا

نضال يف القادة وكفاءة احلزب دور تطو	ر ّهتم ّةجوهري ّا  .ّ¦هتازية^ّضد  ل
يةلا ةّيمهاأل ذي اخلطاب هذا يف س تالني اكن ّتار  FلمÅاطر متاما مدراك خي

شفي  احلزب دªّهتدّاليت  5ة وÙّوا�لُبلا سو ّا ي{ ف5ل  عن رصاzة ّ"رب وقد ّ
ياب ّ¦هتازية^ ّتفيش  هذا يف س تالني يقول .احلزب داMل الوzدة غو

5ّ بصورة ذm ّومر .بحزنا مؤمتر عقد� لقد« :واحضة مبرارة اخلطاب  دةج
�ري يعتقد وقد ا،ّ~د ت ñ^س�ام نأ Vمكم لكا ّا  .بي`Vا hسود والوzدة امل

نا ّ حىت فÇعضمك .الفكر يف الوzدة وهذه ñ^س�ام هذا منت� ال لكVو
نا حيب وال يعارض   .16»تقرارا
هدف وضوح 
لك واضعا ثل األمسى لا ية بناء يف ملمتا يو ّا ع  طرح ،لّش 

 بªرية ورضورة احلزب ق5ادة hش بWب مسأÙ اخلطاب هذا يف س تالني
يول أنواع اكفة متيزي نÐس تطيعو« كفاءة أكرث �وادر نضالو ّ¦هتازية^ ملا ّا  ل
ّسمل من أيدي يف ّرنفك أن جيب« :س تالني فالر5ق يقول .»ضدها  س`
نا مشعل عرشو  هدف ليبلغ األمام إىل س يحم3 من العظمي، م

ية يو ّا ع ّت�ىل ّةشاب خشصيات إىل لهذا حنتاج ؟لّش   إىل الطاقة، من �ملزيد ت
ي ةوقاد رفاق ّيا س  هم سونّ	كر نيس   قائدا ¦ريب أن معىن وما .�m نفسأ
 عرش مخسة أو أعوام عرشة إىل حنتاج وÙ؟�Fّ وخملصا ح5اته ساّمكر
ّمتك ليك "اما شاء من ن¦ شعل هذا محل "ىل قادر و�FّÙ قائد ñإ   .ملا

 ~ديدة �وادر ¦ريب ليك .	كفي ال ذz mدوث يف غبةّالر دّجمر ولكن
5 احلمك معلية يف مسامههتم واىل الوقت إىل حنتاج Éهذه يو ّا م  أن و�Fّ،Ù ةل
ّتعل 5ة األمور يف مواي  وخطط �از سلس| اكمل hشملّ اليت لتطبيقا
متع بناء رفع يواصلوا ليك الفكري و�ازها وÙّا�  إىل ^شرتايك �ا

يول أنواع اكفة متيزي Ðس تطيعوا أن فاقّالر "ىل نأو أ"ىل مس تو�ت  ملا
نضالو ّية¦هتاز^ ّا  يعلمه لينVWيا، "امال 	كون أن ف5قّالر "ىل .هاّضد ل

يكه �رخيه بحزنا Çل وخططه ªك�و ييت  ّحتاد^ مس تقو سو 5ا فل  رهاّتصو كامّ
  .17»لينني
ّتاتوريةد نظام متسّ اليت اخلطرية ^حنرافات بعض س تالني وهيامج  ك

تار� ية نظام إىل Åهتفّس حنو وتدفع ليالربو ّا�ميقرا ط  هذه ،ّجوازيةربال ّ
 فالر5ق« :س تالني يقول .مولوتوف م�ل �بارا قادةّ حىت طالت ^حنرافات

 ح5اته يقدم أن مس تعدّ أنه .لقضي{Vا ªÐكرسا فاقّالر أكرث هو مولوتوف
نا .احلزب لقضية  جوانب بعض يف ضعفه عن نتغاىض أن ميكن ال لكVو
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باره مولوتوف ف5قّالر ّإن .مع3 5ةاخل ؤونFلّش وز	ر� عت� ّار  وا~دا ،ج
Çال ّخضم يف نفسه بلومايس س تقا  دبلومايس إىل ضام� مّقد ،»زلق« يد

لالرأسام ّنأب 
ريطاين  يف ّ
رجوازية حصف ñرش يبدؤوا نأ ميكهنمّيني ّ
 "مل بدون امنّالض هذا م�ل إلعطاء املاكن هو هذا اكن هل ملاذا؟ .بالد�
نة Wس Fلحزب؟ ّةاملركزي Fلجا  �ّ"دو يه ّربجوازيةال ّنأ ّاجليل الواحض من لأ
بقي  إىل إضافة بحزنا أشÅاص بني ّربجوازيةال حفّالص ªروجي نأو لطا

Ãّ  لاكن حيدث أن لهذا مسح لو فوائد؟ ّةيأ لنا مّيقد لن األرضار بhس
ّتوق أن نبإماكنا هجومات تبدأ ح5ث ظروفا عن يةّضد  لا ّضد و �^شرتا
يوعي  احلزب ييت، ّحتاد^ يفلش ّا سو 5ا فل بداية يف ّةق
ر ّ  %شلك مث لا

يايس  اخلطأ هو هذا .مفضوح   .18»مولوتوف فFلر5ق األوللس ّا
 مسأÙ اخلطاب هذا يف س تالني فضحهاّ اليت ^حنرافات ومشلت

ياسة 5ّةا لس ّا 5 جتاه لُبلشف ّالقو هور�ت ّاحتاد طارإ يف اتم 5ة مجلا سو ّا ي{ ف5ل ّ. 
 اخلاطئ توفمولو اقرتاح عن وماذا«: مولوتوف مVتقدا س تالني يقول

س Fلهيود القرم بإعطاء ّا 5ّنيف5يول  ملاذا .مولوتوف فFلر5ق فاحض خطأّ أنه ؟{
 مولوتوف فالر5ق قدم أساس أي "ىل أساسا؟ ^قرتاح هذا م�ل ~اء
نا ^قرتاح؟ هذا تقالل ذات هيودية مجهورية ي�  zا~ة فأية .ذايت س ا

يات تو~د إ_هيا؟ حنتاج أخرى 5ة قلأ ها آلنا لها أخرى "ديدة مقو طقVا  م
تق| يا ملس ا يا مس تق| مجهور�ت وكذm تذا Wس .تذا 5ا هذا لأ  اآلن؟ فاك

ثقة "دم يعين هذا هل أو تور لا ييت  س �� سو 5ا فل ييت  ّحتاداللّ سو 5ا فل ّ
ته يا س و 5ات؟ حول س    19»مالقو

هام اخلطاب هذا يف س تالني تعرض كام  جمال يف م5كو�ن احنرافات إىل لا
ياسة ي الفالzني حنو لس ّا  "ىل تفرض يرضبة أيّضد  قطعيا نهأ« ف�و
تربه »ضدها يناضل فهو و�m الفالzني نة جر حياول »�هئا« يعو  Fلجا
  20.ضيا"ه يف معه املركزية

يال  .2   س تالني غتا
ية حتطمي يفلّيني مرب�اإل فشل بعد يةال احلرب طريق عن �^شرتا ّعا  مل

ية ثا نا ّ سارهتم بل ل س من �بري جلزء خو ّا يةال وقل ّعا  إىل ّانضمّ ا�ي مل
سكر ييت، ّحتاد^ بق5ادة ^شرتايك ملعا سو 5ا فل بحوا ّ  خوض خيشون صأ

ّ�صادية^ القضا�« يف س تالني قال كام ّهألن األMري هذا مع أخرى حرب  ق
ية ييت  ّحتاد^ّضد  احلرب ّإن« :»�لالشرتا سو 5ا فل ية ب�ّ  أكرث �^شرتا

لالرأسام "ىل خطورة ب�ان بني ف� احلرب من ّيةّ لالرأسام لا  إذا ّهألن ّيةّ
ب�ان بني احلرب اكنت لالرأسام لا ب�ان بعض س يطرة مسأÙ تطرح ّيةّ  لا
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لالرأسام بعض "ىل ّيةّ ييت  ّحتاد^ّضد  احلرب فإن اآلخر، لا سو 5ا فل  جيبّ
لالرأسام بقاء مسأÙ ورةّ�لرض تطرح أن لّيني مرب�اإل ذm دفع .»نفسها ّيةّ

هم و"ىل (جنلزياإل وMاصة ية حتريض مح| قادّ ا�ي hرششل سرأ ّ"ا ّضد  مل
ييت  ّحتاد^ سو 5ا فل  واألمر	اكن) الوزراء رئاسة عن تنحيته بعدّحىت ّ
 واسعة مح| ومتويل تنظمي إىل) روزفلت Mلفّ ا�ي ªرومان بق5ادة(
ّت ية "ىل Fلقضاء سجّسلتّوا خريبFل يني وKء "ىل �الع�د �^شرتا  Mلدا
نارص بعض من س لعا ّا نارص Åةملتف  "ايةّا� تأثري حتت الواقعة لعوا
  .ّربجوازيةال
نت 1953 ~انفي 13 يف  يةإ مجمو"ة« Éشف عن الربافدا حصيفة "لأ  برها

باء من  ّحتاد^ يف ñش يطة ةّ"ام اتخشصّي ق�ل إىل هيدفون اكنوا طاأل
ييت  سو 5ا فل ساد طريق عنّ  هؤالء ّأن حيفةلّصا وذ�رت »الطيب العالج فإ

با �| ءطاأل  zاولوا« مّوبأهن ورش�توف ~دانوف بق�لهم ا"رتفوا قد لقا
5ادة موظفي ةّحص ختريب ~اهد	ن سكرية لقا 5ة لعا سو ّا ي{ ف5ل 5هتم ّ  تصفو

ب� دفا"ات إضعاف قصد �| هؤالء أن الحقا وأ"لن .»لا هم وقع لقا  ظيفتو
ي ا#ا
رات قÇل من �ألجر ّالربيطا Vظمة ةن ّيوي مو ن  �وا�ة hش تغل ةصه

ÅلمFرات
5ة ا   .	كاألمر
5هتا يف الربافدا وتفضح تا حا ها املؤامرة هذه العدد نفس يف ف�  تندرج صفبو

ية مح| مضن ّإمرب� ية ل ّ"ا ييت  ّحتاد^ "ىل القضاء إىل هتدف مل سو 5ا فل ّ
سكر  حلرب حتضريمه محى يف« الربافدا تقول .اMلّا� من ^شرتايك ملعوا

ية ّ"ا Wساجل مزتايدة بصفة 	رسلون ~ديدة مل ييت  ّحتاد^ إىل سوا سو 5ا فل ّ
ي وإىل ّا�ميقرا ّيلّشا اتط  يف بّخمر Mامس طابور Mلق حماولني ةعب
ييت ّحتاد^ سو 5ا فل 5ة احلكومة ختصيص نتذ�ر أن 	كفي .ّ  بصورة 	كاألمر
ّي تخريب وأعامل لإلرهاب دوالر 100.000.000لـ فاحضة ة"لن ّا ت ل ّوا  دمريل
سكر ب�ان يف  من املاليني مMات عن الفض هذا ^شرتايك ملعا

هدف لنفس اّرس ترصفّ اليت ا�والرات   21.»لا
يينلس ّا �ملوقف الربافدا تذ�ر  مرارا س تالني ف5قّالر zذر� لقد« قائ| لتا
نا أن من س ~ا¦هبا لها تجناzا ّا نا من العديد ى� يّتؤد اّألهن ليبل  تقاد
ن عن ضاّوالر ا+ّالرت من zاÙ إىل نيمسّيّالر ّا  العالقات نإ ....فسل

ية سام دون راخسة �^شرتا ييت  ّحتادو^ تذبذب أو نقا سو 5ا فل  نرصا ّحققّ
يا يةال احلرب يف خي�ر ّو تاجئ .العظمى طن ها وقع Fلحرب رةّاملدم لنا  إىل يلحتو
ّا قطا"ات مجيع يف اجنازات لونا ق5ايس زمين ظرف يف نق5ضها  شاطل`

�صادي ث ق^ ّوا  أن الوقائع هذه من Ðس ت`�جون األشÅاص بعض .قايفل
تخريب خطر ّا ياد ّوأن ّوىل قد ل  عن العدول ميكهنم ّالرأساميل العامل س أ

5ه حماوالهتم هم جتو طشا ñ ت ّا ييت ّحتاد^ّضد  دمرييل سو 5ا فل ّ.  
5ون، ^¦هتازيون وzدمه ولكن  معاد� موقفا يتVÃونّ ا�	ن لأوئك _ميي`ا

يةFل ّامر يل تفكريلا ميكهنم ،»س{�الىش« احلرب أن مفاده �س  ت� لوا  هبذه ل
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نا أن يدر�وا أن 	ريدون ال أو يدر�ون ال إهنم .الطريقة  إىل ال تؤدي تجناzا
�داده إىل بل ّالرصاع zدة ختف5ف Vا 	كون ما بقدر وأن حا  راّمظف متقد

شعب  أ"داء مقاومة س تكون ما بقدر ّا سنيل يا Rا سني ل  .ةzّد أكرث ملفلا
5ق إ�ه "لمنا ما هذا لينني، اخلا� إ�ه "لمنا ما هذا   .»س تالني فالر

باء مؤامرة Éشف بعد الفرتة ت� Mالل   وقع س تالني، وفاة وحىت طاأل
W ّني^¦هتازي«ّضد  م�صا"دة مح| شن ّا  "ىل يعملونّ ا�	ن »ني_ميين

شعب  يقظة إضعاف ّا ييت ل سو 5ا فل  أعامل خطورة من نو^تقاصّ
سة تخريبو ساجلو ّا  أن ف5ه شك ال ومما .ّيةلمرب�اإل ا�وا�ر تنظمهاّ اليت ل

5نيّضد  كربى تطهري حبم| س{�وج اكنت امحل| ت� تحر ّا يف ّ  احلزب داMل ل
شفي  شار الربافدا عبارات اكنت(لُبلا  ذmّ لك ولكن) اّ~د واحضة إ_هيا ملا

  .س تالني »موت«بـ توقف
 رئاسة جملس حّيرص 1953 مارس 28 يف س تالني وفاة بعد مÇارشة

يت سو 5ا فل نظامو القانون اzرتام« ّبأن األ"ىل ّ ّا  وبأن تعاظم قد ^شرتايك ل
 رساح إطالق وقع ذm أساس و"ىل .»بالد� يف نقص قد اجلرامئ "دد
Wس ا#ربني مجيع نارص سواجلوا س لعوا ّا 5نيو Åةملتف تحر ّا يف ّ  Éشفهتمّ ا�	ن ل

ّتاتوريةد تار� ك   .حركهتم ّتوشل ليالربو
5ون أ"لن 1953 أفريل 3 ويف تحر ّا يف ّ ي نأ ل ّا باءّضد  ةلقض �| طاأل  اكنت لقا

تايل ووقعت مفربكة �ّ بار إ"ادة ل يف .هلم عت^ 5ون يضو تحر ّا يف ّ  أن ل
Çض إلقاء وقع حصي�ة kري بطريقة حق5قلتّا بإدارة منيّاملهت األشÅاص«  لقا

ي هلم وو�ت "لهيم سؤو ّا ل ي ةمل نا ّا ئ   22.»ةجل

باء ملؤامرة إ¦اكرمه لوترب	ر 5ون يقول طاأل تحر ّا يف ّ  تصف5ة وقعت لقد« :ل
بقات تغ لطا ِا ييت  ّحتاد^ يف ّ|ملس  سو 5ا فل تايلوّ �ّ ي Fلقوى ميكن ال ل ّالر  ةجع

5ةاخل ّار يا س ندا لها 	كون أن ج ييت  ّحتاد^ داMل هاما عاج� سو 5ا فل ّ
تخر مب�اوالهتم Fلق5ام يÃا 5ة ا�وÙّضد  5ةّل سو ّا ي{ ف5ل  أن الواحض ومن .23»ّ
mّشلك ذ Ð ّنضا اكم| خ5انة ية عن فاعّا� أ~ل من لFل  �^شرتا

سالما يةلإل س{وا ّمرب� 5ةFلس ّ تصف5ة يعترب ال ذm أن كام .ل  حفسب لي`تا
 ح5اة يف اإل"الن، وقع أن س بق فقد نفسه، س تالني لشخص تصف5ة بل

باء مؤامرة يف حق5قلتّا أطلقّ ا�ي هو األMري هذا أن س تالني،  طاأل
|�  هذا إىل ل`س متع .هبا "مل "ىل ناك طبWب من رساÙ تلق5ه إVر "ىل لقا

ترصحي 5ة احلكومة حترص« :لا سو ّا ي{ ف5ل  مواطين حقوق عن ا�فاع "ىل ّ
 مرا"اة ودون رمحة دون وتعاقب احلقوق ت� عن بعناية وتدافع ب��

ناصب أو لألشÅاص  ال...تعسف5ة بأعامل Ðسمحونّ ا�	ن لأوئك ملا
ييت القانون خبرق ألzد Ðسمح سو 5ا فل ّ«.24  
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شوف يعرتف رس خطابه« يف الحقا hخرو ّا رش	ن املؤمتر يف »يل  هبذه لعا
5ق إلغاء أ~ل من ّرضورية اكنت س تالني تصف5ة ّبأن ّويقر اجلرمية  لتحقا
باء مؤامرة حول Çض األوامر يعطي اكن« :يقول .طاأل  من مجمو"ة "ىل لق�
تص Mرية ّا 5ني ّنييلطّبا ني# سو ي{ا ف5ل ت بنفسه يعطي اكن .ّ ّا  حول وجهياتل
  25»املوقوفني األشÅاص مع حق5قلتّا وطريقة حق5قلتّا إدارة

يف تعل�ت يوزع اكن س تالني« أن يضو باءّضد  لا �ب يف طاأل  ملكا
يايس  يعة، القطط م�ل معيان أنمت: ويقوللس ّا  س ي�دث اكن ماذا ضالر
ب� س هي� بدوين؟ تعرف عن "اجزون أل¦مك لا  ويقول .26»األ"داء "ىل لا

شوف لنا ية هذه بفحص مقنا ملا«ّأنه  ذm بعد hخرو  موت بعد لقضا
Vا س تالني بداية من مفربكة أهنا ك{شفا  ح5اكة وقعت لقد .ا_هناية إىل لا

سة »القصة«  الوقت من 	متكن مل لكVه نفسه س تالني طرف من خلسWا
يا½ وقع فقد طبعا .M«27امتهتا إىل هبا Fلوصول الالزم  طرف من غتا

شوف �اh Ùخرو 5ني حو تحر ّا يف ّ  خ5وط اكفة 	كشف أن قÇل معه	ن ّ ا�ل
هر املؤامرة   .	نّواملرتد اخلونة من احلزب يطو

شوف خي�ل ومل ترصحي من hخرو رش	ن املؤمتر أمام لا  ح5اة« بأن لعا
بحت س تالني ييتّتطور لا طريق يف ~دية عقÇة صأ سو 5ا فل  ويقدم .»ّ
ترب	ر يال لعملية لا  دبع املركزية Fلجنة املوسع ^ج�ع يف« :س تالني غتا
تاسع املؤمتر 5كو�ن مولوتوف س تالني هامج عرش لا  س تالني اكن لو ...مو

هر لبضعة حيمك زال ما أو بقي قد متل من لاكن أخرى، شأ  يلق5ا ال أن حملا
 "ىل Fلقضاء خططا شك بدون لس تالني اكن .املؤمتر هذا يف خطاهبام
يايس Fلمك�ب القداىم األعضاء   28».لس ا

 املؤمتر ساندواّ ا�	ن لألوئك ضوحو 
لك نقول أن اآلن ¦ريد وحنن
رش	ن يوعي  Fلحزب لعا ييت  ّحتادالللش ّا سو 5ا فل يال ساندوا بأهنمّ  غتا
5ّةا تصف5ة ساندوا وس تالني يةوامل لُبلشف ّار   .لينVWّيةFا �س 

هجوم بدء. 3 5ّةا "ىل لا  بعد مÇارشة لُبلشف
يال   س تالني غتا

هجوم بدأ لقد 5ّةا "ىل لا يال بعد مÇارشة لُبلشف  بضعة فÇعد .النيس ت غتا
5ة املوسو"ة صدرت س تالني جVازة من أ�م سو ّا ي{ ف5ل  %شلك zذفت وقد ّ
5ة إىل إشارةّ لك أzد "ىل خيفى ال تا ي`ا لس  ية ويف .ل  أصدر 1953 يلجو

                                                 

تقر	ــر  25 ّا رسي ل ّا شوف، لــ ية لــس تالني املعاديــة امحلــ| «:يف ورد hــخلرو يو ّوا ع ــّش   ل
ية ّالعا يا، ص  ~امعة حصافة ،»مل  1956 ،2م�Çولو

سابق  26 ّاملصدر ا  ل
سابق، صامل  27 ّصدر ا  65-64 ل
سابق،  28 ّاملصدر ا  84 ص ل

يوعي  احلزب ييت  ّحتادالللش ّا سو 5ا فل  بصورة ñرش رصحي خ5انة بيانّ
5ة الص�افة يف واسعة سو ّا ي{ ف5ل  "ىل لتخفى دهأبعا ªكن مل ّربجوازيةوال ّ
يوعي  احلزب يينلش ّا باين، العمل وحزب لّصا بة وذm لاأل س نا  ا��رى مب

سني Wس مخلا ستأ  كزيّالرت "ىل القضاء الرضوري من« :ف5ه ~اء احلزب ل
نايف الفرد دور "ىل اخلاطئ يةFل ملا ّامر نظري ّتفيش يف 
رز يّوا� �س  ّا  ةل

ي ثا ّا ل  الفرد عبادة إن .لينVWّيةFا ّية�س ارامل عن يغربة يهّ اليت الفرد لعبادة ةمل
5ادة مÇدأ تناقض ي لقا ّامجلا نقص ةع  القائد، ومركزه احلزب دور من تو
ّا من تنقص شعب و احلزب مجلاهري قّاخلال شاطل` ّا ييت ل سو 5ا فل  "القة والّ

هم لها Wين املار�يس لف� ي Fلينا ّأل ّا ةمه 5ادي شاطل` 5ادي Fلهيالك لقا ّا  ةلق
ّيلّشوا 5ادي اتخص ّا   29.»ةلق

5ون وهامج تحر ّا يف ّ يان هذا يف ل 5ة لبا تا ي`ا لس  ية نعت هبا ملصقني ل  :ئا�غام
يوم الرضوري من ّهنإ« هم "ىل القضاء مىض وقت أي من أكرث لا  لفا
ت ّا يةامل Fلنظرية ا�غاميئ لموديل ّار  القائ| املقوÙ "ىل اع�دا .لينVWّيةFا �س 

نظري بأن ّا يةامل ةل ّار  يطلب Fلعمل، مرشد بل عق5دة لWست لينVWّيةFا �س 
يةFل اخلالق الطابع فهم أعضائه مجيع من احلزب ّامر   30»...لينVWّيةFا �س 

نوا� "ىل Fلتعرف حبث معيق إىل األمر حيتاج وال 5ة لا 5ني حلق5قا يفتحر  Fل
هجوم وراء من هم«و »الفرد عبادة« "ىل لا ت لفا ّا يةFل »لموديل ّامر  �س 

يان هذا يف لينVWّيةFا ن ت� ªكن ومل .لبا يد 
لك ،لتخفى وا�لا  عن ،�تأ
ميني« يان يواصل .خو~ة وأنور تونغ ماوhيس م�ل »عز  ت� اكشفا لبا

نوا� نة لا ياسة دا�رة يف« :ئاخلا 5ةاخل لس ّا ّار  يف احلزب س يواصل ،ج
Çل سمل "ىل احملافظة س ياسة دامئة وبصفة أيضا ملس تقا ّا ميه، ل  عوتد
ياسة ت س و ّا ب�ان مجيع مع عاونل  قا"دة "ىل معها معل "القات وتطو	ر لا

شرتكة املصاحل اzرتام مÇادئ   .»ملا
ترصحي هذا Ðشلك 5ةلس ّا ياساتلس ّا "ىل سافرا ختليا لا هاّ اليت لي`تا  غصا
ّ�صادية^ القضا�« يف س تالني ية ق ييت ّحتاد^ يف �لالشرتا سو 5ا فل  ح5ث »ّ

متي الطابع "ىل Fلقضاء« يقول يةاإل "ىل القضاء جيب Fلحروب حلا ّمرب�  ،»ل
ها ت %س ياسة يضوتعو ّا  "ىل Fلم�افظة »معل "القات تطو	ر«و عاونل
سمل ّا   .ل
يان هذا نفس ويف 5ون يصوغ لبا تحر ّا يف ّ  حول لينVWّيةF املعادية نظر	هتم ل

تعاÐش ّا سلم ل ّا تهّ لك يف« :يل س يا 5ةاخل س  ّار  بو�ة بحزنا Ðسرتشد ،ج
ن ّا نافس طويل تعاÐش نإماكية حول لينVWّيةFا ظرل  بني سلمي تو
 هذه إىل ل`س متع ،لينVWّيةFا اخلونة هؤالء فّحير �يف لرنى .»نيّنظاملا

هد ما كثرياّ اليت Fلينني األقوال نطقي kري من« :س تالني هبا س{شا  أن ملا

                                                 

سني ا��رى « 29 ييت  احلـزب مليالد مخلا سو يوعي لالحتـاد ا 5ا لـ فش  ّ ّ ّ  ،»)1953-1903(لـ
تحـريض ّا�"ايـة هيئة ّوا يوعي Fلحـزب ّاملركزيـة Fلجنـة ل ييت  ّيف ^حتـاد لـش ّا سو 5ا فلـ ّ

هد نا س تالني،-لينني-أجنلس-مار�س معو  مجتªر
سابق  30 ّاملصدر ا  ل



هوري ªمتكن ّا 5ة ةمجل سو ّا ي{ ف5ل تعاÐش مواص| من ّ ّا  مع جVب إىل جVبا ل
يةاإل ولّا� ّمرب�  ذm واىل .اآلخر "ىل ن^تصار من ألzدهام ّبد ال .ل

متي من احلني، بة صدامات ñشهد أن حلا هوري بني هير ّا 5ة ةمجل سو ّا ي{ ف5ل ّ 
  31»ّربجوازيةال ولّوا�
سمرب ويف تارة Fلمؤلفات يتعرض مقال ويف Ð 1953د  تونغ hيس ملاو #ا

5ون يرصح تحر ّا يف ّ 5ني ل سو ي{ا ف5ل  ماو بني قة،Mّال بطريقة لينVWّيةFا راّمطو« ّ
ّثورةا« مؤلفاته يف تونغ hيس يوعي  واحلزب 5ّةلّصي`ا ل يينلش ّا  »لّصا

ية حول«و ّا�ميقرا ط تصار أن ،»اجلديدة ّ ثورة نا ّا ية ل ّا�ميقرا ط  ّربجوازيةال ّ
تار� ق5ادة حتت ّالصني يف  دميقراطي نظام ªركزي إىل ح� يؤدي ليالربو

ّتاتوريةد مع شعيب يةلإل املعادية القوى مجيع حتالف« ك ّمرب�  واملعادية ل
يلإلق ّطا تار� بق5ادة ةع   32.»ليالربو

Vذ وهكذا يال بعد مÇارشة ،1953 مو 5ون رشع س تالني غتا تحر ّا يف ّ  يف ل
نظري اخلط تصف5ة ّا يايس و ل شفي لس ّا يينلس ّالُبلا  أطروzاهتم وإ"الن لتا

5ة تحر ّا يف ّ ّماكيإ« و»خصيةلّشا عبادة« حول ل ّن ةن  ظل يف احلروب بجت
يةاإل ّمرب� سلم ن^تقال«و »ل ّا تعاÐش«و »يل ّا سلم ل ّا  نافسلتّا«و »يل

سلم ّا سكر	ن بني »يل رش	ن املؤمترّ حىت ي`�ظروا مل .ملعا  zاول كام لعا
نضال أبطال« ّا 5ةّضد  ل تحر ّا يف ّ بقة إهيام خو~ة وأنور ماو »املعارصة ل  لطا

ش العام| ّوا   .بذm عوبل

نضال حول. 4 ّا  واحلزب تونغ hيس ملاو املزعوم ل
يوعي  يينلش ّا تّضد  لّصا ّا 5ةل ّحر   املعارصة يف

 جهوماتّضد  س تالني عن مدافعّ أنه "ىل تونغ hيس ماو رفُع
شوف ّبين مّ أنه و"ىل hخرو  س ياساتّضد  س تالني لس ياسات�
5ني تحر ّا يف ّ 5ني ل سو ي{ا ف5ل لالرأسام اأ"ادوّ ا�	ن ّ ييت ّحتاد^ يف ّيةّ سو 5ا فل ّ. 

ها hش5Wدها وقع الصورة هذه يوعي  احلزب طرف من جيوªرو  يينلّصالش ّا
هرّا�ي  تالني لينني ،سجنلأ مار�س، لعمل مواصلّ أنه "ىل ماو ظأ  س و

 ما حقÇة يه »~ديدة حقÇة« يف »~ديدة مرz| إىل« أعامهلم ارّومطو بل
  .تونغ hيس ماو يدمع اكن س تالني وأن »تونغ hيس ماو فكر« Ðسمى
ت هباّ	كذ األسطورة هذه ّا 5قي ارخيل يوعي  Fلحزب حلقا يينلش ّا ثو لّصا ّا  ورةل

 فةلَشبَ أ~ل من عنيدا نضاال س تالني Mاض لقد الواقع يف .5ّةلّصي`ا
يوعي  احلزب يينلش ّا نضال هذا يايس،لس ّا هّوخط ماوّضد  لّصا ّا  بدأ ل

 س تالني وفاة بعد إال ي`هتaي ومل 5ّةلّصي`ا Fلثورة األوىل املراzل مVذ
  )الحقا س ن`رشها Mاصة دراسة يف املوضوع هذا س ن{Vاول(

                                                 

نرص حول «:س تالني :ورد يف  31 ّا ية ا_هنايئ ل ييت يف �لالشرتا سو 5^حتاد ا فل ّ  ف5فري» ّ
نا ،420 ص ،14 جم� الاكم|، األعامل ،1938  مجتªر

Vوف،. أ ( 32 سمرب فزسدا، �راز�� تWمار  Ð 1953د

ثورةّتطور ّ لك أن يعتربّ ا�ي فسهن ماو ّهنإ ّا  خلط مVاقضا اكن 5ّةلّصي`ا ل
Vرتن س تالني يوعي  احلزب يقول .موالكو يينلش ّا  بعيدة، فرتة مVذ« :لّصا

يون ّمر قد يو ّا ع ّيلّشا جتر
هتم يف 5ّونلّصي`ا لّش   بعض من ةّاخلاص ةخص
Çت .س تالني أخطاء ªُكار ْ يوعي ش ّلزب ااحل داMل خطوط أخطاء ُ
يين 5ّة أو »Ðسارية« ّا¦هتازية اّإم اكنت فقد ،لّصا ّتعل ما يف .ميي` باهبا قي  س بأ

يةال ّعا ُارªكب ،مل ْ بعض ُ  هناية مVذ .س تالني أخطاء بعض تأثري حتت مهنا لا
رشنات، يا Vات، Mالل مث لع ثال ثWا نات، أواسط وبداية يف أMريا ول  بعياألر

ي معل ّاملار ي ون�س  ّا VWلينF،يس فاقّالر وونhشاويش ولي وتونغ ماو 
 القضاء بعد مث، س تالني، أخطاء بعض تأثري حمارصة "ىل مكمثيلهم،
تدرجي ئة اخلطوط "ىل ل� ساري« ّ¦هتازية^ من للك طاخلا ّا W5ّة_ا و»ةل  ،ميي`

ثورة ا_هناية يف قادوا ّا ن إىل 5ّةلّصي`ا ل ّا   33.»رصل
5ة ت`شأ ومل يوعي  Fلخط ومعاداته ماو يفحتر شفي لش ّا  ح5اته أواخر يفلُبلا
بعض، �m 	روج كام 5ق وفاة بعد أيضا ت`شأ ومل لا  لقد .س تالني فالر

5ة ظهرت يايس  ñشاطه بداية مVذ وتطورت ماو يفحتر  هدفه واكنلس ّا
ثابت ّا ّث ل 5ة إزاzة يف أوال ل	مت Wين اخلط تصفو يين- Fلينا تا لا ثورة حول لس  ّا  ل

5ة إزاzة يف ذm بعد مث، 5ّةلّصي`ا توى "ىل اخلط هذا تصفو  امليالع ملس ا
  34.ّحم3 »تونغ hيس ماو فكر« وإzالل

يوم املطروح إن نارص مجيع "ىل لا ية لعا يو ّا ع ثورية لّش  5ام لا يار لقا  بني خ��
يةامل ّار ها كام لينVWّيةFا �س  بقهتا س تالني رهاّوطو سمار ية طو ّاأل ث مم ّا ثةل  وبني لا
يار قام ماو �ته، من .»تونغ hيس ماو فكر«  رصاzة أ"لن عندما خ��ال

Vرتن، س تالني أن تايلو موالكو �ّ نني، واجنلز مار�س ل  خمطئني، اك� ليو
ثورة طريق وأن ّا يةال ل ّعا Ãّين  "ىل يعمتد مل   .»تونغ hيس ماو فكر«ت
بار وقع لقد يوعي  احلزب وصول عتا يينلش ّا سلطة إىل لّصا ّا  ّالصني يف ل

 مع .»تونغ hيس ماو فكر« ق5ادة حتت احلزب هذا ألعامل ّةحرصي Éن{�5ة
يق تقد	ر�  واّحضّ ا�	ن Wّنيلّصينا والفالzني العامل ماليني �ور لعما
تصار أ~ل من حبياهتم ثورة نا ّا يةاإل "ىل ل ّمرب�  احلزب وصول أن نؤكد ،ل

يوعي  يينلش ّا سلطة إىل لّصا ّا تصار ن{�5ة ،�بري zّد وإىل ،اكن ل  اجلهبة نا
ثورية يةال لا ّعا ييت  ّحتاد^ بق5ادة مل سو 5ا فل يةفالّضد ّ ّا  احلزب اكن جهبة ،ش 

يين يوعيلش ّا ترصت جهبة مهنا، جزءا لّصا يةال "ىل نا ّفا ي ش  ّو  أته
ّث روفّالظ سكر قوة تنايم ن{�5ة ذm اكن .5ّةلّصي`ا ورةFل  ^شرتايك ملعا

سكر وإضعاف س تالني بق5ادة ّ اليت القات| الرض�ت بفعل مرب�يلاإل ملعا
يةاإل تلقهتا ّمرب� يةال ل ّعا يةال حر
هتا رأس "ىل �لقضاء مل ّفا �طاع ش   جزء قوا
ت�اقه مرب�يلاإل ّالرأساميل العامل من �بري سكر لوا ثورةو ^شرتايك ملع� ّا  ل

يةال ّعا   .مل

                                                 

يين،  مسأÙ حول  33 يوعي ا لّصتالني، احلزب ا ش  ّس   1963ل
Vاول 34   .الحقا س ن`رشها اصةM دراسة يف املوضوع هذا س ن{ 



بارش Fلعون اكن ذm إىل �إلضافة ييت  ّحتاد^ مهّقدّ ا�ي ملا سو 5ا فل ّ
تصار يف zاسام دورا س تالني بق5ادة ثورة نا ّا  ،1945 أوت ففي .5ّةلّصي`ا ل
�اح Wش جا يني،لّيني مرب�اإل لطرد م`شور� األمحر جلا يا� نا  املقاطعة هذه ل

ية وذات ّالصني يف تصنيعا األكرث يه ية مهأ سحب ملا .�لغة تيجاسرتا  ñا
ييت  ّحتاد^ سو 5ا فل سالم بعد مهناّ يا�ن، س{ا  تؤول أن "ىل حرص لا

يين يوعيلش ّا احلزب س يطرة إىل املقاطعة Vع لّصا تان مو 5و مVا  من غلك
يطرة ت ~Wش حصول بذm نّوأم "لهيا، لس ا ّا ش حر	رل ّا  خمزون "ىل عيبل

ي ا�Mا�ر من هائل يا� ّا ن ها �ةقّمؤ حكومة ªركزي وقع م`شور� ويف .ةل  معد
ييت  ّحتاد^ سو 5ا فل �صاد�، عسكر�ّ ييت  ّحتاد^ مVع وقد قوا سو 5ا فل  قواتّ

تانغ 5و مVا تÅدام من لك ث القوات "ىل Fلهجوم آرVر وبور دا	رن س ا ّا  .وريةل
ت ~Wش أجرى م`شور� يف القا"دة هذه من وانطالقا ّا ش حر	رل ّا  عيبل

تعداداته ّشن س ا تانغ قوات "ىل جهامته ل 5و مVا 5ق 1949و 1948 يف لك  حتقو
ن ّا   .رصل

5ون سارع مÇارشة س تالني موت بعد تحر ّا يف ّ 5ني ل سو ي{ا ف5ل  احلصول ىلإ ّ
يين يوعيلش ّا زباحل ق5ادة دمع "ىل تو
ر يفف .لّصا  بولغانني تو~ه 1954 كأ

شوف ومكو�ن 5ادة دمع "ىل وحصلوا 
كني إىل نفسه hوخرو  5ّةلّصي`ا لقا
س�اب �خلصوص hشمل صفقة مقابل ييت  ّحتاد^ ñا سو 5ا فل  بورت منّ
تÅيل آرVر 5ّ خمتلطة رشاكت أربع عن لوا  جماالت يف {5ةيف5سو-ةصي`

ت ّا برتول عد	نل س بوناء والطريان لوا ّا  قروض وتقدمي ،ّالصني لصاحل فنل
5ة  ومل .ّالصني يف zديدية سكة بوناء دوالر مليون 130 بقمية نيFّلص فإضا
يين معّا� يتأخر 5ني لّصا يفتحر 5ني Fل سو ي{ا ف5ل ّت مساندهتم Mالل من ّ  قاربFل

ساندهتم 1955 يف ت�Wو مع شوف لهجامت مو  س تالني "ىل hخرو
5ة لألطروzاتو تحر ّا يف ّ رش	ن املؤمتر يف ل   .لعا
يين يوعيلش ّا احلزب دمع لكسبو 5ّ لتصف5ة لّصا 5ادة ةبق 5ّةا لقا  لُبلشف

شوف و"د »Fلحزب املعادية ا�مو"ة«بــ Ðسمى وما ومولوتوف  hخرو
س من ّالصني 
متكني ّا ن الحل ّا 5 إ
رام وقع ،و�لفعل .وويل ّاتفا  _متكني ةق
س من ّالصني ّا ن الحل ّا  وذm لصنعها ّرضوريةال ا#ططات وإعطاهئا وويل
هر أربعة بعد 1957 س نة 5ة من شهر وبعد .مولوتوف طرد من شأ  ق^تفا
ييت  ّحتاد^ إىل ماو يأيت سو 5ا فل يل عرفان ز�رة يفّ  ترصحيه ويعلن مجل�

 هو الرأس وهذا رأس ^شرتايك Fلمعسكر 	كون أن ي`Çغي« هريلّشا
ييت ّحتاد^ سو 5ا فل ية لألحزاب 	كون أن ي`Çغي ....ّ يو ّا ع  مجليع يةلوالعام لّش 

ب�ان يوعي  احلزب هو الرأس وهذا رأس لا ييت ّحتادالللش ّا سو 5ا فل ّ«  
5ادة بني اخلالفات نإ 5نيو 5ّةلّصي`ا لقا تحر ّا يف ّ سو ل 5ا  تناقضا ªكن مل تيفل

يةامل بني ّار 5ةو لينVWّيةFا �س  تحر ّا يف ّ 5ا 
رجواز� تناقضا بل ل  قوة بني مقو
 س ياسات نتاك لقد .عظمى قوة يصبح أن 	ريد من وبني عظمى

شوف،  أن يف ّالصني لطموzات املعادية، 1959 من انطالقا ةMّاص hخرو
تغل "ىل ّالصني أ~ربتّ اليت يه عظمى قوة تصبح ّا ية فل  ��الشرتا

5ةلس ّاو 5ة »حماربة«و لي`تا تحر ّا يف ّ شوف ألغى 1959 جوان ففي .ل  hخرو
5 ّ^تفا ن ةق ّا تقى نةلس ّا نفس من سÃمترب ويف ،ّالصني مع وويةل  ا	زهناور لا

بعا .»ّالصني طموzات« من ّاحلد "ىل معه فقّوات  طلب �m تو
شوف 5ادة من hخرو Çول »�نيصينWّ« بوجود ^"رتاف 5ّةلّصي`ا لقا  لقوا

ت�دة الوال�ت %س يطرة  ّالصني مطالب دمع رفض كام �يوان، "ىل ملا
سو �وموي جزر حول  يف نيFّلص معارض موقف ةMّاص ½ واكن .hوما

ند مع ّةاحلدودي Mالفاهتا  واحلزب ماو رفع ذm "ىل فعل و�رد .لها
يوعي  يينلش ّا نضال »سقف« من لّصا ّا 5ةّضد  ل تحر ّا يف ّ 5ة ل سو ّا ي{ ف5ل  دون ّ

شوف مع يقطعا أن يFلش ّ اّ"دو بوصفه يوا�انه أو hخرو ّيو   .ةع
يوعي  احلزب ينخرط ومل يينلش ّا نضال« يف فعليا لّصا ّا ّضد  املزعوم »ل

5ة شو فاخلرو h ييت  ّحتاد^ أقام عندما 1963 س نة يف ّالإ سو 5ا فل  "القاتّ
يقة يةواإل �ي`5دي مع ثو ّمرب� 5ة ل  مسا"دة من يbس عندماو ،	كاألمر
سو 5ا ن األسل�ة "ىل احلصول يف تيفل ّا 5ة هؤالء أمىض أن بعد وويةل  قاتفا
شار مVع ن األسل�ة ن{ا ّا شوف اإلطاzة بعد وحىت .وويةل  قادة سارع hخبرو

يوع احلزب ييني لش ّا ييت  ّحتاد^ ز�رة إىل لّصا سو 5ا فل  ا_هتاين لتقدميّ
ن العون وطلب ّا يف "ىل الي- آن شو اقرتح ووويل  الوzدة حتق5ق جين
ر

يف لكن .~ديد من 5ة، طموzاهتم رفض جين
ر  ماو من اكن مفا مالقو
يوعي  واحلزب يينلش ّا نار يف�حوا« أن إال لّصا 5ة "ىل »لا تحر ّا يف ّ  املعارصة ل

هم "ىل ويأMذون ن« عن ا�فاع تق"ا ّا ية قاطل  بعد س تالني عند »ب^جيا
يا½ "ىل س نوات عرشة من أكرث   .غتا
5ة بغر	زهتا تعرف ّربجوازيةال اكنت �ال املفضوzني Mدëا وكذm لطبقا  مأ
هجوم ّأن ت�Wو يةامل "ىل جهوم هو س تالني "ىل لا ّار  وتقويض لينVWّيةFا �س 
ّتاتورية� تار� ك تغلوا ،ليالربو رش	ن ملؤمترا س فا ّشن تاله وما لعا  جهوم ل

يةامل "ىل شامل ّار ّتاتوريةد و"ىل لينVWّيةFا �س  تار� ك  لكن ،ليالربو
ي ّالو �ال من نيسط يةامل لغطاء حبا~ة 	زال ما اكن ماو مأ ّار  لينVWّيةFا �س 
تفاف مساندة "ىل لي�افظ ّيقو والعامل ّالصني يف امجلاهري لوا  مركزه يل
يةاإل األطامعّضد  صيين كقويم ّمرب� رش يف ل ّا  ّالصنيف الغرب، وقل
Å�ّل ب�ا مازالت    .صنيعلتّا حنو األوىل خطواته ويف فام

يين يوعيلش ّا واحلزب ماو ويقر ّي لّصا  ّحتاد^ ويف العامل يف س تالني ة%شعب
ييت  سو 5ا فل 5ني وأنّ تحر ّا يف ّ تار� فعل ردة خيشون ل  ابقوا �m ليالربو

تقر	ر  اك¦هتازيني األMري	ن هذ	ن ألن خو~ة وأنور ماو من بتواطؤ رس� لا
ي ّو ي ّ¦هتازية^ hاكوسيك معارضة م�ل (نيسط ّالو تا	ن ةسط  ز^ ما) ñش لرب
يةامل لغطاء حبا~ة ّار بقة دمع "ىل احملافظة أ~ل من لينVWّيةFا �س   العام| لطا

هم يف الاكدzة وامجلاهري يةاإل غطرسة ّضد عرصا ّمرب�  الّ اليت بالغرية ل
ية« ددهت ªزال ّا�ميقرا ط ية«و املاوية »اجلديدة ّ ّا�ميقرا ط ّيلّشا ّ  »ةعب

5ة  يعارضون«و ،»اكمل %شلك س تالني رفض« يعارضون مه �m .جاخلو
 ماو يقول .مهنم »امجلاهري تنفر ال«ّ حىت »واzدة برضبة "ليه القضاء

يين يوعيلش ّا واحلزب ي تقÇل ال« :لّصا ّاأل س ةkلب ّا Wني احقةل ف5تسو  "ىل Fل
 لقد .بذا�رته م{ش بdني دامئا يظهرون فهم .الطريقة هبذه س تالني ñش مت أن

ييت  ّحتاد^يوعي يف ش ّلزب ااحل قادة انفصل سو 5ا فل  %شلك امجلاهري عنّ
 أي يف س تالني %ش بح ëدد	ن ومالحقني بأهنم ونحيّس اكنوا إذا .خطري



5قة يف ألهنم فذm حلظة، س يصطدمون حلقا �ّ يق خطل  Fلجامهري لعما
ّيّشلا  جيرأ ال خروشوف الزال .لس تالني الاكمل الرفض جتاه الواسعة ةعب

شعب  إzاطة "ىل ّا ييت ل سو 5ا فل سكر شعوبوّ ت "لام ^شرتايك ملعا �ّ  قر	رل
رس ّا  املؤمتر يف ألقاه يّا� واكمل %شلك س تالني 	رفضّ ا�ي يل

رش	ن، ّتعل األمر ّألن لعا  ريامجلاه مVه سVWفر تقر	ر، صادق kري بتقر	ر قي
بعده   35».عهنا خطري %شلك يو
يين يوعيلش ّا واحلزب ماو ويفضح 5 مVطلقاهتم لّصا ّالقو  يف ّربجوازيةال ةم
هجوم  يف يبدي س تالني اكن، أ"اله ق5ل وكام« :يقول .س تالني "ىل لا
ب�ان ق5قةلّشا األحزاب مع "القاته ية إىل ما م5ال ق5قةلّشا لوا  ف5نشو

Çرية وÙّا� تقاليل �لوضع س تخفاف^ هو هذا وقوام. لكا  س ^
ساوي ية لألحزاب مل{وا يو ّا ع ب�ان لّش  ية لوا  الوzدة يف �^شرتا

ية ّاأل   36.»مم
ت دمع ّا رس قر	رل ّا 5ة واألطروzات يل تحر ّا يف ّ رش	ن Fلمؤمتر ل   :لعا

ّإ« يني حنن، ملق�نعون نان يو ّا ع ية ن^تقادات بأن، Wّنيلّصينا لّش  ّ اليت س القا
رش	ن املؤمتر يف طرحت يوعي  حزبFل لعا ييت  ّحتاد^ يفلش ّا سو 5ا فل ّ
يد س{سمح تأ �� ية العوامل مجليع ل ية تدابري خVقهتاّ اليت ب^جيا س يا  س 
ياة "ىل ~ديد من تتف�ح بأن مغلوطة  حزب ّوبأن، ماكنّ لك يف حلا
ييت  ّحتاد^ وشعب سو 5ا فل نضال يف أيضا كربأ حبزم وzدهتام س يوطدانّ ّا  ل

يةاإل �رخي يف ½ بقسا ال �بري ش يوعي جممتع لبناء ّسا ن ñ ،5ل ويفÃسمل س 
بة العامل يف دامئ تجربة حول (».طقا ّا يةلا ل ّتار ّتاتورية� خي تار� ك   37».ليالربو

يطا قذرا دورا ماو ولعب شويف ^نقالب دمع يف ñش و ت وhاخلرو ّا  صديل
WنيFلس ّ ييت  ّحتاد^ يف لينتا سو 5ا فل 5ة أدانواّ ا�	ن وMار~هّ تحر ّا يف ّ  ّإن« :ل
يوعي  زباحل ييت  ّحتاد^ يفلش ّا سو 5ا فل  س تالني أخطاء إصالح �رش قدّ

Ùيف ينجح وهو، األخطاء هذه عواقب وإزا mاملؤمتر أبدى ولقد. ذ 
رشون يوعي  Fلحزب لعا ييت  ّحتاد^ يفلش ّا سو 5ا فل  وجرأة عظ� حزماّ

 أخطاء خطورة ت5Ãان و"ىل، س تالني تقدÐس إزاÙ "ىل العمل يف �لغة
ي نإو. س تالني أخطاء عواقب وحمو، س تالني ّاملار ي ني�س  ّا VWلينFومن ني 
ّي "ىل يعطفون ية ةقض يو ّا ع هود Ðساندون، لكه العامل يف لّش  هاّ اليت جلا لبذ  ي
يوعي  احلزب ييت  ّحتاد^ يفلش ّا سو 5ا فل  ومه األخطاء إصالح بغيةّ
بون ّتلك نأ يف غرا 5 فاقّالر �ود لت سو ي{ا ف5ل ن�اح نيّ ت ل� ّا  جليلا ومن. امل

 هذه نأل، وحضاها لي| بني يمت لن أخطاء إصالح أن اجلالءّلك 
هود بذل Ðس تلزم هذا إن بل، قصري أمد ذات ªكن مل األخطاء  Mالل جلا

                                                 

يين،  35 يوعي ا تالني، احلزب ا  Ùسأ لّص حول  ش  س  ّم  1963ل
تجربة حول ~ديد من « 36 ّا ية ل تار ّا خي تاتورية ّل �ّ تار� ك ئة»ليالربو  اجلريـدة حتر	ر هي، 

5ة ّا سمرب 29 ،»�باو مني ~ني «لّصي`  Ð 1956د
شات Mالصة « 37 نا قا يايس  Fلمك�ب موسع اج�ع يف دارتّ اليت مل تابعلس ّا  Fلجنة لا

يين Fلحزب املركزية يوعي ا لّصا  ،1956 نWسان 5 ،»جمينجباو «، جريدة»لّش 

5ّ طوي| ةّمد Ãسñ5ام وريّالرض ومن، ا 5ق بعمل لقا . وªربوي إيديولو¤ قد
يوعي  احلزب أن من واثقون وحنن ييت، ّحتاد^ يفلش ّا سو 5ا فل  هذا ّ

 س�Wغلب، حتىص ال صعو�ت "ىل مىض ف� تغلبّ ا�ي العظمي زباحل
بلغ أيضا الصعو�ت هذه "ىل ريب دون دوما ته يو ّتكر 38».يkا  عبارة رت

  !!! مرات مثاين وzدها الصغرية الفقرة هذه يف املزعومة »س تالني أخطاء«
يين يوعيلش ّا واحلزب ماو دمع  �فطة حتت س تالني "ىل Fلهجوم لّصا
ّيّشلا عبادة«   :»ةخص
ش �ى �برية حظوة "ىل zاز أن بعد، س تالني نأ بيد« ّا  يف سواء، عبل

ييت  ّحتاد^ داMل سو 5ا فل Wين اخلط بتطبيقه، Mار~ه أمّ  تطبيقا Fلينا
بالغة خطأ يف وقع، حصي�ا 5ادة و"ارض ّاخلاص دوره يف ملا ي لقا ّامجلا  ةع

ّيلّشا %سلطته  ريقط يف سارت أعام½ بعض ّأن ذm عن وجنم. ةخص
يةامل ملبادئ خمالف ّار   39».لينVWّيةFا-�س 

تÅالص بإهام½، س تالني إن« نعزÙ األخطاء من روسّا� س ا  ئاجلزية، ملا
تعل، العا
رة ّا شالك ببعض قةمل ّن أن Ðس تطع مل، ملا  أخطاء إىل لحتوها بيتج
 اجلزء يف، س تالني راح ولقد. طويل وملدى بأرسها ةّاألم ّمتس فادzة
ّيلّشا بعبادة فأكرث أكرث 	زديه، ح5اته من األMري  نظام خفرق. ت� ةخص
ية ّةاملركزي ّا�ميقرا ط 5ادة بني امجلع ونظام احلزب يف ّ ي لقا ّامجلا ي ةع سؤو ّوا ل  ةمل
 نإ« :أيضا ونقرأ .40»فادzة أخطاء بعض اقرتاف إىل قاده وهذا. ّةالفردي

نضال ّا ّيلّشا عبادةّضد  ل ناء ّنُشّ ا�ي ةخص رش	ن املؤمتر ثأ  لحزبF لعا
يوعي  ييت  ّحتاد^ يفلش ّا سو 5ا فل يو خيوضه وجشاع عظمي نضالّ عيو  ش 

ييت  ّحتاد^ وشعب سو 5ا فل ّÙات إلزاÇ 5ة لعقا  تعرقلّ اليت جاإليديولو
  41».ماماأل إىل مسريهتم
�وية من ماو موقف ساندة لتWا شوف تقارب مو    :ت�Wو مع hخرو

سالف فاقّالر اكن إذا« يو غا  فقد، س تالني ألخطاء Mاصا �رها 	كVون ل
سالف الرفاق إن. مفهوما ذm 	كون يو غا  يف عسرية ظروفا عرفوا قد ل
ية عن �Fفاع مثينة �ودا وبذلوا، املايض  يف قواّحق قد ومه. �^شرتا

ي ساتّساملؤ نا ّا ع نظامت من وkريها ةلص ي ملا ّ^ج�  �إلدارة Mربة ةع
ية ّا�ميقرا ط ناس أنظار كذm لفت مما، ّ شعب و. لا ّا  بّ	رح يينلّصال

ييت  ّحتاد^ بني متتّ اليت يةلّسلما سويةل{ّ� سو 5ا فل ب�انّ ية لوا  �^شرتا
5ا، �ة من سال فويو   42.»أخرى �ة من غ

                                                 

تجربة حول ~ديد من « 38 ّا ية ل تار ّا خي تاتورية ّل �ّ تار� ك ئة»ليالربو  اجلريـدة حتر	ر هي، 
5ة ّا سمرب 29 ،»�باو مني ~ني «لّصي`  Ð 1956د

سابق  39 ّاملرجع ا  ل
سابق  40 ّاملصدر ا   ل
ساب  41 ّاملصدر ا  قل
سابق  42 ّاملصدر ا  ل



Çاركة س تالني مع ¦زا"ه يف ت�Wو مساندة تقارب مو شويف لا �وي hاخلرو  :لتWا
5ة احلكومة �ود نإ« سو ّا ي{ ف5ل  ّحتاد^ بني العالقات حتسني س5Ãل يف ّ

سو ّا 5اف5ييت ل سال فويو 5ة احلكومة بويان، غ سو ّا ي{ ف5ل  hرش	ن 30 بتارخي ّ
ييت  ّحتاد^ بني جرتّ اليت واحملادiت 1956 األول سو 5ا فل  يف نوبولوياّ
ثاين hرش	ن شهر ّتؤك، 1956 لا يوعي  احلزب عزم دل  ّحتاد^ يفلش ّا

ييت  سو 5ا فل 5ة واحلكومةّ سو ّا ي{ ف5ل  العالقات يف املايض أخطاء حمو "ىل ّ
5ةاخل ّار يا حموا ج ت هذه ولك. ئهنا ّا ييت  ّحتاد^ ~انب من دابريل سو 5ا فل  يهّ

ّي يف يؤدي هام قسط يد ةقض ت طتو ّا تاري األممي ضامنل   43».ليالربو
تÅيل يينلس ّا اخلط عن لا يةاإل مؤامرات مقاومة يف لتا ّمرب�  إل"ادة ل
لالرأسام Ãّين و ّيةّ شوف خطت   :hخرو
شوف، ودمع نيس تال بإدانة األمر يتعلق عندما  أن ماو يدعي hخرو

بقات ييت  ّحتاد^ يف زالت لطا سو 5ا فل ّ أنه zني يف Fلقمع رّمرب ال وأنّ
يع رؤوس صدع يوعي  واحلزب هو مجلا يينلش ّا  اخلالق تطو	رمه«بـ لّصا

يةFل ّامر �داد بتواصل �لقول »لينVWّيةFا �س  بقي ّالرصاع حوا  ظل يف لطا
ية Vات هناية يف حرص عندما لس تالني ونقدمه �^شرتا ثال ثWا  بتصف5ة ل

سا Kما اآلن يقول .Éطبقة ّربجوازيةال ّتاتوريةد نأ رمغ« :�معا  ك
تار� ثورة بقا� ملاكحفة أيضا ّرضورية ليالربو ّا سة ل بالد داMل �املعا ّ حىت لا

بقات "ىل القضاء بعد مثرة لطا 5ة ملس{ا  يف Fلثورة املعادية القوى تصفو
بقا� هذه "ىل �م شلك% القضاء ميكن وال (األساس تعامر دام ما لا  س ^
ية بصورة مو�ة ªكون أن لها ي`Çغي فانه، )موجودا ّر  القوىّضد  ئWس 
ي ّالعدوا تعامرية ةن 5ةاخل س ^ ّار Ã ال ....خطرها �فع ج ّا  املايض يف كام ثل{ش
بقي الزناع zدة 
ز�دة بقات امض�لت وقد لطا  "ىل يرتتب ما وال، لطا
mيةر ّتطول عرق| من ذ ّا�ميقرا ط ية ّ  فعل كام سلميا راّتطو �^شرتا

يوعي  احلزب إن. س تالني ييت  ّحتاد^ يفلش ّا سو 5ا فل  أخطاء أصلح قدّ
ّ لك حصيح يشء وهذا، zازما إصالzا سأÙملا هذه يف س تالني

  44».ةّالص�
شوف أطروzة دمع ت حول hخرو ّا سلم لّحول ّا لالرأسام من يل  إىل ّيةّ

ية   �^شرتا
يين يوعيلش ّا زباحل ا"رتاف ته لّصا نيا 5ة Fلهجمة تصديه وبعدم خب تحر ّا يف ّ  ل

بادئ "ىل يةFل ةّالعام ملا ّامر  مسأÙ خروشوف قدم عندما« :لينVWّيةFا �س 
رش	ن املؤمتر يف مرة ألول »الربملاين الطريق« يوعي  Fلحزب لعا لش ّا

ييت، سو 5ا فل ترب ّ يوعي  احلزب عا يينلش ّا ، عظ� خطأ اكن هذا أن لّصا
ية Fلنظر�ت قضان اكن يةFل س األسا ّامر يل لينVWّيةFا �س   "ىل قÇو½ Ðس تحو

  .اإلطالق

                                                 

سابق 43 ّ املصدر ا  ل
سابق 44 ّ املصدر ا  ل

5ة ّألن نظرا ولكن ية مرzلهتا يف ذئق�و اكنت خروشوف يفحتر تدا ئ^ ، ب
يوعي  احلزب قادة 	كن ومل ييت لش ّا سو 5ا فل ي ا�ادالت أiرواّ ّا ، ُبعد ةلعلن

Vا Çّ ا�ي خروشوف خطأ Éشف عن الوقت من حلني مسكأ  هªكار
  45».أيضا "لنا ننقده مل كام »الربملاين الطريق« بتقدميه
شويف، ^نقالب "ىل س نوات 7 من أكرث مرور بعد وحىت  hاخلرو

يين يوعيلش ّا احلزب يواصل 5ني مع »�لوzدة« متسكه لّصا تحر ّا يف ّ  ويؤيد ل
تا	ن أطروzات ~ديد من سلم ن^تقال حول hواكوسيك ñش 
ر ّا  ويف« :يل

 أبدهتاّ اليت ةّالعام غبةّالر مع يامتش ّو ....1960 "ام ق5قةلّشا األحزاب اج�ع
يقة وضع يف ق5قةلّشا األحزاب  احلزب وفد مّقد، ^ج�ع يف مشرتكة ثو

يوعي  يينلش ّا  "ىل ووافق سأÙملا هذه حول ايةّا_هن يف آخر تنازال لّصا
5ة ياkةلّصا إدراج  وافق، %شأهنا 1957 "ام ترصحي يف وردتّ اليت فاحلر

5ات مرا"اة هو أيضا Ãبلّسا واكن، 1960 "ام بيان يف إدرا�ا ىل"  جzا
يوعي  احلزب قادة ييتلش ّا سو 5ا فل ّ.«  
يين يوعيلش ّا احلزب خي�ل وال ترب	رات هذه م�ل تقدمي من لّصا  لا

شدق نا وقد« بأنه ي{و  "اما عرضا ^ج�ع هذا يف الوقت نفس يف عوز
نا Mاصا سلم ن^تقال مسأÙ حول ئبآرا ّا يوعي احلزب �مس يل  ....لش ّا

نا نا أن حضوأو يوعي  احلزب لقادة تمرا"ا ييت لش ّا سو 5ا فل ّتعل ف�ّ  هبذه قي
  ».أخرى ةّمر هذا رّ¦كر ال وسوف هلم مرا"اة آخر يه، سأÙملا

يقة "ىل إذن يوافق 5ة ثالو تحر ّا يف ّ ي ل ّالر بقة �ى س ت`رشّ اليت ةجع  لطا
يةال العام| ّعا ش مل ّوا هَ عوبل ّشديو دةملضطا  مكون مؤمتر داMل بتوزيعه ق{

5ني زعامء من �ه يفحتر ي ّ¦هتازية^ ةّاخلاص ثيقلو ّالو Vا كام ةسط   46».سلفأ
ية« بناء يةال ّربجوازيةال مع »�^شرتا ّو   :طن

ية بادئ من أقوى ملاو ل`ّس بة� 5ّةلّصي`ا صاخلصو يةFل العامة ملا ّامر  �س 
تالني لينني نظرية ومن لينVWّيةFا ّتاتوريةود ا�وÙ عن س و تار� ك  .ليالربو

ية هذه  ّربجوازيةال طبيعة من تغري حبيث القوة من در~ة "ىل صاخلصو
ها ية تقÇل جتعلو بقة بني ناقضاتلتّا بالد� يف« :ماو يقول .�^شرتا  لطا
يةال ّربجوازيةال والعام| ّو ش صلب يف تظهر تناقضات طن ّا  رصاع .عبل
�ني هاتني بقات عرصا جمال مضن معوما دّحيد لطبقا شعب  صلب يف لطا ّا ل

يةال ّربجوازيةFل ّألن ّو ثورة مرz| يف .مزدو~ا طابعا ،ّالصني يف، طن ّا  ل
ية ّا�ميقرا ط  عينه الوقت يف لكن وثوري طابع ذات اكنت، ّربجوازيةال ّ

يةاإل مع[ فاقّ^ت حنو تو~ه �هيا ظهر ّمرب� ثورة مرz| يف. ]ل ّا  ل
ية ّتغل، �^شرتا بقة hس   ذات يف لكن وأر�zا مهنا ªكسبو العام| لطا

ّتعد تبدو وس تورّا� hساند الوقت ت FلقÇول ةمس  �ّ  اّإهن. ^شرتايك لّحول
                                                 

ثـــورة « 45 ّا تاريـــة ل 5ـــة ليالربو  حصيفـــة حتر	ـــر هيbـــيت ، بقـــمل»خروشـــوف يفوحتر
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ّيني مرب�اإل عن ختتلف ي ّربجوازيةال والعقاريني نيلكااملول بريوقرا ّا ط  .ةل
بقة مع تتعارض جتعلهاّ اليت ناقضاتلتّا  بني تناقضات يه العام| لطا

ّتغل ِ َتغ ونيمس  يد يهو ّنيلس م تأ �� ي طبيعة ذات ل ّ"دا  يف، ذm مع، ةئ
ي ناقضاتلتّا هذه، لبالد� امللموسة الظروف ّالعدا ّتحو أن ميكن ةئ  إىل لت
ي kري تناقضات ّ"دا ّي بصفة ّحتل وةئ  ّأن لو .حكمية بصفة عوجلت إذا ةسلم

بقة بني ناقضاتلتّا يةال ّربجوازيةال والعام| لطا ّو  حصيح %شلك حتل مل طن
ها منارس مل إذا يعىن  ّربجوازيةال تقÇل مل أو بوªرية نقد ووzدة س ياسة هجتا

يةال ّو ياسة هذه م�ل طن  بني وبي`Vا تناقضات متيس أن ميكن فإهنا، لس ّا
نا   47».ئأ"دا

يوعي  احلزب يعرتف ،األMري ويف يينلش ّا ّ ا�ي الفادح رّ�لرض لّصا
ته 5ة ثأzد تحر ّا يف ّ 5ة ل شو فاخلرو h ية احلركة "ىل يو ّا ع يةعال لّش  ّا  بعد دّوهيد ،مل

يال "ىل س نة 11  مؤمتر "ىل س نوات 8 من أكرث وبعد س تالني فالر5ق غتا
يانة رش	ن خلا 5ني أفعال عن مس تقÇال Ðسكت لن بأنه لعا تحر ّا يف ّ  متض مل« :ل

رش	ن املؤمتر انعقاد "ىل يوعي  Fلحزب لعا ييت لش ّا سو 5ا فل  مثاين kريّ
5ة أحلقت، تارخيلا من ~دا القصرية الفرتة هذه ويف. فقط س نوات  يفحتر

ييت  ّحتادال� وأخطرها ا�ر~ات أكرب أرضارا خروشوف سو 5ا فل يةّ  لقضو�
ثورية تار� �ى لا يةال ليالربو ّعا   .مل

5ة �حض، الزىب يللس ّا بلغ وقد اآلن الوقت zان لقد  خروشوف يفحتر
Ãهتا   48».سوحملا

باين العمل وحزب خو~ة أنور. 5 تآمر :لاأل  لا
5ّةلُبلشاو س تالني "ىل  وحماوÙ 1956 س نة ف

ّا   1975 س نة ّسرتل{
باين العمل حزب اكن لقد  احملاربني مقدمة يف دوما اكنّ أنه يؤكد لاأل

5ة يفتحر  بعد Mاصة الزائفة احلزب هذا اد"اءات تنامت وقد .املعارصة Fل
تار� حركة لز"امة Ðسعى بدأ ملا تونغ hيس ماو موت يةال ليالربو ّعا  مل

شعوب هدة لوا 5ة قضية مع احلزب هذا تعاطى لقد .ملضطا تحر ّا يف ّ  ل
 قويم مVطلق من ،يينلّصا يوعيلش ّا واحلزب ماو م�ل م�3 املعارصة،
 ماو يقود ما اكن ولنئ .لشفيبُ لينWين مار�يس مVطلق من ال 
رجوازي

يين يوعيلش ّا زبواحل  قوة إىل ّالصني حتويل يف الطموzات يه لّصا
باين العمل وحزب خو~ة أنور يقودّ ا�ي اكن فقد عظمى،  هو لاأل

                                                 

يح ّحللا حول«: ماو hيس تونغ  47 شعب صـلب يف Fلتّناقـضات ّلصحا ّا  ف5فـري ،»لـ
1957 
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تقالل "ىل احملافظة يا س ا با نأ يةاإل أطامعّضد  ل ّمرب� 5ة ل سو ّا ي{ ف5ل  بوالغرية ّ
 يفرسّ ا�ي هو لوا�وتني احلزبني بني القوة يف والفارق .ت�Wو أطامعّضد و

ية الفوارق ية وkري لمكا نو عا 5ة من لكهيام موقف بني ل تحر ّا يف ّ 5ة، ل شو فاخلرو h 
تÅدام ّالصني zاولت فقد شوف "ىل Fلضغط الورقة هذه س ا  من hخرو

مترار الظفر أ~ل سا"دة س � ّ�صادية^ ملا ية ق 5ة لفVوا سو ّا ي{ ف5ل  من وMاصة ّ
�الك أ~ل يد« بني ªراوح جندها �m نووية، أسل�ة ما هادنة »لتصعا  ملوا

5ني مع شو فاخلرو h. يا جحم لكن با نأ باين العمل وحزب ل  _ميكVا 	كو� مل لاأل
شوف، إزاء ا_هتديد ممارسة نم خو~ة أنور  يف موقفه ~اء �h mخرو
نوات 1956 ية لس وا بطاzا لاملوا يين املوقف من أكرث نا Ãّىن  قدو لّصا ت

رش	ن املؤمتر أطروzات اكفة وحزم بوضوح  يوعيلش ّا زبFلح لعا
ييت سو 5ا فل ّ.  

Ãّىن  لقد باين العمل حزبت 5ة األطروzات وضوح 
لك لاأل تحر ّا يف ّ  Fلمؤمتر ل
رش	ن ثالث مؤمتره يف لعا نعقد لا  وحياول ذm ينكر لكVه ،1956 ماي يف ملا
باين العمل حزب �رخي« يف احلزب يقول. 1971 س نة �رخيه يªزيف  »لاأل
�ا~ات مجيع اكنت« 1971 س نة الصادر ث املؤمتر راتّومقر س ت`ا ّا  الثل
باين العمل حلزب ث وحّ�لر مش بعة لاأل ّا يةامل ّةوريل ّار  ّ اليتلينVWّيةFا �س 
5ة وحّالر تناقض تحر ّا يف ّ �ا~ات بصمتّ اليت ل  املؤمتر راتّومقر س ت`ا

رش	ن يوعي  Fلحزب لعا ييت ّحتادالللش ّا سو 5ا فل ّ«  
باين العمل حزب اد"اءات زيف اآلن س نÃني  يف خو~ة أنور يقول .لاأل

سة ا��رى حول مقال باين العمل حزب ل`شأة عرشة ماخلا  ñرشته لاأل
تجربة "ىل معمتدا« 1956 نومفرب 8 يف الربافدا ّا شجعة وا�روس ل  Fلمؤمتر ملا

رش	ن يوعي  Fلحزب لعا ييت، ّحتادالللش ّا سو 5ا فل ثالث املؤمتر صاغ ّ  بحلزنا لا
ي�ة واحضة مقررات يةامل أسس "ىل ªرªكز حصو ّار   ».لينVWّيةFا �س 

هادات نص من س{شا ّا ث املؤمتر ملقررات) 1956 (األصيل ل ّا  حلزب الثل
باين العمل ثاين ا�� ،Fلمؤلفات 1975 طبعة يف شطهبا قعوّ اليت لاأل  ،لا
  :خو~ة ألنور
Ãّين  تعاÐش أطروzةت ّا سلم ل ّا   :يل

سائل إن« رش	ن املؤمتر يف طرحتّ اليت لينVWّيةFا ملا يوعي  Fلحزب لعا لش ّا
ييت  ّحتادالل سو 5ا فل ّتعل ف�ّ ي ªك{يس احلايل العاملي الوضعّتطور ب قي ّأ  ةمه

ية ّ�ر نسالإل ل`ّس بة� خي ñّوشلك ّية h يةامل ليرثي ~اء مثينا كزنا ّار  لينVWّيةFا �س 
تعاÐش مÇدأ إن .اهنّالر العاملي Fلوضع امللموسة الظروف يف ّا سلم ل ّا  يل
ّن ياسة يقود دامئا اكن ّالرأساميلو ^شرتايك ظامنيFل  ّحتادالل يةلّسلما لس ّا

ييت سو 5ا فل يون يعلن ....ّ يو ّا ع نظام أن لّش  ّا  ىل" س ي`�رص ^شرتايك ل
نظام ّا باري طريق عن ّالرأساميل ل سلم لتا ّا �رص يل ية س ت`و يو ّا ع  ح� لّش 
نظام قّتفو ن{�5ة ّا نظام "ىل ^شرتايك ل ّا   ».ّالرأساميل ل
Ãّين  يةاإل احلروب جتنب نإماكية أطروzةت ّمرب�   :ل

ّن نإماكية يه أخرى أطروzة هناك«  .الراهن عرص� يف احلروب بجت
يةاإل hشغلّ اليت سأÙملا هذه ّسا ن ñ مترار يا حصي�ا zال لق5ت س �  من "لمو



نة قÇل يوعي  Fلحزب املركزية Fلجا ييت ّحتادالللش ّا سو 5ا فل  إن ....ّ
يةامل األطروzات ّار ّي تقولّ اليت لينVWّيةFا �س  يةاإل طاملا احلروب ةحبمت ّمرب�  ل

يةاإل اكنت ملا صياغهتا وقعت موجودة، ّمرب� يا نظاما ل 5دا مل"ا ندما حو  عو
ي القوى اكنت ّ^ج� يلس ّوا ةع ّيا   »ضعيفة ªزال ال Fلحرب املعارضة ةس 
Ãّين  سلم ن^تقال أطروzةت ّا ية يل   :�لالشرتا

ية إىل ن^تقال مسأÙ إن« ية احلرب طريق عن �^شرتا  بدوهنا، أو هلاأل
سا"دة كربى إ�رة أيضا يه بقة ألحزاب مثينة مو شعوب العام| لطا  لوا

تحوالت حتقق وليك ةلّسلط� متسك ليك الاكدzة ية لا  وليك ع^ج�
 "ىل قادرة kري ّربجوازيةال ªكون ح5ث هناك الربجوازي، الربملان ّحتول

نف، إىل اFلجوء ية لإلرادة حق5ق5ة أداة إىل لعا  ضامن أ~ل ومن لشعبا
تقال تاج وسائل نا ي ناإل ّاألسا ش يدي بني ةس  ّا  أiر ذm للك ....عبل
رشون املؤمتر ييت  ّحتاديف ^ وعييلش ّا زبFلح لعا سو 5ا فل  يفرت ال حامساّ

رش	ن املؤمتر وiئق دراسة تقع اتّ�� Ãبلّسا لوهذا .بأرسه العامل يف  لعا
بحت عناية 
لك نارة صوأ ناشطني الر~ال درب تيضءّ اليت ملا  ذوي من لا
ية بة لنا سمل أ~ل من يناضلون وا�	ن لطيا ّا 5اة ل   »أفضل حو
Ãّين  بار إ"ادةت 5ون طرف نم لت�Wو عت^ شو فاخلرو h:  
5نيّضد  س تالني بنضال Mدعّ أنه خو~ة أنور يعترب تحر ّا يف ّ سالف ل يو غا  ل

شوف ق5ام وحييي .ّحق kري عن إدا¦هتم وقعت هؤالء أن ويدعي  hخرو
  :zذوه وحيذو »اخلطأ بإصالح«
شعب  s لقد« ّا باينل  إ"الن �لاكمل وساندوا حبامس العمل وحزب لاأل

5ة ا�وÙ قادة بني املمىض بلغراد سو ّا ي{ ف5ل ّ Ù5ة وا�و سال يو فا غ  شهر يف ل
ييت  ّحتاد^ بني العالقات لتطبيع وفرحوا 1955 جوان سو 5ا فل ّ

5ا سال فويو Vفورم (اإل"الم مك�ب مقررات بحزنا ساند لقد ....غ  لقد .)م�و
نا اآلن ونعرتف فا"رتVا نا نبأ ية األحزاب Mدعت كام عMد يو ّا ع ية لّش   لوالعام

تفز األخرى 5اّضد  ّاملد
ر ازس �ال سال فيو يةاإل معيل طرف من غ ّمرب�  ل
  »بري� احلقري
Ãّين  ّيلّشا عبادة« أطروzةت   :س تالني »أخطاء«و »ةخص
شوف إىل خو~ة أنور انضم  نفس وردد س تالني hشويه مح| يف hخرو

5ة ^هتامات شو فاخلرو h متكنّ حىت	لص من Åت  س تالني خط من لا
ثوري  ّا Wين املار�يسل   :Fلينا

رشون املؤمتر قدم« ييت  ّحتاديف ^ يوعيلش ّا زبFلج لعا سو 5ا فل  حتليالّ
ي معيقا ّمار ّي ا�س  VWالين �Fّية امجلاهري لعبتهّ ا�ي احلامس ور  بق5ادة لشعبا

يوعي  احلزب ية، بناء يفلش ّا Çري وFلرضر �^شرتا  ف5ه hس بÃتّ ا�ي لكا
ية عبادة 5ة لشخصا نا فا يةFل مل ّامر  س تالني زيفجو خطأ ....لينVWّيةFا �س 
Çري تعظمي املدحي قÇل �ونه يف فقط ال 	متثل لكا Vه لشخصه لوا  هو قام لكو
يع بدمع بنفسه يةFل املعادية الطرق هذه hشجو ّامر   .�س 

ية عبادة إن  جتس � اكنت س تالني Mلقهاّ اليت اإلدارة وطريقة لشخصا
5ادة حول لينVWّيةFا Fلمبادئ hوشويه سافر خلرق ية لقا  .احلزب يف عامجلا

ياة لقوا"د س تالني ا¦هتاك إن  وا¦هتاك فردية بطريقة Fلقضا� ّو3z باحلزية حلا
 يتÅذونّ ا�	ن لأوئكّضد  صارمة إجراءات بأMذه احلزب نظر و�ة
 أرضارا �لفعل س بÃت وقد hسÃب، أن لها بد ال اكن آلرائه، خمالفة آراء

5ق وقادت ....فادzة  يقظةلا يظهر فمل :أخطاء الرªاكب س تالني فالر
يةال احلرب عش ية الالزمة ّو نازيةّضد  طن ية، لا ناية 	كرس ومل ناألملا  لعا
ية الفالzة بتطو	ر املطلوبة سني �^شرتا  "Wش مس توى حتو

ية و"اجل و�رش الكولكوزيني، 5ة لقضا سال يو فا غ ئة، بطريقة ل  يف .اخل طMا
 عن وانفصل أفاكره يف أzاد� س تالني اكن احلاالت ت� م�ل

  ۞».امجلاهري

\  
  

ُ ñة يفّل مرّرش ألو:  
متدن، احلوار   5/3/2012، 3658 العدد، ملا

  


