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 1994 ــ 1980المرحلة الثانية: 
الخط التحريفي

1994 ــ 1985الطور الثاني: 

ي العالم الثالث
اكية فف حول مسار الثورات الشتت

ي جنوب اليمن  1986تفكتر انطلقا من مأساة يناير - 
* =-فف

 

ف العAAرب، وخاصAAة منهAAم المناضAAلون الثوريAAون الماركسAAيون اللينينيAAون، لقAAد عAAاش كAAل الثAAوريير
ي عدن، كصAدمة 1986مأساة يناير 

ي كAانت تمثAل، بالنسAبة لنAا، منAذ. فف فمAاهي هAذه الثAورة الAتت
ي تمزق دموي، 17

، تنفجر فف ي ي العالم العربر
اكية فف ي للشتت

كادت سنة، المنار الوحيد الحقيقت
ي عل نفسها، وخرجت منه منهوكة بشكل خطتر

!خلله أن تقضف

ة المروعAAAAAة مAAAAAن ينAAAAAAاير، تAAAAAذكر العديAAAAAد منAAAAAا، والحسة والقلAAAAAق يمAAAAAزق AAAAAام العسشAAAAAك اليAAAAAخلل تل

يAAAA غرينAAAAادا، الAAAAذي مAAAAات بسAAAAبب تمزقAAAAه الAAAAداخلي
قلAAAAوبAAهم، النهايAAAAة المأسAAAAاوية للحكAAAAم الثAAAAوري فف

و يAالي المريكيA جثثAه، كمAا قAال ذلAك فيAديل كاسAتت ومAا. النتحاري قبل أن يدفن العAدوان المتر

ي النص. غشت، 30هو من وضع موقع ) الهامش الذي يحمل علمة (*=
 أما الهوامش المرقمة فهي أصلية فف

*  A تعارAAAAم مسAAAAال باسAAAAذا المقAAAAدر هAAAAي) (و.ن(ص
يAAAA الحقيقAAAAة يتعلAAAAق المAAAAر بأبراهAAAAام السفابت

يAAAA مجلAAAAة )فف
"إل المAAAAام"، فف

.السلسلة الجديدة

ي ويعتتر المقال ذا أهمية قصوى، وإن كان غتر موقع باسم المنظمة، من حيث الطروحAات التحريفيAAة الجديAAدة الAتت

AAAAي
ي التحريقف اسAAAا للخAAAAط اليAAAديولوجر لنفAAAAس" تAAAAأملت نظريAAAAة" وتشAAAAكل إل جAAAAانب وثيقAAAAة. قAAAام بصAAAياغتها، وشAAAAكلت نتر

ي مجال اليديولوجيAAة التحريفيAAة الجديAAدة، وهAAذا المقAAال بAAانطلقه مAAن أحAداث دمويAAة بAAاليمن
الكاتب، نصا أساسيا فف

ي السابق للمنظمة الماركسية ي اللينينيAAة المةربيAAة ، قام بمجموعة من المراجعات مست الخط اليديولوجر ي الجنوبر
ي أوروبا وآسيا وإفريقيAAا"إل المام"

ف الشعبية أو الحزاب الشيوعية فف ي أو الصير
، سواء فيما يتعلق بالتحاد السوفيابت

، إضAAAافة إل تشAAAويه مواقAAAف منظمAAAة  AAAي يAAA العAAAالم العربر
الماركسAAAية ي اللينينيAAAة، فيمAAAا" إل المAAAام"وأمريكAAAا الجنوبيAAAة، وفف

ي للمنظمAAAAة، وهAAAAو بهAAAAذا القAAAAدر مAAAAن الطروحAAAAات التحريفيAAAAة، يخAAAAص التحريفيAAAAة العالميAAAAة، وعمومAAAAا الخAAAAط اليAAAAديولوجر
ي الجديد، إسAAوة بشAAقيقه مقAال 

ي التحريقف ى لمن أراد دراسة الخط اليديولوجر تAAأملت"يشكل هذا المقال أهمية كتر
وليتاريا "نظرية ي للتر

وع التاريخف .، الذي قام بمهاجمة النظرية اللينينية للحزب الثوري، وكذا المسش
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يA أفةانسAتان سAنة 
يAA التمزقAات الدمويAة للحكAم الثAوري فف

يA التفكترA أيضAا فف
،1979كان من بAAد فف

فA أن تAؤدي إل نفAس ي المنتهجAAة مAن طAAرف حفيAAظ ا امير
حيث كAادت سياسAAة التAدمتر الAذابت

يAA دجنAAتر 
ي فف

، ذلAAك التAAدخل الAAذي نعAAرف ثمنAAه البAAاهظ1979النهايAAة، لAAول التAAدخل السAAوفيابت

يAA. عل المسAAتوى الAAدولي
يAA الجنAAون الAAدموي لنظAAام بولبAAوت فف

وكيAAف ل يمكAAن ان نفكAAر أيضAAا فف
!كمبوديا

يAAAA الثلثينAAAAات؟
يAAAA محاكمAAAAات موسAAAAكو فف

هAAAAل محكAAAAوم عل الثAAAAورة أن تلتهAAAAم أبناءهAAAAا، كمAAAAا وقAAAAع فف
وليتاريAAا أضAعف بكAAثتر يA العAالم الثAAالث، حيAAث التر

وتبدو المسألة أكتث سوءا بالنسبة للثورات فف
ئAA أو الحAAديث العهAAد، ل يسAتطيع بعAAد يA روسAAيا، وحيAAث الحكAم الثAوري الناشش

ممAا كAانت عليAه فف
اكي المAAAراد بنAAAاؤه، مAAن أجAAل يAA المجتمAAAع الشAAتت

أن يسAAتند إل هيمنAAAة حقيقيAAAة للطبقAAة العاملAAة فف
ي اكية، وتجAAAAاوز مثAAAAل ذلAAAAك الجنAAAAون التAAAAدمتر هAAAAل محكAAAAوم عل. توطيAAAAد الطريAAAAق نحAAAAو الشAAAAتت

ي نحAو رأسAAمالية الدولAة، اجع التAAدريخر ي العالم الثالث، إما بAالتت
اكية فف الثورات تحت راية الشتت

، أو الوصAAAول إل تلAAAك النهايAAAAات الدمويAAAة يAAA النظAAAAام الرأسAAAAمالي العAAAAالمي
يAAAA النهايAAAAة النAAAAدماج فف

وفف

AAي
والنتحاريAAAة؟ هAAل محكAAوم مسAAبقا عل الحAAزب الثAAوري الAAذي نعمAAل عل بنAAAائه أن يسAAقط فف

، وبAAول بAAوط؟ وبدقAAة AAف قبضAAة أشAAخاص مثAAل عليAA ناص محمAAد، برنAAارد كAAورد، حفيAAظ ا أمير
يAAA جنAAAوب

، هAAAل الثAAAورة فف AAAي ، وكمAAAا كتAAAب ذلAAAك مثقAAAف تقAAAدمي مةربر AAAي أكAAAتر بالنسAAAبة للعAAAالم العربر
، لم تكن سوى حلم ل مستقبل له؟"اليسار الجديد" اليمن، ومعها 

يAAA هAAAذا المقAAAال، وسAAAنتطرق لهAAAذه
ي سAAAنحاول الجابAAAة عليهAAAا فف تلAAAك، هيAAA السAAAئلة الجوهريAAAة الAAAتت

تيب المعاكس لطرحنا لها أعله ي التت
.القضايا فف

ي جنوب اليمن
وقائع الثورة فف

جوازية للرأسAAمالية ي دون مقارنتها مع تشكل الدولة التر ي اليمن الجنوبر
ل يمكن تقييم الثورة فف

، ذلAAك أنAAه، وأريAAد هنAAا التأكيAAد عل ذلAAك، ل يجAAب مقارنAAة الثAAورات يAA اليمAAن الشAAمالي
التبعيAAة فف

اكية بمثAAAAAل أعل مطلAAAAAق، بAAAAAل يجAAAAAب وليتاريAAAAAة لهAAAAAذا القAAAAAرن السAAAAAائرة نحAAAAAو الشAAAAAتت الشAAAAAعبية والتر
يAAA إطAAAار ديناميتهAAAا التاريخيAAAة مAAAن جهAAAة، وبالمقارنAAAة مAAAع البAAAدائل الملموسAAAة الممكنAAAة

وضAAAعها فف
وإن التصف بشAكل مةAAاير هAAو تصف ل). وتلك مسألة أكتث وضوحا بالنسAبة للعAالم الثAالث(

.مسؤول إزاء الشعب
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يAAAAA اليمAAAAAن الشAAAAAمالي والجمهوريAAAAAة الشAAAAAعبية الديموقراطيAAAAAة لليمAAAAAن
جوازيAAAAAة، فف إن بنAAAAAاء الدولAAAAAة التر

 Aي
يAA الشAمال فف

ي نفس الوقت، انتهاء الحAرب الهليAAة فف
، تم تقريبا فف ي ،1970مAارس  23الجنوبر

 AAAي
يAAA الجنAAAوب فف

ي أدت إل نشAAAوء الدولAAAة الشAAAعبية فف يونيAAAو 22انتصAAAار الحركAAAة التصAAAحيحية الAAAتت
ا " ،1969 ، لكن للقيام بذلك بموضوعية ،لبد مAAن"لذلك فإن مقارنتها تكتسب مةزى كبتر

1طرح المعطيات التالية

ت فيAAAه الشAAAاعات حاليAAAا، حAAAول السAAAتعداد لتفAAAويت مAAAا ل يقAAAل عAAAن  يAAA الAAAوقت الAAAذي كAAAتث
20فف

، ادور الكبار، نؤكد هنا المةزى الملموس لرقام العمود الختر كة عمومية مربحة إل الكمتر شش
فAA العتبAAار ، مAAن الناحيAAة الفلحيAAة، وإذا لAAم نأخAAذ بعير AAي ولنحAAاول توضAAيح ذلAAك للقAAارئ المةربر
يAAAAA الجنAAAAAوب، فAAAAAإن اليمAAAAAن

يAAAAA الشAAAAAمال، والمحيAAAAAط الهنAAAAAدي فف
أنهمAAAAAا يطلن عل البحAAAAAر الحمAAAAAر فف

يAAAA وضAAAAعية ورزازات
، تقريبAAAAا فف يAAAA أحسAAAAن الحAAAAوال، بالنسAAAAبة لليمAAAAن الشAAAAمالي

، يوجAAAAد فف ي الجنAAAAوبر
.بالنسبة للودية الشمالية للطلس الكبتر

يAAAA بدايAAAAة
ي عAAAAن الشAAAAمال فف يطانيAAAAة اليمAAAAن الجنAAAAوبر ياليAAAAة التر زيAAAAادة عل ذلAAAAك، فقAAAAد فصAAAAلت المتر

يAA عAAدن عل
ي فف اتيخر ، بهAAدف واحAAد، وهAAو تAAوفتر مجAAال صAAحراوي لموقعهAAا السAAتت AAرن الخترAAالق

يAAAA . طريAAAAAق الهنAAAAAد
يAAAA هAAAAذه الحالAAAAة حAAAAتت اسAAAAAتقلله فف

ي فف نونAAAAتر 30وقAAAAد احتفAAAAظ بAAAAاليمن الجنAAAAوبر
ي عنAAAد خروجAAAه اقتصAAAادا مفككAAAا بسAAAبب انتفAAAاخ مدينAAAة1967

يطAAAابف ، حيAAAث تAAAرك المسAAAتعمر التر
ي أصAAAAAAبحت معطلAAAAAAة بسAAAAAAبب إغلق قنAAAAAAاة السAAAAAAويس  يAAAAAA مواجهAAAAAAة- عAAAAAAدن، هAAAAAAذه المدينAAAAAAة الAAAAAAتت

فف
ي البلد

يAA شAAمال اليمAAن" جمهوريAAة العيAAان"لكAAن تمAAت إقامAAة ! إقطاعيAAات بAAافت
تحAAت وصAAاية- فف

1  A تAAاعي تحAAاب جمAAن كتAAذت مAف إل حدود نهاية السبعينات أخ افكل المعلومات حول اليمنيير AAلهود . جإششAAش)J.
Chelhod (بعنوان جنوب الجزيرة العربية)L’Arabie du sud ( 3، القسم 11الجزء)  1984باريس(.

".المعلومات المتعلقة بالثمانينات مأخوذة مAن تقريAAر "س ي يA  ترونAتر
croissance des(حAAول هAذين البلAدين نسشAA فف

jeunes nations( 1984، أبريل.
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يAAAA البAAAAوادي
ي اسAAAAتمرت فف الرجعيAAAAة السAAAAعودية ي حيAAAAث انضAAAAافت إل الوليةارشAAAAية القبليAAAAة الAAAAتت

اد والمضAAاربة وعل عكAس ذلAAك حطAم الحكAAم. برجوازية تجاريAAة اغتنAAت بفضAAل تجAAارة السAAتتر
، عAAAAتر تAAAAأميم1969الثAAAAوري، منAAAAذ نونAAAAتر  AAAAف كائها المحليير AAAAة وششAAAAيالي ، الهيمنAAAAة القتصAAAAادية للمتر

ي كانت تجعل مAن عAAدن ي جميع القطاعات الساسية، التت
ى خاصة الجنبية، فف كات الكتر السش

يAA فاتAAح مAAاي (منطقAAة أجنبيAAة محصAAورة 
يAA). 1977مAAا عAAدا معمAAل تكريAAر النفAAط الAAذي أمAAم فف

وفف
، نظAAAم الحكAAAم الثAAAوري، بواسAAAطة التنظيAAAم الثAAAوري المنبثAAAق عAAAن جبهAAAة التحريAAAر1970خريAAAف 

ي ي نظم النتفاضAAات الفلحيAAة اكي اليمتف الوطنية ي الذي شكل النواة الرئيسية للحزب الشتت
 AAAAف ف"ضAAAAد كبAAAAار الملكير فAAAA- القطAAAAاعيير ي اسAAAAتمرت"القبليير يAAAAة الAAAAتت ، هAAAAذه النتفاضAAAAات الجماهتر

.، وأدت إل التحطيم التام للبنيات القطاعية ي القبلية1971حتت 

يAAAAAAAAAAA . إن نتائAAAAAAAAAAAج ذلAAAAAAAAAAAك عل المسAAAAAAAAAAAتوى القتصAAAAAAAAAAAادي واضAAAAAAAAAAAحة Christian( كريسAAAAAAAAAAAتيان تروبر
Troubé ( نةAAس AAي

يAA الهAAوامش يقAAدم ، فف
يAA مقAAاله المشAAار إليAAه فف

كمعAAدل% 10، نسAAبة 1984فف
، بينمAAAا ي يAAA اليمAAAن الجنAAAوبر

ة فف AAAنوات الخترAAAس AAAام خلل العسشAAAي الخ للنمAAAو السAAAنوي للناتAAAج الAAAوطتف
 AAف يA شAمال اليمAن% 1,5و  1ظلAAت مAا بير

يجAب الملحظAة هنAAا، أن تلAAك النسAAبة كAAانت تميAل. فف
، بمAAAAوازاة انخفAAAAاض أثمAAAAان النفAAAAط  AAAAد الخترAAAAذا البلAAAAه AAAAي

والكAAAAل يعلAAAAم مAAAAدى(نحAAAAو النخفAAAAاض فف

يAA)مسAAاعدة العربيAAة السAAعودية لنظAAام اليمAAن الشAAمالي
فAA الشAAمال والجنAAوب فف ، غترAA أن الفAAرق بير

يAAA السAAAتينات مAAAن نفAAAس(الميAAAدان الجتمAAAاعي أسAAAطع بكAAAثتر 
ف انطلقتAAAا فف نسAAAجل هنAAAا أن الAAAدولتير

ي ميدان التعليم والصحة
ي جدا فف

).المستوى المتدبف

ي ميدان التعليم
:فف

ي-  يAA اليمAAن الجنAAوبر
ف : فف يAA  250000كAAان عAAدد الطفAAال الممدرسAAير

وكAAان الهAAدف عل 1978فف
يAAAA بدايAAAAة 

)أولد وبنAAAAات(سAAAAنوات  7مAAAAن أطفAAAAال % 90هAAAAو تمAAAAدرس  1984المAAAAدى القريAAAAب فف
تلميAAAAAذ، وذلAAAAAك باسAAAAAتعمال رجAAAAال التعليAAAAAم مAAAAن جنAAAAوب اليمAAAAAن 400000وتAAAAوفتر المدرسAAAAة ل 

!).مليون تلميذ 5إن تطبيق نفس النسية عل المةرب، ستعطي (بشكل رئيسي 

ي أسست سAنة  يA(طالبAAا آنAAذاك  150، وضAمت 1970وعل كل حال، فإن جامعة عدن، التت
فف

.1978طالب، وخمس كليات سنة  2500، اصبحت تحتوي عل )علم التدريس
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ي اليمن الشمالي- ب
يAA : فف ي يمكAAن(وكما لحظ ذلك تروبر الAAذي يحAاول تحجيAAم الخلصAAات الAتت

،% 20ليس هناك أكتث من " ، فإنه )استخراجها من هذه الفروقات ف من الطفال الممدرسAAير
ي تAAAAوفر السAAAAلك الكامAAAAل المتكAAAAون مAAAAن سAAAAت سAAAAنوات دراسAAAAية ، أمAAAAا"ونAAAAادرة هيAAAA المAAAAدارس الAAAAتت

.المعلمون فثلثة أرباعهم مهاجرون أساسا من مص

ي ميدان الصحة- 
:فف

ي- أ ، و 29عل 1984كAAAAAان يتAAAAAوفر سAAAAAنة : اليمAAAAAن الجنAAAAAوبر 42مركAAAAAزا صAAAAAحيا، و 18مستشAAAAAقف
يAAA الجماعAAAات القرويAAAة عل  300مستشAAAقف للAAAولدة، 

حAAAراس"مركAAAزا للصAAAحة القرويAAAة ترتكAAAز فف
، والAAAذين اختAAAارتهم هAAAذه الجماعAAAات وفAAAرت لهAAAم الدولAAAة تكوينAAAا أساسAAAيا" الصAAAحة ف المتطAAAوعير

يAA ميAAدان الصAAحة 
فAAA فف يAA أغلAAبيتهم معلمAAون(كتقنيير

تةطيAAة: أمAAا الهAAداف فهيAA التاليAAة). إنهAAم فف
ية الحاليAAAة، تلقيAAAح % 85صAAAحية ل  AAAة العسشAAAنهاي AAAي

مAAAن الطفAAAال% 85مAAAن مجمAAAوع السAAAكان فف
سAAAAنوات، وضAAAAع نظAAAAام للصAAAAحة المدرسAAAAية، محاربAAAAة سAAAAوء التةذيAAAAة 5الAAAAذين يقAAAAل سAAAAنهم عAAAAن

ي مرحلة ما قبل الولدة
.والمراض، تطوير سياسة للصحة فف

يAAAAAAAA اليمAAAAAAAAن الشAAAAAAAAمالي- ب
باسAAAAAAAAتثناء بعAAAAAAAAض: "عل عكAAAAAAAAس ذلAAAAAAAAك، وحسAAAAAAAAب نفAAAAAAAAس الكAAAAAAAAاتب: فف

ة، فAAAإن مراكAAAز الصAAAحة النAAAادرة، والمسAAAتخدمون قليليAAA العAAAدد، يAAA المAAAدن الكAAAبتر
المستشAAAفيات فف

يA كAAثتر مAن الحيAAان 
لAAذلك فAإن التةطيAة الصAAحية للبلد لAم)" سAودانيون ومصيون(وأجانب فف

"!!من السكان% 10: 1984تتجاوز سنة 

ي من
، ما زال يعابف ي إن هذه الرقام ل تحتاج إل تعليق، ومع ذلك، فإن اقتصاد اليمن الجنوبر

ي الشAAمال، لكAن مAع عوائAAق طبيعيAAة- مواطن ضعف عديدة وهامة، والساشي منها هو 
كما فف

ي ثقيل- أخطر بكثتر ان التجاري ودين خارجر ف ومن أجل مواجهة هAAذه الصAAعوبات،. عجز المتر
انهAAا ة، القيAAام بتقAAارب اقتصAادي مAع جتر Aنوات الخترAAالس Aي

حاولت حكومة علي ناص محمد فف

اكي ي الشمال، ومن ضمنهم العربية السعودية، مما أدى إل الخلفات وسAAط الحAAزب الشAAتت
فف

AAAي يAA نونAAتر . اليمتف
، طAAرح بالضAAبط مبAAادئ1985إن آخAAر عAAرض نسشAA لعبAAد الفتAAAاح اسAAAماعيل، فف

وت المسAAاء، العAدد (توجه آخر  A190انظر بتر AA،24 ،ارسAبات). 1986مAد المكتسAن لنؤكAلك:
يAAAA"ثAAAورة قص" هAAAAل تسAAAAتطيع

، مهمAAAAا كAAAAانت، أن تمحAAAAو تحAAAAول عميقAAAAا للمجتمAAAAع، كمAAAAا حصAAAل فف
اكية لهAAذا البلAAد، ؟ إن الجAAواب عل هAAذا التسAAاؤل تقAAدمه متانAAة الهياكAAل الشAAAتت ي اليمAAن الجنAAوبر
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AAي
يAA أي لحظAAة خلل المواجهAAة الداميAAة فف

اكي لAAم يوضAAع محAAط التسAAاؤل فف وكAAون التAAوجه الشAAتت
يAAAAAAA والحكAAAAAAم الثAAAAAAوري مAAAAAAن تضAAAAAAAميد جراحهمAAAAAAAا،1968ينAAAAAAAاير  اكي اليمتف ، وتمكAAAAAAن الحAAAAAAزب الشAAAAAAتت

اكية، وتوطيAAAAAAAد العلقAAAAAAAات الخويAAAAAAAة مAAAAAAAع القAAAAAAAوى الثوريAAAAAAAة يAAAAAAA طريAAAAAAAق بنAAAAAAAاء الشAAAAAAAتت
والسAAAAAAAتمرار فف

يAA- الماركسAAية
يAA العAAالم، مؤكAAدين بAAذلك موقعهAAا الهAAام فف

اكية فف اللينينيAAة العربيAAة والبلAAدان الشAAتت
. إطار حركة التحرر العربية

ي حد ذاته" اليسار الجديد"
ي ليس مأزقا ول هدفا فف العربر

ي " اليسار الجديد"إن  يAA(العربر
ي تشAAكلت فف ي تنتسAAب للماركسAAية اللينينيAة الAتت يAA القAوى الAAتت ونعتف

يAAAAAAAA عAAAAAAAAدد مAAAAAAAAن الAAAAAAAAدول العربيAAAAAAAAة، عل يسAAAAAAAAار الحAAAAAAAAزاب الشAAAAAAAAيوعية العربيAAAAAAAAة
نهايAAAAAAAAة السAAAAAAAAتينات فف

، تجAAAAاوز العجAAAAز الAAAAذي كAAAAانت) الرثدوكسAAAAية AAAة، أل وهيAAAة ملموسAAAAورة ثوري AAAتجيب لصفAAAAان يسAAAك
تعرفAAAه آنAAAAذاك أغلبيAAAAة الحAAAزاب الشAAAيوعية العربيAAAAة تحAAAت هيمنAAAAة اليAAAديولوجيات التحريفيAAAAة،

ي مختلف البلدان العربية
ي فف

.وخاصة حول الثورة الفلسطينية وتمفصلها مع الصاع الطبقت

ي مهمته؟ ل، أبAدا"اليسار الجديد " هل يمكن القول أن هذا 
ي قد فشل فف يA. العربر

إن الثAورة فف
ي نفسAAAAها لAAAAم تنجAAAAح، ولAAAAم تسAAAAتطع أن تتطAAAAور، إل لن مناضAAAAلي جبهAAAAة التحريAAAAAر اليمAAAAن الجنAAAAوبر
ف العAAرب، عرفAAوا نفAAس التطAAور فAA بحركAAة القAAوميير ي اليمنيAAة الجنوبيAAة الAAذين كAAانوا مرتبطير الAAوطتف
ف العAAرب، واسAAتطاعت ي أغنتها السهامات الثورية لحركة القوميير نحو الماركسية اللينينية التت

AAAAAي
ف طبقAAAAAوا بشAAAAAكل خلق فف ات التحريفيAAAAAة، وكAAAAAذلك لن هAAAAAؤلء المناضAAAAAلير الفلت مAAAAAن التAAAAAأثتر

ي للثAورة المسAAتمرة عAAتر مراحAAل أمAAا داخAAل. الظروف الملموسة لجنوب اليمن، المفهوم اللينيتف
الثAAAAورة الفلسAAAAطينية، فهAAAAل لAAAAم تلعAAAAب القAAAAوى الثوريAAAAة المنبثقAAAAة مAAAAن نفAAAAس التيAAAAار التجديAAAAدي،
جوازيAAAAAAAة يAAAAAAA وجAAAAAAAه التجاهAAAAAAAات الستسAAAAAAAلمية للتر

يAAAAAAA الوقAAAAAAAوف سAAAAAAAدا فف
ومAAAAAAAازالت، دورا حاسAAAAAAAما فف

AAAي
ي اسAAAتطاعت، فف ، الAAAتت ف الفلسAAAطينية؟ وهAAAل ل تلعAAAب الجبهAAAة الديموقراطيAAAة لتحريAAAر فلسAAAطير

هAAا، المبAAادئ والمفAAاهيم الساسAAية للماركسAAية  اللينينيAة- نظAAري، أن تسAتوعب أحسAن مAن غتر

AAي
وط الملموسة للثAورة الفلسAطينية والثAورة العربيAAة، دورا أساسAAيا فف ي السش

والحركة العمالية، فف
يAA نفAAس

عمليAAة إعAAادة بنAAاء وحAAدة منظمAAة التحريAAر الفلسAطينية عل أسAAس ثوريAAة ومكافحAAة، وفف
، حيAAث AAي ق العربر AAالمسش AAي

يAA تجميAAع كAAل القAAوى الماركسAAية اللينينيAAة الفلسAAطينية؟ وفف
الAAوقت فف

6



www.30aout.info

AAي
ها كAان ومAAا زال مرتبطAAا فف تشكلت منظمات ماركسية لينينيAAة تنتميAA إل نفAس التيAAار، إن مصAتر

ف ف أساسيير ي بعاملير :رأبي

يAAAA الجمAAAAاهتر الكادحAAAAة، وخاصAAAAة الطبقAAAAة العاملAAAAة- أ
، وذلAAAAك عAAAAترقAAAAدرتها الذاتيAAAAة عل التجAAAAذر فف

جوازيAAAة الصAAAةرى، هAAAذه القAAAدرة المرتبطAAAة حاليAAAا ي والتنظيميAAA لصAAAولها التر التجAAAاوز اليAAAديولوجر
ورات الملموسAAAAAة للثAAAAAورة الوطنيAAAAAة AAAAAتجيب للصفAAAAAوري، يسAAAAAث AAAAAط سياشيAAAAAورة خAAAAAدرتها عل بلAAAAAبق

ي تمارس داخلها ي التشكيلة الجتماعية التت
.الديموقراطية الشعبية فف

فAAAAAA هAAAAAAذا العمAAAAAAل وقAAAAAAدرة أو عجAAAAAAز الحAAAAAAزب الشAAAAAAيوعي لهAAAAAAذه التشAAAAAAكيلة- ب العلقAAAAAAة الجدليAAAAAAة بير
.الجتماعية عل التجديد الثوري

اليسAAار"لقد ظن عدد منAAا، أن تشAكل هAذا . يجب ان أوضح هنا هذه النقطة الثانية: ملحظة
يAA العAAالم-الماركسيAA" الجديAAد

يAA فف
، كAAان يسAAتجيب، ليAAس فقAAط لمواجهAAة التيAAار التحريقف AAي اللينيتف

ورة بلAAورة مسAAتقلة لنظريAAة وممارسAAة ثوريAAة بروليتاريAAة تتلءم والواقAAع الملمAAوس AAولصف ، AAي العربر
ي كAAانت ورة البتعAAاد، بAAل القطيعAAة مAع الحركAة الشAAيوعية العالميAAة الAAتت Aلبلداننا، ولكن أيضا لصف

، الخاضAAع هAAو بنفسAAه للتحريفيAAة ي
يظهAAر أنAAه. آنAAذاك تحAAت هيمنAAة الحAAزب الشAAيوعي السAAوفيابت

ي 
ي الواقAع لAم نصAل كمنظمAة إل(يمكن، ويجب أن نصحح اليوم، هذا التصور الثابف

رغم أننا فف
).مثل هذه القطيعة

يAA دراسAAة مقبلAAة حAAول المAAؤتمر 
ف ذلAAك، فف ، 27وكمAAا سAAأبير ي

للحAAزب الشAAيوعي للتحAAاد السAAوفيابت
يAA السAAتينات

يAA قيAAادة الحAAزب فف
ي كAAانت مهيمنAAة فف فAAإن التجاهAAات التحريفيAAة والتقنوقراطيAAة الAAتت

ائح AAAAن السشAAAAة مAAAAة منبثقAAAAة عميقAAAAل حركAAAAبفض ، AAAAا الساشيAAAAجانبه AAAAي
والسAAAAبعينات قAAAAد تجAAAAووزت فف

الطليعية للطبقة العاملة السAوفياتية المدعمAة مAن طAرف أحسAن مثقفيهAAا، وقAد وجAدت هAذه
يAA المAAؤتمر 

ايAAدا مAAن الحAAزاب الشAAيوعية. 27الحركAAة تجسAAيدها فف ف وبمAAوازاة ذلAAك، فAAإن عAAددا متت

AAAAAي
يAAAAA العAAAAAالم الثAAAAAالث يوتحAAAAAت تAAAAAأثتر الثAAAAAورات الكوبيAAAAAة والفيتناميAAAAAة والنيكاراغويAAAAAة، وكAAAAAذلك فف

فف

AAي
ي ي بAAدأت تسAAتر فف ق، بسAAبب تAAأثتر الثAAورة اليمنيAAة الجنوبيAAة واليسAAار الجديAAد الفلسAAطيتف AAالمسش

يAAA نفAAAس الAAAوقت الAAAذي تAAAدعم فيAAAه علقاتهAAAا مAAAع الحركAAAات الشAAAيوعية
طريAAAق التجديAAAد الثAAAوري فف

ي تعيAAAAAAش هيAAAAAA نفسAAAAAAها مرحلAAAAAAة التجديAAAAAAد ف. العالميAAAAAAة الAAAAAAتت ف ماركسAAAAAAيير وأظAAAAAAن، أن واجبنAAAAAAا كثAAAAAAوريير

AAAAي
يAAAA هAAAAذا التجديAAAAد، وليAAAAس البتعAAAAاد عنAAAAه، وذلAAAAك فف

فAAAA مةاربAAAAة وعAAAAرب، هAAAAو المسAAAAاهمة فف لينينيير
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وط الملموسAAAAAة لبلدنAAAAAا، وبالحفAAAAAاظ عل السAAAAAتقللية النفيسAAAAAة، السياسAAAAAية، والفكريAAAAAة، AAAAAالسش
ي أدينا لكتسابها ثمنا غاليا .والتنظيمية، التت

يA ولAج طريAAق التجديAAد، و ، وهAو أول حAزب شAيوعي عربر ي
وهكذا، فإن الحزب الشAيوعي اللبنAAابف

 AAAAي
، أن يتجAAAAاوز بعAAAAض معيقAAAAاته الرئيسAAAAية السAAAAابقة، خاصAAAAة1968قAAAAد اسAAAAتطاع منAAAAذ مAAAؤتمره فف

فAAAA يظهAAAAر أن يAAAA حير
يAAAA الثAAAAورة اللبنانيAAAAة، و فف

حAAAAول القضAAAAية الفلسAAAAطينية، ودور الكفAAAAاح المسAAAAلح فف
يA الحركAة

ي ومسAAاهمتها العمليAة فف يA لبنAان، رغAم إسAهامها اليAAديولوجر
منظمة العمAل الشAيوعي فف

يAAAAA. الوطنيAAAAAة اللبنانيAAAAAة، لAAAAAم تتمكAAAAAن أن تتجAAAAAاوز بشAAAAAكل جAAAAAذري تAAAAAأثتر أصAAAAAولها الجتماعيAAAAAة
أمAAAAAا فف

، قAAAAAد لعAAAAAAب ول شAAAAAAك، بجAAAAAAانب AAAAAAي
العAAAAAAراق، فAAAAAإن النشAAAAAقاق المAAAAAؤقت للحAAAAAزب الشAAAAAيوعي العرافت

AAي
ي الكAAردي بالخصAAوص، دورا فف ، وكفAAاح التحAAرر الAAوطتف AAي

التطAAورات الموضAAوعية للصاع الطبقت
يAAA كفAAAاحه الملمAAAوس،

التجديAAAد العميAAAق الAAAذي عرفAAAه هAAAذا الحAAAزب الAAAذي يتجسAAAد بالخصAAAوص فف
وليتاريAAAAا للثAAAAورة الوطنيAAAAة الديموقراطيAAAAة، وكAAAAذلك ورة قيAAAAادة التر AAAAول صفAAAAحة حAAAAواقفه الواضAAAAوم

فAA العAAام(مAAواقفه مAAن الحقAAوق الوطنيAAة للشAAعب الكAAردي  انظAAر اسAAتجواب محمAAد عزيAAز، المير
ي العدد 

ي فف
).من مجلة النهج 9للحزب الشيوعي العرافت

بري؟ ي التر ي أو العربر ي المةرب العربر
فف

ق، نظAAAAAرا. لقAAAAAد حAAAAAان طAAAAAرح هAAAAAذا السAAAAAؤال عل أنفسAAAAAنا AAAAAن المسشAAAAAدا عAAAAAة جAAAAAعية مختلفAAAAAإن الوض
ي هذه المنطقة

.للتخلف الهام للقوى الثورية فف

يAAAA تAAAAونس
ي مAAAAن :  فقف

يAAAA النصAAAAف الثAAAAابف
ي نشAAAAأت فف إذا فشAAAAل المنتسAAAAبون للماركسAAAAية اللينينيAAAAAة الAAAAتت

وعها التجديAAAAدي بالنسAAAAAبة AAAAون مسشAAAAري إل كAAAAAنظ AAAAAي
السAAAAAتينات فشAAAAل تامAAAAAا، فAAAAإن ذلAAAAAك يرجAAAAAع فف
، ومAAAAAAAن ضAAAAAAAمنه الحركAAAAAAAة" اليسAAAAAAAار الجديAAAAAAAد"للتحريفيAAAAAAAة المحليAAAAAAAة، وخلفAAAAAAAا لمجمAAAAAAAوع  AAAAAAAي العربر

اللينينيAAAة المةربيAAAة، عAAAوض أن يرتبAAAط بصAAAعود الحركAAAة الثوريAAAة العربيAAAة خلل تلAAAك-الماركسAAAية
السAAAAAAنوات، ظAAAAAAل مرسAAAAAAوما بأفكAAAAAAار الحركAAAAAAة الطلبيAAAAAAة الفرنسAAAAAAية، لكAAAAAAن هAAAAAAل يسAAAAAAتطيع الحAAAAAAزب

ي الثقيل؟
الشيوعي التونسي أن يتحرر من ماضيه التحريقف

يAAA الجزائAAAر
اكية ي :  فف وليتاريAAAا، إمAAAا داخAAAل حAAAزب الطليعAAAة الشAAAتت إن القAAAوى الثوريAAAة المنتسAAAبة للتر

ة AAAالخطتر AAAAي
أو خAAAAارجه، وهيAAAA قAAAAوى لAAAAم- الAAAAذي لAAAAم يتحAAAAرر بعAAAAد بشAAAAكل كAAAAاف مAAAAن أخطAAAAاء الماضف

تسAAAتطع بعAAAد التخلAAAص مAAAن إيAAAديولوجيات يساوية مختلفAAAة، إن هAAAذه القAAAوى مAAAا زال ينتظرهAAAا
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وليتاريAAAا طريAAAق طويAAAل وشAAAاق، لكيAAA تتمكAAAن مAAAن تنظيAAAم الطاقAAAات الثوريAAAة الهائلAAAة والمجيAAAدة للتر
يAAA هAAAذا

وط المعقAAAدة لنظAAAام برجوازيAAAة الدولAAAة فف AAAالسش AAAي
، وذلAAAك فف AAAف فAAA الجزائريير وبجانبهAAAا الفلحير

.البلد الشقيق

يAAAAA المةAAAAAرب
سAAAAAنة مAAAAAن نضAAAAAالت الحركAAAAAة 16ولAAAAAن نقAAAAAدم هنAAAAAا حصAAAAAيلة - فمAAAAAن المعلAAAAAوم  :  أمAAAAAا فف

الماركسAAAية اللينينيAAAة المةربيAAAة ي إن هAAAذه الحركAAAة، إن كAAAانت مAAAا تAAAزال تحمAAAل بصAAAمات أصAAAولها
وريا AAب دورا صفAAAوفينية، تلعAAان الشAAع وطةيAAف القمAAم عواصAAك، ورغAAع ذلAAا مAAة فإنهAAAالجتماعي

يAAA عمليAAAة بنAAAاء حAAAزب شAAAيوعي
يAAA المخAAAاض العسAAAتر للقAAAوى الثوريAAAة المةربيAAAة فف

ول يسAAAتهان بAAAه فف
وليتاريAAAا المةربيAAAة  يAAA للتر

وليتاريAAAة(حقيقت مAAAن شAAAأنه، بالخصAAAوص، أن يسAAAتوعب السAAAهامات التر
يAAA لسAAAنوات  . 1956-1945لكفAAAاح الحAAAزب الشAAAيوعي المةربر ومAAAا هAAAو يAAAا تAAAرى، المصAAAتر الAAAذي)

يAA بلدنAAا، لAAول هAAذه الحركAAة؟ إن المسAAائل واضAAحة- كAAانت سAAتعرفه رايAAة الماركسAAية
اللينينيAAة فف

، مAAن ضAAمن مسAAائل أخAAرى، طاقAAة جAAدا لتسAAتحق الجAAواب عل هAAذا السAAؤال، ول يمكAAن تفسAAتر
اكية العلميAAة الكامنAAة عنAAد اليسAAار الAAديموقراطي الثAAوري، إذا لAAم نأخAAذ ذلAAك التطAAور نحAAو الشAAتت

ف العتبار .بعير

، مسؤولية الحركة الماركسية ي اللينينيAAة المةربيAAة أمAAام إل أن هذا المكسب نفسه، يؤكد أكتث
ي هذه المرحلة بالذات

.التاريAAAAخ، فف

يAAAAA هAAAAAذا الظAAAAAAرف، الAAAAAذي تخضAAAAAع فيAAAAAه السAAAAAاحة السياسAAAAAية بأكملهAAAAAا للشAAAAAوفينية و الصAAAAAلحية
فف

 AAAAAAAف ومAAAAAAن ضAAAAAAAمنهم عليAAAAAAA يعتAAAAAAAة، الAAAAAAAذي يعAAAAAAتر هAAAAAAو بنفسAAAAAAه عل بنيAAAAAAAة حAAAAAAزب التقAAAAAAAدم( المتملقير
اكية الAAAAAAذي يخضAAAAAAع لهيمنAAAAAAة العناص التقنوقراطيAAAAAAة المنبثقAAAAAAة مAAAAAAن الفئAAAAAAة العليAAAAAAا مAAAAAAن والشAAAAAAAتت

جوازيAAAة الصAAAةرى يAAA الAAAوقت الAAAذي يAAAزداد فيAAAه اضAAAطهاد الطبقAAAات الكادحAAAة، فAAAإن بAAAروز) التر
،وفف

ي نجAAت مAAن بAAديل ثAAوري بروليتAAاري، لAAن يصAAبح ممكنAAا، إل إذا تجAAاوزت أنويAAة هAAذه الحركAAة الAAتت
ي وهسعة، أصAAAAAAAولها- القمAAAAAAAع ومAAAAAAAن أخطائهAAAAAAAا 

ومAAAAAAAن بينهAAAAAAAا منظمAAAAAAAة إل المAAAAAAAام ي بشAAAAAAAكل نهAAAAAAAابئ
جوازيAAAة الصAAAةرى،  يAAA المرتبAAAةلتعمAAAل بصAAAتر وتصAAAميم وبعمAAAق وسAAAط الجمAAAاهتر الكادحAAAة، التر

وفف
يAA الAAداخل والهجAAرة 

إن العمAAل وسAAط الهجAAرة يرتبAAط( الول حاليAAا وسAAط الجمAAاهتر العماليAAة فف
ي مناطق المهاجرين الصAAلية

،)بأهداف العمل الثوري والتنظيمي وسط الجماهتر الفلحية فف
ي والنظAAAAAAAري يAAAAAAA نفAAAAAAAس الAAAAAAAوقت عل ريAAAAAAAاح التفكترAAAAAAA والنقAAAAAAAاش والبحAAAAAAAث اليAAAAAAAديولوجر

ولتتفتAAAAAAAح فف
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ف ، وذلAAAAAAAك عل قاعAAAAAAAدة مجهAAAAAAAود مسAAAAAAAتمر، ومكثAAAAAAAف ، لتعميAAAAAAAق الماديAAAAAAAة التاريخيAAAAAAAةالملموسAAAAAAAير
ي المجيد، لنضالت

،انطلقا من معرفة معمقة أكتث فأكتث للواقع الملموس لبلدنا ، وللماضف
.الجماهتر الشعبية المةربية ضد اضطهاد المخزن والستعمار ثم الستعمار الجديد

ي العالم الثالث
اكية فف حول الثورات الشتت

اكية: لنطرح أول هذا المشكل بدم بارد وبروح المسؤولية هل يمكن القول أن الثAAورات الشAAتت
ي العالم الثالث أو أغلبها، قد أدت، وستؤدي إل ذلك النحلل الAAدموي الAAذي أدانAAه فيAAديل

فف
و تحAAت اسAAم  ي خيمAAت عل"البولبوطيAAة" كاسAAتت وري تحليAAل الظلل الAAتت AAن الصفAAان مAA؟ وإذا ك

قة اكية، فلبد قبل ذلك من التذكتر بالجوانب المسش .التجارب الشتت

قة)1 الجوانب المسش

، وقAد AAف يAA البلAدين الولير
هل يمكن أن ننس كوبا وفيتنام والكفاح البطولي لنيكاراغوا اليAوم؟ فف

ة عمليAAAAة بنAAAAاء AAAAن مباششAAAAا مAAAAف تمكنت تAAAAوفرت فيهAAAAا الثAAAAورة عل وقAAAAت طويAAAAل نسAAAAبيا، فAAAAإن الثAAAAورتير
اكية، وازدهAAAAAار البلد والشAAAAAعب، تحAAAAAت رايAAAAAة الماركسAAAAAية يAAAAA نفAAAAAس الAAAAAوقت-الشAAAAAتت

اللينينيAAAAAة، وفف
م بوحAAAدة عميقAAAة ومسAAAتمرة ف وبمAAAوازاة ذلAAAك، مAAAن تطAAAوير حAAAزب شAAAيوعي يقAAAود المAAAة كلهAAAا ويلAAAتت

يAAAAAAAAA " الوحAAAAAAAAAدة"ول يجAAAAAAAAAب هنAAAAAAAAAا الظAAAAAAAAAن أن . وعلقAAAAAAAAAات داخليAAAAAAAAAة رفاقيAAAAAAAAAة " (المونولوثيAAAAAAAAAة"تعتف
Monolithique(،اتAAAالثلثين AAAي

، كمAAAا كAAAان ذلAAAك سAAAائدا داخAAAل الحركAAAة الشAAAيوعية العالميAAAة فف
ي الممارسة، ويا للسف

ي كثتر من الحيان، وفف
!!عل مستوى الفكر، وفف

يAA ذلAAك، أن الشخصAAيات القويAAة
وهكAAذا، فAAإن الكAAل يعلAAم، والحAAزب الشAAيوعي الفيتنAAامي ل يخقف

ي تكون المكتب السياشي للحAAزب مAAن  لي دوان وفAام فAان دونAغ إل تريونAغ تشAينه وفنكAوينالتت
ي هنا بالشخصيات الكتث شAAهرة(جياب ولي دوك طو 

، إن هAAذه الشخصAAيات ل يمكAAن)ونكتقف
يAA شAAخص واحAAد

الها فف ف ، وبفضAAل تربيAAة . اختت ي منهلقAAد عAAرف الحAAزب الشAAيوعي الفيتنAAامي
،هوشش

ورين لسAAAAAAAتر القيAAAAAAAادة AAAAAAAة الصفAAAAAAAة الداخليAAAAAAAادل والديموقراطيAAAAAAAام المتب كيAAAAAAAف يصAAAAAAAهر روح الحAAAAAAAتت
الجماعية، مفتاح بلورة الخط السديد وتطويره، وذلك بالمقاربAAات والتصAAحيحات المتتاليAAة،
يAAA إطAAAار الوحAAAدة والعلقAAAات الرفاقيAAAة لهAAAذه القيAAAادة الجماعيAAAة، ولمجمAAAوع الحAAAزب

لكAAAن دائمAAAا فف
يAAAAAAA الطبقAAAAAAAة العاملAAAAAAAة ومجمAAAAAAAوع

،المرتكAAAAAAAAز عل قاعAAAAAAAدة المركزيAAAAAAAة الديموقراطيAAAAAAAة، والمتجAAAAAAAذر فف
.الجماهتر الشعبية
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ء الAAAAAAذي AAAAAAي
يAAAAAA نهايAAAAAAة السAAAAAAبعينات، ظلل عل الثAAAAAAورة الفيتناميAAAAAAة المجيAAAAAAدة، السش

لقAAAAAAد خيمAAAAAAت فف
ياليAAAAAة بشAAAAAكل واسAAAAAع، ويتعلAAAAAق المAAAAAر هنAAAAAا بAAAAAالطرد الجمAAAAAاعي  أي، لهAAAAAوااسAAAAAتةلته الدعايAAAAAة المتر

ي ف ذوي الصAAل الصAAيتف حقAAا لقAAد كAAان ذلAAك يمAAس أقليAAة قوميAAة ظلAAت، بالخصAAوص. الفيتنAAاميير
يAAA المراكAAAز التجاريAAAة المشAAAهورة ب 

يAAA الجنAAAوب فف
يAAA منAAAه شAAAولونفف

سAAAايةون(، قAAAرب مدينAAAة هوشش
ة- بفضAAل بنيAAات عشAAAائرية- ، منةلقAAة عل ذاتهAAا وخاضAAعة )سAAAابقا جوازيAAAة التجاريAAة الكAAبتر للتر

ق آسAAAAAيا AAAAAوب ششAAAAAوع جنAAAAAمجم AAAAAي
ي تنتسشAAAAA شAAAAAبكاتها فف وبالتأكيAAAAAد أيضAAAAAا، أن. الصAAAAAينية الصAAAAAل الAAAAAتت

ف ي ضAAد الحAAدود الشAAمالية لفيتنAAام، كAAان مAAن شAAأنه أن يجعAAل القAAادة الفيتنAAاميير العAAدوان الصAAيتف
ف لهذه القلية القومية لمصلحتها -لكن ل مفر هنا من القAAرار . يتخوفون من استةلل الصير

ف الشAAعبية ي أن الثAورة الفيتناميAة لAم وذلك مسألة تنطبق أكAتث عل السياسAة الخارجيAة للصAير
ي ورثتهAAAAا عAAAAن جوازيAAAAة الفيتناميAAAAة الAAAAتت يAAAA هAAAAذا الموضAAAAوع، تجAAAAاوز النظAAAAرة الوطنيAAAAة التر

تسAAAAتطع، فف
ورة تحAAرر AAج صفAAدف دمAAق، بهAAكل أعمAAها بشAAاد أسسAAا انتقAAان مطروحAAي ك جوازيAAة طبعAAا، والAAتت التر
، دمAAAج AAAي

ي عAAAتر صاعها الطبقت الجمAAAاهتر المضAAAطهدة مAAAن القليAAAة القوميAAAة ذات الصAAAل الصAAAيتف
ي برنامجها وممارستها العملية

. ذلك فف

ومع ذلك، فإن هذه الظلل، مهما كAAانت أهميتهAAا، ل تسAAتطيع أن تحجAAب الملحمAAة العظيمAAة
يAAA العAAAالم

للثAAAورة الفيتناميAAAة، والموقAAAع الAAAذي مAAAا زالAAAت تمثلAAAه بالنسAAAبة للشAAAعوب المضAAAطهدة فف
ي. الثAAالث اس أكAAتث مAAا أمكAAن مAAن مخلفAAات الفكAAر الAAوطتف لكAAن يجAAب أن نتعلAAم مAAن ذلAAك الحAAتت

يA التحAAرري، وذلAAك بشAكل
جوازي، وأن نعمل عل دمAج الشAكالية الثنويAAة، بالصاع الطبقت التر

ي وقت مبكر
، وفف .فعلي

أمAAAا الثAAAورة الكوبيAAAAة، فقAAAد اسAAAتطاعت عAAAتر طAAAAرق جديAAAدة، بنAAAاء حAAAزب شAAAيوعي متجAAAذر بشAAAكل
اكية ه نحAو الشAتت ، يقAوده سAAتر ي ي الطبقAة العاملAAة، ومجمAوع الشAAعب الكAوبر

ويكتسAAب. عميق فف
 Aي

ي تلAAت الثAورة الكوبيAة فف ي السنوات الول التت
ي فف ،1959المثال مةزى خاصا، لن الحزب بتف

و، 26حركAAAة : عAAAتر انAAAدماج ثلث منظمAAAات ثوريAAAة مختلفAAAة ي أسسAAAها فيAAAديل كاسAAAتت يوليAAAوز الAAAتت
ي ي أو اكي الشAAAعتر ، الحAAAزب الشAAAتت ي يAAA الكفAAAاح التحAAAرري المسAAAلح للشAAAعب الكAAAوبر

وكAAAانت رائAAAدة فف
، وكان متجذرا بشكل قAAوي1925الحزب الشيوعي من النمط الكلسيكي ي الذي تشكل منذ 

ي الطبقة العاملة، والقيادة الثورية ل 
ف 13فف وخلل عملية. مارس المكونة من الطلبة الثوريير
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و، وكAAAAAذا كAAAAAل البنAAAAAاء هAAAAAاته، اسAAAAAتطاع القAAAAAادة الثوريAAAAAون الكوبيAAAAAون، وعل رأسAAAAAهم فيAAAAAديل كاسAAAAAتت

AAي
، تجAAاوز حلقيAAة ودغمائيAAة الماضف ي يAA مAارس. الشAAعب الكAAوبر

ويشAكل التصAAحيح، الAAذي واجAه فف
يAAA الAAAذي حAAAاول المسAAAؤول عل الهيئAAAة التنظيميAAAة لهAAAذا الحAAAزب الجديAAAد1962

، التAAAوجه الحلقت
يأنيبال  .أن يطبع به عملية البناء هاته، مثل بAAارزا عل ذلAك) Anibal Escalante( إسكلنتت

 AAAي
يAAA برنامAAAج متلفAAAز فف

و، فف ، وبحضAAAور مجمAAAوع القيAAAادة1962مAAAارس  26وقAAAد قAAAام فيAAAديل كاسAAAتت
ي وأضاف

:الوطنية بتحليل معمق لهذا النحراف الحلقت

يAAA جAAذع، إن للجAAAذور" 
إن الثAAورة جAAذع كAAبتر لAAه جAAذور، انطلقAAت مAAن مختلAAف النقAAط لتتحAAد فف

يAA الجAAذع
إن. أهميتهAAAا، لكAAن مAAا ينمAAو هAAو جAAذع شAAجرة فارعAAة جAAدا أتAAت جAAAذورها، والتحمAAAت فف

ي يAAوم، أيهAAا الرفAAاق، وأطلAAب منكAم أن. الجذع، هو كل ما قمنا به جميعا منAAذ أن توحAAدنا
وسAAيأبت

يA ذلAك بإمعAان، لن تلAك مسAألة أساسAAية، يصAبح فيAه مAا قمنAا بAه مAن قبAل، كAل واحAAد
تفكروا فف

ة أو. لنسAAAتوعب هAAAذه الفكAAAرة جيAAAدا. لحسAAAابه الخAAAاص، أقAAAل أهميAAAة ممAAAا فعلنAAAاه معAAAا AAAد عسشAAAبع
ك، وهAAو مAAا سAAنكون قAAد أنجزنAAاه، ولAAن يتكلAAم أحAAد منAAا ين عامAAا، سAAنتوفر عل تاريAAAAخ مشAAتت AAعسش

، أو حركAة  ي اكي الشAAعتر يAA الحAAزب الشAتت
يوليAوز، أو القيAAادة الثوريAة 26عما قAام بAAه لحسAAابه إمAAا فف

، مAAن بعيAAد. مAAارس 13ل  AAي
ي مAAن الماضف

ي تAAأبت إن المهAAم هAAو أن مAAا ننجAAزه. ستصAAبح كالجAAذور الAAتت
2"الن، كجذع يوحدنا جميعا 

ها الحثيث 24انظروا الن، وبعد مرور  سنة عل هذا التحليل، إنجازات الثورة الكوبية وستر
اكية !!نحو الشتت

:الظلل) 2

ل يمكAAن للمAAرء. إن السAAفر عAAتر ظلل الثAAورة، مAAن أصAAعب المسAAائل بالنسAAبة للمناضAAل الثAAوري
ء إل إذا كAAAAAان هAAAAAدف تحطيAAAAم نظAAAAAام AAAAي

يAAAAA سAAAAAبيله بكAAAAل شش
م بالنضAAAAAال الثAAAAAوري، ويضAAAAAخي فف ف أن يلAAAAتت

الضAAAطهاد والسAAAتةلل والظلAAAم، نظAAAام الوحAAAل والAAAدم، النظAAAام الرأسAAAمالي وملحقAAAه المتعفنAAAة
ي عAادل، متحAAرر

يAA العAAالم الثAAالث، ينAAدرج ضAAمن بنAAاء مجتمAAع إنسAAابف
ادوريAة فف يالية ي الكمتر المتر

مAAAAAAAAن كAAAAAAAAل اضAAAAAAAAطهاد واسAAAAAAAAتةلل، ومتخلAAAAAAAAص إل البAAAAAAAAد مAAAAAAAAن الجرائAAAAAAAAم والجنAAAAAAAAون لمثAAAAAAAAل هAAAAAAAAاته

2  Aلت" ورد ل "جاك ارنو)Jacques Arnault (  ي كتاب
.1963، باريس "كوبا والماركسية" فف
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 AAAAف اكية حيAAAAث كمAAAAا كتAAAAب ذلAAAAك لينير ستسAAAAتطيع كAAAAل" الحكومAAAAات، مجتمAAAAع يخطAAAAو نحAAAAو الشAAAAتت
ي المجتمع الشيوعي"طباخة تسيتر الدولة

.، وكمرحلة نحو اندثار أية دولة فف

لكAAAAAن، هAAAAAاهم قAAAAAادة أحAAAAAزاب ثوريAAAAAة، تنتسAAAAAب إل مثAAAAAل هAAAAAذه المثAAAAAل العليAAAAAا، يحلAAAAAون خلفAAAAAاتهم
يA كمبوديAAا خلل أربAAع سAنوات مروعAة!! باللجوء إل الجريمAة وإراقAة الAدماء

هAAا هAAم، كمAا وقAع فف
، يزعمAAون أنهAم يريAAدون بنAAاء)1979(، وأفةانستان خلل ما يقرب مAن سAAنة )1975-1979(

اضضAAAد الشAAAعبمثAAAل هAAAذا المجتمAAAع بممارسAAAة العنAAAف  ، والغتيAAAال لكAAAل ثAAAوري يحAAAاول العAAAتت
.عل مثل هذا الجنون

AAي
ز تلAAك الAAذئاب فف كيف يمكن لحزاب ثورية أن تفرز مثل هذه الوحوش؟ كيف يمكAAن أن تAAتر

ي خطابه بعد أحداث كرينادا؟ وكيف يمكAAن،
و فف ، كما قال ذلك فيديل كاستت ف صفوف الثوريير
وهذا هو الده أن يتحول ثوريون إل ذئاب؟ 

بAAول بAAوطوصAAعود ) 1979- 1978(لفهAAم ذلAAك أحسAAن، علينAAا أن نتفحAAص الثAAورة الفةانيAAة 
إن: لكAن أريAد منAAذ الن، التأكيAAد عل مAا يليA. وجمAAاعته إل قيAادة الحAزب الشAيوعي الكمبAودي

ي مأمن من خطر بروز مثل هAAذا التعصAAب العم والAAدموي،
أي ثوري اي حزب ثوري ليس فف

يAAA بلAAAدان العAAAالم الثAAAالث 
ة) أي اغلبيAAAة دول آسAAAيا وإفريقيAAAا وأمريكAAAا اللتينيAAAة(وخاصAAAة فف AAAف المتمتر

ي يطغفAA عليهAAا، بAAالعكس، الحقAAد بضAAعف التقاليAAد والثقافAAة العماليAAة داخAAل الحركAAة الثوريAAة الAAتت
ر تمامAAا، لكنAAه ف مAAن الضAAطهاد، حقAAد مAAتر اكم عنAAد الشAAعب خلل قAAرون، بAAل آلف السAAنير المAAتت

.يؤدي إل التعصب، إذا ما أطلق له العنان

ف عAن الثAورة  يAA تأييAAد(ليس هدفنا من طرح مAا سAAبق، هAAو تحريAAف الثAوريير إن التخليAA عنهAAا، يعتف
ي ل تحض والملزمة لبنية الرأسمالية ).الجرائم التت

اس منها وري. إن انحراف الثورة ليست مسألة ل مفر منها، بل يمكن الحتت AAن الصفAAكما أنه م
ورة بنAAAAAAاء الحAAAAAAزب الثAAAAAAوري نفسAAAAAAها، لAAAAAAذلك، يتAAAAAAوجب دراسAAAAAAة اس مAAAAAAن ذلAAAAAAك خلل سAAAAAAتر الحAAAAAAتت
الحالت الكتث مرضAية، يتAوجب مجابهتهAا واسAتخلص الAAدروس بالنسAبة لتجربAة كAل واحAدة

.منها، وبالنسبة لكل منظمة ثورية
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ي ) أ
1979:3-1978دروس تجربة أفةانستان فف

ياليAAة، يA المقAام الول، وكمAا تحAAاول تقAديم ذلAك الدعايAة المتر
إن مشكلة أفةانسAتان، ليسAت فف

يA هAAذا البلAAد
ي فف

ورغAم الجAوانب. ودعاية الرجعية العربية، مشكلة التدخل العسكري السAAوفيابت

AAي
ي فف

ي انساق إليها التحAAاد السAوفيابت السلبية لهذا التدخل، فإنه ليس سوى نتيجة الدوامة التت
يجنيفيAAAAAAة- السAAAAAAبعينات  ي يتحمAAAAAAل- سAAAAAAبب الضAAAAAAعف السياشيAAAAAA للقيAAAAAAادة التر هAAAAAAذه الدوامAAAAAAة الAAAAAAتت

يAAA . الثوريAAAون الفةAAAAان مسAAAAؤوليتها الول
79-78لن هAAAAؤلء، أو عل القAAAAل، قAAAادتهم، فتحAAAوا فف

ياليAAAAAAAة الطريAAAAAAAق، مفAAAAAAAاهيمهم الخاطئAAAAAAAة للثAAAAAAAورة، وتمزقAAAAAAAاتهم النتحاريAAAAAAAة، أمAAAAAAAام مAAAAAAAؤامرات المتر

ي
ي حتمAAت التAدخل السAAوفيابت ، تلك المؤامرات الAAتت ي

لكAن مAAا هيAA يAAا تAAرى هAAذه. والقطاع الفةابف
الثورة الفةانية؟

فAAA وأشAAAهرهم ي والكAAAتر سAAAنا مAAAن ضAAAمن القيAAAادة،  نAAور محمAAدلقAAAد شAAAكل مجموعAAAة مAAAن المثقفير

AAAي
يAAAA ينAAAAاير طرافت

يAAAA كAAAAابول فف
ي فف

يAAAA بلد1965 ي شAAAAكلوا الحAAAAزب الAAAAديموقراطي للشAAAAعب الفةAAAAابف
، فف

يAAAA) مليAAAAون 17(مAAAAن سAAAAكانها % 90تخضAAAAع بشAAAAكل شAAAAبه تAAAAام لهياكAAAAل إقطاعيAAAAة تحAAAAافظ عل 
فف

يAA. وضAAعية قروسAAطية
وخلل الثلثAAة عسشAA سAAنة مAAن نشAAاطه، وإل حAAدود الثAAورة، مAAن القمAAة فف

، عAAرف هAAAذا الحAAزب العديAAAد مAAن الخلفAAات الداخليAAة، أدت، وتحAAت غطAAاء1978أبريAAل  27
ف عرفAAا باسAAم جريAAدتهما، خلAAق  وبارشAAام) الشAAعب(وحAAدة شAAبه شAAكلية، إل انقسAAامه إل قطAAبير

، قAAد توسAAعت بشAAكل هAAام). الراية( AAف وكانت قاعدته الجتماعية المشكلة مAAن الطلبAAة والمثقفير

3  A AAAي
ي نتAAAوفر عليهAAAا حAAAول الثAAAورة الفةانيAAAة فف ، ترتكAAAز أساسAAAا عل الدراسAAAة المعمقAAAة ل فريAAAد1978إن المعلومAAAات الAAAتت

يAAAA أفةانسAAAAتان"، تحAAAAت عنAAAAوان ) Fred Halliday(هاليAAAAداي 
، لنAAAAدن، مجلAAAAة اليسAAAAار1978دجنAAAAتر-نونAAAAتر"-الثAAAAورة فف

يAA دجنAAتر. 112، العAAدد44حAAتت  3، ص) New Left Review(الجديAAد 
يAA هAAذا البلAAد فف

ي فف
ظAAروف التAAدخل السAAوفيابت

يAA كتAAاب لنفAAس الكAAاتب 1979
Soviet policy in the Arc of( والمعطيAAات الدقيقAAة المتعلقAAة بAAه، تAAم تحليلهAAا فف

Crisis A Transnational  Institute A ي Amsterdam A 1981 . يAAAAA آسAAAAAيا،)
انظAAAAAر أيضAAAAAا حAAAAAول الظAAAAAرف الAAAAAدولي فف

ي ندوة 
ي أبريAAل Tashkentعرض طارق علي فف

Strategic Aspect of Asia in the global"المعنAAون  1985 فف
System  " ي

.41-31، ص 85 -غشت، يوليوز152، عدد  New Left Reviewالمنشور فف
ي 1979حول منجزات الثورة الفةانية منذ 

-5-12، بتاريAAAAخ 433، عدد "نضال الشعب"، انظر تقرير كمال رشيد فف
ي 1986

ف شعبان فف . 1986-5-5، بتاريAAAAخ 816عدد " الهدف"، ومقال الدكتور عبد الحسير

يAAAA المAAAAؤتمر 
، انظAAAAAر تقريAAAAAر ميخائيAAAAل غورباتشAAAAوف فف ي

النAAAAص الفرنسيAAAA (27حAAAAول الموقAAAAف الحAAAAالي للتحAAAAاد السAAAAوفيابت
يAAA مجلAAAة 

اكية"المنشAAAور فف الفقAAAرة المتعلقAAAة بأفةانسAAAتان،. 1986أبريAAAل  4، موسAAAكو، عAAAدد "نظريAAAة وممارسAAAة: الشAAAتت
ي صفحات 

). من هذه الطبعة 91-90توجد فف
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وسAAط ضAAباط الجيAAش، وخاصAAة سAAلح الجAAو، وهشAAكل أقAAل، وسAAط الطبقAAة العاملAAة الفةانيAAة
يAA منتصAAف السAAبعينات، 150000(الضAAعيفة جAAدا 

يAA البنAAاء، فف
يAA المجمAAوع، نصAAفهم فف

عامAAل فف
لكAAن هAAذا الحAAزب، لAAم يكAAن قAAد أقAAام بAAأي نشAAاط تنظيميAA!). مليAAون مAAن السAAكان 17مAAن أصAAل 

يAA البAوادي حيAAث ظAAل نشAAاطه مركAAزا بشAكل أساشيAA عل كAابول العاصAAمة
27إن ثAورة . عميAAق فف

يAA كAAابول، كAAرد فعAAل
يAAة فف يAA الحقيقAAة انقلبAAا عسAAكريا مAAدعما بمظAAاهرات جماهتر

أبريAAل، كAAانت فف
طته- عل محاولAAAAAAة المترAAAAAA داوود، رئيAAAAAAس الحكومAAAAAAة آنAAAAAAذاك AAAAAAاه وششAAAAAAرف الشAAAAAAن طAAAAAAدفوع مAAAAAAالم

ي بAAالقوة، رغAAم أن- السAAافاكالمشAAهورة 
محAAاولته تAAدمتر الحAAزب الAAديموقراطي للشAAعب الفةAAابف

يAAA حكAAAومته
يAAA صAAAعوده إل السAAAلطة، وفف

، كAAAان قAAAد سAAAاهم فف AAAذا الخترAAAان. هAAAذي كAAAج، الAAAنام إن التر
يAAAA جهAAAAاز الدولAAAAة، يهAAAAدف إل

، الAAAAذي أصAAAAبح يتحكAAAAم فف ي
الحAAAAزب الAAAAديموقراطي للشAAAAعب الفةAAAAابف

اكية، ي عل طريAAAق الشAAAتت
تحقيAAAق برنامAAAج ثAAAوري فعل للتةيترAAA الAAAديموقراطي للمجتمAAAع الفةAAAابف

اع الملكيAAAAAة مAAAAن الطبقAAAAات السAAAAائدة والقطAAAAاع أساسAAAAAا، لكنهAAAAAا كAAAAAانت  ف ".ثAAAAورة مAAAAن فAAAAوق"ولنAAAAتت
ي كAAAAانوا يهيمنAAAAون وا الجمAAAAاهتر الفلحيAAAAة الAAAAتت ف أن يAAAAثتر لAAAAذلك، كAAAAان مAAAAن السAAAAهل عل القطAAAAاعيير
، الذي كان ، ضد هذا الحكم الجديد، وظن هذا الختر ي عليها حتت عل المستوى اليديولوجر

 AAي
ي فف

ي فرضAAت بAAالقوة 1932-1929يطبAAق بشAAكل كاريكAAاتوري، سياسAAة التحAAاد السAAوفيابت الAAتت
، ظن أنAه، يمكAن مجابهAة هAAذه المعارضAAة بقAوة جهAاز الدولAة ي إل ملك جماعي

تحويل الراضف
، اللAAAAذين كانAAAAا يرتكAAAAزان، للقيAAAAام. وحAAAAدها ف لكAAAAن خلفAAAAا للدولAAAAة، والحAAAAزب الشAAAAيوعي السAAAAوفياتيير

ة العدد نسبيا وذو مستوى عال مAAن الAوعي والتنظيAAم ،وكAAذا، بهذه المهمة، عل بروليتاريا كثتر
فAAAA الفقAAAAراء، عل مكتسAAAAبات الثAAAAورة الديموقراطيAAAAة الفلحيAAAAة يAAAA وسAAAAط الفلحير

وذلAAAAك خاصAAAAة فف
، وذلAAAAAAك تحAAAAAAت قيAAAAAAادة سAAAAAAلطة السAAAAAAوفياتات1918و 1917العميقAAAAAAة والحقيقيAAAAAAة لسAAAAAAنوات 

يA البAوادي الفةانيAة
ي ،كAان عليAه أن يبAAدأ عملAه فف

، فإن الحكم الثوري الفةابف ي
والحزب البلشقف

يAAA الجمAAAاهتر الفلحيAAAة، أو عل القAAAل
مAAAن الصAAAفر دون أن يتAAAوفر عل تنظيAAAم سياشيAAA متجAAAذر فف

إنهAا مهمAة مسAتحيلة 4!وسAط جAزء هAام منهAا، ومAع العلAم أن الطبقAة العاملAة مAا زالAت جنينيAة 

4  AقAAوم المتعلAان المرسAAوبر، وإذا كAAورة أكتAAطة لثAAورات المبسAAه التصAAذي تلحقAر ال Aن الصفAAاس م ومن هنا يجب الحتت
يAAA أكتAAAوبر 

ف1917AAAبAAAالرض، وهAAAو أول مرسAAAوم قAAAانون اتخAAAذته سAAAلطة السAAAوفياتات فف ، مثAAAل ذلAAAك الثAAAر، فلن الفلحير
نامAAج والعمAAل الثAوري الAAذي كAAان يقAوم ي حالAAة انتفاضAAة عامAAة، وذلAك بالخصAAوص تحAAت تAAأثتر التر

الروس كانوا آنذاك فف
ي مجموع البلد منذ سAAتة أشAهر، وكAدا، بفضAAل النحلل العAام لسAلطة الدولAة القيصية والتمAرد

ي فف
به الحزب البلشقف

للبلشAAفة" ضAAد التيAAار"ضد استمرار الحرب، وذلك كثمرة للعمAAل الشAAجاع و!!) وليس الضباط(العام وسط الجنود 
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، أولئAAك الAAذين قAAاموا بالعمAAل السياشيAA. طبعAAا ف أكAAتث وأمAAام هAAذا المAAأزق، فAAإن القAAادة المتعصAAبير
 AAي

يAA السAAتعمال1978أبريAAل  27وسAAط الضAAباط، وقAAرروا النقلب المضAAاد فف
، انهمكAAوا أكAAتث فف

يAAAA قAAAAادة جنAAAAاح. العم للقAAAAوة، وذلAAAAك حAAAAتت ضAAAAد رفAAAAاقهم أنفسAAAAهم
، وعل)برشAAAAام(لقAAAAد تAAAAم نقف

يAAAA الشAAAAهور الول مAAAAن الحكAAAAم الثAAAAوري، لكAAAAن تلAAAAك كAAAAانت
رأسAAAAهم بAAAAابراك كارمAAAAل مAAAAن قبAAAAل، أي فف

AAAAAي
وتلAAAAAك مسAAAAAألة ل علقAAAAAة لهAAAAAا. مرحلAAAAAة سAAAAAلمية اسAAAAAتجابت لهAAAAAدف تصAAAAAفية حسAAAAAابات الماضف

افAAات رسAAمية مAAن" لكAAن وبعAAد سAAتة أشAAهر، أرغAAم قAAادة آخAAرون عل القيAAام ب. بالشAAيوعية اعتت
.1938-1936نوع محاكمات موسكو لسنوات 

، وافتتحAAAت AAAف يAAA مAAAن طAAAرف حفيAAAظ ا أمير
وكنتيجAAAة منطقيAAAة لAAAذلك، تAAAم اغتيAAAال محمAAAد طرافت

ة مAAن القمAAع المعمAAم الAAدموي والنتحAAاري، أدت إل أحAAداث دجنAAتر  والنتائAAج 1979بAAذلك فAAتت

مAAن الممكAAن، انطلقAAا مAAن هAAذه المعطيAAات، وإذا كAAان المAAرء. المعروفAAة عل المسAAتوى الAAدولي
يA بعAض الحيAان

"الAAذئب"للبنAAاء الثAوري، فهAم كيAف بAAرز - يتوفر عل تجربة ما ي تجربة مرة فف
AAAAAAAف فكيAAAAAAAف يمكAAAAAAAن لهAAAAAAAذا الخترAAAAAAA الAAAAAAAذي تAAAAAAAدرب عل أسAAAAAAAاليب التAAAAAAAآمر وتقنيAAAAAAAة. حفيAAAAAAAظ ا أمير

النقلب، والAAAAذي لAAAAم يكAAAAن يتAAAAوفر سAAAAوى عل تجربAAAAة محAAAAدودة جAAAAدا للعمAAAAل السياشيAAAA وسAAAAط
ورة النقAAAAAاش الAAAAAديموقراطي داخAAAAAل الحAAAAAزب AAAAAؤمن بصفAAAAAه أن يAAAAAف يمكنAAAAAة، كيAAAAAاهتر الكادحAAAAAالجم
، مAن أجAAل بلAورة خAط سياشيAA سAAديد عAتر قنAوات ي علقة هذا الختر مع الجمAAاهتر

الثوري، وفف
، لAAAAم يكAAAAن هAAAAو الخAAAAر سAAAAوى ثمAAAAرة المفAAAAاهيم AAAAف المركزيAAAAة الديموقراطيAAAAة؟ لكAAAAن حفيAAAAظ ا أمير
AAAAAAف ي جعلAAAAAAت مثقفير الخاطئAAAAAAAة، المتناقضAAAAAAة كليAAAAAAا مAAAAAAع جAAAAAAوهر الماركسAAAAAAAية، هAAAAAAذه المفAAAAAAاهيم الAAAAAAتت

يA الماركسAAية
ف صةار ل يرون فف اللينينيAة سAوى تقنيAة للتنظيAم وللسAAلطة، سAAتمكنهم،-برجوازيير

، أن يأتوا للجماهتر بالحقيقة الجاهزة ف ف يكون المرء يؤمن بمثل هذه الحقيقAAة. كمثقفير وحير

فAA مAAن. 1914منAAذ غشAAAت  ف مAAن العمAAل السياشيAA والثAAوري وسAAAط الفلحير ات السAAنير AAتمرار العسشAAا اسAAك أيضAAان ذلAAوك
يAAA أكتAAAوبر

، إل الثAAAورة البلشAAAفية فف ف ف الثAAAوريير اكيير ف يوقAAAد انضAAAم الجنAAAاح المتقAAAدم منهAAAم، يسارالشAAAتت -طAAAرف الشAAAعبويير
يAAA عل! واسAAAتمرار الثلث أربAAAاع قAAAرن مAAAن النتفاضAAAات الفلحيAAAAة

لAAAذلك لAAAم يكAAAن ممكنAAAا أن يAAAؤدي إعلن محمAAAد طرافت
 Aي

عAن برنامAج الصAلح الزراعيA للحكAAم الجديAد، وهشAكل سAحري، إل نفAس الثAAر، 1978مAاي  9أمواج راديو كابول فف
ي كابول

ي كانت تفصلها قرون عما كان يحدث آنذاك فف .وسط الجماهتر الفلحية التت
ات AAل التةيترAAمراح AAي

ي والجتماعي بسنوات قليلة نسAAبيا فف وإذا كان من الممكن تعويض قرون من التخلف اليديولوجر
ة والسيعة  ، فAAAإن ثAAAورة مAAAن الفAAAوق ل يمكنهAAAا أن تقAAAوم مقAAAام ذلAAAك، ولعAAAل مAAAن سAAAخريةوسAAAط الجمAAAاهتر نفسAAAهاالكAAAبتر

فAAA الفةAAAان، خاصAAAة، ف إل صAAAحوة الفلحير التاريAAAAخ المAAAرة أن تAAAؤدي وحشAAAية عصAAAابات الثAAAورة المضAAAادة منAAAذ سAAAبع سAAAنير
.تجنب بعناية جنون سلفه 1979وأن الحكم الثوري الذي أقيم منذ دجنتر 
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الجاهزة، المنبثقة من دماغه ،تصبح البAاب مفتوحAة أمAAام التعصAب والحلقيAة واحتقAAار رفيAق
الكفAAAاح الAAAذي يحAAAاول البحAAAث عAAAن الحقيقAAAة الثوريAAAة بصامة أكAAAتر وبتواضAAAع واهتمAAAام بAAAالواقع

ومن تم ،إل أن يلجأ المAرء إل تصAفية رفيAق الكفAاح ذاك، باسAتعمال القAوة عنAدما.5الملموس
مAن أجAل عAزة الثAورة"تتAوفر السAلطة، أو حAتت السAلح مAن قبAل، وذلAك باقتنAاع تAAام بAأن يعمAل 

، ل توجAAAد سAAAوى خطAAAوة يسAAAهل جAAAدا قطعهAAAا، ويجAAAب الضAAAافة هنAAAا، أنAAAه، إذا كAAAانت"ومجAAAدها
 AAAي

، ترجAAAع إل العوامAAAل الداخليAAAة لهAAAذه1979مسAAAؤولية الخطAAAاء الجراميAAAة للقAAAادة الفةAAAان، فف
ي حAAول

الثAAورة، فل يمكAAن مAAع ذلAAك تجاهAAل أن مفAAاهيم الحAAزب الAAديموقراطي للشAAعب الفةAAابف
ي خلل" الثAAAAAورة مAAAAAن فAAAAAوق"

يAAAAA التحAAAAAاد السAAAAAوفيابت
يAAAAA المفAAAAAاهيم المبلAAAAAورة فف

تجAAAAAد لهAAAAAا مسAAAAAتندا فف
يAA العAAالم الثAAالث

، وذلAAك تحAAت تAAأثتر التجاهAAات6السAAتينات والسAAبعينات حAAول مسAAار الثAAورة فف
يAAAAAAAAA قيAAAAAAAAادة الحAAAAAAAAزب الشAAAAAAAAيوعي للتحAAAAAAAAAاد

ي انتصت خلل هAAAAAAAAذه المرحلAAAAAAAAة فف التقنوقراطيAAAAAAAAة الAAAAAAAAتت
ي انتقAAAAAدها المAAAAAؤتمر  ، هAAAAAذه التجاهAAAAAات الAAAAAتت ي

لهAAAAAذا الحAAAAAزب بشAAAAAكل معمAAAAAق عل 27السAAAAAوفيابت

).انظر التقرير المشار إليه لميخائيل غورباتشوف (7المستوى الداخلي

:دروس تجربة كمبوديا-ب

5  A، يAA الخضAAوع لواقAAع الضAAطهاد اليAAومي للجمAAاهتر يAA بAAالواقع الملمAAوس، ل يعتف إن انشAAةال الثAAوري الماركسيAA ياللينيتف
ي سAAيمكن إطلقهAAا بشAAكل منظAAم ، والAAتت يAA قلAAوب الجمAAاهتر

يAA القAAدرة عل تحليAAل الطاقAAات الكامنAAة والمنةرسAAة فف بAAل يعتف
ات الثوريAAة AAداث التةيترAAن إحAAدود. مAAا حAAة لهAAورة الثوري يAA كAAل مرحلAAة مAAن مراحAAل السAAتر

لكAAن هAAذه الطاقAAات الكامنAAة، وفف
يAA ل. موضوعية تتناسب ومستوى الوعي الممكن للجماهتر للثAورة" إن هذا التصور، هو أيضا أساس المفهAوم اللينيتف

وعنAAAAAد الوصAAAAAAول إل مرحلAAAAAة مAAAAAا، تنفتAAAAAح الطريAAAAAAق أمAAAAAام مسAAAAAAتوى أعل مAAAAAن الAAAAAوعي الممكAAAAAن". المسAAAAAتمرة عAAAAAتر مراحAAAAAل
ي تخAAوض غمAAار التةيترAA الثAAوري يAA القفAAز عل هAAاته العوامAAل يعAAد مةAAامرة يسAAارية، أمAAا عAAدم. للجمAAاهتر الAAتت

إن الرغبAAة فف
ورة، وعAAAدم فهAAAم إمكانيAAAة تةيترAAA الواقAAAع اليAAAومي بشAAAكل ثAAAوري، وكAAAدا، ديناميAAAة تسلسAAAل مراحAAAل الثAAAورة فهAAAم هAAAذه السAAAتر

. المتتالية، فإن ذلك من قبيل الصلحية اليمينية
6  A ةAAAنظري AAAكل رئيسيAAAمالي"وهشAAAق اللرأسAAAدور" الطريAAAوم الAAAول مفهAAAبعينات حAAAالس AAAي

ي تطAAAورت فف يAAA السAAAتينات، والAAAتت
فف

يAAAA جهAAAAاز الدولAAAAة
وقراطيAAAAة المدنيAAAAة والعسAAAAكرية وفئAAAAات النتلجانسAAAAيا، كقAAAAوة تتحكAAAAم فف يAAAA تةيترAAAA. الحاسAAAAم للبتر

دورهAAAAا فف
يAAAA " القديمAAAAة"و/ الهياكAAAAل السAAAAتعمارية أو 

التAAAAوجه"البلد والمجتمAAAAع، وذلAAAAك حAAAAتت بالنسAAAAبة للAAAAدول ذات " عصنة"وفف

اكي رنظريAا الAدعم"الشAAتت ، ويتر ي مانيAا بجAAانب اليمAAن الجنAAوبر فAA ومدغشAAقر وبتر ، ممAا يمكAAن مAن تصAAنيف دول مثAAل البنير
ي  وط المقدم للنظام الثيوبر ي بداية (اللمسش

سيمونيا، رئيAAس.الدكتور ن 1984إن صيةة لهذه النظرية، قد قدمها فف
يAA مجلAAة 

، فف ي
قية بأكاديميAAة العلAAوم بالتحAAاد السAAوفيابت AAات السشAAد الدراسAAمعه AAي

،1العAAدد" العلAAوم الجتماعيAAة"شAAعبة فف
ق"، تحت عنوان 1984 ي دول السش

").توطيد الدولة والتمايز السياشي فف
7  AهAAؤتمر نفسAAذا المAه AAي

ي الAAذي انطلAAق فف
هAAل سAAيذهب التفكترAA الجديAد حAAول السياسAAة الخارجيAAة للتحAAاد االسAوفيابت

اجع عل مفهوم الثورة من فوق  ي العالم الثالث؟"إل حد التت
فف

17



www.30aout.info

ي بول بوطإن مسألة كمبوديا تحت نظام 
، أخطAAر، لنهAAا1979 أخطر من مأساة أفةانستان فف

دامت أكتث من أربAAع سنوات قتل خللهAAا مAآت اللف مAن الشAAخاص، وذلAك مAن أجAل إنجAAاز
ي التحقيAق الفAوري، وبAأي ثمAن كAان، المجتمAع 

يA"الشAيوعي"الحلم الخرق المتمثل فف
، يمثAAل فف

، أخطAAر أيضAAا، لن الحAزب الAAذي وضAAع AAن معتفAة مAا للكلمAأردأ م Aي
الحقيقة يوطوبيا فوضوية فف

سAAAنة، مAAAن حAAAرب التحريAAAر 15هAAAذا الجنAAAون الAAAدموي موضAAAع التطAAAبيق، كAAAان، قAAAد شAAAكل خلل 
ي 

ي قادته إل السلطة فف ف1975الشعبية التت فAA الكAAامبوديير يAA البAAوادي والفلحير
.، قاعAAدة فعليAAة فف

الية عAAاش كيف وقAع ذلAك؟ إن التحليAAل المعمAAق الAAذي أعطAAاه بAAاحث تقAAدمي مAن جامعAة أسAتت
ي كمبوديا يساعد عل فهم ذلك

.8سنوات عديدة فف

 AAAAي
المناضAAAAلون الشAAAAيوعيون الAAAAذين كAAAAانوا قAAAAد 1951إن الحAAAAزب الشAAAAيوعي الكمبAAAAودي أسسAAAAه فف

، وقAAAد التحAAAق بهAAAذا ف يAAA الحAAAزب الشAAAيوعي للهنAAAد الصAAAينية، بجAAAانب رفAAAاقهم الفيتنAAAاميير
تكونAAAوا فف

 AAAAف يAAAA فرنسAAAAا، عAAAAدد مAAAAن الشAAAAباب1959-1953الحAAAAزب مAAAAا بير
، وبعAAAAد رجAAAAوعهم مAAAAن الدراسAAAAة فف

ف الAAذين شAAكلوا فيمAAا بعAAد مAAا أصAAبح يعAAرف بمجموعAAة بAAول بAAوت، ف الجAAذريير فAA الAAوطنيير المثقفير
يAAAA هAAAAذا الحAAAAزب الجديAAAAد،

وقAAAAد اسAAAAتطاعت هAAAAذه المجموعAAAAة أن تحتAAAAل بسعة مواقAAAAع هامAAAAة فف
اير  يA فAAتر

ي المAAؤتمر الثAAالث للحAAزب فف
، حيAAث أصAAبح بAول بAوت أمينAAه1963لتصل إل القيادة فف

 ومجمAوعتهطبول بو، انهمكAAت الطAAر الشAAيوعية الكمبوديAة تحAAت قيAادة 1963ومنAAذ . العAAام
يAA غابAAات كمبوديAAا

يAA تنظيAAم الكفAAاح المسAAلح فف
وقAAد كAAان بAAول بAAوت قAAد تحAAالف خلل سAAنوات. فف

صAAAAAعوده إل قيAAAAAادة الحAAAAAزب الشAAAAAيوعي الكمبAAAAAودي، وأيضAAAAAا مAAAAAن أجAAAAAل هAAAAAذا الهAAAAAدف، مAAAAAع قAAAAAادة
1954-46مجموعAAات فلحيAAة مسAAلحة كAAانت تمثAAل اسAAتمرارا للعصAAيانات الفلحيAAة لسAAنوات 

ي)Issarak" (إيسAAAاراك "، الموجهAAAة ضAAAد الحتلل الفرنسيAAA والملكيAAAة ، هAAAذه العصAAAيانات الAAAتت
وتطبعهAAAا). جAAAاكري(كAAAانت تتAAAوفر عل كAAل السAAAمات المعروفAAة للعصAAAيانات الفلحيAAAة المAAدمرة 

يAAAA الماقبAAAAل اسAAAAAتعماري
، وهAAAAو إرث الماضف ف ، غAAAAذاه وفAAAAاقمه9شAAAAوفينية عنيفAAAAAة ضAAAAد الفيتنAAAAAاميير

AAتعمار الفرنسيAAوض. السAAد، عAAن بعAAدماجا مAAبحت انAAي أص وعنAAد تشAAكيل تلAAك التحالفAAات الAAتت
، كمAAا فعAل ذلAك مAAاو ي

ي والثقAAافف القيام بإعادة تربية هاته المجموعات عل الصعيد اليAديولوجر
8   Acambodia1975 -1979

m.Vickery george Allen and Unwin and south End Press-Angleterre/Australie-1984
9  AةAAف الفيتنامي فAA المملكAAتير يAA تاريAAAAخ الهنAAد الصAAينية مAAا قبAAل السAAتعمار، صاعات بير

يAA كAAثتر مAAن الحيAAان فف
لقAAد وقعAAت فف

.والكمبودية
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يA بAدايات حAرب
، وفف ي ي عنAد تكAوين جيAش التحريAAر الشAعتر تسي تونغ والحزب الشAيوعي الصAيتف

 AAAAAAي
ف فف يAAAAAA الصAAAAAAير

، تبتفAAAAAA بAAAAAAول بAAAAAAوط وأصAAAAAAدقاءه إيديولوجيAAAAAAة1928-1927التحريAAAAAAر الشAAAAAAعبية فف
يAAAAA ظAAAAAل

وأهAAAAAداف وأسAAAAAاليب قAAAAAادة هAAAAAذه المجموعAAAAAات الفلحيAAAAAة المسAAAAAلحة، وقAAAAAد وقAAAAAع ذلAAAAAك فف
الAAAAذي كAAAAانت تعيشAAAAه الباديAAAAة الكمبوديAAAAة بAAAAدون انقطAAAAاع منAAAAذ سAAAAنوات ظAAAAروف العنAAAAف والتدمتر

ف ات السنير . طويلة، بل عسش

مAAAن الشAAAعب الكمبAAAودي الAAAذي يمثلAAAون% 90إل  80بالنسAAAبة ل : "وكمAAAا كتAAAب ذلAAAك فيكAAAوري
ي والضAAطهاد السياشيAA واسAAتةلل الAAدين ورد

سAAكان البAAوادي، أصAAبح التعسAAف والقتAAل الفجAAابئ
ه، أصAAبحت مسAائل جAاري بهAا العمAAل، وذلAAك قبAل الحAرب Aف أو غترAكله العنيAالفعل ضده بش

يAAA السAAAAبعينات
يAAAA . والثAAAورة فف يAAA شAAAكلها الجنيتف

المصAAAدر" (إن البلبوطيAAAة كAAAانت موجAAAودة هنAAAAاك فف
). 17السابق، ص 

ي تلك السنوات، وكلمAAا
ي قيادة الحزب الشيوعي الكمبودي، فف

وقد بدأ بول بوت ومجموعته فف
يAAA التصAAAفية الجسAAAدية لطAAAر الحAAAزب الشAAAيوعي الكمبAAAودي

أتيحAAAت لهAAAم الفرصAAAة لAAAذلك، بAAAدأوا فف
ف بAالخط الصAلي لهAذا الحAAزب، وأصAAبحت هAذه التصAفيات ممنهجAة بعAAد الذين ظلوا متشAبتير

يAAAA سAAAAنوات 
، هAAAAذه،1978-1975السAAAAتيلء عل السAAAAلطة مAAAAن طAAAAرف بAAAAول بAAAAوت وجمAAAAاعته فف

ف أن نظAAAAAام"للبولبوطيAAAAAة"بشAAAAAكل ملخAAAAAص جAAAAAدا، هيAAAAA الصAAAAAول الجتماعيAAAAAة والتاريخيAAAAAAة  ، تAAAAAبير
يAAAA الحقيقAAAAة 78-75بولبAAAAوط 

لAAAAم تكAAAAن لAAAAه أي علقAAAAة بAAAAالمفهوم الماركسيAAAA للثAAAAورة، لقAAAAد كAAAAان فف
ف الصAAAةار، ومAAAن) جAAAاكري( عصAAAيانا فلحيAAAا مAAAدمرا  جوازيير فAAA الAAAتر تقAAAوده مجموعAAAة مAAAن المثقفير

يAAAAAاؤهم وحبهAAAAAم للسAAAAAلطة صAAAAAوابهم، وحAAAAAاولوا تجسAAAAAيد هAAAAAذه قAAAAAادة الحAAAAAزب الAAAAAذين أفقAAAAAدهم كتر
يAAA شAAAكل يوتوبيAAAا فوضAAAوية متعصAAAبة وعميAAAاء

وإذا كنAAAا هنAAAا، نجAAAد بعAAAض الشAAAبه مAAAع. 10السAAAلطة فف

10  AازAAيمكن للمرء أن يتسائل كيف يمكن أن تتلءم يوطوبيا فوضوية مع مثل هاته الديكتاتورية الممارسة عتر جه
ي تAAAؤدي بAAAالعكس إل(الدولAAAة، لكAAAن ذلAAAك هAAAو التنAAAAاقض الملزم للفوضAAAوية السياسAAAية  خلفAAAا للفوضAAAوية النقابيAAAة الAAAتت

، أي الفوضAAAوية السياسAAAية، بحاجAAAة إل تنظيAAAم مAAAن أجAAAل تAAAدمتر الدولAAAة). الصAAAلحية AAAك. فهيAAAق ذلAAAتحق AAAف ولكAAAن وحير
يAA حAAالت اسAAتثنائية، عنAAدما تكAAون الدولAAة نفسAAها تتفكAAك تحAAت(الهAAدف بفضAAل ثAAورة فلحيAAة 

وعمومAAا ل يحAAدث إل فف
ي لفAرض بAديل ثAوري

ي أماكن حيث ل تكون هAذه الحركAات قويAة بشAAكل كAافف
ضةط حركات أخرى، وخلل مراحل، وفف

AAي
يAA سAAنة : حقيقت

يAA كطالونيAAا فف
يAA أوكرانيAAا سAAنة 1937فف

ي قادهAAا مAAاخنو فف فAAع تلAAك الفوضAAوية،) 1919، والتمAAردات الAAتت تتف
ف ول ضAAAAAوابط وتؤكAAAAد ذلAAAAك التجAAAAارب الفوضAAAAوية. نحAAAAAو التحAAAAAول إل دولAAAAAة تAAAAدمر نفسAAAAها بنفسAAAAها، دولAAAAة بAAAAدون قAAAAوانير

فA البولبوطيAAة وبعAAض هAذه التجAارب، وكAدا مAع الشAعبوية الفلحيAAة،( السيعة الAAزوال والنAادرة  انظAAر حAAول التقAارب بير
).كتاب فيكوري المشار إليه أعله
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AAAAي
فAAAA يأي منهAAAAج المثقAAAAف المقتنAAAAع أنAAAAه يمتلAAAAك الحقيقAAAAة الثوريAAAAة والمنتسش نهAAAAج حفيAAAAظ ا أمير

وبAAAAAالتلهف عل تةيترAAAAA العAAAAAالم- وقبAAAAAل ذلAAAAAك بالوصAAAAAول إل قيAAAAAادة الثAAAAAورة- بةطرسAAAAAة السAAAAAلطة 
ياء الذي يؤدي طبعAAا إل نفAس حسب رغباته، فإننا نجد هنا مثل مختلفا لتجسيد ذلك الكتر
التعصب الدموي، لكن هذه المرة مضاعف عسش مرات بسAبب تعبئAAة الجمAAاهتر المضAطهدة

وليتاريAAAة تحAAAت رايAAAة نظAAAرة للتاريAAAAخ طوباويAAAة متعصAAAبة وشAAAوفينية لقAAAد ظنAAAت جماعAAAة. غترAAA التر
اكم" سAAAAتحرر"بAAAAول بAAAAوط أنهAAAAا  الجمAAAAاهتر الفلحيAAAAة الكمبوديAAAAة بإثAAAAارة كAAAAل الحقAAAAد المAAAAدمر المAAAAتت

اكية بيAAAة الجمAAAاهتر تربيAAAة اشAAAتت داخلهAAAا بسAAAبب قAAAرون مAAAن القهAAAر، لكAAAن دون القيAAAام بمجهAAAود لتت
ام حيAAاة وكرامAAة النسAAان يوذلAAك حAAتت وأمميAAة بروليتاريAAة، وهيAA الشAAكل العل للنسAAية ولحAAتت

،-بالنسAAAبة للعAAAدو ف ف الشAAAيوعيير يAAA بعAAAض الحAAAالت، وكمAAAا هAAAو واجAAAب الثAAAوريير
إن ذلAAAك يفAAAرض فف

ر، لكAن الAذي يجAAب ، ذلAAك الحقAد المAتر الستر ضد تيAAار التعصAAب الAذي ينميAAه وسAط الجمAاهتر
الجمAAاهتر الفلحيAAة" سAAتحرر"لقAAد ظنAAت تلAAك الجماعAAة أنهAAا . تحAAويله إل طاقAAة ثوريAAة واعيAAة

 AAAAي
بدائيAAAAة ترتكAAAAز عل لفAAAAظ، بAAAAل تAAAAدمتر إسAAAAهام" شAAAAيوعية"بفضAAAAل يوطوبيAAAAا متخلفAAAAة تتمثAAAAل فف

وع للمجتمAAAAAAع يربAAAAAAط ازدهارهAAAAAAا AAAAAAاهتر عل مسشAAAAAAة الجمAAAAAAوض تربيAAAAAAا، عAAAAAAة كلهAAAAAAارة المدينيAAAAAAالحض
AAف يAA إطAAار تAAوازن صAAحيح بير

باسAAتبطان البAAوادي لسAAهامات العلAAم والتقنيAAة الصAAناعية، وذلAAك فف

ي فAAAAAA الAAAAAذي سAAAAAيؤدي إل تAAAAAداخلهم التAAAAAدريخر الباديAAAAAة والمدينAAAAAة، عAAAAAتر تحAAAAAالف العمAAAAAال والفلحير
ي علقة صادقة وأخوة مع كل شAAعوب العAAالم،

اكية، وفف ي إطار الستر نحو الشتت
والمنسجم، فف

اكية .وعل رأسهم شعوب المجموعة الشتت

ف يتشAAدقون بAAه،" خAAط الجمAAاهتر"إن  ف المزعAAومير لمAAاو تسيAA تونAAغ الAAذي كAAان هAAؤلء الماركسAAيير
، لكنAAه كAAان خطAAا يهAAدف رفAAع وعيهAAا تAAدريجيا، وذلAAك تحAAت لAAم يكAAن أبAAدا خطAAا ذيليAAا للجمAAاهتر

AAAAا الماركسيAAAAهAAا وحزبAAAAوليتاري يAAAA-قيAAAAادة التر فAAAA العتبAAAAار المسAAAAتوى الAAAAذي يمكAAAAن. اللينيتف وأخAAAAذا بعير
اتيجية أبAAدا بالنضAال دائمAAا ضAAد يAA كAل مرحلAة، لكAن دون إخفAاء الهAداف السAAتت

الوصول إليه فف
التجاهAAAات والمناهAAAج السAAAلبية الضAAAيقة الماضAAAوية، وخاصAAAة ضAAAد كAAAل أشAAAكال التعصAAAب الAAAذي

ي نفوس الجماهتر
. غرسته قرون من الضطهاد فف

إيجابيات وسلبيات التجربة الصينية)3
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ي تطرقنAAا لهAAا هنAAا تسAAتحق دراسAAة طويلAAة، بAAل مجلAAدات، إذا كAAانت كAAل مسAAألة مAAن المسAAائل الAAتت
، منAAAAAذ مAAAAAا يقAAAAAرب مAAAAAن  ف يAAAAA الصAAAAAير

اكية فف عامAAAAAا، 40فAAAAAإن الثAAAAAورة الصAAAAAينية، وتجربAAAAAة بنAAAAAاء الشAAAAAتت
، عل كAAAل. تسAAAتحقان لوحAAAدهما عAAAدة مجلAAAدات AAAعب عليAAAعب ي يصAAAن الصAAAذلك مAAAافة لAAAوإض

ي أتAAAوفر عليهAAAا ي اليAAAوم تسAAAطتر حصAAAيلة دقيقAAAة لهAAAذه يAAA الوضAAAع الحAAAالي للمعطيAAAات الAAAتت
حAAAال فف

ي ما زالت جد مفتوحة، لكن أريد إثارة النتباه للنقط التالية :التجربة، وتقييم ديناميتها التت

، قAAAAAد تAAAAAأثرت بAAAAAالثورة"إل المAAAAAام"إن حركتنAAAAAا الماركسAAAAAية اللينينيAAAAAة، وبالخصAAAAAوص منظمتنAAAAAا - أ
، بمعتفAAAA التبعيAAAAة"المAAAAاويون"الثقافيAAAAة الصAAAAينية، وإذا لAAAAم نكAAAAن أبAAAAدا مAAAAا يسAAAAميه الفرنسAAAAيون ب 

ف وللمواقAAAAAف النظريAAAAAة والسياسAAAAAAية للحAAAAAزب الشAAAAAيوعي يAAAAA الصAAAAAير
العميAAAAAاء لكAAAAAل مAAAAAا كAAAAAان يفعAAAAAل فف

، فإننAAAAAAا لAAAAAAم نقAAAAAAم مAAAAAAع ذلAAAAAAك بتقييAAAAAAم نقAAAAAAدي ي بAAAAAAالمعتف الماركسيAAAAAA للكلمAAAAAAة، أي بتبص... الصAAAAAAيتف
اكية، وموضوعية لهذه الثورة، تقييم يحدد إسAAهاماتها العظيمAAة لمفهAAوم وممارسAAة بنAAاء الشAAتت

ي دول العالم الثالث، وكذا أخطائها
.خاصة فف

وكAAان المقابAAل لهAAذه النظAAرة اللنقديAAة للثAAورة الثقافيAAة الصAAينية ،هAAو، أن ظهAAرت لنAAا إعAAادة- ب
ي بعAAAد وفAAAاة مAAAاو تسيAAA تونAAAغ النظAAAر فيهAAAا مAAAن طAAAرف القيAAAادة الجديAAAدة للحAAAزب الشAAAيوعي الصAAAيتف

ي هذا الطار ل يمكن التقليل من الثAAر الAAذي كAAان لمؤلفAAات 
 علبتلهAايمكخيانة تحريفية، وفف

ف  ف( جيAAل كامAAل مAAن مناضAAلي حركتنAAا، وخاصAAة كتAAابه الخترAA حAAول الصAAير تسAAاؤلت حAAول الصAAير
ي مAAAAAAAAن ) بعAAAAAAAد وفAAAAAAAاة مAAAAAAAاو تسيAAAAAAA تونAAAAAAAغ

يAAAAAAA التحAAAAAAAاد"والمجلAAAAAAAAدين الول والثAAAAAAAAابف
يAAAAAAA فف

الصاع الطبقت

ي
ة( ،"السوفيابت ، فAإنه ينAAاهض الشAيوعية بفضاضAAة كAAبتر AAف أما المجلد الثالث المكAون مAن جزئير

ويظهAAر أنAAه حAAان الAAوقت للتطAAرق لهAAذه المسAAائل).تجعلAAه عAAديم التAAأثتر عل المناضAAل الجAAدي
ي( بدم بارد وموضوعية 

).وأقوم هنا بنقد ذابت

هAAAAل يصAAAAح مثل أن نقAAAAول، كمAAAAا يطAAAAرح ذلAAAAك بتلهAAAAايم، أن كAAAAل مكتسAAAAبات الثAAAAورة الصAAAAينية منAAAAذ
ف من 1921 ي الصير

اكية فف الذي 1976إل 1949، وكل المجهود العظيم من أجل بناء الشتت
ي قAAد شAAطبها انقلب ة مAAن الشAAعب الصAAيتف AAاهتر الةفترAAي والجم قAAام بAAه الحAAزب الشAAيوعي الصAAيتف

ي أكتوبر 
ي القيادة الصينية فف

ف منAذ1976داخلي فف ي تخوضAها الصAير ؟ ما هو مصAتر التجربAAة الAتت

AAAي
اكمAAAة فف ؟ هAAAل تسAAAAتطيع اتجاهاتهAAAAا السAAAAلبية أن تنتص عل كAAAل المكتسAAAAبات المتت ف عسشAAA سAAAAنير

؟ كيAAAف يمكAAAن ي فAAA أطAAAر الحAAAزب الشAAAيوعي الصAAAيتف ف ومليير وليتاريAAAا والشAAAعب الصAAAينيير قلAAAب التر
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فAA التجاهAAات السAAلبية والمجهAAودات السAAديدة للتكيAAف أحسAAن مAAع يAA هAAذه التجربAAة بير
فAA فف التميتر

اكية انطلقAAAAا مAAAAن هAAAAذا الواقAAAAع الملمAAAAوس ي بهAAAAدف تطAAAAويره نحAAAAو الشAAAAتت واقAAAAع المجتمAAAAع الصAAAAيتف
ا جAAديا ودراسAAة موضAAوعية وعلميAAة وليAAس اتخAAاذ المواقAAف AAب تفكترAAذا يتطلAAل هAAه؟ إن كAAنفس

11المسبقة

-طبعا عل صعيد السياسة الخارجية ل يمكن إل أن ننبذ ي عل كل حAال هAAذه وجهAة نظAري
ويجAAAAب التAAAAذكتر هنAAAAا أنهAAAAا بAAAAدأت تتبلAAAAور منAAAAذ بدايAAAAة" (نظريAAAAة العAAAAوالم الثلث" نظريAAAAات مثAAAAل 

اجع عنهAا لحسAن الحAظ، رغAم أن ذلAك يتAم) السبعينات ي يAتت ي بدأ الحزب الشAيوعي الصAAيتف التت
ببطء وتدريجيا، تدفعه لذلك عوامله الداخلية نفسها واتضAAاح السياسAAة السAAوفياتية والواقAAع

يالية الذي يكشفه أكتث فأكتث ريةان ومن معه .الفج للمتر

يAAAAAAA أبريAAAAAAAل 
حAAAAAAAول موضAAAAAAAوع 1971علينAAAAAAAا إذن، أن نحAAAAAAAافظ ي كمAAAAAAAا فعلنAAAAAAAا ذلAAAAAAAك دائمAAAAAAAا، مثل فف

يAA هAAذه الميAAادين وأن نحAAدد ولAAن نكAAف-بنةلديAAش
ف فف وريير AAرار الصفAAرأي والقAAتقللية الAAعل اس

، حزبا وبالحرى حكومة، مواقفنAAا الخاصAAةبكل استقللية إزاء أي كانعن التأكيد عل ذلك، 

ي ف صAAAAيانة رايAAAAة الماركسAAAAية. عل المسAAAAتوى الAAAAداخلي والخAAAAارجر AAAAا ششAAAAان لنAAAAوإذا ك-AAAAي
اللينينيAAAAة فف

. المةرب، فبسبب ذلك أيضا

ي فبعد هذا، ودون انتظار القيAAام بتحليAAل أوسAع، أريAد إثAAارة النتبAاه إل إحAدى الطروحAAات الAتت
ي تشAAAAكل السAAAAاس ة طويلAAAAة مAAAAن الثAAAAورة الثقافيAAAAة الصAAAAينية، والAAAAتت يAAAA الواجهAAAAة خلل فAAAAتت

كAAAAانت فف
يAA الAAذي تهAAدف كAAل هAAاته الدراسAAAة إدانتAAAه" النظAAري"

ة. للتعصAAب الحلقت إنهAAا الطروحAAAة الشAAهتر
ف" ي مقAAال منفصAل نقAAدا نظريAAا لهAAذه الطروحAAة، نقAAد أتمتفAA". الواحد ينقسم إل اثنير

سأقدم فف
فAA حAول ، أنها، وخلفا، لمAAا كAان يزعمAه المAAدافعون عنهAAا، ل علقAة لهAAا، ل بتعAAاليق لينير ف أن يبير
ي ل تمثAAل هAAذه ي تزعAAم النتسAAاب إليهAAا، ول بالسAAس النظريAAة للجدليAAة الماديAAة الAAتت الجدليAAة الAAتت

ي طورهAAAAا. الطروحAAAAAة سAAAAوى كاريكAAAAAاتورا رديئAAAAAا لهAAAAا لنAAAAAذكر، عل العكAAAAس، بAAAAالفكرة المركزيAAAAAة الAAAAتت
ي نصوص 

يA إطAAار حملAة مAا1958ماوتسي تونغ فف
، حيث كان يؤكد بقAوة عل هAAذه المشAاكل فف

وسAAAAط)  السياشيAAAAالنقAAAAاشوأفضAAAAل هنAAAAا كلمAAAAة (إن الصاع السياشيAAAA ": مائAAAAة زهAAAAرة"يسAAAAم ب 

11  Aمن ماو إل دينغ" لنذكر كمثال لمثل هذا المجهود الكراس المعنون"
-From Mao to DENG –Bulletin of concerned asian sholars-zed press.London.1983
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تقويAAة الوحAAدةالحزب الثوري من أجل بلورة أو تطوير الخط السياشي يجب ان يكون هAAدفه 
مAAن) النقAAAاش(السياسAAAية واليديولوجيAAة ومAAن تAAAم التنظيميAAAة للحAAAزب، ويجAAAب خAAوض الصاع 

يA فاتAAح غشAAت . أجل الوحدة، وليس النقسام
ي أرسAAلها مAاو فف ،1966لنذكر أيضAAا بالرسAAالة الAAتت

ف ل فAAAAAA كAAAAAانوا مAAAAAن ضAAAAAAمن المبAAAAAدعير المشAAAAAهورة خلل الثAAAAAورة "داتAAAAAزي بAAAAAاو" إل تلميAAAAAAذ مAAAAAن بكير
بالضAAافة لAذلك،: "الصينية، بعد ان أكAد لهAم دعAم رفAاقه الحAار لروحهAم الثوريAة، أضAAاف مAاو

ومAAع أننAAا نقAAدم لكAAم دعمنAAا، فإننAAا نطلAAب منكAAم تAAوجيه عنAAايتكم إل مشAAكل الوحAAدة مAAع جميAAع
ة، يجAAب بعAAد أولئك الذين يمكن التحاد معهم، فيما يخص أولئك الذين ارتكبAAوا اخطAAاء كAAبتر

AAAAAAي
توضAAAAAAيحها لهAAAAAAم، إعطAAAAAAاؤهم فرصAAAAAAة للعمAAAAAAل ولتصAAAAAAحيح أخطAAAAAAائهم والنطلق مAAAAAAن جديAAAAAAد فف

.الحياة

وليتاريAAAAا ل يجAAAAب أن تتحAAAAرر وحAAAAدها، بAAAAل يجAAAAب أن تحAAAAرر النسAAAAانية لقAAAAد قAAAAال مAAAAاركس أن التر
وإذا كانت عاجزة عن تحرير النسانية جمعاء، فإنها لAAن تسAAتطيع ايضAAا تحريAAر نفسAAها. جمعاء

، أرجAAAAوكم، أيهAAAAا الرفAAAAاق أن تعطAAAAوا عنايAAAAة فائقAAAAة لهAAAAذه الحقيقAAAAة ي
مجلAAAAة أنفAAAAاس،. (بشAAAAكل نهAAAAابئ

).1971، الرباط، 34، ص 21-20الطبعة الفرنسية، رقم 

لكAAAAن هAAAAل ل يجAAAAب. للسAAAAف، لAAAAم تAAAAوجه الثAAAAورة الثقافيAAAAة الصAAAAينية أيAAAAة عنايAAAAة لهAAAAذه الحقيقAAAAة
البحAAAAAAث عAAAAAAن أسAAAAAAباب ذلAAAAAAك، إضAAAAAAافة إل الميAAAAAAدان الساشيAAAAAA للوقAAAAAAائع الجتماعيAAAAAAة والثقافيAAAAAAة

AAAي
يAAA كAAAون تفكترAAA مAAAاو فف

ات العميقAAAة و السيعة، فف يAAA تلAAAك المرحلAAAة مAAAن التعAAAبتر
ي فف للشAAAعب الصAAAيتف

فAAA بهAAAا كAAAل أعمAAAاله، كAAAان هAAAذا 1966 ي تتمتر ، رغAAAم أنAAAه كAAAان مطبوعAAAا بشAAAكل عميAAAق بالنسAAAية الAAAتت
، فهAAذه الرسAAالة إل تلميAAذ) Manichéisme(التفكترAA نسAAميه انAAزلق ل جAAدلي نحAAو المانويAAة

ف ، واكتث منها التوجه الملموس الذي أعطيAA للثAورة الثقافيAAة، كانAAا يرتكAAزان عل تصAور أن بيكير
ف يمتلكون الحقيقة كلها " وليتاريا ،بينما مواقف أولئك الذين"المتمردين الثوريير ، حقيقة التر

ة، أنهAAAAم  AAAAل خطترAAAAا ،بAAAAة، تمامAAAAخاطئ AAAAابهونهم فهيAAAAة"يجAAAAجوازي ،بAAAAل حAAAAتت كمAAAAا قAAAAالت ذلAAAAك" التر
وهAAل لAAم يكAAن ماوتسيAA تونAAغ يالAAذي كAAان عجAAوزا آنAAذاك،" ( العصAAابة السAAوداء" تشAAينغ تشAAينه

ء، تكرار  ي
ف بعAAد وفAAاته ي يعتقAAد هAAو كAAذلك،" الخروتشوفية"وكان يخسش فوق كل شش ي الصAAير

فف
ي يAواجه بهAا مجتمAع ذو ، وإن كAان بشAكل مختلAف تمامAا، أن المقاومAة السAلبية الAتت ف بعAد سAتالير
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اكية، مAAAAا هيAAAA إل تعAAAAبتر عAAAAن جAAAAذور فلحيAAAAة عميقAAAAة السAAAAتر بسعة أكAAAAتث مAAAAن اللزم نحAAAAو الشAAAAتت
).معارضة بعض أطر الحزب؟

 AAي
المشAAهورة، كAAان مAAاو تسيAA تونAAغ أكAAتث جدليAAة، وهكAAذا" المائAAة زهAAرة"، وخلل حملAAة 1958فف

يAAA التاريAAAAخ: "كتAAAب
ء ل سAAAابق لAAه فف AAي

إن هAAAذا الطAAرح. إن شAAAيئا صAAAحيحا بAAAدون أدبفAA خطAAأ هAAAو شش
يقية ف ي قانون التناقضات، إنها وجهة نظر ميتافتر

يA "" (ينقف
نصوص ماو تسي تونAغ المنشAورة فف

Édition du Cerf "  وانAAAAت عنAAAAAاريس، تحAAAAAعب"، بAAAAAم إل الشAAAAAغ يتكلAAAAAتون AAAAAاو تسيAAAAAص ،"م
495-496.(

يجAAAب عل الرفAAAاق الAAAذين يناقشAAAون مAAAن أجAAAل البحAAAث عAAAن الحقيقAAAة الثوريAAAة أن يتشAAAبعوا بهAAAذا
، وهذه النسية الماركسية .التواضع، وهذا الحس الجدلي

، يكAAون أحAAد التيAAارات ف ف الثAAوريير فAA المناضAAلير يAA مثAAل هAAذه النقاشAAات بير
ف التاريAAAAخ أن فف طبعAAا، يAAبير

اب منهAا أكAتث دون الوصAول- بشكل عام أقرب من هذه الحقيقAة الثوريAة، لكAن ل يمكAن القAتت
إل إذا تAم أخAذ الAرأي المخAالف،- إليها بشكل تام أبدا، لن ليس هناك حقيقة إنسAانية مطلقAة

فAA العتبAAار، لن ذلAAك الAAرأي يعكAAس جAAزءا مAAن الواقAAع  امه دائمAAا، بعير وأخAAذه(رغAAم انتقAAاده واحAAتت
يAAAA هنAAAAا التوفيAAAAق، بAAAAل التجAAAAاوز الجAAAAدلي لنAAAAواقص الAAAAرأي القAAAAرب للواقAAAAع فAAAA العتبAAAAار، ل يعتف ).بعير

يAA نظامنAAا الAAداخلي
ام رأي القليAAة المسAAجل فف وهAAذا هAAو المعتفAA الAAذي يجAAب إعطAAاؤه لمبAAدأ احAAتت

 AAAAAي
وري عل صAAAAAعيد النقاشAAAAAات الداخليAAAAAة، كمAAAAAا عل مسAAAAAتوى النقAAAAAاش. 1974فف AAAAAك صفAAAAAإن ذل

ي يجAب ي الذي يفرز بشAكل ديمAوقراطي خطAة العمAل الثAوري الAتت
وري والرفافت ي الصف الجماهتر

ي العمAل، بعAد أن تقAرر عAتر قنAوات المركزيAة الديموقراطيAة
م بها كل الرفاق فف ف عل هAذه. أن يلتت

ي .السس فقط، يمكن بناء قيادة جماعية، وحزب ثوري من النمط اللينيتف

هل من خلصات؟

يAA الصAAفحات السAAابقة بعAAض اللبنAAات
هAAل يمكAAن اسAAتخراج بعAAض الخلصAAات؟ لقAAد وضAAعنا فف

ف المةاربAAAAة، وخصوصAAAAا مناضAAAAAلي ف الثAAAAوريير يAAAA تفكترAAAA المناضAAAAAلير
ي يمكAAAAن أن تسAAAAAاهم فف الول الAAAAتت

يAAAA مهمAAAAة بنAAAAاء-الحركAAAAة الماركسAAAAية
يAAAA التصAAAAور الAAAAذي مAAAAن شAAAAأنه أن يقAAAAدم فف

اللينينيAAAAة المةربيAAAAة، فف

AAAAالي الفلجيAAAAالف العمAAAAدة للتحAAAAة والقائAAAAة، المنظمAAAAا المةربيAAAAوليتاري هAAAAذا. الحAAAAزب الشAAAAيوعي للتر
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يAAAA طريAAAAق الثAAAAورة الوطنيAAAAة الشAAAAعبية ونحAAAAو
الحAAAAزب الAAAAذي تقAAAAع عليAAAAه مسAAAAؤولية قيAAAAادة شAAAAعبنا فف

اكية .الشتت

يAA هAAذه الصAAفحات، عل
لAAن نحAAاول هنAAا تلخيAAص، وبالتAAالي إفقAAار عناص التفكترAA المطروحAAة فف

، العمAAل النضAAالي  يAA خضAAم العمAAل النضAAالي
فAA عل جميAAع الرفAAاق إغناءهAAا فف وسAAطالعكAAس، يتعير

ورة النAAAدماج مAAعالجمAAAاهتر الكادحAAة يAAA إطAAAار سAAAتر
يAAA المقAAAام الول الطبقAAAة العاملAAAة، وذلAAAك فف

، وفف
ي مAAAن شAAAأنها وحAAAدها، أن تضAAAمن انصAAAهار ورة الAAAتت العناص الطليعيAAAة لهAAAذه الطبقAAAة، هAAAذه السAAAتر

ف ف الحقيقيير .الشيوعيير

ي حللناهAAا أعله، فAAإنه مAAع ذلAAك ط لوحAAده، غترAA كAAاف لتجنAAب المخAAاطر الAAتت AAذا السشAAان هAAوإذا ك
وري، مAAAAن أجAAAAل التقليAAAAل مAAAAن تلAAAAك المخAAAAاطر، وتAAAAوفتر إمكانيAAAAات تجاوزهAAAAا AAAAذه. صفAAAAك أن هAAAAذل

ف فAAAA الثAAAAوريير يAAAA للمثقفير
المخAAAAاطر، ولسAAAAباب موضAAAAوعية، ترتبAAAAط بشAAAAكل رئيسيAAAA بالصAAAAل الطبقت

ي العAالم الثAAالث، ومAن-الذين يكونون النواة المؤسسة الول للمنظمات الماركسية
اللينينية فف

يAAAA إطAAAAار. ضAAAAمنه بلدنAAAAا
إل أن هAAAAذه النAAAAواة يجAAAAب أن تنفجAAAAر، أن تتحAAAAول إل نAAAAواة بروليتاريAAAAة فف

وليتاريAAAAا الAAAذين يحملAAAون معهAAAم، وذلAAAAك لسAAAAباب ورة النAAAدماج مAAAع العناص الطليعيAAAة للتر سAAAAتر
بروليتاريAAAAا للمعرفAAAAة والديموقراطيAAAAة الجماعيAAAAة الموجهAAAAة نحAAAAوتصAAAAورا آخAAAAرا موضAAAAوعية أيضAAAAا، 

.العمل

يAA شAAتنتر 
يAAA النهايAAة، بهAAAذا المقتطAAف مAAن دراسAAة كتبAAAت فف

، والAAذي مAAا زال راهنAAAا،1970لنAAAذكر فف
:لحد الن

ف هAAAAم الAAAAAذين" فAAAAA الثAAAAوريير ، وحالAAAAAة إفريقيAAAAAا تؤكAAAAد ذلAAAAAك، أن المثقفير ف إن التجربAAAAAة التاريخيAAAAAة تAAAAAبير
فAAAAAA بانحرافAAAAAAاتهم يAAAAAA البدايAAAAAAة، لكنهAAAAAAم يتوصAAAAAAلون إليهAAAAAAا وهAAAAAAم محملير

يتوصAAAAAAلون إل الماركسAAAAAAية فف
يAAAAAAA نفAAAAAAAس

وليتاريAAAAAAAا فف ة، إن انAAAAAAAدماج هAAAAAAAذه العناص والعناص الطليعيAAAAAAAة للتر جوازيAAAAAAAة الصAAAAAAAةتر التر
الحAAAAزب، ونفAAAAس المنظمAAAAة، هAAAAو الAAAAذي يصAAAAهر فكAAAAرا جماعيAAAAا سAAAAديدا يجعAAAAل مAAAAن هAAAAذا الحAAAAزب
المثقف الجماعي القادر عل التعبتر عل الوعي العميق للجماهتر الشعبية، وأن يصبح هيئة

ي النضال
.أركانها فف

ورة الندماج هاته بالذات، يجب أن ينتحر هؤلء المثقفون كطبقAAة، يجAب أن يعرفAوا ي ستر
فف

AAAAAي
وليتاريAAAAAة يجAAAAAب أن تصAAAAAبح أغلبيAAAAAة فف يAAAAA الواقAAAAAع، كAAAAAون أن العناص التر

ويفهمAAAAAوا أو يجسAAAAAدوا فف
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AAAAي
مواقAAAAع القيAAAAادة، وكAAAAون أن الفكAAAAر الجمAAAAاعي والمثقAAAAف الجمAAAAاعي الAAAAذين تAAAAم صAAAAهرهما، همAAAAا فف

ف ويجAAب التAAدقيق أن المAAر ل يتعلAAق هنAAا بهAAذا الفAAرد أو ذاك، بAAل بقيAAادة. جوهرهمAAا بروليتAAاريير
.جماعية، بنية جماعية

جوازيAAة الصAAAةرى بشAAكل دائAAم، ورة النAAدماج هAAAاته، تسAAAتوجب انتقAAAاد اليAAAديولوجيا التر إن سAAتر
ي ل يمكAAAAAAن تصAAAAAAحيحها ورة ، والAAAAAAتت AAAAAAون بالصفAAAAAAؤلء المثقفAAAAAAا هAAAAAAي يحمله هAAAAAAذه اليAAAAAAديولوجيا الAAAAAAتت
وليتارية، وحيث يجب أن يكون هؤلء ي تلحم العناص التر ي إطار الجماعة التت

وتصفيتها إل فف
يAAAAAAAA نهايAAAAAAAAة المطAAAAAAAAاف، عل فAAAAAAAAرض هيمنAAAAAAAAة الفكAAAAAAAAر

يAAAAAAAAن قAAAAAAAAادرين عل تحمAAAAAAAAل دورهAAAAAAAAم ،وفف الختر

وليتاري، الفكر الماركسي .12"التر

ي كبAAAAدنا العAAAAدو، ربمAAAAا سAAAAنكون قAAAAادرين عل إنجAAAAاز بات الAAAAتت AAAAتخلص دروس الصفAAAAا اسAAAAإذا عرفن
ي هاته الطريق

.خطوة حاسمة فف

و. ن

12  Aوليتاريا" انظر مقال ي افريقيا وقيادة التر
.20/21، مجلة أنفاس بالفرنسية، عدد "الثورة فف
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