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 على تحقٌق الثورة االجتماعٌة، وعلى تحقٌق االشتراكٌة.

خالد  لقد اعطى بٌان الثالث من نٌسان االنقسامً الذي اصدره الرفٌقان   

بكداش وٌوسف فٌصل اشارة تفجٌر االزمة فً حزبنا. وٌكونان فً ذلك قد 

كرسا فً العلن نشاطهما التكتلً الذي ابتدآ به مباشرة غداة المؤتمر الثالث 

للحزب. وعلى اثر ذلك خرج هذان الرفٌقان ومن معهما على اللجنة المركزٌة 

دٌد من ممثلً المنظمات ومكتبها السٌاسً، ومنهما. كما خرج معهما اٌضا الع

الذٌن ٌروا رأٌهما. وبذلك اخرجا نشاط المركز القٌادي الموازي اللذان كانا 

شكاله منذ زمن بعٌد، وبصورة سرٌة عن الحزب، خرج هذا المركز الى 

العلن واخذ ٌتابع نشاطه االنقسامً حتى نهاٌته. وبذلك انتقلت االزمة من 

لى العلن، ومن مرحلة وجود مركز مرحلة الحوار الداخلً ضمن الهٌئات ا

قائد واحد معترف به من الجمٌع، وٌملك شرعٌة محضها اٌاه المؤتمر الثالث 

 للحزب، الى مرحلة وجود مركزٌن احدهما شرعً وآخر غٌر شرعً.

 الوثائق  خالل  منو ، حزبنا فً  جرى  ما  بتوضٌح  ،   ، اآلن نقوم  اذو   

من حل القضٌة الفلسطٌنٌة، فان فً اساس اٌضا ٌكمن الموقف من قواعد 

التنظٌم اللٌنٌنٌة فً حٌاة الحزب. وقد ال ٌروق البحث فً قضاٌا التنظٌم 

)مدلوالت االكثرٌة، واالقلٌة، والمركزٌة الدٌمقراطٌة، والشرعٌة وغٌر 

الشرعٌة، وعبادة الفرد والقٌادة الجماعٌة .. الخ( لكل الراغبٌن فً االطالع 

على ازمة الحزب. غٌر اننا نعتقد، ان من ٌرغب فً تثوٌر الفكر والمجتمع 

فً بالدنا ٌرى ضرورة ملحة فً وجود حزب ثوري حقا. الماركسٌة اللٌنٌنٌة 

هً ثورة فً الفكر، وهً اٌضا فكر الثورة. والمعالجات، المستندة الٌها، 

والتً تتصدى لحل المهمات السٌاسٌة واالجتماعٌة المعقدة التً تواجهها بالدنا 

وحركة التحرر الوطنً العربٌة، ال بد ان تكون كذلك، ال بد ان تكون ثورٌة. 

ان الفكر الثوري، ال ٌمكن ان ٌحققه فً الحٌاة اال حزب من هذا الطراز. 

وقٌام مثل هذا الحزب غٌر ممكن ما لم ٌستند فً بنائه وممارسته، وبصورة 

حازمة، على التجربة التنظٌمٌة الغنٌة التً اكتسبتها الطبقة العاملة واحزابها 

الماركسٌة اللٌنٌنٌة فً غمرة نضالها ضد الراسمالٌة واالمبرٌالٌة، ومن اجل 

التحرر والدٌمقراطٌة واالشتراكٌة. ان التجربة التنظٌمٌة تلك مبلورة ومجسدة 

فً قواعد التنظٌم اللٌنٌنٌة التً صاغها فالدٌمٌر الٌتش لٌنٌن اثناء اثناء نضاله 

لبناء حزب شٌوعً من طراز جدٌد. ان قواعد التنظٌم اللٌنٌنٌة هً وحدها 

الكفٌلة ببناء حزب جدي ثوري، بمقدوره أن ٌتصدى النجاز ثورة فً الفكر، 

مبنٌة على اساس الماركسٌة اللٌنٌنٌة واالممٌة البرولٌتارٌة، بل وقادر اٌضا 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































