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 اللينينية  –بناء األحزاب الماركسية 

ورات، األفكار والتجارب( ات)السياق  ، السير

 الخامسالقسم 

ي 
 التجربة التاريخية للحزب الشيوعي الصين 

 تقديم: 

نونبر   ي 
بالمنظمات  1919ف  الخاص  لروسيا،  ي 

الثان  المؤتمر  إىل  المقدم  تقريره  ي 
وف   ،

أكد   ق،  الشر لشعوب  بلدان  الشيوعية  ي 
ف  للثورة  الخاصة  ات  الممب   أهمية  ليني   عىل 

ي هذا الصدد: 
ق، وقال ف   الشر

وليتاريا الثورية   اكية لن تكون فقط، وال بشكل رئيسي نضاال للير "... إن الثورة االشير

المستعمرات   لكل  ، بل ستكون نضاال  ي
بالنف  الجواب  بلد ضد بورجوازيتها،  ي كل 

 
ف

ي  
 
يالية ... إننا نعرف أن الجماهير الشعبية ف وكل البلدان المضطهدة من طرف االمير

ق ستتدخل هنا كمساهمة وخ  القة لحياة جديدة، ألن هاته المئات الماليير  من  الشر

البشر تنتمي إىل أمم تابعة، محرومة من حقوقها، كانت لحد اآلن موضوع السياسة  

يالية باعتبارها مجرد سماد للثقافة والحضارة الرأسمالية ... الدولية لل   مير

ي 1905إننا نعرف، أنه بعد  
 
ي بالد فارس، وف

 
ي تركيا وف

 
الصير  ...    ، انفجرت ثورات ف

اك   ي صعود الحركة الثورية، ذلك أنها قامت بإشر
 
يالية قد ساهمت ف إن الحرب االمير

ال  رصاع  ي 
 
ف بكاملها  االستعمارية  الحرب  الفرق  عت  انير  لقد  بأوروبا.  ياليات  مير

ة   ق من سباته، وجرت الشعوب إىل السياسة الدولية ... بعد الفير يالية الشر االمير

ق ي استيقظ فيها الشر
ق  النر ة حيث شعوب الشر ، تبعتها، ضمن الثورة الحالية، فير

لقد   لالغتناء.  مصدر  مجرد  تظل  ال  حنر  العالم  مصائر  تقرير  ي 
 
ف تساهم  بدأت 

ي  
 
ق من أجل النشاط العملي من أجل أن يقرر كل شعب ف

استيقظت شعوب الشر

ون   الممير  الممثلون  هم  الشعوب  هذه  أغلبية  إن   ... جمعاء  النسانية  مصير 

ي مدرسة المعامل والمصانع  للجماه
 
ير الكادحة، ليس العمال فقط، اللذين تمرسوا ف
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الفالحير   من  والمستغلة  الكادحة  للجماهير  ون  الممير  الممثلون  بل  الرأسمالية، 

 الخاضعير  لنير القروسطوية. 

هنا تنطرح عليكم مهمة لم تطرح بعض عل شيوعي العالم كله عل قاعدة النظرية  

شيوعية، عليكم، من خالل التكيف مع الظروف الخاصة، غير  و التطبيق العام لل 

ي بلدان أوروبا، التعلم من أجل تطبيق هذه النظرية، وهذا التطبيق هنا، 
 
الموجودة ف

بالنضال   األمر، ليس  الرئيسية، وحيث يتعلق  الجماهير  الفالحون يشكلون  حيث 

تطرحوا   أن  عليكم   ... الوسىط  القرون  بقايا  بل ضد  الرأسمال  المسائل  ضد  هذه 

طرف   من  جهة،  من  مدعمير   وستكونون  الخاصة،  تجربتكم  بمساعدة  وحلها 

أخرى، عن   األخرى، ومن جهة  البلدان  ي 
 
ف العمال  الوثيق مع طليعة كل  تحالفكم 

ي تمثلونها هنا. 
ق النر سيكون عليكم أن   طريق قدرتكم عل التقرب من شعوب الشر

ي استي
قظت عندهم، وال يمكن أال تستيقظ، تعتمدوا عل الوطنية البورجوازية، النر

الكادحة   الجماهير  مواز طريق  بشكل  تجدوا  أن  وعليكم  تاريخيا،  رة  مير فوطنيتها 

ي لغة مبسطة أن أملها الوحيد من أجل التحرر  
 
ي كل بلد، وأن تقولوا لها ف

 
والمستغلة ف

لمئ الوحيد  الحليف  هي  العالمية  وليتاريا  الير وأن  العالمية،  الثورة  انتصار  ات  هو 

ق ...  ي الشر
 
 الماليير  من الكادحير  والمستغلير  ف

ي تنطرح عليكم بفضل هذه المرحلة من  
ي النر

ة بشكل استثنائ  تلك هي المهمة الكبير

شك،   موضع  نجعلها  أن  يمكن  ال  ي 
النر الثورية،  للحركة  الزخم  وهذا  الثورة، 

جيد،  بشكل  ستقودها  ق،  الشر ي 
 
ف الشيوعية  للمنظمات  كة  المشير فالمجهودات 

يالية العالمية". وس  تنتهي إىل االنتصار الشامل عل االمير

، وقد قال ماو:  ي الصي  
 إن أقوال ليني   هاته، وصوته قد دوى ف 

اكية  "إن الثورة الصينية هي امتداد لثورة أكتوبر، إنها جزء من الثورة العالمية االشير

وليتارية".   الير

ي أكبر حزب ماركسي  
ي التاريــــخ، تلك    ــــــهكذا، ستقدم الصي   للعالم تجربة ثان 

ي ف 
لينين 

  ، ليني   البلشفية فالديمب   الثورة  قائد  بلورها  ي 
الن  المبادئ  أكدت صحة  ي 

الن  التجربة 
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الثوري من طراز جديد، وقد أغنت الثورة الصينية هذه   ي مجال بناء الحزب 
وذلك ف 

 وخالقة.  المبادئ بإسهامات جديدة

تبط بالعمل الجبار لقائد ثوري جديد، الذي وجدت   إن هذه التجربة الملموسة، سب 

تلك   ونشاطه،  ي 
الصين  الشعب  أفكار  من  تنضب  ال  منابع  ي 

ف  وفعاليتها  قوتها  أفكاره 

ي أسسها وجربــها  
اكية العلمية، الن  ي أصبحت جزءا ال يتجزأ من نظرية االشب 

األفكار الن 

. قبل ذلك كل من ماركس   وليني   وستالي  

ي  
ق ف  الشر ي لشعوب 

التاريخ  الدور  لتقريره حول  ليني    تقديم  هكذا، وبعد سنتي   من 

يوليوز   فاتح  ي 
ف  العالمية، سيولد  الشيوعي    1921الثورة  الحزب  مدينة شنغهاي،  ي 

ف 

 . ي
 الصين 

مناضال، من بي   هؤالء ظل إىل حدود المؤتمر العاشر    56مندوبا يمثلون    12هكذا، قرر  

ي    للحزب،
ي وي، هذا األخب  الذي تم انتخابه عضوا ف  كل من ماو تسي تونغ و طونغ نر

 . ي
، تأسيس الحزب الشيوعي الصين  ي المؤتمر العاشر

 المكتب السياسي ف 

ي حققها  
الن  الهائلة  الثورية  ، واالنتصارات  ي

التطور الالحق للحزب الشيوعي الصين  إن 

ي تحت قيادته، تشهد بالملموس بأن ما ي 
ء، عند تأسيس  الشعب الصين  ي

هم، قبل كل سر

الماركسي   بالمقارنة    ــــــ الحزب  نسبتهم  أو  إليه،  المنتسبي    عدد  إطالقا  ليس   ، ي
اللينين 

بمجموع عدد السكان، بل ما يهم عند تأسيس هذا النوع من األحزاب الثورية هو خطه  

 العام. 

لبناء حزب ماركسي   ورية  الض  السياسي  الخط  ي ال تظه  ـــــ إن صحة 
أبدا بشكل  لينين  ر 

، الذي لم يكن سوى تاريــــخ   ي
عفوي، وهذا ما يشهد عليه تاريــــخ الحزب الشيوعي الصين 

ي تواجه فيها الخط الماركسي  
ي لماو تسي تونغ    ــــــ الضاعات الطبقية الحادة، الن 

اللينين 

مع مختلف الخطوط االنتهازية اليمينية واليسارية داخل الحزب. وكلما انتض الخط  

وليتار  ي بناء ذاته، ويتطور، وعندما كان البر
ة جديدة إيجابية ف  ي كان الحزب يدخل فب 

ة تراجع وانحالل.   الخط البورجوازي ينتض كان الحزب يعرف فب 
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I -  : ي
 المراحل األساسية لبناء الحزب الشيوعي الصين 

ي )1
 ( 1921  – 1840( وضع الصير  قبل والدة الحزب الشيوعي الصين 

صي   من مجتمع إقطاعي إىل مجتمع شبه استعماري شبه  تحولت ال   1840ابتداء من  

، فبدأ مسار الثورة الديموقراطية البورجوازية.   إقطاعي

ين لحركة   ، كتب ماو يقول: 1919ماي  4بمناسبة الذكرى العشر

ي  
 
"إذا عدنا إىل مرحلتها العدادية سيظهر لنا أن الثورة الديموقراطية البورجوازية ف

خالل تطورها: "حرب األفيون"، "حرب تايبينغ"،   الصير  قد قطعت عدة مراحل

ي    – الحرب الصينية  
 
، حركة ييهو  1898، الحركة الصالحية لسنة  1894اليابانية ف

 ماي ...".  4، حركة 1911توان، ثورة 

فابتداء من   ي    1840بالفعل، 
البورجوازية ف  الديموقراطية  للثورة  "انبن  معسكر قوي 

واإلقطاع يالية  االمبر ضد  والطلبة  الصي    العاملة  الطبقة  من  المعسكر  تشكل  ية، 

 والبورجوازية الوطنية الناشئة". 

"منذ "حرب األفيون"، كل المراحل المتوالية للثورة تمتلك كل منها خصائص محددة، 

  . وما يشكل اختالفاتها األكبر أهمية هو تموضعها إما قبل أو بعد ظهور الحزب الشيوعي

ي  
شموليتها، فكل هذه المراحل تظهر طابع ثورة ديموقراطية  ومع ذلك، منظور إليها ف 

 بورجوازية. 

ي تاريخها،  
إن هذه الثورة تهدف إىل تأسيس نظام اجتماعي لم تعرفه الصي   لحد اآلن ف 

... وكخلف له   المجتمع اإلقطاعي  له سابق عليه هو  ، وهذا األخب   نظام ديموقراطي

. وإذا سؤلنا لماذا الشيو  اكي
عي يجب عليه أن يناضل أوال من أجل بناء  المجتمع االشب 

يتبع   إنه  اكي سنجيب: 
اشب  ذلك مجتمع  بعد  وفقط  بورجوازي،  ديموقراطي  مجتمع 

 طريقا محددة من طرف التاريــــخ ...". 

ي ) 2
 (  1927 ــــــ  1921( طفولة الحزب الشيوعي الصين 
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ة األوىل:  -  الفير

المدي شنغهاي،  مدينة  ي 
ف  ي 
الصين  الشيوعي  الحزب  ي  تأسس 

ف  العمالية،  يوليوز    1نة 

ي تاريــــخ بنائه من هذا التاريــــخ إىل غاية  1921
. وتضم  1927، وتمتد المرحلة األوىل ف 

ي يسميها ماو تسي  1924هذه المرحلة ابتداء من  
: الحرب األهلية الثورية األوىل، الن 

ة األوىل"، وتنتهي هذه المرحلة بانتهاء أول جبهة متحدة مع ح زب  تونغ "الثورة الكبب 

الحزب   إثرها  عىل  تعرض  ي 
الن  شيك،  شان كاي  خيانة  نتيجة  وذلك  الكيومنتانغ، 

ي لقمع عنيف ومجازر دموية. 
 الشيوعي الصين 

"، المحررة سنة   ي مقدمة ماو تسي تونغ لصدور مجلة "الشيوعي
ما    1939لقد جاء ف 

 :  يىلي

الحزب خط سديد، وكان   المرحلة، كان لدى  البداية، وإىل حدود وسط هذه  ي 
 
"ف

ي طور    ممتلئون أعضاؤه وكوادره  
 
الحزب مع ذلك، كان ف إال أن   ... بحماسة ثورية 

ي ثالثة قضايا أساسية: الجبهة المتحدة، النضال المسلح  
 
الطفولة مفتقرا للتجربة ف

واالجتماعية   التاريخية  الظروف  عل  بوضوح  مطلع  غير  وكذلك  الحزب،  وبناء 

كما كان يفتقد فهما كامال لوحدة    للصير  حول خصوصيات وقوانير  الثورة الصينية،

 اللينينية مع ممارسة الثورة الصينية.  ـــــ النظرية الماركسية 

خالل هذه المرحلة، طور الحزب تنظيماته لكن دون أن يعززها ودون أن يصلب  

استقطب عددا    ة أعضاءه وكوادره من وجه لقد  والسياسية.  اليديولوجية  النظر 

ا من األعضاء الجدد دون   بية الماركسية  كبير ورية. إن    ـــــإعطائهم الير اللينينية الض 

بالشكل   تعميمها  يعرف كيفية  أن  دون  لكن  الحزب،  عمل  ي 
 
ف ة  وفير التجارب 

المناسب. وقد تشب صفوف الحزب العديد من الوصوليير  ولم يتم تطهير الحزب  

أصدقائه، كان   أعدائه كما  ومؤامرات  مخططات  متاهة  ي 
 
ف الحزب  فسقط  منهم، 

أثبتوا وجودهم  ي اللذين   ، النشيطير  العديد من مناضليه  الحذر. كان هناك  نقصه 

 داخل الحزب، لكنه لم يستطع أن يجعل منهم عموده الفقري". 
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ي  
التأسيسي ف  المؤتمر   : الحزب خمس مؤتمرات، و هي  المرحلة، عقد    1خالل هذه 

ي يوليوز  1921يوليوز  
ي ف 
ي مدينة شنغهاي )  1922، و المؤتمر الثان 

لم يحض  ماو هذا  ف 

ي كانتون  ،  لعدم استطاعته االلتحاق بمكان المؤتمر(  المؤتمر 
وانعقد المؤتمر الثالث ف 

يونيو   ي 
المؤتمر 1923ف  هذا  ي 

ف  ماو  استطاع  وقد  والجبهة    ،  التحالف  فكرة  يمرر  أن 

ي اللجنة المركزية، وقد حض  هذا  
المتحدة مع يسار الكومنتانغ، وتم انتخابه عضوا ف 

ي الحزب داخل الصي   كلها، وانعقد المؤتمر    195مندوبا يمثلون    12المؤتمر  
عضوا ف 

ي يناير  
، وتمت    ، و عرف هذا المؤتمر انتصار 1925الرابع ف  ي

خط تشان تو سيو اليمين 

مندوبا يمثلون    20إزاحة ماو تسي تونغ من اللجنة المركزية. لقد حض  هذا المؤتمر  

 شيوعيا.   980

ي بداية أبريل  
ي يقودها حزب  ، قام  1927وف 

شان كاي شيك بحل الجبهة المتحدة، الن 

ي كان يتبناها شان تو  
الكيومنتانغ مع الحزب الشيوعي بقيادة األول، وهي األطروحة الن 

مفاجئا  وأطلق شان كاي شيك هجوما   .) ي
اليمين  تو سيو  بخط شان  )ما يسىم  سيو 

ي المدن )شنغهاي(، ورغم هذه المجزر 
ة الدموية قام  ودمويا ضد الشيوعيي   خاصة ف 

ي  
المؤتمر الخامس ف  ي هان كوي، واستطاع أن   1927أبريل    27شان تو سيو بعقد 

ف 

المؤتمر   هذا  حض   عاما.  استسالميا  خطا  المؤتمر  عىل  يمثلون  مندوبا    80يفرض 

ي الحزب. لم يحض  ماو هذا المؤتمر، الذي تبن  خطا انتهازيا يمينيا،    57967
عضوا ف 

نهاية   الكيومنتانغ خالل  النهائية مع حزب  القطيعة  لم يستطع رغم ذلك منع  الذي 

. 1927يوليوز  ي
ي أعلنت نهاية المرحلة األوىل من بناء الحزب الشيوعي الصين 

 ، الن 

ة، ابتد ، فتحت أبواب الحزب عىل أساس  1925اء من  من المالحظ أنه خالل هذه الفب 

 خط سياسي يعطي القيادة للبورجوازية. 

ي )3
ي بناء الحزب الشيوعي الصين 

 
 ( 1937 ــــــ  1927( المرحلة الثانية ف

ي تصليب الحزب  ، و 1937إىل    1927تمتد هذه المرحلة من  
تشكل مرحلة أساسية ف 

ي مكثف بي   خطي   وطريقي   وإيديولوجي
. عبر رصاع طبق   تي  
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و   ، ي كيانغسي
الحمراء" ف  "القاعدة  إنشاء  المرحلة  إىل    1930امتدت من  عرفت هذه 

ة الطويلة" ) 1934 (، وخالل هذه المرحلة  1935  ـــــ  1934، كما عرفت المرحلة "المسب 

انتقل الحزب من مرحلة الطفولة إىل مرحلة النضج، وذلك بفضل ماو تسي تونغ، الذي  

ابتداء   للحزب،  قائدا  ي  أصبح 
ف  ي  تسونن  ندوة  الندوة  1935من  هذه  من  وانطالقا   ،

ي  
، وعن هذه المرحلة يقول ماو تسي تونغ ف  ي

ستتحقق بلشفة الحزب الشيوعي الصين 

 المصدر أعاله: 

التجربة   وبفضل  الزراعية.  الثورية  الحرب  مرحلة  هي  الثانية كانت  المرحلة  "إن 

التاريخية   للظروف  أفضل  فهم  وبفضل  األوىل،  المرحلة  خالل  المكتسبة 

الثورة الصينية، وبفضل كون   ، وكذلك لخصوصيات وقوانير   واالجتماعية للصير 

الماركسية   النظرية  ينينية، وأصبحت قادرة  الل  ـــــأطرنا قد استوعبت بشكل أفضل 

بشكل أفضل عل ربطها بممارسة الثورة الصينية، أصبح حزبنا قادرا عل القيادة إىل 

النجاح، وخالل عشر سنوات، الثورة الزراعية. لقد خانت البورجوازية، لكن الحزب  

جديد   من  تنظيماته  وتطورت   ، الفالحير  عل  حازم  بشكل  يعتمد  عرف كيف 

ب حزبنا، الذي استطاع رغم ذلك أن يطرد    وتعززت. لقد حاول العدو  باستمرار رص 

الفقري   العمود  أصبحوا  اللذين  الكوادر،  من  وكبير  جديد  عدد  وظهر   ، المخربير 

الوقت  أو لبعض   ، ي
نهائ  الكبير سقط بشكل  النضال  ... لكن، وخالل هذا  للحزب 

ي الحزب غ 
 
ي مستنقع االنتهازية ... هكذا، كان بعض أعضاء القيادة ف

 
ير قادرين  رفاق ف

ي ميدان السياسة والتنظيم، 
 
خالل كل هذه المرحلة عل الحفاظ عل خط سديد ف

ولم   اليسارية،  االنتهازية  من طرف  ار  أرص  إىل  والثورة  الحزب  تعرض  مدة  وخالل 

عل   النتصاره  األسس  وضع  و  البلشفة،  طريق  ي 
 
ف ي 

نهائ  بشكل  الحزب  ينخرط 

أجل بناء جبهة متحدة وطنية ضد اليابان، االنتهازية اليمينية لتشانغ كو تاوو، ومن  

 ." ي  إال بعد انعقاد ندوة تسوننر

ي  
، تم استبدال تشان تو سيو ب شو شيو تاي، وهو انتهازي يساري،  1927غشت    7ف 

المؤتمر   خالل  سان  ىلي  ىلي  اسمه  آخر،  يساري  بانتهازي  هو كذلك  استبداله  سيتم 
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ي موسكو من يوليوز إىل شتنبر  
ه  1928السادس المنعقد ف  مندوبا يمثلون    84، وقد حض 

ي هذا المؤتمر.   40
ي الحزب تقريبا، ولم يشارك ماو تسي تونغ ف 

 ألف عضوا ف 

ي )4
ي بناء الحزب الشيوعي الصين 

 
 (  1945 ــــــ  1937( المرحلة الثالثة ف

تتمب   المرحلة الثالثة بكونها مرحلة تأسيس الجبهة الوطنية المتحدة المعادية لليابان.  

ي سنة  
تم  1939ف  التاريخية  لتجاربه  بتقديم حصيلة   ، ي

الصين  الشيوعي  الحزب  قام   ،

 : ي الوثيقة ما يىلي
"، ومما جاء ف  ي مجلة "الشيوعي

ها ف   نشر

"معزز بتجربة مرحلتير  سابقتير  من الثورة، وباالعتماد عل تنظيمه الصلب، وقواه 

ه السياسي وسط كل الشعب، وبفهمه األكي    عمقا  المسلحة، وباالعتماد عل تأثير

اللينينية وممارسة الثورة الصينية، قام الحزب، ليس    ـــــلوحدة النظرية الماركسية  

ي حرب  
 
ع كذلك ف فقط بتأسيس الجبهة المتحدة الوطنية المناهضة لليابان، بل شر

 المقاومة. 

ا عل   ليصبح حزبا كبير الضيقة  الحزب حدوده  تجاوز   ، التنظيمي المستوى  وعل 

، كم ي
ي النضال  أ  ا الصعيد الوطن 

 
ن قواته المسلحة تزايد أعدادها من جديد وتصلبت ف

ه وسط الشعب. تلكم انتصارات عظيمة ...".  ، وهكذا كير تأثير  ضد الغزاة اليابانيير 

 : ه لخالصات المراحل الثالثة المدروسة، سطر ماو ما يىلي  وعند تسطب 

المسل  18"إن   والكفاح  المتحدة  الجبهة  أن  لنا  أظهرت  التجربة  من  هما  سنة  ح 

الوسيلتان الرئيسيتان للكفاح من أجل هزم العدو. إن الجبهة المتحدة هي جبهة من  

أجل قيادة الكفاح المسلح. أما الحزب فهو المكافح الجريء، الذي يستعمل هاتان  

 الوسيلتان لمهاجمة مواقع العدو. 

المسلح. كيف والكفاح  المتحدة  الجبهة  الحزب،  بير   المتبادلة  العالقة    تلكم هي 

 سنقوم اليوم ببناء حزبنا؟

ي مبلشف ... حزب صلب جدا من وجهة نظر  
كيف يمكننا بناء حزب شيوعي صين 

 اليديولوجيا والسياسة والتنظيم؟ 
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ي ارتباط مع  
 
من أجل الجابة، علينا دراسة تاريــــخ حزبنا وبحث مسألة بناء الحزب ف

مع  التحالف  مع  وبارتباط  المسلح،  والكفاح  المتحدة  الجبهة  البورجوازية    بناء 

القواعد   اليابان، وبناء  األنصار ضد  بارتباط مع متابعة حرب  ثم  والنضال ضدها، 

 المناهضة لليابان من طرف الجيش الثامن والجيش الرابع الجديد". 

، تم تحويل الجيش األحمر )الذي   ي
خالل المرحلة الثالثة لبناء الحزب الشيوعي الصين 

ي 
( إىل الجيش الثامن والجيش  1927 فاتح غشت  تم تأسيسه خالل انتفاضة نانتشانغ ف 

  100الرابع الجديد. تحت قيادة الحزب، قام الجنود الشعبيون بتحرير مناطق تضم  

ي عىل اليابان بقليل، انعقد المؤتمر السابع  
مليون من السكان، ثم قبل االنتصار النهان 

أبريل   ي 
ف  ي 
الصين  الشيوعي  ه    1945للحزب  مرشح،    200و مندوبا    544بيونان حض 

ألف عضوا، لقد كان المؤتمر انتصارا عظيما، جمع الحزب حول    200ويمثلون مليون  

ي حكومة االئتالف" 
وذلك من    شخص ماو تسي تونغ، الذي قدم تقريره تحت عنوان "ف 

ء للظروف األكبر مالئمة النتصار ثورة "الديموقراطية الجديدة".  ي  أجل التهن 

ي ت5
 
ي ) أ( المرحلة الرابعة ف

 ( 1949 ــــــ  1945سيس الحزب الشيوعي الصين 

المؤدية إىل  ة  المرحلة األخب  انفتحت  المقاومة،  نهاية حرب  ي 
اليابان ف  بعد استسالم 

انتصار ثورة الديموقراطية البورجوازية )ثورة من طراز جديد(، فانطلقت حرب التحرير  

ي امتدت من  
 . 1949إىل   1945الشعبية، الن 

السيا الخط  المقوالت  لقد كان  عىل  يعتمد  تونغ،  تسي  ماو  بلوره  الذي  للحزب،  سي 

 التالية: 

قيادة  بتنمية قواها، وذلك من أجل، وتحت  ، وقوموا  الجماهير "استعملوا بجرأة 

 حزبنا، أن تضع حدا للمعتدي وتقوم ببناء صير  جديدة". 

ي يضم   من هذه  ، وانطالقا  جنديمليون  عند هزيمة اليابان كان جيش التحرير الشعنر

ي المناطق  
القوة وتحت قيادة الحزب والرئيس ماو، وبدعم نشيط ألوسع الجماهب  ف 

العصابات   الضطهاد  خاضعة  زالت  ال  ي 
الن  المناطق  ي 

ف  وكذلك  المحررة، 
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العدو، واالستيالء   قوات  ثمانية ماليي   من  أن تحطم  استطاعت  التشانغكايتشيكية، 

األس تلك  نوع،  من كل  أسلحتها  من  األكبر  الجزء  أيديها  عىل  ي 
ف  وضعتها  ي 

الن  لحة 

ي  
ي للتحرير، الذي بناه الحزب الشيوعي الصين  يالية األمريكية. قام الجيش الشعنر االمبر

العمالء   إليها  نادى  ي 
الن  تايوان،  باستثناء جزيرة  ي 

الصين  اب  الب  بتحرير مجموع  وقاده 

ليتم  وري  الض  ي 
التاريخ  الوضع  خلق  هكذا  شك.  تشانغ كاي  لعصابة  المجرمون 

ي  الت
أسيس واإلعالن عن والدة الجمهورية الشعبية الصينية، لقد وقف الشعب الصين 

 . ي بيكي  
ي تاريــــخ اإلعالن ف 

 عىل رجليه، كما قال ماو تسي تونغ ف 

ي  
ف  الصادرة  الشعبية"  الديموقراطية  "الدكتاتورية  ة حول  الشهب  مقالته  ي 

يونيو    30ف 

 ، قال ماو: 1949

الماركسي بالنظرية  مسلح  منضبط،  ،   ـــــة  "حزب  ي
الذائر النقد  يمارس  اللينينية، 

ومرتبط بالجماهير الشعبية، جيش يقوده حزب من هذا الطراز، جبهة متحدة لكل  

ي  
الطبقات الثورية، يقودها حزب من هذا النوع، إنها األسلحة الثالثة الرئيسية، النر

 عن طريقها استطعنا هزم العدو". 

دكتاتوري6 إىل  الجديدة  الديموقراطية  من   ) ( وليتاريا  الير   ـــــ   1953  ـــــ  1949ة 

1956  ) 

، سواء عىل   ـــــلقد أظهرت التجربة التاريخية الصينية، أن بناء الحزب الماركسي  ي
اللينين 

ي ظل  
اعتبارها منتهية حن  ف  ، ال يمكن  التنظيىمي أو  ، السياسي  ي المستوى اإليديولوجر

وليتاريا، ذلك أنها تظل خا ضعة لضاع الخطي   والطريقي    سيادة نظام دكتاتورية البر

 .  بي   اإليديولوجيتي   الطبقتي   المتعاديتي  

ي 
ا وحذرا عندما كتب قبل انتصار الثورة ف  :  1949لقد كان ماو مستنب   ما يىلي

، اللذين لم يستطع العدو المسلح هزمهم،  "قد يكون هناك من هؤالء الشيوعيير 

لكنهم عاجزون عن مقاومة   ،االسموقد تضفوا تجاه العدو كأبطال جديرين بهذا  

ان هذا الرصاص".  الرصاص المغلف بالسكر،  فيسقطون تحت نير
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 بعد هذا القول، توجه ماو بالكالم إىل مجموع مناضىلي الحزب: 

ي أسلوب  
 
، حذرين، أال يكونوا مدعير  وطائشير  ف "عل الرفاق أن يظلوا متواضعير 

ي أسلوب حياتهم البسيط، ونضالهم ال
 
 مستميت". عملهم، وليثابروا ف

ي مسألة 1949بعد  
العاملة والبورجوازية بشكل حاد ف  الطبقة  التناقض بي    ، تمظهر 

وليتاريا.   معرفة، هل يجب التوجه نحو دكتاتورية للبورجوازية أو نحو دكتاتورية البر

ي للتحرير، الذي يضم ماليينا من   ، الجيش الشعنر قام الحزب بتعبئة قوتي   أساسيتي  

للنهوض   وذلك   ، الجماهب  الثانية،  القوة  تعبئة  ي 
ف  استعمالهم  تم  واللذين  الجنود، 

اإلصالح   أجل  من  الحركة  والجماهب   الجنود  وساند  الوطن.  لبناء  العاجلة  بالمهام 

ي النضال ضد ال
، مستمرين ف  ، كما قدموا دعما  الزراعي قوى المضادة للثورة والرجعيي  

 أمميا للشعب الكوري. 

وخالل ثالث سنوات، وبفضل نشاط الجماهب  الحماسي تحت قيادة الحزب، خرج  

، وانتقلت "الديموقراطية الجديدة" نحو "الديموقراطية   ي من الفوض 
االقتصاد الصين 

وليتاريا.   الشعبية"، أي نحو دكتاتوريا البر

ي سنة  هكذا، و
، وبإخالص تام لنظرية ليني   حول المرحلة االنتقالية، قام ماو  1953ف 

، وذلك بالدعوة إىل "التحقيق   ي
تسي تونغ بتحديد الخط العام للحزب الشيوعي الصين 

التصنيع    ، ي
يكق  بما  ة طويلة  ولفب   ، ي من  اال التدريخر اكي 

االشب  والتحويل  للبلد،  اكي 
شب 

. لقد  طرف الدولة للزراعة والصناعة الت قليدية، وكذلك الصناعة والتجارة الرأسماليتي  

، رغم التقويض الممارس  1956تم تحقيق هذه األهداف بالنسبة لألساسي منها سنة  

وري، من أجل   المزعوم الض  التطور  أنصار  السكان من طرف  داخل الحزب و وسط 

ي عىل رأس هذا االت
 جاه. تنمية القوى المنتجة الرأسمالية، وقد كان ليو شاو سر

اكي 7
   1966 ـــــ  1956( الطريق الرأسماىلي أم الطريق االشير

ي شتنبر  
ي ف 
ه  1956انعقد المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي الصين  مندوبا،    1026، وحض 

ي    730وماليي      10يمثلون  
ألف عضوا. خالل هذا المؤتمر، استطاع أنصار الخط اليمين 
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ي أن يشبوا خطهم المساند ل
، ويعززوا مكانتهم داخل  بقيادة ليو شا وسر لطريق الرأسماىلي

، فاستغل   ي
الصين  الشيوعي  ي رئيسا للحزب 

ليو شا وسر أن يعي    الحزب، فليس غريبا 

التحريفيي     من  مجموعة  أنصاره،  إىل  الحزب  ي 
ف  قيادة  مناصب  إلعطاء  سلطته 

ي موسكو. 
 الخاضعي   للبورجوازية وللخونة التحريفيي   ف 

فيها   ستظهر  ي 
الن  المرحلة  ،  إنها  الموظفي   صفوف  بي    خاصة  الحزب،  صفوف  ي 

ف 

اللذين يتحملوا مجموعة من المسؤوليات، وبي   قادة ومجموعة من األطر المسؤولة،  

ة قطيعة مع أوسع الجماهب  الشعبية.  جز بشكل واسع، تبعها مباشر  ظاهرة التبر

ي  
اير    27ف  المعالجة  1957فبر ي 

"ف  عنوان  تحت  هاما  خطابا  تونغ  تسي  ماو  ألق    ،

ي صفوف الشعب"، وخالل الدورة الثانية للمؤتمر الثامن )ماي  ال
صحيحة للتناقضات ف 

ي الصي   تحت شعار  1958
اكية ف  ( استطاع ماو أن ينتض واضعا خطا عاما لبناء االشب 

 "القيام بكل المجهودات، السب  إىل األمام، كمية، شعة، كيفية واقتصاد". 

الذي تحقق   االنتصار،  يوافق  الخط  والزراعة  إن هذا  للصناعة  اكي 
التحويل االشب  ي 

ف 

اعتماد هذا   تم  الوقت،  نفس  ي 
التقليدية، وف  والصناعة  المكتسب  اال والتجارة  نتصار 

، لكن التحريفيي     ي
كدعامة من أجل تحقيق "قفزة إىل األمام" بالنسبة لالقتصاد الصين 

عداء الطبقة العاملة لم يتوقفوا عن تقويض الخط الصحيح لماو تسي تونغ والحزب  أو 

ي احتلوها داخل الحزب والدولة،  
ي ذلك من المواقع الن 

، مستفيدين ف  ي
الشيوعي الصين 

. ولذلك عرفت هذه المرحلة   ي
وبدعم من التحريفية العالمية بقيادة االتحاد السوفيان 

وطري  خطي    بي    حادا  طبقيا  البورجوازية رصاعا  "إيديولوجية  وإيديولوجيتي    قي   

وليتاريا.   وإيديولوجية البر

ي شتنبر  
ة للجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر الثامن، المنعقدة ف  خالل الدورة العاشر

1962 : ي
"يجب عدم  ، سيحاول ماو مرة أخرى انتقال إىل الهجوم، فأطلق شعاره التاريخ 

 .  نسيان رصاع الطبقات"

ي ماو  اليمينية  بدأ  األطروحات  عىل  ضدا  للمعركة  ي  اإليديولوجر الجانب  عىل  شتغل 

ي بدأت تستعمل األدب والفنون كمجال لبث أطروحاتها الرجعية. 
 التحريفية، الن 
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االتحاد   ي 
ف  ي 

التحريق  الخط  بانتصار  الدوىلي  المستوى  عىل  المرحلة  ت 
تمب   لقد 

قية، و وسط أغلب ي أوروبا الشر
، وانتشار ذلك ف  ي

ية األحزاب الشيوعية العالمية، السوفيان 

اكية سابقا هزات ومظاهرات كان لها األثر الكبب  عىل  
وعرفت مجموعة من الدول االشب 

مستقبل الحركة الشيوعية العالمية، وشكلت هذه التطورات مادة خصبة لتفكب  ماو  

يد   عىل  ي 
السوفيان  النموذج  سقوط  بعد  العالمية  الشيوعية  الحركة  مستقبل  حول 

عمهم نيكيتا خروتشوف.   من جماعة  الخونة يب  

وعه الثوري حول الثورة   عندما حانت ساعة الحقيقة، زف ماو تسي تونغ إىل العالم مشر

ة بعدما انتقل الخط الثوري   ى. وعندما اندلعت هذه األخب  وليتارية الكبر الثقافية البر

، الذي حمل عنوان   "لنطلق النار  إىل الهجوم، قام ماو تسي تونغ بنشر ملصقه الحائطي

 عىل األركان العامة". 

موقع   ي 
ف  الصادرة  المقاالت  )انظر  الصينية  الثقافية  الثورة  تفاصيل  ي 

ف  الدخول  دون 

ى جاءت   وليتارية الكبر ارة" حول هذا الموضوع( يمكن القول أن الثورة الثقافية البر "الشر

الرأ  ي عودة 
وليتاريا وتالف  البر ورة ملحة من أجل تعزيز دكتاتورية  سمالية وترسيخ  كض 

ي أبريل  
اكية، وقد قام المؤتمر التاسع للحزب ف  بمحاولة ترسيخ انتصارات    1969االشب 

ي  
ف  المنعقد  للحزب  العاشر  المؤتمر  االتجاه  هذا  عن  يخرج  ولم  الثقافية،    24الثورة 

 ، والذي سىمي بمؤتمر الوحدة و انتصار خط ماو تسي تونغ. 1973غشت 

 III  -  ي بناء الحزب الماركسي  دروس التجربة الخاصة ل
 
ي ف

  ـــــ لحزب الشيوعي الصين 

ي 
 : اللينين 

ي مجموعة من النقط: 
 يمكن تكثيف هذه الخالصات لتجربة بناء الحزب ف 

ورة التميب   بي   ما يقدم مصلحة عامة كونية وما يتمب   بطابع خاص، بالنسبة 1 ( رص 

ي   ـــــللصي   وبشكل عام بالنسبة لبناء حزب ماركسي  
المبادئ    هي صود بالعام  . والمقلينين 

للماركسية   للثورة    ـــــ األساسية  الخاصة  الظروف  هو  بالخاص  المقصود  أما  اللينينية، 

ي العالم. 
 الصينية وألي ثورة أخرى ف 
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ي وعىل  2 ي عىل المستوى اإليديولوجر
( استخالص دروس بناء الحزب الشيوعي الصين 

، لكن سيكون أمرا تعسفيا  تيب هاته    المستويي   السياسي والتنظيىمي وخاطئا القيام بب 

الثالث، ذلك أن كل خالصة من   المستويات  المستويات حسب معايب  تناسب هذه 

ي غالب األحيان مضمونا ثالثيا إيديولوجيا، سياسيا وتنظيميا 
 . هاته الخالصات تتضمن ف 

 ( مواجهة الدوغمائية ومحاربة محاوالت نقل وتكرار التجارب. 3

اللينينيي      –دما استقبل وفدا من المناضلي   الماركسيي    يحىك أن ماو تسي تونغ، عن

، قدم لهم نصيحة   األجانب، اللذين تحمسوا لكل ما رأوه وتعلموه خالل زيارتهم للصي  

مفادها هو أن عليهم نسيان كل هذا، عندما سيعودون إىل بلدانهم الخاصة، وذلك من  

كب   بشكل أساسي عىل دراسة وتحليل الظروف الخا
صة لثوراتهم، لقد كان درسا  أجل الب 

  ـــــ ثمينا وذا أهمية خاصة، ذلك أنه عند ماو تسي تونغ ما يهم هو المبادئ الماركسية  

ي يجب تعلم تطبيقها عىل الواقع الخاص. 
 اللينينية األساسية، الن 

ي خالل 
ي   18عند تقديمه لحصيلة الحزب الشيوعي الصين 

سنة، كتب ماو تسي تونغ ف 

 :"  مجلة "الشيوعي

ي سنة  "
 
سنة    18، انقضت منذ ذلك الحير   1921منذ أن عقد حزبنا مؤتمره األول ف

ي مرحلة الجبهة المتحدة الوطنية مع البورجوازية.  
 
... منذ ثالث سنوات يوجد ف

ي  
 
ة، تطورت الثورة والحزب الشيوعي ف ومن خالل العالقات المعقدة مع هاته األخير

الخاصة التاريخية،  الخاصية  هاته  إن   . وشبه    الصير  مستعمر  بلد  ي 
 
ف بالثورة 

 ." ي بلد رأسماىلي
 
ي تاريــــخ أي ثورة ف

 
 مستعمر، يمكن أن نجدها ف

ي مكان 
ي نفس المقالة: أ ويواصل ماو ف 

 خر ف 

، حيث التطور السياسي   "من جهة أخرى، الصير  بلد شبه مستعمر وشبه إقطاعي

ي غير متساو، بلد بمساحة شاسعة، حيث يسود اقتصاد شاالو 
 
به  قتصادي والثقاف

ثورة   هو  الحالية  مرحلتها  ي 
 
ف الصينية  الثورة  طابع  أن  هذا  عن  ينتج   . إقطاعي

ضد   رئيسي  بشكل  موجهة  بورجوازية  ثورة  اال ديموقراطية  والقطاعية،  يالية  مير
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ة   وليتاريا والفالحير  والبورجوازية الصغير تتشكل قواها المحركة األساسية من الير

فيها خال و   لالمدينية، وتشارك  ات،  الفير الوطنية،    إىلبعض  البورجوازية  ما،  حد 

ي ثورتنا هو الكفاح المسلح، يمكننا  
 
ينتج عن هذا كذلك، أن الشكل الرئيسي للنضال ف

، كما يقول    أن ي الصير 
 
نقول جيدا، أن تاريــــخ حزبنا هو تاريــــخ الكفاح المسلح". "ف

، الثورة المسلحة تناضل ضد الثورة المضادة المسلحة، فهنا إحدى   الرفيق ستالير 

، "آفاق الثورة الصينية"(. خصوصيات، وإحدى امتيازات الثورة الصينية"   )ستالي  

ي الصي   لها طابعان أساسيان: بناء عليه، فإن الثورة الديموقراطية الب 
 ورجوازية ف 

وليتاريا ببناء جبهة وطنية ثورية مع البورجوازية، وتقوم بحلها إذا فرض  1 ( تقوم البر

 عليها ذلك. 

( إن الكفاح المسلح هو الشكل الرئيسي للثورة، وإذا لم نقم باعتبار عالقات الحزب  2

ة  ة المدينية، كمب   أساسية، فذلك ألن هذه العالقات  مع الفالحي   والبورجوازية الصغب 

أخر،   جهة  ومن  العالم،  ي 
ف  الشيوعية  لألحزاب  بالنسبة  نفسها  مبدئيا  جهة،  من  هي 

ي العمق حرب فالحية. 
، هو ف  ي الصي  

 فالكفاح المسلح ف 

ي  
ي ظروف خاصة، يقول ماو تسي تونغ ف 

ي قد تمت ف 
إن بناء الحزب الشيوعي الصين 

ة "لماذا يمكن أن   ي  مقالته الشهب 
"، والذي كتبه ف  ي الصي  

 3توجد السلطة الحمراء ف 

ي شمال  1927أكتوبر  
ير لنشوء القاعدة الحمراء ف  ي ذلك، وكتبر

، كرد عىل المشككي   ف 

، حيث كانت القاعدة الحمراء محارصة من طرف السلطة البيضاء، سطر   ق الصي   شر

وط وجودها وتطورها وبقائها:   ماو شر

ي أي بلد ام
 
ي مستعمرة توجد تحت سيطرة  " ال يمكن أن ينتج ف

 
، وال حنر ف ياىلي ير

ة لل  ي بلد متخلف اقتصاديا، شبه مستعمر  مباشر
 
يالية، ال يمكن أن ينتج ذلك إال ف مير

ة لل  ي توجد تحت سيطرة غير مباشر
، النر يالية". كما هي الصير   مير

بعد   سيتغب   الوضع  لكن  يالية،  االمبر للدول  بالنسبة  تظل صحيحة  ماو  مالحظة  إن 

المتحدة    الحرب الواليات  عدا  ما  يالية  االمبر الدول  انهارت  حيث  الثانية،  العالمية 
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والنازية،   الفاشية  من  قية  الشر أوروبا  وتحررت  الصينية،  الثورة  وانتضت  األمريكية، 

يالية أن يخلق مناضلوها   ة لالمبر المباشر فأصبح بإمكان المستعمرات تحت السيطرة 

 طا حمراء. الشيوعيون مناطق محررة ويؤسسوا سل

IV-  خمسون سنة من النضال: ثمان خالصات 

ي 
ي فاتح يوليوز  )  بمناسبة الذكرى الخمسي   لتأسيس الحزب الشيوعي الصين 

،  1971ف 

، افتتاحية  ث ص أصدرت هيآت التحرير لثال  ي
حف حزبية تابعة للحزب الشيوعي الصين 

ي الذكرى الخمسي    تحت عنوان: "سي   لتأسيس الحزب،  بمناسبة الذكرى الخم  "لنحن 

ي  
:  1971-1921للحزب الشيوعي الصين  ـــ    renmin ribao"، والصحف المعنية هي

Honqqi   ــــ  Jiefangjum bao)    ات    افتتاحيةصدرت رصدت فيها أهم دروس وخبر

، وذلك من خالل تقديم ثمان نقط أساسية، تعكس أهم   ي
بناء الحزب الشيوعي الصين 

: تلك    الدروس، وهي

ي تحقيق    ــــ   1
المتمثل ف  اتبعه الحزب  ، الذي  ي ورة التقيد بحزم بالمبدأ اإليديولوجر رص 

اللينينية مع الممارسة الملموسة للثورة الصينية   ــــــ وحدة الحقيقة الكونية للماركسية  

 والمادية التاريخية. ضمن مفهوم للعالم يقوم عىل المادية الجدلية 

اللينينية بنقد التحريفية الحديثة    ــــــ "عل رفاق حزبنا أن يربطوا دراسة الماركسية  

، داخل النضال، بير  الماركسية الحقيقية  االقائمة داخل البلد وخ  رجه، تعلم التميير 

 والماركسية المزيفة، والوصول فعال إىل استيعاب الماركسية". 

التناقضات "علينا  ـــــ    2 ، وحل  التميير  الحزب،  النضال بشكل سديد داخل  خوض 

ي  
 
ذات الطابع المختلف بشكل صحيح، التناقضات بيننا وبير  أعدائنا والتناقضات ف

عل   القائمة  الحزب  وحدة  لتعزيز  األساسية  الضمانة  هي  تلك  الشعب،  صفوف 

الماركسية المبادئ  تونغ،  ـــــ    قاعدة  تسي  ماو  وأفكار  يتمكن  اللينينية  حنر  وذلك 

ي نضال حنر النض ضد العدو. من  
 
وليتاريا والجماهير الثورية، ف الحزب من قيادة الير

ي  
 
ي الخطأ لتالف

 
أجل هذا، يجب أن نطبق طريقة حل التناقضات مع كل رفيق سقط ف

 النسان".  إنقاذ تكراره ومعالجة الداء من أجل 
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"ـــــ  3  . "يجب تجنب التكير

 قال ماو: 

، بينما التكير يعود بنا إىل الوراء: لنجعل هذه    "نحقق التقدم  عندما نكون متواضعير 

ي أذهاننا". 
 
ة دائما ف  الحقيقة حارص 

ام ب "نظرية النقطتي   وليس نظرية النقطة الواحدة". ــــ   4  
 علينا االلب 

، الوجه األول للعملة و وجهها اآلخر،   كل ظاهرة ال تقدم لنا فقط جانبا واحدا بل جانبي  

ي  أي ضدها 
ي الضاع. وإذا استمررنا ف 

، فعلينا مثال، عندما نحقق الوحدة، أن نستمر ف 

الموقف   بالضاع، فهذا هو  الوحدة  الوحدة، بمعن  ربط  نتخىل عن  أال  علينا  الضاع 

ي بناء الجبهة المتحدة. 
 الصحيح الذي يسمح بتحقيق انتصار ف 

"  ــــ    5 ام بخط الجماهير  
"االنطالق من الجماهير    من خالل تطبيق مبدأ "علينا االلير

"مركزة أفكار الجماهير وإعادتها إليها، وذلك من أجل أن يتم  ،  من أجل العودة إليها"

ي مبدأ  تطبيقها بحزم"،  
ي نفس الوقت، تبن 

"االستقالل والحرية الذاتية، واالعتماد وف 

الذاتية"  قوانا  أن  ،  عل  ي 
ف  الثقة  لنا  أنه  القوة  ذلك  والشعب وحده هو  "الشعب، 

". الم ي
 حركة وخالق التاريــــخ الكوئ 

ام بالمركزية الديموقراطية". ـــــ  6  "يجب االلير 

ي نفس الوقت، 
 
"علينا أن نخلق داخل الحزب وخارجه مناخا سياسيا، تسود فيه ف

حالة  نوفر  فرد  ولكل  الرادة،  وحدة  والحرية،  االنضباط  الديموقراطية،  المركزية 

بنا، حزب مكافح، والحال أنه بدون مركزية  ذهنية ممزوجة باالرتياح والبهجة. إن حز 

العدو،   وبدون انضباط، وبدون وحدة إرادة سيكون من المستحيل عليه أن يهزم 

لكن، بدون ديموقراطية، ال يمكن أن تكون هناك مركزية سديدة، فلهذا السبب كان 

الرفيق ماو تسي تونغ يعارض استفراد شخص واحد بحق الكلمة، ويشجع الجميع  

ي الحديث. وجعل من الممارسة الجريئة  عل إبدا 
 
ء رأيه، وكان يدعو إىل الضاحة ف
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ي  
وطإحدى  للنقد والنقد الذائر المواصلير  للقضية    نكون  أن  أجل  من،  المطلوبة  الشر

وليتاريا".   الثورية للير

ي قوي"ــــ  7  . "علينا بناء جيش شعنر

ي  "إن مبدأنا هو، الحزب يوجه البنادق،   ،ال يملك الشعب شيئا"  "بدون جيش شعنر

 ومن غير المقبول أن توجه البنادق الحزب". 

ي كل وضعية محددة، علينا أخذ أسوء الحاالت بعي   االعتبار، واالستعداد لمواجهتها،  
ف 

وإذا لم يحدث ذلك، فذلك أمر حسن، وإذا حدثت نكون قد توفرنا عىل أحسن استعداد  

 من أجل انتصار. 

وليتارية". "يجــــــ  8 ام باألممية الير  
 ب االلير

 يقول ماو: 

ليس   يتطلب،  اكي 
اشير لبلد  ي 

النهائ  االنتصار  فإن  اللينينية،  النظر  وجهة  "حسب 

يعتمد   بل  البلد،  هذا  ي 
 
ف الشعبية  الجماهير  وأوسع  وليتاريا  الير مجهودات  فقط، 

لنسان،  كذلك عل انتصار الثورة العالمية، والقضاء عل نظام استغالل النسان ل 

ي بالتحرر للنسانية جمعاء". 
 الذي يأئر

اكيا قويا،  ، حينما تصبح الصير  بلدا اشير ات السنير  ي بضع عشر
 
"مع ذلك، فحنر ف

الكبير  المقصود  )  علينا أن نحتاط دائما من كل غطرسة، تخلقها شوفينية الحزب 

ي األحزاب الشيوعية األخر 
ي بباف 

ي العال   ى هنا عالقة الحزب الشيوعي الصين 
. علينا  م(ف 

ي العالقات الدولية، علينا نحن الصينيير  
 
ي أذهاننا بتعاليم ماو: "ف

 
دائما أن نحتفظ ف

 ري وكامل وشامل". ذتصفية شوفينية الدولة العظم بحزم، وبشكل ج 

ي ضد تحريفية الحزب الشيوعي  
ي سياق الضاع الذي خاضه الحزب الشيوعي الصين 

ف 

، وأمام الحركة الشيوعية الع  ي
المية، تقدمت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي  السوفيان 

الشيوعية   للحركة  العام  الخط  حول  اح  "اقب  عنوان  تحت  هامة  بوثيقة  ي 
الصين 

 . 1963العالمية"، وذلك سنة 
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ف عىل    نقطة"، ويقال أن  25تعرف هاته الوثيقة كذلك ب "وثيقة   ماو تسي تونغ أشر

صياغتها بنفسه، وستصبح الحقا إحدى الوثائق األساسية للحركة الشيوعية العالمية  

اللينينيي   الثوريي   والتحريفية    ــــــالجديدة، إنها الحد الفاصل بي   الشيوعيي   الماركسيي    

، وننقل هنا النقطة   ي
ي تركز وجهة  من الوثيقة، ال 24العالمية بقيادة االتحاد السوفيان 

ن 

وليتاريا.   ـــــنظر الماركسيي    ي مسألة الحزب الثوري للبر
 اللينينيي   ف 

األهمية   البالغة  التجربة   
ّ
ي "إن

تطّور    النر أن  العالمية هي  الشيوعية  الحركة  جنتها 

 الثورة وانتصارها يرتكزان عل وجود حزب بروليتاري ثوري. 

 من وجود حزب ثوري. 
ّ
 ال بد

 من وجود حزب  
ّ
بد الثوري  ال  واألسلوب  الثورية  النظرية  أساس  ي عل 

مبن  ثوري 

  للماركسية اللينينية. 

الماركسية  بير  حقيقة  يمزج  يعرف كيف  ثوري   من وجود حزب 
ّ
بد اللينينية  ــــ    ال 

ي 
 
دة للثورة ف

ّ
  بالده.  العامة وبير  األعمال المحد

 من وجود حزب ثوري يعرف كيف يربط القيادة ربطا وثيقا  
ّ
بالجماهير الواسعة  ال بد

  من الشعب. 

 من وجود حزب ثوري يثابر عل الحقيقة ويصلح األخطاء ويعرف كيف يباشر  
ّ
ال بد

 . ي
  النقد والنقد الذائر

وليتاريا والجماهير الواسعة من   مثل هذا الحزب الثوري فقط بوسعه أن يقود الير

لهزيمة   ي   االستعمار الشعب 
 
ف التام  النض  ويكسب  الوطنية    وعمالئه  الثورة 

اكيةالديمقراطية ويكسب الثورة   . االشير

ماركسّيا و   حزبا  يكن  لم  طليعيا  ــــ    إذا  حزبا  يكن  لم  وإذا  تحريفيا،  حزبا  بل  لينينّيا 

مصالح  ل 
ّ
يمث حزبا  يكن  لم  وإذا  جوازية،  الير خلف  يسير  حزبا  بل  وليتاريا  للير

ل مص
ّ
وليتاريا وجميع جماهير الشغيلة بل حزبا يمث الح األرستقراطية العمالية،  الير

وإذا لم يكن حزبا أممّيا بل حزبا قومّيا، وإذا لم يكن حزبا بوسعه أن يستخدم عقله  
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صحيحة   معرفة  ويحرز  بنفسه  لنفسه  ي   التجاهاتويفكر 
 
ف المختلفة    الطبقات 

حقيقة  يطّبق  ويعرف كيف   ، والدراسة  الجاد  البحث  طريق  عن  نفسها،  بالده 

دة لبالده ، إذا لم يكن هكذا ،  اللينــــ  الماركسية
ّ
ينية العامة ويمزجها باألعمال المحد

تحليل،   دون  األجنبية  ة  الخير وينقل  اآلخرين،  د كالببغاء كلمات 
ّ
يرد حزبا  بل كان 

ي   استجابة ويندفع هنا وهناك  
 
 حزبا كهذا    لعصا إرشاد اشخاص معّينير  ف

ّ
الخارج، فإن

ء ما عدا المبدأ الماركسي   يصبح خليطا من التحريفية والجمود العقائدي ي
ــــ    و كّل سر

 . ي
 اللينين 

الشعبية  م  والجماهير  وليتاريا  الير يقود  أن  حزب كهذا  عل  تماما  المستحيل  ن 

التاريخية   الرسالة  ي 
ّ
يؤد وأن  الثورة  يكسب  وأن  ثوري  نضال   

ّ
شن إىل  الواسعة 

وليتاريا   . العظيمة للير

الماركسيير    هذه مسألة عل جميع 
ّ
طبقّيا  اللينــــ    إن الواعير   العّمال  ينيير  وجميع 

ا عميقا".   روا فيها تفكير
ّ
 وجميع الطليعّيير  أن يفك

 علي محمود 

 


