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ي 
جنـة المركزية للحزب الشيوعي الصينن

ل
قرار الل

ى وليتارية الكبر ــورة الثقافية البر
ّ
حول الث

تقديم

ي  ــ الصــيي  
ى في وليتاريــة الكــبك   الثــورة الثقافيــة البك

ــ كتــابه الشــهبي(يــرى بعــض مــؤرخي  
ــ نموذجــا في تاريــــخ الثــورة الثقافيــة: "جــان دوبني 

ي   الصــيي
وليتارية في ات تقلــص المركزيــة السياســية و التنظيميــة، المخطــط لهــا إراديــا،") البك أنــه خلل هــذه الثــورة، كــانت هنــاك فــبر

ي بتدخل الهيئات القيادية للحزب ات أخرى تتمبي ة. تتبعها فبر ات الثانيــة بإنجــاز حصــيلة التطــور السياس ــ للفــبر
ي هــذه الفــبر و تتمبي

  النقاشات الجارية عبك إعطاء التوجيه الذي يجب اتباعه
.السابقة، فيحصل تدخل في

ـــــ تجربـــــة  ة الول، حيـــــث ســـــاد تقليـــــص المركزيـــــة، ممـــــا ســـــمح بهـــــامش مـــــن المنـــــاورة" مجموعـــــات العمـــــل"و تنتم  إل نـــــوع الفـــــبر
ة منـــع الجمـــاهبي الشـــعبية مـــن اســـتعمال هـــذا التقليـــص للمركزيـــة، مـــن أجـــل ـــ للمعارضـــة التحريفيـــة، و هكـــذا، حـــاولت هـــذه الخبي

 ــ مــاي و يونيــو
، و قــد كــان لهــذه السياســة الممارســة مــن1966التعبئة و تطوير مبادراتها، وتمديد نضالها الثوري، الــذي انطلــق في
  نشوء اتجاهات ثورية معارضة لها

ي أثرها في .طرف التحريفييي
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 ــ مجــال الصاعات السياســية أو العســكرية، يقــول
، الــذي بلــوره مــاو في  ــ طــرح المــور إل الســلوب التكــتيك 

تنتم ــ هــذه الطريقــة في
:ماو 

".ل يجب مواجهة العدو وجها لوجه، بل من الفضل تركه يتقدم و الكشف عن نفسه، و مهاجمته بعد ذلك"

 ــ الحلقــة الســابقة، عنــدما
  الحياة السياسية، و قد رأينــا ذلــك في

إن هذه القاعدة التكتيكية لحرب العصابات، طبقها ماو كذلك في
 ــ لسياســته، و

ترك بينغ شينغ يأخذ مسؤوليات قيادية، ممــا جعلــه يرتكــب أخطــاء، فظهــر للعيــان عــبك الممارســة، الطــابع التحريفي
  تناقضات ل حل لها، لنه أصبح يـــدير عمل

ي نفسه يتخبط في وليتارية، وجد عمدة بكيي باعتباره معاديا لخط الثورة الثقافية البك
اير ـــ فـــبك  

ـــ تونـــغ تقريـــر بينـــغ شـــينغ في ، حـــول عمـــل مجموعـــة الخمســـة المكلفـــة1966كـــان يكرهـــه مـــن العمـــاق، و انتظـــر مـــاو تس 
بـــــالثورة الثقافيـــــة الصـــــينية للطاحـــــة بــــــه، فتشـــــكلت مجموعـــــة جديـــــدة عل رأس مجموعــــــات العمــــــل المكلفـــــة بــــــالثورة الثقافيـــــة

ــ  
  و دينغ غسياو بينغ، و تــرك التحريفيــون لحــالهم في

الصينية، و كان عل رأسها هذه المرة زعيما التحريفية الصينية، ليو شاو س 
، و  ــ

مواجهة الجماهبي الثــائرة، فانفضــحوا بــدورهم، وظهــرت مجموعــات ثوريــة مــن داخــل الجمــاهبي المناهضــة لخطهــم التحريفي
ي الوقت لتقديم الحصيلة، و كانت المناســبة ه ــ انعقــاد الــدورة  ، 11مرة أخرى سيحيي  

للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوع  الصــيني
ي فاتح و  ،. 1966غشت  12ما بيي  

  عقدتها اللجنة المركزيــة للحــزب الشــيوع  الصــيني
و تعتبك هذه الدورة من أهم الدورات، النر

وليتاريــة الصــينية، حيــث صــدرت عنهــا وثيقتــان هامتــان كــان لهمــا الصــدى الكــببي ــ تاريــــخ الثــورة الثقافيــة البك  
ى في و لهــا أهميــة كــبك

  حــول الثــورة"و  11إبان الثورة الثقافية الصينية، أولهما البيان الصادر عن الدورة 
قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوع  الصــيني
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ى وليتاريـــة الكـــبك ة، بمثابــة ميثــاق الثــورة الثقافيــة الصــينية تــارة، و برنامجهــا تــارة"الثقافيــة البك ـ ت هـــذه الوثيقــة الخبـي ، و قــد اعتــبك
.أخرى من طرف الصحافة الثورية الصينية آنذاك

ى"لقــد صــيغ  وليتاريــة الكــبك   حــول الثــورة الثقافيــة البك
، بتــوجيه، و تحــت القيــادة"قــرار اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوع  الصــيني

نقطة، و تعتبك الرضية اليديولوجيــة و النظريــة و السياســية 16الشخصية للرفيق ماو تس  تونغ، و تعرف هذه الوثيقة بوثيقة 
الها، فإننــا ســنجد أن مبــدأها الساس ــ يقــوم عل شــعار

ي ، و إذا ما أردنا اخبر ي   الصيي
ى في وليتارية الكبك :الساسية للثورة الثقافية البك

ام روح مبادرتها"   الجماهبي و العتماد عليها و تعبئتها بدون تحفظ و احبر
ق كل نقطها "وضع الثقة في .16، إنه شعار يخبر

وليتارية وه    الثورة الثقافية البك
: و بناء عليه، فليس هناك إل طريقة واحدة يجب اتباعها في

ب الجماهبن نفسها بنفسها، و لتحرر نفسها بنفسها، و ل يجب أن نعمل بدل عنها" ".فلب 

 

، و أن تكــون مــن" وليتارية، عليها أن تعتمد عل نشاطها الواعي ، إن الثورة الثقافية البر ي مجتمعنا هم الجماهبن
إن السياد فن

"صنعها

 

ة" كل تلميذ و كل أستاذ و كل رفيق ثوري عليه أن يواجه المحن، و يتصلب، و. إن الحركة الثورية للجماهبن هي بوتقة كببن
".يصبح قادرا عل القيام بالثورة
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ـــ أشـــكال جديـــدة للتنظيـــم خلقتهـــا الجمـــاهبن بنفســـها تحـــت قيـــادة" إن مجموعـــات و لجـــان و مـــؤتمرات الثـــورة الثقافيـــة، هي
". الحزب، و ذلك من أجل القيام بالثورة الثقافية

ي كومونة باريس16تمشيا مع أحكام النقط "
ي كانت فن

". ، يجب أن تعقد انتخابات عامة من نوع تلك الن 

ن للنتخـــاب و مقتضـــيات انتخـــابهم، و أن تـــدور" خلل عـــدة أيـــام يجـــب أن يكـــون هنـــاك تبـــادل كامـــل للراء حـــول المرشـــحين
ي هذا الموضوع

ن غبن أكفاء، فبالمكان تعويضهم أو يتم سحبهم. نقاشات متكررة فن ".و إذا ظهر أن المنتخبين

 

ي أعمق أعماقه"
ي تمس النسان فن وليتارية هي صاع سياسي و إيديولوجر ".إن الثورة الثقافية البر

 

وليتاريـــــا تمتلـــــك" يجـــــب عل هـــــذا النضـــــال أن يعتمـــــد عل اســـــتعمال المنطـــــق و ليـــــس عل وضـــــع القيـــــود أو الكـــــراه، إن البر
".الحقيقة

، و"  ن ـ البورجــوازيين ـن خــوض الصاع باســتعمال المنطــق، هــذا مــا يســاعد عل الكشــف الكامــل عل الــوجه البغيــض لليمينيين
اءاتهم، و ذلك حن  يتم عزلهم أكبر ما يمكن ".يدحض بالكامل افب 
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ــ تونـــغ للثـــورة الثقافيـــة 16إن وثيقـــة  نامـــج الـــذي ســـطره الرفيـــق مـــاو تسـ  نقطـــة كمـــا أصـــبحت تســـم بعـــد صـــدورها، شـــكلت البك
  الثورة الثقافية الصينية

ي في   تسمح بتوحيد الفهم و النشاط الجماهبي
وليتارية، و قد شكلت الوسيلة، النر .البك

، دون دراســة ي  ــ الصــيي
وليتاريــة في   مجــال التاريــــخ، أن يــدرك جــوهر الثــورة الثقافيــة البك

ل يستطيع القارئ أو المناضل أو الباحث في
، و لكن بالنسبة للحركة الشيوعية الثورية العالمية ي   الصيي

.هاته الوثيقة التاريخية، ليس فقط في

ــ و دينــغ غســياو بينــغ، حــددت الوثيقــة الهــداف الصــحيحة  
ف عليهــا ليــو شــاو س    كــان يش ــ

بعــد إدانتهــا لمجموعــات العمــل، الــنر
  التعتيم و التشويش عليها

  حاول قادة الخط التحريفي
.للثورة الثقافية، النر

ـــ الحـــزب، و يتبعـــون الطريـــق  
وليتاريـــة، يجـــب أن تتـــوجه إل أولئـــك اللـــذين يحتلـــون مواقـــع قياديـــة في إن ســـهام الثـــورة الثقافيـــة البك

ي  ـــ الصــــيي ـ 
، و هــــو مــــا يطلــــق عليــــه في ـــ" المرموقــــة"، كمــــا أن هــــذه الســــهام موجهــــة ضــــد الشخصــــيات "الــــزو زي بــــاي"الرأســــمال  ـ 

في
. المجالت الكاديمية و الثقافية، الذين يروجون اليديولوجية البورجوازية

، عــن طريــق  ــ
، الــذي كــان يحــاول تحريــف الثــورة الثقافيــة عــن مســارها الحقيفر  ــ

بة للتــوجه التحريفي بهــذا الطــرح تــوجه الوثيقــة ضيــ
ـــ بهـــم العمـــال و الطلبـــة و الطـــر المتوســـطة و  

ـــ إل الفئـــات المـــذكورة أعله، و نعني ي ـــ المنتميي تـــوجيه الهجـــوم نحـــو الشـــخاص غبي
ي قد تكون لهم نواقص أو يرتكبون أخطــاء، لكــن يكــون تــوجههم بشــكل عــام صــحيحا   الحزب، علما أن بعض الثورييي

إن. الدنيا في
اءات ضـــــد الشـــــباب الثـــــوري المعـــــارض و الجريء خلل شـــــهر مـــــاي، و يـــــدين كـــــذلك تلـــــك الممارســـــات هـــــذا الطـــــرح يـــــدين الفـــــبر

ي و مضادين للثورة   تحاول تقديمهم كيشاوييي
وقراطية، النر .الببي
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ــ ل زالــت قويــة و عنيــدة، و ي وليتاريــة مــن طــرف التحريفييي و قــد أكــدت النقطــة الثانيــة مــن الوثيقــة أن مقاومــة الثــورة الثقافيــة البك
ورية لتجاوز هذه العراقيل، و لــذلك، كمــا تــرى النقطــة الثالثــة، فــإن القيــام بأعمــال لذلك فتعبئة الجماهبي بقيادة الحزب، ه  ضي

  تعبئة الجماهبي
. القيادة بشكل جيد من طرف منظمات الحزب يعني

، وهو أن الجماهبي يجب أن تحرر نفسها بنفسها، و ل يمكن القيــام بــذلك نيابــة عنهــا، و و تؤكد النقطة الرابعة عل مبدأ أساس 
. من تم، وجب الثقة فيها و التخلص من الخوف و الفوضي

اتيجك  القائـــل
، و ضـــد العديـــد مـــن الطـــر، و تؤكـــد عل المبـــدأ الســـبر أمـــا النقطـــة الخامســـة، فتـــدين النقـــد المـــوجه ضـــد الجمـــاهبي

ـــ أولئـــك% 95بوحـــدة  ي ـــ الـــدقيق بيي ي ، و عل قاعـــدة هـــذا المبـــدأ وجـــب التميبي ـــ ي ـــ و التحريفييي ي مـــن الطـــر و الجمـــاهبي ضـــد اليمينييي
اكية يقومون ببعض العمال الخاطئة ي أولئك اللذين، خلل مساندتهم للحزب وللشبر ي المعادين للحزب، و بيي . اليمينييي

ــ التناقضــات ي   صفوف الشعب، و ه  غبيــ عدائيــة، و بيي
ي التناقضات في ي بيي ورة التميبي   النقطة السادسة هناك تأكيد عل ضي

و في
، و  
ورة النضــال باســتعمال المنطــق، و ليــس عــن طريــق الكــراه البــدني العدائيــة مــع العــدو، و قــد أكــدت النقطــة السادســة عل ضيــ

 ــ بدايــة الحركــة مــن طــرف بعــض التلميــذ و
  مورســت في

 ــ عــدم التفــاق مــع بعــض أعمــال العنــف الــنر
ة، تعني هــذه الملحظــة الخبيــ

ي يومــــا ي القــــدام، و نفــــس الملحظــــة موجهــــة للعنــــف الــــذي مــــورس خلل الخمســــيي الطلبــــة ضــــد الســــاتذة و بعــــض البورجــــوازييي
ي عل العناض الثوريــة   كــانت تفــبر

الســابقة، ضــد عناض مــن اليســار الثــوري، مــن طــرف عناض توجههــا مجموعــات العمــل، الــنر
يــ الجمــاهبي الشــعبية، و باعتبارها معادية للحزب، و قــد أكــدت النقطــة السادســة، عل أنــه مــن الطــبيع  أن تظهــر آراء مختلفــة بيي

  جانبهم
. لذلك ل يجب ممارسة الكراه ضد أولئك اللذين يشكلون أقلية، فقد تكون الحقيقة أحيانا في
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ي عــن بعــض المؤسســات التعليميــة، و مجموعــات العمــل قــد نظمــوا هجومــات مضــادة أمــا النقطــة الســابعة، فتقــول أن مســؤوليي
ـــ الجمــــاهبي بواســــطة الملصــــقات الحائطيــــة، و قــــاموا برفــــع شــــعارات تقــــول بــــان معارضــــة ـي ضــــد أولئــــك الــــذين انتقــــدوهم مــــن بيي
اكية، و أدانت هــذه النقطــة أصــحاب هــذا الــرأي مسؤول  مجموعة عمل، ه  معارضة للجنة المركزية للحزب و للحزب و للشبر

ــ ـ 
، عنـــدما دعـــت إل عـــدم اتخـــاذ أي إجـــراء ضـــد الطلبـــة و التلميـــذ، يخـــص نشـــاطهم خلل الثـــورة الثقافيـــة إل في ــ ـي مـــن التحريفييي
ــ آخـــر، فكـــل عمـــل خـــارج هـــذه ة، مثـــل أعمـــال التخريـــب و القتـــل و إشـــعال الحرائـــق و سقة أسار الدولـــة، و بمعنـي ــ حـــالت خطبـي

.التصنيفات الخاصة، فهو أمر مسموح به

أمــــا النقطــــة الثامنــــة، فقــــامت بتصــــنيف مجموعــــات الطــــر داخــــل الحــــزب، الول و الثانيــــة، أي الغلبيــــة، فتتشــــكل مــــن العناض
اكية، أمـــا المجموعـــة ة بـــدون أن يكونـــوا أعـــداء للحـــزب و للشــــبر الجيـــدة، و الجيـــدة نســـبيا، ثــــم هنــــاك الـــذين ارتكبـــوا أخطــــاء كــــببي

ي و المعادين للحزب ة فتتشكل من القلية، و تتضمن اليمينييي .الخبي

ــــ أن الوثيقــــة الصــــادرة عــــن اللجنــــة المركزيــــة للحــــزب ــــ الوثيقــــة تســــهيل للفهــــم، و يبفر  
لقــــد أوضــــحنا بعــــض أهــــم النقــــط الــــواردة في

  قــامت 
، و الــنر  

ها يــوم " يوميــة الشــعب"الشيوع  الصــيني ، قــد شــكلت منعطفــا فارقــا خلل الثــورة الثقافيــة1966غشــت  9بنش ــ
ي عــن الــدورة  ي الصــادرتيي   مسارها الثوري، و سيلحظ القــارئ أن الوثيقــتيي

ة جديدة في وليتارية الصينية، حيث ستدخل فبر 11البك
ـــ البــــارزين، كمــــا أن ـ 

ــــ و دينــــغ غســــياو بينــــغ و همــــا قــــادة الخــــط التحريفي  
للجنــــة المركزيــــة للحــــزب، لــــم تــــأت عل ذكــــر ليــــو شــــا وس 

ــ ان النقــاش ل زال مســتمرا حــول وضــعهما مــن أجــل تصــنيفهما  
الصــحافة الرســمية للحــزب لــم تقــم بــذكرهما لحــد الن، بمــا يعني

.سياسيا و إيديولوجيا
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، و الـــذي أصــبح مكســـبا، و أضـــج التحــدي يـــدور حـــول و بعــد صـــدور الوثيقـــة، تحقــق مبـــدأ التعبئــة الكاملـــة و الشــاملة للجمـــاهبي
بة الفعلية لعداء الثورة الثقافية، و ضمان عدم انحرافها عــن أهــدافها الحقيقيــة ، من أجل توجيه الصي و. كيفية قيادة الجماهبي

 ــ مقــدمتها
وليتاريــة الصــينية، و في   تركتها الوثيقة عل مســار الثــورة الثقافيــة البك

  الحلقات القادمة إل النعكاسات النر
سنتطرق في

.ظهور الحرس الحمر الثوري عل مشح الحداث

علي محمود

4 – 4 – 2019

وثيقة
 

ي 
جنـة المركزية للحزب الشيوعي الصينن

ل
"قرار الل

ى" وليتارية الكبر ــورة الثقافية البر
ّ
حول الث
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اكية- 1 ي الثورة الشب 
:مرحلة جديدة فن

 

ى تمــسإ ى، الجاريـة، هـ  ثـورة كــبك وليتاريـة الكــبك وتشـكل مرحلـة أعظـم اتسـاعا. مـا هـو أكـبر عمقـا عنـد البشـ  ن الثورة الثقافيـة البك
  آن
.وعمقا في

ة للجنـة المركزيــة   الدورة العامة العاس ــ
ـ  دائمـا وقبــل: الثامنـة للحـزب قال الرفيق ماو تس  تونغ في

لسـقاط سـلطة سياسـية، ينبعي
ء خلـــق الـــرأي ـــ  

هـــذا بالنســـبة للطبقـــة الثوريـــة كمـــا يصـــح بالنســـبة يصـــح. الصـــعيد اليـــديولوخك  عل العـــام، والقيـــام بالعمـــل كـــل س 
.تماما وقد أثبتت الممارسة ان هذه الموضوعة للرفيق ماو تس  تونغ صحيحة. الثورة للطبقة ضد

سقطت، فإنها ما تزال تحاول استخدام الفكار الرغم عل
س
جوازية قد أ والثقافة والتقاليد والعــادات القديمــة للطبقــات من أن البك

وليتاريا ان تصنع العكس تماما وعل. عقولها ومحاولة القيام بالردة عل الجماهبي والستيلء المستِغلة، بغية إفساد يجــب: البك
جوازيـــــة اليديولوجيـــــة مجابهـــــة مقابلـــــة وتســـــتخدم الفكـــــار والثقافـــــة والعـــــادات صـــــعيد عل ان تجـــــابه كـــــل تحـــــد مـــــن جـــــانب البك

وليتاريــا لتغيبيـــ الســيماء الروحيــة للمجتمــع كلــه والتقاليــد ـ. الجديــدة للبك ـ 
الــوقت الحاضيـــ هــو مكافحــة وإســقاط أولئــك وهــدفنا في

ـــــ  
ون في ، ونقـــــد وإقصـــــاء  الطريـــــق الشـــــخاص ذوي الســـــلطة الـــــذين يســـــبي ـــــ" الثقـــــاة"الرأســـــمال  ي ي الرجعييي ي البورجـــــوازييي الكـــــاديمييي

، بحيــث يســهل توطيــد وتطــور وإيديولوجيــة اك 
  ل توافــق الســاس القتصــادي الشــبر

  الــنر
جوازيــة وســائر أجــزاء البنــاء الفــوفر البك

اك 
.النظام الشبر
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:ـــ التيار الرئيسي والتعرجات 2

ي والكــــوادر ــــ الثــــورييي ي ــــ والجنــــود والمثقفيي ي ــــ هــــذه الثــــورة الثقافيــــة إن جمــــاهبي العمــــال والفلحيي  
الثوريــــة تؤلــــف القــــوة الرئيســــية في

ى  ــ يشــقون لقد قام عدد. الكبك
 ــ الماضي

ي الــذين كــانوا مغمــورين في إنهــم أقويــاء. وإقــدام بشــجاعة الطريــق كببي من الشــباب الثــورييي
ــــــــ العمــــــــل وأذكيــــــــاء  

ة  وبواســــــــطة العلنــــــــات بــــــــالحروف. في والمنــــــــاظرات الواســــــــعة، يقومــــــــون بمناقشــــــــة المــــــــور) دازيبــــــــاو(الكــــــــببي
ــــــ عل نحــــــو نــــــاجز، ويشــــــنون الهجمــــــات الحازمــــــة عل وينقـــــدون ويفضــــــحون ين ممثل  ي والمتســــــبر جوازيـــــة المكشــــــوفيي ويكــــــاد. البك

  مثل هذه الحركة
ة، أل تبدو منهم نقائص من نوع أو آخر، إل ان اتجاههم يستحيل، في الثــوري العــام كــان صــحيحا الثورية الكببي

ــ الثــورة  
ــ في ى منــذ البــدء، وهــذا هــو التيــار الرئيس  وليتاريــة الكــبك وهــو المنج العــام الــذي تواصــل هــذه الثــورة التقــدم. الثقافيــة البك

.فيه

  مقاومة 
المقاومــة بصــورة رئيســية عــن ذوي الســلطة الــذين تســللوا وتصدر هــذه. ولما كانت الثورة الثقافية ثورة، فل بد ان تلفر

ومــــا تــــزال هــــذه. وتصــــدر أيضــــا عــــن قــــوة العــــادات التيــــة مــــن المجتمــــع القــــديم. الرأســــمال  الطريــــق ال داخــــل الحــــزب ويســــلكون
ــــ النهايــــة، تيــــار عــــام ل يقــــاوم. جــــانب مــــن القــــوة والعنــــاد عل المقاومــــة حاليــــا  

، في ــــ ى ه  وليتاريــــة الكــــبك .إل ان الثــــورة الثقافيــــة البك
.ان مثل هذه المقاومة سعان ما تنهار منر تم استنهاض الجماهبي مليا عل والدلئل وافرة

 ــ هــذا الصاع جــانب عل ونظــرا لوجــود مقاومــة 
ول ضــبي .مــن القــوة، فســوف تحــدث انتكاســات، ولســوف تتكــرر النتكاســات، في

ــــــــ ذلــــــــك  
وليتاريــــــــا وســــــــائر الشــــــــغيلة، ول ســــــــيما. في ة، انهــــــــا تصــــــــلب عــــــــود البك الجيــــــــل الصــــــــاعد، وتلقنهــــــــم دروســــــــا وتكســــــــبهم خــــــــبك

  السهل عل وتساعدهم
.فهم ان طريق الثورة متعرجة ول تسبي في
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:أعطوا الولوية للندفاع وعبئوا الجماهبن دون تحفظ -3

 

ى .تعبئة الجماهبي دون تحفظ أم ل عل ما إذا كانت قيادة الحزب تقدم عل تتوقف نتيجة هذه الثورة الثقافية الكبك

  مستويات مختلفة
:توجد حاليا أربعة أوضاع مختلفة بصدد قيادة حركة الثورة الثقافية من جانب منظمات الحزب في

ي عـــن منظمـــات الحـــزب الـــذين يقفـــون- 1 الجمـــاهبي تعبئـــة عل رأس الحركـــة ويقـــدمون عل هنـــاك وضـــع الشـــخاص المســـؤوليي
يـــ وتلمــذة جيــدون للرئيــس مــاو إنهــم يعطــون الولويــة للنــدفاع، إنهــم مناضــلون شــيوعيون. بجــرأة إنهــم أنصــار الــدازيباو. جريئيي

ي مــن كــل نــوع وتنتقــد النقــائص والخطــاء أيضــا ان عل إنهم يشجعون الجماهبي. الواسعة والمناظرات تفضح الشباح والشياطيي
  عمل

ي في   الصدارة وأفكار مــاو تس ــ ينتج هذا النوع الصحيح من القيادة عن وضع السياسة. الشخاص المسؤوليي
وليتارية في البك

  القيادة
.تونغ في

 ــ هــذا النضــال-2
 ــ وحــدات عديــدة يفهــم الشــخاص المســؤولون مهمــة القيــادة في

العظيــم فهمــا ضــعيفا جــدا، وقيــادتهم شــديدة في
  موقف ضعيف .البعد عن الجدية والفعالية

ء إنهم يضعون الخوف. وبالتال  فإنهم يجدون أنفسهم غبي أكفاء وفي  ــ
فوق كــل س 

  قطــع
 ــ التحــرك قــدما آخر، ويتمسكون بالساليب والنظمة البالية ول يرغبون في

أخــذهم. الصــلة بالعــادات المصــطلح عليهــا وفي
غـــرة، وكـــانت النتيجـــة ان قيـــادتهم متخلفـــة عـــن الموقـــف، متخلفـــة عـــن عل الجديـــدة، ترتيـــب الجمـــاهبي الثـــوري، ترتيـــب المـــور

.الجماهبي
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ــ- 3  
ــ بعــض الوحــدات، ارتكــب الشــخاص المســؤولون أخطــاء مــن نــوع أو آخــر في  

، فهــم أشــد ميل بعــد لوضــع الخــوف في ــ  
الماضي

ء آخــر، خشــية ان تقبــض عليهــم ــ  
 ــ جــدي وقبلــوا انتقــاد. الجمــاهبي فــوق كــل س 

، فــان والواقــع أنهــم، إذا قــاموا بنقــد ذانر الجمــاهبي
الشخاص المسؤولون بذلك، فسوف يواصلون ارتكاب الخطاء، اما إذا لم يقم. الحزب والجماهبي سوف تصفح عن أخطائهم

ات .أمام حركة الجماهبي ويصبحون عبر

ــ الطريــق -4  
ون في ان مثــل هــؤلء .الرأســمال  هنــاك بعــض الوحــدات يســيطر عليهــا أولئــك الــذين تســللوا ال داخــل الحــزب ويســبي

، ولــذلك فــإنهم يبحثــون عــن كــل ذريعــة ممكنــة لكبــت ــ منته الخــوف مــن ان تفضــحهم الجمــاهبي  
ي هــم في الشــخاص المســؤوليي

ــــ .حركــــة الجمــــاهبي  
ــــ أهــــداف الهجــــوم وقلــــب الســــود أبيضــــا، في .محاولــــة لتضــــليل الحركــــة إنهــــم يعمــــدون ال منــــاورات مثــــل تغيبي

ــــ عزلــــة شــــديدة ويعجــــزون عــــن  
مواصــــلة الســــبي كالســــابق، يعمــــدون ال مزيــــد مــــن التــــآمر، ويطعنــــون وعنــــدما يجــــدون أنفســــهم في

 
يــ الثــورة والثــورة الشعب في يــ مــا بيي ي عل المضــادة، مــن اجــل الهجــوم الظهر، ويبثــون الشــائعات، ويشوشــون التميبي ان مــا .الثــورييي

ــــــــ كــــــــل المســــــــتويات، هــــــــو ان تثــــــــابر  
عل إســــــــداء القيــــــــادة الصــــــــحيحة، تطلبــــــــه لجنــــــــة الحــــــــزب المركزيــــــــة مــــــــن اللجــــــــان الحزبيــــــــة في

ــ وضــع الــوهن والعجــز حيثمــا إعطــاء وعل وجــد، وتشــجع أولئــك الرفــاق الــذين الولويــة للقــدام، وتعبئــة الجمــاهبي بجــرأة، وتغبي
 ــ تصــحيحها

ان يطرحــوا عنهــم أعبــاء أخطــائهم وينضــووا للنضــال، وتعــزل كــل ذوي الســلطة عل ارتكبــوا أخطــاء، لنهــم راغبــون في

 
ون في ي الطريق الذين يسبي وليتارييي ي البك .الرأسمال  من مناصبهم القيادية، بحيث تستعاد القيادة للثورييي
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ي الحركة  -4
ي الجماهبن نفسها فن بر :فلب 

 

ى ه ـــ ان تحــرر الجمـــاهبي نفســـها بنفســـها، ول يجـــوز اســتعمال أيـــة طريقـــة الطريـــق وليتاريــة الكـــبك  ـــ الثـــورة الثقافيـــة البك
الوحيـــدة في

.الضطلع بالعمل بدل عن الجماهبي عل تقوم

موا مبادراتها  ، اعتمدوا عليها، واحبر ا مــا قــال لنــا الرئيــس مــاو. ل تخشوا الضطرابات. جانبا اطرحوا الخوف. ثقوا بالجماهبي كــثبي
نك  الجمــاهبي نفســها. والريحية يمكن ان تكون شديدة الرقة والنعومة والعتدال واللطف والتهذيب والقتصار ان الثورة ل

فلــبر
ى ولتتعلم   هذه الحركة الثورية الكبك

ي الحق من الباطل وأساليب العمل الصحيحة من الخاطئة في .تميبي

مــن وجــه ممكــن لمناقشــة المــور، بحيــث تتمكــن الجمــاهبي أتــم عل استخدموا طريقة الصحف الجدارية والمنــاظرات الواســعة 
ي استجلء الراء الصحيحة .ونقد الراء الخاطئة وفضح كل الشباح والشياطيي

ــــ كفاءاتهــــا ومواهبهــــا، هــــذا عل تســــتطيع الجمــــاهبي  ــــ مجــــرى الصاع، وتنم   
ــــ في ــــ الحــــق مــــن النحــــو ان ترفــــع وعيهــــا السياس  ي وتمبي

ي العدو .الباطل، وترسم خطا فاصل واضحا بيننا وبيي
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ي- 5
:فلنطبق بحزم خط الحزب الطبق 

 

ــ مقــام الهميــة الول  
ــ مقــام الهميــة الول كــذلك للثــورة مــن هــم أعــداؤنا؟ مــن هــم أصــدقاؤنا؟ هــذا ســؤال في  

بالنســبة للثــورة وفي
ى .الثقافية الكبك

هــــــذه. عل اليســــــار الثــــــوري يجــــــب ان تعتمــــــد بحــــــزم. يجــــــب ان تجيــــــد قيــــــادة الحــــــزب اكتشــــــاف اليســــــار وإنمــــــاء وتعزيــــــز صــــــفوفه

يــــ رجعيـــة عــــزل تامـــا، ولكتســــاب الطريقــــة ه ــــ يــــة العظم، الوحيــــدة، إبــــان الحركــــة، لعــــزل اشــــد اليمينييي الوســــط والتحــــاد بالكبر
  نهاية الحركة، وحدة

.بالمائة من الجماهبي 95من الكوادر وأكبر من  % 95أكبر من  بحيث نحقق، في

يــ ي الرجعييي جوازييي يــ الــبك ب الحفنة من اليمينييي يــ المعــادين للثــورة ركزوا كل القوى لصي يــ ومــن التحريفييي ولفضــح ونقــد. المتطرفيي
اكية وأفكار ماو تس  تونغ، جرائمهم ضد الحزب

.عل نحو تام، بحيث يتم عزلهم ال الحد القص والشبر

 
ون في   داخل الحزب ويتبوؤون السلطة ويسبي

.الرأسمال  الطريق ان الهدف الرئيس  من الحركة الراهنة هو أولئك الذين في

اكية  ـــ المعـــادين للحـــزب والشـــبر ي ـــ اليمينييي ي ـــ بعنايـــة دقيقـــة بيي ي ـــ التميبي  
ـــ الـــذين يؤيـــدون الحـــزب الشـــيوع  إل أنهـــم قـــالوا ينبعي ي وبيي

.كتبوا بعض المقالت أو العمال السيئة الخرى وفعلوا شيئا خاطئا أو

ـــ الطغـــاة و   ي ـــ بعنايـــة دقيقـــة بيي ي ـــ التمبي  
ـــ" الثقـــات"وينبعي ي ـــ النـــاس الـــذين يعتنقـــون العلمييي ي ـــ مـــن جهـــة، وبيي ي ي الرجعييي البورجـــوازييي
جوازية العادية من جهة أخرى الفكار .الكاديمية البك
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ن الشعب معالجة صحيحة  -6 :فلنعالج التناقضات بين

 

يــ مــن التناقضــات ي المختلفيي يــ النــوعيي يــ بدقــة بيي يــ: يجــب التميبي يــ أنفســنا والعــدو التناقضــات بيي ل يجــوز. الشــعب والتناقضــات بيي
ــ الشــعب ي ــ أنفســنا والعــدو تحويــل التناقضــات بيي ي ــ أنفســنا. ال تناقضــات بيي ي انهــا عل والعــدو كمــا ل يجــوز اعتبــار التناقضــات بيي

ي الشعب .تناقضات بيي

ي الراء. انه أمر سليم ان تعتنق الجماهبي آراء مختلفة وري ونــافع والتنافس بيي وســوف .المختلفــة أمــر ل يمكــن اجتنــابه، انــه ضيــ
، وتبلغ تؤكد الجماهبي ما   مجرى المناظرة السياسة الملية، وتصحح ما هو خاط،

.الجماع بالتدريــــج هو صحيح، في

  المناظرات ه  عرض الوقــائع ومحاكمــة المــور بــالمنطق الطريقة
  اتباعها في

  ينبعي
ول. والقنــاع مــن خلل المحاكمــة العقليــة النر

وحــنر لــو. جانبهــا يجــب حمايــة القليــة لن الحقيقــة تكــون أحيانــا ال. أقليــة تحمــل آراء مخالفــة يجوز استعمال الكــراه لخضــاع
 ــ ان يتــاح لهــا الحتجــاج لقضــيتها والحتفــاظ بآرائهــا عل كانت القلية

عنــدما تقــوم منــاظرة يجــب إدارتهــا بالمحاكمــة. خطــأ فينبعي
ـ تلــك الروحيــة عل يجــب. العقليــة وليــس بــالكراه والقــوة ـ بــالمور بنفســه، وان ينمـ  كــل ثــوري خلل المنــاظرة ان يجيــد التفكبـي

ــ التعــببي والجــرأة والعمــل عل الشــيوعية القائمــة  
ــ والجــرأة في ــ التفكبي  

ــ. الجــرأة في  
ــ إطــار التجــاه العــام الواحــد ينبعي  

الرفــاق عل وفي
، من اجل تعزيز الوحدة، ان يجتنبوا النقاش الذي ل ينته  حول النقاط الثانوية ي .الثورييي
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ي الحذر من الذين يسمون الجماهبن الثورية بأنها - 7
":معادية للثورة"ينبغن

 

ـــــــــــــ عـــــــــــــدد مـــــــــــــن المؤسســـــــــــــات التعليميـــــــــــــة، هيئـــــــــــــات أو مجموعـــــــــــــات عمـــــــــــــل، قـــــــــــــد نظمـــــــــــــوا هجمـــــــــــــات  
ي في ان بعـــــــــــــض المســـــــــــــؤوليي

  انتقدتهم بواسطة الصحف الجداريــة الجماهبي عل مضادة
معارضــة قــادة: مثــل حــنر ان هــؤلء الشــخاص رفعــوا شــعارات. النر

اكية وهــــو عمــــل مضــــاد إحــــدى الهيئــــات أو مجموعــــات العمــــل هــــو معارضــــة للجنــــة المركزيــــة للحــــزب ومعارضــــة للحــــزب والشــــبر
باتهم عل .للثورة يــ عل هذا النحــو، ل منــاص مــن ان تقــع ضيــ ي الحقيقييي ي الثــورييي  ــ شــؤون التــوجيه،. بعــض المناضــليي

انــه خطــأ في
  الخط، ول يمكن السماح به إطلقا

.خطأ في

اكية، ويفيد عدد من الشخاص الذين يعــانون الخطــاء اليديولوجيــة البالغــة يــ المعــادين للحــزب والشــبر ولســيما بعــض اليمينييي
ون من بعض النقائص ثرة، ويــثبي ية، بغية نش  الشــائعات والــبر   الحركة الجماهبي

القلقــل، ويعمــدون ال وصــم بعــض والخطاء في
از من هؤلء  يجب". ضد الثورة"الجماهبي بأنها  ي"الحبر   الوقت المناسب" النشاليي

.وفضح حيلهم في

  تتــوفر فيهــا الدلــة 
ي للثــورة، الــنر الجرميــة الواضــحة، مثــل القتــل والنهــب والســم والتخريــب وباســتثناء قضــايا المعــادين النشــطيي

 ــ مجــرى وسقة أسار الدولــة،
 ــ معالجتهــا وفــق القــانون، فل يجــوز اتخــاذ أي إجــراء، في

  ينبعي
الحركــة، ضــد طلب الجامعــات والــنر

  الحركة والمعاهد العالية والمدارس الثانوية والبتدائية
أو ول يباح، بأية حجة كانت، تحريض الجمـــاهبي. بسبب مسائل تنشأ في

ـــ ، يجـــب. الطلب للنضـــال ضـــد بعضـــهم بعضـــا، وذلـــك لجتنـــاب تحويـــل النضـــال عـــن هـــدفه الرئيس  ي ـــ المثبـــوتيي ي وحـــنر اليمينييي
  مرحلة متأخرة من الحركة معاملتهم وفقا لستحقاق كل حالة

.وذلك في
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:مسألة الكوادر  -8

 

  الفئات الربــع التالية
:تدخل الكوادر بصورة إجمالية في

.الجيدون -1

.الجيدون نسبيا -2

اكية- 3 ي ضد الحزب والشبر .الذين ارتكبوا أخطاء بليغة إل أنهم لم يصبحوا يمينييي

اكية- 4 ي المعادين للحزب والشبر .قلة من اليمينييي

يــ. هما الغالبية العظم بصورة عامة) الجيدون والجيدون نسبيا(الفئتان الول والثانية   يجب فضح ودحض وإسقاط اليمينييي
هم اكية، ونــزع الثقــة منهــم تمامــا وإزالــة تــأثبي ــ الــوقت ذاتــه، يجــب إعطــاءهم الفرصــة لفتــح صــفحة. المعــادين للحــزب والشــبر  

وفي
  حياتهم

.جديدة في
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:الجماعات واللجان والمؤتمرات الثورية الثقافية  -9

 

ى وليتاريــة الكــبك   الثورة الثقافية البك
ة تظهر في فالجماعــات واللجــان والشــكال التنظيميــة الخــرى للثــورة .بدأت أشياء جديدة كثبي

  خلقتها
ء جديد وذو أهمية تاريخية الثقافية النر  

  كثبي من المدارس والهيئات، ه  س 
ى الجماهبي في .كبك

ـ أشــكال تنظيميــة  ـ الجمــاهبي نفســها فيهــا بقيــادة هــذه الجماعــات واللجــان والمــؤتمرات الثوريــة الثقافيــة هـ  ـ  جديــدة ممتــازة ترنك

وليتارية. صلة وثيقة بالجماهبي عل ممتاز لبقاء حزبنا انها جش. الحزب الشيوع  .انها أجهزة سلطة للثورة الثقافية البك

وليتاريا ضد الفكار والثقافة والتقاليد والعادات القديمــة ، ان نضال البك ي   خلفتهــا الطبقــات المســتِغلة كافــة منــذ آلف الســنيي
الــنر

ورة الثقافيــة منظمــات زمنــا طــويل جــدا، ولــذلك يجــب أل تكــون الجماعــات واللجــان والمــؤتمرات الثوريــة ســوف يســتغرق بالصيــ
يــــة قائمــــة دائمــــة هــــا انهــــا ملئمــــة. مؤقتــــة، بــــل منظمــــات جماهبي ليــــس للمعاهــــد العاليــــة والمـــدارس والمؤسســــات الحكوميــــة وغبي

.نحو عام أيضا للمصانع والمناجم وسائر المشاريــــع والحياء المدنية والقرى عل وحسب، بل

ـــ عاميـــة بـــاريس، لنتخـــاب أعضـــاء الجماعـــات واللجـــان  
ـــ تأســـيس نظـــام انتخابـــات عامـــة، شـــبيه بنظـــام النتخـــاب في  

الثوريـــة ينبعي
ي ال مؤتمرات الثورة الثقافية ، فيجــب ان تضــعها الجمــاهبي الثوريــة بعــد إجــراء نقاشــات اما قوائم. الثقافية والمندوبيي ي المرشحيي

  ان تتم النتخابات بعد أن تكون الجماهبي قد ناقشت القوائم مرارا وتكرارا مستفيضة،
  كل وقت. وينبعي

وللجماهبي ان تنتقد في
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ي للمـــؤتمرات الثوريـــة الثقافيـــة ي المنتخـــبيي هـــؤلء وإذا ثبتـــت عـــدم كفـــاءة. أعضـــاء الجماعـــات واللجـــان الثوريـــة الثقافيـــة والمنـــدوبيي
، فيمكن استبدالهم عن طريق النتخاب، أو ي .إقالتهم من قبل الجماهبي بعد المناقشة العضاء أو المندوبيي

ــــ المعاهــــد  
العاليــــة والمــــدارس بصــــورة رئيســــية مــــن ممثل ــــ يجــــب ان تتــــألف الجماعــــات واللجــــان والمــــؤتمرات الثوريــــة الثقافيــــة في

ي   الوقت ذاته،. الطلب الثورييي
ي من الهيئات التدريسية وفي ي الثورييي .والدارية والعمال يجب ان تضم عددا معينا من الممثليي

بوي - 10 :الصلح الب 

ى وليتارية الكبك   الثورة الثقافية البك
بوي القديم ومبادئ وطرق التعليم القديمة هو مهمة بالغة الهمية في .ان تحويل النظام البر

ي ي البورجوازييي ى عل ان ظاهرة سيطرة المثقفيي  ــ هــذه الثــورة الثقافيــة الكــبك
ا تامــا في هــا تغيبيــ   تغيبي

يجــب ان نطبــق. مدارسنا ينبعي
  طرحهــا

  كل أنواع المدارس، السياسة النر
ان تطبيقا ناجزا في وليتاريــا واقــبر بيــة لسياســة البك الرفيــق مــاو تس ــ تونــغ حــول خدمــة البر

بيــة بيــة ان يتطــوروا أخلقيــا وعقليــا البر وجســمانيا ويصــبحوا عمــال حــائزين الــوع  بالعمــل المنتــج، بحيــث يتــاح للــذين يتلقــون البر
اك  والثقافة

.الشبر

ـــ المدرســـة  
ي جودتهـــا. يجـــب اختصـــار مـــدة القامـــة في يجـــب تحويـــل مـــواد التعليـــم تحـــويل. يجـــب إنقـــاص عـــدد الـــدروس وتحســـيي

ـ بعــض الحــوال بتبســيط المــواد المعقــدة ان عل نــاجزا، ـ 
ـ الدراســة، فيجــب ان يتعلمــوا ومــع ان مهمــة الطلب الول. يبــدأ في هـ 

جوازيـــة عنـــدما تحـــدث أيضــا العمـــل الصـــناع  والزراعــة والشـــؤون  ـــ نضــالت الثـــورة الثقافيـــة لنقـــد البك
هـــذه العســـكرية ويســـهموا في

.النضالت
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ي الصحافة- 11
:مسألة النقد بالسم فن

يـــ يـــة للثـــورة الثقافيـــة، يجـــب إجـــادة التضـــافر بيي  ـــ مجـــرى الحركـــة الجماهبي
يـــ نش ـــ مفهـــوم في جوازيـــة والقطـــاع، وبيي إيديولوجيـــة البك

وليتاريـــا عـــن العـــالم ـــ تونـــغ البك ي للبورجوازيـــة. والماركســـية ي اللينينيـــة ي أفكـــار مـــاو تس  ــ النمـــوذجييي ـي ويجـــب تنظيـــم نقـــد الممثليي
  ذلك نقد" الثقات"الحزب و  الذين تسللوا ال داخل

، بما في ي ي النموذجييي ي البورجوازييي مختلف أنــواع الراء الرجعيــة الكاديمييي

ــــــــــ ــــــــــ الفلســــــــــفة والتاريــــخ والقتصــــــــــاد السياس   
ــــــــــ أعمــــــــــال ونظريــــــــــات الدب والفــــــــــن ونظريــــــــــات العلــــــــــوم الطبيعيــــــــــة في  

بيــــــــــة وفي والبر
.الميادين وسائر

  الصــحافة يجــب ان تقــرره اللجنــة الحزبيــة
 ــ بعــض الحــالت عل ان نقد أي شخص باسمه في

ذات المســتوى بعــد المناقشــة، وفي
.لخذ الموافقة اللجنة الحزبية من مستوى أعل عل يجب طرحه

 

ن  -12 ن العاديين ن والموظفين :السياسة تجاه رجال العلم والتقنيين

يــ ويعملــواأ اكية، ول يتواطــؤون ما العلماء والتقنيون والموظفــون العــاديون فمــا دامــوا وطنييي بنشــاط وليســوا ضــد الحــزب والشــبر
ــ الحركـــة الراهنـــة عل مـــع أيـــة دولـــة أجنبيـــة فيجـــب ـ 

ويجـــب بـــذل عنايـــة". وحـــدة، فنقـــد، فوحـــدة"سياســـة  تطـــبيق ان نســـتمر في
  عملهم خاصة لولئك العلماء

وا في ي ي الذين تمبي ي والمهنييي ي العلمييي لمفهومهم عن العالم وأسلوب عملهــم اما بالنسبة. والعامليي
.إصلحهما بالتدريــــج عل فيمكننا مساعدتهم
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ي المدينة والريف- 13
اكي فن :مسألة التداببن للندماج بحركة التثقيف الشب 

 ــ المــدن
بوية وأجهزة قيادة الحزب والدولــة في كز فيهــا الثــورة ان المؤسسات الثقافية والبر   تــبر

ى والمتوســطة ه ــ النقــاط الــنر الكــبك
وليتارية .الراهنة الثقافية البك

ى ال مســتوى أعل ــ تضــافر وثيــق .لقــد أغنــت الثــورة الثقافيــة الكــبك  
ي في ي الحركــتيي ويمكــن اتخــاذ. يجــب بــذل الجهــود لربــط هــاتيي

 ــــ مختلــــف المنــــاطق والــــدوائر
اك . ضــــوء ظروفهــــا النوعيــــة عل التــــداببي لهــــذه الغايــــة في

ــــ المســــاس بحركــــة التثقيــــف الشــــبر  
ل ينبعي

  المؤسسات
  الريف وفي

ا الجارية في  ــ المدينيــة، حيــث تكــون التــداببي الصــلية بشــأنها ملئمــة والحركــة ســائرة ســبي
حســنا، بــل ينبعي

 . ان تســــــــــتمر وفقــــــــــا للتــــــــــداببي الصــــــــــلية
ى الراهنــــــــــة يجــــــــــب إل أن المســــــــــائل الــــــــــنر وليتاريــــــــــة الكــــــــــبك ــــــــــ الثــــــــــورة الثقافيــــــــــة البك  

تنشــــــــــأ في
وليتاريا بقوة واستئصال عل طرحها   تنمية إيديولوجية البك

  في
  الوقت المناسب، بغية المصي

إيديولوجية الجماهبي للمناقشة في
جوازيـــة ـــ بعـــض المـــاكن بوصـــفها. البك  

ى في وليتاريـــة الكـــبك كز لزيـــادة عـــزم حركـــة التثقيـــف وتســـتخدم الثـــورة الثقافيـــة البك نقطـــة الـــبر
ـــ ميــــادين السياســــة ـ 

ـــ في اك  وللتطهبـي
الحــــزب ويمكــــن إجــــراء ذلــــك حيثمــــا تــــراه لجنــــة. واليديولوجيــــة والتنظيــــم والقتصــــاد الشــــبر

.المحلية ملئما
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:القيام بالثورة ودفع النتاج- 14
ـ تثــوير فكــر البش ـــ ى هـ  وليتاريــة الكــبك ـ ان الغايــة مــن الثـــورة الثقافيــة البك ـ 

ا في وبالتــال  بلــوغ نتائــج أعظــم وأسع وأجــود وأكــبر تــوفبي
مواصــلة الثــورة الثقافيــة والنتــاج وإذا ما استنهضــت الجمــاهبي تمامــا واتخــذت التــداببي الملئمــة، فــانه يمكــن .ميادين العمل كافة

  عملنا كله كليهما دون ان يعرقل أحدهما الخر، مع
.ضمان الجودة الرفيعة في

ــ قــوة محركــة جبــارة لتطــوير القــوى ى ه  وليتاريــة الكــبك ــ بلــدنا الثــورة الثقافيــة البك  
ــ معارضــة. المنتجــة الجتماعيــة في  

ــ في وكــل تفكبي
ى .بتطوير النتاج يكون خاطئا الثورة الثقافية الكبك

:القوات المسلحة  -15

 ــ القــوات
اك  في

المســلحة وفقــا لتوجيهــات اللجنــة العســكرية التابعــة للجنــة يجــب القيــام بــالثورة الثقافيــة وبحركــة التثقيــف الشــبر
  جيش التحرير الشعنك  الحزب المركزية

.والدائرة السياسية العامة في

ى - 16 وليتارية الكبر ي الثورة الثقافية البر
:أفكار ماو تسي تونغ هي مرشد العمل فن

ى، مــن أن نعل ـــ الرايــة وليتاريـــة الكـــبك  ـــ الثــورة الثقافيــة البك
الحمــراء العظيمــة لفكــار مــاو تس ـــ تونـــغ ومــن أن نضــع سياســة ل بــد في

ــ  
وليتاريــا في ــ تونــغ البك ــ جمــاهبي نحــو عل مركــز القيــادة، يجــب مواصــلة حركــة دراســة وتطــبيق أعمــال الرئيــس مــاو تس  ي خلق، بيي

، ويجب ي ي والجنود والكوادر والمثقفيي   الثورة الثقافية العمال والفلحيي
.اتخاذ أفكار ماو تس  تونغ مرشدا للعمل في
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ى المعقــدة، ان تــدرس وتطبــق أعمــال الرئيــس مــاو عل ويجــب  ــ هــذه الثــورة الثقافيــة الكــبك
لجــان الحــزب مــن كافــة المســتويات، في

وبصــــورة خاصــــة، عليهــــا ان تــــدرس مــــرارا وتكــــرارا كتابــــات الرئيــــس مــــاو حــــول الثــــورة الثقافيــــة. نحــــو خلق بمنته الوجــــدان وعل
 ــ المل الجديــد" وحــول طــرق القيــادة الحزبيــة، مثــل

 ــ نــدوة ينــان حــول الدب" ،"في
 ــ المعالجــة الصــحيحة"، "والفــن أحــاديث في

في
ي الشعب  "، "للتناقضات بيي

  الندوة الوطنية للحزب الشيوع  الصيني
  خطاب في

بعــض المســائل بصــدد"، "حــول العمــل الــدعان،
". اللجان الحزبية طرق عمل"، "طرق القيادة

  أسداها الرئيس ماو عل يجب
، ولسيما ان تطبق عل مر اللجان الحزبية من كل المستويات ان تتقيد بالتوجيهات النر ي السنيي

ـــ   
عليهـــا ان تتجنـــب النظـــر. ، وأن تكـــون تلميـــذة قبـــل ان تصـــبي معلمـــة"الجمـــاهبي مـــن الجمـــاهبي وال"خـــط الجمـــاهبي الـــذي يعني

يقية. جانب واحد ضيق الفق من ي .والمدرسية عليها ان تنم  الجدلية المادية وتعارض الميتافبي

ى قمينة ان تحقق ظفرا باهرا تحت قيادة لجنة الحزب المركزية برئاسة الرفيق ماو تس  تونغ وليتارية الكبك .الثورة الثقافية البك

------------

ي : المصـــــدر ـــــ الصـــــيي  
وليتاريـــــة في ، دار الطليعـــــة)1969-1965(جـــــون دوبيـــــه، تاريــــخ الثـــــورة الثقافيـــــة البك  

، ترجمـــــة طلل الحســـــيني
وت، الطبعة الول، أفريل  ، ببي 297-287. ص.، ص1971للطباعة والنش 
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