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عاشت الذكرى الثامنة والستون
لنتصار الثورة الصينية العظيمة
ي
فف فاتــح أكتــوبر مــن ســنة  1949دخلــت الطلئــع
تحــل اليــوم الــذكرى  68لنتصــار الثــورة الصــينية العظيمــة ،ـ
بكي ،ت
الصين ،بقيادة ماو تس تونغ مدينة ك ي
ي
الن ستصــبح عاصــمة الثــورة العالميــة
الشعن
الول لجيش التحرير
ل
ي
الصي الشعبية ،ت
ك ي
شهي قال فيه :
وعاصمة جمهورية
الن أعلن ماو تس تونغ عن ولدتها ف خطاب ك
ك ي
المي ك ي
ي
والرجعيي بأنه
ياليي
"لقد وقف الشعب
الصين عل رجليه" ومذكرا ل
"لن يصبح الصينيون بعد اليوم شعبا من العبيد" و"لن تهان ك ي
الصي بعد اليوم".
هك ــذا وبع ــد  32س ــنة م ــن انتص ــار الث ــورة الش ـ تـياكية البلش ــفية يف أكت ــوبر  1917تح ــرر ربــع رـ ـ
البشية م ــن قي ــود
ــ
ي
والكميادوريــة ،لتنطلــق مرحلــة جديــدة مــن تاري ــخ المســار الثــوري الصــين
الميياليــة
ل
القطاعيــة وأغلل الســيطرة ل
ت
ك ي
الطبقيي.
الشياك ،والقضاء عل الستغلل والضطهاد
نحو بناء المجتمع
وتحــل ذكــرى هـذه الســنة ت ي
ميامنــة مــع الــذكرى المئويــة لنتصــار الثـورة الشـ تـياكية العظم ي ـف روسـيا ،ال تـن دشــنت
ت
الشياكية.
المييالية وانتصار الثورات
عصا جديدا ،هو عص ل
ت
الشياكية أثر عظيم عل بلــدان المسـتعمرات وأشــباه المســتعمرات وبلـدان رـ
الشق عمومـا،
لقد كان لثورة أكتوبر
ك ي
وذلك للسباب ت
ستالي يف خطابه بمناسبة الذكرى الول لنتصار ثورة أكتوبر ،حيث قال :
الن ذكرها جوزيف
"إن المغزى العالم العظيم لثورة أكتوبر يتمثل بصورة رئيسية يف أنها :
 – 1وسعت إطار المسألة القومية ،إذ حولتها من مسألة جزئية خاصة بالنضال ضد الضطهاد القــوم بأوربــا إل
المييالية.
مسألة عامة متعلقة بتحرر المم المضطهدة و المستعمرات وشبه المستعمرات من كني ل
ي
وه بــذلك دفعــت كـ كـثيا قضــية تحــرر
 – 2أتاحت إمكانية عريضة ،وشقت طرقا واقعية ـف تحقيــق هــذا التحــرر ،ـ
المم المضطهدة يف الغرب ر
المييالية.
والشق ،واجتذبت هذه المم إل التيار العارم للنضال الظافر ضد ل
بي الغ ــرب الش ـ تـياك ر ـ
 – 3أنش ــأت ب ــذلك جشا ك ي ـ
والشق المس ــتعبد ،إذ خلق ــت جبه ــة جدي ــدة م ــن الث ــورات ض ــد
ي
عي الثورة الروسية ،إل المم المضطهدة يف ر
الشق"
المييالية العالمية تمتد من لاليوليتاريا ف الغرب ،ل
ل
)ورد المقتطف يف مقالة ماو تس تونغ "حول الديموقراطية الجديدة"(
ك يـ
هك ــذا ،فق ــد ك ــان لح ــداث الث ــورة الش ـ تـياكية يف روس ــيا ص ــدى ك ـ كـبيا داخ ــل الص ـ ك ي
المثقفي
ـي ،حي ــث ك ــان أغل ــب
ـ
ي
المتنورين يبحثــون عــن طريــق لخلص الص ك ي
الميياليــة والنظــام القطــاع والكم لـيادوري ـف البلد،
ـي مـن الهيمنــة ل
عاشت الذكرى الثامنة والستون لنتصار الثورة الصينية العظيمة
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تس تونــغ ي ـف هــذا الصــدد " :إن دووي مــدافع ثــورة أكتــوبر حمــل إلينــا الماركســية م اللينينيــة" .وطيلــة
يقــول مــاو ـ
ت
ي
تس تونــغ " :إننــا نعـ تـيف
المســار الثــوري الصــين ظــل الشــيوعيون الصــينيون يعــيفون بــذلك ،حيــث يقــول مــاو ـ
ك ي
بفضل ماركس وانجلز ك ي
وستالي الذين أعطونا أسلحة ،وهذه السلحة لم تكن مدافع رشاشة بل الماركسـية
وليني
م اللينينية" .
اللينينيي الص ـ ك ي
ك يـ ـ
ـيوعيي الماركس ـ ك ي
ك ي
ـينيي الوائ ــل ي ـ ـف م ــأتمر أول بتاري ــخ  30يوني ــو
ـيي م
وبالفع ــل الت ــأم ش ــمل الش ـ
ي
الصين.
 1921ليأسسوا الحزب الشيوع
انعقــد هــذا المــأتمر الول ي ـف المنطقــة الفرنســية لمدينــة شــنغهاي ،ي ـف أحــد المنــازل المبنيــة بــالطوب الرمــادي ي ـف
ـاطفي القــدام )كــان ي يـ
ملــك ل هــانجون أحــد المتعـ ك ي
الميل ي ـف عنــوان رقــم  ،76زنقــة هــوان غـ لـن أو الرقــم  50زنقــة
ـ
ي
ي
ـ
ي
وان تــس ســابقا( ،وقــد اســتقبل الميل  13منــدوبا أتــوا مــن ســت أقــاليم وبلــديات ،يمثلــون  57عضــوا ـف مجمــوع
ك ي
الصي كلها .وقد تـم إسـكان المــأتمرين ي ـف مدرسـة البنـات ،ال تـن كـانت مغلقـة ي ـف هـذه الف تـية مـن السـنة الدراســية،
وتوجــد قــرب ي يـ
بي الـذين ســاهموا يف هـذا المــأتمر :ك ي
الميل .مــن ك يـ
تس تونـغ الــذي كــان
ـ
تشي توسيو  ،ليـدا زاو ،ومـاو ـ
نس عل أهبــة اعتقــالهم،
يمثــل إقليــم هونــان .وســتنتقل أعمــال المــأتمر إل مكــان آخــر حينمــا كــان البــوليس الفر ـ
لتستمر أعماله فوق مركب عل بركة نان يف قلــب مدينــة جياكسينغ يف إقليــم جيجيـانغ ك يـ
بي شـنغهاي و هـانغ زو،
ـ
ـ
ي
ي
ـ
ي
وعي تشـ كـي توســيو كاتبــا عامــا و زانــغ غوطــاو للتنظيــم
واجتمــع أول مكتــب مركــزي للحــزب ـف  31يونيــو  ،1921ك
وأصبح ماو مسأول عن منطقة هونان .
ـي بقي ــادة الح ــزب الش ــيوع الص ـ ي
هك ــذا انطل ــق المس ــار الث ــوري يف الص ـ ك ي
ـين ،ال ــذي س ــيلعب دورا هام ــا ي ـف إع ــادة
ـ
ي
ي
لليوليتاري ــا العالمي ــة ،محفـ ـزا ـ ـف نف ــس ال ــوقت حرك ــة التح ــرر ال ــوطن للش ــعوب والم ــم
إطلق الحرك ــة الثوري ــة ل
المضــطهدة ي ـف المســتعمرات وشــبه المســتعمرات ،وقــد جــاء هــذا الــدور بعــد هزيمــة الثــورة اللمانيــة ســنة 1919
ي
ي
ي
الميياليــة العالميــة الثانيــة
وصعود النازية ف المانيا والفاشية ف إيطاليا وف أوربا عامة ،مما اطلق لهيب الحـرب ل
والمي ك ي
ك ي
ك ي
ت
ياليي.
والفاشيي
النازيي
لليوليتاريا وشعوب العالم عل يد مجرم الحرب
ل
الن كانت مجزرة ل
اســتمرت المرحلــة الول مــن الثــورة الصــينية بقيــادة الحــزب الشــيوع  28ســنة ،مــرت بفـ تـيات مختلفــة وتــوجت
بانتصــار فاتــح أكتــوبر  ،1949فعنــدما تأســس الحــزب ســنة  1921وجــد نفســه أمــام بلــد مقســم خاضــع لســيطرة
ك ي
المييالية ،ت
اليتغــال ،فرنســا،
الن قامت بتقسيم
وه  :ل
القوى ل
الصي إل مناطق نفوذ تابعة للــدول الســتعمارية ـ
الصين خاضــعا لســتغلل ر
ي
وحس
بريطانيا ،إيطاليا ،المانيا ،اليابان و الوليات المتحدة المريكية .وكان الشعب
ـ
ـاعيي والكم ـ لـيادور المتح ـ ك ي
م ــن ط ــرف أمـ ـراء الح ــرب والقط ـ ك ي
المييالي ــة ،وك ــان الش ــعب
ـالفي م ــع مختل ــف الق ــوى ل
الصـ ي
ـين يــرزح تحــت طائلــة الفقــر المــدقع والبــأس البشــع والجهــل والميــة وســيادة الفكــار الرجعيــة ،لكــن تاري ــخ
ك يـ ـ
الش ــعب الص ـ ي
ـين ك اـ
الفلحي  ،مقاوم ــة
ملنـ بالنتفاض ــات والث ــورات ض ــد القط ــاع وض ــد الس ــتعمار )انتفاض ــات
الحركــات القوميــة  ،(...وقــد عــرف القــرن  19وبدايــة القــرن  20تطــورا هــائل يف مقاومــة الشــعب الصـ ي
ـين للقــوى
ـ
ي
والميياليــة ،وعرفــت ســنة  1911ثــورة ديموقراطيــة بقيــادة الحــزب القــوم الصــين الكيومنتــانغ ،الــذي
الرجعيــة
ل
كان يقوده صن يات صن ،لكن هذه الحركة تم سحقها سنة .1913
عاشت الذكرى الثامنة والستون لنتصار الثورة الصينية العظيمة

2

ر
الشارة

ي
اللينين للدراسات و البحاث و التكوين
المركز الماركس ـ

مسـ ــلحا بـ ــدروس النتفاضـ ــات والثـ ــورات السـ ــابقة ،وبعـ ــد اكتشـ ــاف الماركسـ ــية م اللينينيـ ــة ،وتأسـ ــيس الحـ ــزب
الشـ ــيوع  ،وبعـ ــد تجـ ــارب مريـ ــرة مـ ــع الخطـ ــوط اليمينيـ ــة واليشاوية داخـ ــل الحـ ــزب ،وبعـ ــد اسـ ــتخلص دروس
النجاح ـ ــات والفش ـ ــلت  ،ب ـ ــرز م ـ ــن داخـ ــل الح ـ ــزب قائ ـ ــد ثـ ــوري ماركس م ي
لينين  ،اس ـ ــتطاع أن يصـ ــوب سـ ــهم
ــ
ــ
الماركسية م اللينينية الثورية نحو هدف الثورة الصينية ،رابطا ك ي
بي الحقائق العامة للنظريــة الثوريـة والخصـائل
الملموسة للثورة الصينية ،إنه ماو تس تونـغ ،الـذي اســتطاع أن يأسـس لخــط الثـورة الصــينية عل أسـس علميــة
ستكتس فيم ــا بع ــد ص ــبغة عالمي ــة م ــن قبي ــل " :التحلي ــل
وملموس ــة ،م ــن خلل مجموع ــة م ــن النص ــوص ال ـ تـن
ـ
ت
ك يـ
الطبف للمجتمــع الصـ ي
الفلحي "" ،رب رـشارة أحرقــت ســهل"" ،قضــايا
ـين" ،تحقيقــات ي ـف هونــان بصــدد حركــة
ـ
ت
السياتيجية الثورية"" ،الديموقراطية الجديدة" " ،يف التناقض" " ،يف الممارسة العملية" ...
ر
المنتشة داخل الحـزب المراهنـة عل
هكذا ،بالقطع مع مفاهيم البورجوازية الوطنية الصينية ،ومع الطروحات
ي
ك يـ ـ
ك يـ ـ
للفلحي الفقـ ـراء ـ ـف النض ــال الث ــوري،
المثقفي وعل تط ــور النتفاض ــات ي ـ ـف الم ــدن ،وبفهم ــه لل ــدور المرك ــزي
ت
ر
الس ء الــذي أدى إل بنــاء الدوات الثلث للثــورة ،اي الحــزب الشــيوع
وبتحديــد الســياتيجية الثوريــة للحــزب ،ـ
ماوتس تون ــغ إل تحدي ــد طبيع ــة المرحل ــة
والجي ــش الحم ــر والجبه ــة الوطني ــة الديموقراطي ــة الثوري ــة ،توص ــل
ــ
الول للثــورة الصــينية ،مرحلــة الثــورة الديموقراطيــة الجديــدة ،محــددا أهــدافها ومهامهــا ،وذلــك عـ لـي الربــط ك ي ـ
بي
ي
ي
ـوطن وتوحيـ ــد البلد ،ك ي ـ
وف السـ ــتقلل الـ ـ ي
وبيـ الهـ ــداف
ف الثـ ــورة الزراعيـ ــة ـ ـ
المهـ ــام الديموقراطيـ ــة ،المتمثلـ ــة ـ ـ
ماوتس تون ــغ خطه ــا
الش ـ تـياكية المقبل ــة .ك ــل هــذا ض ــمن اس ـ تـياتيجية الث ــورة الديموقراطي ــة الجدي ــدة ال ـ تـن ح ــدد
ـ
العســكري عـ لـي بلــورة المبــادئ العامــة لسـ تـياتيجية الحــرب الشــعبية الطويلــة المــد ،هــذه السـ تـياتيجية الـ تـن أدت
إل انتصــار الجيــش الحمــر الصـ ي
ـين ي ـف مختلــف مراحــل الحــرب الثوريــة ضــد جيــوش القطاعيــة و أم ـراء الحــرب
ي
اليابان وضد جيوش الكيومنتانغ المدعمة من طرف الوليات المتحدة المريكية.
وضد الجيش
ي
الصين من مراحل بالغة التعقيد والصعوبة ،ستساهم ي ـف تصــليب عــوده وتكــوين أطــره
لقد مر الحزب الشيوع
السياس ــية والعس ــكرية المتمرس ــة ،هك ــذا ،وبع ــد دخ ــول الح ــزب ي ـف تح ــالف م ــع الكيومنت ــانغ ب ــدعم م ــن الممي ــة
الشيوعية ،ي
يمين قــاده ك ي
وف ظــل خــط ي
تشي تو سـيو كــان يراهــن عل الوحــدة مــع الكيومنتــانغ بــدون مبــادئ كــادت
ـ
أن ي
ـين ،الــذي تعــرض بعــد وفــاة زعيــم الكيومنتــانغ صــن يــا تصـ ك ي
تقض قضــاءا لميمــا عل الحــزب الشــيوع الصـ ي
ـي،
ـ
ك ي
ـيوعيي ومــدافعا عــن الكومـ لـيادور
واســتيلء تشان كاي تشـيك عل قيــادة الحــزب ،والــذي كــان معروفـا بعـدائه للشـ
يي القط ك ي
والملكي العقـار ك ي
ك ي
ـاعيي الكبـار ،فقـام بـانقلب عل الحـزب الشــيوع الـذي تعـرض لمذابـح رهيبـة لطـره
ومناضليه ،لتنطلق ر
ك ي
الصي .
مباشة الحرب الهلية الصينية الول بعدما أخذ الكيومنتانغ السلطة يف
ي
وف ســياق قمــع رهيــب )قمــع انتفاضــة شــنغهاي ســنة  ( 1927أرغــم الحــزب الشــيوع الصـ ي
ـين عل العــودة إل
ـ
ي
تس تونــغ ورفيقــه تشو ت ـن الكفـاح المســلح ي ـف جبــال
العمل الشي وإعادة بناء ذاته .ف هــذه الظــروف أطلــق مــاو ـ
تس تونــغ بإنجــاز أول أعمــاله النظريــة مــن بينهــا
تســينغ كيــانغ حيــث تــم تأســيس أول قاعــدة حم ـراء ،وقــام مــاو ـ
ي
النل الذي يلخل ت
اسياتيجية جديدة "لماذا يمكن أن توجد السـلطة الحمـراء ف الص ك ي
ـي"  ،1928إل أن أخطــاء
ـ
قيــادة الحــزب ،وأمــام حملت التطويــق الـ تـن قــامت بهـا جيــوش تشــان كــاي تشــيك للقاعــدة الحمـراء الول ،اتخــذ
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مــاو تس تونــغ قـرار القيــام بمسـ كـية طويلــة ابتــداءا مــن  1934حيــث ســيقطع الجيــش الحمــر الصـ ي
ـين مســافة 10
ـ
ي
آلف كلم ف سنة ،سيفقد خللها اللف من مقـاتل الجيــش الحمــر وأعضـاءا مـن الحــزب .لقـد كـان الهــدف مــن
المس ـ كـية الطويل ــة الملحميـ ــة ،هـ ــو الحف ــاظ عل الجيـ ــش الحم ــر الصـ ـ ي
ـين والحـ ــزب الشـ ــيوع ،وهكـ ــذا سـ ــمحت
ي
كس ستس ــمح بتط ــوير الح ــرب الش ــعبية ي ـف ك ــل
المس ـ كـية الطويل ــة ببن ــاء قاع ــدة ارتك ــاز للجي ــش الحم ــر ـف شــهان ـ
ـوطن القــوم الصـ ي
ـي ابتــداءا مــن  1931وتصــاعد الــوع الـ ي
البلد .ومــع انطلق الغــزو اليابـ يـان للصـ ك ي
ـين الــداع إل
ي
ي
المسية الطويلة قد بدأ يلملم جروحــه ويعــزز
الصين عند متم
اليابان كان الحزب الشيوع
التصدي للستعمار
ك
صــفوفه مــن جديــد ،وزادت صــلبته وتقــوت شــوكته ،فــدعا الحــزب الشــيوع إل جبهــة وطنيــة موحــدة لمواجهــة
ي
الع ــدو الياب ـ يـان ،ر
ـأثي
الس ء ال ــذي ،أم ــام ت ــردد ح ــزب الكيومنت ــانغ م ــن ال ــدخول ـف ه ــذه الجبه ــة زاد م ــن نف ــوذ وت ـ ك
ـ
ي
ي
ت
ي
الح ــزب الش ــيوع الص ــين ،ال ــذي اس ــتطاع إع ــادة بن ــاء ذات ــه ـف ك ــل من ــاطق البلد ،ب ــل ح ــن ـف المواق ــع الخلفي ــة
لجيوش الكيومنتانغ ،الذي اضطر يف النهاية تحت ضغط الرأي العـام الصـ ي
ـين مــن الــدخول ي ـف جبهــة وطنيــة مــع
ر
الس ء الــذي شــكل أداة فعالــة ي ـف النتصــار عل الجيــش الســتعماري اليابـ يـان .وبعــد النتصــار
الحــزب الشــيوع ،ـ
عل اليابان واستسلمها  ،خاض الجيش الحمـر الصـ ي
ـين مرحلـة الحـرب الهليــة الثوريـة الثانيــة ضـد نظـام تشـان
ك ــاي تش ــيك ،وبع ــد مقاوم ــة بطولي ــة لمح ــاولت التص ــفية م ــن ط ــرف جي ــوش الكيومنت ــانغ ب ــدعم م ــن الولي ــات
وتس تون ــغ والح ــزب الش ــيوع إل مرحل ــة الهج ــوم
المتح ــدة المريكي ــة ،فق ــد انتق ــل الجي ــش الحم ــر بقي ــادة م ــا
ـ
ت
اتيج المضاد ،فبدأت مرحلة تحرير المدن الصينية الواحدة تلو الخـرى ،إل أن دخـل الجيـش الحمـر إل
السي ل
عاصمة جمهورية تشان كاي تشيك ،ك يـ
تس تونـغ عـن تأسـيس الجمهوريـة الشــعبية الصــينية ي ـف
بكي  ،وإعلن مـاو ـ
فاتح أكتوبر . 1949
منــذ منتصــف رـ
السياس والعســكري الثــوري،
العشينات مــن القــرن  ،20وبالعتمــاد عل دروس وخـ لـيات العمــل
ـ
تس تون ــغ أن يبل ــور المف ــاهيم الساس ــية لخ ــط الث ــورة الص ــينية  ،وأن
وإل بداي ــة أربعين ــات الق ــرن ،اس ــتطاع م ــاو ـ
ي
الصين أسلوبا يف العمل الثوري يقوم عل تطــبيق المبــادئ الماركســية م اللينينيــة تطبيقـا
يضع للحزب الشيوع
خلقا ،بعيدا عن التجريبية )انظر مقالـة " ي ـف الممارسـة العمليــة"( والدوغمائيــة )انظــر مقالــة " ي ـف التنـاقض"( وان
ـاهي ،أن تقــوم عل مبــدأ المركزيــة الديموقراطيــة
يجعــل مــن الممارســة الثوريــة للحــزب ،الداخليــة منهــا ومــع الجمـ ك
ت
ومبــدأ وحــدة م نقــد م وحــدة متجــددة باســتمرار وممارســة النقــد والنقــد الــذان الفــردي والجمــاع المســتند إل
يضورة التقويم والتثوير المستمر للحزب ،ي
وف هذا السياق استطاع ماو تس تونغ أن يبلور يف مطلع الربعينات
تس تونــغ بتطــوير العلــم العســكري
مــن القــرن  20مــا أطلــق عليــه فيمــا بعــد ب "خــط الجمـ ك
ـاهي" ،كمــا قــام مــاو ـ
ي
تنتم
اللينين  ،مـ ــن خلل بلـ ــورة نظريـ ــة "الحـ ــرب الشـ ــعبية الطويلـ ــة المـ ــد" ،وإل هـ ــذه الحقبـ ــة
كس م
ــ
ــ
المار ـ ـ
ي
الفلسف ،مـن خلل تطـوير برنامـج ك يـ
ليني حــول الـديالكتيك وصـياغة "نظريــة
إسهامات ماو تس تونغ يف المجال
ي
وف نفــس الــوقت قــام بتطــوير نظريــة الماديــة الجدليــة ي ـف المعرفــة وربــط ذلــك بالمهــام الثوريــة ،مــن
التنــاقض" ،ـ
الجماهي )أسلوب التحقيقات( .
أجل اكتساب أسلوب ثوري يف العمل مع
ك
يف سياق هذه المرحلة تبلورت أهم الخطوط لسهامات الثورة الصينية وقائدها الشيوع ماو تس تونــغ ،الــذي
استطاع أن يبلور المنهجية العلمية لقيادة الثورة .
عاشت الذكرى الثامنة والستون لنتصار الثورة الصينية العظيمة
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ت
تس تونـغ
عند النتقال إل المرحلة الثانية من الثورة الصينية ،الن دشـنها انتصـار فاتـح أكتــوبر  ،1949كـان مــاو ـ
قـ ــد أدرك بشـ ــكل مبكـ ــر أن التنـ ــاقض الرئيس يف المرحلـ ــة الشـ ـ تـياكية هـ ــو التنـ ــاقض ك يـ ـ
بي البورجوازيـ ــة )القديمـ ــة
ــ ــ
ت
الرئيس
واليوليتاريا ،يف وقت كانت دول المعسكر الشياك والحـزاب الشـيوعية تعتـ لـي أن التنــاقض
والجديدة( ل
ـ
يف الــدول الشـ تـياكية هــو وجــود نظــام اشـ تـياك متطــور عل المســتوى السياس ك ي ـ
وبي المســتوى الضــعيف لتطــور
ـ
ـ
ي
ـاهي ،وهــو مــا ســيعرف ـف تاري ــخ الحركــة
القــوى المنتجــة الــذي يمنــع مــن تلبيــة الحاجيــات الماديــة الكاملــة للجمـ ك
الش ــيوعية العالمي ــة ب "نظري ــة الق ــوى المنتج ــة" ال ـ تـن ك ــانت تج ــد ص ــدى له ــا داخ ــل الح ــزب الش ــيوع الص ـ ي
ـين،
ر
تس تونــغ بتقـديم أطروحتــه الساســية
حيث كان يدافع عنها ليو شاو ـ
س و دينـغ سـياو بينـغ ،وبالمقابــل قـام مــاو ـ
الرئيس ي ـف المجتمــع الشـ تـياك )بورجوازيــة م بروليتاريــا( ومــن إعطــاء الولويــة للصاع
الـ تـن تنطلــق مــن التنــاقض
ـ
ت
الطبف  ،اي جعــل السياســة ي ـف مرك ــز القيــادة ،مــن أجــل التقــدم ي ـف بنــاء الشـ تـياكية عـ لـي تعزيــز ســلطة دكتاتوري ــة
ـ
اليوليتاريــا وتثــوير ي ـ
البن الفوقيــة وعلقــات النتــاج باســتمرار وتجــاوز الطــرح الميكــانيك القتصــادوي ل "نظريــة
ل
يـ ـ
والبن التحتي ــة القتص ــادية س ــيولد م ــن ذات ــه طبيع ــة
الق ــوى المنتج ــة"ال ـ تـن تعتق ــد ب ــأن تط ــوير الق ــوى المنتج ــة
ت
اشياكية ي
للبن الفوقية .
إن "نظري ــة الق ــوى المنتج ــة" يف جوهره ــا نظري ــة تحريفي ــة حارب ـه ــا ك ي ـ
ليني قي ــد حي ــاته ،لكنه ــا ع ــادت للظه ــور م ــن
ـ
ي
ت
ت
ـ
ر
ـوفيان ،وانتشت ـف الــدول الشــياكية وداخــل الح ـزاب الشــيوعية .وعل قاعــدة هــذه
جديــد داخــل التحــاد السـ
ـهي "ل يهم أن يكـون القـط أبيضـا أو أسـودا ،المهـم أن يقبـض
النظرية التحريفية طــرح دينــغ ســياو بينــغ شــعاره الشـ ك
عل ا
يعن أن الخط السياس ل يهم ،ونفس ر
الفيان" ،مما ي
السء بالنسبة للعلقات الجتماعيــة الـ تـن تطــورت ي ـف
ت
الشياك ،فما يهم هو النتيجة ،أي علينا تطوير القوى المنتجة.
المجتمع
إن ه ــذه النظري ــة ك ــان له ــا وج ــود ق ــوي خلل الم ــأتمر الث ــامن للح ــزب المنعق ــد س ــنة  ،1956فق ــد ك ــان الس ــياق
ت
العــالم آنــذاك ك ي ـ
يتمي بانعقــاد المــأتمر ر ـ
ـوفيان ،حيــث شــكل هــذا المــأتمر
العشين للحــزب الشــيوع للتحــاد السـ
اللينين للثــورة العالميــة بقيــادة سـ ك ي
ي
ـتالي ،وبــاتت أطروحــاته
كس م
ـ
بقيــادته الخروتشــوفية انقلبــا ضــد الخــط المار ـ
التحريفية ر
تنتش وسط الحركة الشيوعية العالمية ،وبدأت العلقات الصينية م السوفياتية تسـ كـي نحــو التصــاعد
ت
ـوفيان أح ــد رهان ــات الصاع ك ي ـ
بي
ي ـ ـف الت ــوتر قب ــل أن تص ــل إل القطيع ــة .وك ــان مج ــال تقيي ــم تجرب ــة التح ــاد الس ـ
ك ي
الثوريي بقيادة ماو تس تونغ ك ي
ك ي
ك ي
المار ك ي
التحريفيي بقيادة خروتشوف والطغمــة الحايمــة ي ـف
وبي
اللينينيي
كسيي م
ت
السوفيان .وظهــر إل جـانب ذلــك الخلف ،خلف حــول مـا ســم بمســألة سـ ك ي
ـتالي الـذي تمــت مهـاجمته
التحاد
ي
ع ـ لـي م ــا س ــم ب ــالتقرير الشي ال ــذي ق ــدمه خروتش ــوف ف الم ــأتمر ر ـ
ممثل الح ـزاب
العشين وت ــم ت ــوزيعه عل
ــ
ــ
ي
ـانيى الشــيوعيون الصــينيون بقيــادة مــاو تس تونــغ للــدفاع عــن سـ ك ي
ـتالي
الشــيوعية العالميــة ـف هــذا المــأتمر ،فـ ل
ـ
وصــدرت عل إثــر ذلــك نصـوص كـ كـثية معروفــة ي ـف هـذا المجــال ،وليــس هنــا موضــوع مناقشــة الطروحــة الصــينية
حول هذه القضية.
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ت
ما يهمنـا هنـا ،هــو أن رـ
الشوع يف بنـاء الشـ تـياكية يف الص ك ي
ـوفيان،
ـي سيخضــع إل يـضورة تقييــم تجربــة التحــاد الس
ـ
ـ
ك يـ ـ
اليوليت ــاري
والتعل ــم منه ــا ،والس ــتفادة م ــن أخطائه ــا .وق ــد حص ــل ه ــذا التح ــول ض ــمن ضاع
الخطي  ،الخ ــط ل
ي
التحريف بقيادة ليو شا ر
ي
وس و دينغ سياو بينغ.
اللينين بقيادة ماو تس تونغ والخط
الماركس م
لق ــد ك ــان الس ــأال المط ــروح ،ه ــو ه ــل يج ــب م ــن أج ــل بن ــاء الش ـ تـياكية ،الس ـ كـي عل نف ــس الطريق ــة الس ــوفياتية،
القائم ــة عل إعط ــاء الولوي ــة للص ــناعة الثقيل ــة ،م ــع م ــا يرتب ــط ذل ــك ي ي
بيع ــة إنتاجوي ــة ،وذل ــك عل حس ــاب تعزي ــز
ت
ك ي
الفلحي ،فتعزيز المنافسة والنقسامات وسط الطبقة العاملــة
اتيج مع
سلطة الطبقة العاملة وتحالفها
السي ل
ي
ـاهي الشــعبية عــن طريــق مــا يســم بــالحوافز الماديــة والعمــل بالقطعــة وترســيخ التمــايزات ـف الجــور ،كــل
والجمـ ك
هذا من أجل الزيادة يف النتاج ،كل هذا يرسخ العودة إل الرأسمالية.
ك يـ
بالنسبة لماو تس تونغ ،كان المنطلق يقوم عل يضورة الحفاظ وتعزيز التحالف ك يـ
والفلحي  ،الــذين
بي العمــال
ـي ،ولـ ــذلك دافـ ــع مـ ــاو تس تونـ ــغ عل ي ـ ـ
كـ ــانوا يشـ ــكلون الغالبيـ ــة العظم مـ ــن سـ ــكان الصـ ـ ك ي
ض ورة بنـ ــاء وتطـ ــوير
ــ
ي
يعن
اع  ،بم ــا ـ ـ
الص ــناعات الخفيف ــة ،ولي ــس فق ــط الص ــناعة الثقيل ــة ،وبش ــكل م ــوازي ل ــذلك دع ــم القط ــاع الزر ـ ـ
ت
الشياكية ،والعمل عل تقدمها.
الجماهي لبناء
العتماد عل الغالبية العظم من
ك
ت
ـوفيان مس ــاعداته ودعم ــه
ـهية ،خاص ــة بع ــد م ــا قط ــع التح ــاد الس ـ
تس تون ــغ الش ـ ك
وهك ــذا ج ــاءت مب ــادرات م ــاو ـ ـ
ـي ،المتمثلــة يف "القفــزة الكــيى إل المــام" وخلــق الكومونــات الشــعبية ســنة  ،1957وإطلق حركــة ت
للصـ ك ي
اليبيــة
ل
ـ
الش ـ تـياكية يف بداي ــة  ،1960وك ــل ه ــذه المب ــادرات ك ــانت يف س ــياق ع ــام ك يـ ـ
تمي بالصاع ض ــد القي ــادة التحريفي ــة
ــ
ــ
ت
للحزب الشيوع للتحاد السوفيان .لكــن هـذه المبـادرات لــم تمنــع العناض القياديــة اليمينيــة داخـل الحـزب مـن
الســتمرار يف تعزيــز نفوذهــا داخلــه ،مســتفيدة مــن الصــعوبات الـ تـن ت
اعيضــت "القفــزة الكـ لـيى إل المــام" ،نتيجــة
ـ
ي
ت
كــوارث طبيعيــة تمثلــت ـف تعـاقب ســنوات مـن الجفــاف ،ثـم قطــع المسـاعدات القتصـادية للتحــاد السـوفيان،
إضافة إل أعمال التخريب من طرف ك ي
اليمي وأعـداء الثـورة .وبنـاءا عليــه ،حــاولت القيـادة اليمينيـة داخــل الحـزب
التغييات الش ـ تـياكية ي ـ
ماوتس تون ــغ .وبع ــد مراجع ــة وتأم ــل،
وضب الحملت السياس ــية ال ـ تـن ق ــام به ــا
توقي ــف
كـ
ـ
ي
ت
ت
يـ
وف
تس تون ــغ عن ــد الحص ــيلة الول لبن ــاء الش ــياكية ،وط ــرح الس ــأال ،وهوكي ــف تبن الش ــياكية ،ـ
توق ــف م ــاو ـ
ي
تلف الســقوط ي ـف التجربــة الســوفياتية،
نفــس الــوقت تحتفــظ الطبقــة العاملــة بالســلطة السياســية الثوريــة ،ثــم ـ
حيــث أصــبحت بورجوازيــة الدولــة تتحكــم يف الدولــة والحــزب ،ولــم تكــن الصـ ك ي
ـي بعيــدة عــن نفــس هــذا التجــاه،
ـ
ي
حيث بدأت تتشكل عناض بورجوازيـة دولـة ،تتحكــم ـف دواليــب الدولـة والحـزب ،وظهـر للعيـان أن مـا يهـدد بنـاء
ت
الشياكية  ،ليس فقط بقايا البورجوازيـة القديمـة ال تـن تـم القضـاء عليهـا ،ولكــن عناض بورجوازيــة جديـدة بـدأت
تتشكل ،وهذا ما أكدته التجربة السوفياتية.
وجاءت اللحظة الحاسمة ت
الن جعلت ماو تس تونغ يبدع طريقة ثورية جديدة لهـزم هـذه البورجوازيــة الجديــدة
ت
اليوليتاري ــة العظيم ــة" أي القي ــام بث ــورة جدي ــدة داخ ــل
وض ــمان التق ــدم نح ــو الش ــياكية ،إنه ــا "الث ــورة الثقافي ــة ل
ي
ي
ـاهي باليديولوجيـ ــة
ف جـ ــدول العمـ ــال عـ ــن طريـ ــق تعبئـ ــة وتسـ ــليح الجمـ ـ ك
يعن وضـ ــع الثـ ــورة ـ ـ
الثـ ــورة ،مم ــا كـ ــان ـ ـ
ت
الشياكية والمجتمع الشيوع.
اليوليتارية بهدف التقدم نحو بناء
ل
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اليوليتاريــة عل مجموعــة مــن التصــورات والمبــادئ يمكــن تلخيصــها بعجالــة
وتقــوم أطروحــات الثــورة الثقافيــة ل
فيما يل :
 – 1القرار بأن المركز العام للبورجوازية الجديـدة يوجـد داخـل الحـزب نفسـه ،حيــث تتمركــز الســلطة السياسـية
والديولوجيــة ،إن هــذه الفكــرة قــد فاجــأت أغلــب الح ـزاب الشــيوعية ي ـف العــالم آنــذاك ،لنهــا لــم تكــن تــدرك أن
البورجوازية ت
ا
وموط قدمها داخل المجتمع الش تـياك نفسـه ،وهـذا
الن كانت تهدد التجربة الثورية تجد قاعدتها
ي
ت
ت
ف بقايـ ــا المجتمـ ــع القـ ــديم وعناض
يخـ ــالف الطروحـ ــة الـ ــن كـ ــانت تـ ــرى الخطـ ــر المهـ ــدد للمجتمـ ــع الشـ ــياك ـ ـ
البورجوازية المنحلة ي
ل
الخارج.
وف التهديد
ك يـ
التميي ك يـ
بي الشـكال القانونيـة للملكيــة
 – 2لــم تكـن الطروحـات الســابقة للحركــة الشــيوعية العالميــة قائمـة عل
وبي علقات النتاج الفعلية ،أي العلقات الجتماعيــة ،رـ
ك ي
فتشيك وسـائل النتـاج قانونيـا بجعلهـا ملكـا للدولــة لـم
يك ــن كافيــا لضــمان الس ـ كـي نح ــو الش ـ تـياكية ي ـف وق ــت ظل ــت في ــه علقــات النت ــاج والعلقــات الجتماعي ــة تخض ــع
لقـ ــانون القيمـ ــة ،وحيـ ــث الطبقـ ــة العاملـ ــة فقـ ــدت سـ ــيطرتها عل سـ ـ كـيورة النتـ ــاج والعمـ ــل ،علمـ ــا أن المخطـ ــط
ـاهي مغيبـ ــة عل مسـ ــتوى البل ــورة وعل
القتصـ ــادي نفس ــه ل يتنـ ــاقض جوهري ــا م ــع الرأسـ ــمالية إذا ظلـ ــت الجمـ ـ ك
مس ــتوى التحك ــم ي ـف التنفي ــذ ،إض ــافة إل ه ــذا وذاك ،ف ــإن المجتم ــع الش ـ تـياك ه ــو بالدرج ــة الول ف ـ تـية انتقالي ــة
وليس نمط إنتاج ا
نهان ،بل لحظة يضورية للنتقال نحو الشيوعية.
السي ضد التيار أو "السباحة ضد التيـار" كمبـدإ ماركس م ي
لينين لمواجهـة
 – 3لقد بلور ماو تس تونغ شعار " ك
ـ
ـ
اليوليتاري ضد الخط البورجوازي.
المواقف الخاطئة داخل الحزب والدفاع عن الخط ل
اللينينيي هـو جــزء ل يتجـزأ مــن نظريــة الصاع ك يـ
ك يـ
إن هذا المبدأ الذي يجب أن يتشبت به جميع المار ك ي
بي
كسيي م
ك يـ ـ
اليوليت ــاري والخ ــط البورج ــوازي داخ ــل الح ــزب ،و الخ ــط الش ـ تـياك والخ ــط الرأس ــمال داخ ــل
الخطي  ،الخ ــط ل
الدولة.
ت
الطبف ال ــذي
إن ق ــانون تط ــور الحـ ـزاب الش ــيوعية يخض ــع لق ــانون التن ــاقض الم ــادي الج ــدل ولق ــانون الصاع
ــ
يســتمر ي ـف المرحلــة الش تـياكية ،وباعتبـاره كـذلك يعتمـد عليهمـا كمنظـور وتصـور لحيــاة وتطـور الحــزب عـ لـي إرجـاع
ت
الطبف وإل قانون الصاع ك ي
بي الجديد والقديم.
الخلفات الجوهرية إل طابعها
 – 4تقـوم جــل هـذه التصــورات عل مفهـوم ماركس م ي
تس تونـغ قـد بلــوره منــذ
لينين لخــط الجمـ ك
ـ
ـاهي كـان مــاو ـ
ـ
ت
ذان الحــزب المرافــق لحملت التقــويم بالســتفادة مــن دروس 19
أربعينــات القــرن  20ضــمن سـ كـيورة نقــد ونقــد ـ
والخيات الثورية ت
المسية الطويلة.
الن كانت آخرها آنذاك
سنة من التجارب
ك
ل
ي
ت
تغييا ي ـف نظــام الملكيــة عـن طريـق
اليوليتارية الصينية ليست فقط ك
 – 5إن الشياكية ف منظور الثورة الثقافية ل
التأميمــات واســتملك وســائل النتــاج مــن طــرف الدولــة ،وإن الشـ تـياكية كــذلك ه تثــوير ي ـ
للبن الفوقيــة بالكامــل
ـ
ت
وغي منقطعــة مــن
يمــس المأسســات السياســية ومأسســات اليبيــة والثقافــة والديولوجيــا .إنهــا معركــة متواصــلة كـ
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ي
ف المجتمـ ــع ،ومـ ــن أجـ ــل ذلـ ــك تحتـ ــاج
اليوليتاريـ ــا والجمـ ـ ك
أجـ ــل أن تسـ ــود ل
ـاهي الكادحـ ــة سياسـ ــيا وإيـ ــديولوجيا ـ ـ
ت
الشياكية والنتقال إل الشيوعية ،يقول ماو تس تونغ :
والجماهي إل ثورات مستمرة لتحقيق
اليوليتاريا
ك
ل
"إن النضال ضـد مـن هـم ي ـف السـلطة ،ويتبعـون الطريـق الرأسـمال هـو المهمـة الرئيسـية ،لكنـه ليـس الهـدف بشـكل
من الشكال ،بل إنه حل مشكل مفهوم العالم والقضاء عل جدور التحريفية".
)من خطاب لماو تس تونغ أمام وفد عسكري ي
ألبان سنة . ( 1967
ي
إن الهزيمة ت
ـتني  ،1976وذلـك مـن خلل
تس تونـغ ـف شـ ل
الن تعرض لها الخط الثوري ل
اليوليتاري بعد وفاة ماو ـ
ي
ينف ول يبخ ــس قيم ــة الطروح ــات والس ــهامات
النقلب ال ــذي ق ــام ب ــه ه ــوا كي ــو فين ــغ ودين ــغ كس ــياو بين ــغ ل ـ ـ
تس تون ــغ كت ــب يق ــول س ــنة  1967قب ــل
الك ـ لـيى للث ــورة الثقافي ــة ل
اليوليتاري ــة الص ــينية العظم ،علم ــا أن م ــاو ـ ـ
الهزيمة بسنوات :
ي
فف المســتقبل ســتقوم ثــورات مــن
"إن الثــورة الثقافيــة لاليوليتاريــة العظم الحاليــة ليســت إل الول مــن نوعهــا ،ـ
ي
يـ
وف مراحـل مختلفــة [... ] .كــل أعضــاء الحــزب والســكان يجــب أن يحتــاطوا مــن العتقــاد بــأن
هــذا النــوع بالصورة ـ
سيسي عل أحسن ما يرام بعد ثورة ثقافية أول أو ثانية أو ثالثة أو رابعة"
كل رسء
ك
إن هــذا الطــرح الــذي يجعــل مــن المرحلــة الشـ تـياكية سلســلة مــن الثــورات المتواصــلة مــن أجــل انتصــار دكتاتوريــة
ك يـ ـ
اليوليتاري ــا ،وانتص ــار رـ ـ
والتميي
المش وع الش ـ تـياك الس ــاع إل القض ــاء عل ك ــل أش ــكال الس ــتغلل والض ــطهاد
ل
تس تونـغ الـذي جعـل مــن
العنصي والجنس عل طريق بناء المجتمع الشيوع ،ليجد مـا يأسـس لــه عنـد مــاو ـ
الثورة حقا أسم من كل الحقوق ،وما لييره فلسفيا وأخلقيا عندما يقول:
"إن الماركسية تتضمن آلف الحقائق )المبادئ( ،لكن يمكن تلخيصها يف جملة واحدة  :لنا الحق يف أن نثور" .
وه أعل م ــا وص ــل إلي ــه العق ــل
ه ال ــدروس ال ـ تـن تق ــدمها الث ــورة الثقافي ــة ل
اليوليتاري ــا الص ــينية العظم ،ـ ـ
تلك ــم ـ ـ
العلم للثــورة العالميــة ،ومنــه يجــب النطلق نحــو آفــاق جديــدة للثــورة العالميــة ،وليــس النكــوص والرجــوع إل
ـ
ـ
ي
التحريفيي الــذين يحــاولون عبثــا إرجــاع عقــارب الســاعة إل الــوراء ،معتقــدين أنهــم يجــدون
الــوراء كمــا كـ كـثي مــن
ك
الحــل ي ـف محطــات قـد تـم تجاوزهـا ،فيعــودون بالحركــة الشـيوعية العالميــة القهقــرى .وقـد حـان الــوقت لتصــحيح
هذه الخطاء والعودة إل جادة الصواب بناءا عل المنهج الدياليكتيك والمنهـج المـادي التـار ي
يج ،بـدل الختبـاء
وراء "نظرية الزر" ،أو نظرية المأامرة .
تس تون ــغ ،بمناس ــبة ال ــذكرى  68لنتص ــارها،
إن الوق ــوف عل إنج ــازات الث ــورة الص ــينية العظيم ــة بقي ــادة م ــاو ـ ـ
لح ــافز ق ــوي للتعري ــف ب ــالثورة الص ــينية وإنجازاته ــا ومس ــاراتها ومراحله ــا وأطواره ــا وإس ــهاماتها ،كم ــا ه ــو مناس ــبة
ليني وسـ ك ي
اللينين الثــوري العظيــم ،الــذي ســار عل نهــج ك ي ـ
ي
ـتالي ،وقــدم
كس م
ـ
لدراســة الفكــر الثــوري لقائــدها المار ـ
ت
الميياليـ ــة العالميـ ــة
اسـ ــهامات عظيمـ ــة للثـ ــورة العالميـ ــة ،ل تسـ ــتطيع كـ ــل ال يـ ــاذيب والفـ ــياءات الـ ـ تـن تطلقهـ ــا ل
ومختلف التيــارات التحريفيــة أن تمحيهـا .ول يمكـن أيضـا فهـم الثــورة الصـينية وفكــر قائـدها دون دراسـتها دراســة
عميقة والستفادة من مختلف الطروحات ت
الن بلورتها أو ساهمت يف تعميقها.
عاشت الذكرى الثامنة والستون لنتصار الثورة الصينية العظيمة
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ك ي
ي
ـيوعيي ،لمــدعوون إل القيــام بــذلك،
اللينين اليــوم ،والجيــل الجديــد مــن الشـ
كس م
ـ
وإن الشــباب الثــوري المار ـ
ي
كس م
كثية ك
وتنتظرهم مهام ك
وكبية ـف هـذا الشـأن ،فـالثورة الصــينية ل يمكـن فهمهـا إل ضـمن ســياق الفكــر المار ـ
ي
اللينين  ،ف ــالثورة الديموقراطي ــة الجدي ــدة ف الص ـ ك ي
ي
ـي ،ل يمك ــن ،لدراك جوهره ــا واس ــتنكاه عمقه ــا ،فص ــلها ع ــن
ــ
ـ
الطروح ــات اللينيني ــة ح ــول الث ــورة المتواص ــلة ع ـ لـي مراح ــل ،وخ ــارج الطروح ــة اللينينيـ ــة القائل ــة ب ــأن الث ــورات
ي
اليوليتاريــا
المييالي ــة ل ــم تعــد م ــن مهــام البورجوازيــة ،بــل تقــع عل عــاتق ل
الديموقراطي ــة البورجوازيــة ـف مرحلــة ل
الثورية المستندة عل التحالف العمال الفلج لتحقيق الثورة الديموقراطيــة مـن الطـراز الجديـد ،كمـا أن ســلطة
الدكتاتوريــة الشــعبية ،الـ تـن تنبــع مــن الثــورة الديموقراطيــة الجديــدة ،ل يمكــن فهمهــا خــارج الطروحــة الماركســية
المســتمدة مــن الثــورات الديموقراطيــة ي ـف أوربــا  ) 1848انظــر حالــة ألمانيــا آنــذاك وكتابــات مــاركس وانجلــز ي ـف
الموضــوع( ،وكــذلك خــارج الطروحــة اللينينيــة الـ تـن بلورهــا ك يـ
ليني بالنســبة للتجربــة التاريخيــة الروســية ،وذلــك ي ـف
س ـ ــياق مواجه ـ ــة الطروح ـ ــات ت
ي
ونعن هن ـ ــا طبيع ـ ــة ومه ـ ــام الث ـ ــورة
اليوتس ـ ــكية والمنش ـ ــفية خلل ث ـ ــورة ،1905
ـــ
الديموقراطي ــة البورجوازي ــة يف روس ــيا ،حي ــث بل ــور ك ي ـ
ليني طبيع ــة س ــلطتها ي ـف ش ــعار "الدكتاتوري ــة الديموقراطي ــة
ـ
ك يـ
اليوليتاريــا ) انظــر
الثوريــة للعمــال
والفلحي " كســلطة سياســية نابعــة مــن ثــورة ديموقراطيــة بورجوازيــة بقيــادة ل
ي
ت
الشياكية الديموقراطية ف الثورة الروسية" ك ي
ليني( .
"خطتا
الجماهي الذي بلوره ماو تس تونغ بشــكل كـ كـبي ل يمكــن فهمــه خـارج إدراك عميــق للمفهــوم المـادي
كما أن خط
ك
ي
تس تونــغ( ،ول يمكــن قيــادة ثــورة ناجحــة بــدون اســتيعاب
الجــدل للمعرفــة )انظــر " ـف الممارســة العمليــة" مــاو ـ
ق ــانون التن ــاقض لتحدي ــد الس ـ تـياتيجية الثوري ــة والتكتي ــك الث ــوري ومراحلهم ــا ت
وفياتهم ــا وتحالفاتهم ــا وأس ــاليب
وغي العدائي ــة والجاب ــة ع ــن س ــأال  :م ــن ه ــم أص ــدقاء الث ــورة وم ــن ه ــم أع ــداؤها ؟
حس ــم التناقض ــات العدائي ــة ك ـ
ت
وتحديــد التحالفــات التكتيكيــة والســياتيجية ،والتحالفــات السياســية والتحالفــات الطبقيــة ،ول يمكــن فهــم هــذا
أو ذاك بــدون العــودة إل ك ي ـ
ليني والطلع عل برنــامجه حــول الــديالكتيك ،وقــد قــام مــاو بتطــبيق قــانون التنــاقض
عل خمس أطروحات أساسية تنتم إل حقل المفاهيم الديالكتيكية.
ت
ي
تس تونـغ )انظــر كتـاب
إن العلم العسكري الماركس م اللينين من خلل الكتابات السياتيجية الساسية لماو ـ
"ســت مقــالت عســكرية" لمــاو تس تونــغ( قــد يـ
اغتن وار تـتف إل مســتويات عليــا ،وقــد كــان لهــذا التطــور انعكــاس
ـ
ي
ي
كـ كـبي عل الثــورات ي ـف بلــدان مــا يســم بالعــالم الثــالث مســاهما بــذلك ـف تقــدم حركــة التحــرر الــوطن عـ لـي العــالم،
الـ تـن كــانت تشــكل ي ـف لحظــات تاريخيــة "منطقــة عواصــف ثوريــة" عنــدما كــان التجــاه العــام ي ـف العــالم هــو الثــورة،
وحي كان "ري ــح ر
ك ي
تعبي ماو تس تونغ.
الشق ينتص عل ري ــح الغرب" عل حد ك
كمـ ــا أن تجربـ ــة بنـ ــاء الش ـ ـ تـياكية قـ ــد اغتن ـ ــت بـ ــدروس الثـ ــورة الثقافيـ ــة الص ـ ــينية العظم،الـ ـ تـن قـ ــدمت للثـ ــورات
ت
ت
الشياك.
الشياكية المقبلة تجارب ملموسة وأدوات نظرية وفكرية تجيب عل تحديات البناء
إن ال ــوقت ق ــد ح ــان لدراس ــة ه ــذه التجرب ــة العظيم ــة وال ــدفاع عنه ــا ض ــد محرفيه ــا ومش ــوهيها وض ــد ال ي ــاذيب
ك يـ
والفـ تـياءات المنســوجة حولهــا ،والـ تـن مــع الســف قــد اخ ـ تـيقت صــفوف الماركسـ ك ي
اللينينيي أنفســهم ،وإن
ـيي م
ي
تبن ضح إرثه ــا الث ــوري خ ــارج الطروح ــات
الحرك ــة الماركس ــية م اللينيني ــة المغربي ــة م ــا ك ــان له ــا أن تق ــوم ول أن ـ
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اليوليتارية الصينية العظم ،أو خارج الطروحــات
الماركسية م اللينينية للثورة الصينية وخاصة الثورة الثقافية ل
ي
الماركسية م اللينينية ت
اللينين الثوري الجديد للحركة الشيوعية العالميــة بعـد أن
الن شيدت الخط الماركس م
ت ي
ر
الس ء الــذي قــد ســاهم ي ـف إعطــاء زخــم جديــد للثــورة العالميــة،
ســقط التحــاد الســوفيان ـف براثــن التحريفيــة ،ـ
ونشــأت عل إثــره الحركــات والح ـزاب الماركســية م اللينينيــة الجديــدة ي ـف العــالم )انظــر عل ســبيل المثــال فقــط
" ت
ي
الصين. ( 1963،
اقياح حول الخط العام للحركة الشيوعية العالمية" الحزب الشيوع
تس تونـغ بعـد وفـاته ،معتـ لـيين
إن الذين أصدروا حكمهم بالعدام عل الثورة الصينية وعل قائـدها الثـوري مــاو ـ
ي
ت
غي ش ــيوع ق ــد ف ــاتهم أن الخ ــط
وغي اش ــياكية ،والث ــان مج ــرد قائ ــد بورج ــوازي كـ ـ
الول مج ــرد ث ــورة بورجوازي ــة كـ ـ
ك يـ ـ
اللينينيي الث ـ ك ي
ك يـ ـ
بي الماركس ـ ك ي
الحم ــر الفاص ــل  -يف الم ــس كم ــا الي ــوم م ك يـ ـ
والتحريفيي ه ــو الس ــهامات
ـوريي
ـيي م
ــ
الكيى للثورة الصينية العظم ،وللحديث بقية ...
ل

عاشت الذكرى  68لنتصار الثورة الصينية الشعبية العظم !
عاش قائدها الثوري العظيم ماوتس تونغ!
فاتح أكتوبر 2017
عل محمود
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