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عاشت الذكرى الثامنة والستون

لنتصار الثورة الصينية العظيمة
 

 ـــ فاتـــح أكتـــوبر مـــن ســـنة  68تحـــل اليـــوم الـــذكرى 
دخلـــت الطلئـــع 1949لنتصـــار الثـــورة الصـــينية العظيمـــة، ففي

، النت  ستصــبح عاصــمة الثــورة العالميــة ي ، بقيادة ماو تس  تونغ مدينة بكيك الول لجيش التحرير الشعنل  الصيني 
  خطاب شهيك قال فيه 

ي الشعبية، النت  أعلن ماو تس  تونغ عن ولدتها في :وعاصمة جمهورية الصيك

ي بأنه " لقد وقف الشعب الصيني  عل رجليه" ي والرجعييك يالييك ومذكرا الميل

ي بعد اليوم"و" لن يصبح الصينيون بعد اليوم شعبا من العبيد" ".لن تهان الصيك

ــــ أكتــــوبر  32هكــــذا وبعــــد   
اكية البلشــــفية في ية مــــن قيــــود 1917ســــنة مــــن انتصــــار الثــــورة الشــــيت ــــ تحــــرر ربــع البشر

ادوريــة، لتنطلــق مرحلــة جديــدة مــن تاريــــخ المســار الثــوري الصــيني  ياليــة والكميل القطاعيــة وأغلل الســيطرة الميل
ي ، والقضاء عل الستغلل والضطهاد الطبقييك اك  .نحو بناء المجتمع الشيت

 ــ روسـيا، الـنت  دشــنت
اكية العظم في امنــة مــع الــذكرى المئويــة لنتصــار الثـورة الشــيت ي وتحــل ذكــرى هـذه الســنة ميت

اكية يالية وانتصار الثورات الشيت .عصا جديدا، هو عص الميل

ق عمومـا، اكية أثر عظيم عل بلــدان المسـتعمرات وأشــباه المســتعمرات وبلـدان الشرــ لقد كان لثورة أكتوبر الشيت
  خطابه بمناسبة الذكرى الول لنتصار ثورة أكتوبر، حيث قال 

ي في :وذلك للسباب النت  ذكرها جوزيف ستاليك

  أنها "
:إن المغزى العالم  العظيم لثورة أكتوبر يتمثل بصورة رئيسية في

1 – وسعت إطار المسألة القومية، إذ حولتها من مسألة جزئية خاصة بالنضال ضد الضطهاد القــوم  بأوربــا إل 
يالية .مسألة عامة متعلقة بتحرر المم المضطهدة و المستعمرات وشبه المستعمرات من نيك الميل

ا قضــية تحــرر – 2 ــ بــذلك دفعــت كــثيك  ــ تحقيــق هــذا التحــرر، وه 
أتاحت إمكانية عريضة، وشقت طرقا واقعية في

يالية ق، واجتذبت هذه المم إل التيار العارم للنضال الظافر ضد الميل   الغرب والشر
.المم المضطهدة في

3 – ق المســـتعبد، إذ خلقـــت جبهـــة جديـــدة مـــن الثـــورات ضـــد  ـــ اك  والشر ـــ الغـــرب الشـــيت ي أنشـــأت بـــذلك جشا بيك
ق   الشر

  الغرب، عيل الثورة الروسية، إل المم المضطهدة في
وليتاريا في يالية العالمية تمتد من اليل "الميل

  مقالة ماو تس  تونغ (
")حول الديموقراطية الجديدة"ورد المقتطف في

يـــ ، حيــــث كــــان أغلــــب المثقفيك ي ا داخـــل الصــــيك  ـــ روســـيا صــــدى كــــبيك
اكية في هكــــذا، فقـــد كـــان لحــــداث الثــــورة الشــــيت

 ــ البلد،
ادوري في ياليــة والنظــام القطــاع  والكمـيل ي مـن الهيمنــة الميل المتنورين يبحثــون عــن طريــق لخلص الصـيك
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 ــ هــذا الصــدد 
وطيلــة". إن دووي مــدافع ثــورة أكتــوبر حمــل إلينــا الماركســية م اللينينيــة": يقــول مـــاو تس ــ تونــغ في

فون بــذلك، حيـــث يقـــول مـــاو تس ـــ تونـــغ  ف": المســـار الثـــوري الصـــيني  ظـــل الشـــيوعيون الصـــينيون يعـــيت إننــا نعــيت
ي الذين أعطونا أسلحة، وهذه السلحة لم تكن مدافع رشاشة بل الماركسـية ي وستاليك بفضل ماركس وانجلز ولينيك

." م اللينينية

 ــــ مــــأتمر أول بتاريــــخ 
ي الوائــــل في يــــ الصــــينييك ي م اللينينييك ي الماركســــييك يونيــــو 30وبالفعــــل التــــأم شــــمل الشــــيوعييك

.ليأسسوا الحزب الشيوع  الصيني  1921

 ــ
 ــ أحــد المنــازل المبنيــة بــالطوب الرمــادي في

ــ المنطقــة الفرنســية لمدينــة شــنغهاي، في  
انعقــد هــذا المــأتمر الول في

ــ هــانجون ملــك  ي القــدام ل  ــ عنــوان رقــم (أحــد المتعــاطفيك  
ل في يــ زنقــة 50، زنقــة هــوان غــنل  أو الرقــم 76كــان الميي

ل )وان تــس ســابقا يــ  ــ مجمــوع 57منــدوبا أتــوا مــن ســت أقــاليم وبلــديات، يمثلــون  13، وقــد اســتقبل الميي
عضــوا في

ي كلها ة مـن السـنة الدراســية،. الصيك  ــ هـذه الفـيت
 ـ مدرسـة البنـات، الـنت  كـانت مغلقـة في

وقد تـم إسـكان المــأتمرين في
ل يــ  ــ هـذا المــأتمر. وتوجــد قــرب الميي

يــ الـذين ســاهموا في ي توسيو ، ليـدا: مــن بيك  الــذي كــانتونـغ تس ـ ومـاو، زاو تشيك
وســتنتقل أعمــال المــأتمر إل مكــان آخــر حينمــا كــان البــوليس الفرنس ــ عل أهبــة اعتقــالهم،. هونــانيمثــل إقليــم 

 ــ قلــب مدينــة نانلتستمر أعماله فوق مركب عل بركة 
 ــ إقليــم جياكسينغ  في

يـ جيجيـانغ في ،هـانغ زو و شـنغهايبيك
ــ   

يــ 1921يونيــو  31واجتمــع أول مكتــب مركــزي للحــزب في ي توســيو ، وعيك للتنظيــمزانــغ غوطــاو كاتبــا عامــا و تشــيك
.هونان وأصبح ماو مسأول عن منطقة 

ــــ إعــــادة  
، الــــذي ســــيلعب دورا هامــــا في ي بقيــــادة الحــــزب الشــــيوع  الصــــيني  ــــ الصــــيك  

هكــــذا انطلــــق المســــار الثــــوري في
 ــــ نفــــس الــــوقت حركــــة التحــــرر الــــوطني  للشــــعوب والمــــم

وليتاريــــا العالميــــة، محفــــزا في إطلق الحركــــة الثوريــــة لليل
 ــ المســتعمرات وشــبه المســتعمرات، وقــد جــاء هــذا الــدور بعــد هزيمــة الثــورة اللمانيــة ســنة 

1919المضــطهدة في
ياليــة العالميــة الثانيــة   أوربا عامة، مما اطلق لهيب الحـرب الميل

  إيطاليا وفي
  المانيا والفاشية في

وصعود النازية في
ي يالييك ي والميل ي والفاشييك وليتاريا وشعوب العالم عل يد مجرم  الحرب النازييك .النت  كانت مجزرة لليل

ات مختلفــة وتــوجت 28اســتمرت المرحلــة الول مــن الثــورة الصــينية بقيــادة الحــزب الشــيوع   ســنة، مــرت بفــيت
وجــد نفســه أمــام بلــد مقســم خاضــع لســيطرة 1921، فعنــدما تأســس الحــزب ســنة 1949بانتصــار فاتــح أكتــوبر 

ي إل مناطق نفوذ تابعة للــدول الســتعمارية وه ـ  يالية، النت  قامت بتقسيم الصيك تغــال، فرنســا،: القوى الميل اليل
 ــ. بريطانيا، إيطاليا، المانيا، اليابان و الوليات المتحدة المريكية

وكان الشعب الصيني  خاضــعا لســتغلل وحسر
ياليــــة، وكــــان الشــــعب ي مــــع مختلــــف القــــوى الميل ادور المتحــــالفيك ي والكمــــيل مــــن طــــرف أمــــراء الحــــرب والقطــــاعييك
الصــيني  يــرزح تحــت طائلــة الفقــر المــدقع والبــأس البشــع والجهــل والميــة وســيادة الفكــار الرجعيــة، لكــن تاريــــخ

ــــ بالنتفاضــــات والثــــورات ضــــد القطــــاع وضــــد الســــتعمار  ا ، مقاومــــة(الشــــعب الصــــيني  ملنك ــــ ي انتفاضــــات الفلحيك
ــ مقاومــة الشــعب الصــيني  للقــوى 20وبدايــة القــرن  19، وقــد عــرف القــرن ...)الحركــات القوميــة   

تطــورا هــائل في
ياليــة، وعرفــت ســنة  الــذيالكيومنتــانغ، ثــورة ديموقراطيــة بقيــادة الحــزب القــوم  الصــيني   1911الرجعيــة والميل

.1913لكن هذه الحركة تم سحقها سنة ، كان يقوده صن يات صن
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مســــــلحا بــــــدروس النتفاضــــــات والثــــــورات الســــــابقة، وبعــــــد اكتشــــــاف الماركســــــية م اللينينيــــــة، وتأســــــيس الحــــــزب
، وبعــــــد تجــــــارب مريــــــرة مــــــع الخطــــــوط اليمينيــــــة واليشاوية داخــــــل الحــــــزب، وبعــــــد اســــــتخلص دروس الشــــــيوع 
، اســــــتطاع أن يصــــــوب ســــــهم ــــــ ــــــ م لينيني  النجاحــــــات والفشــــــلت ، بــــــرز مــــــن داخــــــل الحــــــزب قائــــــد ثــــــوري ماركس 
ي الحقائق العامة للنظريــة الثوريـة والخصـائل الماركسية م اللينينية الثورية نحو هدف الثورة الصينية، رابطا بيك
الملموسة للثورة الصينية، إنه ماو تس  تونـغ، الـذي اســتطاع أن يأسـس لخــط الثـورة الصــينية عل أسـس علميــة

ــــ فيمـــا بعـــد صــــبغة عالميــــة مـــن قبيــــل   التحليــــل: "وملموســــة، مــــن خلل مجموعــــة مـــن النصـــوص الــــنت  ستكتس 

ــ للمجتمــع الصــيني   
يــ"الطبفت  ــ هونــان بصــدد حركــة الفلحيك

ارة أحرقــت ســهل"، "، تحقيقــات في ــ قضــايا"، "رب شر
اتيجية الثورية   التناقض"، "الديموقراطية الجديدة"، "السيت

  الممارسة العملية"، "في
" ...في

ة داخل الحـزب المراهنـة عل هكذا، بالقطع مع مفاهيم البورجوازية الوطنية الصينية، ومع الطروحات المنتشر
ــــ النضــــال الثــــوري،  

ــــ الفقــــراء في ي ــــ المــــدن، وبفهمــــه للــــدور المركــــزي للفلحيك  
ــــ وعل تطــــور النتفاضــــات في ي المثقفيك

ء الــذي أدى إل بنــاء الدوات الثلث للثــورة، اي الحــزب الشــيوع   ــ
اتيجية الثوريــة للحــزب، السر وبتحديــد الســيت

والجيــــش الحمــــر والجبهــــة الوطنيــــة الديموقراطيــــة الثوريــــة، توصــــل ماوتس ــــ تونــــغ إل تحديــــد طبيعــــة المرحلــــة
يـــ الول للثـــورة الصـــينية، مرحلـــة الثـــورة الديموقراطيـــة الجديـــدة، محـــددا أهـــدافها ومهامهـــا، وذلـــك عـــيل الربـــط بيك
ــــــ الهــــــداف ي ــــــ الســــــتقلل الــــــوطني  وتوحيــــــد البلد، وبيك  

ــــــ الثــــــورة الزراعيــــــة وفي  
المهــــــام الديموقراطيــــــة، المتمثلــــــة في

اكية المقبلـــة ـــ تونـــغ خطهـــا. الشـــيت اتيجية الثـــورة الديموقراطيـــة الجديـــدة الـــنت  حـــدد ماوتس  كـــل هـــذا ضـــمن اســـيت
اتيجية الــنت  أدت اتيجية الحــرب الشــعبية الطويلــة المــد، هــذه الســيت العســكري عــيل بلــورة المبــادئ العامــة لســيت
 ـــ مختلـــف مراحـــل الحـــرب الثوريـــة ضـــد جيـــوش القطاعيـــة و أمـــراء الحـــرب

إل انتصـــار الجيـــش الحمـــر الصـــيني  في
  وضد جيوش الكيومنتانغ المدعمة من طرف الوليات المتحدة المريكية

.وضد الجيش الياباني

 ــ تصــليب عــوده وتكــوين أطــره
لقد مر الحزب الشيوع  الصيني  من مراحل بالغة التعقيد والصعوبة، ستساهم في

 ـــ تحـــالف مــــع الكيومنتــــانغ بـــدعم مـــن المميـــة
السياســــية والعســــكرية المتمرســـة، هكـــذا، وبعـــد دخـــول الحـــزب في

  ظــل خــط يميني ــ قــاده 
ي تو سـيوالشيوعية، وفي  كــان يراهــن عل الوحــدة مــع الكيومنتــانغ بــدون مبــادئ كــادتتشيك

، الــذي تعــرض بعــد وفــاة زعيــم الكيومنتــانغ  مــا عل الحــزب الشــيوع  الصــيني   ــ قضــاءا ميل
،أن تقضي ي صــن يــا تصــيك

ادورتشان كاي تشـيك واســتيلء  ي ومــدافعا عــن الكومــيل عل قيــادة الحــزب، والــذي كــان معروفـا بعـدائه للشــيوعييك
ي الكبـار، فقـام بـانقلب عل الحـزب الشــيوع  الـذي تعـرض لمذابـح رهيبـة لطـره ي القطـاعييك ي العقـارييك والملكيك

ي    الصيك
ة الحرب الهلية الصينية الول بعدما أخذ الكيومنتانغ السلطة في .ومناضليه، لتنطلق مباشر

ـــ ســـياق قمـــع رهيـــب   
أرغـــم الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني  عل العـــودة إل) 1927قمـــع انتفاضـــة شـــنغهاي ســـنة (وفي

  هــذه الظــروف أطلــق مــاو تس ــ تونــغ ورفيقــه . العمل الشي وإعادة بناء ذاته
 ـ في

 ــ جبــالتشو نت
الكفـاح المســلح في

ـــ تونـــغ بإنجـــاز أول أعمـــاله النظريـــة مـــن بينهـــاتســينغ كيــانغ  حيـــث تـــم تأســـيس أول قاعـــدة حمـــراء، وقـــام مـــاو تس 
اتيجية جديدة   ـ الحمـراء السـلطة توجد أن يمكن لماذا"النل الذي يلخل اسيت

ي في ، إل أن أخطــاء1928" الصـيك
قيــادة الحــزب، وأمــام حملت التطويــق الــنت  قــامت بهـا جيــوش تشــان كــاي تشــيك للقاعــدة الحمــراء الول، اتخــذ
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ة طويلــة ابتــداءا مــن  10حيــث ســيقطع الجيــش الحمــر الصــيني  مســافة  1934مــاو تس ــ تونــغ قــرار القيــام بمســيك
  سنة، سيفقد خللها اللف من مقـاتل  الجيــش الحمــر وأعضـاءا مـن الحــزب

لقـد كـان الهــدف مــن. آلف كلم في
، وهكـــــذا ســـــمحت ة الطويلـــــة الملحميـــــة، هـــــو الحفـــــاظ عل الجيـــــش الحمـــــر الصـــــيني  والحـــــزب الشـــــيوع  المســـــيك

ـــ   
ة الطويلـــة ببنـــاء قاعـــدة ارتكـــاز للجيـــش الحمـــر في ـــ المســـيك  ـــ كـــلشـــهان كس 

ستســـمح بتطـــوير الحـــرب الشـــعبية في
ي ابتــداءا مــن . البلد   للصــيك

وتصــاعد الــوع  الــوطني  القــوم  الصــيني  الــداع  إل 1931ومــع انطلق الغــزو اليابــاني
ة الطويلة قد بدأ يلملم جروحــه ويعــزز   كان الحزب الشيوع  الصيني  عند متم المسيك

التصدي للستعمار الياباني
صــفوفه مــن جديــد، وزادت صــلبته وتقــوت شــوكته، فــدعا الحــزب الشــيوع  إل جبهــة وطنيــة موحــدة لمواجهــة

 ــــ هــــذه الجبهــــة زاد مــــن نفــــوذ وتــــأثيك
ء الــــذي، أمــــام تــــردد حــــزب الكيومنتــــانغ مــــن الــــدخول في ــــ  

، السر  
العــــدو اليابــــاني

ـــ المواقـــع الخلفيـــة  
ـــ كـــل منـــاطق البلد، بـــل حـــنت في  

، الـــذي اســـتطاع إعـــادة بنـــاء ذاتـــه في الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني 
 ــ جبهــة وطنيــة مــع

  النهاية تحت ضغط الرأي العـام الصــيني  مــن الــدخول في
لجيوش الكيومنتانغ، الذي اضطر في

 
 ــ النتصــار عل الجيــش الســتعماري اليابــاني

ء الــذي شــكل أداة فعالــة في ــ  
، السر وبعــد النتصــار. الحــزب الشــيوع 

عل اليابان واستسلمها ، خاض الجيش الحمـر الصــيني  مرحلـة الحـرب الهليــة الثوريـة الثانيــة ضـد نظـام تشـان
كــــاي تشــــيك، وبعــــد مقاومــــة بطوليــــة لمحــــاولت التصــــفية مــــن طــــرف جيــــوش الكيومنتــــانغ بــــدعم مــــن الوليــــات
المتحــــدة المريكيــــة، فقـــد انتقــــل الجيــــش الحمــــر بقيــــادة مـــا وتس ــــ تونــــغ والحـــزب الشــــيوع  إل مرحلــــة الهجـــوم
اتيجل  المضاد، فبدأت مرحلة تحرير المدن الصينية الواحدة تلو الخـرى، إل أن دخـل الجيـش الحمـر إل السيت

 ـ
، وإعلن مـاو تس ـ تونـغ عـن تأسـيس الجمهوريـة الشــعبية الصــينية في يـ عاصمة جمهورية تشان كاي تشيك، بكيك

 .1949فاتح أكتوبر 

ينات مــن القــرن  ــ ــ والعســكري الثــوري،20منــذ منتصــف العشر ات العمــل السياس  ، وبالعتمــاد عل دروس وخــيل
ـــ تونـــغ أن يبلـــور المفـــاهيم الساســـية لخـــط الثـــورة الصـــينية ، وأن وإل بدايـــة أربعينـــات القـــرن، اســـتطاع مـــاو تس 
  العمل الثوري يقوم عل تطــبيق المبــادئ الماركســية م اللينينيــة تطبيقـا

يضع للحزب الشيوع  الصيني  أسلوبا في
 ــ الممارسـة العمليــة"انظر مقالـة (خلقا، بعيدا عن التجريبية 

 ــ التنـاقض"انظــر مقالــة (والدوغمائيــة ") في
وان") في

، أن تقــوم عل مبــدأ المركزيــة الديموقراطيــة يجعــل مــن الممارســة الثوريــة للحــزب، الداخليــة منهــا ومــع الجمــاهيك
  الفـــردي والجمـــاع  المســـتند إل

ومبـــدأ وحـــدة م نقـــد م وحـــدة متجـــددة باســـتمرار وممارســـة النقـــد والنقـــد الـــذانت
  مطلع الربعينات

  هذا السياق استطاع ماو تس  تونغ أن يبلور في
ورة التقويم والتثوير المستمر للحزب، وفي ضي

، كمــا قــام مــاو تس ـــ تونـــغ بتطـــوير العلـــم العســـكري"خـــط الجمـــاهيك"مــا أطلـــق عليـــه فيمــا بعــد ب  20مـــن القـــرن 
، مــــــن خلل بلــــــورة نظريــــــة  ــــــ ــــــ م اللينيني  ــــــ"الحــــــرب الشــــــعبية الطويلــــــة المــــــد"الماركس  ، وإل هــــــذه الحقبــــــة تنتم 

يـ حــول الـديالكتيك وصـياغة  ، مـن خلل تطـوير برنامـج لينيك  
  المجال الفلسفي

نظريــة"إسهامات ماو تس  تونغ في
 ـــ المعرفــة وربــط ذلــك بالمهــام الثوريــة، مــن"التنـــاقض

 ــ نفــس الــوقت قــام بتطــوير نظريــة الماديــة الجدليـــة في
، وفي

  العمل مع الجماهيك 
) .أسلوب التحقيقات(أجل اكتساب أسلوب ثوري في

  سياق هذه المرحلة تبلورت أهم الخطوط لسهامات الثورة الصينية وقائدها الشيوع  ماو تس  تونــغ، الــذي
في

.استطاع أن يبلور المنهجية العلمية لقيادة الثورة 
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، كـان مــاو تس ـ تونـغ1949عند النتقال إل المرحلة الثانية من الثورة الصينية، النت  دشـنها انتصـار فاتـح أكتــوبر 
ـــــ البورجوازيـــــة  ي اكية هـــــو التنـــــاقض بيك ـــــ المرحلـــــة الشـــــيت  

ـــــ في القديمـــــة(قـــــد أدرك بشـــــكل مبكـــــر أن التنـــــاقض الرئيس 
اك  والحــزاب الشـيوعية تعتــيل أن التنــاقض الرئيس ــ) والجديدة   وقت كانت دول المعسكر الشيت

وليتاريا، في واليل
ــ المســتوى الضــعيف لتطــور ي اك  متطــور عل المســتوى السياس ــ وبيك اكية هــو وجــود نظــام اشــيت  ــ الــدول الشــيت

في
 ـــ تاريــــخ الحركـــة

، وهـــو مــا ســـيعرف في القـــوى المنتجـــة الـــذي يمنـــع مـــن تلبيـــة الحاجيـــات الماديـــة الكاملـــة للجمـــاهيك
،" نظريـــة القـــوى المنتجـــة"الشـــيوعية العالميـــة ب  الـــنت  كـــانت تجـــد صـــدى لهـــا داخـــل الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني 
 ـ حيث كان يدافع عنها 

وبالمقابــل قـام مــاو تس ــ تونــغ بتقـديم أطروحتــه الساســيةدينـغ سـياو بينـغ، و ليو شاو سر
اك    ــ المجتمــع الشــيت

ومــن إعطــاء الولويــة للصاع) بورجوازيــة م بروليتاريــا(الــنت  تنطلــق مــن التنــاقض الرئيس ــ في
اكية عـــيل تعزيـــز ســـلطة دكتاتوريـــة ـــ بنـــاء الشـــيت  

ـــ مركـــز القيـــادة، مـــن أجـــل التقـــدم في  
، اي جعـــل السياســـة في ـــ  

الطبفت
ـــ الفوقيـــة وعلقـــات النتـــاج باســـتمرار وتجـــاوز الطـــرح الميكـــانيك  القتصـــادوي ل  وليتاريـــا وتثـــوير البني نظريـــة"اليل

ــــ التحتيــــة القتصــــادية ســــيولد مــــن ذاتــــه طبيعــــة"القــــوى المنتجــــة الــــنت  تعتقــــد بــــأن تطــــوير القــــوى المنتجــــة والبني
اكية للبني الفوقية  .اشيت

يـــ قيـــد حيـــاته، لكنهـــا عـــادت للظهـــور مـــن" نظريـــة القـــوى المنتجـــة"إن   ـــ جوهرهـــا نظريـــة تحريفيـــة حاربــهـــا لينيك
في

اكية وداخــل الحــزاب الشــيوعية ــ الــدول الشــيت  
ت في ، وانتشرــ  

وعل قاعــدة هــذه. جديــد داخــل التحــاد الســوفيانت
ل يهم أن يكـون القـط أبيضـا أو أسـودا، المهـم أن يقبـض"النظرية التحريفية طــرح دينــغ ســياو بينــغ شــعاره الشــهيك 

ان  ــ"عل الفيا
ء بالنسبة للعلقات الجتماعيــة الــنت  تطــورت في  

، مما يعني  أن الخط السياس  ل يهم، ونفس السر
، فما يهم هو النتيجة، أي علينا تطوير القوى المنتجة اك  .المجتمع الشيت

، فقــــد كــــان الســــياق1956إن هــــذه النظريــــة كــــان لهــــا وجــــود قــــوي خلل المــــأتمر الثــــامن للحــــزب المنعقــــد ســــنة 
، حيــث شــكل هــذا المــأتمر  

ين للحــزب الشــيوع  للتحــاد الســوفيانت ــ يــ بانعقــاد المــأتمر العشر العــالم  آنــذاك يتميك
، وبــاتت أطروحــاته ي بقيــادته الخروتشــوفية انقلبــا ضــد الخــط الماركس ــ م اللينيني ــ للثــورة العالميــة بقيــادة ســتاليك
التحريفية تنتشر وسط الحركة الشيوعية العالمية، وبدأت العلقات الصينية م السوفياتية تســيك نحــو التصــاعد

ــــ التــــوتر قبــــل أن تصــــل إل القطيعــــة  
ــــ. في ي   أحــــد رهانــــات الصاع بيك

وكــــان مجــــال تقييــــم تجربــــة التحــــاد الســــوفيانت

 ــ
ي بقيادة خروتشوف والطغمــة الحايمــة في ي التحريفييك ي بقيادة ماو تس  تونغ وبيك ي الثورييك ي م اللينينييك الماركسييك

 
ي الـذي تمــت مهـاجمته. التحاد السوفيانت وظهــر إل جـانب ذلــك الخلف، خلف حــول مـا ســم  بمســألة ســتاليك

ــــ الحــــزاب ين وتــــم تــــوزيعه عل ممثل  ــــ المــــأتمر العشرــــ  
عــــيل مــــا ســــم  بــــالتقرير الشي الــــذي قــــدمه خروتشــــوف في

ي ـــ تونـــغ للـــدفاع عـــن ســـتاليك ى الشـــيوعيون الصـــينيون بقيـــادة مـــاو تس  ـــ هـــذا المـــأتمر، فـــانيل  
الشـــيوعية العالميـــة في

 ــ هـذا المجــال، وليــس هنــا موضــوع مناقشــة الطروحــة الصــينية
ة معروفــة في وصــدرت عل إثــر ذلــك نصـوص كــثيك

.حول هذه القضية

5عاشت الذكرى الثامنة والستون لنتصار الثورة الصينية العظيمة                                                                   



ارة    المركز  الماركس  ــ  اللينيني  للدراسات و البحاث و التكوين                                                                         الشر

،  
ورة تقييــم تجربــة التحــاد السـوفيانت ي سيخضــع إل ضيــ  ـ الصـيك

اكية في  ــ بنـاء الشــيت
وع في ما يهمنـا هنـا، هــو أن الشرـ

وليتــــاري. والتعلــــم منهــــا، والســـــتفادة مــــن أخطائهــــا ، الخـــــط اليل يــــ وقــــد حصــــل هــــذا التحـــــول ضــــمن ضاع الخطيك
  و دينغ سياو بينغ

  بقيادة ليو شا وسر
.الماركس  م اللينيني  بقيادة ماو تس  تونغ والخط التحريفي

اكية، الســــيك عل نفــــس الطريقــــة الســــوفياتية، لقــــد كــــان الســــأال المطــــروح، هــــو هــــل يجــــب مــــن أجــــل بنــــاء الشــــيت
عـــة إنتاجويـــة، وذلـــك عل حســـاب تعزيـــز ي القائمـــة عل إعطـــاء الولويـــة للصـــناعة الثقيلـــة، مـــع مـــا يرتبـــط ذلـــك بيي
، فتعزيز المنافسة والنقسامات وسط الطبقة العاملــة ي اتيجل  مع الفلحيك سلطة الطبقة العاملة وتحالفها السيت
 ــ الجــور، كــل

والجمــاهيك الشــعبية عــن طريــق مــا يســم بــالحوافز الماديــة والعمــل بالقطعــة وترســيخ التمــايزات في
  النتاج ،كل هذا يرسخ العودة إل الرأسمالية

.هذا من أجل الزيادة في

، الــذين يــ يــ العمــال والفلحيك ورة الحفاظ وتعزيز التحالف بيك بالنسبة لماو تس  تونغ، كان المنطلق يقوم عل ضي
ورة بنـــــاء وتطــــــوير ــــــ تونـــــغ عل ضيــــــ ، ولـــــذلك دافــــــع مــــــاو تس  ي كــــــانوا يشــــــكلون الغالبيــــــة العظم مــــــن ســــــكان الصـــــيك

، بمــــا يعني ــــ الصــــناعات الخفيفــــة، وليــــس فقـــــط الصــــناعة الثقيلــــة، وبشـــــكل مــــوازي لــــذلك دعــــم القطـــــاع الزراع ــــ
اكية، والعمل عل تقدمها .العتماد عل الغالبية العظم من الجماهيك لبناء الشيت

  مســــاعداته ودعمــــه
ة، خاصــــة بعــــد مــــا قطــــع التحــــاد الســــوفيانت ــــ تونــــغ الشــــهيك وهكــــذا جــــاءت مبــــادرات مــــاو تس 

 ــ 
، المتمثلــة في ي ى إل المــام"للصــيك بيــة1957وخلــق الكومونــات الشــعبية ســنة " القفــزة الكــيل ، وإطلق حركــة اليت

 ــــ بدايــــة 
اكية في يــــ بالصاع ضــــد القيــــادة التحريفيــــة1960الشــــيت  ــــ ســــياق عــــام تميك

، وكــــل هــــذه المبــــادرات كــــانت في

 
لكــن هـذه المبـادرات لــم تمنــع العناض القياديــة اليمينيــة داخـل الحـزب مـن. للحزب الشيوع  للتحاد السوفيانت

ضــت   ــ تعزيــز نفوذهــا داخلــه، مســتفيدة مــن الصــعوبات الــنت  اعيت
ى إل المــام"الســتمرار في ، نتيجــة"القفــزة الكــيل

،  
 ــ تعـاقب ســنوات مـن الجفــاف، ثـم قطــع المسـاعدات القتصـادية للتحــاد السـوفيانت

كــوارث طبيعيــة تمثلــت في
ي وأعـداء الثـورة وبنـاءا عليــه، حــاولت القيـادة اليمينيـة داخــل الحـزب. إضافة إل أعمال التخريب من طرف اليميك

ــــ تونــــغ ب الحملت السياســــية الــــنت  قــــام بهــــا ماوتس  اكية وضيــــ ات الشــــيت ــــ وبعــــد مراجعــــة وتأمــــل،. توقيــــف التغييك

 ـــ
اكية، وفي ـــ الشـــيت اكية، وطـــرح الســـأال، وهوكيـــف تبني توقـــف مـــاو تس ـــ تونـــغ عنـــد الحصـــيلة الول لبنـــاء الشـــيت

ـــ التجربـــة الســـوفياتية،  
ـــ الســـقوط في  

نفـــس الـــوقت تحتفـــظ الطبقـــة العاملـــة بالســـلطة السياســـية الثوريـــة، ثـــم تلفي
ي بعيــدة عــن نفــس هــذا التجــاه،  ــ الدولــة والحــزب، ولــم تكــن الصــيك

حيـــث أصـــبحت بورجوازيــة الدولـــة تتحكـــم في
 ــ دواليــب الدولـة والحـزب، وظهـر للعيـان أن مـا يهـدد بنـاء

حيث بدأت تتشكل عناض بورجوازيـة دولـة، تتحكــم في
اكية ، ليس فقط بقايا البورجوازيـة القديمـة الـنت  تـم القضـاء عليهـا، ولكــن عناض بورجوازيــة جديـدة بـدأت الشيت

.تتشكل، وهذا ما أكدته التجربة السوفياتية

وجاءت اللحظة الحاسمة النت  جعلت ماو تس  تونغ يبدع طريقة ثورية جديدة لهـزم هـذه البورجوازيــة الجديــدة
اكية، إنهــــا  وليتاريــــة العظيمــــة"وضــــمان التقــــدم نحــــو الشــــيت أي القيــــام بثــــورة جديــــدة داخــــل" الثــــورة الثقافيــــة اليل

ـــــ جـــــدول العمـــــال عـــــن طريـــــق تعبئـــــة وتســـــليح الجمـــــاهيك باليديولوجيـــــة  
ـــــ وضـــــع الثـــــورة في الثـــــورة، ممـــــا كـــــان يعني 

اكية والمجتمع الشيوع  وليتارية بهدف التقدم نحو بناء الشيت .اليل
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وليتاريـــة عل مجموعـــة مـــن التصـــورات والمبـــادئ يمكـــن تلخيصـــها بعجالـــة وتقـــوم أطروحـــات الثـــورة الثقافيـــة اليل
:فيما يل  

القرار بأن المركز العام للبورجوازية الجديـدة يوجـد داخـل الحـزب نفسـه، حيــث تتمركــز الســلطة السياسـية – 1
ـــ العـــالم آنــذاك، لنهـــا لـــم تكـــن تـــدرك أن  

والديولوجيـــة، إن هـــذه الفكـــرة قــد فاجــأت أغلـــب الحـــزاب الشـــيوعية في
اك  نفسـه، وهـذا البورجوازية النت  كانت تهدد التجربة الثورية تجد قاعدتها وموطا قدمها داخل المجتمع الشـيت
ــــــ بقايــــــا المجتمــــــع القــــــديم وعناض  

اك  في يخــــــالف الطروحــــــة الــــــنت  كــــــانت تــــــرى الخطــــــر المهــــــدد للمجتمــــــع الشــــــيت

  التهديد الخارجل 
.البورجوازية المنحلة وفي

يـ الشـكال القانونيـة للملكيــة – 2 يــ بيك لــم تكـن الطروحـات الســابقة للحركــة الشــيوعية العالميــة قائمـة عل التمييك
يك وسـائل النتـاج قانونيـا بجعلهـا ملكـا للدولــة لـم ي علقات النتاج الفعلية، أي العلقات الجتماعيــة، فتشرـ وبيك
ـــ وقـــت ظلـــت فيـــه علقـــات النتـــاج والعلقـــات الجتماعيـــة تخضـــع  

اكية في يكـــن كافيـــا لضـــمان الســـيك نحـــو الشـــيت
ورة النتـــــاج والعمـــــل، علمـــــا أن المخطــــــط لقــــــانون القيمــــــة، وحيــــــث الطبقــــــة العاملــــــة فقـــــدت ســــــيطرتها عل ســــــيك
القتصـــــادي نفســـــه ل يتنـــــاقض جوهريـــــا مـــــع الرأســـــمالية إذا ظلـــــت الجمـــــاهيك مغيبـــــة عل مســـــتوى البلـــــورة وعل
ة انتقاليــــة اك  هــــو بالدرجــــة الول فــــيت ــــ التنفيــــذ، إضــــافة إل هــــذا وذاك، فــــإن المجتمــــع الشــــيت  

مســــتوى التحكــــم في
ورية للنتقال نحو الشيوعية ، بل لحظة ضي  

.وليس نمط إنتاج نهانا

كمبـدإ ماركس ـ م لينيني ـ لمواجهـة" السباحة ضد التيـار"السيك ضد التيار أو "لقد بلور ماو تس  تونغ شعار  – 3
وليتاري ضد الخط البورجوازي .المواقف الخاطئة داخل الحزب والدفاع عن الخط اليل

يـ يــ هـو جــزء ل يتجــزأ مــن نظريــة الصاع بيك ي م اللينينييك إن هذا المبدأ الذي يجب أن يتشبت به جميع الماركسييك
اك  والخــــط الرأســــمال  داخــــل وليتــــاري والخــــط البورجــــوازي داخــــل الحــــزب، و الخــــط الشــــيت ، الخــــط اليل ــــ ي الخطيك

.الدولة

 ــــ الــــذي
إن قــــانون تطــــور الحــــزاب الشــــيوعية يخضــــع لقــــانون التنــــاقض المــــادي الجــــدل  ولقــــانون الصاع الطبفت

اكية، وباعتبـاره كـذلك يعتمـد عليهمـا كمنظـور وتصـور لحيــاة وتطـور الحــزب عــيل إرجـاع  ـ المرحلــة الشـيت
يســتمر في

ي الجديد والقديم   وإل قانون الصاع بيك
.الخلفات الجوهرية إل طابعها الطبفت

تقـوم جــل هـذه التصــورات عل مفهـوم ماركس ــ م لينيني ـ لخــط الجمــاهيك كـان مــاو تس ــ تونـغ قـد بلــوره منــذ – 4
 ــ الحــزب المرافــق لحملت التقــويم بالســتفادة مــن دروس  20أربعينــات القــرن 

ورة نقــد ونقــد ذانت 19ضــمن ســيك
ة الطويلة ات الثورية النت  كانت آخرها آنذاك المسيك .سنة من التجارب والخيل

 ـ نظــام الملكيــة عـن طريـق – 5
ا في وليتارية الصينية ليست فقط تغييك   منظور الثورة الثقافية اليل

اكية في إن الشيت
ــ الفوقيــة بالكامــل ــ تثــوير للبني اكية كــذلك ه  التأميمــات واســتملك وســائل النتــاج مــن طــرف الدولــة، وإن الشــيت

بيــة والثقافــة والديولوجيــا إنهــا معركــة متواصــلة وغيكــ منقطعــة مــن. يمــس المأسســات السياســية ومأسســات اليت
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ــــــ المجتمــــــع، ومــــــن أجــــــل ذلــــــك تحتــــــاج  
وليتاريــــــا والجمــــــاهيك الكادحــــــة سياســــــيا وإيــــــديولوجيا في أجــــــل أن تســــــود اليل

اكية والنتقال إل الشيوعية، يقول ماو تس  تونغ  وليتاريا والجماهيك إل ثورات مستمرة لتحقيق الشيت :اليل

 ـ السـلطة، ويتبعـون الطريـق الرأسـمال  هـو المهمـة الرئيسـية، لكنـه ليـس الهـدف بشـكل"
إن النضال ضـد مـن هـم في

".من الشكال، بل إنه حل مشكل مفهوم العالم والقضاء عل جدور التحريفية

  سنة (
 ) .1967من خطاب لماو تس  تونغ أمام وفد عسكري ألباني

 ـ شــتنيل 
وليتاري بعد وفاة ماو تس ــ تونـغ في ، وذلـك مـن خلل1976إن الهزيمة النت  تعرض لها الخط الثوري اليل

ــــ ول يبخــــس قيمــــة الطروحــــات والســــهامات  
النقلب الــــذي قــــام بــــه هــــوا كيــــو فينــــغ ودينــــغ كســــياو بينــــغ ل ينفي

وليتاريــــة الصــــينية العظم، علمــــا أن مــــاو تس ــــ تونــــغ كتــــب يقــــول ســــنة  ى للثــــورة الثقافيــــة اليل قبــــل 1967الكــــيل
:الهزيمة بسنوات 

 ــ المســـتقبل ســتقوم ثــورات مــن"
وليتاريــة العظم الحاليـــة ليســـت إل الول مـــن نوعهــا، ففي إن الثــورة الثقافيــة اليل

 ـ مراحـل مختلفــة
ورة وفي كــل أعضــاء الحــزب والســكان يجــب أن يحتــاطوا مــن العتقــاد بــأن[ ...] . هــذا النــوع بالصيـ

ء سيسيك عل أحسن ما يرام بعد ثورة ثقافية أول أو ثانية أو ثالثة أو رابعة  
"كل سر

اكية سلســلة مــن الثــورات المتواصــلة مــن أجــل انتصــار دكتاتوريــة إن هــذا الطــرح الــذي يجعــل مــن المرحلــة الشــيت
يــــ اك  الســــاع  إل القضــــاء عل كــــل أشــــكال الســــتغلل والضــــطهاد والتمييك وع الشــــيت ــــ وليتاريــــا، وانتصــــار المشر اليل
، ليجد مـا يأسـس لــه عنـد مــاو تس ــ تونـغ الـذي جعـل مــن العنصي والجنس  عل طريق بناء المجتمع الشيوع 

ره فلسفيا وأخلقيا عندما يقول : الثورة حقا أسم من كل الحقوق، وما ييل

  جملة واحدة )المبادئ(إن الماركسية تتضمن آلف الحقائق "
  أن نثور: ، لكن يمكن تلخيصها في

" .لنا الحق في

ــــ أعل مــــا وصــــل إليــــه العقــــل وليتاريــــا الصــــينية العظم، وه  ــــ الــــدروس الــــنت  تقــــدمها الثــــورة الثقافيــــة اليل تلكــــم ه 
العلم ــ للثــورة العالميــة، ومنــه يجــب النطلق نحــو آفــاق جديــدة للثــورة العالميــة، وليــس النكــوص والرجــوع إل
ـــ الـــذين يحـــاولون عبثـــا إرجـــاع عقـــارب الســـاعة إل الـــوراء، معتقـــدين أنهـــم يجـــدون ي الـــوراء كمـــا كـــثيك مـــن التحريفييك

 ــ محطــات قـد تـم تجاوزهـا، فيعــودون بالحركــة الشـيوعية العالميــة القهقــرى
وقـد حـان الــوقت لتصــحيح. الحــل في

، بـدل الختبـاء  
هذه الخطاء والعودة إل جادة الصواب بناءا عل المنهج الدياليكتيك  والمنهـج المـادي التـاريجي

.، أو نظرية المأامرة "نظرية الزر"وراء 

ــــ تونــــغ، بمناســــبة الــــذكرى  لنتصــــارها، 68إن الوقــــوف عل إنجــــازات الثــــورة الصــــينية العظيمــــة بقيــــادة مــــاو تس 
لحــــافز قــــوي للتعريــــف بــــالثورة الصــــينية وإنجازاتهــــا ومســــاراتها ومراحلهــــا وأطوارهــــا وإســــهاماتها، كمــــا هــــو مناســــبة
، وقــدم ي ــ وســتاليك ي ــ الثــوري العظيــم، الــذي ســار عل نهــج لينيك ــ م اللينيني  لدراســة الفكــر الثــوري لقائــدها الماركس 
ياليــــــة العالميــــــة اءات الــــــنت  تطلقهــــــا الميل اســــــهامات عظيمــــــة للثــــــورة العالميــــــة، ل تســــــتطيع كــــــل اليــــــاذيب والفــــــيت

ول يمكـن أيضـا فهـم الثــورة الصـينية وفكــر قائـدها دون دراسـتها دراســة. ومختلف التيــارات التحريفيــة أن تمحيهـا
  تعميقها

. عميقة والستفادة من مختلف الطروحات النت  بلورتها أو ساهمت في
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، لمـــدعوون إل القيـــام بــذلك، ي وإن الشـــباب الثـــوري الماركس ـــ م اللينيني ـــ اليـــوم، والجيـــل الجديــد مـــن الشـــيوعييك
 ـ هـذا الشـأن، فـالثورة الصــينية ل يمكـن فهمهـا إل ضـمن ســياق الفكــر الماركس ـ م

ة في ة وكبيك وتنتظرهم مهام كثيك
، ل يمكــــن، لدراك جوهرهــــا واســــتنكاه عمقهــــا، فصــــلها عــــن ي ــــ الصــــيك  

، فــــالثورة الديموقراطيــــة الجديــــدة في ــــ اللينيني 
الطروحـــــات اللينينيـــــة حـــــول الثـــــورة المتواصـــــلة عـــــيل مراحـــــل، وخـــــارج الطروحـــــة اللينينيـــــة القائلـــــة بـــــأن الثـــــورات
وليتاريـــا ياليـــة لـــم تعـــد مـــن مهـــام البورجوازيـــة، بـــل تقـــع عل عـــاتق اليل ـــ مرحلـــة الميل  

الديموقراطيـــة البورجوازيـــة في
الثورية المستندة عل التحالف العمال  الفلج  لتحقيق الثورة الديموقراطيــة مـن الطــراز الجديـد، كمـا أن ســلطة
الدكتاتوريــة الشــعبية، الــنت  تنبــع مــن الثــورة الديموقراطيــة الجديــدة، ل يمكــن فهمهــا خــارج الطروحــة الماركســية

ـــ أوربـــا   
( 1848المســـتمدة مـــن الثـــورات الديموقراطيـــة في ـــ   

انظـــر حالـــة ألمانيـــا آنـــذاك وكتابـــات مـــاركس وانجلـــز في
ــ)الموضــوع  

ــ بالنســبة للتجربــة التاريخيــة الروســية، وذلــك في ي ، وكــذلك خــارج الطروحــة اللينينيــة الــنت  بلورهــا لينيك
وتســـــــكية والمنشـــــــفية خلل ثـــــــورة  ـــــــ هنـــــــا طبيعـــــــة ومهـــــــام الثـــــــورة1905ســـــــياق مواجهـــــــة الطروحـــــــات اليت ، ونعني 

 ـــ شـــعار 
يـــ طبيعـــة ســـلطتها في  ـــ روســـيا، حيـــث بلـــور لينيك

الدكتاتوريـــة الديموقراطيـــة"الديموقراطيـــة البورجوازيـــة في
يـــ وليتاريـــا " الثوريـــة للعمـــال والفلحيك انظـــر( كســـلطة سياســـية نابعـــة مـــن ثـــورة ديموقراطيـــة بورجوازيـــة بقيـــادة اليل

  الثورة الروسية"
اكية الديموقراطية في ي" خطتا الشيت ) .لينيك

كما أن خط الجماهيك الذي بلوره ماو تس  تونغ بشــكل كــبيك ل يمكــن فهمــه خـارج إدراك عميــق للمفهــوم المـادي
 ــ الممارســة العمليــة"انظــر (الجــدل  للمعرفــة 

، ول يمكــن قيــادة ثــورة ناجحــة بــدون اســتيعاب)مــاو تس ــ تونــغ" في
اتهمــــا وتحالفاتهمــــا وأســـــاليب اتيجية الثوريــــة والتكتيـــــك الثــــوري ومراحلهمــــا وفيت قــــانون التنــــاقض لتحديــــد الســـــيت

مـــن هـــم أصـــدقاء الثـــورة ومـــن هـــم أعـــداؤها ؟: حســـم التناقضـــات العدائيـــة وغيكـــ العدائيــــة والجابـــة عـــن ســـأال 
اتيجية، والتحالفــات السياســية والتحالفــات الطبقيــة، ول يمكــن فهــم هــذا وتحديــد التحالفــات التكتيكيــة والســيت
يــ والطلع عل برنــامجه حــول الــديالكتيك، وقــد قــام مــاو بتطــبيق قــانون التنــاقض أو ذاك بــدون العــودة إل لينيك

.عل خمس أطروحات أساسية تنتم  إل حقل المفاهيم الديالكتيكية

اتيجية الساسية لماو تس ــ تونـغ  انظــر كتـاب(إن العلم العسكري الماركس  م اللينيني  من خلل الكتابات السيت
ــ تونــغ" ســت مقــالت عســكرية" ــ إل مســتويات عليــا، وقــد كــان لهــذا التطــور انعكــاس) لمــاو تس  ــ وارتفت قــد اغتني

 ــ تقــدم حركــة التحــرر الــوطني  عــيل العــالم،
 ــ بلــدان مــا يســم بالعــالم الثــالث مســاهما بــذلك في

كــبيك عل الثــورات في
ــ لحظــات تاريخيــة   

ــ العــالم هــو الثــورة،" منطقــة عواصــف ثوريــة"الــنت  كــانت تشــكل في  
عنــدما كــان التجــاه العــام في

ي كان  ق ريــــح"وحيك .عل حد تعبيك ماو تس  تونغ" الغرب ريــــح عل ينتص الشر

اكية قــــــد اغتنــــــت بــــــدروس الثــــــورة الثقافيــــــة الصــــــينية العظم،الــــــنت  قــــــدمت للثــــــورات كمــــــا أن تجربــــــة بنــــــاء الشــــــيت

اك  اكية المقبلة تجارب ملموسة وأدوات نظرية وفكرية تجيب عل تحديات البناء الشيت .الشيت

إن الــــوقت قــــد حــــان لدراســــة هــــذه التجربــــة العظيمــــة والــــدفاع عنهــــا ضــــد محرفيهــــا ومشــــوهيها وضــــد اليــــاذيب
ـــ أنفســـهم، وإن ي ي م اللينينييك قت صـــفوف الماركســـييك اءات المنســـوجة حولهـــا، والـــنت  مـــع الســـف قـــد اخـــيت والفـــيت
ـــ ضح إرثهـــا الثـــوري خـــارج الطروحـــات الحركـــة الماركســـية م اللينينيــــة المغربيـــة مـــا كـــان لهـــا أن تقـــوم ول أن تبني 
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وليتارية الصينية العظم، أو خارج الطروحــات الماركسية م اللينينية للثورة الصينية وخاصة الثورة الثقافية اليل
الماركسية م اللينينية النت  شيدت الخط الماركس  م اللينيني  الثوري الجديد للحركة الشيوعية العالميــة بعـد أن
ـــ إعطـــاء زخـــم جديـــد للثـــورة العالميـــة،  

ء الـــذي قـــد ســـاهم في  ـــ
ـــ براثـــن التحريفيـــة، السر  

  في
ســـقط التحـــاد الســـوفيانت

 ــ العــالم 
انظـــر عل ســـبيل المثــال فقــط(ونشــأت عل إثــره الحركــات والحــزاب الماركســـية م اللينينيـــة الجديــدة في

اح حول الخط العام للحركة الشيوعية العالمية" ،" اقيت  ) .1963الحزب الشيوع  الصيني 

ين إن الذين أصدروا حكمهم بالعدام عل الثورة الصينية وعل قائـدها الثـوري مــاو تس ـ تونـغ بعـد وفـاته، معتــيل
ــــ شــــيوع  قــــد فــــاتهم أن الخــــط   مجــــرد قائــــد بورجــــوازي غيك

اكية، والثــــاني ــــ اشــــيت الول مجــــرد ثــــورة بورجوازيــــة وغيك
ــــ هــــو الســــهامات- الحمــــر الفاصــــل  ي ي والتحريفييك ــــ الثــــورييك ي ي م اللينينييك ــــ الماركســــييك ي ــــ المــــس كمــــا اليــــوم م بيك  

في
ى للثورة الصينية العظم، وللحديث بقية  ...الكيل

!لنتصار الثورة الصينية الشعبية العظم  68عاشت الذكرى 

!عاش قائدها الثوري العظيم ماوتس  تونغ

2017فاتح أكتوبر 

عل  محمود

10عاشت الذكرى الثامنة والستون لنتصار الثورة الصينية العظيمة                                                                   


