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 جواب أولي عىل أنفير خوجة 

 بصدد كتاب

يالية و "ال   الثورة"مير

 )الحلقة األول(

 

جم   مقدمة المير

ي 
الثان  النص  و   إن  للقارئ  نقدمه  الرد عىل أطروحات  الذي  المناضل، ضمن سلسلة 

سنة    الخوجيي    صدر  طرف  و   1978التحريفية،  من  الشيوعية "موقع  المنظمة 

وليتاري  –  اللينينية  – الماركسية   هي منظمة فرنسية تأسست سنة  و   "،-  الطريق البر

ي عرفها اليسار الثوري الفرنسي  . و 1976
قد جاء هذا التأسيس نتيجة للتطورات الن 

. و  ي
ي قد  من المعلوم أن  بداية منتصف سبعينيات القرن الماض 

ستينيات القرن الماض 

ي تأثرت بشكل كبب  بفكر  عرفت انتشار العديد من المنظمات و 
ي فرنسا، الن 

الحركات ف 

و  تونغ  تسي  و ماو   ، الصي   ي 
ف  ى  الكبر وليتارية  البر الثقافية  الثورة  ي  أطروحات 

ف  ذلك 

ي صاحبت ماي  التحوالت اإليديولوجية العميقةسياق النضاالت العمالية و 
  68، الن 

ي 
 . فرنسا ف 

الشيوعي   للحزب  ي 
التحريف  للخط  معارضة  قوية،  ماوية"  "حركة  نشأت  هكذا 

منذ   ي 
تحريف  خط  ي 

تبن  ي 
ف  سباقا  الذي كان   ، حكومة    1936الفرنسي ساند  عندما 

ي  
ي خطه بعد تحرير فرنسا من االحتالل النازي عندما شارك ف 

إصالحية، ثم استمر ف 

مال الفرنسيي   إىل إعادة بناء الرأسمالية  دعا من موقعه ذاك، الع الحكومة الديغولية، و 

فيه  وقت كانت  ي 
ف   " ي

"الوطن  انحرافه  إىل  اإلصالحي  انحرافه  فانضاف  الفرنسية، 

و  إفريقيا  و العديد من دول   . الفرنسي االستعمار  نب   ترزح تحت  أن هذا  آسيا  معلوم 
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ي 
ي شمال إفريقيا، الن 

 كانت  الحزب كان وراء الخطوط التحريفية لألحزاب الشيوعية ف 

ي فرنسا لتتحرر بلدانها 
اكية ف   . تنتظر بناء االشب 

ي فرنسا رافعا راية الماركسية  
، نشأ اليسار الثوري ف  ي

ي مواجهة هذا الحزب التحريف 
  – ف 

 فكر ماو تسي تونغ، راية الثورة العالمية.   - اللينينية

من أوائل السبعينيات، خاصة منذ منتصفها، عرفت الحركة نقاشات واسعة    ابتداء

هو "اليسار  دروسها، خاصة بعد حل أشهر فصيل داخلها و متناقضة حول تجربتها و و 

و  وليتاري".  اكية، البر االشب  للتجارب  التاريخية  للفشالت  نقدية  تقديم حصيلة  بعد 

لسنة  و  العمالية  قام  1968النضاالت  بتأسيس    بفرنسا،  المناضلي    من  مجموعة 

الماركسية   الشيوعية  وليتاري  –  اللينينية  –"المنظمة  البر سنة  و   "–  الطريق  ذلك 

 : قد جاء مؤسسو المنظمة من اتجاهي   أساسيي   . و 1976

األول  - ماركسي  االتجاه  تيار  من  جاء  عنوان  –:  تحت  تي    نشر يصدر  ، كان  ي
:  لينين 

وليتاري   . حمر"الخط األ  –"اليقظة" و "البر

ي   -
ة ماالتجاه الثان  وليتاري"،  : جاء مباشر ما يسىم ب " الحركة الماوية" )"اليسار البر

" ...(  –"الحزب الشيوعي الماركسي  ي الفرنسي
 . اللينين 

وليتاري  –  اللينينية  –قد شكل تأسيس "المنظمة الشيوعية الماركسية  و  - الطريق البر

آخرون حملوا  لتنظيم مكتسباتهم النظرية، و مناضلون حملوا إىل االتف  فيه    ..." فضاء

، خاصة العماىلي  ي
ات النضال الطبف   . إليه خبر

يالية و تعرف هذه المنظمة بنضالها ضد اإل  تقوم بمساندة النضال من  الشوفينية، و مبر

و  الفرنسيي    بي    الحقوق  ي 
ف  المساواة  و أجل  و المهاجرين،  العنرصية  التميب    تحارب 

، و  المرأة، كما تعرف المنظمة بمساندتها  جل المساواة بي   الرجل و تناضل من أ الجنسي

الفلسطينية للقضية  و و   التامة   ، ي
الصهيون  الكيان  ضد  العادل  شعار  لنضالها  ترفع 

، و  ورة النضال  الدولة الديموقراطية عىل كامل أرض فلسطي   ي سب 
عموما، تنخرط ف 

 . الثوري من أجل بناء الحزب الشيوعي الفرنسي 



 

ي للدراسات واألبحاث والتكوين  
ارة                              المركز الماركسي ــ اللينين   الشر

 

3 

 

، باالستيالء عىل قيادة الحزب الشيوعي  عندما قا ي الصي  
م االنقالبيون التحريفيون ف 

ي الدفاع عن خط ماو تسي تونغ، و 
ي استمرت المنظمة ف 

قامت بقراءة نقدية  الصين 

ي ظهرت  
اكي من أجل التصدي للخطوط التحريفية الجديدة، الن 

لتجارب البناء االشب 

ي روج لها أنفب  خو 
جة، الذي قام بمهاجمة ماو تسي تونغ  عىل السطح خاصة تلك الن 

التشويــهات، وجدت صدى عند بعض  الثورة الصينية، مروجا للعديد من األكاذيب و و 

و  رموا  الجاهلي    اللذين   ، و االنتهازيي   الصينية  للتجربة  الثوري  اإلرث  ماو  بكل  قيادة 

لها،  التصدي  تسي تونغ، ذلك اإلرث الذي سمح بمواجهة التحريفية الخروتشوفية و 

يالية و يشكل كتاب أنفب  خوجة "اإل أنار طريق الثورة العالمية. و و  الثورة" نموذجا  مبر

ات السني     ي عادت بالحركة الشيوعية العالمية بعشر
صارخا للتحريفية الجديدة، الن 

 . إىل الوراء 

ي السبعينات  
عىل مثل هذه  نقدم هنا مرة أخرى ردا مفحما ألحد الفصائل الثورية ف 

هات و الب  التحريفية  مواجهة  سالح  المناضلي    بعض  أفقدت  ي 
الن  الثورة  ،  دروس 

الثوري، و الثقافية الصينية، و  ي براثي    أصبحوا مجردين من السالح 
ألقوا بأنفسهم ف 

 . التحريفية
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 ـــــ نص الكتابــــــ 

 جواب أولي عىل أنفير خوجة 

 بصدد كتاب 

يالية و "ال   الثورة" مير

 : جميلة صابرترجمة

 تقديم 

ي نضاله ضد "نظرية العوالم  
ي ف 
عندما جر الثالثة"، و لقد دعمنا حزب العمل األلبان 

، اللذين يوجدون عىل   عليه نضاله الشجاع إجراءات انتقامية من طرف التحريفيي  

ي 
ي قامت بانقالب  رأس الحزب الشيوعي الصين 

بعد وفاة ماو    )المقصود هنا القيادة الن 

خالصات المؤتمر    ،بشكل أساسي و   ،دعمنا أيضا قد كان موقفا صحيحا، و ، و تسي تونغ(

ي السابع لحز 
 . ب العمل األلبان 

، رغم بعض النواقص  هذا لقد فتح المؤتمر آفاقا جيدة للحركة الشيوعية العالمية، و 

(. كان عندنا أمل أن  األخطاء )أساسا حول مسألة أوروبا، الحرب و و  ي
االستقالل الوطن 

الجديدة،   التحريفية  النضال ضد  ي األخب  سيتحسن بتعميق 
ي ف 
العمل األلبان  حزب 

يثب   و  أن  النضال  لهذا  قوية  الذي أعىط دفعة  السابع،  المؤتمر  بعد  أمل  كان عندنا 

ي تشكل عرقلة أمام وحدة الماركسيي    برصاحة األس
: نقد  العالمية  اللينينيي     –ئلة الن 

ي تمد ج القومية و 
ي تاريــــخ الحركة الشيوعية ذالديموقراطوية، الن 

ورها إىل حد بعيد ف 

الثالثة( األممية  )إىل غاية  الرأسمالية   ، العالمية  ما إلعادة  إىل حد  العميقة  الحصيلة 

ي و 
ي الصي   إلخ –ركسيي   هزيمة المالالتحاد السوفيان 

 ...   اللينينيي   ف 

ي عالنية فألنه يدير ظهره لهذه الطريق، و 
لكن  إذا كنا اليوم ننتقد حزب العمل األلبان 

ي    إننا   ليس فقط بسبب هذا،
ننتقده عالنية أيضا، بصفة خاصة، ألنه كلما استمر ف 

ي خطورتها، كلما رفض بعناد كل مناقشة و أخطائه و 
استمر  ناقض، و تبادل متالزيادة ف 
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للماركسية   اإلخالص  درجة  قياس  ي 
آراءه    اللينينية  –ف  تجاه  التبعية  أساس  عىل 

 . الخاصة

الماركسيي     مع  اختالف  أن كل  أبدا  نعتبر  منح مؤهالت    – لم  يستوجب  اللينينيي   

و  ارتكابها  أولئك    يمكن"نهائية". إن األخطاء يمكن  تصحيحها، عىل عكس ما يظنه 

و  ي  اإليديولوحر الرصاع  بي    يخلطون  و اللذين  المذبحة،  أمام كل  لعبة  تنصب  ي 
الن 

اقه. هذا الموقف لم يمنعنا أبدا من التعبب  بكل   ي الرأي حائطا يصعب اخب 
اختالف ف 

و  الخاصة،  الشخصية  آرائنا  عن  العمل  استقاللية  آراء حزب  عن  تختلف  إن كانت 

ي األل
الصينية  بان  الحرب  تونغ،  تسي  ماو  الوطنية،  المسألة  الحزب    –:  الفيتنامية، 

 الشيوعي العماىلي الفرنسي إلخ... 

و  الوحدة  عن  البحث  الماركسيي    إن  مع  و – النقاش  بالتبعية  ال  ليس  ال  اللينينيي   

 . بالتوافق مع االنتهازية

ي  رغم رسائلنا و 
ب أمام كل نقاش،  غالق الباإ   قرر ترصيحاتنا، فإن حزب العمل األلبان 

ي خط
اف" و هو قديم أصال،    أ فقد استمر ف  ي "االعب 

،  باألحزاب الزائفة  الذي يتمثل ف 

المغامرين )مثل الحزب الشيوعي العماىلي  مجموعة من االنفصاليي   و   كلما ضاعفت

، ي فرنسا(  الفرنسي
 الترصيحات الدبلوماسية للوالء.   ف 

ي هجوما مف
حاول فرض وجهات  اجئا ضد ماو تسي تونغ، و وجه حزب العمل األلبان 

الماركسيي     عىل  الشيوعية   –نظره  للحركة  عام  موقفه كخط  بتقديم  اللينينيي   

ي مهما كان مرموقا، فهو ليس إال رأي  ، لكن موقف حزب العمل األلبالعالمية
  حزبان 

، و و ، د واح  . هذا الرأي ليس رأينا ليس أكبر

النقاش   فعندما تكون القضية  شكل آخر،    البوليميكو   من أشكال الرصاع،شكل  إن 

الماركسية   بمبادئ  ف  –تتعلق  و اللينينية،   ، معي   شكل  عند  التوقف  يتم  ال  هي  إنه 

األول،    ، هو أنه كانالتاريخية لماو تسي تونغ  فواحدة من اإلنجازات   ،بالفعل موقف

اللينينية، فقد قام    – الذي بدأ استخالص حصيلة التجربة الماضية للحركة الماركسية  

و  العالمية،  الشيوعية  الحركة  أخطاء  نقد  طريق  ي 
ف  هامة  أخطاء  بخطوة  باألساس 
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و  إننا  ستالي     . ي
السوفيان  االتحاد  ي 

ف  اكية  االشب  بناء  ي 
ف  ي 
السوفيان  الشيوعي  الحزب 

ي الخط الذي رسمه  أن طريق نهوض الح  ،نخال
ركة الشيوعية العالمية، هو السب  ف 

ي  ماو تسي تونغ، و 
الدفع بالتحليل إىل أبعد مدى، ألنه من البديهي أن الصعوبات الن 

ض الماركسيي    
ي العالم كله    –تعب 

سنة، للتخلص من التحريفية،   15منذ  اللينينيي   ف 

ي العمق  صلبة، ترجع إىل عراقيل  لينينية  -  بناء أحزاب ماركسيةو 
لقد حصلنا عىل    . ف 

ي من الفرز   إرث الحركة الشيوعية العالمية بدون أن نقوم 
ي  )  بما يكف 

 
(،  الملحقانظر ف

 . إعادة إنتاجها لكن حماية األخطاء السابقة هكذا، فإن األمر ينتهي بتبنيها و 

رجل، بل يتعلق األمر    "مسألة ماو"، فاألمر ال يتعلق بموضع تساؤل حول  من خالل

للماركسيي    ساؤل حول  بموضع ت اللينينيي   حول مجموعة من    – التوجه األساسي 

و  الحيوية،  ي المسائل 
الماض  أخطاء  إىل  الطبقات، العودة  رصاع  الطبقات،  حول   :

وليتاريا، حول الحزب، المادية الديالكتيكية  لخ ... إ دكتاتورية البر

يالية و ال "  إن كتاب أنفب  خوجة ي الحركة  " ال يشكل تركيبا  الثورةمير
لما هو متقدم ف 

ي 
ف  تقدما  األكبر  النقطة  هجوما ضد  يشكل  العكس،  عىل  فهو  العالمية،  الشيوعية 

ى الصينية( و النظرية و  الكبر وليتارية  البر الثقافية  )الثورة  الوراء  الممارسة  الرجوع إىل 

عىل  تنا، تشكل جوابا أوليا  كراسإن    . اللينينية  –سنة من تطور الماركسية    30ألكبر من  

، و ا ي
تناول بشكل عميق  النحن بعيدون عن  ألطروحات المغلوطة لحزب العمل األلبان 

ها كتاب أنفب  خوجةكل الق ي يثب 
أقل من ذلك اإلتيان بحل للعدد الكبب   ، و ضايا الن 

ي يطرحها الماركسيون 
 . اللينينيون –من المشاكل، الن 

  عىل قاعدة نقد كتاب أنفب  خوجة،ال يمكن، عالوة عىل ذلك، اإلجابة عىل كل األسئلة  

و  المشاكل،  عرض  ي 
ف  درجة  ألقىص  سطحي  الكتاب  هذا  خالصاته.    ذاتويألن  ي 

ف 

ي هذا العمل، و  الثورة الثقافية  باألخص تحليل الثورة الصينية، و سنتتبع بشكل منهحر

و  الصينية،  ى  الكبر وليتارية  الماركسيي    البر طرف  من  المسجل  الفشل    – أسباب 

، سنتتبعه مع كل الماركسيي     ي الصي  
ي العالم  –اللينينيي   ف 

، اللذين ف  ي  و  اللينينيي  
ف 
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يتقاسمون و )انشغاالتنا   معنا   فرنسا،  المهام  ،  مجموع  مع  ترابط  ي 
ي  ف 

الن  السياسية، 

 . (حددتها منظمتنا

 اللجنة الدارية للمنظمة الشيوعية  

وليتاري  – اللينينية –الماركسية   الطريق الير

 

 الفصل األول 

ي  كيف ينظر 
ي إل حزب العمل األلبان 

 الماض 

ي يواجهها إن واحدة من الصعوبا
ى الن  ي كتابه، هي بدون أدن     أنفب  خوجة  ت الكبر

ف 

االنعطاف    ، شك ح  ماو    درجة،  180شر تجاه  ي 
األلبان  العمل  به حزب  تعامل  الذي 

أنفب  خوجةالثو  لقد حاول  الصينية.  ي كما كان منتظرا    ورة 
نقد ذان  تقديم  بعيدا عن 

ي تماما 
ير هذا االنعطاف، ثم بشكل بهلوان  اح استمرارية بي   ال   ،منه، تبر

موقع  حاول اقب 

، و  ي
الموقف السابق. إن الحجتي   المقدمتي   لدعم هذه  الحاىلي لحزب العمل األلبان 

  ، ي
ي الماض 

ي ف 
األطروحة، هي أوال، جهل الوضعية الحقيقية للحزب الشيوعي الصين 

ي تجاه ماو و ا ثاني
الحزب الشيوعي  ، التحفظ الذي سيعتمد عليه حزب العمل األلبان 

ي خالل السنوات الماضية. 
ي تليها(و   405)ص الصين 

 . الصفحات الن 

*** 

إن الحجة األوىل عديمة التأثب  بشكل واضح، ألن أطروحات ماو األساسية المنتقدة 

ا ي هذا 
منذ زمن طويل، ألف  و   ةن معرفلكتاب هي معروفة  تفاصيل حياة  نشاط  كل 

ورية إلجراء تقييم للخط الذي تبناه، فأعمال ماو  ي ليست رص 
الحزب الشيوعي الصين 

ء "غامض" )لغز(.  س فيلي ي
 ها أي سر

 :  كتب أنفب  خوجة
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ي يمكن اعتبارها رسميةأما بالنسبة للمجلدات األربعة من أعمال ماو "  
ليس    ،، والتر

ي 
التر المواد  عل  فقط  فقط  ،يها تحتوي  تذهب  غاية    ال  تم  1949عام  إل  ولكن   ،

معها   العنايةالتعامل  من  وأنها بكثير  األ  ،  عن  دقيقة  صورة  تعطي   كماوضاع  ال 

ي الحقيقة
 
 . تطورت ف

ي الصحافة الصينية، و إن العرض السياسي و 
 
لن نتحدث هنا عن  النظري للمشاكل ف

 . حيث ساد منتىه اللبس، ليس له إال خاصية دعائية" ،األدبيات

الحزب الشيوعي  الوثائق المعروفة لماو و  ، للتخلص منهذه طريقة إىل حد ما خشنة

ي 
، بالشكل الذي، ف  ي

من أن   ، يمكن أنفب  خوجةالصفحات الالحقة من الكتاب  الصين 

ي مواجهة موضوعية بي   هذه االنتقادات و   يتجنبها 
ي  ف 

نصوص الحزب الشيوعي الصين 

 .  ماو المعروفةو 

وع   بالشر ي  إنه 
االعتبار  ف  بعض  إعطاء  هكذا  يمكن  المرجعية،  النصوص  إقصاء 

و   ، ي
األلبان  العمل  لحزب  "الجهل"  يمكن  ألطروحة  ،  خاصة،  حي ضمب   ذي  للمرء 

القيام بتمرير عرض  استبدال هذه النصوص ب "ملخصاته" الخاصة لمواقف ماو، و 

للحقيقة بسيطة  استعادة  أجل  من  ماو  ألطروحات  فيمزور  من  .  يىلي  صفحات  ما 

ي و   الكتاب، سيستخدم أنفب  خوجة
 . هذه العملية البوليميكية السيئة  سيفرط ف 

:  فقط، بل هي تنقلب بشكل واضح عىل صاحبها ليست خاطئة    لكن أطروحة الجهل

ي بسبب جهله  
الماض  ي 

ي ال يمكن أن يدين ماو ف 
العمل األلبان  إذا كان حزب  بالفعل 

و  اليوم،  تغب   ذا  ما  الحقيقية،  أن  للوضعية  يمكن  اليوم؟  الرؤى  هذه  تأتيه  أين  من 

ي بهذه المعلومات "الجديدة" من القادة الحاليي   ل 
الشيوعي  لحزب  نستخلص أنه يأن 

ي 
 ! الصين 

 *** 

ح استمرارية مالحظاته عن الحزب الشيوعي    ،إن الحجة الثانية ألنفب  حجة لكي يقب 

ي و 
ي تجاه ماو عن ماو، و الصين 

 : هي أطروحة "تحفظ"حزب العمل األلبان 
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ي تؤدي  توصل إل بعض الخالصات، عامة و حزبنا بتحليله للوقائع،    "إن
خاصة، التر

القادة و   به إل أن يكون حذرا، إال أنه إذا كان يتجنب البوليميك مع الحزب الشيوعي 

فليس    ، حول  أل الصينيير  عليها  يتوفر  ي كان 
التر المعطيات  ألن  بل  يخشاها،  نه 

كانت غير   لماو تسي تونغ نفسهالطريق الخاطئ المضاد للماركسية لهذا الحزب و 

 . ال تسمح له باستخالص نتائج نهائية"مكتملة و 

ة السابقة عن الثورة الثقافية. إن رأي حزب الع ي الذي كان  هذا بالنسبة للفب 
مل األلبان 

ي الوقت نفسه الذي  قد تكون
: وحدها فرصة بوليميك مناسبة كانت محط تساؤل ف 

طريق   ي 
ف  ي 

الصين  الشيوعي  للحزب  الالعودة  نقطة  حول  تأكد  فيه  ينقص  كان 

،  :  التحريفية. هذه بشكل كبب  هي الوضعية ي ي له مسبقا رأي سلتر
حزب العمل األلبان 

 . فجاءت إذن الثورة الثقافيةينتظر تأكيدا لكنه حذر و 

ي خطر 
 
ي الصير  كانت ف

 
،  "لقد ساند حزبنا الثورة الثقافية، ألن انتصارات الثورة ف

ي الصير  قد اغتصبته  إن الحزب و   لقد قال لنا ماو تسي تونغ نفسه،
 
الدولة عندنا ف

دينغ كسيا   و  ي 
ليو شا وس  الصينية كانت  و مجموعة  الثورة  انتصارات  أن  و  بينغ 

 . "مهددة

، الذي كون رأيه عىل أساس ماو و  ي
،  إن حزب العمل األلبان  ي

الحزب الشيوعي الصين 

ى عىل أساس كلمة بسيطة من ماو.   وليتارية الكبر يقرر أن يساند الثورة الثقافية البر

؟ و  ي
ي هذه الظروف تقييم موقف حزب العمل األلبان 

هو  نظن أننا نحلم. كيف يمكن ف 

اال  هذين  ي 
ف  مسبقا  هنا  انتهازية موجود  أو  هذا كذب  فإما  خوجة،  ألنفب   قتباسي   

ة جدا   . خطب 

ى،   وليتارية الكبر ي لم يكن ليساند رصاحة الثورة الثقافية البر
لكن حزب العمل األلبان 

 :  كان عليه أن يساندها بتحفظ حسب مفاهيمه الخاصة

ي الشقيق، و 
ا عن أسباب الثورة و "إن حزبنا قد دافع عن الشعب الصيت  كية االشير

و   ، الصير  ي 
 
تتصادم  ف ي 

التر للماركسية،  المعادية  التكتلية  الرصاعات  عن  ليس 

 . تذهب إل غاية المواجهات المسلحة من أجل أخذ السلطة" و 
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جم جيدا كموقف   أن تب  يمكنها  الجملة  الصعب علينا تصور أن هذه  أنه من  خارج 

فإن كل    – مساندة ثورة بينما األمر يتعلق فقط بتكتالت معادية للماركسية    – عمىلي  

اللينينيي   يعرفون أن هذا ال يتالءم مع الواقع. إن استعمال مثل هذه  –الماركسيي    

ين،  ا – الحجة هو التكهن بجهل الماركسيي     ة، عشر ، لكن يمكننا أن نورد عشر للينينيي  

ي    ابتداءثالثي   نصا أو خطابا ألبانيا،  
من تلك الصادرة عن كبار قادة حزب العمل األلبان 

ي يمكن أن تقرأ فيها مدحا فيه إطراء للثورة الثقافية 
إىل أبسط مقاالت الصحافة، الن 

ى الصينية و  وليتارية الكبر مواقف واضحة لصالح "كتلة" ماو   كذلك اتخاذ ، و لماو البر

. و  ي
 اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصين 

ي قد أظهر تحفظا، فماذا كان يمنعه من كتابة
 : إذا كان حزب العمل األلبان 

و  أطلق  الذي  تونغ،  تسي  ماو  الرفيق  أنتم  الثقافية "إنكم  الثورة  شخصيا  قاد 

ي كان نجاحها ان
ى الصينية، التر وليتارية الكير ا للماركسالير اللينينية،  – ةي تصارا كبير

ي و 
. إن انتصار قضية  ليس فقط عىل الصعيد الوطت  لكن أيضا عىل الصعيد الدولي

اكية و  العالماالشير ي 
 
الثورية ف الحركة  لكل  إلهام  الثورة   . الشيوعية هي مصدر  إن 

و   ، ي
وس  شا  ليو  للمرتد  ي 

الخيان  الخط  أفشلت  قد  انتصارات الثقافية  عززت 

اكية  وليتاريا و االشير ي الصير    دكتاتورية الير
 
 . ف

و   ، ي
الصيت  الشيوعي  الحزب  اكتشف  قيادتكم  ة  تحت  الخطير المؤامرة  سحق 

المرتد  الوصولي البورجوازي، المتآمر و ة للثورة للطغمة المعادية للحزب و المضاد

 . لير  بياو"

 لميالد ماو  80أنفب  خوجة، رسالة بمناسبة الذكرى 

ى، فىهي حجر الزاوية  "إننا نقدر الموقف المت صالحة  و خذ تجاه هذه الثورة الكير

الماركسيير    التميير  بير   التحريفيير  و و   اللينينيير    –اليوم للتميير  بير    ، االنتهازيير 

و  الحقيقيير   ال الثوريير   ام  الير  إن  للثورة.  بهذه  المعادين  حدث  حول  صمت 

ي ي
موقف محدد حول    ، معناه أن يكون ذلكأخذ معت  تاريخيا عالميا األهمية، التر

، خطير  و  "مسألة مبدأ له نفس حيوية الرصاع بير  طبقتير   .  طريقير 
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ي شنغهاي 1967. شيهو، م
 ، خطاب ف 

 هل يمكن أن نسىمي هذا "نوعا من التحفظ"؟  

ي كتابه، تجاه ماو تسي تونغ
 : أنه ، يزعم أنفب  خوجة ف 

ي صحافتنا، وصف ماو تسي تونغ أنه ماركسي  
 
، لكن لم نستعمل أبدا،    –"ف ي

لينيت 

"الماركسية  و  ب  ماو  وصفت  ي 
التر الصينية،  الدعاية  تعاريف  عىل  نصادق  – لم 

يعتير    بالمرحلة الثالثة العليا للماركسية. كان حزبنا   فكر ماو"اللينينية الكالسيكية و 

ي يتم بها 
ي تقديس  الطريقة التر

 
ي الصير  كأمر ال يتم  النفخ ف

 
س  مع  اماو تسي تونغ ف

 . اللينينية" –ركسية الما

ي الماركسيةإنه أمر معروف أن ماو تسي تونغ كان ضد أطروحة "
 
"  المرحلة الثالثة ف

ي صاغها لي   بياو، و 
،  و انجلز و ليني    دعا إىل حركة واسعة لدراسة ماركس  الن  و ستالي  

واسعا ل"نظرية العبقرية" عىل امتداد الصي      أطلق نقدا دعا، و   و تنحية لي   بياو، و 

 .1كملها بأ 

ي هذا،لكن المسألة 
ي   ال تكمن ف 

كن  معرفة ما هو المعن  السياسي الذي يم إنها تكمن ف 

ي لينينيا" و   –أن يكون لفكرة ماو، أن يكون "ماركسيا  
ي ماذا يعف 

ليس "كالسيك"، فف 

ي حول ماضيه، بينما اليوم   يوصف ماو 
ي من تقديم نقد ذان 

هذا حزب العمل األلبان 

" ي
 . بالمعادي للماركسية، "خروتشوف الصين 

 
ي كتاب أنفب  خوجة.  ،  حول مسألة "عبادة" ماو   ــ   1

إنه أمر له معن  إىل حد ما لغياب تام للرصامة العلمية ف 
ة  الذي كانت فيه أعياد ميالد ماو تسي تونغ    البلد الوحيد  ي ألبانيا. يحتفل بها بضجة كبب 

ح    ف  ي الصي   اقب 
ف 

باألخص ع عدة مرات إىل هذه المسألة، و رجمنع هذا النوع من االحتفاالت، و   1949ماو تسي تونغ منذ  
ي  
لة "هللا ف  له مب   ي كانت تريد أن تب  

ى، الن  ي ظهرت خالل الثورة الثقافية الصينية الكبر
ضد االتجاهات الن 

 . السماء" إلبعاده عن النضاالت عىل األرض
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أن يبعده بهذه الطريقة، هو معرف أنفب  خوجة  الذي يحاول  السؤال  إذا قد  إن  ة ما 

ي مرتبة ماركس، انجلز، ليني   و 
، ليس ب  وضع حزب العمل ماو تسي تونغ ف  ستالي  

 . لكن بالمعن  السياسي المعن  الرمزي و 

 : ، فلسنا نحن اللذين كتبنا فيما يخص أنفب  خوجة نفسه، يمكننا الجواب باإليجاب

و  لينير   انجلز،  لماركس،  بارز  بتطوير "كخليفة  قمتم   ، بشكل  و ،  ستالير  إغناء 

  – خصوصيات العرص الراهن، العلم الماركسي  خالق، بارتباط مع ظروف الصير  و 

و  الفلسفة،  ميادين  ي 
 
ف ي 

و اللينيت  وليتاري،  الير الحزب  و تطور  اتيجية  تكتيك  اسير

و  الثوري،  بناء  النضال  بقضايا  يتعلق  ما  إل  بالضافة  يالية،  االمير ضد  النضال 

تعال إن   . اكي
االشير دكتاتورية  المجتمع  ظروف  ي 

 
ف الثورة  متابعة  حول  يمكم 

اكي حتر النرص الكامل، و 
وليتاريا من أجل البناء االشير لوضع حد لخطر عودة  الير

و  تأخذه،  الذي  الشكل  بارزة  الرأسمالية كيفما كان  تشكل مساهمة  أتت،  أين  من 

ي النظرية و
 
اكية العلمية. إن أعمالكذات قيمة عالمية، ف ي ممارسة االشير

 
م تشكل  ف

)أنفب  خوجة، رسالة  العمال"  اللينينيير  و   –مدرسة ثورة بالنسبة لكل الماركسيير   

 . (1973لميالد ماو تسي تونغ،  80بمناسبة الذكرى 

ي إل حدود وفاة ماو تسي تونغ. لقد شكل  
هذا الموقف حافظ عليه حزب العمل األلبان 

ي    درجة عن خط حزب  180كتاب أنفب  خوجة بدون شك انعراجا ب  
العمل األلبان 

ماو   أن  و حول  الموقف، سوى  هذا  تفسب   يمكن  فكيف   ، ي
الصين  الشيوعي  الحزب 

، يعتبر مزعجا، فيتم القيام بإعادة كتابة التاريــــخ ي
 . الماض 

إننا ال نقوم بمحاكمة الشيوعيي   انطالقا من أخطائهم أو العكس، إننا نحاكمهم عل  

ي  ص، و الطريقة النقد الذاتية لتحليل ماضيهم الخا 
قدرتهم عىل تصحيح األخطاء، الن 

ي  يمكن أن يرتكبوها، و 
هي عالوة عىل ذلك    –الحال أنه عن طريق ممارسة الرضا الذان 

ي  
ي إ   – ثقيلة بما يكف 

فقاد المصداقية لهذا الموقف أو  إن كتاب أنفب  خوجة يساهم ف 

ة منها أو الماضيةاذ  . ك من مواقفه، الحارص 
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ي السنوات الماضية  
، ألنه كان دائما ف  ي نظرنا، فإنه يفقد المصداقية لموقفه الحاىلي

ف 

، ماركسيا   كما تشهد عىل ذلك النصوص العديدة السابقة    ،لينينيا  –بالنسبة لألساسي

ي 
 . لحزب العمل األلبان 

 يتبع بحلقة ثانية 

 

 


