
ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                                المركز الماركس  ــ اللينيني

ي
ة للحزب الشيوعي الصينن جنة المركزيي

ل
 إخطار من الل

 )1966ماي /أيار 16( 

:تقديم 
ــــــــ هيمنتهــــــــا عل العــــــــالم، و كــــــــانت القيــــــــادة عنــــــــدما كــــــــانت أحــــــــداث الحــــــــرب البــــــــاردة تنش 
  منتشية باحتللها موقع الهيمنة العالمية كقوة عظم إل

التحريفية بالتحاد السوفياتم
ياليــة المريكيــة، بحيــث لــم تكــن تخــرج عــن ســياق هــذه الهيمنــة المقتســمة جــانب المبي
للعــــالم ســــوى الثــــورة الشــــعبية الصــــينية بقيــــادة مــــاو والثــــورة الفيتناميــــة العظيمــــة بقيــــادة

  منه و
ي هوش  يالية المريكية مــن جنــوب فو الرفيقيق نيغوين جياب، من أجل طرد المبي

، لــم يكــن أحــد الفيتنــام و تحريــر الــوطن الفيتنــام  بالكامــل بقيــادة حــزب العمــال الفيتنــام 
ـــــــ 1966عنـــــــد منعطـــــــف ينتظـــــــر انطلق ثـــــــورة جديـــــــدة ســـــــتهز العـــــــالم عل امتـــــــداد عش 

ا هــائل لبنــاء أهــم التصــورات الماركســية ا اللينينيــة ـ ســنوات كــانت مختــبي ســنوات، عشـ 
ي و الشــباب ي و المثقفيق ي العمال و الفلحيق   إنجازها ملييق

  شارك في
اكية النم للثورة الشبم

وليتــــاري الثــــوري للرفيــــق مــــاو تس ــــ تونــــغ إنهــــا الثــــورة الثقافيــــة. الثــــوري بقيــــادة الخــــط البي
ى وليتارية الصينية الكبي .البي

ات و مراحــل متعــددة، تعكــس ى بفــبم وليتارية الصينية الكــبي لقد مرت الثورة الثقافية البي
وليتاريــــة بقيــــادة الرفيــــق مــــاو تس ــــ تونــــغ و خــــط يــــ خــــط الثــــورة البي ان القــــوى بيق يــــ حالــــة مبق

  و دينغ كسياو بينغ
.الثورة التحريفية المضادة بقيادة التحريفيان ليو شاو ش 

، كتب الرفيــق يــاو ي   الصيق
وليتارية في قبل العلن الرسم  عن انطلق الثورة الثقافية البي

، و قــد كــانت"ج33وي ه33اي ع33زل"ويــن يــوان مقالــة نقديــة لقطعــة مشحية تحمــل عنــوان 
 ــــــ الواقــــــع تــــــدافع بشــــــكل مباش ــــــ عــــــن وزيــــــر الــــــدفاع بينــــــغ دي هــــــوت   الســــــابق

المشحية في
ى إل المــــام"المعــــروف بمــــواقفه اليمينيــــة المعارضــــة لسياســــية  ، و الــــذي"القفــــزة الكــــبي
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 ـــ1959تمــت إقــالته ســنة 
ـ التحريفي ـي و بعــد. ، و يعتـــبي بينــغ دي هــوت   أحــد أقطــاب اليميق

  الدفاع عنــه بطــرق ملتويــة، فــأوعزوا إل
هذه القالة استمر التحريفيون داخل الحزب في

 ـــ ووهـــان 
 (التحريفي

  اعتمـــدت) صـــحافي
يـــ بكتابـــة نـــص مشحيته، الـــنم و نـــائب عمـــدة بيكيق

ي القديم وضع وجهــا لــوجه أحــد البــاطرة المســتبدين   من تاريــــخ الصيق
عل حدث تاريخي

اطور ظلمــا، و كــان المقصــود اطورية، الذي تم عزله من طــرف المــبي   المبي
و أحد موظفي

اطور هو ماو تس  تونغ و الموظف المظلوم هو وزير الدفاع المقال .هنا بالمبي
وليتــاري بقيــادة مــاو تس ــ تونــغ ضــمن لقد كان ووهان ينش  مقالته المهاجمــة للخــط البي

ـــ ينـــاير " الدب و الفنـــون"منشـــورات   
ة في ـــ مشحيته الشـــهبق ، و نش  ـــ ي ، و تـــابع1961ببكيق

ك مع تينغ هو و لياو موشا  ه، بشكل مشبم يــ( كتاباته بنش  صــحافيان ونائبــان لعمــدة بكيق

ــ المكتــب السياش ــ  
ــ بــالحزب ، و كــان عضــوا في  

)بينــغ شــينغ أحــد أقطــاب الخــط التحريفي
ــــ مــــارس مــــن"الثلث الع333ائلت قري333ة ح333ول هامش333ية إش333ارات"  

، كمــــا أطلــــق تينــــغ هــــو في
  جريــدة صــينية يحمــل

نفس السنة سلسلة مقالت ضمن عمود يصدر بشكل منتظم في
ي33333 المس33333اء أح33333اديث"عنـــــوان 

يتحـــــدث فيهـــــا بالطريقـــــة الصـــــينية الكلســـــيكية" ينش33333ان فن
وليتاري .المختصة عن نفس العتبارات السابقة المهاجمة للخط البي

  
التاريخي33ة المشحية بص33دد" كتب الرفيــق يــاو ويــن يــوان مقــالته  1965نونبي  10و في

و ذلـــك بمدينـــة شـــنغهاي، و عنـــدما قـــرأ مـــاو تس ـــ تونـــغ" " ج33وي ه33اي ع333زل: "الجدي333دة
ها .المقالة ساند مضمونها الثوري و طالب بتعميمها و نش 

الثقافي3333333ة للث3333333ورة الربع3333333ة الق3333333ادة أح3333333د سيص3333333بح( ي3333333او الرفي333333ق مقال3333333ة أطلق3333333ت لق3333333د
وليتارية الصينية ارة الول للثورة الثقافية) البر وليتارية الشر ي33 البر

ن فن ، و قــد ظــلالص33يي
ـ 1966التحريفيــون يعملــون منــذ بدايــة الســتينات إل حــدود مــاي  ـ 

عل حص الصاع في
ة مـــــن الصاع، عنـــــدما 1966حـــــدود ثقافيـــــة، وعنـــــد منتصـــــف مـــــاي  انتهـــــت هـــــذه الفـــــبم

ــ دورتهـــا  ـ 
  في

، و أصـــدرت وثيقـــة11اجتمعـــت اللجنـــة المركزيــــة للحـــزب الشـــيوع  الصـــيني
ي الش33333يوعي للح33333زب المركزي33333ة اللجن33333ة م33333ن إخط33333ار"تاريخيــــــة تحــــــت عنــــــوان 

".الص33333ينن
ة داخـــل اللجنـــة المركزيـــة ـــ تونـــغ تـــوفره عل أغلبيـــة صـــغبق وبالفعـــل فقـــد اســـتغل مـــاو تس 
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  صــــاغها بيــــده، و تعتــــبي هــــذه
ة للمصــــادقة عل الوثيقــــة، الــــنم ـــ للحــــزب لــــدفع هــــذه الخبـق

11عل إثــر انعقــاد الــدورة  1966غشت  8الوثيقة إل جانب وثيقة أخرى صدرت يوم 
  المنعقــدة مــن فاتــح إل 

، و1966غشــت  12للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوع  الصــيني
ي الش33يوعي للح33زب المركزي33ة اللجن33ة ق33رار"تحمــل عنــوان 

الثقافي33ة الث33ورة ح33ول الص33ينن
وليتاري333333ة ى البر ، بمثابـــــــة الرضـــــــيتان النظريتـــــــان و التوجيهيتـــــــان للثـــــــورة الثقافيـــــــة"الك333333بر

وليتاريــــــة الصــــــينية ـــــ . البي ـ 
، انتقلــــــت الثــــــورة1966مــــــاي  16و بصــــــدور الوثيقــــــة الول في

 ــ البدايــة
ي مفتــوح، عنــدما تحركــت في   محــدود إل طــابع جمــاهبق

الثقافيــة مــن طــابع ثقــافي
ي دخول الثورة الثقافيـــة جماهبق الحركة الطلبية و التلميذ والساتذة الثوريون، مدشنيق

ية   هذا الصدد . مرحلتها الجماهبق
:يقول ماو تس  تونغ في

لق333د ك333ان المثقف3333ون الثوري3333ون والطلب333ة الش333باب أول م333ن وع ب333المر، و ه333ذا يواف3333ق"
ن تطور الثورة ".قوانيي

، عنـــدما وضـــعت أول ـــ ي ـــ بكيق  
هكـــذا انطلقـــت أول مجموعـــة ثوريـــة مـــن داخـــل الجامعـــة في

  نفــس الــوقت كــاتب شــعبة) داتزيباو(ملصق حائط  
يهاجم عميد الجامعة، الذي هو في

  الجامعة
.الحزب في

ـــ ـــ الثـــورة الثقافيـــة الصـــينية، كمـــا قـــال مـــاو تس   
 ـــ في

ـــ ا لينيني لقـــد كـــان أول داتزيبـــاو ماركس 
ه عل امتداد البلد، و قد انته هذا الملصق المكتوب بحروف تونغ، الذي طالب بنش 

ة بالنداء التال   :كببق
ة! لنتوح333د! أيه333ا المثقف333ون الثوري333ون، إنه333ا س333اعة المعرك333ة"  ف333ع عالي333ا الراي333ة الك33ببي لبن

لنحط3333م ك3333ل! لفك3333ر م3333او تسي3333 تون3333غ، لنتوح3333د ح3333ول اللجن3333ة المركزي3333ة و الرئي3333س م3333او
، بح3333زم و بجذري33333ة و بش3333كل كلي3333 و ت3333ام، ن33333 يرة للتحريفييي المراقب3333ات و الم3333آمرات الشر3333

لنخ33333ض الث33333ورة! لنحط33333م ك33333ل الوح33333وش، العناص التحريفي33333ة م33333ن ن33333وع خروتش33333وف
اكية حنى النهاية !الشبى
وليتاريا! احموا فكر ماو تسي تونغ! احموا اللجنة المركزية !"احموا دكتاتورية البر
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  الجامعة الصــينية، و ظهــرت الملصــقات
بعد صدور هذا الملصق انطلقت النقاشات في

  تســـــمح للجمـــــاهبق
وليتاريـــــة، الـــــنم ا عـــــن الديموقراطيـــــة البي ـــــ كـــــل مكـــــان تعـــــببق  

الضـــــخمة في
وليتـــاري الجمـــاهبق بـــالورق و بـــالتعببق عـــن آرائهـــا، و زودت الدولـــة بتـــوجيه مـــن الخـــط البي
ـ لوحــدها ـي ـ كــل مكــان، إل حــد أن جامعــة بكيق ـ 

ـ الحمــاس الثــوري في المــداد مجانــا، و انتشـ 
 ـــ حـــدوث أســـبوع 

ـــ كـــل مكـــان، حيـــث 100أصـــدرت في  
ت الجرائـــد في ألـــف داتزبـــاو، و انتش ـــ

ــ أحســن الملصــقات ــ ســياق هــذا الحمــاس الثــوري أصــدر. كــانت تقــوم بتعميــم و نش   
و في

ــ تونـــغ ملصـــقه الول تحــــت عنـــوان ، و كــــان"لنطل333ق الن333ار عل المرك333ز الع333ام": مـــاو تسـ 
.المقصود بالمركز العام هو القيادات التحريفية داخل الحزب الشيوع  و داخل الدولة

يـــــة الول بـــــدخول لقـــــد دشـــــنت ى مرحلتهـــــا الجماهبق وليتاريـــــة الكـــــبي  الثـــــورة الثقافيـــــة البي
، و ي ـ الصــيق ـ 

الشــبيبة الثوريــة ميــدان المعركــة ضــد التحريفيــة و أنصــار الخــط الرأســمال  في
ــــ تونــــغ بوضــــوح قبــــل النتقــــال إل   حــــددها مــــاو تس 

ي الثــــورة الــــنم ذلــــك تمشــــيا مــــع قــــوانيق
ـــ هــــذه الحلقــــة عنــــد هــــذه المرحلــــة، و نؤكــــد عل أن الوثيقــــة ـ 

مرحلــــة ثانيــــة، و نتوقــــف في
ي الش333يوعي للح333زب المركزي333ة اللجن333ة م333ن إخط333ار"النظريـــة التوجيهيـــة الول 

،"الص333ينن
ـــــ نفـــــس  

ى، مقدمـــــة في وليتاريـــــة الكـــــبي ة الـــــدخول للثـــــورة الثقافيـــــة البي كـــــانت بمثابـــــة تأشـــــبق
، و يــ   انطلقــت كالطوفــان تكتســح مواقــع التحريفييق

الــوقت بوصــلة للجمــاهبق الثــائرة، الــنم

:باختصار أكدت الوثيقة عل ما يل 
  مــن البورجوازيــة- 

، و هــذا الخطــر يــأتم ي  ــ لعــادة الرأســمالية إل الصــيق
هنــاك خطــر حقيفم

.داخل الحزب
إن الصاع ضـــــد البورجوازيـــــة يجـــــب أن يســـــتمر بشـــــكل ل يتوقـــــف عل امتـــــداد مرحلـــــة- 

اكية .الشبم
ورية، و يجــب بشــكل إلزام ــ العتمــاد عليهــا-   ــ كــل وقــت ضيــ

لقد كانت تعبئة الجماهبق في
.لمواجهة محاولت إعادة الرأسمالية

ي   ــ الــذي يهــدد الصــيق
عــودة الرأســمالية إل(عل العموم، حــددت الوثيقــة الخطــر الحقيفم

ي البورجوازيـــة داخـــل الحـــزب وداخـــل(، و حـــددت العـــدو الـــذي يمثـــل هـــذا الخطـــر )الصـــيق
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اكية، كمـــــا)الدولـــــة ، و الـــــذي تجـــــب مـــــواجهته بشـــــكل مســـــتمر طـــــوال مرحلـــــة بنـــــاء الشـــــبم
وليتاريــة، و ـ الديموقراطيــة البي ـ 

ـ للمواجهــة المتمثــل في حــددت الوثيقــة الســلوب الرئيسـ 
، مـــــــن البدايـــــــة حـــــــنم النهايـــــــة، و ذلـــــــك ضـــــــمن خـــــــط ـــــــ العتمـــــــاد الـــــــدائم عل الجمـــــــاهبق  

في

.الجماهبق
علي محمود

12 – 3 - 2019
---------------------------

ي
ة للحزب الشيوعي الصينن جنة المركزيي

ل
 إخطار من الل

 )1966ماي /أيار 16( 

 ــ المقاطعــات والبلــديات
إل المكاتب القليمية التابعــة للجنــة المركزيــة ولجــان الحــزب في

  والقســــام واللجــــان التابعــــة للجنــــة المركزيــــة والجماعــــات
والمنــــاطق ذات الحكــــم الــــذاتم

ـــــ الـــــدوائر الحكوميـــــة والمنظمـــــات الشـــــعبية والهيئـــــة العامـــــة  
الحزبيـــــة ولجـــــان الحـــــزب في

:للعمال السياسية لجيش التحرير الشعني 
التقريـــر المـــوجز الصـــادر عـــن اللجنـــة الخماســـية المكلفـــة"قـــّررت اللجنـــة المركزيـــة إلغـــاء 

 ــ " بالثورة الثقافيــة حــول المناقشــات الكاديميــة الحاليــة
يــ تــوزيعه في شــباط 21الــذي أجبق

ومكاتبهــــا ، وإنشــــاء" اللجنــــة الخماســــية المكلفــــة بــــالثورة الثقافيــــة"، وحــــل تلــــك  1966
ة للجنة الدائمة للمكتــب السياش ــ  ان. لجنة جديدة مكلفة بالثورة الثقافية تابعة مباش 

لخـــاطئ مـــن أساســـه ومتعـــارض مـــع خـــط" اللجنـــة الخماســـية"ذلـــك التقريـــر المـــوجز مـــن 
ـــــ تونـــــغ ، اكية الـــــذي وضـــــعته اللجنـــــة المركزيـــــة والرفيـــــق مـــــاو تس  الثـــــورة الثقافيـــــة الشـــــبم

ويخالف المبدأ المرشد الذي أقّرته
  الحقيقة ان التقرير الموجز المزعوم مــن 

مــا هــو ســوى تقريــر مــن" اللجنــة الخماســية"في
صنع بنــغ شــنغ وحــده، اذ صــاغه وفقــا لرائــه الشخصــية مــن وراء ظهــر الرفيــق كــانغ شــنغ
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ة لجنــة مــن لجــان الحــزب المحليــة ، ولــم" اللجنة الخماسية"عضو  ، ولــم يطلــب آراء أّيــ
يفصـــح عـــن ان هـــذه الوثيقـــة ســـتعرض عل اللجنـــة المركزيـــة لمراجعتهـــا كوثيقـــة رســـمية
ـــ تونـــغ للجنـــة المركزيـــة ، وأكـــب  مـــن ذلـــك فـــانه لـــم يحصـــل عل موافقـــة الرفيـــق مـــاو تس 

 ــ
اهــة ، اذ تصف في ي رئيس اللجنة المركزية بل التجــأ ال وســيلة ه ــ ابعــد مــا تكــون عــن البي

تعســف واســتبداد ، وأســاء اســتخدام صــلحياته ، وانتحــل اســم اللجنــة المركزيــة ، فــوزع
  عجلة وتشع 

.الوثيقة عل نطاق الحزب في
  التقرير الموجز 

:وفيما يل  الخطاء الرئيسية في
جوازية للعالم فان التقرير المــوجز قــد: أّول انطلقا من الموقف البورجوازي والنظرة البي

 ــ مكــان الخــر ، وذلــك عنــد
قلب المور رأسا عل عقب اذ وضع كل من العدو وأنفســنا في

 ـــ النقـــد الكـــاديم  وعنـــد نظـــره ال طبيعـــة هـــذا النقـــد 
ان بلدنـــا. تقريـــره للوضـــع الراهـــن في

ى  وليتاريــة الكــبي وهــذا المــد يلطــم بقــوة جميــع. تشهد الن مــدا جبــارا للثــورة الثقافيــة البي
جوازيــة وفلــول   مــا زالــت تحتفــظ بهــا البي

المواقع اليديولوجيــة والثقافيــة المتفســخة الــنم
ـــــ تعبئـــــة. القطـــــاع   

ان هـــــذا التقريـــــر المـــــوجز لـــــم يشـــــجع الحـــــزب كلـــــه عل اطلق اليـــــد في
ــ ميـــدان ـ 

ي في وليتـــارييق ي البي يــــ والجنـــود والمناضــــليق ة مـــن العمـــال والفلحيق الجمــــاهبق الغفبقــــ
الثقافة لمواصلة التقدم ال المــام ، بــل حــاول قــدر المســتطاع ان يحــول مجــرى الحركــة

ي   ــ. نحو اليميق
واستعمل عبارات مرتبكة ومتنافرة وخداعة لطمس معــالم الصاع الطبفم

ـــــ الجبهـــــة الثقافيـــــة واليديولوجيـــــة وخاصـــــة لطمـــــس  
الـــــذي يجـــــري الن بصـــــورة حـــــادة في

جوازيــة ه مــن ممثل ــ البي حقيقة ان الغرض من هذا النضال العظيــم هــو نقــد ووهــان وغبقــ
ة  اكية الـــــذين يشـــــكلون مجموعـــــة كـــــببق توجـــــد مجموعـــــة مـــــن(المعـــــادين للحـــــزب والشـــــبم

 ـــــــ اجهــــــزة الحــــــزب
ـــــ لجنــــــة الحــــــزب المركزيـــــــة وفي ـ 

ممثل ـــــــ البورجوازيــــــة مــــــن هــــــذا النـــــــوع في
 ــ المقاطعــات والبلــديات

والحكومــة والجهــزة الخــرى عل المســتوى المركــزي وكــذلك في

 
ـ الشــأن الــذي). والمنــاطق ذات الحكــم الــذاتم ــ الخطبـق ومــن اجــل اخفــاء الطــابع السياش 

  اشــار اليهــا الرئيــس مــاو
يحمله هذا النضال ، لــم يــذكر هــذا التقريــر المــوجز الحقيقــة الــنم
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ـــ مشحية   
ـــ ان المســـألة الجوهريـــة في تتمركـــز حـــول" عـــزل هـــاي غـــوي"اكـــب  مـــن مـــرة وه 

.العزل عن المنصب 
خــالف هــذا التقريــر المــوجز وجهــة النظــر الماركســية الساســية القائلــة بــان الصاع: ثانيــا

 ــــ حــــد ذاتــــها نضــــال سياش ــــ 
 ــــ بجميــــع انـــواعه هــــو افي

فمــــا ان تطرقــــت الصــــحف. الطبفم
  تنطــوي عليهــا مشحية 

بقلــم" عــزل هــاي غــوي"والمجلت ال المســائل السياســية الــنم
ــــــــ ان تكــــــــون: "ووهــــــــان حــــــــنم ذهــــــــب واضــــــــعو التقريــــــــر المــــــــوجز ال حــــــــد القــــــــول   

ل ينبغي
 ـــ المســـائل السياســـية ، بـــل يجـــب اجـــراء

ـــ الصـــحف والمجلت منحصة في  
المناقشـــات في

ت اثنـــــاء ـــــ   اثبق
مناقشـــــات مستفيضـــــة حـــــول مختلـــــف المســـــائل النظريـــــة والكاديميـــــة الـــــنم

ـــ نقــــد ووهــــان ،" . المناقشــــة ـ 
ـــ مناســــبات مختلفــــة انــــه ل يســــمح ، في ـ 

كمـــــا انهــــم اعلنــــوا في
يــــ عـــن ي اليمينييق ــ المشحية ، مســـالة عـــزل النتهـــازييق ـ 

بــــالتطرق ال المســـألة الجوهريــــة في
ــــ اجتمـــــاع لوشـــــان عـــــام  ـ 

، ول مســـــألة النشـــــاطات المعاديـــــة للحـــــزب 1959مناصـــــبهم في
ه    قــام بهــا ووهــان وغبقــ

اكية الــنم يعلمنــا الرفيــق مــاو تس ــ تونــغ دائمــا بــأن النضــال. والشبم
 ــــ طويـــل المـــد ل يمكــــن انهـــاؤه

 ــــ المجـــال اليـــديولوجي  هــــو ضاع طبفم
جوازيـــة في ضـــد البي

ولكن بنغ شنغ نش  الشائعات عن عمد ، فقــال لكــثبق. باصدار حكم سياش  عل عجل 

مــن النــاس ان الرئيــس مــاو يــرى انــه فيمــا يتعلــق بنقــد ووهــان يمكــن اصــدار حكــم سياش ــ
لقــد كــان. وقــال ايضــا ان المســائل السياســية يمكــن مناقشــتها بعــد شــهرين. بعــد شــهرين 

ـــــ مــــــدار ـ 
  في

ـــــ المجــــــال الثقــــــافي ـ 
يهــــــدف مــــــن وراء ذلــــــك ال تســــــيبق النضــــــالت السياســــــية في

جوازيــة دائمــا " الكاديمية المحضــة"المناقشة    تــدعو اليهــا البي
ومــن الواضــح الجل ــ. الــنم

جوازية وليتارية ويريد منح الولوية للسياسة البي انه يعارض اعطاء الولوية للسياسة البي
.

، ولكنــه" فتــح البــاب للراء"شــدد التقريــر المــوجز بصــورة خاصــة عل مــا يســم بـ : ثالثــا
 ــ نفــس الــوقت لجــأ ال اســلوب المكــر والخــداع فشــوه مــن الســاس سياســة فتــح البــاب

في

 
  للحــزب الشــيوع  الصــيني

 ــ المــؤتمر الــوطني
  اوضــحها الرفيــق مــاو تس ــ تونــغ في

للراء النم
 ــــ آذار 

 ــــ لهــــذه السياســـة  1965حـــول اعمــــال الدعايـــة في
وقـــد. ، وأنكــــر المضــــمون الطبفم
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 ــ حــديثه عــن هــذه المســالة بالضــبط ال انــه
ــ تونــغ في ل يــزال لزامــا" اشــار الرفيــق مــاو تس 

ة  جوازيــة الصــغبق جوازيــة والبي .علينــا ان نخــوض نضــال طويــل المــد ضــد ايديولوجيــة البي
ان كــل الفكــار الخاطئــة ،. ومــن الخطــأ ال نــدرك ذلــك فنتخل عــن الصاع اليــديولوجي  

ي والغيلن يجب توجيه النقــد اليهــا ول يســمح لهــا وكل العشاب السامة ، وكل الشياطيق
 ــ:"وقــال الرفيــق مــاو تس ــ تونــغ ايضــا ".بتاتا ان تنتش  بل رقيــب

إّن فتــح البــاب للراء يعني
ـــــ حريـــــة ، بحيـــــث يجـــــرؤون عل الكلم والنقـــــد  

الســـــماح للجميـــــع بـــــالتعببق عـــــن آرائهـــــم في
 ــ موضــع متعــارض مــع" فتــح البــاب للراء"ولكن هــذا التقريــر المــوجز وضــع  ".والجدل

في
جوازية الرجغ   وليتاريا بفضح موقف البي الــذي يزعمــه" فتح الباب للراء"فان . قيام البي

جوازيــة   تســمح للبي
جوازيــة والــنم   تــدعو اليهــا البي

التقريــر المــوجز هــو الحريــة المطلقــة الــنم
وليتاريـــا بـ" ابـــداء الراء"فقـــط بـ جوازيـــة" ابـــداء الراء"ول تســـمح للبي او صـــد هجمــــات البي

ـــ  ي جوازيـــة الرجعييق ـــ البي فتـــح"ان . وبتعـــببق آخـــر هـــو التســـبم عل امثـــال ووهـــان مـــن ممثل 
ــــ تونــــغ ويلــــني " البــــاب للراء ء يعــــارض افكــــار مــــاو تس  ــــ  

الــــذي يزعمــــه التقريــــر المــــوجز ش 
جوازية  .حاجات البي

جوازيــــة رفــــع واضــــعو: رابعــــا وعنــــدما بــــدأنا بــــالرد عل الهجــــوم المســــعور الــــذي شــــنته البي
ان هــذا الشــعار شــعار برجــوازي" . كل الناس سواسية امام الحــق"التقرير الموجز شعار 

وليتاريــــــــا ومكافحــــــــة.  جوازيــــــــة ومكافحــــــــة البي لقــــــــد اســــــــتخدموا هــــــــذا الشــــــــعار لحمايــــــــة البي
.الماركسية ا اللينينيــة ومكافحــة افكــار مــاو تس ــ تونــغ ، منكريــن طبقيــة الحــق انكــارا تامــا
ـــــــ حقيقـــــــة الماركســـــــية وأباطيـــــــل ي جوازيـــــــة وكـــــــذلك بيق وليتاريـــــــا والبي ـــــــ البي ي ـــــــ النضـــــــال بيق  

وفي
قية عل الريــــــاح ــــــ لة ، فامــــــا ان تتغلــــــب الريــــــاح الش  جوازيــــــة وســــــائر الطبقــــــات المســــــتغل البي
قية ، ول يوجــد هنــاك ايــة مســاواة الغربية واما ان تتغلــب الريــاح الغربيــة عل الريــاح الش ــ

ـــ المســــائل الساســــية مثــــل نضــــال. عل الطلق  ـ 
هــــل يمكــــن ان نســــمح بأيــــة مســــاواة في

  بمــــا فيهــــا
ــــ مجــــالت البنــــاء الفــــوفم  

وليتاريــــا في جوازيــــة ودكتاتوريــــة البي وليتاريــــا ضــــد البي البي
ــــ الحــــزب مــــن وليتاريــــا مــــن اجــــل مواصــــلة تطهبق مختلــــف المجــــالت الثقافيــــة ونضــــال البي
جوازيــــة الــــذين تشبوا اليــــه والــــذين يلوحــــون بالرايــــة الحمــــراء لمكافحــــة الرايــــة ـــ البي ممثلـ 
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ي! الحمـــراء بالــذات  ات الســنيق اكيون القــدام طــوال عش ـــ لقــد ظــل الــديمقراطيون الشـــبم
وليتاريـــا ان تتمتـــع ـــ ســـنوات ل يســـمحون للبي والمحرفـــون المعاضون منـــذ اكـــب  مـــن عش 

جوازية ية الــذي يرجــع ال. بأية مساواة مع البي انهم ينكرون تماما حقيقــة ان تاريــــخ البش ــ
ــ الــذي تخوضــه  

ــ ، وينكــرون تمامــا الصاع الطبفم  
ي هــو تاريــــخ الصاع الطبفم آلف الســنيق

جوازيــة  وليتاريــا عل البي جوازيــة ودكتاتوريــة البي وليتاريــا ضــد البي فهــم بالضــبط عملء. البي
جوازيــــة الداعيــــة ال ياليــــة يتمســــكون معهمــــا باليديولوجيــــة البي جوازيــــة والمبي اوفيــــاء للبي
وليتاريـــا وبالنظـــام الجتمـــاع  الرأســـمال  مـــن ناحيـــة ، ويعارضـــون اضـــطهاد واســـتغلل البي
اك  مــن ناحيــة اخــرى  .معها اليديولوجيــة الماركســية اللينينيــة والنظــام الجتمــاع  الشــبم

اذن فهـــــــم جماعـــــــة مـــــــن العناض المعاديـــــــة للثـــــــورة الـــــــذين يعارضـــــــون الحـــــــزب الشـــــــيوع 
والشــــــعب ، ونضــــــالهم ضــــــدنا هــــــو نضــــــال حيــــــاة او مــــــوت ليســــــت فيــــــه ايــــــة مســــــاواة عل

لذا فان نضالنا ضدهم لن يكون بدوره ال نضــال حيــاة او مــوت ، وان علقتنــا. الطلق 
معهم ليســت علقــات مســاواة بــأي حــال مــن الحــوال ، بــل ه ــ علقــات اضــطهاد طبقــة
وليتاريـــــا عل لطبقـــــة اخـــــرى ، أي الدكتاتوريـــــة او الحكـــــم الســـــتبدادي الـــــذي تمارســـــه البي
جوازية ول مجال لوجود اية علقات اخرى مثل علقة المساواة المزعومة او علقة البي
يـــــــ الطبقـــــــات المســـــــتغلة والطبقـــــــات المســـــــتغلة او علقـــــــة قائمــــــة عل تعــــــايش ســـــــلم  بيق

.المروءة والشفقة 
ـ"قــال التقريــر المــوجز : خامســأ ـ 

وري ان نتغلــب عل الطــرف الخــر في انــه ليــس مــن الصيــ
وري ان نتفــوق ونتغلـــب عليــه فعل وال حـــد ـ الناحيــة السياســية فحســب ، بـــل مــن الصـي

ــــ المســـــتويات الكاديميـــــة والمهنيـــــة ـ 
  ل تنظـــــر ال الحـــــدود" . كـــــببق في

وهـــــذه النظـــــرة الـــــنم
ـــ نظـــرة جـــد خاطئـــة كـــذلك  ـــ العمـــال الكاديميـــة ه   

ففيمـــا يتعلـــق بالمســـائل. الطبقيـــة في
جوازيــة وتغلبــت عليهــا منــذ وليتاريـــا قــد تفــوقت ال حــد كــببق عل البي الكاديميــة فــان البي
زمن بعيد وذلك بفضل مــا امتلكتــه مــن الحقيقــة ، حقيقــة الماركســية اللينينيــة ، حقيقــة

ــــــ تونــــــغ  وقــــــول التقريــــــر المــــــوجز ذلــــــك دليــــــل عل ان واضــــــعيه يبجلــــــون. افكــــــار مــــــاو تس 
ي" لتهـــــم ، وكـــــذلك دليـــــل عل انهـــــم" الثقـــــات الكــــاديمييق ي ي ويحــــاولون رفـــــع مبي جوازييق الـــــبي
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ـــ الوســــاط الكاديميــــة ـ 
وليتاريــــا في   تمثــــل البي

يحقــــدون عل قوتنــــا الكفاحيــــة الناشــــئة الــــنم
.ويحاولون كبتها 

ــ الثــورة. يقول الرئيس ماو دائما انه ل بناء بدون هدم : سادسا  
  النقد ، يعني

والهدم يعني
 . 

رات ، وهذه العملية ه  البناء ، فالهدم يـــأتم   عرض الحجج وابداء المبي
والهدم يقتضي

 ــ اثنــاء الهــدم
فــان الماركســية اللينينيــة ، افكــار مــاو تس ــ تونــغ ، قــد. اول ويتحقــق البنــاء في

  غمار النضال من اجل هدم اليديولوجيــة
ي الوجود وتطورت باضطراد في ظهرت ال حبق

جوازيــة  بــدون بنــاء ل يمكــن الوصــول ال هــدم"ولكــن هــذا التقريــر المــوجز يؤكــد انــه . البي
ــــــ وتـــــــام ـ 

جوازيـــــــة وبنـــــــاء". حقيفم ــــــ الواقـــــــع انـــــــه يمنـــــــع بـــــــذلك هـــــــدم اليديولوجيـــــــة البي ـ 
وفي

 ــ اتجــاه
وليتاريــة فهــو يقــف ضــد افكــار الرئيــس مــاو وجهــا لــوجه ويســبق في اليديولوجية البي

ــ الجبهــة الثقافيــة ا هــذا النضــال الــذي نخوضــه لهــدم  
معــاكس لتجــاه نضــالنا الثــوري في

وليتاريا من ان تقوم بالثورة  جوازية عل نطاق واسع ، ويمنع البي .اليديولوجية البي
يجــــــــب ال نتصف كالعلمــــــــاء الطغــــــــاة فنســــــــتند بآرائنــــــــا"يقــــــــول التقريــــــــر المــــــــوجز : ســــــــابعا

  كبت آراء الغبق
علينا ان نكون عل حــذر حــنم ل: "، ويقول ايضا " ونستخدم نفوذنا في

جوازيــة وعلمائهــا الطغــاة اء البي ولكــن" . يتبع العــاملون الكــاديميون اليســاريون خط خــبي
ـــــ  وري ان" العلمـــــاء الطغـــــاة"؟ ومـــــن هـــــم " العلمـــــاء الطغـــــاة"مـــــا معني ـــــ ؟ أليـــــس مـــــن الصي

 ــــ للعمــــل الكــــاديم 
وليتاريــــا دكتاتوريتهــــا وتتغلــــب عل البورجوازيــــة ؟ أل ينبغي تمــــارس البي

ــ عليـــه ؟ أيمكــــن اعتبـــار ـ 
جوازي ويقضي وليتـــاري ان يتغلــــب عل العمـــل الكـــاديم  الـــبي البي

ي  وليتــــــــارييق ي البي ي الكــــــــاديمييق اذا مــــــــا تغلــــــــب العمــــــــل الكــــــــاديم " علمــــــــاء طغــــــــاة"العــــــــامليق
ــــ عليــــه ؟ ان التقريــــر المــــوجز يــــوجه جوازي وقضي وليتــــاري عل العمــــل الكــــاديم  الــــبي البي

ي ، ومــن البــديه  انــه يريــد الصــاق بطاقــة  وليتــارييق ي البي العلمــاء"رأس حربتــه ال اليســارييق
جوازيــة الطغــاة" الطغاة ي ، حنم يستطيع بالتال  ان يؤيد علمــاء البي ي اللينينييق بالماركسييق

ـ الوســاط الكاديميــة  ـ 
ـ ويصــون مركزهــم الحتكــاري المتــداع  في ـي ـ الحقيقــة. الحقيقييق ـ 

في

ـــــ الـــــذين يقبضـــــون عل زمـــــام الســـــلطة ويســـــلكون الطريـــــق الرأســـــمال  ي ان اولئـــــك الحزبييق
ي الـــذين تشبوا جوازييق ـــ الـــبي ي جوازيـــة الطغـــاة ، وأولئـــك الممثليق والـــذين يؤيـــدون علمـــاء البي
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ــ حزبنــا- ال الحزب ويحمون هؤلء العلماء هم جميعا اعل وجه التحديد  
طغاة كبار في

ينتحلــــــــون اســــــــم الحــــــــزب وهــــــــم انــــــــاس ل يقــــــــرؤون الكتــــــــب والصــــــــحف ، ول يختلطــــــــون
التعســف((بالجماهبق ، ول يمتلكون ايــة معرفــة مــن المعــارف ، بــل يعتمــدون فقــط عل 

  كبت آراء الخرين
))" .والستبداد واستخدام النفوذ في

ي" حركــــة تقــــويم"طــــالب واضــــعو التقريــــر المــــوجز بشــــن : ثامنــــا ي الثــــابتيق ،"ضــــد اليســــارييق
ــ الجبهــات الطبقيــة وضف ي ــ المــاء مــن اجــل الخلــط بيق ــ ال وهــو تعكبق  

وذلــك لــدافع خفي
ــ طــرح التقريــر المــوجز بهــذه العجلــة. النظــار عــن هــدف نضــالنا   

ــ في ان غرضــهم الرئيس 
ي  وليتارييق ي البي ي. هو كبت اليسارييق فقد قــاموا خصيصــا بجمــع المعلومــات ضــد اليســارييق

وهاجموهم بشنم الحجج والذرائع ، وسعوا فوق ذلك ال تشديد الهجوم عليهــم باســم
ي " حركــــة التقــــويم" ــــ محاولــــة عابثــــة لتقــــويض صــــفوف اليســــارييق  

لقــــد قــــاوموا بصــــورة. في
ي   بحمايــة وتأييــد اليســارييق

  تقضي
  طرحها الرئيس ماو بكل جلء والنم

علنية السياسة النم
، هذا من جهة ، ومن جهــة اخــرى منحــوا ي والتشديد عل بناء وتوسيع صفوف اليسارييق

يـــــــ والخونــــــة الــــــذين تســـــــللوا ال الحــــــزب لقــــــب  جوازيــــــة والمحرفيق ي"ممثل ـــــــ البي اليســــــارييق
ي ي. لجل التســبم عليهــم " الثابتيق جوازييق يــ الــبي وهــم يحــاولون بــذلك الهــاب غــرور اليمينييق

ي  وليتــــارييق ي البي وليتاريــــا. وتحطيــــم معنويــــات اليســــارييق ــــ حقــــدا عل البي ان قلــــوبــهم لتمتلئ
جوازية  جوازية لدى واضغ  التقريــر المــوجز. وتفيض حبا بالبي وهذه ه  نظرة الخاء البي

.
وليتاريـــا تـــوا نضـــالها العنيـــف الجديـــد ضـــد ممثل ـــ: تاســـعا  ـــ الـــوقت الـــذي بـــدأت فيـــه البي

في

 ــ كــثبق
  الجبهة اليديولوجيــة ، مــع العلــم بــأن هــذا النضــال لــم يكــن قــد بــدأ في

جوازية في البي
يـــة الســـاحقة مـــن لجـــان الحـــزب مـــا زالـــت مـــن الميـــادين والمـــاكن ، او قـــد بـــدأ ولكـــن الكب 
ابعد ما تكون عن تفهم مهمة قيادة هذا النضال العظيــم وه ــ بالتــال  ابعــد مــا تكــون عــن

ـــ قيـــادته   
ـــ هـــذا الـــوقت بالـــذات جـــاء التقريـــر المـــوجز ليؤكـــد مـــرارا. الجديـــة والكفـــاءة في  

في
ورة وضع النضال  ورة " تحــت القيــادة"وتكرارا عل ضي  "و" الحــذر والحيطــة"وضيــ

التــأتي
وي ورة " والـــبم ـ ، كـــل ذلـــك يهــدف" الحصــول عل موافقـــة الهيئــة القياديــة المعنيــة"وضـي
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ي باطارات معينة وفرض كثبق من المحظــورات والنــواه  وليتارييق ي البي ال تكبيل اليسارييق
 ــ طريــق الثــورة الثقافيــة

عليها بقصــد تقييــد حركتهــم ووضــع حــواجز وعقبــات متلحقــة في
وليتارية    كبح هذا النضال لجل. البي

وباختصار فان واضغ  التقرير الموجز يتعجلون في
ان قلــوبــهم مثقلــة بالحقــد تجــاه مــا نش ــ مــن مقــالت. شن هجوم مضاد بغــرض النتقــام 

ي ردا عل مقــــالت  وليتــــارييق ي البي ــــ ، امــــا مقــــالتهم" ثقــــات"اليســــارييق ي جوازيــــة الرجعييق البي
  لم تنش  بعد فقد احتجزوها 

  الوقت نفسه تركوا الباب مفتوحــا عل مصاعيه. النم
وفي

امـــــام جرائـــــدنا والذاعـــــات والمجلت والكتـــــب والكتـــــب المدرســـــية والخطـــــب والعمـــــال
الدبيــة والفنيــة والفلم الســينمائية والمشحيات والفولكلــور الشــعني  والفنــون الجميلــة

ورة الخضـــوع... والموســـيفم والرقـــص   ـــ عملهـــم هـــذا لـــم يـــدعوا قـــط ال ضيـــ
الـــخ ، وهـــم في

وليتاريــــة ولــــم يطلبــــوا قــــط موافقــــة او اذنــــا  فيمكــــن للمــــرء ان يــــرى مــــن هــــذه. للقيــــادة البي
  الواقع واضعو التقرير الموجز 

.المقارنة الموقف الذي وقفه في
ا ــ يتمركــز النضــال حاليــا حــول مســألة تطــبيق ام مقاومــة خــط الثــورة الثقافيــة الــذي: عاش 

ـــ تونـــغ وعـــبي هـــذا النضـــال وعل: "ولكـــن يقـــول التقريـــر المـــوجز . رســـمه الرفيـــق مـــاو تس 
التصــفية"اشــارة ال " (هدى افكار ماو تس  تونغ سوف نشق طريقا لحل هذه المشكلة

ــ الحقـــل الكـــاديم  ـ 
ــ تونـــغ قـــد شـــق"). التامـــة للفكـــار البورجوازيـــة في ان الرفيـــق مـــاو تسـ 

 ــ الجبهــة الثقافيــة واليديولوجيــة
ي ، في وليتــارييق الطريــق منــذ وقــت طويــل امامنــا نحــن البي

  مؤلفاته مثل 
 ــ نــدوة الدب والفــن"و " حول الديمقراطية الجديدة"وذلك في

احاديث في
  ينان

  ينان"و " في
ي في الضــطرار لللتحــاق"بعد مشاهدة اوبرا " خطاب ال دار اوبرا بكيق

ــــ صـــــفوف"و " بمتمـــــردي جبـــــل ليانغشـــــان ـي حـــــول المعالجـــــة الصـــــحيحة للتناقضـــــات بيق
  حول اعمال الدعايـــة"و " الشعب

  للحزب الشيوع  الصيني
  المؤتمر الوطني

"خطاب في
ــ تونـــغ لـــم تشـــق لنـــا الطريـــق بعـــد ، وأنـــه.  ولكـــن التقريـــر المـــوجز يـــرى ان افكـــار مـــاو تسـ 

والواقــــع ان التقريــــر المــــوجز يحــــاول ان يســــتخدم رايــــة. يجــــب شــــق الطريــــق مــــن جديــــد 
كســتار لشــق طريــق يخــالف افكــار مــاو تس ــ تونــغ وهــو" عل هدى افكار ماو تس  تونــغ"

جوازية  ي المعاضين او بعبارة اخرى طريق اعادة حكم البي .طريق المحرفيق
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اكية حــنم النهايــة ،  ــ بــالثورة الشــبم
ومجمــل القــول ان هــذا التقريــر المــوجز يعــارض المضي

ويعــارض خــط الثــورة الثقافيــة الــذي تنتهجــه لجنــة الحــزب المركزيــة برئاســة الرفيــق مــاو
ـــــــــ ي ي ويتســـــــــبم عل اليمينييق وليتـــــــــارييق ي البي بات ال اليســـــــــارييق ـــــــــ ـــــــــ تونـــــــــغ ، ويـــــــــوجه الصي تس 

جوازيــة  ي وذلــك لتهيئــة الــرأي العــام مــن اجــل اعــادة حكــم البي جوازييق هــذا التقريــر هــو. الــبي
جوازيـــــة داخـــــل حزبنـــــا  ـــــ قلبـــــا وقالبـــــا . انعكـــــاس لليديولوجيـــــة البي  

ان. وهـــــو تقريـــــر تحريفي
 ــ الدرجــة

  ليس اطلقا بالمر البسيط ، بل هو قضــية في
النضال ضد هذا الخط التحريفي

 ـــ المســـتقبل
الول مـــن الهميـــة يتعلـــق بهـــا مصـــبق ومســـتقبل حزبنـــا ودولتنـــا وملمحهـــا في

.وكذلك ثورة العالم 
التقريــر المــوجز"وعل لجان الحزب من مختلف المستويات ان تتوقف فورا عن تنفيــذ 

" .الصـــادر عـــن اللجنـــة الخماســـية للثـــورة الثقافيـــة حـــول المناقشـــات الكاديميـــة الحاليـــة
ى فـــع عاليــا الرايـــة الكـــبي ـ تونـــغ ، فبق وعل كـــل الحـــزب ان يتبـــع توجيهـــات الرفيـــق مــاو تسـ 
ــ الــذي يقفــه جوازي الرجغ  وليتاريــة ويفضــح فضــحا تامــا الموقــف الــبي للثــورة الثقافيــة البي

اكية ، ويـــدحض تمامــــا الفكــــار" الثقــــات الكـــاديميون"اولئــــك  المعـــادون للحـــزب والشــــبم
  الوساط الكاديمية والتعليمية وأوساط الصــحافة والدب والفــن

جوازية الرجعية في البي
  هذه المجالت الثقافيــة 

يع سلطة القيادة في ولتحقيــق كــل ذلــك فــانه مــن. والنش  ، وينبم
جوازيـــــة الـــــذين تشبوا ال الحـــــزب ـــــ البي ـــــ نفـــــس الـــــوقت نقـــــد ودحـــــض ممثل   

وري في ـــــ الصي
ــــــ هــــــذه الهيئــــــات مــــــن هــــــؤلء والحكومــــــة والجيــــــش ومختلــــــف الــــــدوائر الثقافيــــــة ، وتطهبق

وخصوصـــــا ل يجـــــوز ان نـــــأتمنهم عل. الشـــــخاص مـــــع نقـــــل بعضـــــهم ال اعمـــــال اخـــــرى 
ا منهــــم كــــانوا ومـــا زالــــوا يقومـــون فعل  ــــ الواقــــع ان كــــثبق

قيــــادة اعمــــال الثـــورة الثقافيــــة ، وفي
  هذا يكمن خطر كببق للغاية 

.بهذه العمال ، وفي
جوازية الذين تشبوا ال الحكومــة والجيــش ومختلــف الــدوائر الثقافيــة هــم ان ممثل  البي
عون الســـــلطة السياســـــية مـــــنم ي ي المعـــــادين للثـــــورة ، ســـــوف ينـــــبم فيق مجموعـــــة مـــــن المحـــــبم
وليتاريــا ال دكتاتوريــة برجوازيــة  .نضــجت الظــروف لــذلك فيحولونهــا مــن دكتاتوريــة البي
وقد عرفنا بعض هؤلء عل حقيقتهم ، والبعض الخر لــم نكشــف عــن حقيقتهــم بعــد ،
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وآخــرون منهــم يحظـــون الن بثقتنــا وهــم يعـــدون ليصـــبحوا خلفـــا لنـــا ، فهنـــاك أنــاس مــن
طــــراز خروشــــوف مثل مــــا زالــــوا بيننــــا ، وعل لجــــان الحــــزب مــــن مختلــــف المســــتويات ان

.تنتبه ال هذا المر كل النتباه 
 ــ 

  وزعتهــا اللجنــة المركزيــة في
12يمكن إرسال هذا الخطار مع تلك الوثيقة الخاطئــة الــنم

، ال لجان الحزب عل مســتوى المحافظــات ومــا فوقهــا ، ولجــان الحــزب 1966شباط 
ــ القـــوات المســـلحة عل مســـتوى الفـــواج ومـــا ـ 

ــ الهيئـــات الثقافيـــة ، ولجـــان الحـــزب في ـ 
في

ى ايهمــا ي لــبم ي الوثيقــتيق فوقها ، والرجاء مــن هــذه اللجــان ان تجــري مناقشــات حــول هــاتيق

ي وما ه  المنجزات ومــا ه ــ ي الوثيقتيق خاطئة وأيهما صحيحة وال أي مدى تتفهم هاتيق
.الخطاء 

------------------
ي : المصــــــدر-  ـــــ الصــــــيق ـ 

وليتاريـــــــة في  –1965( جــــــان دوبيــــــه ، تاريــــخ الثــــــورة الثقافيــــــة البي
وت ، الطبعــــــة)1969   ، دار الطليعــــــة للطباعــــــة والنش ـــــــ ، ببقـــــــ

، ترجمـــــــة طلل الحســــــيني
 .286 – 279. ص.، ص1971) أفريل ( الول، نيسان 
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