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نظرة على الخالفات بٌن الحزب الشٌوعً اإلٌرانً ) الماركسً – اللٌنٌنً – الماوي (   

 و الحزب الشٌوعً )الماوي ( األفؽانً .

 اللجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً اإلٌرانً )الماركسً- اللٌنٌنً – الماوي ( ؛

 نشر المقال فى جوان 3100 و تّمت مراجعته فى 8 مارس 3102 .

 

( ] الجرٌدة الرسمٌة للحزب الشٌوعً )الماوي ( 0) الشعلةبعض الوقت منذ نشر العدد الثالث من  مرّ لقد 

 –األفؽانً [ الذى إنطوى على نقد لخطّ حزبنا فى مقال عنوانه " الحزب الشٌوعً اإلٌرانً ) الماركسً 

  . وفى ذات المقال تنقد الماوٌة " –اللٌنٌنة  –ما بعد الماركسٌة تٌه فى طرٌق سقط الماوي (  -اللٌنٌنً
  حزبنا لدعمه لهذه الخالصة الجدٌدة . نظرٌة الخالصة الجدٌدة للشٌوعٌة لبوب أفاكٌان و تهاجم  الشعلة

ُ ،   الشعلةمقال  إثر صدور لبعض الرفاق األكثر إطالعا على تارٌخ مهّمة إعداد ردّ على هذا المقال  سندتأ

، درس اإلجتماع السابع  2011الحزب الشٌوعً )الماوي ( األفؽانً و وجهات نظره . و فى جوان 

الماوي ( هذا الردّ و قُدّمت  –اللٌنٌنً  –للجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً اإلٌرانً ) الماركسً 

. و نظرا لعوامل متعلّقة بأولوٌّات حزبنا ، وقع  لٌكون أشمل تهتوصٌات على أساسها جرت إعادة صٌاؼ

آخذٌن بعٌن النظر المقاالت  علٌهأجٌل نشر هذا الردّ . و رؼم أنّه كان من الممكن إدخال تحسٌنات ت

الحدٌثة التى نشرها الحزب الشٌوعً )الماوي ( األفؽانً ، ألجل تفادي مزٌد التأجٌل ، قّررنا نشر الردّ 

الفترة ، صرنا حتى أوفر قناعة بأّن البون الشاسع اإلٌدٌولوجً و السٌاسً بٌن كما هو. و أثناء هذه 

     جرى حزبنا و الحزب الشٌوعً )الماوي ( األفؽانً بالفعل عمٌق و أّن هذا إنعكاس لصراع خطٌّن 

السنوات القلٌلة الماضٌة . و قد أضحى صراع الخطٌن هذا  فىو ٌجرى صلب الحركة األممٌة الثورٌة 

الماوي ( و لثورة بلؽت  أكثر سفورا و أحدّ خاصة مع اإلستسالم الكبٌر للحزب الشٌوعً النٌبالً )

بالضبط أبواب النصر. و تطّور صدع سٌاسً و إٌدٌولوجً عمٌق صلب الحركة األممٌة الثورٌة جعل 

على وحدتها التنظٌمٌة . ) أنظروا تحلٌلنا للحركة األممٌة الثورٌة فى  عملٌّا من ؼٌر الممكن الحفاظ

                                                                                              ( . 58عدد  حقيق ات

سلّط الوثٌقة الحالٌة ، أن تدراسة اإلختالفات بٌننا و بٌن الحزب الشوعً )الماوي ( األفؽانً  نأمل منو  

الضوء على الطبٌعة العمٌقة للبون الشاسع السٌاسً و اإلٌدٌولوجً بٌن أحزاب و منّظمات الحركة 

 األممٌة الثورٌة . و بالقٌام بذلك أن ٌوّضح أٌضا الوضع الخطٌر فى صفوؾ الحركة الشوعٌة العالمٌة .

الماوي ( التى  –اللٌنٌنً  –وثٌقة اللجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً اإلٌرانً )الماركسً  الشعلةنقد مقال 

تحمل عنوان " الحركة الشٌوعٌة فى مفترق طرق : اإلضمحالل أم اإلزدهار ؟ " ) و من هنا فصاعدا 

لبوب بالفعل هو جملة األعمال النظرٌة  الشعلةسنشٌر إلٌه بمقال " مفترق طرق " ( . و ما تهاجمه  

   أفاكٌان ، ربٌس الحزب الشٌوعً الثوري ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ، التى تقدّم كخالصة جدٌدة . 

هو أّن حزبنا ، و ال سٌما مقال " مفترق طرق " ، ٌشدّد على صّحة هذه النظرٌّات  الشعلةو مردّ ؼضب 

ها الحركة الشٌوعٌة العالمٌة . و دور الخالصة الجدٌدة فى معالجة أزمة الحٌاة أو الموت التى تشهد
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أن تلّؾ ؼضبها بقناع سمٌك من األممٌة و إنشؽالها بوضع الحركة األممٌة الثورٌة ، لكن  الشعلةوتحاول 

       مة : من البداٌة تواجهنا قومٌة محضة تفوح من كّل خطوة فى الطرٌق . و ٌنطلق المقال بهذه المقدّ 

الماوٌة للبٌان و القانون األساسً الجدٌدٌن للحزب  –اللٌنٌنٌة  – نسخة إٌرانٌة من ما بعد الماركسٌة "

  ٌناسب أكثر الجرابد المناهضة للشٌوعٌة .  كالم" وهو الشٌوعً الثوري ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  

ًّ " . و الحال  ؼرورالمّرة تلو المّرة " مفترق طرق " على أنّه "  الشعلةو تهاجم  إٌرانً " و " فكر إٌران

لعدّة مّرات " تأّول " الخالصة  الشعلةو أسلوب عملها ال ٌنتهٌان عند هذا الحدّ . ؾ الشعلةالمؤسفة لمنهج 

الجدٌدة تأوٌال عبثٌّا ثّم  " تنقد " تأوٌالتها هً للخالصة الجدٌدة . و ٌجب على المرء أن ٌثّمن دور 

الوعً الجماعً . و مع ذلك ، ٌنبؽى أن ٌكون للنقد مٌزتان : أّوال ، ٌجب أن  النقاش و الجدال فى رفع

ٌكون ملموسا و علمٌّا و ثانٌا ، ٌجب تقدٌم الخّط و النظرٌة التى ٌقع نقدهما بأقصى األمانة ، مثلما 

 تأوٌالت " . و من الخطإ إقامة النقد على " الرواٌات " أو" ال طّورهما و دافع عنهما كاتبهما أو كتّابهما

                                                                                               لتلك الخطوط و النظرٌّات. العبثٌة

فتوى عندبذ سٌصبح النقد شٌبا مشابها إلصدار  تطبٌقهع المنهج المشار إلٌه أعاله و اتبٌتّم إو إن لم  

إلى حتى اإلستماع دون دالبل ملموسة أو قابمة على أخالقٌة ٌجب أن ٌقبل بها " األتباع " دون أٌة حاجة 

. و هذا النوع من المنهج سٌُؽلق األذهان المتقدّمة التى تبحث عن الحقٌقة و سٌشّجع الفبة المتخلّفة  لدفاعا

و المنهج أٌضا جزء من الخّط وله  .ماهٌرو ٌؽذّى مشاعر ؼٌر ببرولٌتارٌة و ؼٌر ثورٌة فى صفوؾ الج

                                                                                                     طابع طبقً . 

. لقد ركّز الحزب  لنصّب إهتمامنا على الموضوع األساسً الذى ٌقؾ وراء هذه الطرٌقة فى" النقد "

                                                      ي ( األفؽانً نقده على ثالثة مواضٌع : الشٌوعً ) الماو

، ٌدّعى أّن نظرٌات الخالصة الجدٌدة و الوثابق الحدٌثة التى أنتجها الحزب الشٌوعً الثوري ، أّوال

مفترق طرق" ٌستبعد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و على نحو أوضح وثابق حزبنا ذاته و أّن مقال " 

 –اللٌنٌنٌة  –هو " ما بعد الماركسٌة الماوٌة و بالتالً  –اللٌنٌنٌة  –اإلطار النظري و الفكري للماركسٌة 

                                                                                                         الماوٌة " .

 ٌحصل أي تؽٌٌر مهّم فى الوضع الموضوعً منذ إعادة تركٌز الرأسمالٌة فى الصٌن عى أنّه لمدّ ، ٌ ثانٌا

                                         الماوٌة . –اللٌنٌنٌة  –و من ثّمة ال حاجة إلى تطوٌر علم الماركسٌة 

                       ارسة . عى أّن لحزبنا مقاربة إطالقٌة لدور النظرٌة و أنّنا ننكر دور الممدّ و ثالثا ، ٌ

هل أّن الخالصة الجدٌدة إنكار تام لإلطار الفكري والنظري و للمقاربة الماركسٌة – 

 اللٌنٌنٌة – الماوٌة ؟

شارحة لماذا ٌعتقد الحزب الشٌوعً )الماوي( األفؽانً أّن حزبنا و الحزب الشٌوعً الثوري " ما بعد 

 : الشعلةماوٌٌن " ، تحاجج  

لماذا نعتبر أّن اإلطار اإلستراتٌجً للبٌان و القانون األساسً الجدٌدٌن للحزب الشٌوعً الثوري ما بعد  "

الماوٌة ؟  مردّ هذا أنّنا نعتقد أن هذا الخطّ الذى تقدّمه الخالصة الجدٌدة لبوب  –اللٌنٌنٌة  –الماركسٌة 

الماوٌة و جذورها و أسسها ،  –اللٌنٌنٌة  –آفاكٌان على  أنّه اإلختراق النظري الجدٌد إلطار الماركسٌة 



3 
 

         ماوٌة .  –لٌنٌنٌة  –ٌحاول رسم إطار جدٌد و جذور و أسس جدٌدة لقاعدة نظرٌة ؼٌر ماركسٌة 

و بكلمات أخرى ، هذه اإلستراتٌجٌا الجدٌدة ال تبحث عن التعوٌل على اإلطار النظري الذى قدّمه 

ال تبحث عن مزٌد تطوٌره و إنّما ٌنكره بوب آفاكٌان برّمته و ٌرؼب  ماركس و طّوره لٌنٌن و ماو . إنّها

و جلٌّة فى بٌان اللجنة المركزة للحزب الشٌوعً  كشوفةو هذه اإلستراتٌجٌا م فى بناء إطار جدٌد .

 "اإلٌرانً . 

ٚ إىٚ " ٝؼ٘د اىفعو فٚ اىَ٘خخ األٗى ب " مفترق طرق " : الشعلة" تستشهد المجّرد  و لتبٌّن جانبنا "

سٓ ىِْٞٞ ٗ ٍبٗ رغٚ رّ٘غ . ٗرسزبج ٍشزيخ خذٝذح إىٚ إغبس خذٝذ  ّ٘ اإلغبس اىْظشٛ اىزٙ أعغٔ ٍبسمظ ٗغ

ٝقً٘ ػيٚ ريخٞص ّقذٛ ىيزدشثخ اىغبثقخ .  ٗ اىَشزيخ اىدذٝذح اىزٚ ّ٘اخٖٖب ىٞغذ رنشاسا ىيَشزيخ اىغبثقخ 

                                                                   ٗ ثبىزبىٜ ال َٝنِ أُ رؼزَذ ػيٚ األعظ اىغبثقخ ". 

 و ٌهتّز محاكمنا إزاء هذا الكفر و ٌعلن :

اىَبٗٝخ ٗ رؼ٘ٝعٔ ثإغبس ثُْٜ زذٝثب.  -اىيْْٞٞٞخ  -ْٕب األخْذا ٕٜ  اإلىغبء اىزبً ىإلغبس اىْظشٛ ىيَبسمغٞخ  "

ث٘سح اىصْٞٞخ ٗ اىث٘سح اىثقبفٞخ اىصْٞٞخ إظبفخ إىٚ إىغبء ثنيَبد أخشٙ ، ال رٖذف إىٚ إىغبء اىَبٗٝخ ٗ اى

 اىيْْٞٞٞخ ٗ اىث٘سح اىغ٘فٞبرٞخ فسغت ، ثو إّّٖب رٖبخٌ اىَبسمغٞخ ، ٕٗ٘ شٜء ىٌ ٝدشأ ززٚ ٍْص٘س زنَذ 

" ] كان منصور حكمت أحد مؤسسً الحزب الشٌوعً اإلٌرانً ٗ اىشٞ٘ػُٞ٘ اىؼَبىُٞ٘ ػيٚ اىقٞبً ثٔ . 

نات القرن العشرٌن ، و قد إنقسم هذا الحزب إلى كتلتٌن عقب إنهٌار الكتلة اإلمبرٌالٌة فى بداٌات ثمانٌ

السوفٌاتٌة فى تسعٌنات القرن العشرٌن . فأسّس منصور حكمت نفسه حزب العّمال الشٌوعً اإلٌرانً . 

ٌة لكّل وهو و آخرون قد أسّسوا الحزب الشٌوعً اإلٌرانً على أساس تصفٌة المكاسب النظرٌة و العمل

و بصورة خاصة قاد هجوما عارما على الثورة الصٌنٌة و ماو  –من الثورتٌن السوفٌاتٌة و الصٌنٌة 

 تسى تونػ [ . 

هو التالً :  ردّنا على هذا " النقد "و   

الماوٌة بل هً المدرسة  –اللٌنٌنٌة  –أّوال ، ال تستبعد الخالصة الجدٌدة القواعد النظرٌة للماركسٌة 

–اللٌنٌنٌة  –الفكرٌة الوحٌدة صلب الحركة الشٌوعٌة الٌوم التى تمثّل اإلستمرار العلمً للماركسٌة 

و لم ٌصبح هذا اإلستمرار ممكنا دون القطٌعة مع الجوانب الخاطبة فى الماوٌة ، و عموما للماركسٌة . 

 انب التى بٌنما كانت صحٌحة فى وقتها لم تعد صحٌحةالماوٌة و كذلك مع الجو –اللٌنٌنٌة  –الماركسٌة 

                 الخالصة الجدٌدة اإلستمرار الجدلً للماركسٌة وتأكٌد ماركسً للماركسٌة . تمثّل .  بعدبذ

، لٌس بوسع أي علم أن ٌتطّور دون القطٌعة مع مظاهره الخاطبة أو المظاهر التى لم تعد تناسب مع  ثانٌا

ممكن هو تطّور علم دون القطٌعة مع ذاته ) أي مع مظاهره الخاطبة ( . و إعتبار تطّور  ؼٌرالواقع . 

. و ٌجرى تطّور علم  عبر التناقضات الداخلٌة لذلك  العلم نمّوا باإلضافة فى المعرفة نظرة مٌكانٌكٌة

و بالتالً توقّع . و هذا صحٌح بالنسبة لكّل علم بما فى ذلك الماركسٌة .  العلم و عبر قطٌعته مع ذاته

ماركس  أسسهأّن الماركسٌة ٌمكن أن تتطّور بالحفاظ على نفسها برّمتها ) " اإلطار النظري الذى  الشعلة

        " ( تافه و فى أفضل األحوال مٌكانٌكً . و بالفعل ، شرح تسى تونػ  الحقا و طّوره لٌنٌن و ماو 

صحٌح و جدلً وهً الطرٌقة الوحٌدة التى عبرها  مفترق طرق " لحركة و دٌنامٌكٌة تطّور الماركسٌة "

الماوٌة أن تتواصل و أن تُصان من السقوط المسترسل فى هاوٌة التحرٌفٌة.  -اللٌنٌنٌة  -ٌمكن للماركسٌة   
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و بعد هذا ، من المناسب النظر فى بعض الوثابق الرسمٌة و األصلٌة  للحزب الشٌوعً الثوري ، 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وكتابات بوب أفاكٌان نفسه و على ذلك األساس و لٌس على أساس رواٌات 

العالقة بٌن الخالصة الجدٌدة و مبادئ الماركسٌة نكتشؾ الحزب الشٌوعً )الماوي ( األفؽانً و أحكامه 

تصّور الثورة الشٌوعٌة :  إعادةإلى مقال معنون "  الالماوٌة . وبهذا الهدؾ سنعود مطوّ  –اللٌنٌنٌة  –

( ) و نودّ أن نذّكر بأّن القسم األّول من هذا المقال نُشر 2" ) ما هً الخالصة الجدٌدة لبوب أفاكٌان ؟

التى تضّمن وثٌقة " مفترق طرق " ، و األقسام األخرى نُشرت فى  حقيق اتبالفارسٌة فى نفس عدد 

                                                                         بالفارسٌة (.  حقيق اتاألعداد التالٌة من 

للحزب الشٌوعً الثوري ، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و أعمال بوب  هذا المقال و كذلك الوثابق األخرى

 حصل ما على ٌنبنى و هذا ٌنتج بالتأكٌد بٌنما أفاكٌان تشدّد صراحة على أّن إطار الخالصة الجدٌدة "

         "  حٌوي كعنصر الماضٌٌن التجربة و الفهم مع حقٌقٌة قطٌعة أٌضا ٌتضّمن التقدّم هذا فإن ، قبال

سنة من تارٌخ الماركسٌة و الثورات  160و ٌشرح هذا المقال العالقة بٌن الخالصة الجدٌدة و 

                                                                                                      اإلشتراكٌة : 

 البرولٌتارٌا – العالم عمال أن"  الشٌوعً الحزب بٌان"  فى إنجلز و ماركس أعلن ، سنة 061 قبل "

 أسس البٌان ذلك وضع قد و.  ٌربحونه عالم لهم و قٌودهم سوى ٌخسرونه ما لهم ٌكن لم -لعالمٌةا

                                                                     .  النضال قٌادة طرٌق شقّت التى اإلختراق

 ،ذلك من سنة 21 وبعد بارٌس كمونة مع برولٌتارٌة لثورة قصٌرة محاولة أّول حصلت ، سنة 32 بعد و

       لٌنٌن قٌادة ظلّ  فى ، السوفٌاتً اإلتحاد فى جدّت ، معّززة إشتراكٌة ثورة أّول – فعلً إختراق أّول

       0191 فى السلطة إلى الثورة توّصلت حٌث بالركب الصٌن إلتحقت و. ستالٌن ، لٌنٌن وفاة عقب و

      " ... الكبرى البرولٌتارٌة الثقافٌة الثورة تونػ تسى ماو ، الثورة تلك قابد شنّ  ، سنة 01 إثر حٌث و

        

 " نهاٌة الموجة األولى من الثورات الشٌوعٌة على النحو التالً : ... إعادة تصّورو ٌشرح مقال " 

 إنقالب جرى ، ماو توفً لّما إذ 0116 فى برمتها الشٌوعٌة الثورة من األولى المرحلة هذه إنتهت و "

 التى السٌاسات و.  الثقافٌة الثورة قٌادة فى ماو مع وقفوا الذٌن قتل أو / و سجن الصٌن فى للثورة مضاد

 لبلدان وجود ال الٌوم و.  الرأسمالٌة تركٌز أعٌد و العملٌة الممارسة موضع وضعت ضدّها ناضل لطالما

 ٌعلمون سواء ، ٌوم كلّ  الثقل بذلك ٌناضلون و العالم عبر الناس ٌشعر و.  العالم فى حقٌقٌة إشتراكٌة

 " .  ٌعلمون ال أو بذلك

 كٌؾالخالصة نتاج جهود اإلجابة عن هذه الظروؾ والتحدٌّات التى ترفعها فى وجهنا . المسألة هً : 

 ؟ الثورة من جدٌدة مرحلة فى اإلبحار كٌؾ ؟ هذا وجه فى التقدّم

 ..." : إعادة تصّورورد فى " 

 لمفّكرٌها المضٌبة الرؤى و الثورات لتلك الهابلة المكاسب عن الدفاع آفاكٌان بوب قاد ، الوضع هذا فى "

     المفاهٌم فى النواقص و األخطاء حلّل بعمق و لكنه. أساسها على بنى و راٌتها رفع و العظام قادتها و

 هو شامال و متماسكا نظرٌا إطارا صاغ ، القاعدة هذه على و. األخطاء هذه إلى أفضٌا اللذان المنهج و



5 
 

 قطٌعة أٌضا ٌتضّمن التقدّم هذا فإن ، قبال حصل ما على ٌنبنى و هذا ٌنتج بالتأكٌد بٌنما و الخالصة

 " . جدٌدة خالصة نسمٌها لهذا و حٌوي كعنصر الماضٌٌن التجربة و الفهم مع حقٌقٌة

تنهض الخالصة الجدٌدة على المادٌة الجدلٌة من ماركس إلى ماو . لكنّها تقطع أٌضا مع المظاهر 

.." جدلٌة  إعادة تصّور .المٌتافٌزٌقٌة الثانوٌة التى تسّربت إلى المادٌة الجدلٌة . لنرى كٌؾ ٌُقدّم مقال " 

" اإلستمرار " و " القطٌعة ". و ٌشرح هذا المقال كٌؾ جرت صٌاؼة المادٌة الجدلٌة و المادٌة التارٌخٌة 

                                                                                   فٌقول إّن ماركس و إنجلز :و 

 طرٌقة فى نواقص ، عجٌبا أمرا لٌس هذا و ، وجدت لكن.  قالطرٌ فعبّدا النظرٌة القاعدة اصاؼ ..."

 أن هو األسوأ و. .. ستالٌن لدى جدٌّة منهجٌة هنات مع المشاكل هذه إمتزجت و ذلك مع إنجلز و ماركس

 الثورة قابد ، ماو ناضل لقد. الفهم فى للتقدّم ماسة حاجة هناك كانت وقت فى جاءت األخطاء هذه

.  تأثٌره من حّرا ٌكن لم و موروث إطار ضد ٌصارع كان ذاته هو أنه ؼٌر ، المشكل هذا ضد ، الصٌنٌة

                                                                                   ".تبعات النواقص لهذه كانت و

بمؤّسسً و  مٌة ؼٌر مرتبطٌنبؽى قول إّن جزءا كبٌرا من األخطاء المأثّرة فى الحركة الشٌوعٌة العال  

. و  فهم فعال قد صارعوا هذه األخطاء .ماركس و لٌنٌن و ماو  –مفّكري النظرٌات العلمٌة للشٌوعٌة 

مع ذلك ، ضمن تفكٌرهم عٌنه هناك أٌضا عناصر من هذه النزعات الخاطبة التى الحقا قسم أو آخر من 

. لكن الٌوم ، نظرا إلى درجة كبٌرة لجهودهم  الحركة الشٌوعٌة مسك بها و طّورها إلى خطوط تامة

الخاّصة نحن فى موقع ٌسمح لنا بالتعّرؾ على أخطابهم القانوٌة و نقدها و الوقوؾ ضد الخطوط الخاطبة 

التامة التطّور و الحٌلولة دون كسبها تبرٌرات بالعودة إلى هذه األخطاء الثانوٌة . و عملٌّا األحزاب و 

ممٌة الثورٌة التى نعتت الخالصة الجدٌدة ب " التحرٌفٌة " هً ذاتها ممثّلة لهذه فى الحركة األالمنّظمات 

                                                                                     .  الخطوط الخاطبة المطّورة

بعة نقاط ضعؾ فى مجال ٌشّخص بوب أفاكٌان أر،  .."إعادة تصّور .و مثلما ٌشدّد على ذلك مقال " 

 الفلسفة الشٌوعٌة و ٌجرى نقدا عمٌقا لها . وهً كاآلتً ذكرها :

: تخصّ  وهً الشٌوعٌة الفلسفة فى أبعاد أربع من الهنات نقد بعمق و آفاكٌان بوب حدّد "  

 تأسٌس إلى طرٌقها وجدت التى التفكٌر أشكال ، دٌنٌة تقرٌبا حتى و ، مثالٌة مع أتمّ  قطٌعة ، أّوال 

       المادة تتداخل بها التى للطرق أعمق و أبعد و نوعً فهم ، ثانٌا و ، معها القطع ٌقع لم و الماركسٌة

، األخرى إلى الواحدة تتحّول و الوعً و  

و بها المرتبطة الفلسفٌة التٌارات و بالبراؼماتٌة المرتبطة المشاكل من طٌؾ نقد ، ثالثا   

. مختلفة الحقٌقة بلوغ طرٌقة أو إبستٌمولوجٌا ، رابعا  

(3)".  علمٌة أكثر قاعدة على الماركسٌة وضع ، بهذا القٌام فى و   

 الماوٌة  –اللٌنٌنٌة  –ٌمكن أن نرى أّن الخالصة الجدٌدة ال تستبعد األسس النظرٌة و مبادئ الماركسٌة 

تصورات أٌة الماوٌة و مبادبها  –االلٌنٌنٌة  –إعتمادا على أسس الماركسٌة تتجاوز و حسب بل هً 

الماوٌة . و مع ذلك ، تنجز هذا عبر تشخٌص األخطاء و النواقص  –اللٌنٌنٌة  –أورتودكسٌة للماركسٌة 

ص . و بهذه الطرٌقة تجعلها قابالماوٌة و التخلّص من هذه األخطاء و الن –اللٌنٌنٌة  –فى الماركسٌة 
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ؽانً بٌن " اإلطار " ألفسّوى الحزب الشٌوعً ) الماوي ( اٌ ،و بصورة متكّررة  أصّح و أرسخ علمٌّا .

  وبٌن المبادئ و األسس . لكن فى الخالصة الجدٌدة ال ٌُستعمل هذا المصطلح على أنّه مرادؾ لألسس 

و فعال وضع المبادئ و األسس فى إطار جدٌد ٌنقذها من التحرٌفٌٌن . لقد شرح بوب أفاكٌان و المبادئ . 

                                                                                                  : نفسه ما قام به 

 و الشٌوعٌة الحركة لتجربة اإلٌجابٌة الجوانب تركٌب إعادة و تشكٌل إعادة الجدٌدة الخالصة تعنى "

 الفلسفٌة بابعادها التجربة لهذه السلبٌة الجوانب من التعلّم ٌتمّ  بٌنما ، اآلن إلى اإلشتراكً المجتمع

 بصورة متجذّرٌن علمٌٌن مقاربة و منهج و توجه إلى التوّصل ألجل ، السٌاسٌة كذلك و واإلٌدٌولوجٌة

 الحاجٌات تلبٌة ، نعم ، ثمّ  لكن السلطة إفتكاك و بالثورة بالقٌام فقط لٌس عالقة فى أصلب و أعمق

 – اإلشتراكً المجتمع فى ، اإلتساع متزاٌدة بطرٌقة ، الشعب جماهٌر حاجٌات و للمجتمع المادٌة

 بنشاط ندعم الوقت نفس فى بٌنما ، للمجتمع الثوري التؽٌٌر بعمق ومواصلة الماضى ندب متجاوزة

 األكثر هما العالمً النضال و العالمً المجال بأن اإلقرار أساس على نعمل و العالم عبر الثوري النضال

     الفكرٌة الحاجٌات عن للتعبٌر المجال لمزٌد نوعً فتح مع معا – العام بالمعنى ، أهّمٌة و جوهرٌة

           لإلكتشاؾ ؼنى و تنّوعا أكثر سٌرورة مخّولٌن و ، واسعة بصورة مفهوما ، للناس الثقافٌة و

 لنزاع متزاٌد مدى مع ، عامة بصفة الفكرٌة الحٌاة و الثقافة و الفنّ  و العلم مجاالت فى التجرٌب و

 ذلك فى بما ، الفردٌة الحقوق حماٌة و الفردٌٌن الخلق و المبادرة و الفكرٌة المدارس و األفكار مختلؾ

 من شامل إطار ضمن هذا كلّ  – الدولة عن مستقلّ "  مدنً مجتمع " فى لٌتفاعلوا لألفراد مجال

 كسلطة أكثر متطّورة و ممسوكة الدولة سلطة فٌه تكون الذى الوقت نفس فى و الجماعٌة و التعاون

 فى ، محوري عنصر الدولة و  وعالمٌا معٌّن بلد فى ، البرولٌتارٌة الثورة مصالح تخدم  ثورٌة دولة

 مؽاٌر شٌا إلى تؽٌٌرها بإستمرار ٌتمّ  ذاتها الدولة بٌنما ، للمجتمع العام التوّجه فى و اإلقتصاد

 الشٌوعٌة ببلوغ الدولة على النهابً القضاء نحو التقدّم من حٌوي كجزء ، السابقة الدول عن رادٌكالٌا

عدد  حقيق اتذكر فى  ، الجزء األّول ، " القٌام بالثورة و تحرٌر اإلنسانٌة ")   ." العالمً النطاق على

                                                                                                             ( . 17، ص  54

و هنا من الضروري أٌضا أن نعالج المقارنة التى إستخدمها الحزب الشٌوعً )الماوي( األفؽانً ألجل 

 "ب لماوي ( األفؽانً حزبنا بأنّه قام تسلٌط الضوء على مدى " خطٌبتنا " . ٌتّهم الحزب الشٌوعً )ا

" و ما ٌقصده الحزب شًء لم ٌجرأ حتى منصور حكمت و الشٌوعٌون العمالٌون على القٌام به . 

الشٌوعً ) الماوي ( األفؽانً هو أّن منصور حكمت و حزب العّمال الشٌوعً اإلٌران أبقوا على األقّل 

                                  ل اإلطار الماركسً برّمته !على " الماركسٌة " بٌنما مّرغ حزبنا فى الوح

وضع الحزب الشٌوعً )الماوي ( األفؽانً إصبعه على مثال هام ألّن هذا المثال ٌبٌّن إلى  فى الواقع ،

 أٌن قاد فهم دؼمابً للماركسٌة و هذا ٌجب أن ٌكون درسا للحزب الشٌوعً )الماوي ( األفؽانً و لؽٌره. 

الماوي ( الوحٌد الذى نقد منهجٌّا نظرة  –اللٌنٌنً  –لقد كان الحزب الشٌوعً اإلٌرانً )الماركسً 

منصور حكمت للعالم و مواقفه و منهجه و عموما خّطه السٌاسً و اإلٌدٌولوجً . لكن نقطة إنطالقنا فى 

ممارسات الصحٌحة منذ التعاطً مع هذا التٌّار التصفوي ) و بالتصفوي نعنى أنّه صفّى النظرٌات وال

تجاهل لطرٌقة لم ٌكن  كما( لم ٌكن دفاعا دؼمابٌّا من النوع الدٌنً عن " الماضً "  ماركس إلى ماو

ما  و النواقص واإلنحرافات التى ُوجدت فى نظرٌّة وممارسة الحركة الشٌوعٌة من ماركس إلى ماو .

ٌّار هو التعلّم من منهجٌّة و خالصات بوب أفاكٌان زبنا أن ٌقٌّم و ٌنقد علمٌّا و بقّوة هذا التحجعل ممكنا ل
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فى تقٌٌم نظرٌة و ممارسة الموجة األولى من الثورات الشٌوعٌة . و زمن كانت هذه النظرات منعكسة 

   " كسب العالم : واجب البرولٌتارٌا العالمٌة و  المساهمات الخالدة لماو تسى تونػ"فى أعمال مثل " 

                                     " (. بالثورة العالمٌة : قضاٌا توّجه إستراتٌجً  "  و " التقدّم و رؼبتها

تأسّس الحزب الشٌوعً اإلٌرانً بقٌادة منصور حكمت على قاعدة إستبعاد خطوط التماٌز األساسٌة 

 . وقد رسمت خطوط عالمٌّا فى ستٌنات القرن العشرٌنصلب الحركة الشٌوعٌة الجدٌدة التى نشأت 

التماٌز هذه فى خضّم و نتٌجة ألحد أعظم النضاالت وسط الحركة الشٌوعٌة العالمٌة حول طبٌعة 

اإلشتراكٌة . وحول هذه المسألة بالذات ) أي ما هً اإلشتراكٌة ؟ ( و نتٌجة للنضاالت التى خاضها 

حاد السوفٌاتً بقٌادة الشٌوعٌون الصٌنٌون فى ظّل قٌادة ماو ضد التحرٌفٌٌن الذٌن إفتكّوا السلطة فى اإلت

                                                              خروتشوؾ ، إنقسمت الحركة الشٌوعٌة العالمٌة .

     على أساس هذا الصراع حول الشٌوعٌة على النطاق العالمً ُولدت حركة شٌوعٌة جدٌدة فى إٌران 

هرٌة فى موقع القلب من هذا اإلنشقاق التارٌخً : ما هً . و كانت المسألة الجو و حول العالم بأسره

و قد إعتبر منصور حكمت هذا النضال الكبٌر " صراعا بٌن قومٌٌن اإلشتراكٌة و كٌؾ ٌمكن بناؤها ؟ 

تسى تونػ صٌنٌٌن و روسٌٌن " و داس مكاسبه األساسٌة . و ال ٌعود نبذ منصور حكمت لخّط تماٌز ماو

    حكمت ماو بسبب نظرته لى بعض العداوة الخاصة لدٌه ضد ماو ! لقد نبذ مع التحرٌفٌٌن السوفٌات إ

همه إلمكانٌة تحقٌق الثورة فو فهمه لطبٌعة اإلشتراكٌة و كٌفٌة بلوؼها ؛ فنظرته ] نظرة حكمت [ و 

نظرة التحرٌفٌٌن السوفٌات. لقد  اإلشتراكٌة وبنابها فى عالم تحاصره الرأسمالٌة كانت نظرة قرٌبة من

         النقد للتجربة السوفٌاتٌة بٌّن عملٌّا نظرته وفهمه البرجوازٌٌن لإلشتراكٌة  طّور حكمت نوعا من

فترة إنتقالٌة تارٌخٌة .  –و للطبٌعة السٌاسٌة و اإلقتصادٌة لإلشتراكٌة والتناقضات الحقٌقٌة لهذا العالم 

ر القضاٌا أهّمٌة بالنسبة للحركة جوبة ؼٌر واضحة و ؼٌر صحٌحة ألكثألقد أّسس حكمت حزبا قدّم 

الشٌوعٌة العالمٌة و الثورة فى إٌران . وفتح هذا النوع من المقاربة المجال فى حزبه لنمّو و سٌطرة 

                                                           النسخة اإلشتراكٌة الدٌمقراطٌة من " الشٌوعٌة " . 

فى ظّل قٌادة حكمت عوض أن ٌحلّل إعادة تركٌز الرأسمالٌة فى الصٌن  والحزب الشٌوعً اإلٌرانً

اإلشتراكٌة و ٌتخذ موقفا منها ، إختار " الطرٌق السهلة " لنبذ هذه الثورة اإلشتراكٌة العظٌمة ، ثورة 

كانت قمتها الثورة الثقافٌة البرولٌتارٌة الكبرى ، ثورة ؼٌر مسبوقة فى ظّل دكتاتورٌة البرولٌتارٌا 

وهدفها كان جعل مبات مالٌٌن الجماهٌر الصٌنٌة و أٌضا البرولٌتارٌا العالمٌة واعٌن بالمعنى الحقٌقً 

لإلشتراكٌة و الشٌوعٌة ، و إستنهضتها لتتمكّن من هذا الفهم و تقاتل من أجل منع إعادة تركٌز الرأسمالٌة 

إعادة تركٌز الرأسمالٌة هناك ، لم فى الصٌن اإلشتراكٌة بإلؽاء تارٌخ الثورة اإلشتراكٌة فى الصٌن و 

ٌتخلّص الحزب الشٌوعً اإلٌرانً من الضرورة الموضوعٌة لمعالجة مشكل إعادة تركٌز الرأسمالٌة فى 

و ممارسة البلدان اإلشتراكٌة السابقة . و كذلك أخطأ هذا الحزب عندما كان ٌحاول أن ٌلّخص نظرٌة 

تبع ذات المقاربة الخاطبة فكانت النتٌجة أنّه فى النهاٌة تبنّى الثورة اإلشتراكٌة فى اإلتحاد السوفٌاتً و إ

دؼمابً دعا  و" أٌضا .  وعلى نحو مثالً  الحّل السهل و البراؼماتً أنّه " لم توجد أبدا إشتراكٌة هناك

الحزب الشٌوعً اإلٌرانً إلى العودة إلى ماركس و ماركسٌة الفترة األسبق زاعما أنّها لم تطبّق بعدُ 

للبرولٌتارٌا فى إنجاز  عظمجربة و تارٌخ الجهدٌن األتٌر العالم . و إنزلق هذا الحزب نظرا إللؽابه لتؽٌ

الثورة اإلشتراكٌة وبناء المجتمع اإلشتراكً ، إنزلق إلى تقٌٌم التجربة الثورٌة للقرن العشرٌن وتارٌخ 

الثورة الروسٌة ( على أنّها " جمٌعها  الحركة الشٌوعٌة العالمٌة ) بإستثناء الفترة التالٌة بالضبط إلنتصار

 ".  سوداء
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تحاد الشٌوعٌٌن اإلٌرانٌٌن أّن إعادة تركٌز إو على العكس من ذلك ، كان منهج ومقاربة من تبقّى من 

إعادة تركٌز الرأسمالٌة فى اإلتحاد السوفٌاتً ؛ و أنّه كانت لها تبعات  الرأسمالٌة فى الصٌن بذات أهمٌة

الشٌوعٌة العالمٌة و التٌّار الثوري فى العالم قاطبة ؛ و أنّه على إتحاد الشٌوعٌٌن ممٌتة على الحركة 

اإلٌرانٌٌن أن ٌصفّى حساباته مع هذا األمر نظرٌّا و إٌدٌولوجٌّا و سٌاسٌّا . و نتٌجة هذا البحث كانت 

ظّل إعادة إكتشاؾ و إقرار نظرٌات ماو حول طبٌعة المجتمع اإلشتراكً و الصراع الطبقً فى 

كّل هذا مجمل الماركسٌة إلى مستوى أرقى وقع التعبٌر عنه فى مصطلح موضوعٌّا دفع و  اإلشتراكٌة ،

 الماوٌة ". –اللٌنٌنٌة  –" الماركسٌة 

نستخلص درسا و نرى حقٌقة ما تفرضه علٌنا الضرورة  إنّنا نسرد علٌكم هذه التجربة ألجل أن

      ة و هل أنّنا قادرون على تؽٌٌرها بتطبٌق خّط صحٌح الموضوعٌة . السؤال هو : هل نُقّر بالضرور

و علمً أم ال ؟ محاوالت فسخ المسألة أو اللجوء إلى اإلجابات الجزبٌة و البسٌطة ستؤدّى حتما إلى 

هذا : ال أولبك الذٌن بؽرابة و بطرٌقة  تراجع نحو أفكار و مناهج البرجوازٌة ، و ال أحد معصوم من

  ى سلّة المهمالت المكاسب العظٌمة لإلنسانٌة فى تؽٌٌر العالم و ٌشعرون بالرضاء ؼٌر مسؤولة ٌلقون ف

أولبك الشٌوعٌون الذٌن ٌتبعون مقاربة  ". وو ال أولبك الذٌن ٌعبدون الماضً ب " إٌمان صلب كالصخر 

ٌة . من المقاربتٌن سٌتحّولون إلى بقاٌا الماضً عوض أن ٌصبحوا طلٌعة للثورات الشٌوعٌة المستقبل

(4) 

تعد قابلة للتطبٌق  ولنشدّد على نقطة قبل المواصلة . إن كان حزبنا قد بلػ إستنتاج أّن أسس الماركسٌة لم

شّك كنّا سنُعلن ذلك بشجاعة وتواضع علمً ألنّه  بالفى التحلٌل الصحٌح للعالم و تؽٌٌره عبر الثورة ، 

بطرٌقة صحٌحة . بالنسبة لنا ، النظرٌة منظار دون نظرٌّات تعكسه سٌكون من ؼٌر الممكن تؽٌٌر العالم 

ٌٌرها المثبتة صلب ؽو مجهر ٌساعداننا على فهم الظاهرة التى نعالج و على إكتشاؾ الطرق الممكنة لت

ًّ . بلتؽٌٌر العالم هذه الظواهر ذاتها . و ال فابدة   تتأتّى دٌنامٌكٌةو مقاربة دؼمابٌة و سكونٌة لعلم ح

ل " هذا العالم " وهً مرتبطة بالتؽٌٌر الثوري للعالم . و ال ٌمكن  رسة فكرٌةكونها مد الماركسٌة من

وهو لٌس ها إلصاق أي نوع من اإلطار الدابم و السكونً بالماركسٌة إالّ إذا حصل هذا بمقاربة دٌنٌة ل

            باألمر الجدٌد فى الحركة الشٌوعٌة العالمٌة . فقد كانت الحركة الشٌوعٌة العالمٌة و األحزاب 

    و المنّظمات التى تماثلت معها مسؤولة عن تبنّى مثل هذه المقاربة بأشكال مختلفة فى أوقات مختلفة . 

قطٌعة مع مثل المٌزات الخالصة الجدٌدة التى تعدّ  و فعال ، نبذ المقاربة الدٌنٌة للماركسٌة كان واحدة من

طٌعة مع المقاربة الدٌنٌة للماركسٌة ، لٌس بوسع ضرورٌة لتطوٌر الماركسٌة . ودون القهذه المقاربة 

على أسس أرسخ . و رؼم أّن الفهم الدٌنً  المرء أن ٌستوعبها و أن ٌطبّقها و ٌطّورها و ٌرسٌها

للماركسٌة كان تٌّارا قوٌّا ضمن الشٌوعٌٌن ، فإنّه ال أحد من الماركسٌٌن سٌُعلن صراحة بأّن الماركسٌة 

ن لنا إعتقاد عام فى علم شٌا و أن تكون لدٌنا مقاربة علمٌة له و أن نطبّقها . فالمسألة هً أن ٌكو دٌن

بطرٌقة صحٌحة شًء آخر . لسوء الحّظ ، لعدم أخذ الطابع العلمً و الدٌنامٌكً للنظرٌات الشٌوعٌة 

العلمً على محمل الجدّ جذور عمٌقة وسط الحركة الشٌوعٌة و بالفعل صارت إعالنات الطابع 

جّرد تزوٌق . ومن أسباب تأثٌر المقاربة ؼٌر العلمٌة لهذا العلم فى الحركة الشٌوعٌة سٌطرة للماركسٌة م

. فإنتشار المقاربة الحتمٌة فى صفوؾ  هذانمط التفكٌر الدٌنً عبر العالم الٌوم . لكن مردّ ذلك أكثر من 

 آخر مسؤول عن هذا المرض . الحركة الشٌوعٌة منذ ستالٌن عامل هام

وفى األخٌر ، نودّ أن نستشهد بواحدة من آخر أعمال بوب أفاكٌان حٌث ٌقول :"...لقد ألمحت أٌضا إلى 

من زمن ماركس إلى اآلن شهدت الشٌوعٌة ذاتها شًء من المهّم جدّا إستٌعابه كنقطة توجه أساسٌة : 
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         لعلمً لقاعدتها ظلّت مبادؤها و أهدافها األساسٌة و األساس اعدٌد التؽٌرات فى فهمها حتى حٌن 

 (5و منهجها و مقاربتها ،هً ذاتها فى األساس ".)

و ٌسترسل بوب أفاكٌان لٌشدّد على أّن الخالصة الجدٌدة ال ٌجب أن نتعاطى معها  "... كنوع من " 

و النضال عبر التناقضات  التعوٌذة السحرٌة " و إنّما كتجسٌد للمنهج و للمقاربة األساسٌٌن للمواجهة 

ًّ قدما على الطرٌق الثوري المؤدّي إلى  –لتى ٌنبؽى مواجهتها فى التقدّم نحو الشٌوعٌة ا تحدٌدا للمض

  و فى هذا المسار ، مواصلة تطوٌر علم الشٌوعٌة ".  –الشٌوعٌة 

 الماركسٌة ٌُرمى بها أدارج الرٌاح !   

ب " الكفر " ألنّنا أّكدنا فى " مفترق طرق" أّن مرحلة جدٌدة من الثورة الشٌوعٌة قد بدأت  الشعلةتتّهمنا 

 الشعلةال ٌمكن أن تكون مجّرد تكرار للفترة السابقة و ال ٌمكنها اإلنطالق من األساس السابق. تنتاب 

 –اللٌنٌنٌة  –للماركسٌة اإللؽاء التام لإلطار النظري  نوبة ؼضب و تدعً أنّه بهذا ٌسعى حزبنا إلى " ...

 –اللٌنٌنٌة  –ما بعد الماركسٌة  و " بالتالً " الخالصة الجدٌدة " "الماوٌة و تعوٌضه بإطار بُنً حدٌثا 

 الماوٌة ".

 . الرمً بالماركسٌة عرض الحابط منٌزخر تارٌخ الحركة الشٌوعٌة بهذا النوع من الصراخ الذى ٌحذّر 

قبل ثالثٌن سنة ، عندما كان بوب أفاكٌان ٌلّخص األخطاء الجدٌّة لستالٌن و ٌبٌّن داللة القطٌعة التى ف

أجراها ماو مع النموذج السوفٌاتً لإلشتراكٌة ، صرخ الكثٌرون فى الحركة الشٌوعٌة العالمٌة و ندبوا 

ى تعزٌز اإلطار النظري وفاة " المبادئ ". لكن بالفعل ، خالصات أفاكٌان الجرٌبة كانت حاسمة ف

الماوٌة و إعادة بعث الحٌوٌة فى اإلشتراكٌة بإعتبارها البدٌل الوحٌد الحقٌقً  –اللٌنٌنٌة  –للماركسٌة 

إزاء هذه . وفعال ، أولبك الذٌن أطلقوا الصراخ وندبوا  للنظام الرأسمالً و جمٌع الفظابع التى ٌمثّلها

( 6..." )كسب العالم ة . و عندما نقد بوب أفاكٌان فى " الخالصات هم الذٌن كانوا ٌدوسون الماركسٌ

" ، عدٌد التٌارات مرض " الٌسارٌة " الطفولً فى الشٌوعٌة المظاهر الخاطبة فى مقال لٌنٌن " 

الشٌوعٌة المزٌفة الٌمٌنٌة التى كانت تلتجأ إلى مواقؾ لٌنٌن بؽرض اإلدعاء زورا أنّه على الشٌوعٌٌن أن 

نات البرجوازٌة و أّن هذا " جزء من اإلطار النظري لللٌنٌنٌة " ؼضبوا . و عوض ٌشاركوا فى البرلما

    ، خٌّروا أن ٌشرحوا لماذا ٌعتبرون " المشاركة فى البرلمان " تساوي أحد مستلزمات اإلعداد للثورة 

" المحاججة " بأنّه نظرا ألّن بوب أفاكٌان لم ٌقد أٌّة ثورة لٌس مؤهاّل لقول ما هو خاطا فى مقال لٌنٌن. 

لكن ما قام به بوب أفاكٌان فى منتهى األهّمٌة للدفاع عن اللٌنٌنٌة و صٌانة جوهرها البرولٌتاري الثوري 

 ٌن . من ؼزوات الدٌمقراطٌٌن البرجوازٌٌن المتقنّعٌن بقناع الشٌوعٌ

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة  فى ظّل قٌادة  ال مجال إلنكار الدور التارٌخً للحزب الشٌوعً الثوري ،

بوب أفاكٌان فى صٌاؼة خّط صحٌح للحركة األممٌة الثورٌة . و فى األخٌر قادة تلك األحزاب التى 

 –اللٌنٌنٌة  –ماركسٌة عارضت و قاومت هذا الخّط الصحٌح و ناضلت ضدّه تحت راٌة األرتودكسٌة ال

الماوٌة إنتهوا إلى دوس المبادئ الثورٌة للماركسٌة الواحد تلواآلخر. و هذه التٌّارات المتنّوعة التى ردّت 

..." تواجدت طوال كامل فترة الحركة األممٌة كسب العالم الفعل على خالصات بوب أفاكٌان فى " 

ر تطّورا . و الحقا قامت بقفزة و تطّورت وشّكلت الثورٌة فى شكل جنٌنً أو أحٌانا فى شكل خّط أكث

 (. 7قطبا )
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ذلك على أنّه إنكار تام ألسس  الشعلةلّما نقول " الفترة الراهنة تحتاج إلى إطار نظري جدٌد " ، تأّول 

فهم المقصود ب " اإلطار النظري الجدٌد " و حسب  الشعلة ولال تحاالماوٌة .  –اللٌنٌنٌة  –الماركسٌة 

 علةشال بل كذلك تخفق فى أن تعكس صراحة الطرٌقة التى بها حدّده مقالنا " مفترق طرق " . و تتجاهل

بفظاعة كّل المسابل المتصلة بموضوع هذا المقال و تستعمل نوعا من قصبة قٌس " اإلطار النظري 

 للتعاطً مع كامل المقال و المفاهٌم المقدّمة فٌه. ذاتها (  ةالشعل" ) بمعنى تعطٌه له  الجدٌد

الماوٌة و تبٌّن بوضوح أّن الحزب  –اللٌنٌنٌة  –فهمها الخاص للماركسٌة  الشعلةعلى هذا النحو ، تقدّم 

الماوٌة و ٌعتبر أي تخّطى لذلك  –اللٌنٌنٌة  –الشٌوعً ) الماوي ( األفؽانً ٌؤمن بإطار أبدي للماركسٌة 

نقلّص النظرٌات الشٌوعٌة للثورة  اإلطار إنكارا لهذا العلم و إنحرافا عن أسسه . و ال ٌنبؽى أن

كما  ٌّر ،ؽاإلجتماعٌة إلى جملة من الصٌػ الجافة و المتصلّبة المتضّمنة بٌن جدران إطار ما ؼٌر قابل للت

أن ننتهج مقاربة مادٌة تجاه  . و من واجبنا أٌضا ال ٌجب أن نتعلّم النظرٌة و نطبّقها على ذلك النحو

ؽٌّرات و صار أكثر فأكثر علمٌة . و ال ٌعدو تو حتى فهمنا للمادٌة الجدلٌة قد مّر عبر الماركسٌة ذاتها . 

هو إفراز لجهود إنسانٌة و إنّما هذا أن ٌكون سوى أمرا طبٌعٌّا ذلك أّن هذا المنهج  لم ٌسقط من السماء 

    توسٌع معرفتنا  مكتسبة من خالل الصراع لتؽٌٌر العالم تخلق أرضٌةفى مجال األفكار . و التجربة ال

المدهش أن تجد ماركسٌٌن ٌستثنون  و توفّر مادة تطهٌره من المادٌة المٌكانٌكٌة و الجدلٌة المثالٌة . و من

. لحسن الحظّ ، فى تارٌخ التطّور اإلجتماعً ، تقدّم معلّمون كبار  الماركسٌة من هذه السٌرورة

. و قد أولى لٌنٌن أهّمٌة كبرى  تطاعوا أن ٌقودوا التؽٌٌرات و التطوٌرات فى المادٌة الجدلٌة كذلكإس

. ) أنظروا مقاالت لٌنٌن عن  العلم ٌتطّور فى مجاالت متنّوعةكان لتطوٌر فهم الجدلٌة و إستٌعابها بٌنما 

كٌر إتبع ماو مقاربة ثورٌة للجدلٌة حول الدٌالكتٌك " (. و فى إنسجام مع هذا الصنؾ من التف "الجدلٌة و 

 و قوانٌنها و أّكد على ما هو محوري فى الجدلٌة أي الطبٌعة المتناقضة لكافة الظواهر و السٌرورات . 

كبٌر التشدٌد على الفهم الحرفً لكلمة " إطار " إلى درجة أنّها تطّور كامل نقدها إستنادا  الشعلةو تشدّد 

من التفاعل  الشعلة. و بتبنّى هذه الطرٌقة تتخلّص  الشعلةإلى هذه الكلمة . و ٌبٌّن هذا ذاته طرٌقة تفكٌر 

 مع مضمون الخالصة الجدٌدة و تؽمض عٌنٌها على جوهرها وحججها الربٌسٌة .

  ا هو اإلطار علمٌّا و كٌؾ ٌرتبط بأسس العلم ؟ م

النظرٌة العلمٌة تبقى لكن لٌظّل العلم علما حٌوٌّا و صالحا علٌه أن ٌقطع  أسستؽٌٌر " اإلطار " ٌعنى أّن 

تعد تمثّل العالم المادي ، أي ،  . و المظاهر التى لم طالقهنمع األخطاء الثانوٌة فٌه التى تحول دون إ

العالم الموضوعً ، ٌجب التخلّص منها و تلك المظاهر من العالم المادي التى لم ٌشملها هذا العلم ٌجب 

ٌؤدّى إلى صٌاؼة إطار  –بطرٌقة صحٌحة و لٌس بطرٌقة تحرٌفٌة  –أن ٌشملها اآلن . و القٌام بكّل هذا 

 ( 8نظري جدٌد ٌنهض على ذات األسس . )

ال ٌتعلّق األمر بهذا المنظّر أو ذاك الذى ٌتحدّى إعتباطٌّا إطارا نظرٌّا أو آخر ، باألحرى هو الواقع 

هذا الوضع أزمة فى علم . فى هذه السٌرورة ٌظهر منظرون  ٌفرزالموضوعً الذى ٌتحدّى اإلطار . و 

. و حٌنما ٌحدث مثل هذا ٌسمح لهم تفكٌرهم العلمً القوي برؤٌة هذا المشكل وٌرفعون تحدّى معالجته 



11 
 

التطّور ، المقاربة الصحٌحة الوحٌدة هً رؤٌة هل أن هذا التحلٌل للمشكل ) المرض ( صحٌح و إن كان 

 صحٌحا هل الحّل الذى ٌقدّمونه ) لعالج المرض ( صحٌح و ٌذهب فى اإلتجاه الصحٌح . 

 هر عدّة : إّن التؽٌرات فى العالم المادي تتحدّى إطارنا النظري . و لهذا مظا

أّوال ، لقد طبقنا نظرٌاتنا الشٌوعٌة و أحدثنا تؽٌرات هابلة فى العالم . و فى هذه السٌرورة تكّشؾ الجوهر 

  ؟بهذه الحقٌقة  الشعلةص نظرٌتنا و ممارستنا . هل تقبل قابالصحٌح ربٌسٌّا و تجلّت كذلك ن

العلمٌة و جهود اإلنتاج ما جعله أكثر ثانٌا ، توسّع الفكر اإلنسانً فى إتجاهات شتى نتٌجة التجارب 

علمٌة وما ٌساعدنا على بلوغ فهم أفضل لمشاكل الثورة اإلجتماعٌة و أبعادها المعقّدة . و قد لعب 

إكتشاؾ داروٌن للتطّور دورا هابال فى تطّور تفكٌر ماركس و حتى فى طرٌقة صٌاؼة ماركس آللٌّات 

 النظام الرأسمالً و دٌنامٌكٌته .

شهد العالم المادي عدٌد التؽٌرات فى مظاهر مختلفة و ألسابا مختلفة أٌضا . لقد أفرزت حركة ثالثا ، 

رأس المال تؽٌرات هابلة فى هٌكلة مجتمعات متباٌنة . مثال ، مقارنة ببداٌات القرن العشرٌن ، العالم 

وهو شًء ٌفرض ضرورة إعادة النظر فى التحلٌل عامة ببلدانه االلمتباٌنة صار نوعٌّا أكثر إندماجا. 

 إلى هذا الواقع ؟ الشعلةالطبقً و طرٌق الثورة فى هذه البلدان . كٌؾ تنظر 

و مّما ٌدّل على أّن علما ٌحتاج إلى التطّور بداٌة تكاثر التاوٌالت المختلفة لذلك العلم . و عبر الزمان ، 

تبرز مظاهره الخاطبة و ؼٌر التامة و ال ٌعود ٌعكس العالم  علم كان له دور هام فى تؽٌٌر العالم المادي

المادي بالوضوح و الدقّة السابقٌن . و هذا ما حصل مع الماركسٌة . و بالنسبة للبرجوازٌة ، من المفٌد 

أن تظّل الماركسٌة على هذه الحال ألنّه عندبذ ٌمكن ألي كان أن ٌدّعً أنّه ماركسً إعتمادا على تأوٌالته 

الثورات نوع من الطرٌق و السٌاسة البرجوازٌٌن ٌمكن تمرٌره على أنّه " إشتراكٌة ". نقابص  و كلّ 

الماوٌة طفٌفة . و مع  –اللٌنٌنٌة  –اإلشتراكٌة السابقة و العناصر الخاطبة فى الجسم النظري للماركسٌة 

الضرر ببرنامج الثورة ذلك ، هً عناصر طفٌفة ال ٌمكن تجاهلها بحكم أنّها أضعفت الماركسٌة و ألحقت 

     الشٌوعٌة . و إضافة إلى ذلك ، وفّر ذلك فرصة للبرجوازٌة لتشّن هجمات فعّالة مناهضة للشٌوعٌة 

اللٌنٌنٌة أو  –و لتصبح ؼطاءا لخطوط خاطبة و إستسالمٌة تحت قناع الماركسٌة أو الماركسٌة 

ت مشابهة فى صفوؾ الحركة األممٌة الثورٌة الماوٌة . و قدشاهدنا وجود تٌّارا –اللٌنٌنٌة  –الماركسٌة 

 كذلك. 

كّل شٌوعً ثوري فى إٌران و أفؽانستان و حول العالم ٌعلم ) أو ٌنبؽى أن ٌعلم ! ( مدى إستخدام وجهات 

نظر لٌنٌن بصدد المشاركة فى البرلمان و مفهوم " الجمهورٌة الدٌمقراطٌة " للوفاق مع البرجوازٌة ، أو 

كالّ على حدة " للتعاون األعداء  تحطٌمهوم ماو ل " الثورة ذات المرحلتٌن "و " كٌؾ جرى إستخدام مف

 مع القوى الرجعٌة المحلٌّة . 

قد بّررت التٌارات التحرٌفٌة التى ظهرت فى صفوؾ األحزاب الماوٌة تحالفها مع مختلؾ كتل الطبقات 

لم تعرؾ أفؽانستان العدٌدمن مثل هذه الرجعٌة بإستعمال مفهوم ماو ل " تحطٌم العدّو كالّ على حدة " .أ

التٌّارات ؟كٌؾ حاولت منظّمة راحاي و" ساما " ) منظّمة التحرٌر الوطنً ألفؽانستان ( وهً واحدة من 

المنّظمات الجبهوٌة المتحدة الٌسارٌة العلمانٌة التى نظّمها و قادها قسم من حركة كانت تعتبر نفسها 

ٌن ) الجهادٌٌن ( ؟ لم ٌقولوال فقط " نحن برجوازٌون لهذا نتحد مع ماوٌة ( تبرٌر وحدتها مع اإلسالمٌ
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الجهادٌٌن "! ألٌس كذلك ؟ كانت منّظمة راحاي تنتهج خّط أتباع الطرٌق الرأٍمالً فى الصٌن و لم تكن 

باتا ممثلة لخّط ماو الشٌوعً الثوري . لكن قادتها عرفوا كٌؾ ٌستعملون الحلقة الضعٌفة فى " فكر ماو 

و الخّط الٌمٌنً الذى تطّور فى ٌتخلّصون من جوهر فكره الشٌوعً الثوري قصد تبرٌر تحرٌفٌتهم . " و 

إعتبر أنّه من الضروري الدفاع عن " المظاهر المعادٌة  1980صفوؾ إتحاد الشٌوعٌٌن اإلٌرانٌٌن فى 

ٌن اإلٌرانٌٌن و إنّما لإلمبرٌالٌة " لدى الرجعً الخمٌنً . هذه النزعة التى لم تنحصر فى إتحاد الشٌوعٌ

كان مساندوها عدٌدون ضمن الحركة الٌسارٌة فى إٌران ، كان نابعا من مصدرٌن " نظرٌٌن " إثنٌن هما 

: أّوال ، مفهوم ماو " للطابع المزدوج " للبرجوازٌة الوطنٌة فى الصٌن ،و ضرورة إنشاء جبهة متحدة 

مبرٌالٌة . ) و من المهّم أن نالحظ أنّه إثر بروز معها من أجل تحقٌق انتصار الثورة ضد اإلقطاعٌة و اإل

الكتلة اإلصالحٌة " للجمهورٌة اإلسالمٌة و على رأسها خاتمً و إنتصارها فى اإلنتخابات الرباسٌة فى 

تسعٌنات القرن العشرٌن ، بعض بقاٌا الخطّ اإلنتهازي الٌمٌنً وسط إتحاد الشٌوعٌٌن اإلٌرانٌٌن ، الذى 

نً إستخدم ذات المنطق ضة المسلّحة لسربداران لإلطاحة بالنظام اإلسالمً اإلٌراعارض كذلك اإلنتفا

 لٌدعو إلى مساندة خاتمً (. 

الفكر المهٌمن فى الحركة الشٌوعٌة منذ فترة الكومنترن ) منذ زمن قٌادة لٌنٌن( دافع عن الحاجة  ثانٌا ،

( .و ٌجب أن 9إلى الوحدة مع التٌّارات " المناهضة لإلمبرٌالٌة " ) التى هً أٌضا مناهضة للشٌوعٌة ( )

معادٌة جدّا لماو ( تستخدم  نشٌر إلى أّن جّل التٌارات التروتسكٌة فى أوروبا و شمال أمرٌكا ) التى هً

ذات التفكٌر و التقلٌد للدفاع عن الجمهورٌة اإلسالمٌة ، و إستنادا إلى هذا الفهم عٌنه ٌتحّولون اآلن إلى 

صلب الرجعٌٌن ،تنقسم أٌضا هذه مساندة " الحركة الخضراء " بقٌادة موسوى . و مثل كّل اإلنقسامات 

ساند . أّما بالنسبة لألحداث فى سورٌا ، فإّن البعض ٌساندون القوى حول أٌة كتلة من النظام ٌجب أن ت

بّشار األسد ط ضد اإلمبرٌالٌة " بٌنما ٌساند آخرون " الثورة " ) ٌعنى الجٌش الحّر السوري (. ٌرى هذا 

التٌّار أّن أي نوع من " المعاداة لإلمبرٌالٌة "جدٌر بالمساندة وٌرى اإلطاحة بما تسّمى األنظمة المناهضة 

لإلمبرٌالٌة مثل جمهورٌة إٌران اإلسالمٌة ،و مناهضتها لإلمبرٌالٌة فى منتهى الرجعٌة ، ك " خٌانة " 

 (10للحركة المناهضة لإلمبرٌالٌة بوجه عام . )

فى زمن تمٌّز المسرح السٌاسً فى الشرق األوسط بدٌنامٌكٌة النزاع بٌن القطبٌن المتشّكلٌن من 

فى المأزق و إستعمالهم " كبش فداء "   المضطَهدٌناإلمبرٌالٌة و األصولٌة اإلسالمٌة ، و وقوع مالٌٌن 

من طرؾ اإلسالمٌٌن فى  من قبل هذٌن القطبٌن فإّن الخّط السٌاسً المدافع عن " معاداة اإلمبرٌالٌة "

فى هذه المنطقة ، المدّعاة معاداة اإلمبرٌالٌة  منتهى الرجعٌة إذ هو ٌقود إلى إجهاض أٌّة ثورة إجتماعٌة .

من طرؾ اإلسالمٌٌن ال ٌمكن أن تدعم قضٌّة التحّرر من اإلمبرٌالٌة قٌد أنُملة. و بالفعل ، ٌعّزز قبضة 

هذه القوى  " الحرب ضد اإلرهاب " لإلمبرٌالٌٌن فٌه عّزز تذى اإلمبرٌالٌٌن بالضبط وفى نفس الوقت ال

الرجعٌة المحلٌّة . ألٌست هذه التجربة كافٌة لرؤٌة واقع أّن التٌّار اإلسالمً و اإلمبرٌالٌة ٌمثاّلن قطبٌن 

ا رجعٌٌن نو النضال ضدّهما ال ٌمكن أن ٌفّضل الواحد على االخر بما أّن القطبٌن ٌمثاّلن نظاما إجتماعٌّ 

  ؟ ؽانً بهذا الصدد ألفما قول الحزب الشٌوعً ) الماوي ( افاسدا وجبت اإلطاحة به ؟ 

تَستؽّل عدّة إنحرافات ٌمٌنٌة فى الحركات الٌسارٌة فى العالم ) سواء تحت ٌافطة اللٌنٌنٌة أو الماوٌة أو 

التروتسكٌة ( كتاب لٌنٌن " مرض " الٌسارٌة " الطفولً فى الشٌوعٌة " للمحاججة بأّن مشاركتها فى 

الصحٌحة ألصحاب هذا  برلمان برجوازي فى وضع ؼٌر ثوري مبّرر و ضروري . لذا ما هً المقاربة

الخّط الٌمٌنً الذٌن ٌبّررون خّطهم الخاطا باإلحالة على مقاالت مثل تلك ؟ هل ٌكفى أن نقول فقط إنّهم 

" ٌسبون إستعمال " كلمات ماركس و لنٌن و ماو ؟ لو تركنا األمر عند هذا الحدّ سنسقط فى منهج مماثل 
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نقاشات للدفاع عن " إٌمانهم " ٌستندون إلى المفترض  لذلك الذى ٌركن إلٌه اإلسالمٌون ذاتهم الذٌن فى

أنّه " تأوٌالت مختلفة للقرآن . بال شّك من الصحٌح أن نحاجج بأّن سٌاسة ماو إلقامة جبهة متحدة مع 

        فى الصٌن كانت قابمة على الحفاظ على إستقاللٌة الحزب الشٌوعً الصٌنً البرجوازٌة الوطنٌة 

األحمر فى ظّل قٌادة الحزب الشٌوعً الصٌنً و ممارسة لٌنٌن فى الثورة الروسٌة و تعوٌله على الجٌش 

كانت إنعكاسا لنظرٌّاته و سٌاساته الصحٌحة . لكن هذا ؼٌر كافً . فى حٌن أّن تحلٌل ماو فى ما ٌتّصل 

حٌنذاك بكٌفّن البرجوازٌة الوطنٌة فى البلدان المضطَهدة إنتمت إلى خندق الشعب ٌمكن أن ٌكون صحٌحا 

، فإّن هذا ال ٌتناسب مع واقع الٌوم فى العالم و مع موقؾ هذه البرجوازٌة . وزٌادة على ذلك ، تعمٌم 

نظرة ماو فى ما ٌتعلّق ب " تحطٌم األعداء كالّ على حدة " خاطا ، و كانت لماو ذاته نزعة لتعمٌم 

اإلرتكاز الحمراء الواقعة تحت  تجربة الحرب المناهضة للٌابان ) نتٌجة هجمات الٌابانٌٌن على مناطق

     سٌطرة الحزب الشٌوعً الصٌنً ، إقترح الحزب و الجٌش األحمر إتفاق سالم مع تشان كاي تشاك 

] قابد الكومنتنػ الرجعً [ للوحدة قصد هزم الجٌش الٌابانً (. ال ٌجب أن ٌحّول المرء تلك التجربة إلى 

الماوي " عادة إستؽلّوا هذا النوع من التعمٌم الخاطا لتبرٌر قاعدة عاّمة . و الٌمنٌّون ضمن التٌّار " 

إنحرافهم الٌمٌنً . و اإلعتراض على هذه الوقابع ال فابدة ترجى منه بالنسبة للثورة البرولٌتارٌة . ٌجب 

 أن نواجه الحقٌقة . 

نشر مثّل . و الم لقد أنقذ بوب أفاكٌان " الماوٌة " من براثن التحرٌفٌٌن الصٌنٌٌن و مساندٌهم عبر الع

خطوة هاّمة على هذا الطرٌق . و عالوة  1979" سنة  المساهمات الخالدة لماو تسى تونػ"  كتابه 

" صراع الخّطٌن صلب الحزب  الثورة و الثورة المضادة  فى الصٌنعلى ذلك ، لّخص كتاب " 

الشٌوعً الصٌنً كإنعكاس مكثّؾ للصراع الطبقً فى الصٌن اإلشتراكٌة . و ٌوثّق هذا الكتاب هذا 

. و فٌه وقع فضح برنامج دنك الصراع فى سلسلة من المقاالت للجانبٌن ) الشٌوعٌٌن و التحرٌفٌٌن ( 

دة تركٌز الرأسمالٌة ،و النضال الذى خاضه ماو سٌاو بٌنػ ذى العشرٌن نقطة و مخطّطاته التحرٌفٌة إلعا

العالمٌة لهذه األحداث  –( ضدّه وقع توثٌقه أٌضا . لم تكن الداللة التارٌخٌة 11و " مجموعة األربعة " )

لترّكز دون جهود بوب أفاكٌان و الحزب الشٌوعً الثوري ، و كان من الممكن أن ٌتّم قبرها . و لوال 

راطٌٌن البرجوازٌٌن الذٌن سّموا أنفسهم " ماوٌٌن " بسهولة أن ٌهٌموا و ٌحّولوا ذلك لكان بمقدور الدٌمق

 –ماو إلى مجّرد دٌمقراطً برجوازي. و فوق ذلك ، قد أنقذ بوب أفاكٌان نقد ماو لستالٌن و طّوره أكثر 

"  أكثر من ما فعل ماو . و قد أنجز هذا فى زمن كان فٌه من ٌطلقون على أنفسهم إسم " الماوٌٌن

 "برٌبة " . و فى نفس الوقت الذى كان فٌه ماوٌّو " العالم الثالث  ٌنظرون إلى نقد ماو لستالٌن "

ٌستهزبون بأي حدٌث عن الثورة فى البلدان اإلمبرٌالٌة و كان فٌه الماوٌّون فى البلدان اإلمبرٌالٌة 

الث " ، طّور بوب أفاكٌان تطوٌرا ٌنظرون إلى هذه المهّمة كمجّرد مساندة للجبهة الثورٌة فى " العالم الث

" طرٌق  منهجٌّا طرٌق الثورة فى بلدان مثل الوالٌات المتحدة . و فى الوقت الذى كانت فٌه فكرة 

اإلشتراكٌة ٌمّر عبر الدٌمقراطٌة "نظرة سابدة  وسط الحركة الشٌوعٌة العلمٌة ) و الحزب الشٌوعً 

نٌبالً الماوي ) الموّحد من المدافعٌن عن هذا المفهوم (، النٌبالً ) الماوي ( ، اآلن الحزب الشٌوعً ال

            طّور بوب أفاكٌان منهجٌّا و أوضح أكثر النظرٌة الماركسٌة فى ما ٌتعلّق بمسألة الدٌكتاتورٌة 

و الدٌمقراطٌة . و فى تعارض مع الذٌن كانوا ٌهاجمون تجارب دكتاتورٌة البرولٌتارٌا فى اإلتحاد 

، نقد بوب أفاكٌان نقابص  18الصٌن ، عوض العودة إلى الدٌمقراطٌة البرجوازٌة للقرن  السوفٌاتً و

دكتاتورٌة البرولٌتارٌا فى اإلتحاد السوفٌاتً و الصٌن و من خالل تحلٌل التجربة الكبرى للبرولٌتارٌا فى 

 القرن العشرٌن ،طّور أكثر نظرٌات دكتاتورٌة البرولٌتارٌا و دٌمقراطٌتها . 
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لقد أزعج هذا الشحذ لسٌوؾ الماركسٌة حتى بعض األحزاب و المنّظمات المنتمٌة إلى الحركة األممٌة 

ألنّه ضٌّق على التستّر فى ما ٌتصل بالثورة و الشٌوعٌة . و الثورة وخاصة الثورة اإلشتراكٌة الثورٌة 

( و كذلك الوعً ٌتؽٌّران ، لٌس عمل واعً . و بما أّن كالّ من الواقع ) الواقع الموجود بإستقاللٌة عنّا 

من المستحٌل القٌام بالثورة على أساس فهم مٌتافٌزٌقً بأّن " الماركسٌة قد إكتشفت الحقٌقة ، ومهّمة 

الشٌوعٌٌن هً تطبٌقها " . لوكان األمر كذلك لم تكن الثورتان الكبتان فى اإلتحاد السوفٌاتً و الصٌن 

كتشفه مّرة و إنتهى األمر . باألحرى هً سٌرورة ال تنتهى من لتمنى بالهزٌمة . الحقٌقة لٌست شٌبا ن

 الصراع بٌن المادة و الوعً ، بٌن الذاتً و الموضوعً ، بٌن الضرورة و الحّرٌة .  

 هل توجد قاعدة مادٌّة لتطوٌر علم ؟ 

أٛ  ... اإلخزَبػٜ -سغٌ اىزغٞشاد اىنجشٙ اىزٚ زصيذ ، ال ٝضاه اىْظبً اإلقزصبدٛ "  : الشعلةكتبت   

فٚ أعبعٔ ٗ قبػذرٔ مَب ٕ٘ . ٗ ثغط ّاىْظش ػِ اىزغٞشاد اىزٚ ػشفزٖب ، فٚ األعبط ،  -اىْظبً اىشأعَبىٜ 

مطجقخ ، رسزبج اىطجقخ اىؼبٍيخ إىٚ أُ رصجر غجقخ ىزارٖب . اىشأعَبىٞخ ال رضاه ٍ٘خ٘دح ٗ ال ّضاه ّ٘اخٔ 

 "ٍجشٝبىٞخ ظَِ إغبس اىْظبً اىشأعَبىٜ .ّظبٍب ٍب ثؼذ سأعَبىٜ ، أٗ َٝنِ أُ ّغَٞٔ ٗظغ ٍب ثؼذ اإل

و مع ذلك ، لٌست المسألة مسألة " الوجود الموضوعً " لهذا النظام ! فالمسألة هً حالة التؽٌّر المستمّر 

 –سمالٌة أرللواقع الموضوعً و منحنى معرفتنا له . و كما ٌعلم جمٌعنا ، تحّولت الرأسمالٌة إلى 

إمبرٌالٌة و جدّت عدٌد التؽٌّرات فى صفوؾ الطبقة العاملة فى البلدان اإلمبرٌالٌة . و دون فهم هذه 

التؽٌرات و معرفتها معرفة عقلٌة لم ٌكن ممكنا للٌنٌن أن ٌقوم بالثورة . ٌنبؽى أن تتقدّم النظرٌة من أجل 

       ستحٌل النضال ضد اإلنتهازٌة دون تقدّم النظرٌة ، كان سٌكون من الم . و ثورٌةأن تنتج ممارسة 

و التحرٌفٌة ألنّه لم ٌكن لٌوجد أي معٌار للتماٌز مع التحرٌفٌة . و مهّمة العلم هً تحلٌل الواقع 

 الموضوعً و طرق تؽٌّره و األسباب الكامنة وراء هذه التؽٌرات . 

رى كٌؾ أّن التحلٌل الواقعً لنلقً نظرة على بعض التؽٌرات التى حدثت فى العقود القلٌلة الماضٌة و لن

 هو أّن هذا العالم لم ٌشهد الكثٌر من التؽٌّرات . لشعلة  ل

إنّه  الشعلة  أّوال ، لنلقً نظرة على إعادة تركٌز الرأسمالٌة فى ما كانت قبال الصٌن اإلشتراكٌة . تقول 

البرولٌتارٌة منذ زمن لو أّن موجات الثورة من وجهة نظر وجود السلطة السٌاسٌة البرولٌتارٌة  " 

  ماركس إلى هزٌمة الثورة فى الصٌن قد تقلّصت ، بعدُ لم تنته تماما ".

واحدة من المشكلتٌن التالٌتٌن : إّما أنّهم ؼٌر واعٌن لتارٌخ العالم الشعلة  و بهذا النوع من التحلٌل ، تبٌّن 

تٌعاب سو بالتالً ؼٌر قادرٌن على إ عندما بلؽت الثورات اإلشتراكٌة السلطة و بُنٌت البلدان اإلشتراكٌة

ما مثله وجود دكتاتورٌات البرولٌتارٌا حتى حٌن كانت ؼالبٌة العالم تحت سٌطرة اإلمبرٌالٌة و الرجعٌة ! 

و إّما ٌظهرون بهذا النوع من التقٌٌم ببساطة نظرة طبقٌة معٌّنة : ٌنظرون إلى ذلك التارٌخ نظرة  

 َهدة فى العالم و بالتالً ٌستهٌنون تماما بداللة خسارة هذه البلدان . البرجوازٌة الوطنٌة للبلدان المضط

و إعادة تركٌز الرأسمالٌة هناك لم ٌقضٌا على  0116إّن اإلطاحة بالسلطة اإلشتراكٌة فى الصٌن سنة 

بل حّوال الصٌن أٌضا من حصن للثورة العالمٌة و حسب الرأسمالٌة  آخر معاقل اإلشتراكٌة العالمٌة ضد

إحتٌاطً لإلمبرٌالٌة العالمٌة ، ومن هناك إلى ركٌزة من ركابزه . لقد كان لهذا الحدث األثر الهابل  إلى
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على مٌزان القوى على الصعٌد العالمً بٌن الثورة و الثورة المضادة ، بما فى ذلك مثال نمّو الحركات 

( األفؽانً أّن التؽٌّر فى الصٌن اإلسالمٌة الرجعٌة و إنتشارها . هل ٌعتقد حقّا الحزب الشٌوعً )الماوي 

 لم ٌقد إلى تؽٌّر نوعً فى الوضع الموضوعً للعالم ؟!

     مثلت هزٌمة الحركات الوطنٌة القدٌمة المناهضة لإلستعمار فى خمسٌنات القرن العشرٌن و ستٌناته 

د تلقّت الحركة و سبعٌناته و تعوٌضها بالحروب الدٌنٌة القبلٌة أحد التؽٌّرات الكبرى التى جدّت . لق

الشٌوعٌة صفعة فى مختلؾ أنحاء العالم و بالنتٌجة وقع تهمٌشها . و بدال من الحركات الشٌوعٌة أو حتى 

 الحركات الوطنٌة أثرت على الجماهٌر القوى اإلسالمٌة ببرامج دٌنٌة قبلٌة . 

إلتحاد السوفٌاتً ، األبواب و فتحت نهاٌة النزاع بٌن الكتلتٌن اإلمبرٌالٌتٌن بقٌادة الوالٌات المتحدة و ا

لجولة جدٌدة من الؽزو الرأسمالً اإلمبرٌالً لكّل ركن من أركان العالم ما أدّي إلى مستوى ؼٌر مسبوق 

اإلجتماعً لبلدان  –من إندماج العالم بأسره و خلق تفكّك و عدم إستقرار هابلٌن فى الشكل اإلقتصادي 

ٌمكن إنكارها على الشكل اإلجتماعً و التشّكل الطبقً لكافة مختلفة . و كانت لهذه التطّورات تبعات ال 

 البلدان ، ال سٌما بلدان " العالم الثالث " و لهذا بدوره تداعٌات على إستراتٌجٌا الثورة فى كّل بلد. 

ؼدت و نتٌجة للعولمة الرأسمالٌة ، ظهرت إلى الوجود شرٌحة جدٌدة من البرجوازٌة الكمبرادورٌة و 

لدنٌا من البرجوازٌة أو " البرجوازٌة الوطنٌة " مرتبطة تماما بدٌنامٌكٌة النظام الرأسمالً حٌاة الفبة ا

.  ذّت مزٌد نزوح الرجال وتأنٌث الفالحٌنؼ. لقدؼٌّرت تأثٌرات العولمة شكل الرٌؾ وكذلك  العالمً

 متصاعدة .وتوّسعت المدن و البرولٌتارٌا فى المدن وهنا أٌضا وقع تأنٌث الفقر و العمل بصورة 

أضحت  إذ فى الشرق األوسط ، أحد أهّم األحداث بعد سبعٌنات القرن العشرٌن هو بروز الفكر اإلسالمً

شرابح مختلفة ضمن القوى اإلسالمٌة ) سواء داخل السلطة أم خارجها ( تمثّل شرٌحة جدٌدة من 

ر التى تقودها اإلمبرٌالٌة منذ البرجوازٌة الكمبرادورٌة فى هذه البلدان . و دفع تصدّع فى سٌرورة التطوّ 

أواسط سبعٌنات القرن العشرٌن بهذه الشرابح إلى موقع عدابً إزاء تلك الفبات من الطبقة البرجوازٌة 

الكمبرادورٌة التى كانت حٌنها تحتكر السلطة السٌاسٌة . و تتكّون هذه الفبة الكمبرادورٌة الجدٌدة  من 

اإلسالمٌٌن الذٌن كانت لدٌهم مطالب و طموحات جدٌدة إلعادة الرأسمالٌٌن و السٌاسٌٌن و المثقّفٌن 

 .  اإلمبرٌالً –توزٌع اإلقتصاد و السلطة السٌاسٌة ، و إن كان ضمن ذات إطار النظام الرأسمالً 

و جاء بروز هذه القوى السٌاسٌة لٌضع تحدٌّات كبرى أمام الحركة الشٌوعٌة . و تحلٌل سٌاسً ؼالط 

ٌة و عالقتها بسٌر النظام الرأسمالً العالمً و تحلٌل خاطا للطبٌعة الطبقٌة لهذه لبروز الحركة اإلسالم

القوى اإلسالمٌة و الطبٌعة الرجعٌة لتناقضاتها مع اإلمبرٌالٌة قد تسبّب فى ضرر هابل للحركات 

الدفاع الشٌوعٌة و الٌسارٌة و حتى جّر القوى المناهضة لإلمبرٌالٌة فى أوروبا و الوالٌات المتحدة إلى 

تؽٌّران هامان فى الوضع الموضوعً عالمٌّا من القوى جعل عن القوى اإلسالمٌة ضد اإلمبرٌالٌة . و 

 اإلسالمٌة فى الشرق األوسط و شمال أفرٌقٌا أقوى :

أّوال ، أحدث تصدّعا فى التطّور اإلقتصادي الذى تقوده اإلمبرٌالٌة فى ما بعد سبعٌنات القرن العشرٌن 

ا صلب هذه البلدان . ثانٌا ، تحّول الحركات الوطنٌة إلى عمالء جدد للنظام الرأسمالً تفّككا إجتماعٌّ 

" الٌسار " و أفقدته ثقة  0116العالمً ، و فى األخٌر أضعفت إعادة تركٌز الرأسمالٌة فى الصٌن فى 

 الجماهٌر هو و الخصوم " العلمانٌٌن " للقوى اإلسالمٌة . 
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حلّل بجرأة  و وضوح طبٌعة هذه الحركات  منكان بوب أفاكٌان أّول فى الحركة الشٌوعٌة العالمٌة ، و 

 (03اإلسالمٌة و الشرابح و الطبقات المعنٌة . )

الماوٌة فى الحركة األممٌة الثورٌة كانت ساهٌة عن هذا  –اللٌنٌنٌة  –لكن  ؼالبٌة األحزاب الماركسٌة 

ظهور األصولٌة اإلسالمٌة  فى الواقع من كان التحلٌل و الحاجة إلى سٌاسة ثورٌة بهذا الصدد ، فى حٌن 

 العراقٌل الهامة أمام إنتشار و تطّور الحركات الشٌوعٌة فى ما ٌسّمى بالبلدان " اإلسالمٌة ". 

         الشٌوعً ) الماوي ( األفؽانً : ما كان تحلٌله لظاهرة الحركات اإلسالمٌة  نودّ أن نسأل الحزب

و للطبٌعة الطبقٌة للقوى المعنٌّة ) ال سٌما طالبان ( و طبٌعة التناقض بٌن هذه القوى و اإلمبرٌالٌة ؟ 

الثورة  كٌؾ كان تحلٌل الطبٌعة الطبقٌة للقوى اإلسالمٌة ٌحسب ضمن تطوٌر إستراتٌجٌا و تكتٌك

الماوٌة التى كانت أدوات للحزب  –اللٌنٌنٌة  –البرولٌتارٌة فى أفؽانستان؟ و ما هً النظرٌات الماركسٌة 

 الشٌوعً )الماوي ( األفؽانً فى تطوٌره مثل هذا التحلٌل و التلخٌص ؟ 

بدأت مع كمونة  أنّه من الخطإ الحدٌث عن نهاٌة الموجة األولى من الثورة البرولٌتارٌة التى الشعلةتعتقد 

و " الثورة داخل  0191و ثورة أكتوبر فى الصٌن سنة  0101صلت مع ثورة أكتوبر فى ابارٌس و تو

فى الصٌن اإلشتراكٌة : مرحلة تمٌّزت بنظرٌّات ماركس و لٌنٌن و ماو ) الماركسٌة  0166الثورة " فى 

 : الشعلةالماوٌة . لهذا تحاجج  –اللٌنٌنٌة  –

شاع اىطجقٜ فٚ ٕزا اىْظبً ٕٜ األعجبة اىَ٘ظ٘ػٞخ ىْش٘ء اىَبسمغٞخ . صٍِ ٍبسمظ اىشأعَبىٞخ ٗ اىص "

ىذ اىشأعَبىٞخ إىٚ ٍشزيخ  اإلٍجشٝبىٞخ ٗ ٗفّش  ّ٘ ، مبّذ اىشأعَبىٞخ  رزَّٞض ثبىَْبفغخ اىزدبسٝخ اىسّشح . ٗ قذ رس

س اىشأعَبىٞخ ، أعبط رط٘ٝش اىَبسمغٞخ  ّ٘  –إىٚ ٍبسمغٞخ ٍعَُ٘ رجؼبرٖب ٗ اىصشاع اىطجقٜ ثفؼو رط

ىْْٞٞٞخ . ٗ ٗفّش رّ٘عغ اىث٘سح اىجشٗىٞزبسٝخ إىٚ ثيذاُ رعطٖذٕب اإلٍجشٝبىٞخ ٗ أمثش ٍِ رىل ، ٗ ٗفشد ٕضائٌ 

اىث٘سح اىغ٘فٞبرٞخ ٗ اىَؼشمخ ظذ إػبدح رشمٞض اىشاعَبىٞخ فٚ اىصِٞ اىث٘سٝخ ، أسظٞخ ٍضٝذ رط٘ٝش 

 ٍبٗٝخ. -ىْْٞٞٞخ  -اىيْْٞٞٞخ إىٚ ٍبسمغٞخ  –اىَبسمغٞخ 

 

س ػيٌ اىشٞ٘ػٞخ :  ّ٘  اىيْْٞٞٞخ  –اىَبسمغٞخ  -2اىَبسمغٞخ ،  -1إىٚ ٍْٝ٘ب ٕزا ، ٗخذد ثالس ٍشازو فٚ رط

 اىَبٗٝخ.  –اىيْْٞٞٞخ  –اىَبسمغٞخ  -3ٗ 

 

ُّ ٍبسمظ ٗ ىِْٞٞ ٗ ٍبٗ ٍ٘خخ ث٘سٝ.. خ ٗازذح ) اىَ٘خخ . ٗ ػيٞٔ ىٞظ ْٕبك أعبط ٍ٘ظ٘ػٜ ىيزفنٞش فٚ أ

 "األٗىٚ ٍِ اىث٘سح اىجشٗىٞزبسٝخ (.

 

على ما ٌبدو ، ٌعترؾ الحزب الشٌوعً ) الماوي ( األفؽانً بالمراحل فى تطّور الماركسٌة ، لكن  

ال لمزٌد التطّور مشابهان لمنهج و حجج صمنهجه و الحّجة المتصلة بما إذا كانت الماركسٌة تحتاج أ

 ماشال ( بقٌادة سٌنػ) كان هذا الحزب عضوا فى الحركة األممٌة الثورٌة (. الحزب الشٌوعً النٌبالً )

ٌطّور علم الماركسٌة إلى مرحلة ثالثة و أّن ماو لم ٌستطع فعل  و كان سٌنػ ٌعتقد أّن ماو تسى تونػ لم

عٌّا. ذلك ألّن فى نظرسٌنػ ، علم الماركسٌة ٌتطّور فقط عندما تتطّور الرأسمالٌة إلى مرحلة مختلفة نو

محاججة قابد حزب ماشال لم تعكس منهجه المٌتافٌزٌقً فقط بل تبٌّن أساسا أن سٌنػ لم ٌستوعب الداللة 

أو  " الصراع الطبقً فى ظّل دكتاتورٌة البرولٌتارٌا" مواصلة الهابلة إلكتشاؾ ماو تسى تونػ لقوانٌن 

بالنسبة لحزب ماشال ، إعادة تركٌز الرأسمالٌة فى  . من وجهة نظر برجوازٌة ببساطة لم ٌكترث لذلك
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ٌكن جزءا من " التؽٌرات الموضوعٌة فى العالم "  إشتراكً لم –بلد إشتراكً و تحوٌله إلى بلد إمبرٌالً 

و عندما تصدّت الماركسٌة ، من خالل ماو تسى تونػ ،  . لذا بالنسبة للماركسٌة ال ضرورة لمعالجة ذلك

و التعاطً مع هذه الضرورة ، كان ذلك أمرا طفٌفا لم ٌكن ٌمكن إعتباره " تطوٌرا  لمواجهة هذا التحدّي

         للماركسٌة "! بالنسبة لماشال، ال ٌمثّل هذا " تحدٌّا موضوعٌّا " ٌمكن أن ٌتعلّق به مستقبل العالم 

ٌنبؽى للحركة و المالٌٌن من الناس . حسب ماشال ، لم ٌكن المشكل متصال بموضوع ثورات الٌوم وال 

  " السٌاسً الشٌوعٌة أن تُعنى به و ذلك ألّن " هدؾ" ماشال كان كّل ما ٌظهر مهما كان على " راداره

 و لٌس الواقع ذاته. و اإلٌدٌولوجً

التؽٌرات التى حصلت على نطاق عالمً ) و  ، و على العكس فهم الحزب الشٌوعً ) الماوي ( األفؽانً

هامة و حسب ، بل إّن التنقٌب فى هذه التؽٌٌرات ٌفتح كذلك إمكانٌة ٌست لقد أشرنا بعد إلى بعضها ( 

تطوٌر الماركسٌة . و لٌس بوسع أي حزب ثوري أن ٌتجاهل أهّمٌة إستٌعاب هذه التؽٌرات و إنعكاساتها 

على اإلستراتٌجٌا و التكتٌك الثورٌٌن . أي حزب أو منظّمة شٌوعٌة جاد / جادة فى إنجاز ثورة فى بلده / 

. اآلن ،  ٌشّكال تٌارا شٌوعٌا ثورٌّا بلدها و فى العالم أن ٌعالج / تعالج هذه التؽٌرات و إالّ سٌكفّا عن أن

     ألٌس لنا حّق سؤال أي نوع من التفكٌر هو التفكٌر الذى ٌتجنّب معالجة هذه التؽٌرات المادٌة الكبرى 

ى الوضع الموضوعً قد تحدّت اإلطار النظري ّن التؽٌرات الكبرى فإو التحدٌّات التى تفرضها علٌنا ؟ 

. و أعمال مفكّر مادي مثل بوب أفاكٌان تمثّل ردّا على هذه التؽٌرات و تضع النظرٌة  السابق للماركسٌة

بطرٌق  أرسخ علمٌّا و إالّ فإّن الماركسٌة ستتحّول إلى دٌن وطقوس دٌنٌة و الشٌوعٌة على أساس أصّح و

 ترشدها فى تؽٌٌر العالم عبر الثورة. م ستفتقد إلى القّوة لتالح

واآلن لنتفّحص العالقة بٌن النظرٌة و الممارسة و زعم الحزب الشٌوعً )الماوي ( األفؽانً بأّن مقاربتنا 

 مقاربة " نظرٌة إطالقٌة " .

 العالقة بٌن النظرٌة و الممارسة : 

أن لحزبنا نظرة    الشعلةلنا . تعتقد  الشعلةآخر توّجهت به  العالقة بٌن النظرٌة و الممارسة موضوع نقد

 دور النظرٌة ، و كتبت : ل"  طالقٌة" إ

ُّ اىْظشٝخ رششذ اىََبسعخ ،  " ىذْٝب صٞغ شٖٞشح ز٘ه اىؼالقخ ثِٞ اىْظشٝخ ٗ اىََبسعخ : ٗازذح ٍْٖب رق٘ه إ

ُّ اىََبسعخ ٕٜ فٚ آُ ٍؼب ٍصذس اىْظشٝخ ٗ ٍسّل صّسزٖب . ٗ ٝنفٚ أُ ّأخز ثؼِٞ  ٗ ٗازذح  أخشٙ رق٘ه إ

 "اإلػزجبس اىصٞغزِٞ ززٚ ّزَّنِ ٍِ أُ ّسذّد أدٗاس اىْظشٝخ ٗ اىََبسعخ رسذٝذا صسٞسب . 

ُّ  ٌخّص باألساس هذا الموقؾ فى مقال " مفترق طرق " : "  الشعلةنقد  ػيٚ خالف اىشبئغ اىؼبً ثب

د ػيٚ اىََبسعخ اىؼَيٞخ اىْظشٝخ ْٝجغٚ أُ رزجغ خط٘اد اىََبسعخ اىؼَيٞخ ، ٝدت أُ رزقذًّ اىْظشٝخ خط٘ا

خ اىَطي٘ثخ ٍِ خَٞغ شٞ٘ػٜٞ اىؼبىٌ َّ  ".  ٗ رصجر ٍششذرٖب . ٕزٓ ٕٜ اىَٖ

 :و ردّنا على هذا النقد هو 

مشكل الفهم الصحٌح للماركسٌة ال ٌمكن أن ٌحّل بالصٌػ . فالتحرٌفٌون أٌضا ٌستعملون هذه الصٌػ لكن 

بفهمهم الخاص للعالقة بٌن النظرٌة و الممارسة . و هذه الصٌػ ذاتها التى على ما ٌبدو أنّنا نتفق فٌها مع 
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     لها تأوٌالتها الخاّصة  ٌة ] بوزٌتٌفز[اإلٌجابهً عملٌّا ملٌبة توتّرات ، و التٌارات التجرٌبٌة و  الشعلة

 و فهمها الخاص لها .

هً نقطة إنطالق النظرٌة ) أو المعرفة ( و نهاٌتها . و ٌتّم التوّصل إلى النظرٌة  اإلجتماعٌةالممارسة 

من خالل الممارسة اإلجتماعٌة أو تعاطى الناس مع العالم خارج الذهن بؽٌة تفسٌره و تؽٌٌره . و فى 

معرفتنا كلٌّا من التجربة اإلجتماعٌة تنبع ٌة ، صّحة النظرٌة تحدّد كذلك بالعالم الموضوعً . النها

 الناجمة عن ممارسة الصراع الطبقً و الصراع من أجل اإلنتاج و التجرٌب العلمً . 

ربة إّما ٌلؽون نعت " اإلجتماعٌة " أو ٌفهمونه فهما ضٌّقا جدّا . " التجاإلٌجابٌون ] بوزٌتٌفستس [ 

اإلجتماعٌة " تعنى تجربة أبعد من الممارسة المباشرة لشخص أو مجموعة أو أّمة . فى عصرنا ، 

الممارسة اإلجتماعٌة تعنى الممارسة العالمٌة . و نظرٌاتنا الثورٌة لٌست ربٌسٌا نتٌجة ممارستنا الخاّصة 

ل علٌها من الممارسة اإلجتماعٌة و إنّما هً تجرٌدات الممارسة التارٌخٌة العالمٌة . و النظرٌّات المتحصّ 

هذه النظرٌة  بدورها تصبح مرشدا إلنجاز ممارسة إجتماعٌة أخرى . و قد دافع ماو تسى تونػ عن

الموقع األّولً و الحٌوي  للممارسة اإلجتماعٌةالجوهرٌة للفلسفة الماركسٌة و طّورها . لقد شدّد على أّن 

 فى سٌرورة التحصٌل المعرفة . 

و النقطة المهّمة التالٌة فى العالقة بٌن النظرٌة و الممارسة هً أّن المعرفة اإلنسانٌة ) و قدرة البشر على 

هذه المعرفة . ٌتّم تحصٌل تؽٌٌر ظروفهم جزء ال ٌتجّزأ منها ( ال تقفز عفوٌّا من الممارسة اإلجتماعٌة 

ًّ من  . و إلى جانب هذا ، ٌجب أن من خالل العمل الفكري و التلخٌص تكون لدي المرء مقاربة المض

المظهر إلى الجوهر و إلى إكتشاؾ العالقات الباطنٌة و ؼٌر المربٌة للظاهرة ألجل تحقٌق قفزة عقالنٌة 

فى المعرفة . و فقط من خالل ممارسة التلخٌص النظري ٌمكن للبشر المرور من تجربتهم لكً تتطّور 

الممارسة للتحلٌل و التلخٌص   خضعرة مفرؼة . إذا لم تالممارسة فى شكل لولبً عوض الضٌاع فى داب

نون بجدٌّة على اهذا القٌنطبق لن تكون التجربة قابلة للنقل و فى آخر المطاؾ سٌضٌع التحلٌل . و الٌوم 

 الشٌوعٌٌن . 

الممارسة اإلجتماعٌة التى لم ٌقع تلخٌصها أو التى تلّخص بصفة خاطبة . و هذا ستضٌع و بالفعل ، 

حدق بتجربة الثورات اإلشتراكٌة للقرن العشرٌن . و فى صفوؾ شٌوعًٌ العالم ، بوب أفاكٌان خطر ٌ

صا صحٌحا تلك التجارب و بهذه الطرٌقة جعل من الممكن لٌس الحٌلولة دون ٌهو الذى لّخص تلخ وحده

وهو  . تالشٌها فحسب بل أٌضا الحفاظ على دروسها العمٌقة و كذلك اإلعتراؾ بأخطابها و نقابصها

ٌلّخص هذه التجارب ، أنتج بوب أفاكٌان معرفة عقالنٌة أكثر علمٌة ودقّة لما هً الشٌوعٌة و ما هو 

الطرٌق المعقّد لبلوؼها . و فعال ، " المجال " الربٌسً للخالصة الجدٌدة لبوب أفاكٌان هً الثورات 

رٌخ . و هنا أٌضا ٌمكن أن نرى ثورات ؼٌّرت دراماتٌكٌّا وجه التا –اإلشتراكٌة للقرن العشرٌن بالذات 

 .  اإلجتماعٌة كان لها الموقع األّولً و الحٌوي أّن فى تطّور الخالصة الجدٌدة الممارسة

 و فى الواقع ، التطوٌرات الالحقة التى أنجزها الحزب الشٌوعً الثوري ) فى مجال النظرٌة و الممارسة

بالخالصات التى كان ٌصوؼها بوب أفاكٌان فى الثورٌتٌن فى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ( تأثّرت 

"مجاالت " أخرى ؼٌر مجال الصراع المباشر فى الوالٌات المتحدة . مثال ، قطٌعة الحزب الشٌوعً 

   الثوري مع اإلقتصادوٌة ؼدت ممكنة مع إكتشاؾ معنى الثورة الثقافٌة البرولٌتارٌة الكبرى فى الصٌن 

    لعبه الحزب الشٌوعً الثوري فى عالقة بالحركة األممٌة الثورٌة  . و الدور الطلٌعً الذىو مضمونها 
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) فى آن معا نظرٌّا و تنظٌمٌّا ( لم ٌكن لٌصبح ممكنا دون خالصات بوب أفاكٌان لتجارب الحركة 

بما فٌها حّل الكومنترن من قبل ستالٌن و الحقا ؼٌاب المبادرة من قبل ماو تسى تونػ  الشٌوعٌة العالمٌة

ادة تنظٌم الحركة الشٌوعٌة العالمٌة و كذلك اإلعتراؾ ببعض التوجهات القومٌة فى تفكٌر ماو بصدد إع

 .  ذاته

.  و قد تأثّر التطّور التالً لألحزاب الماوٌة بكٌفٌة تلخٌصها للصراع الطبقً فى الصٌن و ما آل إلٌه

ت اإلطاحة بدكتاتورٌة جمٌعها كان علٌها أن تشرح لماذا إنهزم الشٌوعٌون فى الصٌن و لماذا وقع

وقعت إعادة تركٌز الرأسمالٌة هناك. و قد وظّؾ التروتسكٌون هذا الحدث للمحاججة بأّن  البرولٌتارٌا و

.  ة "هذا عالمة أخرى على أن اإلشتراكٌة فى بلد واحد أو فى بلدان ذات قوى إنتاج متخلّفة " ؼٌر ممكن

لٌبٌنً إعتقدت أّن الهزٌمة مردّها " ٌسراوٌة مجموعة و بعض التٌّارات الماوٌة مثل الحزب الشٌوعً الف

األربعة " التى سعت إلى فرض عالقات إشتراكٌة على الصٌن . و رأى البعض اآلخر الهزٌمة على أنّها 

فٌنو قابد اللجنة  نتٌجة " دولة الحزب الواحد " و ؼٌاب " الدٌمقراطٌة " فى ذلك البلد ) مثال ، ك.

        اللٌنٌنً ( المسّمى الٌوم مجموعة  –الحزب الشٌوعً الهندي ) الماركسً المركزٌة إلعادة تنظٌم 

ؼنزالو قابد و إعتقد " نكسلباري " ، و بابوران باتاراي ، قابد الحزب الشٌوعً النٌبالً )الماوي ( (. 

توجد  ٌجب أنالحزب الشٌوعً البٌروفً أنّه ألجل منع إعادة تركٌز الرأسمالٌة فى البلدان اإلشتراكٌة ، 

 " حرب الشعب إلى الشٌوعٌة " . و هكذا . 

كافة الخالصات أعاله كانت خاطبة و وجدت لدي أحزاب الحركة األممٌة الثورٌة و أثرت فٌها بشكل أو 

األثر الحاسم لمات أخرى ، كان لتلخٌصهم للصٌن وفى نظرتها إلى سٌرورة الثورة فى بلدانها . بك -آخر

 فى ممارستهم . 

آخر هام من هذا النقاش للنظرٌة و الممارسة هو أّن المعرفة أو النظرٌة حقٌقة نسبٌة . و هذه     و جانب

" النسبٌة " مرتبطة تماما بالواقع " خارج " النظرٌة أو العالم الموضوعً المشار إلٌه فى الفلسفة 

موضوعً وسٌروراته نسبٌة . معرفتنا بالعالم ال قٌقة المطلقة ". فى كّل مرحلة ،حال "الماركسٌة على أنّه 

 و هذه النسبٌة مردّها أّن البشر محدودون و كذلك أّن العالم الموضوعً فى تطّور مستمّر. 

فهم البشر للظواهر الموضوعٌة تتراجع درجة " النسبٌة " . بكلمات أخرى ، ٌتؽٌّر منحنى و مع نمّو 

 المعرفة . بهذا المضمار قال بوب أفاكٌان : 

     منذ ماركس لم ٌوجد تؽٌٌر جوهري فى مبادئ الشٌوعٌة و أهدافها و أسسها و منهجها " ...رؼم أنّه 

 (02و مقاربتها العلمٌة ، فإّن فهم الشٌوعٌة ذاته عرؾ الكثٌر من التؽٌّرات ." )

و خالصة القول ، معٌار صّحة أو عدم صّحة النظرٌة لٌس األطر السابقة لهذه النظرٌّات و إنّما قصبة 

 هً العالم الموضوعً عٌنه أو الحقٌقة الموضوعٌة و النظرٌة إنعكاس نسبً لها . القٌاس 

 الفهم التجرٌبً للممارسة : 

أهّمٌة كبرى . و تّم التشدٌد على دراسة جماهٌر  التجرٌبٌةفى الصٌن اإلشتراكٌة ، تّم إٌالء النضال ضد 

ٌستهٌنون بالدور القٌادي  التجرٌبٌةالعّمال و الفالحٌن للماركسٌة ألّن " ... الذٌن ضربتهم عدوى 

         للماركسٌة فى الممارسة و ال ٌولون إنتباها لدراسة النظرٌة الثورٌة . ٌكتفون بعرض النجاحات 

     و الحقابق الجزبٌة . إنّهم مسمَّمون بممارسات ضٌقة األفق و ؼٌر مبدبٌة و ٌنقصهم التوّجه الصحٌح 
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أي الماركسٌٌن المزٌفٌن . و ألجل تجاوز  –عبٌد للمشعوذٌن السٌاسٌٌن و الصلب . تنقصهم اإلرادة وهم 

 (09) .المنهج األساسً هو دراسة الماركسٌة بوعً " التجرٌبٌة

و بهدؾ " التدلٌل " على صّحة " طرٌق براشندا " ، قادة الحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي ( كذلك 

النظرٌة و الممارسة . مثال ، من حججهم اإلنتصارات  للعالقة بٌن التجرٌبٌةإلتجأوا إلى التاوٌالت 

فى النٌبال تحت قٌادة  (3116-0116المتكّررة التى تحققت طوال العشر سنوات من حرب الشعب ) 

براشندا و ما سّموه " طرٌق براشندا ". بهذه المنهجٌة عٌنها ، إستنتجوا أنّه نظرا لكون " دكتاتورٌة 

شتراكٌة قد ُمنٌت بالهزٌمة ، ٌجب أن ٌكونوا خاطبٌن . و على ذلك األساس البرولٌتارٌا " فى الصٌن اإل

       ٌنبؽى أن تتأّسس على الدٌمقراطٌة اإلنتخابٌة بٌن الحزب الشٌوعً  إقترحوا أّن " الدولة الجدٌدة "

بن هو ٌجب أن نقّر أنّه " فقط ما هو كا التجرٌبً( لو وسّعنا هذا المنهج 02و األحزاب البرجوازٌة . )

. لقد عّوض الحزب  بما فى ذلك النظام الطبقً اإلضطهادي و اإلستؽاللً –"  المرؼوب فٌه و الممكن

الشٌوعً النٌبالً ) الماوي ( الحقابق العالمٌة التى جرى التوّصل إلٌها إنطالقا من الممارسة الواسعة 

حذّر ماو من هذا  الجزبٌة . و قد و  العالمٌة بتجربته الخاصة المحدودة -للصراعات الطبقٌة التارٌخٌة 

 اإلنحراؾ مشٌرا إلى أّن : 

 أولبك الذٌن حصلوا على التجارب العملٌة ٌجب علٌهم أن ٌدرسوا النظرٌة و أن ٌقرأوا بصورة جدٌّة  "

و بذلك فقط ٌتمكّنون منجعل خبرتهم منتظمة و ملّخصة و من ترقٌتها إلى مستوى النظرٌّة و عندبذ فقط 

 (06) .ون خطأ أن خبرتهم الجزبٌة هً حقٌقة علمة و ال ٌقعون فى أخطاء التجرٌبٌة "سوؾ ال ٌعتبر

دون شّك ، الممارسة المدٌدة لألفراد أو األحزاب فى النضال الثوري تجربة ثمٌنة جدّا لكن إن لم ٌقع 

تلخٌصها بصورة صحٌحة ، لن تصبح " مرشدا " للممارسة الثورٌة و قد تنتهى أٌضا إلى أن تصبح 

لٌس بمقدور المرء أن ٌفهم  تجرٌبٌةنرى أنّه بتأوٌالت  مرشدا للممارسة المعادٌة للثورة . و ٌمكن أن

فهما صحٌحا العالقة بٌن النظرٌة و الممارسة . نعم ! إستطاع براشندا أن ٌستعمل حرب الشعب كرافعة 

   ٌد أّن حالة سُكر أولبك ( مع أحزاب دولة النٌبال . ب الماوي فى مفاوضات الحزب الشٌوعً النٌبالً )

و الذٌن كانوا متحّمسٌن جدّا عوض تعبٌرهم عن إستنكارهم لهذه  الماوٌٌن " لم تعّمر طوٌال ، "

 ".  ! من ممارسة عظٌمة ! ٌا له من إنتصار عظٌم االمفاوضات ، همسوا : " آه ! ٌا له

" نظرٌّات " الحزب الشٌوعً  و فعال ممارسة / تجربة النٌبال قد برهنت على صّحة النظرٌة لكن لٌس

النٌبالً ) الماوي ( الذى إدّعوا أنّها ُولدت نتٌجة تجربتهم العملٌة الخاّصة . لقد برهنت تجربة النٌبال مّرة 

 من تجربة الثورات البرولٌتارٌة المظفّرة  – ؼٌرهم أخرى عن صّحة النظرٌّات التى نبعت من ممارسة

 اكن و أوقات أخرى . و الهزابم المرٌرة للشٌوعٌٌن فى أم

 " حدٌث نظري كبٌر " لكن " هٌكل تنظٌمً صؽٌر " :

شكل من أشكال  بؽضب تشدٌدنا على أهّمٌة النظرٌة على أنّه " حدٌث نظري كبٌر " ... الشعلةتقٌّم 

ٌّ ّقبئص ٕزا اىسضة ، ٍثو مّ٘ٔ  " و تضٌؾ : "الؽرور النظري  ٝغّطٚ ٕزا اىغشٗس اىْظشٛ ػيٚ إٔ

   ٍْقطغ ػِ قبػذرٔ اإلخزَبػٞخ اىطجقٞخ  ٘خذّا ، ىٔ ٍصْغ فنشٛ شذٝذ اىسٞ٘ٝخ ، ٕٗ صغٞشٕٞنو رْظَٜٞ 

اىَضٍِ  ٗ ٝغزّٙ  ٚ ّبس زشمخ اىصشاع اىطجقٜ  فٚ إٝشاُ ٍب ٝششذ شيو ّعبىٔفٍِ ثؼٞذ  ٓذٕعغ ٝٗ 

 "٘ثٖب . ّٝ٘عغ ثذٗسٓ أمثش فأمثش ػٞ  ٍبىذٛ قٞبدارٔ  بٗ ال أعبط ىٖ خٍِ اىشظبء ػيٚ اىْفظ خبغئ خّضػ
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التنظٌمً "  هٌكلهلنفترض أّن كافة الصورة التى ٌرسمها هؤالء الحكماء ذوى اللحً البٌضاء لحزبنا و" 

التنظٌمً " القوي  هٌكلتتناسب مع الواقع . لكن نودّ أن نسأل هؤالء الرفاق المحترمٌن : هل أّن " ال

    للحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي ( و روابطه مع " قاعدته اإلجتماعٌة " قد منعاه من خٌانة اآلمال 

 و الطموحات الثورٌة لتلك القاعدة اإلجتماعٌة ؟ 

ولننظر فى التجربة فى أفؽانستان : ألم ٌستعمل أشباه " ساما " و " منظمة راحاي " نفس الحجج 

فى النار " أو " الشلل العملً "  ضد الشٌوعٌٌن من بعٌد مثل " وضع الٌد من البراؼماتٌة المثٌرة للشفقة 

ة الرجعٌة ؟ و بالمناسبة ، ما ألجل تبرٌر خّطهم اإلنتهازي الٌمٌنً التقلٌدي و التذٌّل للتٌارات اإلسالمٌ

تلوا و ضّحوا فى ظّل راٌة المجاهدٌن خالل اهو تلخٌصكم لكون عدٌد الٌسارٌٌن و الشٌوعٌٌن قد ق

الحرب ضد الجٌش السوفٌاتً ؟ ] المجاهدون إسم للقوى اإلسالمٌة فى أفؽانستان ، القوى التى قاتلت 

لمترجم إلى األنجلٌزٌة [ . هل كانت ا –ألمرٌكٌة السوفٌات كجزء من القوى التى تقودها اإلمبرٌالٌة ا

طبٌعة هذا النضال ثورٌة أم مضادة للثورة ، كٌؾ ٌتّم تبرٌر اإللتحاق بجبهات الحرب تحت قٌادة القوى 

اإلسالمٌة و إلى أٌة نظرٌّات إستند ذلك ؟ لقد كنتم منخرطٌن فى هذه التجربة األلٌمة لٌس " من بعٌد " 

 ٌصكم لهذه " النظرٌّات " التى رفعت لتبرٌر هذا النوع من الممارسة و إفرازه ؟ جدّا . لذا ما هو تلخ

 . لممارستهوالسٌاسً محدّد لطبٌعة أي حزب و اإلٌدٌولوجً: الخّط  بأنّ الشعلة  و نودّ مّرة أخرى أن نذّكر

على النظرٌة النظرٌة و الممارسة لٌستا منفصلتٌن . ممارسة اإلقتصادوٌٌن و البراؼماتٌٌن معتمدة أٌضا 

" قاعدة  و كذا الحال بالنسبة لممارسة الشٌوعٌٌن . للشعار الثوري " كن واقعٌّا ! أطلب المستحٌل !

نظرٌة بقدر ما للشعار البراؼماتً " الممكن هو الكابن ". كال الصٌؽتان قابمتان على الممارسة . صٌؽة 

. واحدة ترشد الممارسة الثورٌة و األخرى مرشد  بصورة صحٌحة الواقع و األخرى خاطبة تعكس

عندبذ فى  –و الوفاق الطبقً . إن لم تكن الممارسة مسترشدة بالنظرٌة الثورٌة و قابمة علٌها  لإلستسالم 

النهاٌة ستنطلق من أساس نظري ؼٌر ثوري و بالتالً ستصبح ؼٌر ثورٌة ، و حتى ممارسة مضادة 

مارسة الثورٌٌن . النظرٌة دابما مرشد للممارسة و كّل ممارسة تعتمد للثورة . و هذا صحٌح حتى بشأن م

،  على بعض النظرٌة . و معنى الكلمة الماركسٌة " براكسٌس" ٌعبّر عن عدم اإلنفصال هذا. وعلٌه

" ( من  تهتجاوزه الممارسة جزء من " صحن ٌكون هذا " المرشد " صحٌحا ) وأن نضمن أٌحسن بنا 

. واإلستهانة بهذه الحقٌقة  هذه حقٌقة بسٌطة جدّا لكنّها حقٌقة قوٌّة رٌق الممارسة .أجل أن ننٌر حقّا ط

لبن كانت النظرٌة تتذٌّل للممارسة  ٌساوى اإلستهانة بدور العنصر الواعً و ستؤدّى إلى شطبه .

 والوضع الموضوعً ، كٌؾ ٌمكنها أن تلعب دور المرشد ؟ 

مارسة فى إنتاج النظرٌة و أنّه سقط فى إطالقٌة الدور الموكل أّن حزبنا ٌنكر دور الم الشعلة  تدّعً 

للنظرٌة . و بهذا تقصد أن للممارسة أولوٌة نسبة للنظرٌة و أّن حزبنا ٌعطى األولوٌة للنظرٌة و قد 

الشعلة  و مستوى آخر من حّجة ؛ أصبح هذا تبرٌرا لما ٌدّعى أنّه " إنعدام النشاط " و " الشلل العملً " 
القة بٌن النظرٌة والممارسة هو أّن النظرٌّات العظٌمة ٌمكن أن تنجم فقط عن ممارسات عظٌمة بشأن الع

و تستخلص أّن " مجال " النضال فى الوالٌات المتحدة كبٌب بشفقة كبٌرة إلى درجة أنّه من ؼٌر الممكن 

 بالنسبة للشٌوعٌٌن هناك أن ٌطّوروا النظرٌّات الشٌوعٌة . 

مثال تطّور النظرٌة  الشعلةهة نظر أولوٌة الممارسة نسبة للنظرٌة ، تقدّم و للمحاججة من أجل وج

ماركس عقب  فتدعى أّن نظرٌة " دكتاتورٌة البرولٌتارٌا " طّورها -وهو مثال خاطا  –الماركسٌة 
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هذا التارٌخ  الشعلةهذه النظرٌة إلى ممارسة الكمونة . لقد إخترعت ندٌن ب نا( و أنّ 1871كمونة بارٌس )

 إلى 1181" الصراع الطبقً فى فرنسا من الذى ال ٌتناسب مع الواقع . و ماركس فى مؤلّفه الشهٌر 

سنة قبل  20رة إنتقالٌة " لبلوغ الشٌوعٌة . و كتب هذا تدكتاتورٌة البرولٌتارٌا ف "" كتب أّن  1180

 كمونة بارٌس ! 

اإلٌجابً       " وجهة نظرها ، هذا عالمة على الفهم تشّوه التارٌخ كً " تثبت  الشعلةو فضال عن كون 

أّن نظرٌة معٌّنة ٌمكن أن تفرزها  الشعلةلدٌها للعالقة بٌن النظرٌة و الممارسة . تعتقد  ] البوزٌتٌفسٍت[

خالل دراسة عاّمة لتارٌخ  ممارسة معٌّنة فى حٌن أّن ماركس إستنتج نظرٌة دكتاتورٌة البرولٌتارٌا من

 ةتماعً للبشر و ظهور الطبقات و تعبٌر ذلك فى مجال الفلسفة و السٌاسة إلخ . تعدّ النزعالتطّور اإلج

   تلك الممارسات التى أتت بنتابج " إٌجابٌة " فقط هً معٌار صّحة نظرٌة ما.اإلٌجابٌة ] البوزٌتٌفسٍت[ 

،  نظرٌة ما . ثانٌا صابو الواقع هو : أّوال، أّن الهزابم العملٌة لٌست بالضرورة إنعكاسا ألخطاء أو نق

حتى أمثلة هزابم الممارسة هً منابع لقٌاس النظرٌّات وتصحٌحها و تطوٌرها . و مثال كارثً فى 

أفؽانستان كان وحدة منظمتً راحاي و ساما مع القوى اإلسالمٌة ) و التى كانت فى الواقع وحدة مع 

ام لدراسة و نقد نظرٌتهما عن " المقاومة النظام اإلقطاعً و الكمبرادوري فى أفؽانستان (. هذا منبع ه

 الوطنٌة " التى أسفرت عن هذه الممارسة الكارثٌة . 

 الدؼمابٌة تجعل الماركسٌة هّشة :

فى فترات حٌث تصبح هذه المعرفة النسبٌة ؼٌر  لٌست الدؼمابٌة قادرة على فهم أّن المعرفة نسبٌة .

اإلعتراؾ بهذا الواقع و التعاطً معه . فالدؼمابٌة تجعل قادرٌن على بكافٌة و خاطبة ، لٌس الدؼمابٌون 

الماركسٌة هّشة و تحّولها إلى شًء فاقد للحٌاة . ٌكّرر الدؼمابٌون بإٌمان دٌنً أنّهم ماركسٌون وثورٌّون 

لكنهم ؼٌر قادرٌن على التعاطً مع مشاكل الثورة أو شرح الظاهرة المعقّدة التى ظهرت فى الصراع 

الدؼمابٌة الثورٌٌن عملٌّا أٌضا ألّن الممارسة الثورٌة تعنى تؽٌٌر العالم وتؽٌٌر العالم لٌس الطبقً . تشّل 

  ته الباطنٌة و إمكانٌة اإلطاحة به ا. ألجل ذلك ، على المرء أن ٌستوعب تناقض اإلرادة ةشٌبا متاحا بقو

الدؼمابٌة فى الحقٌقة  . و ٌعمل على ذلك األساس . على النظرٌة أن تعكس العالم الموضوعً الخارجً

شكل من أشكال المثالٌة . و قد قال لٌنٌن إنّه نظرا لكون الماركسٌة لٌست عقٌدة دؼمابٌة و لكونها مرشدا 

إعتبارا ألنّها تتفاعل مع العالم المادي والظروؾ اإلجتماعٌة و إعتبارا ألّن هدفها هو  ،حٌوٌّا للعمل 

أي تؽٌٌر فجبً فى الظروؾ المادٌة للمجتمع ٌأثّر بطرٌق الحتم لكّل هذه اإلعتبارات  –تؽٌٌر ذلك العالم 

أزمة  –. لهذه األسباب تشهد الماركسٌة و ٌشهد الماركسٌون أزمة  على الماركسٌة و ٌنعكس علٌها

تطّور. و الدؼمابٌّون ال ٌحبّون كلمة أزمة ألنّهم ال ٌرون سوى مظاهرها السلبٌة . و لٌس بوسعهم رؤٌة 

. و ٌرٌد الماركسٌّون رفع هذا التحدّى بحكم أنّهم  معالجتهب طالبفعل الجسد الذى ٌ أّن الحرارة ردّ 

 تؽٌٌر الواقع المادي . تطلّعون إلىٌ

 حٌن تتذٌّل النظرٌة للمارسة :

       .  لقد عرفت الحركة الشٌوعٌة العالمٌة على الدوام تٌّارات إزدرت بالنظرٌة و قدّست الفقر النظري

 ملموسة "  " رّوجون فى صفوؾ الجماهٌر نظرٌاتالبراؼماتٌون و ٌٌصؾ القادة اإلقتصادوٌون ودة عا و

و " قرٌبة من القلب " و ٌحّولون الجماهٌر إلى " أطفال " و هذه هً ذات الطرٌقة التى تستخدمها 

من ماركس القادة الشٌوعٌون عبّر جهة أخرى ،  البرجوازٌة للتحكّم فى الجماهٌر . هذا من وجهة و من
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إلى ماو صراحة عن أهّمٌة دور النظرٌة الثورٌة . لقد أرسى لٌنٌن الدور الحاسم للنظرٌة الثورٌة فى 

" . و من مكّونات تطّور  الماركسٌة إلى  ما العمل ؟مؤلّفه الكالسٌكً الماركسً الخارق للعادة " 

لٌنٌنٌة الفهم المتقدّم الذى عرضه لٌنٌن فى ذلك المؤلّؾ . و من الواضح أّن هذا التطوٌر لم  –ماركسٌة 

ٌكن مرتبطا بتؽٌّر فى " الوضع الموضوعً " أو تؽٌرات فى النظام الرأسمالً . باألحرى ، كان نتاجا 

ٌنٌن فهمه " ، شرح ل ما العمل ؟لفهم أفضل لضرورات الصراع الطبقً و الثورة الشٌوعٌة . فى " 

المتقدّم فى تعارض مع و صراع ضد اإلقتصادوٌٌن الذٌن إدّعوا أّن نظراتهم التجرٌبٌة ماركسٌة و أرادوا 

كّل إّن أن ٌفرضوها على الحركة الثورٌة . و قد سعوا إلى القٌام بذلك باللجوء إلى تصرٌح لماركس " 

( و قد إستعملوا هذا التصرٌح لٌهاجموا 17البرامج ". ) دزٌنة منلحركة العملٌة أهّم من تخطوها اخطوة 

برولٌتارٌا و لتبرٌر خّطهم الخاص" األهّمٌة الحاسمة للنظرٌة الثورٌة فى تطوٌر النضال الثوري لل

 " ) أو اإلصالحً ( . و قد أجابهم لٌنٌن قابال : اإلقتصادوي

إم شاء هللا داٌمه إّن تكرار هذه الكلمات فى مرحلة التفّكك النظري ٌشبه صراخ من ٌصرخ : "  "

( ؼٌر أّن لٌنٌن لم ٌكتؾ بهذه المقارنة الالذعة بل إسترسل و شرح عملٌّا أّن 18" )  عند رؤٌة جنازة"!

حٌث ٌحذّر ماركس فى رسالته إلى قادة الحزب "  نقد برنامج ؼوتاهذا المقتطؾ لماركس مأخوذ من " 

معاهدات بُؽٌة بلوغ أهداؾ عملٌة تقتضٌها إذا كانت هناك من حاجةإلى اإلتحاد ، فأعقدوا  " من :

 ( 19" ) و لكن إٌّاكم و المساومة بالمبادئ ، إٌّاكم و " التنازل " النظري . الحركة ،

 (. 20" ) نظرٌة ثورٌة ال حركة ثورٌة دونو ٌنتهى إلى " 

ٌنٌنٌة كانت جاح الثورة البرولٌتارٌة ركٌزة من ركابز اللنحٌوٌة مقاربة لٌنٌن ل " عنصر الوعً " فى 

حٌوٌة فى إنتصار الثورة الروسٌة لكنّه وقع قبرها من قبل التٌارات الٌمٌنٌة و الٌسارٌة ضمن الحزب 

البلشفً و خالل فترة ستالٌن و فى إطار الكومنترن ، تفشّت الخطوط اإلقتصادوٌة و البراؼماتٌة بشكل 

  خطٌر و كانت لها بصمات قاتلة على الحركة الشٌوعٌة العالمٌة .

و قد خاض ماو تسى تونػ فى مسألة النظرٌة الثورٌة و ضرورة تطوٌرها إلى مستوى أرقى مّما فعله 

لٌنٌن و ذلك عند معالجته للقضاٌا و التناقضات التى واجهتها الثورة الصٌنٌة ، خاصة عند معالجته 

شاكله . لكن حتى قبل إلعادة تركٌز الرأسمالٌة فى اإلتحاد السوفٌاتً و تعقٌدات البناء اإلشتراكً و م

إنتصار الثورة ، كان التشدٌد المستمّر على و اإلنتباه إلى مسألة النظرٌة و صراعات الخّطٌن صلب 

الحزب على رأس األولوٌّات بالنسبة لماو تسى تونػ فى قٌادة الثورة و الحفاظ على الطابع الثوري 

 طوٌرل ، بما فى ذلك " القٌام بالثورة مع تللحزب . و الثورة الثقافٌة و عدٌد نظرٌّاتها فى هذا المجا

" فى ظّل اإلشتراكٌة . ومثّلت الثورة الثقافٌة  ما العمل ؟اإلنتاج " جزء من مزٌد تقدّمه فى فهم " 

دكتاتورٌة  البرولٌتارٌة الكبرى صراعا عظٌما ضد النظرات اإلقتصادوٌة التى ظهرت فى ظّل ظروؾ

 فى إستٌعاب و فهم دور الوعً فى التؽٌٌر الثوري لذلك المجتمع .البرولٌتارٌا و ساعدت على التقدّم 

" لسٌاسً هً المحدّدة فى كّل شًء ." صّحة أو عدم صّحة الخط ّ اإلٌدٌولوجً وا و لم ٌفتأ ماو ٌردّد أنّ 

ن أهّمٌة النظرٌة الثورٌة فى تؽٌٌر المجتمع و العالم . ال حركة ثورٌة دون عو أطروحة ماوهذه تعبٌر 

ثورٌة . وطبٌعة أٌة ممارسة ٌُحدّدها الخطّ اإلٌدٌولوجٌا و السٌاسً القابد لها . ال معٌار آخر  نظرٌة

 كدرجة مساندة الجماهٌر أو القّوة المسلّحة بمستطاعه أبدا أن ٌعّوض هذا . 
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" لم ٌُكتب بهدؾ التشدٌد  حول الممارسة العملٌة، العمل الشهٌر لماو "  شابعو على عكس اإلعتقاد ال

و فى  لى أّن الممارسة أهّم من النظرٌة . لقد كتب هذا خالل حملة تصحٌح أسلوب عمل الحزبع

الصراع ضد الدؼمابٌٌن و الذاتٌٌن الذٌن دون النظر إلى " الواقع الموضوعً " و بمجّرد إستعمال 

ٌن ٌنتهجون على اآلراء . كان عملٌّا صراعا ضد الذ ستشهاد خارج اإلطار الزمانً و المكانً ٌلتفّونإلا

  مقاربة دٌنٌة و ؼٌر علمٌة للماركسٌة . و فى معارضتهم ، طبّق ماو الجدلٌة شارحا العالقة بٌن المادّة 

    و سلّط الضوء على أهّمٌة البنٌة الفوقٌة و السٌاسٌة  . و الوعً و تؽٌّرهما المستمّر الواحد إلى اآلخر

ماو إحٌاءها و طبّقها و طّورها  وهً مفاهٌم أعاد م ،و الوعً فى قٌادة الممارسة الثورٌة لتؽٌٌر العال

 لٌس فقط فى عالقة بالحرب الثورٌة بل أٌضا فى سٌرورة بناء اإلشتراكٌة و توجٌه الثورة الثقافٌة . 

لسوء الحّظ ، رؼم هذه الجهود الكبرى التى بذلها لٌنٌن و ماو فى رفع مستوى فهم الحركة الشٌوعٌة 

ّن نزعة الحطّ من دورالنظرٌة و التقدٌس العبودي للممارسة دون اإلنتباه للدورالحٌوي للوعً ، فإ

لطبٌعتها ) المحدّدة بالخطّ اإلٌدٌولوجً و السٌاسً القابد ( تطّورت بصفة متصاعدة ناخرة الحركة 

جهة طرٌقة إلفراغ  . و هٌمنة هذا النوع من التفكٌر كان من الشٌوعٌة العالمٌة من الداخل كالسوس

جهة ثانٌة ، بات حاجزا دون تأثٌر  فقط على القشرة ؛ و من ةالماركسٌة من جوهرها الثوري مبقٌ

 الماركسٌة فى الجٌل الجدٌد من المقاتلٌن فى كّل البلدان . 

 لننظر مجدّدا فى تصرٌحات الشعلة كً نفهم كٌؾ ترى العالقة بٌن النظرٌة و الممارسة : 

التى تقدّم على أنّها نقطة بداٌة هذا التؽٌّر و التطّور الجوهري للتفكٌر " الخالصة الجدٌدة " ألفاكٌان  "

الماوٌة لتقدّم  –اللٌنٌنٌة  –لٌست حتى فى مستوى ونوعٌة إعالنها كفكر ضمن سٌرورة تطّور الماركسٌة 

م النهابً آفاكٌانٌة . لذا لننسى إعتبارها نقطة بداٌة التلخٌص العا –ماوٌة  –لٌنٌنٌة  –على أنّها ماركسٌة 

الماوٌة و بداٌة نوع جدٌد مطلقا من اإلٌدٌولوجٌا  و السالح الفكري . عملٌّا ،  –اللٌنٌنٌة  –للماركسٌة 

هذه الخالصة ال تبعث حتى على الحماس وال تعكس الصراع النضالً على النطاق العالمً ، و ال فى 

ال الجماهٌري  الت العمل المباشر وفى مجا المجتمع األمرٌكً عٌنه ، هذا الخّط السلبً ؼٌر الحماسً

 ".  بفكر ؼنزالو و طرٌق براشندا الحماسٌٌن امقارنتهمطلقا ٌمكن 

  " و نرؼب فى أن نقترح على الحزب الشٌوعً )الماوي ( األفؽانً ، عوض أن ٌصبح متحّمسا جدّا ل 

" ، أن ٌعٌر بعض اإلهتمام للطابع الطبقً لهذه الحقول . فى حال النٌبال ،  مجاالت العمل المباشر "

نفسكم : ما هً النظرٌة التى قادت هذا الحزب فى اإلتجاه الرجعً ؟ ما هو الطرٌق الذى دفع قادة أإسألوا 

            هذا الحزب إلى دوس مبادئ الشٌوعٌة و الثورة و المضً نحو اإللتحاق بالنظام اإلضطهادي 

 ( 21أن نمدحها .) ال ، نفضحها و اإلستؽاللً ؟ المستنقع هوالمستنقع و الطرٌق إلٌه ٌنبؽى أن

 و تبٌّن هذه التجربة أنّه ال ٌجب أبدا أن ننسى أّن لكافة النظرٌات جذور و أسس وقواعد فى الممارسة ، 

لمسألة هً : إلى أٌن تقود كّل و كّل ممارسة تتقدّمها نظرٌة محدّدة و سٌاسة تبٌّن طرٌق الممارسة . و ا

نظرٌة و ما هو الطابع الطبقً للممارسة التى تكّرس ؟ قال ماو : إنكم تمارسون على الدوام سٌاسة سواء 

كنتم واعٌن بذلك أو لم تكونوا . و الخالصة الجدٌدة لبوب أفاكٌان راسخة بعمق و قابمة على الممارسة 

و الحقا على  ورات اإلشتراكٌة فى اإلتحاد السوفٌاتً و الصٌن ،ال سٌما الث –الثورٌة لطبقتنا العالمٌة 

. قتنا العالمٌة ، قّمتها. هذه أعظم ممارسة ثورٌة لطبجرت إعادة تركٌز الرأسمالٌة هناكجهود كشؾ لماذا 

هً األخرى عبر تطّورت و لٌس دون سبب أّن النظرٌات التحرٌفٌة للحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي ( 

 طا و مناهض للشٌوعٌة لهذه التجارب ، و هو بدوره شكّل الممارسة اإلستسالمٌة للحزب . تلخٌص خا
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خطّ  –ن ٌحجب حقٌقة أنّه صلب الحركة األممٌة الثورٌة ظهر خّطان ألٌس بوسع أي صنؾ من الخداع 

      فى تلخٌص الدولة فى ظّل دكتاتورٌة البرولٌتارٌا فى اإلتحاد السوفٌاتً  –ماركسً و خطّ تحرٌفً 

و الصٌن و مضمون دكتاتورٌة البرولٌتارٌا و دٌمقراطٌها و الطرٌق إلى بناء اإلشتراكٌة فى عالم تهٌمن 

 علٌه اإلمبرٌالٌة . 

والدة  اء الماركسٌة وتجارب الثورات اإلشتراكٌة للقرن العشرٌن هً أعظم المصادر العملٌة إلثر

الخالصة الجدٌدة . و هذه الممارسات الكبرى و دروسها اإلٌجابٌة منها و السلبٌة ٌجب أن تقبض علٌها 

النظرٌة لتفسح المجال لمزٌد من الممارسة الثورٌة للبرولٌتارٌا األممٌة . و النظرٌّات المرشدة لهذه 

سام مصدر لتطّور النظرٌة لؽدُّوها أصّح و أكثر الممارسات الكبرى إنقسمت إلى إثنٌن . و هذا اإلنق

تحّررٌة و بالتالً أقوى . و المظهر الصحٌح الذى هو المظهر األساسً ٌجب المسك به و إلى جانب 

تطوٌر تحلٌل صحٌح للوضع الموضوعً المتؽٌّر ، ٌجب إعادة صقله فى إطار جدٌد من الماركسٌة .    

 دة بخطوات كبرى وهو ٌتطّور أكثر و علٌنا بتفانً دعمبنابه. و هذا الطرٌق إنتهجته الخالصة الجدٌ

 قال ماو : إنتبهوا إلى التجربة التارٌخٌة :

بشأن            الشعلةإّن التجارب الُمّرة تنبّهنا إلى الفقر النظري كمرض فى الحركة الشٌوعٌة . فتحذٌر 

" اإلطالقٌة النظرٌة " وصفة ممٌتة . و لنقارن مشكل نقص الممارسة و اإلرادة و الشجاعة فى النضال 

بالفقر النظري و رؤٌة أٌهما مثّلت المشكل األكبر عموما . و حتى إلقاء نظرة على بعض التجربة 

ن تثبت أّن الفقر النظري و ؼٌاب التارٌخٌة المعاصرة فى المنطقة التى توجد بها أفؽانستان و إٌرا

النظرٌة الثورٌة و المنظّرٌن الثورٌٌن بالذات من المشاكل الممٌتة . تزخر هذه المنطقة بالتضحٌات 

ن . لكن التعلّم الجزبً للماركسٌة و كذلك فتور الهّمة ووبتحّمل الثورٌٌن المشاق و التعذٌب و السج

اإلقتباس األعمى منها وتحوٌلها إلى عناوٌن  وعدّة سلفا النظري ممزوجا بالتعوٌل على النظرٌّات الم

. فى هذه المنطقة ، خالل العقود المضطربة األخٌرة ،  إٌمان ، قد نخر الجوهر الشٌوعً لهذه الحركات

فضال ة ضاعت التمّردات تحت راٌة القوى القومٌة أو اإلسالمٌة و حصلت تمّردات بٌد أنّه فى كّل مرّ 

 لم تتحول إلى حركات ثورٌة .بالنتٌجة عن ذلك ، 

و إلى نظرة على إٌران . هل أّن تارٌخ عشرات اآلالؾ من الشٌوعٌٌن و الثورٌٌن الذٌن مّروا بالسجون 

القروسطٌة و قاوموها و قاوموا زنزانات التعذٌب و فى النهاٌة وقع إعدامهم تبٌّن تكاسال فى الممارسة ؟ 

         ضع جانبا كافة القوى األخرى بما فٌها الشٌوعٌٌن إستطاعت قّوة رجعٌة أن ت ، 1979لماذا فى 

و تستولً على ثورة كبٌرة بصدد النهوض ما أدّى إلى اإلطاحة بنظام قوّي مرتبط باإلمبرٌالٌة ؟ لماذا 

         صارت عدٌد التنظٌمات التى أجرت قطٌعة مع التحرٌفٌة السوفٌاتٌة و حزب تودة فاقدة البوصلة 

لل ؟ لماذا حلّل إتحاد الشٌوعٌٌن اإلٌرانٌٌن طبٌعة التناقض بٌن اإلسالمٌٌن و اإلمبرٌالٌة و سقطت فى الخ

على أنّه "معاداة لإلمبرٌالٌة " و أخفق فى إستٌعاب الطابع الرجعً لهذا التناقض ؟ هل كان كّل هذا فتورا 

 ؟  فى الهّمة فى الممارسة لدي الشٌوعٌٌن

ممارستها و مصٌرها كانت الحدٌثة .  و الحركة الٌسارٌة فى أفؽانستان مثال آخر هام جدّا من العقود 

اإلشتراكٌة السوفٌاتٌة تجربة ُمّرة أخرى للحركة  –خالل الحرب المناهضة لإلحتالل ضد اإلمبرٌالٌة 

ن أحد قام بتلخٌص جدّي الشٌوعٌة ، ومن الهام جدّا تلخٌصها . و لسوء الحظّ ، على حدّ علمنا ، ما م

لهذه الحركة . و تظّل المسألة عالقة ، لماذا فى ثمانٌنات القرن العشرٌن أضحت تلك القّوة الكبٌرة 
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خّزانا و إحتٌاطٌّا  -تحت قناع " مقاومة الحرب " –المنحدرة من الحركة الماوٌة لستٌنات القرن العشرٌن 

هّم عقابدها إستعباد النساء و نشر اإلطالقٌة الدٌنٌة ؟ أال ٌزّود بالقّوة القوى اإلسالمٌة الرجعٌة و من أ

من أتباع  –أي منظمة راحاي  –ٌتعٌّن تلخٌص هذا أم ال ؟ لماذا بات قسم كبٌر من تلك الحركة 

التحرٌفٌٌن فى الصٌن و فى النهاٌة أخذ ٌتعاون مع الدولة الباكستانٌة والسً آي آي ؟ لماذا رفع قسم هام 

 رسمٌّا شعار الجمهورٌة اإلسالمٌة أو الحكومة اإلسالمٌة ؟ و بوضوح  –ساما  –كة آخر من تلك الحر

و المسابل التى  تذّكر هذا التارٌخ مذاقه مرٌر . و تلخٌص هذا التارٌخ مهّمة ملّحة بالنسبة للشٌوعٌٌن .

نفسها      تصرخ من أجل معالجتها هً : ما هً التبرٌرات النظرٌة التى إستخدمتها القوى التى إعتبرت

" ٌسارٌة " أو " ثورٌة " لتتوّحد مع البرنامج اإلجتماعً للقوى اإلسالمٌة و الجهادٌة ؟ لماذا سمحت لهم 

 ،" النضال المناهض لإلمبرٌالٌة  ؼطاء إعطاء األولوٌة ل " حرب مقاومة وطنٌة " او " قومٌتهم تحت

البطرٌاركً ؟ لماذا لم تستطع هذه القوى  –سمحت لهم بالوحدة مع البرنامج الدٌنً اإلجتماعً اإلقطاعً 

التى إعتبرت نفسها شٌوعٌة وثورٌة أن تربط الحرب ضد القوى المحتلّة السوفٌاتٌة برؤٌة تحطٌم نظام 

 "اللٌنٌنٌة؟ ما هً المفاهٌم " السابدة وإنجاز الثورة الدٌمقراطٌة الجدٌدة و اإلشتراكٌة فى أفؽانستان الطبقة

مع القوى  تعملتها هذه القوى " الٌسارٌة " لتبرٌر ممارستها الرجعٌة والوحدةالماوٌة " التى إس و "

ٌقع إحتالل بلد ) حتى بلد إشتراكً ، مثل إحتالل اإلتحاد  اإلمبرٌالٌة الؽربٌة والمحلٌّة الباكستانٌة ؟ حٌن

ٌة طابع قبل جٌش هتلر أثناء الحرب العالمٌة الثانٌة ( ، هل لحرب قومٌة و حرب وطن السوفٌاتً من

ال ؟ أال ٌجب لحرب مناهضة لإلحتالل أن تخاض فى إطار الثورة البرولٌتارٌة وأن تقام  على صطبقً أ

  نظرتها و برنامجها اإلجتماعً ؟ أال ٌجب على الجماهٌر أن تستنهض حول هذه النظرة و هذا الهدؾ 

العكس ؟ ما هً اإلختالفات  وضع المشاعر المعادٌة لإلحتالل والمطالب فى هذا اإلطار ، أمأال ٌجب  و

( لماذا لم ٌقع إرساء مدارس شٌوعٌة فى 22بٌن هتٌن المقاربتٌن للخطّ و الممارسة السٌاسٌٌن ؟ )

معارضة المدارس الدٌنٌة ؟ لقد شكّل القناع المضلّل " الشٌوعً " و " اإلشتراكً " الذى تقنّع به 

. فما كانت مقاربتهم لهذه القضٌة ؟ هل  نستانكبرى للشٌوعٌٌن فى أفؽا ةاإلمبرٌالٌون السوفٌات مشكل

تعلّموا من ماو و شرحوا للجماهٌر أّن السوفٌات شٌوعٌون مزٌفون ؟ هل فضحوا أّن خٌانة اإلتحاد 

السوفٌاتً للبرولٌتارٌا و شعوب العالم قد بدأت مع اإلطاحة باإلشتراكٌة فى اإلتحاد السوفٌاتً ذاته ، 

فى اإلتحاد السوفٌاتً ذاته ؟ هل إؼتنموا هذه الفرصة لنشر الشٌوعٌة لشعوب امخضعٌن البرولٌتارٌا و

الحقٌقٌة ؟ أم أنّهم لجؤوا فى األساس إلى المشاعر الوطنٌة العفوٌة و التقلٌدٌة للجماهٌر وحاولوا الحفاظ 

على شرؾ الشٌوعٌة و الشٌوعٌٌن من خالل التضحٌة فى حرب المقاومة الوطنٌة ضد القوى المحتلّة ؟ 

هؤالء الناس " الٌسارٌٌن " مضوا بعٌدا إلى حدّ اإللتحاق بصلوات اإلسالمٌٌن بُؽٌة كسب ثقة  بعض

 الجماهٌر عوض النضال ضد الظالمٌة الدٌنٌة .

أال نحتاج إلى التساؤل لماذا إنتشرت الحركة اإلسالمٌة مثل النار فى الهشٌم فى المنطقة ولماذا بلؽت 

جرى تحوٌل " حركة  المقاومة الوطنٌة " فى أفؽانستان إلى  الحركة الشٌوعٌة حدود الموت ؟ كٌؾ

لقوة " التى جرت مساندتها " دور كبٌر فى تحطٌم لحرب بٌن قوى إمبرٌالٌة ، و فى نهاٌة التحلٌل كان 

الشعب و البالد شأنها فى ذلك شأن قوى اإلحتالل ؟ و أخٌرا ، هل أّن تحلٌل بوب أفاكٌان للوحدة 

كٌؾ أّن الوقوؾ إلى لاإلسالمٌة واإلمبرٌالٌة و هما شرٌحتان عفا علٌهما الزمن و  والتناقض بٌن الحركة

جانب الواحدة منهما ٌؤدّى إلى تعزٌز األخرى ، إنعكاس صحٌح للواقع و مرشد لممارستنا فى المسرح 

 السٌاسً المعقّد للشرق األوسط و العالم ؟ 
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    ت صحٌحة و شٌوعٌة ثورٌة لهذه المسابل الحارقة ؟بإمكان المرء أن ٌسأل : ما الفابدة من تقدٌم إجابا

 ؟لٌس الممارسة الرجعٌة (ممارسة التحّررٌة والثورٌة وطبعا ، الٌؾ ٌمكن لهذا أن ٌخدم الممارسة ) و ك

     سنقول على األقّل إّن الجٌل الجدٌد من المقاتلٌن سٌتعلّم من التجربة الُمّرة أن ٌسأل بحٌوٌة  و إلحاح 

وراء كّل راٌة  و وراء كّل إعالن " المقاومة الكامن الطبقً  –وعً المضمون اإلجتماعً و ٌقٌّم ب

الوطنٌة " و " الجبهة الوطنٌة " و " منظمة التحرٌر" و أي " حرب " ، لكً ال ٌنزلق إلى ممارسات 

ا و بالفعل ضرورري جدّ  ذلك فوقرجعٌة و تدمٌرٌة . ؼٌر أّن " إستعمال " هذا النوع من التلخٌص 

 لتشٌٌد قطب الثورة و الشٌوعٌة فى المسرح السٌاسً األفؽانً و اإلٌرانً و فى الشرق األوسط عموما . 

الثورٌٌن فى كردستان؟  البشمركةلنمضً اآلن إلى كردستان . هل من شّك فى تضحٌات و بطولة مقاتلً 

ن العشرٌن إلى ممثّلة للطبقات لماذا تحّولت كوموال رانج داران التى شّكلها الجٌل الشٌوعً لستٌنات القر

 اإلقطاعٌة لكردستان العراق فى وحدة مع اإلمبرٌالٌة األمرٌكٌة ؟  –البرجوازٌة 

. و بٌّنوا  فى النٌبال ، لم ٌعانً الشٌوعٌون من ؼٌاب فى الممارسة ؟ لم ٌخشوا العدّو المدّجج بالسالحو 

إستنهضوا العّمال و الفالحٌن فى الثورة . هل أّن قناعة عملٌة بقضٌة التحرٌر . و شكّلوا جٌشا شعبٌّا و 

النظام مقالٌد نقص ممارسهم هو الذى أوقؾ الثورة فى منتصؾ الطرٌق و جعلها تستسلم إلى الماسكٌن ب

 الرأسمالً ؟ 

لقد وجد دابما صراع خطٌّن بٌن الماركسٌة و التحرٌفٌة حول مختلؾ مظاهر النظرٌة و الممارسة 

    سفة و فى تنظٌم الثورة و فى اإلقتصاد اإلشتراكً و دكتاتورٌة البرولٌتارٌا إلخ .الشٌوعٌٌن : فى الفل

و هذه النقاشات لٌست منفصلة عن الحٌاة الفعلٌة و ال مطلّقة عنها . و حٌث تهٌمن التحرفٌة ، سٌكون لها 

من القدر الكبٌر ٌشّك فى ذلك . و بالرؼم أن تأثٌر هدّام و ممٌت على الممارسة الثورٌة ؟ ال أحد ٌجب 

من المشاكل الجدٌدة التى تواجه الشٌوعٌٌن منذ هزٌمة البرولٌتارٌا فى الصٌن ، لسوء الحظّ ، بعض 

 الشٌوعٌٌن ، بمن فٌهم الحزب الشٌوعً ) الماوي ( األفؽانً ، ال ٌرون ضرورة معالجتها . 

 دون عمل نظري ، ال طلٌعة شٌوعٌة ٌمكن أن تظّل طلٌعة :

        ى اإلقتصادوٌون بٌن العمل النظريوّ ادة ما ٌسعدور النظرٌة الثورٌة و أهّمٌتها ، لكً ٌستهٌنوا ب

إالّ أن العمل النظري الجاري و دراسة المواضٌع النظرٌة فى  ،و المؤسسة األكادٌمٌة و السكوالستٌكٌة 

ٌٌن . و أي حزب شتى حقول العلم و اإلكتشافات العلمٌة الجدٌدة من أوكد مسؤولٌّات الشٌوعٌٌن الثور

شٌوعً ٌستهٌن بهذا العمل و ٌنظر إلٌه كجهد سلبً سٌقترؾ أخطاء جدٌّة و سٌتحّول إلى حزب متخلّؾ 

       ٌتطلّب التفكٌر الدابم  و إنّمافى العالم و تؽٌٌره لٌس مسألة هٌّنة  و دؼمابً ألّن فهم النظام المتحّكم

 سٌة و إستراتٌجٌا عسكرٌة وتكتٌك و فلسفة و إٌدٌولوجٌا و تحدٌثه ؛ ٌتطلّب نظرة للعالم و إسترتٌجٌا سٌا

ستخرج ٌ. وهذا لٌس قفال مفتاحه  و تحلٌل للتناقضات و تلخٌص للمكاسب و كذلك لألخطاء و التراجعات

. و ال شّك فى أّن العمل  مّرة و من ثّمة فصاعدا لن ٌكون علٌنا سوى المسك األبدي بالمفتاح و إستعماله

بعٌدا عن ممارسة تؽٌٌر العالم ٌتحّول إلى نقٌضه و عوض فتح األبواب أمام الثورة  النظري الذى ٌقؾ

سٌتحّول إلى معرقل لها . لكن فى نفس الوقت ، فصل النظرٌة عن الممارسة ال ٌجب النظر إلٌه بصورة 

لضوء ضٌقة و بطرٌقة تجرٌبٌة . باألحرى ، علٌنا أن ننظر إلى أعظم و أهّم التجارب الثورٌة لتسلٌط ا

على المجاالت األصؽر . لننظر على سبٌل المثال إلى الذٌن ٌرٌدون تطوٌر النظرٌة الشٌوعٌة دون 
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إعارة أي إهتمام للتجربة العظٌمة للثورتٌن اإلشتراكٌتٌن فى اإلتحاد السوفٌاتً والصٌن) ربٌسٌّا الصٌن(. 

 هذا مثال عن فصل النظرٌة عن الممارسة .  

بنا أن نضمن أن ٌكون لنا تحلٌل صحٌح  حريّ ستنا و بما أنّها ترشد ممارستنا أجل ، النظرٌة مرشد لممار

. كٌؾ ٌجب تحلٌل  للهٌكلة الطبقٌة و الوضع الملموس لمجتمعاتنا . مثال ، لنلقى نظرة على أفؽانستان

؟ كٌؾ تحلّلون الطبٌعة المشابهة للقوى الرجعٌة ضمن " المقاومة "  ساحة الصراع الطبقً فى أفؽانستان

من جهة و الحكم و النظام السابد و المحتلٌّن اإلمبرٌالٌٌن فى أفؽانستان من الجهة األخرى ؟ هل من 

ما هو نوع : الصحٌح تحدٌد أولوٌات حول من ٌجب أن تطٌح به الثورة أّوال ؟ و فى النهاٌة المسألة هً 

   ة و شكلها األرقً ) الحرب الثورٌة ( الذى نحتاج إلى خوضه بؽٌة تحقٌق المصالح المباشرة الممارس

مج و خطط التؽٌٌر ا؟ و أي نوع من البر و كذلك البعٌدة المدى للعّمال و الفالحٌن و النساء فى أفؽانستان

 اإلجتماعً ٌنبؽى أن تقود تلك الممارسة ؟ 

ب عسكرٌة . إنّها حرب طبقٌة معقّدة وقّوتان إجتماعٌتان عفا لٌست الحرب فى أفؽانستان مجّرد حر

علٌهما الزمن تحتالّن الساحة السٌاسٌة ؟ ومهّمة القوى البرولٌتارٌة الثورٌة هً تؽٌٌر هذا اإلستقطاب 

ؼٌر المواتً و تمكٌن الجماهٌر من القتال تحت راٌة خّط و أفق سٌاسٌٌن ٌمثاّلن مصالحها، عوض أن 

 لهذه أو تلك من هذه القوى الرجعٌة .  تؽدو كبش فداء

          قوى البرولٌتارٌا الثورٌة أن تقدّم بجرأة بدٌلها السٌاسً و اإلٌدٌولوجً و اإلجتماعً ٌجب على 

و اإلقتصادي فى تعارض مع و ضد هتٌن القوتٌن ) الفاسدتٌن ( اللتٌن عفا علٌهما الزمن و أن تبٌّن 

ٌاسً و اإلٌدٌولوجً مع تلك القوتٌن اللتٌن عفا علٌهما الزمن عبر تماٌزها الس بإستمرار و شمولٌة

التحرٌض و الدعاٌة و المبادرة بحركات مقاومة و حمالت خاصة أخرى ، مثل حملة ضد الحرب ، 

حمالت ضد التدٌّن و العالقات اإلجتماعٌة البطرٌاركٌة . إن لم تحمل ممارسة أو حرب مقاومة هذا 

. ٌجب  ها ممارسة ثورٌة أو حربا تمثّل مصالح الشعب المضطَهد و المستؽَلّ المضمون ال ٌمكن إعتبار

      على قّوة برولٌتارٌة ثورٌة أن تنشر هذه النظرات السٌاسٌة و اإلٌدٌولوجٌة و اإلجتماعٌة التى تمثّل 

بل و تعرض النظام اإلجتماعً المستقبلً الذى تناضل من أجله و بال كلل تأخذه إلى الجماهٌر حتى ق

الشروع فى حرب الشعب . و بصورة خاصة ، فى بلدان مثل إٌران و أفؽانستان التى تعّزز فٌها الطبقات 

الحاكمة حكمها و قبضتها على قسم من الجماهٌر عبر تقوٌة األخالق الدٌنٌة و إستبعاد النساء ، فإّن 

فى  و صراع الطبقً ،خوض حرب ضد األخالق الدٌنٌة و إستعباد النساء جزء ال بدّ منه من خوض ال

. و هذا الخّط حٌوي بالخصوص  الحدٌث عن اإلعداد لحرب الشعب ال معنى له ، الواقع دون هذا

إلستنهاض النساء و تنظٌمهّن كقّوة مفتاح فى الثورة البرولٌتارٌة . على الشٌوعٌٌن أن ٌنشروا بجرأة 

عٌة للعالم و المنهج الشٌوعً بما فى ذلك نظرتهم التحّررٌة للعالم و أخالقهم التى تنبع من النظرة الشٌو

اإللحاد و معارضة المعتقدات الدٌنٌة و أوهام اإلاله . و البرولٌتارٌا و الشباب و النساء ٌجب أن ٌكونوا 

 ركابز هذه الحركة .

         فى إٌران و أفؽانستان ٌستعمل الدٌن لٌفرض عالقاته اإلجتماعٌة النظام و على وجه الضبط ألّن 

كّل حركة إجتماعٌة تقدّمٌة أن تواجه و تقاتل ٌنبؽى على لثقافٌة اإلضطهادٌة و القمعٌة على المجتمع ، و ا

التٌوقٌراطٌة و إالّ لن ٌكون ممكنا تطوٌر ثقافة الجرأة و الجسارة و اإلستقامة فى القتال ضد هذه األنظمة 

لجماهٌر فى معارضة " الثورة الثقافٌة و اإلمبرٌالٌٌن : هذا أهّم شكل ل" الثورة الثقافٌة " فى صفوؾ ا
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نقد الدولة القدٌمة و النضال فى سبٌل اإلطاحة  . و هذا جزء ال ٌتجّزأ من لرجعٌة لإلسالمٌٌنلالمضادة " 

 تجنّب هذا النوع من الصراع إلى اإلصالحٌة فى النضال ضد الدولة القدٌمة . سٌؤدّى بها . و 

هو أنها دول تٌوقراطٌة . و بالتالً من أجل تحدى و قتال  و خصوصٌة الدولة فى إٌران و أفؽانستان

العالقات و القٌم اإلضطهادٌة و المنحّطة و المخزٌة التى ٌفرضها النظام فى هذٌن البلدٌن ، تحتاج 

الثورة دؾ هذه " . وه الجماهٌر إلى أن تهاجم عن وعً وعلمٌّا الدٌن لتعً القّوة التحّررٌة لإللحاد

. هذا نمط من الممارسة  نقدّم للجماهٌر نوع المجتمع الذى ٌقاتل الشٌوعٌون من أجلهالثقافٌة " هو أن 

التى ٌمكن أن تعرض المستقبل أٌضا . و سٌكون هذا النوع من " الثورة الثقافٌة " بمثابة صدمة لتفكٌر 

 . و من أجل بناء حركة ثورٌة فى الجماهٌر و سٌفرز صراعا فى صفوفها كً تأخذ مصٌرها بٌدٌها

و حتى فى الوالٌات المتحدة حٌث األصولٌة الدٌنٌة أحد أهّم أسلحة  –بلدان مثل إٌران و أفؽانستان 

خوض مثل هذا الصنؾ من النضال  –اإلمبرٌالً  –البرجوازٌة فى فرض الحكم الرأسمالً 

تؽٌٌر اإلٌدٌولوجً حٌوي و حاسم و ال ٌجب إعتباره مجاال للنضال قلٌل الشأن أو ثانوٌّا ؛ بل ألجل 

اإلستقطاب ؼٌر المواتً المشار إلٌه أعاله المهٌمن فى الشرق األوسط ) إستقطاب اإلمبرٌالٌة / الحركة 

اإلسالمٌة ( ، له أهّمٌة حٌوٌة و إستراتٌجٌة . و اإلنخراط فى مثل هذا النضال سٌسمح لجماهٌر مختلؾ 

ارضة " ضد الطبقات الحاكمة بل الطبقات و الشرابح أن ترى بأّن الشٌوعٌٌن لٌسوا مجّرد قّوة " مع

 باألحرى هم قّوة جدٌّة و مصّممة لها رؤٌة واضحة لنظام إجتماعً مؽاٌر تماما تقاتل إلرسابه .

. ممٌّزات المجتمع المستقبلً فى كلماتنا مثلما فى ممارساتنا الٌوممارسة الثورٌة تعنى حضور طبٌعة والم

هدؾ " التؽٌٌر اإلجتماعً ". و ٌنبؽى أن ٌنظر المرء إلى  إن كانت نظرٌاتنا خاطبة ، لن تبلػ ممارساتنا

نجلٌزٌة [ هنا ولٌس فى ألإلى ا الماوٌة ، المترجم –اللٌنٌنٌة  –آثار التصفوٌة ] تصفٌة أسس الماركسٌة 

  الخالصة الجدٌدة . آثار التحرٌفٌة ٌجب العثور علٌها فى الخّط الذى ٌشّجع على اإلختٌار بٌن " السٌا 

مرض " الٌسارٌة " " من ضمن قوات العدّو و لٌس فى نقد بوب أفاكٌان لكتاب لٌنٌن "  و األسوأ

بحماس  القذر" . آثار التصفوٌة ٌمكن رؤٌتها عندما تدفع بقاٌا الماضً  الطفولً فى الشٌوعٌة

ة إٌدٌولوجٌتها القروسطٌة أو تشّجع اإلمبرٌالٌة ، فٌرفع الشٌوعٌون الراٌة البٌضاء أو بعدسات مكبّر

بأٌدٌهم تراهم ٌبحثون عن فتات أو قطع تقدّمٌة ضمن " البرجوازٌة الوطنٌة " أو الرجعٌٌن اإلسالمٌٌن . 

و ٌجب فضح التحرٌفٌة حٌث ٌصبح هدؾ " حرب الشعب " هو اإللتحاق بالدولة البرجوازٌة . هذا 

 الوضع ٌنبؽى تحدٌّه و تؽٌٌره جذرٌّا . 

 دكتاتورٌة البرولٌتارٌا :

الشٌوعً ) الماوي ( األفؽانً أّن وثابق الحزب الشٌوعً الثوري " شاحبة ") أي ضعٌفة ( ٌزعم الحزب 

 فى ما ٌخص دكتاتورٌة البرولٌتارٌا .

و ٌكفى أن نعقد مقارنة بٌن الوثابق التى نشرها الحزب الشٌوعً الثوري فى السنة الماضٌة و تلك التى 

ر سنوات الماضٌة أو نعقد مقارنة بٌن وثابق نشرها الحزب الشٌوعً )الماوي ( األفؽانً فى العش

مجمل وثابق جمٌع أحزاب و منّظمات الحركة و الخالصة الجدٌدة الصادرة فى السنوات القلٌلة الماضٌة 

 الشٌوعً )الماوي( األفؽانً .  هو سخٌؾ حكم الحزب األممٌة الثورٌة فى نفس الفترة لنرى كم

بالنسبة للحزب الشٌوعً )الماوي ( األفؽانً أن ٌوجه  ضلألفعوض إصدار األحكام العبثٌة ، من ا 

و األخطاء فى  صأفاكٌان لبعض النقاب جهوده أّوال و قبل كّل شًء إلى الخوض فى ما إذا كان تقٌٌم بوب
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تفكٌر ماركس و إنجلز و لٌنٌن و ماو و تحلٌله لألخطاء المقترفة فى تجربة البناء اإلشتراكً فى اإلتحاد 

؟ ؟ فى تقٌٌمه لمكاسب هذه التجارب، هل المظهر الربٌسً صحٌح أم ال ٌن صحٌح أم الالسوفٌاتً و الص

و ثانوٌّا ، هل أن دمجا هٌكلٌّا لكّل هذا التحلٌل أفرز ماركسٌة أكثر علمٌة و صّحة و بالتالً أقوى ام هل 

 ؟  أنّه مجّرد محاوالت ضمن اإلطار نفسه

رورة قٌادة حزب طلٌعً و تركٌز دولة دكتاتورٌة بوب أفاكٌان على ض فى عدٌد كتاباته ، ٌشدّد 

سس المادٌة لهذه ألالبرولٌترٌا عبر كافة المرحلة اإلنتقالٌة اإلشتراكٌة ] إلى الشٌوعٌة [ و ٌشٌر إلى ا

الضرورة . مثال ، ٌتحدّث عن " الدٌنامٌكٌة الفعلٌة للواقع المادي الذى نواجهه و ما هً طرق التؽٌٌر 

هً حقّا إّما / أو ... إّما إفتكاك سلطة الدولة من قبل جماهٌر الشعب بقٌادة  على : " ...المتوفّرة " وٌؤّكد 

طلٌعة من هذا النوع و ثّم التقدّم صوب الشٌوعٌة عبر العالم و اإللؽاء النهابً لسلطة الدولة و الطالبع ؛ 

هذه هً  ؾ األّول .أو العودة إلى الرأسمالٌة أو تأبٌد الرأسمالٌة دون حتى وقوع ثورة فى المصا

الخٌارات. لماذا ؟ ألّن هذا هو الواقع ، هذه هً طرٌقة تطّور المجتمع اإلنسانً . كّل ما قمنا به هو 

مادي واإلنطالق من الفهم الاإلعتراؾ بذلك و العمل على أساسه . و هذا ٌؤّكد بعدُ مّرة أخرى على أهمٌة 

مع اإلنسانً قد قاد ) من جدٌد " لٌس ٌنزع إلى القٌادة الموقع الذى نحن فٌه حٌث التطّور التارٌخً للمجت

إلى " بل قد قاد إلى ( : ما هً طرق تفتح على التؽٌٌر ، و بالفعل على تؽٌٌر و قفزة عمٌقٌن فى المجتمع 

 (23اإلنسانً و تفاعل ذلك مع بقٌة الطبٌعة ".)

ما نتحدّث عنه تارٌا " فقال : " و فى المقال عٌنه تحدّث عن الخالصة الجدٌدة ل " دكتاتورٌة البرولٌ

لٌس رؤٌة قوالب جاهزة و لٌس حتى مقدمة رؤٌة الخالصة الجدٌدة لدكتاتورٌة البرولٌتارٌا . نحن 

 ".  نتحدّث عن رؤٌة تحرٌرٌة على مستوى جدٌد تماما

ثال دستور الجمهورٌة اإلشتراكٌة لشمال أمرٌكا ) مشروع مسودّة ( " م و ٌشٌر بوب أفاكٌان إلى أّن "

هذه الوثٌقة ذات أهّمٌة بالؽة بالنسبة للحركة  "لتطبٌق رؤٌة الخالصة الجدٌدة لدكتاتورٌة البرولٌتارٌا .

مع  – 60و  59و  58و  57عدد  حقيق ات –الشٌوعٌة العالمٌة و قد نشرتها جرٌدة حزبنا المركزٌة 

نقاش هذه الوثٌقة من قبل الرفاق فى الحركة الشٌوعٌة و بال شّك سٌسلّط مقدّمة تمهٌدٌة من الجرٌدة . 

العالمٌة الضوء على مكاسب و نقابص / أخطاء الدول اإلشتراكٌة السابقة و كذلك على نموذج دولة فى 

 المستقبل أكثر تحّررا وهو ممكن و ٌجب تقدٌمه / عرضه على العالم حتى اآلن بالذات. 

بٌن الحزب الشٌوعً الثوري و الحزب الشٌوعً النٌبالً و من المفٌد أن نلقً نظرة على الصراع 

 )الماوي ( حول المضمون الطبقً للدولة عموما و مضمون دكتاتورٌة البرولٌتارٌا خصوصا . 

لقد إنطلق صراع الخطٌن هذا برسالة داخلٌة بعث بها الحزب الشٌوعً الثوري إلى الحزب الشٌوعً 

"  حول التطّورات الخطٌرة فى النٌبالعلنٌّا تحت عنوان "  و قد نشرت 2005النٌبالً )الماوي ( سنة 

( و تنبؽى اإلشارة إلى أّن 25(. و قد نشر حزبنا الجزء األّول من هذه الوثٌقة خالل السنة عٌنها.) 24)

هذا الصراع لم تتّخذ منه ؼالبٌة األحزاب و المنّظمات المنتمٌة إلى الحركة األممٌة الثورٌة أي موقؾ 

. و قٌادة الحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي ( هً األخرى لم تردّ على هذه  ر صرٌحصرٌح أو ؼٌ

ؼٌر أّن التبعات العملٌة لخّط الحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي ( قد 2006الرسالة إلى حدود جوٌلٌة 

ى صادق أخذت بعدُ تؤّكد نفسها . و من األطروحات المفاتٌح للحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي ( الت

علٌها قرار لجنته المركزٌة ، مفهوم " الدولة الجدٌدة " . و قد أعلن القرار أّن الهدؾ المباشر للثورة فى 



31 
 

النٌبال كان تركٌز " الجمهورٌة اإلنتقالٌة " عوض إنجاز الثورة الدٌمقراطٌة الجدٌدة ) شكل من أشكال 

علٌها اإلمبرٌالٌة (. و صارت المصادقة على  دكتاتورٌة البرولٌتارٌا تقدّم به ماو للبلدان التى تهٌمن

األطروحة المركزٌة ل " الدولة الجدٌدة " و هدؾ تركٌز " جمهورٌة إنتقالٌة " من قبل الحزب الشٌوعً 

النٌبالً ) الماوي ( عامال ؼاٌة فى األهّمٌة فى الساحة السٌاسٌة للنٌبال . فقد وقع إمضاء سلسلة من 

عٌة التى عبّدت الطرٌق إلدماج الحزب الشٌوعً النبالً )الماوي ( فى اإلتفاقٌات مع األحزاب الرج

 النظام الحاكم الرجعً و اإلنقالب على مكاسب العشر سنوات من حرب الشعب . 

 فى الردّ على الحزب الشٌوعً الثوري ، كتب الحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي ( :  

ستنهض هذه الجمهورٌة ،مع إعادة هٌكلة واسعة لسلطة الدولة بؽاٌة معالجة المشاكل المتصلة بالطبقٌة  "

و القومٌة و الجهوٌة و الجندرٌة السابدة فى البالد، بدور جمهورٌة إنتقالٌة متعدّدة األحزاب. بالتأكٌد ، 

ورٌة برلمانٌة ، بٌنما سٌحاول ستحاول الطبقة الرجعٌة و أحزابها أن تحّول هذه الجمهورٌة إلى جمه

 (26)" حزبنا البرولٌتاري تحوٌلها إلى جمهورٌة دٌمقراطٌة جدٌدة. 

و هذه وجهة نظر معادٌة تماما للماركسٌة ألنّها تتنّكر لكون أٌة دولة هً أداة لحكم هذه الطبقة أو تلك . 

ت التجارب التارٌخٌة على النطاق هذا القانون الماركسً لٌس دوؼما مٌّتة بل هو واقع أثبتته عدٌد المّرا

العالمً و قد وقع تلخٌصه تلخٌصا علمٌّا . و تطرح رسالة الحزب الشٌوعً الثوري هذا السؤال على 

ما هً الطبقة التى سٌخدمها الجٌش و تخدمها المؤسسات األخرى للسلطة  الحزب النٌبالً ) الماوي ( : "

 . "المؤسساتٌة فى " الجمهورٌة اإلنتقالٌة " ؟ 

و تؤّكد رسابل الحزب الشٌوعً الثوري هذه الطبٌعة الطبقٌة للدولة و تبرز أّن أٌة دولة ستكون لها  

بالضرورة طبٌعة طبقٌة و ستخدم مصالح طبقة معٌّنة : مصالح البرولٌتارٌا أو مصالح واحدة أم أخرى 

 من الطبقات الرجعٌة ) أو مزٌج منها (. 

 ببوب أفاكٌان :  2006دولة ، تستشهد الرسالة المؤّرخة فى أكتوبر للتشدٌد على الطبٌعة الطبقٌة لل 

فى عالم ٌتمٌّز بإنقسامات طبقٌة والمساواة  إجتماعٌة عمٌقٌن ، الحدٌث عن " الدٌمقراطٌة " دون  " 

 (.27) " لهذه الدٌمقراطٌة ، بال معنى وأسوأ. الطبٌعة الطبقٌةالحدٌث عن 

 و اإلنحراؾ " األساسً " صلب الحركة األممٌة الثورٌة ! الشعلة

ُّ ٍب ثؼذ اىَبسمغٞخ  : " الشعلةكتبت         اىَبٗٝخ اىزٚ سفغ ساٝزٖب اىسضة اىشٞ٘ػٜ اىث٘سٛ  -اىيْْٞٞٞخ  -إ

ٗ اىيدْخ اىَشمضٝخ ىيسضة اىشٞ٘ػٜ اإلٝشاّٜ ٕٜ اىشنو األػَق ٗ األٗعغ إّزشبسا ىْشبغ إّسشافٜ ىٌ رؼٖذ 

ظٖ٘سٓ أثذا اىسشمخ األٍَٞخ اىث٘سٝخ فٚ أثؼبدٓ اىْظشٝخ . ٕٗزا اىغي٘ك اإلّسشافٜ أخطش ٍِ رىل اىزٙ ٗخذ 

ذ اإلّسشافبد اىزٚ رسصو فٚ صف٘ف فٚ اىْٞجبه ٗ قجيٖب فٚ اىجٞشٗ . ىٖزا ّؼزقذ أّّٔ فٚ إغبس اىْعبه ظ

ٌّ سإْب ٕ٘ اىقزبه ظذ ٍب ثؼذ  اىَدَ٘ػبد اىَْزَٞخ إىٚ اىسشمخ األٍَٞخ اىث٘سٝخ ، اىصشاع اىسٞ٘ٛ األٕ

 "اىَبٗٝخ ٕزٓ . –اىيْْٞٞٞخ  –اىَبسمغٞخ 
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ا فى ٌنتظر المرء عرضا للمكّونات المفاتٌح ل " اإلنحرافات فى النٌبال و قبله عند قراءة هذه األسطر ،

البٌرو " من طرؾ الشعلة قصد التمّكن من مقارنتها باإلنحراؾ " األعمق و األوسع "! لكن ال حاجة 

 لٌست معنٌة بتوضٌح الخطوط بتاتا و ال تفعل سوى إصدار األحكام بالكفر .  الشعلةلإلنتظار ألّن 

إٌدٌولوجً و سٌاسً على كّل حال هذا إلى حدّ كبٌر أوضح موقؾ خرجوا به أبدا فى صراع خطٌن كبٌر 

 برز وسط الحركة األممٌة الثورٌة .

مع هٌمنة الخّط التحرٌفً فى الحزب الشٌوعً النٌبالً و بالتالً سقوطه الحّر فى مستنقع الوفاق مع 

  ،فى النٌبال 3118نتٌجة إلنتخابات أفرٌل ٌة ، أضحى صراع الخطٌّن أحدّ . والبرجوازٌة المحلٌّة والعالم

الماوي ( حزبا حاكما فى إطار نظام البالد الرجعً . و وعد أعضاء  صار الحزب الشٌوعً النٌبالً )

اللجنة المركزٌة الواحد تلو اآلخر الطبقات الحاكمة فى النٌبال و ما ٌسّمى ب" المجتمع الدولً " ) ٌعنى 

و الصٌن و الهند إلخ ( بالبقاء على البلدان اإلمبرٌالٌة و الرجعٌة مثل الوالٌات المتحدة و برٌطانٌا ... 

الوالء لهذه الدولة البرجوازٌة و خدمتها . و السلطة الشعبٌة الثورٌة التى وقع بناؤها خالل العشر سنوات 

     من حرب الشعب فّككها الحزب . و عادت قوات الشرطة القدٌمة إلى المناطق المحّررة فى الرٌؾ . 

وري و ُوضعت عناصره فى ثكنات فى مناطق معٌّنة ، فى حٌن أّن و جرى نزع سالح الجٌش الشعبً الث

. و حدث كّل هذا تحت قٌادة وزٌر  قعه السابقةاالجٌش الملكً المسّمى اآلن بالجٌش النٌبالً ظّل فى مو

دفاع من الحزب " الماوي ". و قد عارضت قٌادة الحزب بصورة سافرة المبدأ الشٌوعً للحاجة إلى 

. و قد صّرح بابوران باتاراي وهو قٌادي حزبً  البرجوازٌة و إرساء دولة برولٌتارٌةتحطٌم آلة الدولة 

و الوزٌر األّول الحالً للنٌبال ، فى خطاب له ُموّجه إلى إجتماع للبنك العالمً أنّه أكثر من أي شخص 

عالم تبعث لمبادئ الرأسمالٌة اللٌبرالٌة . و بٌنما كانت المدعاة أحزاب شٌوعٌة عبر ال اكان مناصر

برسابل التهنبة للحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي ( ، كانت هذه األحداث تخلق شكوكا جدٌّة فى صفوؾ 

حماس " على عكس ما فعل  الشٌوعٌٌن الثورٌٌن فى العالم ) مثل بوب أفاكٌان الذى لم " ٌظهر أي

دركوا أّن خٌانة صرٌحة الحزب الشٌوعً )الماوي ( األفؽانً ( ألّن هؤالء الشٌوعٌٌن الثورٌٌن أ

 (38لجماهٌر العّمال و الفالحٌن و النساء و كذلك للبرولٌتارٌا العالمٌة حصلت فى النٌبال.)

ما ٌحدّد الخّط التحرٌفً للحزب الشٌوعً النٌبالً )الماوي ( هو معارضته لنظرٌة دكتاتورٌة  

ٌن " و تعوٌض نظرٌة تحطٌم الدولة البرولٌتارٌا و تعوٌضها بنظرٌة " دٌمقراطٌة القرن الواحد و العشر

لى خٌانة إنظرٌّات أدّت  –للطبقات المستِؽلّة بالمشاركة فى الدولة القدٌمة و اإلنصهار صلبها  القدٌمة

 كبرى موقفة ثورة العّمال و الفالحٌن فى النٌبال . 

صفوؾ الحركة  بهذا التراجع الفظٌع ، أمسى من الجلً أّن فى موقع القلب من اإلنقسامات الخطٌّة فى

األممٌة الثورٌة تقع مسألة الشٌوعٌة و الثورة الشٌوعٌة و مستقبلها : هل ستقع إعادة تأوٌل الشٌوعٌة 

لتتالءم مع أطر برجوازٌة متنّوعة وتصبح مجّرد ؼالؾ ٌحجب النظرات و الطرق ؼٌر الشٌوعٌة و ؼٌر 

واضعٌن النظرٌات   تطوٌرهاٌها و الثورٌة ؟ أم هل ٌقع إنقاذ مبادبها التى وقعت إهالة التراب عل

 الشٌوعٌة على أسس أكثر علمٌة و أوضح ، حتى تؽدو مّرة أخرى سالحا حادا فى الصراع الطبقً ؟ 

فى هذا الصراع الكبٌر ، تشّكلت أقطاب نظرٌة ثالثة ، مقدّمة خطوطها بوضوح حول النظرٌّات 

حزب الشٌوعً النٌبالً )الماوي ( الذى عرض الشٌوعٌة و الثورة الشٌوعٌة . فمن جهة ُوجد خّط قٌادة ال
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" طرٌق براشندا " البراؼماتً و اإلنتقابً فى معارضة للمهّمة المركزٌة إلفتكاك السلطة السٌاسٌة و فى 

 "(. 30نبذ مكاسب دكتاتورٌة البرولٌتارٌا بالخطّ البرجوازي ) " دٌمقراطٌة القرن 

و من جهة ثانٌة ، سلّط خطّ بوب أفاكٌان بمنهجٌة الضوء على الطبٌعة الطبقٌة للدولة و طبّقها فى رسم 

طرٌق الثورة فى البلدان اإلمبرٌالٌة . و أهّم حتى ، باإلعتماد على المكاسب النظرٌة و العملٌة للثورات 

ل النظرٌّات الشٌوعٌة و وضعها اإلشتراكٌة للقرن العشرٌن و القطٌعة مع مظاهرها السلبٌة ، أعاد صق

 على أسس أكثر علمٌة ما ٌشمل فهما جدٌدا لدكتاتورٌة البرولٌتارٌا . 

الماوٌة  –اللٌنٌنٌة  –و هناك خّط ثالث أٌضا . وهذا الخّط ٌعتقد أّن كّل التجربة السابقة و علم الماركسٌة  

 نً لإلرث الماضً و ٌختار أرضٌة وسطٌة ،و ٌتخذ هذا الخطّ ملجأ له التعظٌم الدٌ كافى للقٌام بالثورة .

. و ٌظهر هذا التٌّار وحدة هامة مع القطب  مّرة ٌضرب المسمار و مّرة ٌضرب حوافر الحصان

البرجوازي الذى تمثّله قٌادة الحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي (. و لتبرٌر هذا  –التحرٌفً الدٌمقراطً 

جج " الثورٌة " و ٌستخدمون العشر سنوات من حرب الشعب النوع من الوحدة ، ٌجمعون معا عدٌد الح

التى خاضها الحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي ( لتبرٌر موقفهم المتراوح بٌن الماركسٌة و التحرٌفٌة . 

 : المذكورة أعاله بأنّ  الشعلة( و ننظر من جدٌد فى حّجة 31)

" الخالصة الجدٌدة " ألفاكٌان التى تقدّم على أنّها نقطة بداٌة هذا التؽٌّر و التطّور الجوهري للتفكٌر " 

الماوٌة لتقدّم  –اللٌنٌنٌة  –لٌست حتى فى مستوى ونوعٌة إعالنها كفكر ضمن سٌرورة تطّور الماركسٌة 

بارها نقطة بداٌة التلخٌص العام النهابً آفاكٌانٌة . لذا لننسى إعت –ماوٌة  –لٌنٌنٌة  –على أنّها ماركسٌة 

الماوٌة و بداٌة نوع جدٌد مطلقا من اإلٌدٌولوجٌا  و السالح الفكري . عملٌّا ،  –اللٌنٌنٌة  –للماركسٌة 

هذه الخالصة ال تبعث حتى على الحماس وال تعكس الصراع النضالً على النطاق العالمً ، و ال فى 

خّط السلبً ؼٌر الحماسً فى مجاالت العمل المباشر و الجماهٌري ال المجتمع األمرٌكً عٌنه ، هذا ال

 ٌمكن مطلقا مقارنتها بفكر ؼنزالو و طرٌق براشندا الحماسٌٌن . "

حكمها  الشعلةبادئ األمر ، ٌتساءل المرء على أي أساس و إنطالقا من أٌة أبحاث و مالحظات تصدر 

فى العالم و فى الوالٌات المتحدة ؟ هل علٌنا أن  النضالً "الحماس " على  بعثتال بأّن الخالصة الجدٌدة 

سٌطرة تامة على مسرح الصراع الطبقً فى الوالٌات المتحدة و العالم ، لٌكون حكمها للشعلة  نفترض أن 

المباشر " عمل قالت صراحة ما هً " مجاالت ال الشعلة؟ ثانٌا ، كان من األجدى لو أّن  قابما على وقابع

ها فى البٌرو و النٌبال ؟    التى تحٌل علٌ  

، مع نداء ؼنزالو بتحوٌل سٌرورة الحرب الثورٌة إلى سٌرورة سالم ، تعّرضت حرب  0113بعد 

اآلن بقاٌا الحزب الشٌوعً البٌروفً هً التى  لسنوات عدٌدةالشعب فى البٌرو إلى صفعة ذات داللة 

 3116تقوم بعملٌّات عسكرٌة متفّرقة بهدؾ تعزٌز " خطّ السالم ". و حرب الشعب فى النٌبال منذ 

المعتمدة على مبادئ " طرٌق براشندا " ُوضعت لها نهاٌة و إنضّم الحزب النٌبالً إلى الدولة الرجعٌة . 

    " هل هً وضع المبدأ المادي  حماسٌةال عملب " مجاالت الالشعلة  ٌه و اآلن المسألة هً ما الذى تعن

على الرّؾ ؟ ٌتعٌّن  () " صحة أو عدم صّحة الخّط اإلٌدٌولوجً والسٌاسً هً المحدّدة فى كّل شًء "

لم أن تعلم أّن عدٌد السنوات قبل كتابة هذه الكلمات ، " طرٌق براشندا " للثورة النٌبالٌة إستس الشعلةعلى 
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و ؼرق فى الوحل . و من المذهل حقّا أّن الرفاق فى الحزب الشٌوعً ) الماوي ( األفؽانً ال زالوا 

 ٌؽارون بعدُ على ذلك ! عودوا إلى رشدكم و إسألوا أنفسكم ما معنى كّل هذا ؟!

 عملٌُجلى هذا التناقض كٌؾ أّن إستخدام معٌار مضمونه ملتبس ٌؤدّى إلى اإلنتهازٌة ) مجاالت ال

، أي اإلنتقابٌة . و باإلعتماد  " إلخ ( لٌس بوسعه إالّ أن ٌؤدّي إلى اإلنتهازٌة من أسوء األصناؾ المباشر

على حقٌقة أّن " الخطّ اإلٌدٌولوجً و السٌاسً " هو المحدّد فى كّل شًء ، قد توقع رفاق الحزب 

عندما أّكد تطّور األحداث وي (. الشٌوعً الثوري التبعات العملٌة لخطّ الحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماو

الحقٌقة كان متوقّعا من أحزاب الحركة األممٌة و منّظماتها أن تعمل وفق واجبها األممً و أن تشارك فى 

  الصراع ضد هذا الخّط اإلٌدٌولوجً والسٌاسً و الطرٌق الكارثً الذى سلكه الحزب الشٌوعً النٌبالً

وه هو توجٌه سٌل من التهانً بإنتصار الحزب الشٌوعً النٌبالً الماوي(.  بٌد أنّه عوض ذلك ، ما فعل )

) الماوي ( فى اإلنتخابات و مشاركته فى الدولة الرجعٌة . و أجلى ذلك التٌّار المتخلّؾ جدٌّا فى صفوؾ 

. و من سخرٌة األقدار أّن بعض القوى التى قد ساندت العشر  أحزاب الحركة األممٌة الثورٌة و منظماتها

من حرب الشعب فى النٌبال ) عندما كان الخّط الثوري ال ٌزال مهٌمنا فى الحزب الشٌوعً سنوات 

النٌبالً ) الماوي ( ، أو بالكاد قد أشارت إلٌها أبدا ، أصبحت فجأة متحّمسة و تزاٌد بالثورة النٌبالٌة فى 

 " عالمٌّا ! إلى " الحماسب " طرٌق براشندا " ٌدفع ة  الشعلسوق التجارة السٌاسٌة . ربّما هذا ما تعنٌه 

" و أّن  الخالصة الحماس " بعثأن سبب إعتقادها أّن " طرٌق براشندا " كان قادرا على  الشعلةتعلن 

مجاالت العمل المباشر و الجماهٌري " فى الوالٌات  الجدٌدة " لم تستطع أن تفعل الشًء ذاته هو أّن "

التى ٌقودها " طرٌق برشندا " ! لكن رفاق الحزب " مقارنة بتلك سلبٌة و ؼٌر حماسٌة "المتحدة 

" هٌمنت علٌها مجاالت العمل المباشر الشٌوعً )الماوي ( األفؽانً ٌعرفون حّق المعرفة أّن نقطة "

التى مدّتها بها القوى اإلمبرٌالٌة  من الروكات و الطلقات النارٌة ) القوى الجهادٌة التى إستعملت حاجزا

اإلشتراكً الروسً ، قد أشعلت حماسا مشابها لدي مقاتلٌن فى  –مبرٌالً ضد الجٌش اإل ( الؽربٌة

. بالتأكٌد ، أكثر هؤالء المقاتلٌن شرفا ، ال سٌما ضمن المتسلّحٌن بالنظرة الطبقٌة الشٌوعٌة لم  أفؽانستان

ٌتحّمسوا لذلك الحدث و ال ٌذكرونه بمعنى الزهو بل باألحرى ٌتأّسفون على التضحٌات فى ساحات 

 .  القتال التى قادها الخطّ اإلٌدٌولوجً والسٌاسً للرجعٌٌن اإلسالمٌٌن

. لذا ٌجدر بنا التعلّم منها عوض نعتها  تعالج " الخالصة الجدٌدة " هذا الصنؾ من المشاكل و الكوارث 

 ب " الخطر األساسً ". 

ن سٌاسٌّا و إٌدٌولوجٌا و متسامحٌ ساهلٌنلقد كان الرفاق فى الحزب الشٌوعً ) الماوي ( األفؽانً مت

ٌشرحوا ما معنى أن ٌؽمضوا  بجدٌّة علٌهم أن تجاه التراجع فى الطبٌعة الطبقٌة للثورة فى النٌبال .

؟ ما معنى الصمت عندما صّرح  أعٌنهم و الحال أّن ثورة كانت على أبواب النصر وقع جّرها إلى مسلخ

البرجوازٌة المجرمة صالحة ضد دكتاتورٌة  لدٌمقراطٌةاالحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي ( أّن 

 البرولٌتارٌا و إعتبر بلوغ هدؾ الشٌوعٌة ؼٌر ممكن فى الوضع العالمً الراهن؟ و أتسع من كّل هذا ،

ما معنى نعت أولبك الرفاق الذٌن قاتلوا التٌّار اإلنتكاسً و بذلوا جهودا كبرى لمنع الحزب الشٌوعً 

قع بأنّهم ٌمثّلون " الخطر األساسً " ،    ى الطرٌق المؤدّي إلى المستنالنٌبالً) الماوي ( من السقوط ف

 " اإلنحراؾ األساسً " و حتى " معادٌن للثورة " ؟ حقّا ما الحكاٌة هنا ؟  و
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 تشوٌه الماوٌة و تقلٌصها إلى تحّرر وطنً ونضال مسلّح :

ذلك ، لنحاول فهم معنى هذه ، لنحاول فهم لنضع جانبا إدّعاء الماركسٌة و اللٌنٌنٌة و الماوٌة . و بدال من 

معنى هذه المفاهٌم و تطبٌقها ألّن من وقابع زماننا أّن قدرا مذهال من اإلضطراب ٌشوب هذه المفاهٌم . 

إن كانت هذه الوضع ٌشبه زمنا قال فٌه ماركس ردّا على اإلنتهازٌة المنتشرة المتقنّعة بالماركسٌة : " 

 ( 21") ماركسٌّاهً الماركسٌة ، فأنا لست 

الفوضى بهذا المضمار أسوأ من أي زمن مضى فى تارٌخ الحركة الشٌوعٌة . و هذا الواقع ٌتطلّب 

 على مضمون هذه المفاهٌم .  التركٌز بصرامة

فى ؼالبٌة التجارب التى أشرنا إلٌها ، سادها إستٌعاب جدّ متقلّب و أحٌانا سادت قراءة نقدٌة لنظرٌّات 

 ماركس . 

الماوٌة " حّولوا  الحظّ ، ؼالبٌة الذٌن صّرحوا بأنّهم كانوا موالٌن ل " فكر ماو تسى تونػ " و "لسوء و 

ماو إلى دٌمقراطً ثوري و حّولوا نظرٌاته إلى نظرٌّات " مقاومة وطنٌة " و " ثورة وطنٌة دٌمقراطٌة " 

لكن حتى  الجدٌدة .أو فى أفضل األحوال قلصوها إلى نظرٌات عسكرٌة و إلى الثورة الدٌمقراطٌة 

 نظرٌات ماو القٌمة فى هذه المحاوالت قد وقع سجنها فى القفص الضٌّق للقومٌة و الفكر العسكري ،

 بنتٌجة تؽٌٌر لونها و تحوٌلها إلى نقٌضها . 

ُوجد دابما فهم ؼٌر متكافا لل" ماوٌة " ، خاصة فى ما ٌتصل بفهم  حتى صلب الحركة األممٌة الثورٌة ،

         البرولٌتارٌا وفهم دٌنامٌكٌة الصراع الطبقً فى ظّل اإلشتراكٌة  ة فى ظّل دكتاتورٌةنظرٌة الثور

تقلٌص  أٌضا نزعة نحو الشعلةو السٌرورة التارٌخٌة العالمٌة لبلوغ الشٌوعٌة عالمٌّا . لسوء الحّظ ، لدي 

إلنحرافات " عن الماركسٌة . و مثلما أشرنا إلى ذلك ، ال ٌقٌسون كافة " االماوٌة إلى "حرب الشعب " 

. و ٌمكن  بمعٌار الممارسة وخاصة ممارسة حرب الشعب وحسب بل ٌفهمون أٌضا الماوٌة ذاتها كذلك

أنّها تعتقد أّن الحركات التى تخوض حرب الشعب أو شٌبا  الشعلةللمرء أن ٌرى بوضوح من مقال 

 مشابها أكثر ماوٌة . 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ؼٌر ماوٌٌن و تنعتهما  عً الثوري ،بأّن حزبنا و الحزب الشٌوالشعلة  تصّرح 

            الماوٌة " و توّزع درجات و أعدادا على مختلؾ األحزاب  - اللٌنٌنٌة -ب " ما بعد الماركسٌة 

        ؟ ُمجمل مقالها  لتوزٌع الدرجات و األعداد الشعلةو األشخاص . لكن ما هو المقٌاس الذى تعتمده 

ٌوفّر الكاتب  الشعلةو منحها الدرجات للنظرٌات ٌساوي " الحماس " الذى ٌمكن أو ال أن تخلقه . و فى 

بعٌدا إلى حدّ  الشعلةل " حرب الشعب ". و تمضى  الشعلةاإلجابة : كافة األحزاب تقاس و تقٌّم بمعٌار 

 طول مدّة لٌومنا هذا !مقارنة قٌمة تجربة كمونة بارٌس بالنضاالت المسلّحة األوسع نطاقا و األ

 المشكل الجوهري لدى قٌادة الحزب الشعلة، ٌمكن للمرء أن ٌدرك لماذا ال ترى من هذا القبٌل منطق ب

إٌدٌولوجٌّا و سٌاسٌا برجوازٌّا ، مؽٌّرة توجهها و نظرتها  االشٌوعً النٌبالً ) الماوي ( التى تبنّت خطّ 

نضال المسلّح بٌد أّن إنهاء حرب الشعب لم ٌكن سوى نتٌجة المشكل فى إنهاء ال ىو إنما تر إلى العالم ،

لتؽٌر البرنامج السٌاسً و لٌس اإلبتعاد عن " الحرب " فى حدّ ذاته . كان التحلٌل السٌاسً للحزب 
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وضعوا جانبا الثورة  . وعلى أساس هذا التقٌٌم ، الشٌوعً النٌبالً ) الماوي ( أن الثورة ال ٌمكن إنجازها

اإلقطاع المرتبطة بالهند  –امج المشاركة فى الدولة الجمهورٌة لطبقات البرجوازٌة و تبنّوا برن

إلى الماضً ، ٌمكن لنا العودة بولك اإلستسالم فى الممارسة . ذ واإلمبرٌالٌة . كانت نظرٌة معٌنة تقود

نرى أنّه فى صفوؾ ذلك الحزب ُوجدت نزعة قوٌّة لرؤٌة " حرب الشعب " كوسٌلة ضرورٌة  أن

. و لّما حقّقوا ذلك  و القبول به فى الدولة القدٌمة من قبل الطبقات الحاكمة فى الهند و النٌبال إلدماجه

 عبر " حرب الشعب " لم تعد هناك من حاجة لمواصلتها . 

    لتقلٌص الماركسٌة و عموما خطّا ثورٌّا إلى نضال مسلّح جذور عمٌقة فى الحزاب الشٌوعٌة الثورٌة

األممٌة الثورٌة لم تكن فى منأى عن ذلك أٌضا . إّن النضال ضد التحرٌفٌٌن  ٌة إلى الحركةو تلك المنتم

السوفٌات الذٌن كانوا ٌقدّمون وصفة " الطرٌق السلمً " للثورٌٌن عبر العالم فى خمسٌنات القرن 

ى اإلتحاد العشرٌن وستٌناته ، بالتأكٌد له صلة بنمّو هذه النزعة . فإثر إعادة تركٌز الرأسمالٌة ف

لٌة لهم طرٌقا سلمٌّا للنضال و طرٌقا " ؼٌر االسوفٌاتً ، شّجع التحرٌفٌون السوفٌات و األحزاب المو

قسما كبٌرا من الٌسار صار بإتباع هذا الخّط ورأسمالً " للتطّور ، داعٌن إلى التعاون مع الدول القابمة . 

و بنؽالداش ( إحتٌاطٌّا للدول التى كانت على فى العالم العربً وجنوب شرقً آسٌا ) الهند والباكستان 

رٌق التطّور ؼٌر الرأسمالً " و فى إٌران صار حزب توده مدافعا عن " الثورة طالطرٌق المسّمى ب" 

نداء ماو ،ؼالى الشوعٌون  البٌضاء للشاه و الشعب ". فى القتال ضد هذا الخّط اإلستسالمً وبتأثٌر من

فتكاك السلطة السٌاسٌة عبر العنؾ الثوري و بات هذا خطّ تماٌز الثورٌون فى العالم من ضرورة إ

معترؾ به بٌن الماركسٌة و التحرٌفٌة . كان هذا تطّورا إٌجابٌّا جدّا. ومع ذلك ، كان له مظهر سلبً 

و إلى جانب هذا التقلٌص ،  أٌضا أال وهو نزعة إلى تقلٌص خّط التماٌز بٌن الماركسٌة و التحرٌفٌة .

وحٌد الجانب على هذا المظهر و كذلك فهم محّرؾ ألطروحات ماو حول الثورة الدٌمقراطٌة نشر تشدٌد 

الجدٌدة من قبل القوى القومٌة ، نشر إضطرابا فى ما ٌتصل بمضمون الماوٌة . فى خمسٌنات القرن 

    ر العشرٌن و ستٌناته ، لٌس الشٌوعٌون الحقٌقٌون وحدهم بل عدٌد الدٌمقراطٌٌن البرجوازٌٌن الصؽا

و أٌضا قوى وطنٌة قد رفعوا على ما ٌبدو راٌة " فكر ماو تسى تونػ " و لعبوا دورا هاما فى إنتشار فهم 

 مشّوه ألفكار ماو . 

     فى الصٌن اإلشتراكٌة ، بعد النضال ضد البرجوازٌة السوفٌاتٌة ، إنطلق صراع طبقً عظٌم ضد و 

ه . و كانت " الثورة الثقافٌة تٌنً ذاصشٌوعً ال" أتباع الطرٌق الرأسمالً " فى صفوؾ الحزب ال

" ثورة قادها ماو والشٌوعٌون الثورٌون فى الحزب الشٌوعً الصٌنً للحٌلولة دون  البرولٌتارٌة الكبرى

تمنع إعادة  إعادة تركٌز الرأسمالٌة فى الصٌن اإلشتراكٌة . و إستطاعت هذه الثورة أن ،كارثة أخرى 

وات و تمكّنت من التمٌّز بنموذج إشتراكً تحّرري مناقض لإلشتراكٌة تركٌز الرأسمالٌة لعشر سن

ما أدّى إلى تجدٌد الشباب لدى الشٌوعٌٌن و إلى والدة حركة  المزٌفة فى السلطة فى اإلتحاد السوفٌاتً

شٌوعٌة عالمٌة جدٌدة . و تحلٌل ماو للطبٌعة المعقّدة و المتناقضة لإلشتراكٌة و الضوء الذى سلّطه على 

ختلؾ مظاهر و دٌنامٌكٌة الصراع الطبقً و الطبٌعة المتناقضة للحزب و لدولة دكتاتورٌة البرولٌتارٌا م

. وبلؽت موجات هذه  إلخ تقدّمت بالنظرٌّات الشٌوعٌة خطوات جبّارة إلى األمام و زادت فى تطوٌرها

ح كونها مجّرد نضال مسلّ  من الثورة العالم برّمته. و قد بٌّنت كٌؾ أّن نظرٌات ماو تسى تونػ أبعد كثٌرا

ثوري و ثورة دٌمقراطٌة جدٌدة فى البلدان شبه المستعمرة التى تهٌمن علٌها اإلمبرٌالٌة . لكن القومٌٌن 

 –و فى الواقع مسٌبٌن إستعمال  –لٌٌن كانوا ُصّم تجاه هذا و واصلوا طرٌقهم الخاص مستعملٌن االرادٌك

 نظرٌات ماو ومشوهٌنها . 
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 نظرة تجرٌبٌة : 

 ة : ضهناك فقرة ؼرٌبة و ؼام الشعلةفى مقال 

" الخالصة الجدٌدة " ألفاكٌان التى تقدّم على أنّها نقطة بداٌة هذا التؽٌّر و التطّور الجوهري للتفكٌر  "

الماوٌة لتقدّم  –اللٌنٌنٌة  –لٌست حتى فى مستوى ونوعٌة إعالنها كفكر ضمن سٌرورة تطّور الماركسٌة 

أفاكٌانٌة . لذا لننسى إعتبارها نقطة بداٌة التلخٌص العام النهابً  –ماوٌة  –لٌنٌنٌة  –أنّها ماركسٌة  على

 " الماوٌة و بداٌة نوع جدٌد مطلقا من اإلٌدٌولوجٌا  و السالح الفكري .  –اللٌنٌنٌة  –للماركسٌة 

أفاكٌان ذاته منشؽلٌن بما إذا  بوبقبل الؽوص فى المسألة ، لنوّضح بإقتضاب أنّه ال نحن وفى رأٌنا ال 

ٌجب أن تصبح الخالصة الجدٌدة " فكرا" ] إٌزم[ جدٌدا و ال ٌجب أن ننعتها بذلك و إنّما شؽلنا الشاؼل 

و ما إذا ٌمكن أن  تصبح مرشدنا فى تؽٌٌر العالم ، هو ما إذا كانت هذه النظرٌّات صحٌحة و ٌمكن أن

ٌّا جذّابا وسط الجماهٌر المتمّردة فى العالم وة العالمٌة قطبا قتصبح سالحا لدٌنا لجعل الحركة الشٌوعٌ

 .  قاطبة

الصّحة النسبٌة لهذه النظرٌات ٌمكن أن تتحدّد على قاعدة التجربة العملٌة المتراكمة إلى حدّ اآلن و على  

لشّك فى أّن . و ال ظّل ل ننزلق إلى النسبٌة فى هذا الصدد قاعدة مستوانا النظري الراهن . ال ٌنبؽى أن

الخالصة الجدٌدة ٌنبؽى أن تمّر عبر عدّة مجاالت من الصراعات العملٌة و النظرٌة لتصقل و تصبح 

 . حتّى أصّح و أكثر علمٌة ، لٌس بهدؾ التحّول إلى " فكر" ] إٌزم[ و إنّما لتكون نظرٌة لتؽٌٌر العالم

ٌحا لتطوٌر النظرٌات الشٌوعٌة للذٌن لم إلى أن تقول إنّه ٌنبؽى علٌنا أن ال نعطً تصر الشعلةهل تسعى 

؟ ٌبدو أّن هذا ما تقصده . لذلك نودّ أن نقدّم  ٌقودوا ثورة ناجحة أو لٌسوا بصدد خوض حرب الشعب

 موقفنا بوضوح .

فى الوالٌات المتحدة هو مشهور بكونه وقؾ دابما إلى جانب  أفاكٌان منظّر كبٌر للشٌوعٌة . بوب

. و الٌوم ، ال ٌوجد فى أي بلد إمبرٌالً آخر حزب مثل  من أجل تحّررهمقاتل بكونه المضطَهدٌن و

التى ولدت فى ستٌنات  الحزب الشٌوعً الثوري بما أّن جّل األحزاب الشٌوعٌة للحركة الشٌوعٌة الجدٌدة

القرن العشرٌن عقب القطٌعة الكبرى للصٌن اإلشتراكٌة مع اإلتحاد السوفٌاتً الرأسمالً إّما إضمحلّت 

تحّولت إلى أحزاب برلمانٌة . و ٌعود وضع الحزب الشٌوعً الثوري هذا للقٌادة النظرٌة و العملٌة  أو

 ؼالبٌة منظمات تذٌّلت ،  0116أفاكٌان . و بعد إفتكاك السلطة من قبل التحرٌفٌٌن فى الصٌن فى  لبوب

آخر أحزابا و منظمات  بشكل أوأو ؼدت و أحزاب الحركة الشٌوعٌة الجدٌدة للحّكام التحرٌفٌٌن للصٌن 

.  فضح الحّكام التحرٌفٌٌن الجدد فى الصٌنعلى الصعٌد العالمً . و بوب أفاكٌان هو الذى قاد  إصالحٌة

   ومضى أبعد من فضح " نظرٌة العوالم الثالثة " لمن إستولوا على السلطة و ذكّر شٌوعٌٌى العالم بأّن 

إلى  0166الصٌن ) من  قافٌة البرولٌتارٌة الكبرى فى" أتباع الطرٌق الرأسمالً " فضحتهم الثورة الث

 ( و كانوا هدفا لها و لماو و أنصاره فى الحزب الشٌوعً الصٌنً إعتبارا لبرنامجهم اإلقتصادي 0116

و اإلجتماعً . لقد أنقذ أفاكٌان المساهمات الخالدة لماوتسى تونػ من مخالب الحّكام التحرٌفٌٌن الجدد فى 

حتى  . و قد أخرج من تحت الرماد أوجه القطٌعة الكبرى لماو مع ستالٌن و فى العالمالصٌن و أتباعهم 

وهو أمر لم ٌقدر على تلخٌصه  مضى أبعد من ماو فى تلخٌص تجربة اإلشتراكٌة فى اإلتحاد السوفٌاتً ،

دون جهود بوب أفاكٌان و الحزب الشٌوعً الثوري  ماو و الماوٌون نظرا لزمنهم و لحدود ذاتٌة .
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النظرٌة و العملٌة لم تكن الحركة األممٌة الثورٌة لتتشّكل . هذا النوع من الخلفٌة هو الذى خّول لهذا 

المنّظر الكبٌر أن ٌشّخص الوضع الخطٌر الذى تواجهه الحركة الشٌوعٌة العالمٌة و الذى تطلّب منه 

 البحث فى األسباب الجوهرٌة لهذا الوضع و معالجتها . 

، بإمكاننا أن نسمع صراخ مبات مالٌٌن البشر الذٌن تمّردوا بصفة متكّررة فى ظّل  فى خضّم هذا الوضع

. و فى ؼٌاب األحزاب و القادة الشٌوعٌٌن الحقٌقٌٌن ) و لٌس الذٌن ٌزٌنون  هجمات الوحش الرأسمالً

قوى حقٌبتهم المختلطة من القومٌة والدٌمقراطٌة البرجوازٌة بطالء شٌوعً ( ، تتأثّر الجماهٌر بال

اإلسالمٌة و الرجعٌة األخرى و طاقاتها و تضحٌاتها تضٌع أو حتى أسوأ ، فى النهاٌة تعّزز سالسل 

عبودٌتها . فى ظّل مثل هذه الظروؾ ، عوض نصح قابد مثل بوب أفاكٌان ب " التخفٌض فى السرعة " 

 .  ٌنبؽى أن نقول له : أسرع و أفضل و أكثر ! و ٌنبؽى أن نساعده على القٌام بذلك

بالعكس ٌقول : لماذا لم ٌمّر بوب أفاكٌان من ممّر " النظرٌة إلى الممارسة و من  الشعلةلكن لسان حال 

 الممارسة إلى النظرٌة " و قد تبنّى "... منهج المولً صدر الذى أمضى سنوات فى كهؾ ٌفّكر " و قد

 بلػ "... للمّرة األولى و األخٌرة آخر اإلستنتاج النظري الموجود "!

أّن المرور من الممارسة إلى النظرٌة ٌتعٌّن أن ٌتّم من قبل الممارسٌن أنفسهم ؟ هل كان  الشعلةل تقصد ه

هم سمن الخطإ أن ٌلّخص ماركس و إنجلز كمونة بارٌس ؟ إن تّم تلخٌص دروسها من قبل الكمونٌٌن أنف

 !؟ نهابٌّا ال ن أصّح و أصلحو من قبل الفوضوٌٌن الذٌن كانوا فى قٌادة الكمونة ، هل كان التلخٌص سٌكو

العالمٌة . لكنّه قام  –من الواضح أن ماركس لم ٌستطع أن ٌكون جزءا من الصراعات الطبقٌة التارٌخٌة 

بتلخٌص هذا التارٌخ و قدّمه بطرٌقة مادٌة تارٌخٌة . و من المفاجا أنّه قام بذلك من خالل " سنوات من 

     الطرٌقة العلمٌة لإلشتؽال على األفكار .  لى" بل عا صدر" المولى  التفكٌر " لكن لٌس على طرٌقة 

. لحسن الحظّ أّن " كهفه " كان مكتبة المتحؾ البرٌطانً الذى كان خّزانا ضخما من األعمال و البحوثو

و إلنجازهذا العمل ، لم ٌّطلع ماركس على كتب التارٌخ فحسب بل درس أٌضا و تعلّم من تلخٌص 

. و نظرة تجرٌبٌة بال شّك ال توافق على مثل هذه الطرٌقة . و لٌنٌن الذى لم ٌكن  العلماء البرجوازٌٌن

. و من  " الدولة و الثورة "لد زمن كمونة بارٌس ، إضطّر إلى المزٌد من تلخٌصها لٌؤلّؾ وُ حتى قد 

ٌده  "  ظر تجرٌبٌة ، ال ٌسمح لماو بتلخٌص التجربة اإلشتراكٌة فى ظّل ستالٌن ، ألنّه كان ٌضعنوجهة 

ن و إعادة " . وفق هذا المنظور ، إثر إنقالب " أتباع الطرٌق الرأسمالً " فى الصٌ على النار من بعٌد

فى الصٌن  الجدد ، لم ٌكن لبوب أفاكٌان الحّق فى تشخٌص الطبٌعة الحقٌقٌة للحّكامتركٌز الرأسمالٌة هناك

 وفى تلخٌص التجربة اإلشتراكٌة و اإلطاحة بها هناك . 

روؾ تخبّط الحركة الشٌوعٌة العالمٌة فى أزمة بدأت مع إعادة تركٌز الرأسمالٌة فى الصٌن ، عدٌد فى ظ

كهوؾ " القومٌة و الدٌمقراطٌة البرجوازٌة و هدرت قوى  "المنّظمات و األحزاب الشٌوعٌة تظلّلت فى 

إنكبّا على العمل  لكن بوب أفاكٌان و الحزب الذى قاده الحركة الشٌوعٌة فى حقول قوى طبقٌة أخرى .

           اعلى الصعٌد العالمً من أجل منع هذا التٌّار التراجعً إلى الدرجة التى مكّنتهما منها معرفتهم

. والخالصة الجدٌدة إضافة إلى كونها قابمة على تلخٌص للتجربة اإلشتراكٌة فى  على ذلكاو قدرتهم

 كة األممٌة الثورٌة والحركة الماوٌة عاّمة . القرن العشرٌن مرتبطة أٌضا بإنتصارات و هزابم الحر

 :الشعلة  و بالنسبة إلى الحركة األممٌة الثورٌة ، كتبت  



39 
 

س  " ّ٘ ّؼزقذ أُ ريخٞص ٕزٓ اىخغبئش ٗ اىَنبعت ٝدت أُ ٝؼزجش ػبٍال ٍفزبزب فٚ اىََبسعخ ٗ مزىل فٚ اىزط

أُ رْدش ٍثو ٕزا اىزيخٞص ، ٗ إرا ىٌ ٗ اىزقذًّ اىْظشٛ ىسشمزْب . أمثش ٍِ أٛ شٜء آخش ُْٝزظش ٍِ زشمزْب 

رْدض اىسشمخ ٍثو ٕزا اىزيخٞص فإّّٖب ىِ رغزطٞغ أثذا أُ رْزح ريخٞصب آخش صسٞسب. ٗ اىزيخٞص ٕ٘ اىؼبٍو 

 ...اىْظشٛ اىَفزبذ فٚ عٞشٗسح إػبدح اىجْبء اىزذسٝدٞخ ىنبٍو اىسشمخ األٍَٞخ اىث٘سٝخ 

أُ ّؼٞذ رفّسص اىث٘سح اىصْٞٞخ ٍٗبٗ رغٚ رّ٘غ ، ٗ ٕزٓ  - ٗ ٝدت ػيْٞب -إػزَبدا ػيٚ ٕزا اىزيخٞص َٝنْْب 

ٍغز٘ٙ قذ ٍشسّب  -اىَّشح ىٞظ ٍِ أفق اىزشمٞض اىؼبىَٜ ىيَبٗٝخ ٍغ إػبدح اىزفّسص فقػ ىيَظبٕش اإلٝدبثٞخ 

ىنِ ٍِ أفق ّقذٛ ىيْظش فٚ أخطبئٖب ٗ ّقبئصٖب ٗ األخطبء اىََنْخ ىيث٘سح اىصْٞٞخ ٗ ىَبٗ رغٚ  -ثٔ ثؼذُ 

 "و هذا عمل لم ٌنجز أبدا فى السابق على النطاق العالمً .  رٔ .رّ٘غ را

إرا ىٌ رْدض اىسشمخ ٍثو ٕزا اىزيخٞص فإّّٖب ىِ رغزطٞغ أثذا أُ رْزح  بأنّه "  الشعلةهذا الحكم من لدن 

الخالصة  "تعتبر مضمون  الشعلة. لٌس واضحا تماما إن كانت  ؼرٌب آخر " حكم ريخٞصب آخش صسٞسب

بوب أفاكٌان ال ٌملك المؤّهالت المطلوبة لتولًّ هذه المهّمة أم هً تنقد  ؼٌر صحٌح أم تعتقد أنّ  "الجدٌدة 

إّن هذه الخالصات لم  بقول الشعلة  وضع األولوٌات بمعنى معالجة القضاٌا المطروحة ؟ ما الذى تعنٌه 

الشٌوعً )الماوي ( األفؽانً ؟ إن كان الرفاق فى الحزب  "النطاق العالمً  "ٌنجز أبدا فى السابق على 

ٌقصدون أنّه كان على الحركة األممٌة الثورٌة أن تخرج بخالصة موّحدة و مشتركة ، ٌجب تذكٌرهم بأّن 

الحركة األممٌة الثورٌة كانوا منقسمٌن بشأن هذه الخالصات بالذات و نتٌجة لذلك ظهر  إلى تمٌنالمن

من أجل إعادة بناء وحدة عالمٌة ، من الضروري  الخطٌن ، الخّط الماركسً و الخطّ التحرٌفً . و

إرساء الخطّ الصحٌح عبر عاصفة صراع الخطٌّن . وكّل عضو فى الحركة األممٌة الثورٌة علٌه أن 

هً الشعلة  . إن كانت رؤٌة  ٌعترؾ بهذا الواقع و ٌحدّد مقاربته تجاه أهّمٌة صراع الخّطٌن الذى إنطلق

            مثال عبر القرارات  -بالعمل النظري  نا لبوب أفاكٌان للقٌامذأنّه كان على الحركة أن تصدر إ

ٌترتّب علٌنا أن نقول إنّه زمن القطٌعة مع التحرٌفٌة ، ال ٌجب أن ٌنتظر اإلنسان  –و المصادقات 

 .  تخضع ألٌّة قرارات الالقرارات و اإلذن مثلما أّن التحرٌفٌة لّما تقطع مع الماركسٌة هً أٌضا 

إلى هذه الحجج سٌضّر بكّل الحركة الشٌوعٌة العالمٌة و كذلك بحزبها الخاص . ونودّ أن  الشعلةء لجو 

     نقترح أن ٌنتبه رفاق الحزب الشٌوعً ) الماوي ( األفؽانً لنقد الخالصة الجدٌدة للمناهج التجرٌبٌة 

 و البراؼماتٌة التى لها جذور عمٌقة جدّا فى تارٌخ الحركة الشٌوعٌة العالمٌة . 

الممارسة فى  –النظرٌة  –كثٌفة إلى درجة أنّها تنزع نحو تحدٌد الرابط بٌن الممارسة  الشعلةتجرٌبٌة 

 ٌد"  التجارب الفردٌة لألحزاب وحتى لألشخاص . مثال ، بطرٌقة ؼرٌبة و ؼامضة ، ٌفترض أّن لحزبنا

،  1979تنعت خالصاتنا و تنظٌر حزبنا لنظرٌته و ممارسته منذ ما قبل ثورة وعلى النار من بعٌد " . 

وفترة  ثّم خالل الفترة اإلعصارٌة من الصراع الطبقً بالضبط قبل ذلك و بعده ، و إنتفاضة سربداران ،

ت فى كردستان و ما إلى ذلك و النضاال التعّرض إلى ضربات أمنٌة على أٌدى الجمهورٌة اإلسالمٌة ،

 .و تبّجح " ؼروربأنها " 

 إن إضمحّل حزبنا إضمحالال تاما ولّخص الحزب الشٌوعً ) الماوي ( األفؽانً خطّ وممارسة حزبنا  

ًّ إلى األمام لبقٌة الشٌوعٌٌن فى إٌران ،  ال "ؼرورا ن ذلكوٌك نل و إعتمادا على ذلك بٌّن طرٌق المض

لى النار من بعٌد ". وفى تلك الحال ، كون حزبكم " أفؽانٌّا " لن ٌكون عامال فى لٌد ع" ل ا" و ال  وضع
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 تحدٌد صّحة أو عدم صّحة تلك الخالصات . و هنا من المفٌد التذكٌر بمثال آخر للطابع األممً للحزب

المنّظمة  الشٌوعٌٌن اإلٌرانٌٌن ] عندما تعّرض إتّحادف الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة . الشٌوعً الثوري ،

الماوي ( [ لصفعة ممٌتة ، أخذ الحزب  –اللٌنٌنً  –الشٌوعً اإلٌرانً ) الماركسً  بالتى أّسست الحز

الشٌوعً الثوري على عاتقه مهّمة تحلٌل هزٌمة الثورة فى إٌران و التفّحص النقدي لخطّ إتحاد 

باقٌن من إتحاد الشٌوعٌٌن عضاء الألالشٌوعٌٌن اإلٌرانٌٌن و ممارسته . حٌنما ُوجد عدد قلٌل من ا

حاسم فى صالبة  اإلٌرانٌٌن القادرٌن على إعادة بناء المنّظمة ، إضطلعت هذه الدراسة النقدٌة بدور

مع سالح  العملٌة . و قد إنعكست هذه المعالجة النقدٌة فى وثٌقة إتحاد الشٌوعٌٌن اإلٌرانٌٌن وعنوانها "

 النقد ". 

ونسأل : نظرٌّات من هً األصّح ، نظرٌات  الشعلةٌبٌة و دؼمابٌة نمضً أكثر فى نقد تجر و نودّ أن 

ممارسى ساما الذٌن كانوا ٌقاتلون فى ساحات "حرب المقاومة ضد الروس " تحت راٌة إسالمٌة و هم 

أّن قادة ساما إعتبروا  الٌوم؟ ] نعلم نظرٌات حزبكم ٌعتقدون أّن ذلك ٌخدم تحرٌر شعوب أفؽانستان أم

ٌن " لكنّهم أخفوا هذا وراء " مظاهر دٌمقراطٌة " مثلما وضعوا ذلك هم أنفسهم [ . إن أنفسهم " شٌوعٌ

مباشرة فى فم الذٌن مارسوا ذلك الخّط ، عندبذ  كنّا لنعدّ صالحة فقط خالصات خّط ساما الذى كان ٌصبّ 

"  ؼروراً ذلك " نسمّ  إن كنّا الٌوم ننجز تلخٌصا لتلك التجربة الكارثٌة ، هل ٌنبؽى أن. و نعى ما قالوه

 تبّجحا " أم شّق طرٌق للجماهٌر المضطَهدة و المستؽلّة بأفؽانستان و كذلك بالعالم قاطبة ؟"   و

 القومٌة و األممٌة :

هو أّن مقالنا " مفترق طرق " كُتب فى شكل نداء ل " الشٌوعٌٌن فى  الشعلةموضوع آخر أثار حفٌظة 

، كان  الشعلة" حتى و إن كان ٌتطّرق للحركة الشٌوعٌة العالمٌة و التهدٌدات التى تحدق بها . وفق  إٌران

ٌنبؽى أن تكتب هذه الوثٌقة وتتوّجه إلى الحركة األممٌة الثورٌة كوثٌقة داخلٌة و بما أّن األمر لم ٌتّم كذلك 

 مٌة الثورٌة . فهً " فكر إٌرانً " و قومٌة و خطوة فى إتجاه تفكٌك الحركة األم

 : الشعلةكتبت 

إُ ٍ٘ظ٘ع اى٘ثٞقخ اإلٝشاّٞخ فٚ األعبط ػبىَٜ ٗ ثبىزبىٜ مبُ ٝدت أُ رؼشض ىيْقبػ ػيٚ ٍغز٘ٙ  "

مبُ ػيٚ اىسضة  ...اىسشمخ اىشٞ٘ػٞخ اىؼبىَٞخ ػ٘ض خؼيٖب فقػ " ّذاء إىٚ مبفخ اىشٞ٘ػِٞٞ اإلٝشاِّٞٞ" 

ذٝذح قجو مّو شٜء ٍغ األزضاة اىَْزَٞخ إىٚ اىسشمخ اىشٞ٘ػٜ اإلٝشاّٜ أُ ٝخ٘ض ّقبشٔ فٚ ٗثٞقزٔ اىد

األٍَٞخ اىث٘سٝخ ، ثَب فٖٞب زضثْب ) اىسضة اىشٞ٘ػٜ ) اىَبٗٛ ( األفغبّٜ ( م٘ثٞقخ داخيٞخ ػ٘ض إصذاسٕب 

 مْذاء إىٚ مبفخ اىشٞ٘ػِٞٞ اإلٝشاِّٞٞ فدأح ٗ ثشنو ػيْٜ . 

 

ؤرة تركٌزه على " الشٌوعٌٌن فى إٌران" معقول بنقد أّن بٌان " مفترق طرق " ما كان ٌجب أن ٌحدّد 

وحتى مقبول . ؼٌر أنّه لم ٌكن بالمّرة " فكرا إٌرانٌّا " وقومٌة بل كان بالضبط تعبٌرا عن األممٌّة . ذلك 

أنّه ٌنبؽى على األحزاب الشٌوعٌة فى كّل بلد أن تنظر إلى الثورة فى ذلك البلد على أنّها جزء من الثورة 

جز مهامها إنطالقا من ذلك و تبنى الحركة الشٌوعٌة كّل منها فى بلده كفٌلق من الحركة العالمٌة و تن

قول إنّه لو كان لدٌنا مزٌدا من هذا النوع من " القومٌة "  الشعلةالشٌوعٌة العالمٌة . و تفرض علٌنا تهم 

ل أن جهودنا لتطبٌق خطّ لما كانت الحركة الشٌوعٌة العالمٌة تتخبّط فى حالة ٌرثى لها اآلن . و من المذه



41 
 

" أن تتحدّى " للشعلة  " تعتبر " قومٌة ". ٌمكن  أممً و تقدٌم " هذا الخطّ " للحركة فى بالدنا " نحن

مضمون وثٌقتنا لكن لٌس من حقّها أن تنعت ب " القومٌة " جهودنا من أجل أن ننشر فى صفوؾ الشعب 

ٌعدّ " مساهمتنا "  –مثلما وضع ذلك لٌنٌن  –لثورة و نطبّق ذلك المضمون فى البالد التى فٌها القٌام با

 فى إنجاز الثورة العالمٌة .

ًّ ، نقول إّن هذا لم ٌكن خطبا  شكلو بصدد نقطة إصدار وثٌقة مثل " مفترق طرق " ب كان أمرا  بلعلن

ألقّل منذ مناسبا و حتى متأّخرا . و علٌنا أن نشٌر كذلك إلى أنّه لم ٌكن مقاربة مفاجأة بالمّرة . على ا

، كنّا نناقش الخالصة الجدٌدة فى صفوؾ حزبنا و على نحو أوسع مع األحزاب و المنّظمات  3118

   . وقد شاركنا فى ندوات نُّظمت لنقاش الخالصة الجدٌدة كة األممٌة الثورٌة وحتى خارجها داخل الحر

 و عبّرنا عن آرابنا . 

واضحا جدّا حول تقهقر الحزب الشٌوعً النٌبالً  و حتى قبل إصدار " مفترق طرق " كان موقؾ حزبنا

) الماوي ( و أسباب و أسس هذا التراجع إلى الخلؾ ، و الشًء نفسه بالنسبة لموقفنا بشأن وضع الحركة  

ات بوب أفاكٌان و تطوٌره للخالصة الجدٌدة . لم ٌالشٌوعٌة و بشأن الحركة األممٌة الثورٌة وبشأن نظر

ة األولى التى أعربنا فٌها عن توّجهنا و إنّما كان مواصلة لذلك و تكرٌسا للخطّ ٌكن " مفترق طرق " المرّ 

الذى ندافع عنه . و هذا ال ٌعنى نهاٌة صراعنا و نقاشنا مع األحزاب األخرى داخل الحركة األممٌة 

 خارجها ، و نعتقد عنالثورٌة وخارجها . نحن ال نفصل أٌضا سٌرورة تطبٌق خطّ ثوري داخل البالد 

إضافة إلى ذلك أّن مواضٌع الخّط مواضٌع حٌاة أو موت ال ٌمكن معالجتها بالحجج ) أو التعالّت ( 

 التنظٌمٌة .

 خصوصردّ فعل على موقفنا ب لٌست مجّرد  الشعلةٌبدو أّن هذه التهمة الموّجهة لحزبنا من طرؾ 

التؽطٌة على توّجهاتها هً القومٌة  الخالصة الجدٌدة بل هو عمل واعً و مخطّط له ٌهدؾ من جهة إلى

 للشعلة .و الهدفان ٌتفقان مع الخّط العام  –و من جهة ثانٌة إلى إشعال بعض المشاعر القومٌة 

 :  للشعلةاألسطر التالٌة  تمعّنوا فى

نظرا لكون اللجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً اإلٌرانً توجه نداء لكافة الشٌوعٌٌن فى إٌران بصدد  "

المً ، فإّن المجموعة تعتبر أن مهمة التعاطً مع جمٌع بقٌة الشٌوعٌٌن فى العالم نهض بها موضوع ع

نشر بٌان الحزب الشٌوعً الثوري على النطاق العالمً . و ال ٌمكن لمثل هذه المقاربة  أن تعنً سوى 

 مالحظات إلٌه بٌان الحزب الشٌوعً الثوري دون إدخال أي تعدٌل علٌه أو إضافة  التذٌّل الالمشروط ".

األكثر لؽوا و تشوٌها  و تكرارها  القومٌٌن المعهودٌن وحتى نَقِلها لمقوالت عن بعض  الشعلةإستعارة 

فى هذا المقال أمر ؼٌر مناسب و مؤسؾ حقّا . و هذا عالمة تحذٌر أخرى و تعبٌر عن التٌّار التراجعً 

       الذى نشاهد فى النظرة للعالم صلب الشٌوعٌٌن . حزبنا مدافع عن الخالصة الجدٌدة لبوب أفاكٌان 

    ها ونشرها شعبٌّا ، و لن ٌخشى الجّو المسموم الذى تقع إشاعته .و سٌقوم بكّل ما ٌقدر علٌه للتروٌج ل

     ت او بالنسبة لرفاق الحزب الشٌوعً ) الماوي ( األفؽانً ، من األفضل لهم التفاعل مع هذه النظرٌّ 

و عدم الخوؾ بشأن " تذٌّلنا " . و إستخدام خطاب و مناهج قومٌة لمهاجمة الخالصة الجدٌدة لن ٌساعد 

هذا الصراع . ما ٌساعد على ذلك هو أن ٌتذّكر رفاق الحزب الشٌوعً ) الماوي ( األفؽانً الجدال فى 

و قالوا إّن العالقة بٌن أحزاب هم ى ذلك الجدال شّوههم معارضوففالذى خٌض قبل فترة ضد حزبهم . 
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   ( األفؽانً كان  دٌنً "  و إّن الحزب الشٌوعً ) الماوي عالحركة األممٌة الثورٌة كانت عالقة " واز

لراسمً خطّ أجانب " . و عوض إستٌعاب الطبٌعة الطبقٌة و اإلٌدٌولوجٌة لهذه األنواع من " " ٌتذٌّل " 

وتوّظفها فى الصراع السٌاسً  بالذاتإلى هذه الطرق بصورة مذهلة الشعلة  التشوٌهات ودحضها ، تلجأ 

تشاطرهم ذات النظرة وتواصل فٌها  الشعلةٌبٌّن أّن  معنا نحن ! ماذا ٌمكننا أن نقول إزاء هذا عدا أّن هذا

 وهً فى تراجع خاطؾ أمام كّل هذا ؟ 

" أو ع برسالة لمعارضٌها بأنّها ال تنفّذ أوامر أي " وازلبعث  الشعلة سعىبتبنّى مقاربة من هذا القبٌل ت

ذات نوع أدب و نهج معارضٌها ضد ستخدم أي " راسمٌن للخطّ أجانب " ، و للتدلٌل على ذلك ت

الشٌوعٌٌن . هذا تراجع ال ٌمكن إنكاره أمام القومٌة وهو ال ٌوفّر أرضٌة وحدة مع الشٌوعٌٌن و حسب 

 بل بالعكس ٌعدّ أرضٌة بلوغ وحدة مع القومٌٌن . 

كم هذا المقال بمنظومة تفكٌر معٌّن . فالبراؼماتٌة و التجرٌبٌة و نزعة إٌدٌولوجٌة قومٌة تح الشعلةتتقدّم 

حّول الماركسٌة إلى دوؼما وٌهاجم هجوما مسعورا أي خطّ ٌتبنّى مقاربة علمٌة تجاه الماركسٌة   ٌالذى 

 و تطّورها . 

و اإلحتالل اإلمبرٌالٌٌن  و إلى جانب   أي الؽزو -لقد أوجد الظروؾ الخاّصة و الوضع فى أفؽانستان 

لنمّو الحلول و التحالفات القومٌة . و ال شّك لٌس من الٌسٌر  جّوا مواتٌا –تأثٌرات الرجعٌٌن اإلسالمٌٌن 

مقاومة هذه الضؽوطات و المثابرة على تقدٌم بدٌل شٌوعً ثوري إلى الجماهٌر . و ما من شّك فى أّن 

لهما األثر السلبً على الحركة األممٌة الثورٌة و األحزاب و المنّظمات  الهزٌمة والتراجع فى النٌبال كان

أكثر من أي زمن من الضروري ة إلٌها . و لكن هذه الظروؾ الصعبة و المعقّدة للؽاٌة تجعل المنتمٌ

مضى أّن تطّور بصورة إستعجالٌة النظرٌة الشٌوعٌة الثورٌة و أن نجعل هذا السالح أحدّ من أي زمن 

ة ، وجدت مضى . فى تارٌخ الماركسٌة ، ال سٌما فى فترات حّساسة بالنسبة للحركة الشٌوعٌة العالمٌ

عدٌد الصراعات بٌن الذٌن قاتلوا من أجل فهم صحٌح للماركسٌة و من أجل تطوٌرها من ناحٌة  و من 

    الناحٌة األخرى الذٌن تعاطوا مع الماركسٌة على أنّها أداة مفٌدة ٌجب إخضاعها و تشكٌلها كما نشاء 

 و خفضها إلى مستوى البراؼماتٌة و القومٌة .

   و نأمل أن ٌنتبه الحزب الشٌوعً ) الماوي ( األفؽانً إلى الوضع المتردّي للحركة الشٌوعٌة العالمٌة 

و ٌلتحق بالنقاش و الصراع حول صّحة نظرٌّات الخالصة الجدٌدة من عدمها و ٌراجع طرقه الضارة 

ن نمضً بالنظرٌّات التى ال تفٌد فى خوض نقاش نظري ثرّي و ملهم ألنّه لٌس لدٌنا خٌار آخر سوى أ

الشٌوعٌة إلى مستوى أرقى من الوضوح و الصّحة و ننشرها شعبٌّا بقّوة و نساعد على تجدٌد األحزاب 

  الشٌوعٌة و فى نفس الوقت نساعد على والدة أحزاب شٌوعٌة ثورٌة جدٌدة عبر كافة الشرق األوسط  

 صة الجدٌدة . و العالم . و إنجاز هذه المهّمة ؼٌر ممكن دون نظرٌّات الخال

الماوي ( –اللٌنٌنً  –اللجنة المركزٌة للحزب الشٌوعً اإلٌرانً ) الماركسً   

. 2013مارس  8و وقعت مراجعته  فى  2011نشر المقال بتارٌخ  جوان   

-------------------------  
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 الهوامش :

متوفّرة على : الشعلةوثٌقة  -1  

http://www.Sholajawid.org/farsi/tazaha/HKI_hamBa_beraha_raft.html 

؟ "  ما هً الخالصة الجدٌدة لبوب أفاكٌانلٌنً وولؾ ، "  -2  

.  http://revcom.us/a/129/New_Synthesis_Speech-en.html 

 

، ساسٌة لخّط الحزب الشٌوعً الثوريالمعرفة األضمن كتاب " و باللؽة العربٌة ترجمة شادي الشماوي 

 على األنترنت بمكتبة الحوار المتمدّن ."  الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

من أجل نقاش عمٌق لكٌؾ تبنى الخالصة الجدٌدة ربٌسٌّا على أسس صحٌحة من الفلسفة الماركسٌة  -3

، حول " التنقٌب فى الخالصة الجدٌدة "  " حقيق ات "بٌنما تنقد نقاط ضعفها الثانوٌة ، أنظروا المقاالت فى 

، " هل الماركسٌة حتمٌة أم تٌولوجٌة ؟ أسبلة و أجوبة " مع الرفٌق م. برتو " ؛  1ال سٌما الجزء 

. و هذه السلسلة من المقاالت قد عالجت مختلؾ مظاهر الخالصة الجدٌدة و مسابل  51حقٌقات عدد 

متوفّرة حالٌّا  " حقيق ات"نظرٌة هاّمة فى الماركسٌة . و هذا المقال و كافة اإلجابات األخرى فى 

 بالفارسٌة فقط . 

، السلسلة الثالثة "جلبة بصدد موت...تارٌخ جلبة ".  6عدد  "حقيق ات"للمزٌد بهذا المضمار ، أنظروا  -4

" الجزء  لٌس بوسع العصافٌر أن تلد تماسٌحا لكن اإلنسانٌة بوسعها تجاوز األفقبوب أفاكٌان ، "  -5

 على موقع  2011مارس  8،  الثورةفى ، " بناء حركة من أجل الثورة " ،  2

www.revcom.us 

" فى هذا العمل ، بٌنما ٌدافع بوب أفاكٌان عن اإلطار النظري لماركس و لٌنٌن و ماو ، ٌنقد كذلك  -6

جعٌة نقاط الضعؾ و األخطاء الثانوٌة فى بعض أعمالهم . و قد صارت هذه األخطاء نقاطا مر

للتحرٌفٌٌن و القومٌٌن الٌسارٌٌن و البراؼماتٌٌن ".] و بعد ذلك ٌعرض مواضٌع كٌؾ ٌتعاطى 

التحرٌفٌون مع المسألة القومٌة و إستعمال البرلمان و إستخدام مقولة ماو" تحطٌم األعداء كالّ على حدة " 

الكومنترن . و القراء المهتّمٌن  –و ثورة الدٌمقراطٌة الجدٌدة ، و المؤتمر السابع للحركة الشٌوعٌة 

..." [ . مثال ، تنعكس نظرة ماركس للمسألة القومٌة والدفاع القومً فى  كسب العالمنوجههم إلى قراءة " 

( . المسألة القومٌة و عالقة النضال فى بلد واحد  الحرب األهلٌة فى فرنساتلخٌصه لكومونة بارٌس ) 

ز بصفة صحٌحة سواء من قبل قادة كمونة بارٌس ) فى نظرة و بالنضال على النطاق العالمً لم ٌركّ 

سٌاسات قادة الكمونة الذٌن إرتأوا التوّجه إلى جنود الجٌش الرجعً على أساس الوطنٌة ( و من قبل 

ماركس و إنجلز فى كتاباتها عن كمونة بارٌس . أّما بالنسبة للحرب العالمٌة األولى ، فمعظم األممٌة 

وتسكً قد إلتحقت بصفوؾ " المدافعٌن عن الوطن " و خانت البرولٌتارٌا . و فى جهودهم الثانٌة بقٌادة كا

لتبرٌر خّط " الدفاع عن الوطن " إستعملوا عددا من مقوالت ماركس و إنجلز . و قد لّخص أفاكٌان أن 

من  لٌنٌن وهو ٌدحض هذا الخّط أشار بطرٌقة صحٌحة إلى أّن هذه المقوالت لماركس و إنجلز إفتلعت

http://www.sholajawid.org/farsi/tazaha/HKI_hamBa_beraha_raft.html
http://www.sholajawid.org/farsi/tazaha/HKI_hamBa_beraha_raft.html
http://www.sholajawid.org/farsi/tazaha/HKI_hamBa_beraha_raft.html
http://www.revcom.us/
http://www.revcom.us/
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إطارها وهً تنتمى إلى حقبة كانت الرأسمالٌة فٌها ال تزال رأسمالٌة السوق الحّرة و لم تتطّور بعد إلى 

إمبرٌالٌة . و قد تساءل لٌنٌن بدقّة : إنتصار أي برجوازٌة ٌصّب فى مصلحة البرولٌتارٌا  –رأسمالٌة 

 العالمٌة ؟! 

لوحٌد : فلنظرة ماركس و إنجلز للمسألة القومٌة    و لكن أفاكٌان الحظ كذلك أّن هذا لم ٌكن الموضوع ا

و عالقة الثورة فى بلد واحد بالثورة العالمٌة حدود و إستطاع اإلشتراكٌون الذٌن خانوا الثورة 

مثال ، و هما ٌكتبان عن كمونة بارٌس ، قال  –البرولٌتارٌة أن ٌستعملوا بعض مقوالتهما لتبرٌر مواقفهم 

تحدّث إنجلز  1891ولٌتارٌا أفضل منقذ لألّمة و قّوة إلعادة بعث األّمة . و فى ماركس و إنجلز إّن البر

عن الدفاع عن الوطن أثناء الحرب بٌن ألمانٌا و روسٌا القٌصرٌة . قال بوب أفاكٌان : " ... مثلما ٌنبؽى 

ز علٌها ، وجدت أن ٌكون واضحا اآلن ، علٌنا أن نشدّد من جدٌد على أنّه مع كافة النقاط التى ٌقع التركٌ

بعض النظرات البدابٌة فى مالحظات ماركس و إنجلز و ُوجد أٌضا قدر كبٌر من شمولٌة و بعدُ نظر 

تارٌخٌٌن . لكن بالمعنى العام ، ناظرٌن إلى ذلك نظرة جدلٌة ، إنّه إثبات و مثال للنظرٌة الماركسٌة 

د النظرٌة على الممارسة و أّن الممارسة للمعرفة و العالقة بٌن الممارسة والنظرٌة و فى النهاٌة إعتما

 ".(  كسب العالم : وادب البرولٌتارٌا العالمٌة و رؼبتهاهً المصدر األخٌر ومحّك النظرٌة والحقٌقة ")" 

عند تلخٌص مشاكل أخرى فى تارٌخ الحركة الشٌوعٌة العالمٌة ، ٌشٌر بوب أفاكٌان إلى مقال لٌنٌن      

من األعمال الكاملة ، باللؽة األنجلٌزٌة  31" ) المجلّد فى الشٌوعٌة  مرض " الٌسارٌة " الطفولً" 

من األفضل أقّل ، شرط أن لدار التقدّم ( و إلى مقال كتبه لٌنٌن فى آخر سنوات حٌاته هو "  77ص 

 ( . 502 – 487، باألنجلٌزٌة ص  33" ) األعمال الكاملة ، المجلّد  ٌكون أحسن

األعمال هامة للؽاٌة و على أنّه بوسعنا التعلّم منها إالّ أنّه علٌنا أٌضا أن ننظر ٌشدّد أفاكٌان على أّن هذه 

فى لماذا إستطاعت أصناؾ متنّوعة من التحرٌفٌٌن أن ٌوظّفوها لٌبّرروا توفٌقٌتهم و إستسالمهم . ٌقول 

ٌخً ، ٌشّوهون أفاكٌان إنّه من الصحٌح أّن التحرٌفٌٌن بإستخدام بعض هذه المقوالت خارج سٌاقها التار

لٌنٌن و ٌوّظفون هذا فى سٌاساتهم التوفٌقٌة و اإلستسالمٌة ، لكن الواقع هو أّن هذا لٌس مجّرد مسألة     

 " تشوٌه " . فى كال المقالٌن ، ٌنزلق لٌنٌن إلى المنطق البرجوازي و حان أوان تلخٌص ذلك . 

القسم المخّصص ألنجلترا ، ٌنصح  ..."  ، و على وجه الضبط فى مرض " الٌسارٌة "مثال ، فى " 

لٌنٌن الشٌوعٌٌن هناك بإستخدام األشكال البرلمانٌة فى نضالهم و دعوة العّمال لمساندة مرّشحً حزب 

العمل ) الكتلة " الٌسارٌة " من البرجوازٌة فى برٌطانٌا ( ضد المرشحٌن الٌمٌنٌن . وفق منطق 

 برجوازي ، قال لٌنٌن :

وعً ، و أعلنت أنّى أدعو للتصوٌت من أجل هندرسون ضد لوٌد جورج ، فلو إنبرٌت أنا ، كشٌ "

ًّ من كّل بدّ   " ألصؽوا ] العّمال [ إل

لقد إنتشر عمل لٌنٌن هذا و طبّق مضمونه أرهاط مختلفة من التحرٌفٌٌن و قادة الحركة الشٌوعٌة فى 

" ما فترات متباٌنة كعمل " المع لإلستراتٌجٌا و التكتٌك " . فكان هذا جزءا من سٌرورة قبر كتاب لٌنٌن 

  العمل ؟ " .

مثال قد إستخدم التحرٌفٌون فىالصٌن هذا " ف من األفضل أقّل شرط أن ٌكون أحسنوٌتكّرر المشكل فى " 

مجلة بٌكٌن " المقال على نطاق واسع لتبرٌر نظرٌّتهم " للعوالم الثالثة " ) أنظروا على سبٌل المثال ل" 

(. و فى هذا المقال ٌقسّم لٌنٌن الدول اإلمبرٌالٌة على أساس الحصص التى كسبتها  1977سنة  45عدد 
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أفاكٌان تلخٌصه و ٌنقد مطّوال سٌاسات الحزب الشٌوعً السوفٌاتً فى فى الحرب العالمٌة . و ٌواصل 

 –ظّل قٌادة ستالٌن أثناء فترة الكومنترن ) األممٌة الشٌوعٌة ( بإعتبارها تمٌّزت ب " ... الدٌمقراطٌة 

د البرجوازٌة و اإلقتصادوٌة و الشوفٌنٌة القومٌة و الدفاع عن الوطن فى البلدان اإلمبرٌالٌة إلخ . و ق

ًّ بها إلى مستوى أعمق خالل الحرب العالمٌة  الخاطبة إستمّرت هذه الخطوط  و تعّمقت  و تّم المض

 –الثانٌة ... لوضع األمر بإختصار ؛ الحرب العالمٌة الثانٌة خاضها اإلتحاد السوفٌاتً على أساس وطنً 

مٌة تراخت و بنت على أي أساس دٌمقراطً برجوازي ... على أساس الوطنٌة الروسٌة ؼالبا . و األم

كسب أساس براؼماتً و قومً من أجل الدفاع عن األّمة و صدّ الهجمات علٌها مهما كلّؾ األمر . " ) " 

  العالم ..." (.

و عندما ٌبلػ أفاكٌان ماو تسى تونػ ، ٌنقد موضوعا إعتاد علٌه كثٌرا التحرٌفٌون و البراؼماتٌون ... 

 تحطٌم األعداء كالّ على حدة  ! إستعمال التناقضات صلب األعداء و 

" ) المجلّد الثانً من مؤلّفات ماو تسى حول السٌاسة و ٌحٌل بوب أفاكٌان على مقال ماو المعنون "  

تونػ المختارة ( . و قد كتب هذا المقال فى فترة ؼزو الٌابان للصٌن ) زمن كانت فٌه أجزاء كبٌرة من 

حمر بقٌادة الحزب الشٌوعً الصٌنً (. زمن كان فٌه البالد قد وقع تحرٌرها من قبل الجٌش األ

للحزبالشٌوعً الصٌنً جٌشه الخاص و قواعد إرتكازه و دولة ثورٌة ، كانت سٌاسة " تحطٌم األعداء 

كالّ على حدة " صحٌحة ؛ إآلّ أّن ماو كان فى ذلك المقال ٌنزع إلى تعمٌم تلك التجربة و تحوٌلها إلى 

إلى خطّ لدى أصناؾ متنّوعة من التحرٌفٌٌن و القومٌٌن الٌسارٌٌن و  مبدأ. و تحّولت هذه النزعة

البراؼماتٌٌن الذٌن ٌمّررون توفٌقٌتهم و إستسالمهم على أنّهم " ماوٌٌن ". و أحد أسباب سخط من ٌسّموا 

 ب " الماوٌٌن " على بوب أفاكٌان ) " ماوٌون " فى كّل من بلدان ما ٌسّمى بالعالم االثل و " ماوٌون "

فى أوروبا حٌث ٌعتبرون أّن مشكل أوروبا هو القّوة العظمى ألمرٌكا الشمالٌة " ( سببه تلخٌصه لهذا 

 العنصر الخاطا لدى ماو . 

مثال ، من أقوى النزعات ضمن بعض أحزاب و منّظمات الحركة األممٌة الثورٌة نزعة رؤٌة   -7

رجوازٌة " بٌنما إعتبر ماو نفسه الدولة الجدٌدة على أنّها ثورة " دٌمقراطٌة ب 1949الثورة الصٌنٌة لسنة 

شكال من أشكال دكتاتورٌة البرولٌتارٌا . و نزعة أخرى كانت  1949فى الصٌن التى ترّكزت فى 

تقلٌص مساهمات ماو تسى تونػ فى تطوٌر نظرٌّات الثورة الشٌوعٌة إلى نظرٌاته العسكرٌة و إلى " 

قوٌّة ضمن أحزاب الحركة األممٌة الثورٌة إلى حجب قطٌعة إستراتٌجٌا حرب الشعب ". و وجدت نزعة 

ماو مع نظرٌة ستالٌن و ممارسته بصدد طبٌعة المجتمع اإلشتراكً و طبٌعة التخطٌط اإلقتصادي 

اإلشتراكً و اإلختالؾ بٌن نقد اإلشتراكٌة و أعداء اإلشتراكٌة و توضٌح عالقة الماركسٌة بالعلوم 

ركسٌة " تشمل لكنّها ال تعّوض " ، و كذلك قطٌعته مع المادٌة المٌكانٌكٌة األخرى و صٌؽة ماو بأّن الما

 فى الفلسفة و المٌتافٌزٌقا لدى ستالٌن إلخ . 

دون هذه القطٌعات ، لم ٌكن ماو لٌقدر على تطوٌر فهم أكثر تقدّما و علمٌة لطبٌعة المجتمع اإلشتراكً و 

شتراكً كان نوعٌا أكثر تقدّما من المجتمع اإلشتراكً دٌنامٌكٌته و حدوده و على قٌادة بناء مجتمع اإل

األّول ) اإلتحاد السوفٌاتً (. و كان فهم أحزاب الحركة األممٌة الثورٌة لمساهمات ماو تسى تونػ 

النظرٌة و العملٌة التى أحدثت قطٌعة وقفزة فى النظرٌات الشٌوعٌة وتقدّمت بؽهمنا لطبٌعة الثورة 

س . فمثال كانت ؼالبٌة األحزاب فى الحركة الشٌوعٌة العالمٌة تنظّر للثورة الشٌوعٌة ، كان ؼٌر متجان

الثقافٌة فى الصٌن كتطبٌق ل " الخّط الجماهٌري " أو " الدٌمقراطٌة " ) على سبٌل المثال أحزاب و 
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 منّظمات من النٌبال و الهند كانت ضمن الحركة األممٌة الثورٌة (. و بالفعل ، كانت الثورة الثقافٌة

البرولٌتارٌة الكبرى ثورة لمنع إعادة تركٌز الرأسمالٌة فى الصٌن و لضمان أن ٌبقى على الطرٌق 

المؤدٌّة إلى الشٌوعٌة . و قد شدّد ماو تسى تونػ على أّن الهدؾ الجوهري للثورة الثقافٌة كان تثوٌر 

تحرٌفٌة و تفهم لماذا ال تفكٌر جماهٌر الشعب على نطاق واسع حتة تستطٌع أن تمٌّز بٌن الماركسٌة و ال

ٌزال خطر إعادة تركٌز الرأسمالٌة قابما فى ظّل اإلشتراكٌة . صلب الحركة األممٌة الثورٌة ، تّم تلخٌص 

ًّ ، لكن حتى على ذلك  تجربة دكتاتورٌة البرولٌتارٌا فى اإلتحاد السوفٌاتً و الصٌن على مستوى أول

ٌنقد ماو لعدم  حركة األممٌة  الثورٌة  بٌان القسما من المستوى وجدت مقاومة شدٌدة . و مثال ذلك أّن 

مبادرته بتشكٌل أممٌة شٌوعٌة وقع تحدٌّه بقّوة . بالضبط منذ البداٌة وجد صراع حاد حول تلخٌص 

    المؤتمر السابع للكومنترن الذى قّسم خالل الفترة المؤدٌّة إلى الحرب العالمٌة الثانٌة اإلمبرٌالٌٌن إلى 

" دٌمقراطٌٌن " و " فاشٌٌن " و أوكل لشٌوعًٌ العالم مهّمة التوّحد مع " اإلمبرٌالٌٌن الدٌمقراطٌٌن " و 

عمالبهم ) ومثال ذلك بالنسبة للشٌوعٌٌن فى الهند الوحدة مع اإلستعمار البرٌطانً و اإلقطاعٌٌن الهنود(. 

ٌة ، ما أدّى إلى إستنتاجات سٌاسٌة و ُوجدت إختالفات نظرٌة هامة كذلك حول موضوع ما هً اإلمبرٌال

متباٌنة بشأن طبٌعة الطبقات الرجعٌة و مختلؾ شرابح البرجوازٌة فى البلدان التى تهٌمن علٌها 

اإلمبرٌالٌة .  وسجلنا نزعات ضمن أحزاب الحركة األممٌة الثورٌة نحو تقلٌص مفهوم " اإلمبرٌالٌة " 

قة العضوٌة اإلمبرٌالٌة بالنظام الطبقً المتشّكل فى البلدان إلى مجّرد " عدّو أجنبً " دون إستٌعاب العال

التى تهٌمن علٌها اإلمبرٌالٌة و الطبقات الحاكمة فى تلك البلدان. و بالنتٌجة ، وقع النظر إلى البلدان التى 

تهٌمن علٌها اإلمبرٌالٌة ككتلة متجانسة مقابل البلدان اإلمبرٌالٌة . و ظهرت إختالفات لٌس فقط حول 

كً نجعل  –الصٌػ النظرٌة و إنّما أٌضا حول كٌؾ ٌرى الشٌوعٌون الثورات اإلشتراكٌة للقرن العشرٌن 

 الماضً ٌخدم المستقبل . 

الخبٌر بعلم اإلنسان و العالم بعلم معاٌش اإلنسان فى األزمان  مثال ، ٌمكن أن نحٌل على جهود -8

ة لمفاهٌم داروٌن للتطّور ، لم ٌقبل عدٌد ستٌفث جاي ؼولد الذى حاول تطوٌر خالصة جدٌدالقدٌمة 

" بنقد  اإلاله إنخداع) على ؼرار رتشارد دوكٌنس ، مؤلّؾ كتاب جٌّد عنوانه "  األرتودكسٌٌنالدارونٌٌن 

ؼولد لنقابص الفهم النظري الداروٌنً للتطّور . لكن مقاربتهم  لم تكن ؼولد قد رمى بداروٌن عرض 

د لنظرٌة داروٌن و كّل ما حّؾ بها من نقاشات و مواضٌع . و بعض ألّن لدٌهم فهم جٌّ  –الحابط ! 

العلماء اآلخرٌن الذٌن كانوا ؼٌر قادرٌن على معارضة نقد ؼولد العلمً هاجموه إٌدٌولوجٌّا قابلٌن إّن 

ؼولد ٌسعى لفرض منهجٌة ماركس على نظرٌة التطّور . لكن الواقع هو أنّه دون تطوٌر فهم معارضٌها 

ن ذلك ، ستكون هذه النظرٌة عرضة لهجمات معارضٌها. و أهّم من ذلك ، سٌكون لهذا تأثٌر . و أهّم م

سلبً على األبستٌمولوجٌا و المنهجٌة العلمٌٌن ،و على النظرة للعالم ، و ستأثّر نهابٌّا فى العلوم الطبٌّة 

 أٌضا . 

ثّلً الكومنترن قدحلّلوا التٌارات " و كٌؾ أّن مم عشرة أٌّام هّزت العالمأنظروا الكتاب أو الفلم "  -9

 اإلسالمٌة فى الجمهورٌّات السوفٌاتٌة آلسٌا الوسطى . 

حزب العّمال  على سبٌل المثال ، أنظروا النقاش بٌن سامً رمضانً و سٌمون عّساؾ من -10

 اإلشتراكً فى برٌطانٌا : 

http://socialistworker.co.uk/art.php?id=27876 

http://socialistworker.co.uk/art.php?id=27876
http://socialistworker.co.uk/art.php?id=27876
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" مجموعة األربعة " هو المصطلح الذى إستعمله التحرٌفٌون الصٌنٌون لإلشارة إلى القادة  -11

ٌوان و  –شٌاو ، ٌاووان  -الماوٌّون األربعة فى الحزب الشٌوعً الصٌنً ) تشانػ تشنػ ، تشانػ تشن

اق ماو فى قٌادة الثورة الثقافٌة البرولٌتارٌة الكبرى فى السنوات ٌوان ( الذٌن كانوا رف –وانػ هونػ 

و وقعت محاكمتهم .و  1976. و قدوقع إٌقافهم إثر إنقالب عسكري بُعٌد وفاة ماو فى 1966-1976

نقلت فى وسابل اإلعالم العالمٌة وقابع هذه المحاكمة على انّه حدث عالمً مهّم.و تزامنت جلسات 

لدنك سٌاو بٌنػ ) القابد التحرٌفً الذى إستولى على السلطة فى الصٌن ( إلى والٌة المحاكمة مع زٌارة 

تشٌاو ) منظّر –واشنطن و إعالن " برامج اإلصالح اإلقتصادي ". تشانػ تشنػ ) زوجة ماو ( و شنػ 

قٌادي فى الحزب الشٌوعً الصٌنً ساهمت أعماله إلى حدّ كبٌر فى تطوٌر الماوٌة ( تمّسكا بصالبة 

 مواقفهما و فقدا حٌاتهما فى السجن . و اإلثنان اآلخران إعتذرا و بعد فترة من الزمن أطلق سراحهما. ب

" ما نراه فى نزاع هنا بٌن الجهاد من جهة و ماك العالم / ماك الحروب ٌحلّل بوب أفاكٌان : "  -12

المستعَمرٌن و المضطَهدٌن من جهة أخرى ،هً شرابح تارٌخٌّا عفا علٌها الزمن ضمن اإلنسانٌة بٌن 

ضد الشرٌحة الحاكمة للنظام اإلمبرٌالً عفا علٌها الزمن تارٌخٌّا . و هذان القطبان الرجعٌّان ٌعّزز كّل 

نب واحد من هذٌن القطبٌن منهم اآلخر ، حتى بٌنما ٌعارض الواحد منهم اآلخر . إن وقفت إلى جا

 ثنٌن . تنتهى إلى تعزٌز اإل ،هما الزمن "لٌعفا عالذٌن "

و فى حٌن أّن هذه الصٌؽة هاّمة جدّا و حٌوٌة لفهم الكثٌر من الدٌنامٌكٌة التى تدفع األشٌاء فى العالم 

فى هذه الفترة ، فى نفس الوقت ٌجب أن نكون واضحٌن حول من من هاتٌن القّوتٌن اللتٌن " عفا 

نسانٌة : إنّها " الشرٌحة علٌهما الزمن تارٌخٌّا " قد تسبّبت فى أكبر األضرار و تمثّل تهدٌدا أكبر لإل

 .الحاكمة للنظام اإلمبرٌالً التى عفا علٌها الزمن تارٌخٌا " و بوجه خاص اإلمبرٌالٌون األمرٌكان " 

 ) " التقدّم بطرٌقة أخرى " (.  

" ،  لٌس بوسع العصافٌر أن تلد تماسٌحا لكن اإلنسانٌة بوسعها أن تتجاوز األفقبوب أفاكٌان ؛ "  -13

 .   2011مارس  8بناء حركة من أجل الثورة " ، الثورة ، :" 2الجزء 

 . 1972أكتوبر  27،  مجلة بٌكٌن" تجاوز التجرٌبٌة " ،  -14

، مجلّة الحزب الشٌوعً النٌبالً )  " العامل "بابوران باتاراي ، " الدولة الجدٌدة " فى مجلّة  -15

اللجنة التنفٌذة للحزب الشٌوعً النٌبالً ) . باتاراي و براشندا كانا عضوٌن فى 2004الماوي(، فٌفري 

الماوي ( . و فى هذا المقال ، ٌقٌم باتاراي تجربة دكتاتورٌةالبرولٌتارٌا فى البلدان اإلشتراكٌة أي 

اإلتحادالسوفٌاتً و الصٌن على أنّها سلبٌة و ٌصّرح بأّن الدولة اإلشتراكٌة المستقبلٌة ٌجب أن تمأسس 

زاب مختلفة . وٌضع هذا المقال الدٌمقراطٌة الواسعة ) بما فً ذلك التنافس التنافس اإلنتخابً بٌن أح

اإلنتخابً ( فى موقع المركز فى الفترة اإلنتقالٌة اإلشتراكٌة و ٌقول إّن هذه الدٌمقراطٌة الواسعة ستكون 

ٌة ، ٌجب حّل " ضمانا " للحٌلولة دون إعادة تركٌز الرأسمالٌة . و ٌتمادى لٌقول إنّه بعد إرساء اإلشتراك

الجٌش النظامً و تعوٌضه بملٌشٌا . وهو ٌؽدّ كمونة بارٌس باإلنتخابات المباشرة و إقالة الموّظفٌن 

تجربة إٌجابٌة أكثر من تجربة دكتاتورٌة البرولٌتارٌا فى اإلتحاد السوفٌاتً و الصٌن . و هذه النظرة 

 29)  الثورةمن  160األمرٌكٌة فى العدد حلّلها و نقدها الحزب الشٌوعً الثوري ، الوالٌات المتحدة 

( . و تجب اإلشارة إلى أّن الحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي ( قد ؼٌّر إسمه إلى الحزب  2009مارس 

 .2009الشٌوعً النٌبالً الموّحد ) الماوي ( سنة 
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 .1942" ، فٌفري  أسلوب الحزب فلنقٌّمماو تسى تونػ ، المجلّد الثالث "  -16

، المجلّد  1951األعمال المختارة لكارل ماركس و فردرٌك إنجلز باألنجلٌزٌة دار التقدّم ، موسكو  -17

 .  15الثانً ، ص 

 . 29، ص  1973، منشورات باللؽات األجنبٌة ، بٌكٌن  " ما العمل ؟ "لٌنٌن ،  -18

 . 20المصدر السابق ، ص -19

 المصدر السابق .  -20

ون براشندا و باتاراي إلى أوروبا و نّظموا لهما دروسا فى " الدٌمقراطٌة " مثلما إستدعى اإلمبرٌالٌ -21

فعلوا مع قادة جبهة فرابندو مارتً للتحّرر الوطنً فى السلفادور . ما هً نظرة براشندا للنٌبال ؟ لقد قال 

سرا لم تصبح كذلك هو نفسه إنّه ٌرٌد تحوٌل النٌبال إلى سوٌسرا آسٌا ! و ٌعلم تقرٌبا الجمٌع بأّن سوٌ

بفضل لبنها و جبالها . سوٌسرا مركز من أهّم المراكز البنكً و اإلستثمارٌة المالٌة لبلنظام الرأسمالً 

العالمً . و حلم النهار هذا الباعث على الشفقة مجّرد إنعكاس للوضع الذهنً للبرجوازٌة السٌّبة السمعة 

الماضً شٌوعٌّا له ُمثل علٌا أممٌة ملهمة . الثورة النٌبالٌة  للبلدان التى تهٌمن علٌها اإلمبرٌالٌة . كان فى

قد إستنهضت و نّظمت مبات آالؾ النساء و الرجال العّمال و الفالحٌن و المثقّفٌن الذٌن كانوا على 

إستعداد للقتال و حٌاتهم على أكّؾ أٌدٌهم لإلطاحة بالنظام الرأسمالً اإلضطهادي و اإلستؽاللً. و قد 

و ألهم مالٌٌن اآلخرٌن داخل النٌبال ذاتها و فى الهند و عبر كافة المنطقة و العالم . و قد وقع  زرع األمل

إجهاض هذه الثورة وهً فى منتصؾ الطرٌق من قبل الطرٌق التحرٌفً لقٌادتها . و عندما أخذ هذا 

 خطّ هذه القٌادة .  الحزب فى التراجع ، كان أكبر دعم للثورة فى النٌبال و الطرٌق األممً الوحٌد قتال

( تدرس الجذور الفلسفٌة لإلنحرافات 1987" )  الخطابات الفلسفٌة األربعةوثٌقة عنوانها "  -22

اإلنتهازٌة الٌمٌنٌة ألتحاد الشٌوعٌٌن اإلٌرانٌٌن قلنا : " حتى عندما ٌخوضون نضال تحّرر وطنً ، ٌمثّل 

مثّلو و طلٌعة البرولٌتارٌا العالمٌة فى كّل بلد . الشٌوعٌون المجتمع الشٌوعً المستقبلً . و الٌوم هم م

هنا ٌمكن أن نرى بوضوح جاذبٌة ودفع إحترام ما ٌوجد و فقط المناورة ضمن هذا اإلطار ... فى كّل بلد 

مضطهد من السهل للؽاٌة للشٌوعٌٌن أن ٌصبحوا مثل الدٌمقراطٌٌن الثورٌٌن . لٌس ألنّهم ال ٌفكّرون فى 

ن أّن األممٌة شًء سًء. المسألة هً أّن عملهم فى صفوؾ الجماهٌر ٌُقدّم بلؽة الشٌوعٌة أو ٌعتقدو

السلطة السٌاسٌة و الثورة الدٌمقراطٌة الجدٌدة ،و اإلستقالل الوطنً عن اإلمبرٌالٌة إلخ ...و عادة ما ٌتّم 

 نسٌان هدؾ كّل هذه األشٌاء ...".

نوفمبر  28، 218عدد  الثورة" الثورة و الدولة " ، ..." الجزء األّول :  العصافٌربوب أفاكٌان ، "  -23

2010  . 

 رسابل الحزب الشٌوعً الثوري إلى الحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي (  -24

http://www.revcom.us/a/160/Letters.pdf 

 ؛  2009مارس  29،  160عدد  الثورة

خّطٌن صلب الصراع و فى النٌبال الماوٌة الثورة كتاب " ضمن و بالعربٌة ترجمة شادي الشماوي ، 

 .على األنترنت بمكتبة الحوار المتمدّن "الحركة األممٌة الثورٌة 
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 " ، أرشٌؾ سربداران  لوالب نحو األسفل للثورة فى النٌبالالجزء األّول من وثٌقة "  -25

 http://www.sarbedaran.org/archives/etelaiye/rcp2nep2009f_p1.htm 

 

 رسابل الحزب الشٌوعً الثوري إلى الحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي (  -26

http://www.revcom.us/a/160/Letters.pdf 

 ؛ 2009مارس  29،  160عدد  الثورة

خّطٌن صلب الصراع و فى النٌبال الماوٌة الثورة كتاب " ضمن و بالعربٌة ترجمة شادي الشماوي ،  

 .بمكتبة الحوار المتمدّنعلى األنترنت  " الحركة األممٌة الثورٌة

 المصدر السابق .  -27

أنظروا رسابل الحزب الشٌوعً الثوري إلى الحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي ( و رسالة الحزب  -28

الماوي ( إلى الحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي ( ، نوفمبر  -اللٌنٌنً  –الماركسً )  اإلٌرانًالشٌوعً 

2006  . 

http://www.cpimlm.com/showfile.php?cId=&tb=hagh3_s&Id=369&pgn=1 

 ؛  40عدد حقيق ات   نصر  عظٌم أم خطر عظٌم !" :ثورة النٌبالو أنظروا أٌضا " 

خّطٌن صلب الصراع و فى النٌبال الماوٌة لثورة اضمن كتاب " و بالعربٌة ترجمة شادي الشماوي 

 على األنترنت بمكتبة الحوار المتمدّن . "  الحركة األممٌة الثورٌة

إعادة تنظٌم الحركة األممٌة  ،و الٌوم هناك مجموعة تنادي ب" 2011كتب هذا الجدال فى جوان  -29

الثورٌة " وهً متكّونة من الحزب الشٌوعً ) الماوي ( األفؽانً و الحزب الشٌوعً الهندي ) الماركسً 

اللٌنٌنً ( نكسلباري ،و الحزب الشٌوعً اإلٌطالً الماوي و آخرون . إنّهم ٌعارضون الحزب  –

الجدٌد فى النٌبال الذى ٌهدؾ إلى إعادة تنظٌم  الشٌوعً النٌبالً الموّحد ) الماوي ( و ٌساندون الحزب

الحزب الشٌوعً النٌبالً ) الماوي ( و ٌقوده بعض القادة السابقٌن للحزب الشٌوعً النٌبالً الموّحد      

) الماوي (  الذن قطعوا مع حزب براشندا / باتاراي . و قادة هذا الحزب الجدٌد ٌعتقون أّن السبب 

فى النٌبال كان " خٌانة براشندا " و لٌس الخّط السٌاسً و اإلٌدٌولوجً الذى األساسً لتراجع الثورة 

طّوراه و تبنٌّاه معا . خطّ قادة الحزب الجدٌد إنتقابً للؽاٌة إلى درجة أنّه ؼٌر قادر على رسم خطّ تماٌز 

جرٌدة الثورة واضح مع قادتهم التحرٌفٌٌن و المعادٌن للثورة . لمزٌد المعلومات أنظروا تقرٌرا صدر فى 

 حول المؤتمر التأسٌسً لهذا الحزب الجدٌد .

 http://www.revcom.us/a/296/critical-crossroads-in-nepal-en.html 
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