
 

 بیان الحزب الشیوعي الثوري ، الوالیات المتحدة األمریكیة

 سبتمبر 2008

    

 بشكل وفقھا یتصرف التى الحیاة وطریقة ظلھ فى نعیش الذى الراسمالي النظام ھذا ثابت، بشكل آذاننا بھ تصّم ما عكس على   
. إغتراب حالة فى اإلنسانیة من العظمى الغالبیة جعل فى بقوة تتسّب لحظة فى أو ثابت  

  ال یمثل أفضل عالم ممكن، و ال العالم الممكن الوحید. الطرق التى سار فیھا قطار الحیاة الیومیة ، لقرون وألفیات، وترتب 
 و الدمار و العنف و المھانة و والمعاناة باإلضطھاد ، وروحیا جسدیا سحقھا و اإلنسانیة من الساحقة الغالبیة إغراق عنھا

الحجاب المظلم من الجھل والخرافة، ال تعزى إلى خطإ إقترفتھ ھذه اإلنسانیة المعانیة وال یعزى ل"إرادة " إاله أو آلھة غیر 
 اإلنساني المجتمع تطّور لطریقة وإنعكاس تعبیر ھذا كّل . تغییرھا یمكن ال ثابتة" إنسانیة طبیعة "عن ناجما لیس و ، موجودة

 السنین آلالف حدث ما أن حیث نقطة إلى اإلنسانیة جلب الذى التطّور ھذا لكن...واإلضطھاد اإلستغالل ھیمنة ظّل فى اآلن إلى
 السالسل یكسروا أن تفاعلھم فى شیئ كّل وقبل ، فردیا البشر فیھا ممكنة تماما مختلفة حیاة طریقة وحیث یتوقف أن یجب
.بالكامل یلھاتخ یتّم لم حتى أو مسبوقة غیر طرقا وینتھجوا بشموخ وینھضوا للتقالید الثقیلة  

  I / الظالم الطویل واإلختراق التاریخي :

 إلى اإلنساني المجتمع وإنقسام الرجال قبل من النساء على المنّظمة الھیمنة فیھا بما ، واإلجتماعیة  اإلقتصادیة العالقات إن
 فقط لیس صغیرة جموعةم فیھ تحتكر وضع. البشر صفوف فى دائما موجودة تكن لم ، متناقضة مصالح ذات مختلفة طبقات
 تحتكر بینما آخر، أو بشكل سیطرتھا، تحت كعبید العمل على ضخمة أعدادا تجبر وبذلك ذاتھا العیش وسائل أیضا ولكن الثروة
 والثقافیة الفكریة الحیاة على السیطرة ھذه و اإلستغالل ھذا فرض ووسائل السیاسیة السلطة الصغیرة المجموعة تلك

 أن المقّدر من ولیس. اإلنساني للمجتمع مالزما جزءا الوضع ھذا یكن لم والذّل، بالجھل الساحقة لغالبیةا على للمجتمع،حاكمة
 السنین آالف قبل ظھرت التى اإلضطھادیة اإلنقسامات فھذه . اإلنسانیة بقیت ما ببعض بعضھم ھذه البشر إرتباط طریقة تبقى

 أھّم نسبیا صغیرة مجموعات من تشّكلت والتى السنین آلالف ذاتھا ھي وجدت المشاعیة المجتمعات من مبّكرة أشكاال معّوضة
. جدیدة أجیال ولتنشأة حاجیاتھا لتلبیة بتعاون وتعمل مشتركة ممتلكاتھا  

 فوق متفّوق موقع عن للبحث الناس لدى " الطبیعیة المیول "بعض مرّده لیس البدائیة المشاعیة المجتمعات ھذه إنحالل   
 من" عرق"أو النساء إلخضاع الرجال لدى مفترضة" وراثیة جینیة إستعدادات "إلى ال و حسابھم، على" قّدمالت "و اآلخرین
 البدائیة المشاعیة المجتمعات من أناس إلتقى عندما أحیانا نزاعات ھناك كانت أنھ شّك ال. أخرى" أعراق "ونھب لغزو الناس
 مؤسساتیة إضطھادیة بإنقسامات تتمّیز لم المجتمعات ھذه أن بید ، بینھم فاتاإلختال بین التوفیق على بسھولة قادرین یكونوا ولم

 كسادة المجتمعات تلك فى البعض یرّكز أن فكرة ، المشاعیة المجتمعات تلك فى للناس بالنسبة. الیوم جّدا لدینا مؤلوفة صارت
. وشنیعة غریبة ستبدو كانت ، لفائدتھم العمل على اآلخرین بإجبار والقّوة الثروة على الحصول عن یبحثون و ، اآلخرین على

 التفاعل فى الناس طرق تغییر فى تسبب الناس بین اإلضطھادیة اإلجتماعیة العالقات و الطبقیة اإلنقسامات ظھور ، باألحرى
 وتنشأة لتناسلوا للحیاة المادیة المتطلبات إلنتاج الناس ھؤالء تنفیذ طرق تغییر فى بخاصة و" الخارجي "الطبیعي المحیط مع

. الجدیدة األجیال  

 ككّل، المجتمع من بدال أفرادا أن بحیث بطریقة اإلنتاج وإعادة اإلنتاج ھذا تنظیم تنفیذ بدایة مع الخصوص، وجھ وعلى    
 الناس إستقرار مع وبالخصوص الحیاة، قید على البقاء ضرورة مجّرد عن الفائض المجتمع، إنتاج فائض على یسیطرون بدؤوا
 وفیھ طویل لیل أتى ثّم إستقروا أین األرض على الزراعي اإلنتاج فى شرعوا األرض من المعینة القطع على دائم بشكل ریباتق

 قدرھم یتشكل ومن المجتمع إتجاه تقریر فى حاسم دور لھم من ، ومحكومین حكام وضعفاء، أقویاء وعبید، سادة إلى البشر ُقّسم
. المصیر ذلك تقریر فى فّعال دور لھم لیس بینما حتى الطریقة بھذه  
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 وحروب واإلغتصاب العبودیة حیث مغایرة بحیاة الناس ،حلم اإلنسانیة من الغالبة لألغلبیة الظالم من السنین آالف وعبر   
 وجد مختلف لعالم التوق وھذا". اإلنساني الوضع "تشكیل عن الیأس و والمعاناة الحیاة مدى اإلغتراب ینتھي و تنتھى النھب
 على تسیطر أن المفترض من آلھة أو إاله عن العالم وراء ما فى والبحث الدینیة، الخیاالت من متنوعة أشكال فى عنھ التعبیر
 معاناة تحّملوا الذین یكافئ ،سوف حیاتھ فى ذلك یكن لم إن ، مستقّلة أخرى حیاة فى أنھ المفترض من الذى و اإلنسان مصیر
 وإنتفاضات تمّردات حدثت إذ العالم ھذا فى األمور تغییر محاوالت أیضا وجدت ولكن. األرض على عیشھم زمن النھائیة
 وسقطت. ھائل حّد إلى تغیرت المجتمعات بین والعالقات المجتمعات فیھا ثورات وحتى مسلحة ونزاعات جماھیریة وھزات
 تّمت بینما السنین، وآالف لمئات لكن.ینواإلقطاعی النبالء العبید بمالكي اإلطاحة جرت كما ملكیة بأنظمة وأطیح حكومات
 بحكم مجموعة حكم إستبدال جرى ، الصراعات ھذه فى أن النتیجة كانت ، إرادة بغیر أو بإرادة الناس عدید بحیاة التضحیة
 والسلطة الثروة تحتكر المجتمع من صغیرة مجموعة ظلت آخر، أو بشكل و ، واإلضطھادیین اإلستغاللیین من أخرى مجموعة

 اإلمبراطوریات الدول مع حروبا وتكرارا مرارا وشاّنة الغالبة الغالبیة ومضطھدة مھیمنة الثقافیة، و الفكریة والحیاة لسیاسیةا
. المنافسة  

 أن إلى... وكفاحھا تضحیاتھا من بالرغم اإلنسانیة لجماھیر جدید نھار ضوء یظھر لم إذ جوھریا حالھ على ذلك كل وظّل   
 حّد وضع إمكانیة كذلك ولكن الرغبة فقط لیس جّسد الذى الشعب نھوض : بقلیل سنة مائة من أكثر قبل یاجذر جدید شیئ برز
 ،1871 فى. العالم من مكان كل فى ، البشر ضمن الھّدامة العدائیة النزاعات وجمیع واإلضطھادیة اإلستغاللیة العالقات لكافة
 مستَغلین طویلة لفترة كانوا الذین فرنسا،الشغالون عاصمة فى نالشغالو ،نھض وألمانیا" ھم"حكومت بین حرب خضّم فى

 فقط وجدت التى باریس كمونة ھذه كانت. اإلنساني المجتمع من جدید شكل وتأسیس السلطة إلفتكاك ،نھضوا ومذلین ومفقرین
 النھایة فى تلغى فیھ یوعيش لمجتمع جنینیا شكال مثلت أنھا إآل غیر، ال قصیرین شھرین دامت والتى فرنسا من الجزء ذلك فى

 جریئة محاولة فى اآلالف وذبح القدیم النظام وقوة وزن بفعل الكمونة وسحقت. الناس بین واإلضطھادیة الطبقیة اإلنقسامات
 وإن تجلى والدرب فُُتح الطریق ، جدید عالم بإتجاه األولى الخطوات أن بید. الكمونة على لإلبقاء مجدیة غیر النھایة فى لكنھا

.حینھا خاطفة صفةب  

 خالل من علمیة ،صیغة وإضطھاد إستغالل دون ، رادیكالیا جدید عالم إمكانیة صیغت ، باریس كمونة أحداث قبل وحتى   
 ، نفسھ ماركس ذلك وضع وكما. الشیوعیة الحركة مؤسسا إنجلز فریدیریك ، ومعاصره معاونھ مع سویة ، ماركس كارل عمل

  : الكمونة قبل فقط سنوات

)1"(عملیا ینھار أن قبل یتوقف القائمة للظروف الدائمة للضرورة النظري اإلعتقاد فإن ، الداخلیة العالقة تدرك عندما "  

 المھیمن الشكل صار الذى الرأسمالي للنظام" الداخلیة العالقات "فقط لیس وكشف علمیا نّقب إذ ماركس فعلھ ما وھذا   
 األشكال وبقیة الرأسمالیة بین" الداخلیة العالقات "أیضا وإنما العالم، من كبیرة قمناط یستعمر وكان أوروبا فى لإلستغالل
 وجود فى أو الرأسمالیة إستمرار فى سواء " دائمة ضرورة "ل وجود ال أنھ بّین بذلك وبقیامھ اإلنساني المجتمع من السابقة
 نظریا أّسس ما للواقع، البشر فھم فى عمیقا اقاإختر ذلك فكان. للغالبیة البعض وإضطھاد إستغالل على قائم آخر مجتمع
.كافة العالم عبر الناس بین والعالقات اإلنساني للمجتمع مسبوق غیر لتثویر عملیا ،عالمي تاریخي إلختراق  

 وإرادات أفكار تقّررھا ،ال المجتمع فى الناس بین العالقات و اإلنساني المجتمع أن ھو جوھریة ماركس إكتشافات أكثر   
 وإعادة إنتاج فى الناس یواجھھا التى الحاجة تقّررھا بل خیالیة، خارقة بكائنات أو البشر من بأفراد األمر    تعّلق ،سواء ألفرادا

إنتاج المتطلبات المادیة للحیاة و طریقة ترابط الناس والوسائل التى یستعملونھا ، لتلبیة تلك الحاجة. وفى عالم الیوم ، بالتقنیة 
 الیسیر من -للحیاة األساسیة المتطلبات إلنتاج العملیة السیرورة عن أبعدوا الذین بأولئك وبالخصوص - المتوفرة طّورالت العالیة
 المجتمعات تستطع لم وإذا ) ذلك إلى وما والنقل السكن و الغذاء ( المتطلبات تلك لتلبیة اإلنتاجي النشاط ُینجز لم إذا أنھ نسیان

 سیره یعتبر والذى المجتمع فى یستمّر ما كافة وأن الحیاة تقریبا ستتوقف فبالتالي ، الخاصین فرادھاأ إنتاج تعید أن اإلنسانیة
 المعقدة الطبقات تلك كافة فى التوغل وكان. ممكنا ذلك یكون لن" عادیة "تمضى المجتمع فى األمور أن طالما بدیھیا تقریبا
 عظیما مكسبا اإلنساني المجتمع لسیر الضروري الصمیم و التحتیة البنیة لھذه اإلجتماعي التنظیم و اإلنساني التاریخ لتطّور

. ماركس من أممیة ومساھمة  

   لكن ماركس أثبت أیضا أن ،فى أي وقت كان ، مھما كانت الوسائل المستعملة فى إنتاج و إعادة إنتاج المتطلبات المادیة 
للحیاة ( مھما كانت طبیعة قوى اإلنتاج – األرض والمواد األولیة و التقنیة ، سواء البسیطة أو المعقدة، والناس ذاتھم بمعارفھم 
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وقدراتھم-) ھي التى تقّرر باألساس وفى النھایة طریقة تنظیم الناس وعالقات اإلنتاج التى یدخل فیھا الناس لكي یستعملوا على 
 كانوا مھما أفراد نزوات أو إرادة مسألة لیست ھذه اإلنتاج عالقات أن ماركس أثبت أخرى، ومّرة. اإلنتاج قوى وجھ أفضل
 تقنیة كانت إذا المثال، سبیل على. معّین زمن أي فى اإلنتاج قوى طابع مع أساسا تتوافق أن بالضرورة ینبغى وإنما أقویاء

 لمتكونةا المجتمعات فى وجدت الحدیثة، اإلقتصادیات فى محوریة الیوم ھي التى العالقة ذات اإلنتاج وسیرورات المعلوماتیة
 الحیاة طریقة وھي ،) سكانھا لحجم نسبة ( شاسعة مناطق فى وتصطاد الكأل عن تبحث التى الناس من صغیرة مجموعات من
 طریقة ستتصّدع : المجتمعات تلك طبیعة فى مثیرة تغییرات سیجلب التقنیة ھذه إدخال فإن البدائیة، المشاعیة المجتمعات فى

 التى المزرعة فالحة فى بفعالیة تستعمل أن الحدیثة للتقنیة یمكن ،ال المثال سبیل وعلى وكذلك .داللة ذو بشكل وتتغّیر حیاتھم
 القانوني اإللغاء بعد القرن یناھز ولما العبودیة حقبة أثناء ن المتحدة الوالیات جنوب فى العیش لطریقة الفقري العمود كانت

 لكن التقنیة من منخفض بمستوى تمّیزت الزراعیة الفالحة فتلك . عشر التاسع القرن عشرینات فى األھلیة الحرب عبر للعبودیة
 و: والمزارعین بالریع بالمزارعین ذلك وبعد العبید من الكبیرة باألعداد أوال المركز العمل على بالتعویل ینجز كان العمل
 قّوض قد ، الخصوص وجھ على الثانیة یةالعالم للحرب الموالیة الفترة فى ، الحقیقة وفى" اللیل حتى الفجر "من الشاق الكدح
 نظام فأوسع، أوسع نطاق على ، والحاصدات اآللیة والزراعة الجرارات سیما ،ال الجنوبیة الزراعة إلى الجدیدة التقنیة إدخال

الزراعة القدیم وكان الحافز الرئیسي فى دفع عدید السود الذین قیدوا سابقا إلى األرض بشكل أو آخر ، خارج األرض نحو 
 إلنھاء النضال شّن أساسھا على التى المادیة القاعدة من ھاما جزءا شّكل ، ،بدوره ھذا و. الجنوب مدن وكذلك الشمال مدن
 وبطوالت تضحیات عبر نضال وھو – آخرین عنصري تفّوق ودعاة كالن للكلوكلوكس المفتوح واإلرھاب القانوني المیز
 أن یستطع ولم یضع لم أنھ ولو ،حتى خاصة بصفة السود موقع فى ،و األمریكي معالمجت فى جدا ھامة تغییرات ،أحدث عظیمة
 الوالیات فى اإلمبریالي – الرأسمالي النظام من وأساسیا تاما عنصرا الیوم ویظّل كان الذى السود إلضطھاد نھایة یضع

)2.(األمریكیة المتحدة  

  ویجسد ھذا حقیقة حاسمة أخرى كشفھا ماركس أال وھي أنھ على أساس عالقات اإلنتاج القائمة فى أي وقت كان سینھض بناء 
فوقي  من السیاسة واإلیدیولوجیا – ھیاكل سیاسیة ومؤسسات وسیرورات وطرق تفكیر وثقافة – یجب جوھریا وستتماشى مع 

 اإلنتاج قوى فى غییراتالت ألن نظرا بأنھ أكثر ماركس وبّین. تعزیزھا و القائمة اإلنتاج عالقات على الحفاظ ستخدم وبدورھا
ستقود إلى ظھور عالقات إنتاج متمّیزة باإلخضاع و الھیمنة فإن المجتمع إنقسم إلى طبقات مختلفة، موقعھا فى المجتمع مستند 

 التى المجتمع فى المجموعة ، إقتصادیا المھیمنة الطبقة طبقات، إلى منقسم مجتمع فى. اإلنتاج سیرورة فى المختلفة أدوارھا إلى
 البنیة على أیضا ستھیمن التى ھي)إلخ األولیة والمواد األرض و التقنیة ( الرئیسیة اإلنتاج وسائل على والسیطرة الملكیة حتكرت

الفوقیة السیاسیة واإلیدیولوجیة. وھذه الطبقة المھیمنة إقتصادیا ستمارس إحتكارا للسلطة السیاسیة التى تتجّسد فى الدولة 
 السلطة إلى وإضافة الجزائیة والمؤسسات القانوني النظام و الجیش وكذلك الشرطة ذلك ومن اسيالسی القمع وسائل وبخاصة
 المجتمع فى سائدة أیضا ھي السائدة التفكیر طرق لذا،". الشرعیة "المسلحة القوات إحتكار فى مركزا تعبیرا تتخذ وھي التنفیذیة

 وإنجلز ماركس ذلك أوضح مثلما ( المھیمنة الطبقة ومصالح نظرة مع ستتماشى الثقافة فى عنھا التعبیر یجرى كما ذلك فى بما
 الطبقة أفكار دائما ھي فترة أي فى السائدة األفكار فإن طبقات، إلى منقسم المجتمع أن طالما"الشیوعي الحزب بیان "فى

).الحاكمة  

    ثّم ما ھو األساس الجوھري وما ھي القوى الكامنة الدافعة لتغّیر المجتمع؟حّلل ماركس كیفیة أنھ عبر نشاط وإبداع الناس ، 
 القائمة اإلنتاج عالقات مع عدائي تناقض فى تطّورت التى اإلنتاج قوى ستدخل معینة نقطة وعند اإلنتاج قوى بإستمرار تتطّور

 ، ماركس ذلك وصف ماك ، النقطة ھذه عند ) ھذه اإلنتاج عالقات مع تتناسب التى واإلیدیولوجیا والسیاسة الفوقیة البنیة ومع( 
 ھدفھا بثورة القیام ینبغى ، الوضع یظھر وحین ، اإلنتاج لقوى وعرقلة قیدا ، شامل بمعنى ، القائمة اإلنتاج عالقات تصبح
. التطّور لذلك أكثر مالئمة تكون اإلنتاج عالقات حیث وضع ،إلیجاد اإلنتاج قوى مستوى إلى ورفعھا اإلنتاج عالقات تثویر

ومثل ھذه الثورة ستدفع إلیھا قوى تمّثل طبقة تجّسد إمكانیة إنجاز ھذا التحویل لعالقات اإلنتاج. ولكن ھذه الثورة یجب وال 
یمكن لھا إال أن تحدث فى البنیة الفوقیة – فى الصراع من أجل السلطة السیاسیة على المجتمع، عبر اإلطاحة بسلطة الدولة 

 إنسجام ،فى ذاتھا الفوقیة البنیة وكذلك اإلنتاج عالقات تغییر من حینئذ یمّكن مما -جدیدة دولة سلطة وإرساء وتفكیكھا القدیمة
.تستعملھا أن وعلى اإلنتاج قوى تماما تطلق أن على وقدرتھا الجدیدة الحاكمة الطبقة مصالح مع  

 واألھداف النظر اتوجھ وذات المختلفة والمجموعات الناس من العدید ،تشمل للغایة معقدة سیرورة ،الثورة وبالطبع   
) اإلنتاج وعالقات اإلنتاج قوى بین ( الكامنة بالتناقضات وعیا أكثر أو أقل یكونون قد الثورة ھذه مثل ینجزون والذین المتنوعة

 الذین أولئك المقدمة إلى تجلبان الدینامیكیة و التناقضات ھذه مثل جعلت التى الدینامیكیة وظھور حاجة تطّورھا أرسى التى
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 ما ھذا. اإلنتاج قوى تطّور مع تنسجم لجعلھا  اإلنتاج عالقات لتحویل الحاجة بموجب جوھریا ویتقّدمون یتقّدموا أن یمكن
 البرجوازیة الثورات أكثر عشر، التاسع القرن وأوائل عشر الثامن القرن أواخر الفرنسیة الثورة ،فى المثال سبیل ،على حصل

 القوى كانت المطاف آخر فى لكن ، الثورة تلك فى شاركت المختلفة اإلجتماعیة موعاتوالمج الطبقیة القوى عدید : رادیكالیة
 التخندق على قادرة كانت التى وھي القدیم، اإلقطاعي النظام من بدال ، الرأسمالي النظام إرساء فى مضت التى ھي السیاسیة

 عالقات لجعل ضروریة وسیلة مّثل ، األساس لكذ على ككل المجتمع وفى اإلقتصاد فى التغییر ھذا ألن جوھریا السلطة فى
.تطّورت التى اإلنتاج قوى مع تنسجم اإلنتاج  

 تاریخ على وطّبقھما ماركس طّورھما الذین األساسیین والمنھج للمبادئ بتوضیح أیضا األمریكیة األھلیة الحرب وتزّودنا   
 و الرأسمالیة : اإلنتاج عالقات من مختلفین بنظامین ّیزینمتم ( لإلنتاج نظامین أن نتیجة باألساس جرت. اإلنساني المجتمع
 بإنتصار إنتھت التى األھلیة الحرب لھذه نتیجة و. البالد نفس ضمن التعایش بوسعھما عاد وما عدائیا نزاعا بلغا ) العبودیة
 وإن حتى ككل، البالد فى مھیمنا الرأسمالي النظام وبات ، العبودي النظام على قضى الشمال، فى ،المرتكزة الرأسمالیة الطبقة

 العقاریین المالكین و األرستقراطیة إدماج إعادة جرت األھلیة، الحرب تلت التى البناء إعادة من قصیرة فترة إثر بالخصوص
 حاكمة،ال الطبقة داخل عظیم تأثیر لذلك كان وبالفعل  قاطبة البالد لھذه الحاكمة الطبقة فى الجنوب فى المتطّورین والرأسمالیین

 العبودیة أشكال وبعض ( العبودیة من ثقال أقّل بالكاد واإلضطھاد اإلستغالل من ألشكال ومجّددا السابقین العبید أخضع بینما
). الرسمي القانوني اإللغاء من طویلة فترة بعد الجنوب، فى سیما ال الوجود فى إستمرت الفعلیة  

 تؤدى لم ذلك مع لكنھا المجتمع فى نوعیة تغییرات أفرزت التى الثورات نفى ان نرى أن یمكن ، التاریخیة األمثلة ھذه ومن    
 یقع أو (المضطَھَدة الشعبیة الجماھیر تقّدم حیث تكّرر قد النمط فإن ، المھیمن الموقع فى مستِغلة طبقة تركیز إلى سوى

 بنسب وُقتلوا ، الحرب تلك فى الشمال جانب إلى قاتلوا السابقین العبید من ألف 200 مثال ( الثورات ھذه فى) بھا التضحیة
 ، والجدد منھم ،القدامى الجماھیر مستغلو جنا المطاف آخر فى ذلك، ورغم) اإلتحادي الجیش فى غیرھم من بكثیر أرفع مائویة

ثمار ھذه التضحیة. وھكذا كان األمر منذ زمن ظھور اإلنقسامات الطبقیة وھیمنة الطبقات المستِغلة تمّیز المجتمع اإلنساني. ھذا 
 كّل ما كان ممكنا... إلى حینھا.

 ، النور إلى أظھرھا التى الدینامیكیة بفعل ، اإلنساني المجتمع تطّور أن كشف ماركس أّن ھو محّرر وھو داللة ذو ماھو   
 فى فقط عرضنا الذى عّقدالم التطّور كافة عبر ، حیث نقطة  بلغنا لقد. ممكنا رادیكالیا مغایر آخر عالم صار فیھ وضع إلى أّدت

 بوسع جوھریا لوفرة مستمرین وتوسیع إیجاد الممكن من تجعل إنتاج قوى اآلن توجد ، للغایة بسیطة بكلمات ھنا عامة خطوط
 وثقافیة فكریة بحیاة أیضا الجمیع تزّود بینما مكان، كل فى للشعب المادیة الحاجیات لتلبیة وتستعملھا تتقاسمھا أن ككل اإلنسانیة

 وفى – بمستطاعھا التقنیة ھذه أن  أیضا لكن عامة بصورة ممكنا ھذا لتجعل تطورت التقنیة كون فقط لیس. إزدیاد فى ناھاغ
 للنظام الجوھري التناقض ماركس وبّین. بتعاون تعمل الناس من واسعة مجموعات قبل من تستعمل أن  - یجب الواقع

 الطریقة بین التناقض : اإلنسانیة على الكبیر الخطر ھذا وبمثل الكبیرة الكلفة هھذ بمثل الیوم، عالم على یسیطر الذى الرأسمالي
. الرأسمالیین من صغیر عدد طرف من فردیا ویملك علیھ یسیطر ُینتج وما اإلنتاج سیرورة وكون اإلنتاج تنفیذ فى المشتركة  

     ومثلما یشّدد على ذلك" القانون األساسي"  لحزبنا :" فى عالم الیوم، إنتاج األشیاء و توزیع المنتجات ینجزه بشكل كبیر 
عدد كبیر من الناس الذین یعملون جماعیا وھم منّظمون فى شبكات عالیة التنسیق. و فى أساس ھذه السیرورة جمیعھا توجد 
البرولیتاریا وھي طبقة عالمیة ال تملك شیئا رغم أنھا قد صنعت ھذه القوى المنتجة ذات الطابع اإلجتماعي الھائل وھي التى 

تشّغلھا. وھذه القوى اإلنتاجیة العظیمة بوسعھا أن توّفر لإلنسانیة لیس تلبیة الحاجیات األساسیة لكّل فرد على الكوكب فحسب 
 سویة یزدھروا أن الناس كّل یستطیع حیث مجتمع... كّلیا المختلفة القیم و اإلجتماعیة العالقات من جملة لھ جدید مجتمع بناء بل
)3."(بالكامل و حقا  

 ومستَغِلین مستِغِلین إلى اإلنسانیة إنقسام وتجاوز الثوریة الوسائل عبر الجوھري الرأسمالي التناقض معالجة أي ھذا إنجاز      
 فى ،  تنفذ التى البرولیتاریا ، جوھریة البرولیتاریا مصالح أكثر مع تتناسب ثورة وھذه. الشیوعیة ھدف ھو ومحكومین، ،حكام
 اإلنتاج وقوى تتناسب اإلنتاج عالقات جعل إمكانیة تجّسد والتى الجماعي ،اإلنتاج الرأسمالیین واإلستغالل السیطرة روطش ظّل

 ، لمصلحتھا ثورة أنجزت التى السابقة الطبقات كافة خالف على لكن . ذاتھم الناس فیھا بما تلك، اإلنتاج قوى إطالق ومزید
فإن البرولیتاریا الثوریة ال تھدف ببساطة إلى تركیز نفسھا وممثلیھا السیاسیین فى موقع الحاكم فى المجتمع ،بل تھدف إلى 

تخطى اإلنقسام اإلجتماعي إلى طبقات، إلجتثاث جمیع العالقات اإلضطھادیة وإلى جانب ذلك إزالة جمیع المؤسسات واألدوات 
 فقط وستنتھى – إلى الثورة ھذه ،تھدف ماركس كذل لّخص ومثلما. آخر جزءا ویضطھد یھیمن المجتمع من جزء عبرھا التى
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 اإلختالفات ھذه علیھا تقوم التى اإلنتاج عالقات وكّل الطبقیة، اإلختالفات كل إزالة" : الكل األربع "یسمى صار ما -حققت إذا
 العالقات تلك مع تتناسب التى األفكار كل وتثویر تلك اإلنتاج عالقات مع تتناسب التى اإلجتماعیة العالقات وكل الطبقیة

 بتحریر فقط نفسھا تحّرر أن یمكن البرولیتاریا أن على بتشدیده ھذا فحوى ماركس أدرك وبقّوة مفید وبإختصار. اإلجتماعیة
  . اإلنسانیة كافة

.اإلنسانیة تاریخ فى حقا وتحریریة جذریة األكثر الثورة الشیوعیة الثورة تمثل ھذا لكّل      

 یصنعون الناس بأن العمیق للفھم ماركس أشار ، إستنتاجاتھ إستقى منھا التى الھائلة التاریخیة التجربة على نظرة إلقاء عند    
 و الظروف خاص وبشكل المادیة الظروف قاعدة على یصنعونھ إنھم. یتمنون التى بالطریقة یصنعونھ ال لكنھم ، التاریخ
 لھذه المتناقضة الطبیعة فى الكامنة للتغییر الممكنة والطرق سابقةال األجیال عن ورثوھا التى الكامنة اإلقتصادیة العالقات
 وتحریر بالثورة القیام "فى األمریكیة، المتحدة ،الوالیات الثوري الشیوعي الحزب رئیس آفاكیان بوب أشار وكما. الظروف
) : األول الجزء " (اإلنسانیة  

 الكتاب فى تكرارا و مرارا علیھا التشدید تّم التى النقاط من واحدة. يالطبیع العالم فى بالتطّور ھنا مقارنة نعقد أن بوسعنا" 
 موجود ھو ما أساس على إّال تغییرات تحدث أن یمكنھا ال التطّور سیرورة أن ھو سكایبراك أردیا ألفتھ الذى التطّور حول
 الواقع مع عالقة وفى أساس على نھضت تغییرات خالل من یحدث أن إال یمكنھ وال یحدث الطبیعي العالم فى والتطّور...بعُد
). 4) (القائمة الضرورة ، أخرى بصیغة أو (القائمة القیود و القائم  

 أنتم حّق وبأي المجتمع؟ تنظیم یمكن كیف لنا لتقولوا أنتم من : سؤال یثیرون الذین على األساسي بالرّد ھذا ویزّودنا   
 لدینامیكیة جوھري فھم عدم تمثل وھي الھدف تخطئ األسئلة ھذه یتّم؟ أن یجب وكیف الممكن التغّیر تملوا أن یجب الشیوعیین
 سؤال یشبھ وھذا . األعّم الوجھ على المادي العالم فى وكذلك اإلنساني المجتمع فى) الممكنة التغییر وطرق ( التاریخي التطّور
 ، ما لحظة ،فى لوحدھم ، األرض حول الطیران على قادرا نسال البشر یلد ال لماذا أو تماسیحا تلد أن الطیور تستطیع ال لماذا

 ، الصلبة األجسام خالل من الرؤیة لھم تخّول سینیة أشعة برؤیة ویتمتعون واحدة وبقفزة الشاھقة العمارات على قافزین
 ولیس ینةمع خصائصا اإلنساني للنسل إن لتقولوا أنتم ومن ؟ التناسل عبر سیحدث الذى ما لتملوا أنتم من : معرفة ویودون
 الطابع ضمن الكامنة الفعلي التغییر إمكانیات ھي وما المادي الواقع ھو ما مسألة لكن" أنتم من "مسألة لیست أخرى؟

 نھائیا القضاء ممكنا المادیة الظروف ،جعلت اإلنسانیة تاریخ فى مّرة ألول : مزدوجة ھنا المسألة. المادي للواقع) المتناقض(
 الواقع من أساس على نشأ الھدف ذلك نحو النضال لتوجیھ النظري والفھم واإلستغالل، ضطھادواإل الھیمنة عالقات على

. اإلمكانیة ھذه وّلد الذى التاریخي وتطّوره المادي  

 على اإلعتماد قاعدة على یحدث أن إّال اإلجتماعیة اإلنتاج لعالقات العالمي-التاریخي التغییر لھذا یمكن ال الوقت، نفس وفى    
 تحقیق أمام العقبات أیضا تجّسد التى لكن اإلمكانیة لھذه الباب تفتح والتى تمّیزھا التى التناقضات و الفعلیة المادیة روفالظ

 الناس من منظمة مجموعة وقیادة المتناقضة الدینامیكیة لھذه علمیین ومقاربة فھما یتطّلب ،وھذا الجذّري اإلجتماعي التغییر
 كافة عبر الشیوعیة نحو التقّدم و التغییر ھذا لتحقیق والصعب المعّقد النضال إنجاز ألجل. المقاربة هوھذ المنھج ھذا إلى مستندة
.العالم أنحاء  

      II / المرحلة األولى من الثورة الشیوعیة :

 للقیادة تفتقر نھالك ، للمستقبل بالنسبة رائدة وكانت اإلنساني التحّرر جبال لصعود أولى عظیمة محاولة باریس كمونة كانت    
 وثّم القدیم النظام من الثورة ألعداء الحتمیة الھجمات مقاومة على للقدرة الضروري العلمي بالفھم تسترشد ولم الضروریة

. واإلیدیولوجیة والثقافیة والسیاسیة واإلجتماعیة اإلقتصادیة : جمیعھا المجاالت فى للمجتمع، شامل تغییر إلنجاز  

 بغیاب اإلستشھاد یحبون علمیین ومنھج بنظرة معالجتھا ،عوض رومانسیة بنظرة الكمونة تجربة شونیناق الذین وبعض    
 أحد الحقیقة فى كان ھذا أن بید. الكمونة مزایا كأحد ماركسیة، ، علمیة نظر وجھة أساس على والموحدة المنظمة القیادة

 ومحاولة القیادة ھذه مثل غیاب. الوجود من قصیرة فترة فقط دبع ھزیمتھا، فى ساھمت التى العوامل أھّم وأحد الكبرى نواقصھا
 الكفایة فیھ بما الكمونة قدرة لعدم الرئیسیة األسباب من سبب ھي مؤسساتیة قیادة أي جوھریا تزیل إلجراءات الفوري التطبیق
 من ، للغایة فظیعا بدا الذى ةالشیوعی الثورة شبح أن وضمان الكمونة إبادة على مصّممة كانت التى المنظمة القوى قمع على
 على الزحف فى الكمونیون أخفق ماركس، أشار ،كما خاص بشكل. أبدا مجّددا ینھض ،لن والمضطِھدین المستِغّلین نظر وجھة
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 وغزت قوتھا تجمیع تعید أن المضادة الثورة إستطاعت لذلك و ، فرساي ، القریبة المدینة فى المضادة الثورة قالع على الفور
 التى الفوریة النتائج من أبعد لكن. السیرورة فى تصمیما مقاتلیھا أكثر من اآلالف وذبحت للكمونة ممیتة ضربة ووجھت سباری

 قید وبقیت المضادة الثورة ھجمات الكمونة ھزمت لو أنھ الواقع وحدودھا، باریس كمونة نواقص عن ھامة، درجة إلى إنجّرت
 مسكت حیث باریس العاصمة فقط ولیس بأسره وتغییرالمجتمع تنظیم إعادة فى حتى مأعظ تحّدیا حینھا ستواجھ كانت الحیاة،
 زال ال بلد فى ، إشتراكیا إقتصادا ، رادیكالیا ومختلفا جدیدا إقتصادا تبني أن علیھا كان. للغایة قصیرة لكن المعة لفترة بالسلطة
 التقالید فى المتجّذرة و العمیقة الالمساواة طىتتخ أن علیھا وكان) فالحین (صغار مزارعین من واسعة بصفة متشكال

 نھضت : وحدودھا الكمونة نواقص تبرز جدید من وھنا. السنین آلالف النساء ربطت التى السالسل سیما ،ال واإلضطھاد
.الكمونة داخل تابع موقع فى ظّلت ذلك ومع عنھا للدفاع القتال وفى الكمونة إنشاء فى وبطولي حیوي بدور النساء  

 ثوري تغییر أنجز ، اإلمبریالیین بین األولى العالمیة الحرب أواسط من بدایة ، باریس كمونة ھزیمة من سنة50 من أقل فى    
 الحاكم كان الذى) الروسي الملك ( بالقیصر الثورة أطاحت إذ الروسیة اإلمبراطوریة یسمى كان ما فى وعمقا جذریة أكثر

 المجتمع على السیطرة وإفتكاك "السلطة فى الفراغ" لملئ سعت التى الرأسمالیة طبقةبال أطاحت ثّم لإلمبراطوریة الوارث
. القیصر سقط عندما  

 فى توفي ذاتھ لینین أن ورغم ، العالم فى إشتراكیة دولة كأول السوفیاتي اإلتحاد نشأ ، لینین قادھا التى الثورة ھذه وخالل   
 من متكررة وھجمات مستمّرة تھدیدات واجھ لمّا ،حتى السوفیاتي اإلتحاد فى راكياإلشت التغییر أنجز بعده عقود لعّدة ، 1924
 النازیة األلمانیة اإلمبریالیة قبل  من السوفیاتي لإلتحاد الھائل الغزو ذلك فى بما وخارجھا، البالد داخل للثورة، المضادة القوى
. البالد فى كبیرا دمارا وأحدثت سوفیاتي مواطن ونملی 20 من أكثر حیاة كلفت التى الثانیة، العالمیة الحرب أثناء  

 التحویل طریق على واإلبحار وتعزیزھا السیاسیة السلطة إلفتكاك األولى العظیمة خطوتھا فى ، الروسیة للثورة قیادتھ فى    
 الماركسیة الحّي، العلم تطویر وواصل ماركس حققھا التى لإلختراقات العلمي األساس من إنطالقا لینین عمل ، اإلشتراكي
 الطبیعي العالم و اإلنساني للمجتمع التاریخیة التجربة من وكذلك باریس كمونة من مھمة دروسا وإستخلص. خالقا تطویرا
 بخوض الشعب لجماھیر للسماح ضروري الشیوعي الطلیعي الحزب أن فھم لینین صیاغة بالغة بأھمیة وتتحلى. أوسع بصورة
 الشیوعیة النھائي، الھدف نحو للمجتمع الجذري التحویل إنجاز ذلك وبعد الرأسمالیین بحكم فإلطاحة الوعي متزاید صراع
. عالمیا  

 إنجاز عند بأنھ ، باریس لكمونة الُمّرة الدروس تلخیص أساس على ماركس صاغھ الذى الفھم أیضا وطّور لینین وطّبق    
 الضروري من ، الرأسمالي النظام خدمت التى القدیمة الدولة ، ھزةالجا اآللة على اإلبقاء الممكن غیر من ، الشیوعیة الثورة
 من ،) البرجوازیة (الرأسمالیة الطبقة دكتاتوریة الواقع فى ھو ما عوض : جدیدة بدولة وتعویضھا الدولة تلك وتفكیك تحطیم

 سیّشرك رادیكالیا، مغایرة دولة عكنو البرولیتاریا، دكتاتوریة ، الناھضة الثوریة للطبقة السیاسیة السلطة إرساء الضروري
 الثوریة الدكتاتوریة ،ھذه لینین ذلك على شّدد كما. للمجتمع الثوري التحویل إنجاز فى الشعب جماھیر متصاعدة بصورة
:إثنین لسببین ضروریة  

 الجماھیر بنضاالت الھزیمة إلحاق من ، العالم من أخرى مناطق وفى البالد داخل والجدد منھم القدامى اإلستغاللیین منع -1
".  الكل األربعة "إنجاز تنشد التى النضاالت ھذه فى التقّدم و رادیكالیا جدیدین وعالم مجتمع وتشكیل الشعبیة  

 شتى خالل الشعب من قطاعات بین ، مختلفة بدرجات ، تبقى التى الالمساواة ،رغم لحظة كّل فى الشعب حقوق ضمان -2
 وفى إجتثاث مواصلة ھي البرولیتاریا دكتاتوریة غایة لكون نظرا الوقت نفس وفى لشیوعیةا إلى اإلشتراكي اإلنتقال مراحل
 اإلضطھادیة  اإلجتماعیة اإلنقسامات تستطیع لن بحیث ، العالم عبر نقطة وبلوغ اإلجتماعیة الالمساواة ھذه مثل تخطى النھایة
 للناس الذاتیة باإلدارة ذاتھا الدولة وستعّوض ضروریة كونت لن والحقوق القوانین لفرض مؤسساتیة كأداة ، تظھر،والدولة أن
.إجتماعیة عدائیة وتناقضات طبقیة إختالفات دون  

 اإلستغاللیة العالقات توسیع السابقة الدول كافة خدمت : " لحزبنا" األساسي القانون" بمقّدمة أخرى مّرة لإلستشھاد     
 فى الدولة إلغاء إلى تھدف ، البرولیتاریا دكتاتوریة ، وبالعكس. عالقاتال ھذه فى جوھریة تغییرات أي ضد نفسھا وعّززت
 والتجّدد واإلضطھاد اإلستغالل إلى المؤدیة العدائیة اإلجتماعیة العالقات وكافة الطبقیة اإلختالفات على القضاء مع ، النھایة
 تجلب أن البرولیتاریا دكتاتوریة على ینبغى ، الغایة ھذه صوب بالتقّدم تستمّر أن وألجل. الناس بین الھّدامة للنزاعات الثابت
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 المجتمع تسییر عملیة فى داللة ذات مساھمة للمساھمة ، المختلفة المجتمع شرائح عدید من ، الشعب جماھیر متصاعدة بصفة
."العالم عبر الشیوعیة ، النھائي الھدف بإتجاه التقّدم وإنجاز  

 توفیر وفى ككل المجتمع فى و اإلقتصادي التحویل فى لإلبحار لینین قادھا ، السوفیاتیة ةللدول ترأسھ من القلیلة السنوات فى   
 ھذه قیادة تحّدى ،1924 فى لینین وفاة مع ، لكن. العالم أنحاء كافة فى الثوري للنضال النشیط والدعم النظري التوجیھ

 كقائد برز الذى ستالین عاتق على وقع أخرى، رجعیة ودول القویة اإلمبریالیة البلدان علیھ تھیمن معادى عالم فى ، السیرورة
 العالقات وكذلك اإلقتصاد شھد ، عّدة لعقود : مثیل لھا یسبق لم تاریخیة تجربة ھذه كانت . السوفیاتي الشیوعي للحزب

 المجتمع وثقافة سیاسیةال المؤسسات و القومیات مختلف بین وكذلك الرجال و النساء بین العالقات فیھا بما الواسعة اإلجتماعیة
 الرعایة فیھا بما المجاالت كل وفى كثیرا الشعب عیش مستوى وتحّسن . عمیقة تغییرات شھدوا الشعب، جماھیر ونظرة
 عن یرفع القدیمة التقالید ووزن اإلستغالل عبئ بدأ ذلك، من أبعد لكن . الكتابة و القراءة ومعرفة والتربیة واإلسكان الصحیة
 حدود وجدت الغریب باألمر ولیس ولكن والمجتمع الحیاة مجاالت جمیع فى عظیمة إنجازات وتحققت. الشعبیة الجماھیر كاھل

 ( عقود لعّدة العالم فى وحیدة إشتراكیة دولة نفسھ السوفیاتي اإلتحاد فیھ ألفى الذى الوضع إلى راجع وبعضھا وأخطاء ونواقص
. ستالین بالخصوص السیرورة قادوا الذین ومنھج ومقاربة نظرة فى لمشاكل یعزى وبعضھا) الثانیة العالمیة الحرب بعد حتى
 التى واإلفتراءات التشویھات إلشاعة معارضة وفى الجدلیین المادیین العلمیین والمنھج النظرة وتطبیق ضروري تاریخي بأفق
 اإلتحاد فى لإلشتراكیة التاریخیة ربةالتج بأن بوضوح نستخلص أن ویجب یمكن ، والشیوعیة اإلشتراكیة ضد نھایة لھا تبدو ال

 التى السلبیة السمات رغم إیجابیة بالتأكید كانت) ھناك اإلشتراكیة إرساء إثر الصین، فى أكبر حتى ولدرجة ( السوفیاتي
)5.(بعمق التعّلم یتّم أن یتعین جمیعا ومنھا نكرانھا یستحیل  

 بتركیز الثورة من األولى المرحلة فى بإنتصار ذلك متوجا لعقود نالصی فى الثوري النضال قاد الذى ھو تونغ ماوتسى      
 صفوف فى ذلك فى بما التقلیدیة الحكمة أن تذكر ینبغى ، لھذا الكبرى األھمیة ولفھم. 1949 فى الشعبیة الصین جمھوریة
 من جزءا وتغدو شتراكیةاإل إلى ستؤدى التى الثورة إنجاز یمكن ال الصین مثل بلد فى كون عن دافعت ، الشیوعیة الحركة
 غالبیة وبلدا متخلفة فحسب الصین تكن لم. ماو بقیادة عملیا إنتھجتھا التى بالطریقة ، الشیوعیة النھائي وھدفھ العالمي الكفاح
 رأسمالیا بلدا ذاتھا حّد فى تكن لم الصین لكن) 1917 ثورة زمن أیضا، لروسیا بالنسبة صحیحا ھذا كان ( الفالحین من سّكانھ

 ألولویات یستجیبان كانا عموما الصین فى المجتمع و واإلقتصاد أخرى إمبریالیة– رأسمالیة بلدان سیطرة تحت تقع ھي إذ
 یكن لم الصین فى ماو قادھا التى الثورة ، ذلك وإلى. اإلمبریالیین لھؤالء خدمة الرأسمالیة والمراكمة الغربیة اإلمبریالیة الھیمنة
 الكمبرادوري / البیروقراطي والراسمال (واإلقطاعیة اإلمبریالیة ضد واسعة متحدة جبھة بناء بل یةاإلشتراك المباشر ھدفھا

 الحجم الصغیرة العاملة الطبقة صفوف فى ، المدن على بالتركیز لیس الثورة ھذه وتّمت ،)اإلقطاعیة و باإلمبریالیة المرتبط
 وبعد الریف من إنطالقا المدن محاصرة الشاسع، الریف فى ینالفالح ضمن ، األمد طویلة ثوریة حرب خوض عبر بل ھناك،
 من األولى المرحلة ومتّمتا كافة البالد عبر السلطة كاسبة ، المدن فى معاقلھا فى الرجعیة بالقوى الھزیمة ملحقة النھایة فى ذلك

. اإلشتراكیة أمام الطریق فتحت وبذلك الثورة  

 ینبغى الذى والتحّدى طویلة مسیرة فى أولى خطوة سوى لیس فإنھ اإلنتصار تاریخیةو أھمیة ،رغم نفسھ ماو ،أّكد ذلك مع   
 البالد وستقع للخسارة ستتعّرض ذاتھا للثورة األولى اإلنتصارات فإن وإال اإلشتراكي الطریق على التقّدم ھو الفور على رفعھ
 أنجزت  إنما و الحّد ھذا عند كّلھا المسألة تقف ولم. رىأخ مّرة األجنبیة اإلمبریالیة القوى و المستِغّلة الطبقات ھیمنة تحت
 التجربة لھذه ماو تلخیص مع و للمجتمع، األخرى المجاالت فى المناسبة التغییرات وتحققت إشتراكي إقتصاد بناء عملیة
 اإلتحاد فى لحص ما" نموذج "عن اإلشتراكي للتحویل مختلفة مقاربة تطویر الضروري من أنھ إدراك إلى توّصل األولیة،

 شّدد خاصة وبصفة المحّلیة المناطق و القاعدیة المستویات على للشعب المبادرة من مزیدا ھذه ماو مقاربة وأعطت. السوفیاتي
 لجماھیر الواعیة المبادرة على شیئ كّل قبل لكن) أكثر متقّدمة تقنیة تطویر بأھمیة إعترف ماو كان وإن ( التقنیة على لیس

 نحو على إقتصاد لبناء األساسي العام الخّط یوّفر الذى " اإلنتاج دفع مع بالثورة القیام " شعار فى مركزا ھذا وبات. الشعب
 الفوقي والبناء اإلنتاج لعالقات الثوري التحویل متبادلة بصفة وسیوّطد اإلشتراكي الطریق فى التقّدم مواصلة قاعدة یعّزز

). واإلیدیولوجي السیاسي  

 نظریة وھي أال الشیوعیة الثورة قضیة فى حسما واألكثر األھم ماو مساھمة تطّور سیرورة من وجزء مرتبط ھذا كّل وكان    
 قویة ثوریة حركة فى النظریة ھذه لتجسید ماو وقیادة الشیوعیة ھدف نحو البرولیتاریا دكتاتوریة ظّل فى الثورة مواصلة
  . الستینات أواسط من بدایة دلعق الصین فى الثقافیة الثورة أثناء الشعبیة للجماھیر
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 ستبقى اإلشتراكیة المرحلة طوال بأنھ ثاقب بتحلیل ماو قام ، الشیوعیة الحركة فى" المنّزلة الحكمة "مع جدید من قاطعا   
 وقیةالف البنیة وفى اإلقتصادیة القاعدة فى التناقضات إن. اإلشتراكیة بالثورة الھزیمة إلحاق خطر تشّكل التى المادیة الظروف

 من العامة الھجمات و والضغط التأثیر إلى باإلضافة ، ذاتھا اإلشتراكیة للبلدان الفوقیة البنیة و التحتیة البنیة بین العالقة وفى
 ھذه وعن اإلشتراكي، البلد داخل طبقي وصراع طبقیة إختالفات تفرز معّین، وقت فى الباقیة الرجعیة و اإلمبریالیة الدول قبل

التناقضات تنجّر إمكانیة مستمّرة ألن یقاد المجتمع على إما  الطریق اإلشتراكي أو الطریق الرأسمالي ، وبشكل أكثر تحدیدا 
 فى الذین بین تركیزا تعبیراتھا أكثر ستجد نفسھ، اإلشتراكي المجتمع ضمن ، طموحة برجوازیة طبقة وتكرارا مرارا ستفرز
 یستسلمون عملیا الشیوعیة بإسم والذین ، تحریفیة وسیاسات خطوطا یتبنون الذین ، مراتبھ أعلى فى سیما ال الشیوعي الحزب

" الراسمالي الطریق فى سائرین السلطة فى أناس " ب التحریفیین ھؤالء ماو حّدد لقد. الرأسمالیة تركیز ویعیدون لإلمبریایلیة
 بین اإلشتراكي المجتمع فى والصراع التناقض عن الفوقیة، البنیة فى مركز كتعبیر التحریفیة و الشیوعیة بین للصراع وحّدد

 اإلیدیولوجیة وإنعكاساتھا المادیة الظروف ھذه أن طالما أنھ على وشّدد ماو وأقّر. الرأسمالي الطریق و اإلشتراكي الطریق
 ال و لك،ذ لمنع وسھلة بسیطة وسائل ال و الرأسمالیة، تركیز وإعادة المضادة الثورة ضد ضمان یوجد أن یمكن ،ال موجودة

 والبقایا اإلجتماعیة الالمساواة إجتثاث بأسره، العالم عبر الثورة تقّدم مع ، النھایة وفى لتقلیص الثورة مواصلة سوى حّل
. علیھا والقضاء الخطر ھذا تفرز التى للرأسمالیة األخرى  

 وجود حول البلبلة من كبیرا كما أوضح ذىال التحلیل ھذا لماو، النظري التحلیل ھذا أھمیة فى المبالغة الصعب من ، مجّددا   
 على للتقدم الجماھیر إلستنھاض جوھریا توّجھا وّفر والذى اإلشتراكي المجتمع فى الرأسمالیة تركیز إعادة خطر وجود وسبب
 تركیز إعادة مثل إلى بالضبط تقود ممارساتھا وكانت توجھھا كان التى التحریفیة للقوى معارضة فى اإلشتراكي الطریق

 عشرات أتونھ في الذى الشعبي الثوري اإلستنھاض ھذا لمثل الحي التجسید الصین فى الثقافیة الثورة كانت لقد. ھذه الرأسمالیة
 ، سنوات لعشر. العالمیة والثورة المجتمع بإتجاه حاسم بشكل خاصة مسائل حول وصارعوا ناقشوا الناس من المالیین ومئات
 فى سامون موظفون فیھا بمن الرأسمالیة تركیز إعادة قوى الدفاع موقع فى ووضع إیقاف فى الشعبیة اإلنتفاضة ھذه نجحت
 على كان التى القوى ھذه أفلحت ، 1976 فى ماو وفاة من وجیزة فترة إثر لكن. بینغ سیاو دنك مثل الصیني الشیوعي الحزب
 لقمع للدولة تابعة أخرى وأجھزة الجیش مستعملة إنقالب تنفیذ فى أفلحت بینغ، سیاو دنك الخفاء وفى  النھایة فى ، رأسھا

 للخطر حّیا إثباتا الحّظ لسوء ھذا فكان. الصین فى الرأسمالیة تركیز إعادة فى وشرعت آخرین وسجن اآلالف وقتل الثوریین
)6.(ثاقبا تحلیال قاعدتھ حّلل والذى بدّقة ماو إلیھ أشار الذى الملموس  

 III / نھایة مرحلة واإلستنتاجات التى یجب و التى ال یجب إستخالصھا من ھذه التجربة التاریخیة :

   بثبات وفقھا یتصرف التى الحیاة وطریقة ظلھ فى نعیش الذى الرأسمالي النظام ھذا ، ثابت بشكل آذاننا بھ تصّم ما عكس على

 ، السوفیاتي اإلتحاد فى السلطة لىإ التحریفیین صعود عقب ، الصین فى الرأسمالیة تركیز وإعادة التحریفي اإلنقالب مع    
  :لحزبنا" األساسي للقانون " والسھلة األساسیة اللغة فى. الشیوعیة الثورة من األولى الموجة إنتھت) 7 (، سنة عشرین قبل

."كیةإشترا لدولة الیوم ،الوجود المسمیات كانت ومھما ، بلد أي فى السلطة الثوریة البرولیتاریا مسك على عقود اآلن مضت"   

 توقفھ من طویلة فترة بعد السوفیاتي اإلتحاد إنھیار ( الشیوعیة وقضیة اإلشتراكیة عرفتھا التى النكسة ھذه ذلك، على زیادة   
 القاسیة أعماقھا أعماق فى كرھت لطالما التى الرجعیة القوى بین قروش تناحرات إلى أدت ، )إشتراكیا بلدا كونھ عن فعلیا
 فى للمساھمة لھا المتاحة الوسائل بكافة بإستمرار عملت التى و ، یجسدھا الذى للمجتمع الرادیكالي تحویلال و الشیوعیة الثورة
 تمثلھ وما الشیوعیة على األوساخ من لھم أمكن ما أكثر لیھیلوا الجھود بذل فى زادوا لقد . وتحطیمھا الثورة بھذه الھزیمة إلحاق
 تنھض ال لجعلھا محاولة فى ، ھوادة بال إیدیولوجي ھجوم فى الثورة ھذه على فتراءواإل التزییف ، للمجتمع تحّرري تغییر من

 رادیكالیا مختلف أفضل عالم حلم ومصّورین للنقض قابلة غیر بصورة إنتصر قد الرأسمالي النظام ان مّدعین أبدا، مجّددا
 تجسید كأرقى القائم للنظام والالنھائي الحقیقي بوسالكا ومصّورین ككابوس العالم ذلك لتحقیق الھادفة الشیوعیة الثورة وتحدیدا

. البشریة لإلمكانیات  

 وفى العلم أكادیمیات فى ، السلطة على إستولوا قد الخلق بفكرة المؤمنون المسیحیون األصولیون فیھ یكون وضعا تصّوروا   
 واألساتذة العلماء أبرز وسجن إعدام حّد إلى بعیدا یمضون أنھم تصّوروا . التطّور نظریة معرفة قمع فى ومضوا ككّل المجتمع
 للتطّور الراسخة العلمیة الحقیقة وینتھكون یزدرون وأنھم شعبیا معرفتھا ونشر التطّور نظریة تدریس على أصّروا الذین
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 عن یةالدین واألفكار التوراتیة الخلق قصة فى المشھورة" الحقیقة "تناقض وخطرة خاطئة كنظریة منھا ویسخرون ویشجبونھا
" النفوذ ذوى "المثقفین عدید الوضع  ھذا فى أن تصّوروا ، المقارنة ولمواصلة. إالھیا المنّظم النظام "و"الطبیعة قانون"

 موثقة علمیة نظریة كان التطّور أن إعتقاد إجرامیا بل فحسب ساذجا یكن لم " عربة إلى یقفزون صحوتھم فى یتبعونھم وآخرین
 أحد یضعھا ال التى" المشتركة الحكمة "نرى أن بإمكاننا اآلن "ویصّرحون"ذلك فى اإلعتقاد لىع الناس وإجبار جّید بشكل
. للبشریة بالنسبة كارثیة أعمال إلى ویقود للعالم نظرة یجّسد التطّور أن و) حولھا؟ التساؤل إثارة علینا لماذا لذا (تساؤل موضع

 المرشدة الید لوال لیولد یكن لم وجد أو موجود شیئ كل أن رؤیة یمكننا. ھومالمف ھذا رّوجوا المتغطرسة بثقتھم الذین ضّللنا لقد
 حیرة فى صاروا أفضل معارف لھم كانت قد الذین من العدید حتى ، الوضع ھذا فى أن تصّوروا ، وأخیرا". ذكّي مصّمم "ل

.الشجب و اإلستسالم بجوقة ، عالي أو خافت بصوت ، یرتبطوا لم إذا والصمت اإلذعان على وأجبروا ومحبطین  

 الوضع ھذا لمثل مماثلة وإنعكاسات میزات عّدة اإلشتراكیة الثورة من األولى المرحلة ونھایة لإلشتراكیة المؤقتة للھزیمة   
 أفضل الصورة عرفوا قد كانوا الذین الناس من العدید صفوف فى حتى : واألحالم الرؤى تقلیص إلى إلیھ أّدت فیما وأّدت.

 ال) المنظور المستقبل األقّل وعلى الواقع فى (أن فكرة قبول إلى المنظور المدى على ،أدت أرقى بصورة كافحوا قد وكانوا
 بھ یحلم أن للمرء یمكن ما أفضل وأن آخرین مستغَّلین وھیمنة اإلمبریالیة الھیمنة ظّل فى ، ھو كما للعالم بدیل یوجد أن یمكن
 تمزیق إحداث محاولة وخاصة آخر شیئ أي وأن النظام ھذا مع التأقلم إطار داخل ویةالثان التعدیالت بعض ھو أجلھ من ویعمل
.عظیمة كارثة لجلب وتنزع واقعیة غیر ، شیوعي عالم ، رادیكالیا مختلف عالم صنع بغایة النظام، ھذا لحدود ثوري  

 النھب تفاقم وحتى تواصل ومع لشیوعیةل والنكسات اإلشتراكیة على اإلنقالب أحدثھ الذى" الفراغ "فى ، الوقت نفس وفى   
 الدینیة األصولیة ونمت. العالم أنحاء كافة فى فعال الناس لبالیین وإضطھاد وفوضى إنتفاضات من ذلك یعنیھ ما بكل اإلمبریالي
 لجماعيا والقتل اإلمبریالیون اللصوص. للغایة المضطَھدین ضمن ذلك فى ،بما العالم  مناطق عدید فى المنظمة وتعبیراتھا

 لآلخرین الدفع من مزیدا یعطون بھذا وبقیامھم األضرار ألكبر المحدثین و األقوى األولون المتعصبون، الدینیون واألصولیون
 الواحد یعارض حین حتى اآلخر منھما كل ویعّزز للجھل وفرض وإستعباد جدا حقیقیة وقیودا ، أسود حجابا یمّثل كالھما لكن ،

  .اآلخر

 الیومي والرعب اإلمبریالي– الرأسمالي النظام ھذا ھیمنة ظّل ففى العالمي الوضع حقیقة ، الحقیقة من یتخلص مل ھذا لكن     
 إختراقات إنجاز وإمكانیة لإلنسانیة بالنسبة فعال الشیوعیة تمثلھ ما واقع أو البشریة من العظمى للغالبیة بالنسبة یعنیھ الذى
.یةالشیوع الثورة طریق على وتقّدم جدیدة  

 ، ككّل الشیوعیة الثورة من األولى والمرحلة األولى اإلشتراكیة للبلدان الغنیة التجربة ، علمیین ومنھج بنظرة نفحص حین    
 كانت الرأسمالیة من التخّلص بمحاولتھا الشیوعیة الثورة أن ، الدوام على أذننا یصّمون كما ، لیس الشكل أن نرى أن یمكن
 یتعّین حافز ،" أدنى " كحافز األنانیة بالمصالح یھتمون الناس تجعل والتى تتبّدل ال التى الثابتة میزةال تجاوز جدوى دون تبحث
 الكارثة نحو المجتمع یدفع وبالتالى " اإلنسانیة الطبیعة "تنتھك أن خشیة اإلنساني، للمجتمع والموجھ المرشد المبدأ یكون أن

 المبادرة نتیجة ، الناس ولدى الظروف فى عمیقة تغییرات جلبت بینما الثورة ھذه أن كان المشكل . لإلستبداد الناس ویخضع
 ظروف فى بل" بیضاء أوراق "وبأناس فراغ فى تحدث لم فإنھا ، الشیوعیة النظر وجھة تبنوا الذین للناس الوعي المتصاعدة
 بین اإلستبداد عالقات وتبّرر تجسد التى دةالعا من السنین وآالف (المجتمع ذلك" بقایا"وب القدیم المجتمع ضمن نشأوا وبأناس
 السلطة ذات اإلمبریالیة علیھ تھیمن زالت ما عالم فى وجدت الثورات ھذه ولدتھا التى الجدیدة اإلشتراكیة والمجتمعات). الناس
.وعسكریا وسیاسیا إقتصادیا جدا ھائلة برحت ما التى  

 : ذاتھ حّد فى ھدفا اإلشتراكیة لیست ، أتّم بصورة وشرح ماو  كتشفإ ومثلما أساسیة بصورة ولینین ماركس فھم ومثلما    
لیست بعُد الشیوعیة وإنما ھي مرحلة إنتقالیة إلى الشیوعیة ، یمكن بلوغھا لیس فى ھذا البلد أو ذاك البلد بالذات وإنما على 

 فى  واإلضطھادیة اإلستغاللیة العالقات جمیع على والقضاء الرجعیة الحاكمة الطبقات بجمیع باإلطاحة فحسب، العالمي النطاق
 وتواصل الوقت لبعض الوجود ستواصل الرجعیة الدول لكون ، اإلشتراكیة اإلنتقالیة المرحلة ھذه كامل وأثناء. مكان كّل

 البنیة و اإلجتماعیة والعالقات اإلنتاج عالقات فى ، القدیم المجتمع بقایا ولكون تولد التى اإلشتراكیة الدول وتھدید تطویق
 فى التقّدم أدى وإن حتى ، نفسھ اإلشتراكي المجتمع ضمن الوجود فى تستمّر التى ، الثقافیة و واإلیدیولوجیة السیاسیة الفوقیة
 إمكانیة تظّل ھذا لكّل ...،الشیوعیة النھائي الھدف بإتجاه منھا ھامة جوانب وتحویل البقایا ھذه تقلیص إلى اإلشتراكي الطریق

 خطر قائما یظّل األسباب لھذه بإختصار. الخلف إلى وتوجھھ المجتمع دّفة قویا، زال ال و بعُد یمت لم الذى لماضيا ید تفتك أن
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 ، الثورة بمواصلة فقط بھ الھزیمة وإلحاق ھذا ضد الكفاح ویمكن اإلشتراكیة اإلنتقالیة المرحلة طوال الرأسمالیة تركیز إعادة
. قاطبة العالم عبر الشیوعیة الثورة وتشجیع دعم یتّم وبینما كجزء بذلك والقیام ذاتھ اإلشتراكي البلد داخل  

 أكلت ثورة "مسألة یكن لم والصین السوفیاتي اإلتحاد فى الرأسمالیة تركیز إعادة حقا ھو وما اإلشتراكیة على واإلنقالب     
 قادة " مسألة أو...السلطة إلى وصلوا مّال" مستبدین طغاة إلى تحولوا متآمرین شیوعیین ثوریین "مسألة أو" ... أبناءھا

 تنظیم لتأبید حتمیة نتیجة " مسألة أو ،)البرجوازیة (الدیمقراطیة یخنقون الحیاة، مدى السلطة فى متحصنین ، بیروقراطیین
 لمھاجمة یاماأل ھذه لھا الترویج یتوقف ال والتى جوھریا والالعلمیة ... الخاطئة األفكار من أي مسألة أو" المراتبي المجتمع
. الشیوعیة  

 الثوریین والدولة الحزب فى العلیا المراتب فى أناسا بالفعل كانوا الصین وفى السوفیاتي اإلتحاد فى الثورة ھزموا الذین إن     
 ، ماو وصفھم مثلما. الخاصة مصلحتھم ألجل بالسلطة مھووسین بیروقراطیین طبقة، وال لھا وجھ ال مجموعة كانوا ما لكن ،
 لم التى الرأسمالیة بقایا خاصة وبصفة الرأسمالیة بل الشیوعیة ال یمثلون كانوا". الرأسمالي الطریق أتباع السلطة فى "أناس مھ
.  آخر أو معّین إشتراكي بلد حدود وضمن القریب المدى على لیحدث ذلك یكن ولم وتجاوزھا إجتثاثھا كلیا بعُد یتّم  

 أو الشیوعیة فى الجوھري العیب من نوعا یكشف ال الدولة وجھاز الحزب فى سامین ظفینمو كانوا التحریفیین ھؤالء كون   
 أخرى وأنماط طرق عن البحث إلى الحاجة إلى یشیر ال إنھ. اآلن إلى تشّكل كما اإلشتراكي المجتمع أو الشیوعیة الثورة فى

 للمجتمع علمي شیوعي فھم مع متسقة وھي عمیقة یةاإلشتراك على اإلنقالبات ھذه فأسباب. رادیكالیا جدید عالم لصنع تماما
 منھا ھامة جوانب فى التى التناقضات فى تكمن إنھا : الشیوعیة إلى الرأسمالیة من إنتقالیة كمرحلة لإلشتراكیة خاص وبوجھ
 وھذه. تاما یالتحو بعد تحویلھا یجر لم والتأثیرات المظاھر ھذه أن غیر بھ اإلطاحة تّمت الذى القدیم المجتمع من موروثة

 نفسھا ھي وشكلت طبقات إلى المجتمع بتقسیم ،المرتبطة الیدوي والعمل الفكري العمل بین التناقضات فیھا بما التناقضات
 لقیادة منظمة شیوعیة طلیعة إلى الحاجة تفرز ، اإلستغاللیة الطبقات تحكمھا التى المجتمعات كافة فى وعمیقا كامال تقسیما
 تفرز الوقت نفس وفى اإلشتراكي المجتمع ظل فى الثورة مواصلة ثم ولكن الرأسمالي بالنظام اإلطاحة فقط ولیس ، الثورة
 الحالي التاریخي للتطّور ونظرا. الطلیعة صفوف فى قیادیة مواقع فى أناس قبل من علیھا واإلنقالب الثورة خیانة خطر

 الضرورة بین والعالقة الطبیعي العالم فى التطّور بنظریة لمقارنةا لنتذّكر ( اآلن للتغییر الممكنة والطرق اإلنساني للمجتمع
 اإلستغالل إجتثاث بغیة ، العالم لھذا جذریا تغییرا نروم كّنا ما إذا ، الواقعي العالم فى ، الفعلیة البدائل مسألة ، والتغییر

واإلضطھاد والقضاء علیھما.) لیس قیادة مقابل ال قیادة ،او دیمقراطیة مقابل الدیمقراطیة أو دكتاتوریة مقابل الدكتاتوریة ، 
وإنما ھي مسألة طریق إشتراكي  أم طریق رأسمالي، مسألة قیادة تتخذ توجھا أم آخر ، دیمقراطیة ودكتاتوریة فى خدمة تعمیق 

 األخیر فى وبذلك النھایة فى علیھما القضاء بإتجاه أو واإلضطھاد اإلستغالل وتأبید تعزیز بإتجاه النظامین، من آخر أو نوع
 إنتصار مع ممكنا ذلك تجعل التى واإلیدیولوجیة المادیة الظروف تتوفر عندما دولة أو طلیعي لحزب الحاجة على القضاء
)8.(قاطبة العالم عبر الشیوعیة الثورة  

 من القتال ، ّدقتص ال ملھمة أشیاء وحققت ، بعیدا مضت الشیوعیة الثورة من األولى المرحلة أن ھو النقطة ھذه ملخص    
 اإلستغاللیة العالقات على القضاء النھایة فى سیتّم حیث عالم صوب التقّدم وفى واجھتھا التى حقا الواقعیة العراقیل تجاوز أجل

 كافة فى المجتمع تغییر ومواصلة تنظیم وسینجزون عاتقھم على وسیأخذون الحّریة من جدید ببعد الناس وسیتمّتع واإلضطھادیة
 ھامة نواقص أیضا وجدت أن الغریب باألمر لیس لكن. البشریة تاریخ فى مسبوقة غیر وطوعیة واعیة ،بمبادرة عالمال أنحاء

 الجدیدة والمجتمعات الثورات تلك قادة إتخذھا التى العملیة الخطوات من كّل فى ، للغایة جّدیة أخطاء وأحیانا حقیقیة وأخطاء
التى ولدت وفى مفاھیمھم ومناھجھم. وھذه النواقص واألخطاء لیست سبب ھزائم المحاوالت األولى للثورة الشیوعیة لكّنھا 

 حّقا الملھمة إنجازاتھا من بكّل األولى للمرحلة التجربة ھذه كّل ذلك من وأبعد الھزائم تلك فى ثانویة بصورة كان وإن ساھمت
 الجوانب كّل من بعمق منھا التعّلم ینبغى ، ثانویة عموما كانت وإن حتى جّدا، الجّدیة وأحیانا جّدا الحقیقیة ونواقصھا وأخطاءھا

.المّرة ھذه أفضل ھو بما والقیام نواجھھ أن ینبغى الذى الجدید الوضع فى الشیوعیة الثورة إنجاز ألجل  

 IV / التحدیات الجدیدة والتولیف/التلخیص الجدید :

 لم الزمن من لفترة ، الرأسمالیة تركیز یعیدون وطفقوا 1976 سنة الصین فى السلطة على التحریفیون إستولى عندما     
 ماو خّط ھدي على السیر یواصلون أنھم خاصة بصفة كذلك إدعوا بل العام بالمعنى شیوعیون بأنھم التظاھر فقط یواصلوا
 نقدیین قاربةوم روح على الحفاظ ھو حقا إلیھ حاجة فى العالم عبر الشیوعیون كان ما الوضعیة تلك فى. الثوریین وتراثھ
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 الماركسیة بین والرأسمالیة، الشیوعیة بین والتمییز ولماذا عملیا حصل قد كان لما علمي تحلیل وإنجاز ھدف وتحدید
 بذلك القیام الیسیر من یكن لم  حینھا. المعقدة الملموسة الظروف تلك فى عنھما التعبیر جرى كما و وجدوا كما والتحریفیة

 إتبعوا إمّا وبالتالي بذلك، القیام فى أخفقوا ثوریین ومشعل كنموذج الماویة للصین نظروا الذین العالم فى الشیوعیین وجّل األمر
 الشیوعیة الثورة نظرة عن تخّلوا أخرى بأشكال وإمّا المستنقع إلى یؤدى طریقا وسلكوا التحریفیین الجدد الصین حكام عمى عن

.وأھدافھا  

 العظیمة السمعة وبإستغالل الشیوعیة بإسم یحدث ألنھ ببساطة الصین فى حدث ما سایرةلم ورفضا الماسة للحاجة إستجابة    
 إنشقاق وبكلفة ( العالم عبر والشیوعیین الثوریین صفوف فى صحیحة بصفة ماو بھا وتمتع الثوریة الصین بھا تمّتعت التى
 إنقالبا أن فھم أجل من صارع ثم ولماذا الصین ىف حدث لما علمي تحلیل إنجاز لمھّمة آفاكیان بوب تصّدى) حزبنا داخل كبیر

 فى ماو لمساھمات منھجیا عرضا قّدم ذلك جانب وإلى. فعال تّمت الرأسمالیة تركیز إعادة وأن الصین فى فعال جّد تحریفیا
 ، مالعال عبر" الماویین "صفوف فى وفوضى  ویأس كبیر إضطراب زمن فى)9.(الشیوعیة الثورة وإستراتیجیا علم تطویر
 خسارة عقب الباقین الشیوعیین لتجمیع السیاسیة و اإلیدیولوجیة القاعدة تركیز فى حاسما دورا ھذا آفاكیان بوب عمل لعب

. العالم أنحاء كافة فى والشیوعیة الثوریة الحركة على لذلك المدّمرة والتأثیرات الصین  

 تعمیق الماضیة سنة الثالثین خالل آفاكیان، بوب واصل، حزبنا یقود كان وبینما. اآلن أعظم حتى حاجیات برزت لكن    
 تولیف ظھور العمل ھذا وأفرز. الشیوعیة للثورة اإلستراتیجیة وللمقاربة العالمیة الشیوعیة الحركة لتجربة علمي تحلیل

. الثورة ھذه إلنجاز النظري لإلطار تطویرا ، جدید تلخیص/  

 " الشیوعیة الثورة من األولى الموجة ھزیمة ذلك فى بما الراھن العالمي الوضع ، لحزبنا" األساسي القانون " یشیر ومثلما    
 اإلشتراكیة الثورات تجربة ھناك ، العالم فى إشتراكیة دولة أیة توجد ال بینما " و " للشیوعیة الملّحة الحاجة جدبد من یبرز
 الصرح نشّید علیھا اإلشتراكیة الثورات من األولى جةالمو خالل تطّورت التى العلمیة النظریة الغنیة األعمال جملة وھناك
 التجربة مع علمیا التعاطي و الوضع ھذا تحّدیات لمواجھة التقّدم یتطلبان الشیوعیة الثورة وممارسة نظریة أن بید. الجدید
 وإستخالص العالم فى ثتحد التى الواسعة للتغیرات اإلستراتیجیة واإلنعكاسات اإلشتراكیة الثورة من األولى للموجة العامة

. ذلك كّل من الضروریة الدروس  

 الحاجیات لھذه تستجیب الشیوعیین النظرة و والمنھج األعمال من جملة وطّور المسؤولیة بھذه آفاكیان بوب إضطلع لقد    
."الكبرى والتحّدیات  

 ما مع تشابھ ،ھناك آفاكیان بوب أنجزه الذى الجدید التلخیص/التولیف ھذا فى ، النظرة و والمنھج األعمال من الجملة ھذه وفى
 الثورة من األولى المرحلة نھایة إثر ، الموجودة الجدیدة الظروف فى تركیز ھناك ، الشیوعیة الحركة بدایة فى ماركس قّدمھ

الشیوعیة إلطار نظري لتجدید تقّدم تلك الثورة. لكن الیوم ، وبھذا التولیف /التلخیص الجدید ، بالتأكید لیس األمر مسألة "عود 
 اإلشتراكیة المجتمعات و الشیوعیة للحركة التاریخیة التجربة من كّل عن التخّلى إلى یرمى إلیھ یدعى ما أن لو كما" بدء على
 مقاربة ھذه ستكون. األولى التجربة ھذه خضم فى تطّورت التى " العلمیة الثوریة للنظریة الغنیة األعمال جملة "و ولدتھا التى
 -وعملیا ،نظریا قبال حدث ما كل على البناء ھو -آفاكیان بوب بھ قام وما – المطلوب ، باألحرى. رجعیة وفعال لمیةع غیر

. أرقى و جدید تلخیص/تولیف مستوى إلى ھذا ورفع ذلك من السلبیة و اإلیجابیة الدروس وإستخالص  

 بإختصار وھنا). 10(الجدید التلخیص/التولیف ذالھ منھجیة وأكثر أشمل نقاشا وفرت لحزبنا أخرى ومنشورات وعروض    
  :عناصره أھّم بعض على الضوء سنلقى

 وجھ أكمل على الماركسیة إرساء ، األساسي معناه فى الجدید التلخیص/التولیف ھذا یعید ، والمنھجیة الفلسفیة الناحیة من◙ 
 المبادئ و األھداف عن مدافعا ، ماركس زمن منذ لغنیةا التاریخیة التجربة من التعّلم أیضا یعنى إنھ. العلمیة جذورھا على

 ومؤسسا للتطبیق قابلة تعد لم أو خاطئة أنھا ثبت التى المظاھر ونابذا ،وناقدا أساسا صحیحة أنھا ثبت ،التى للشیوعیة الجوھریة
. وأصلب أتّم علمي أساس على شیوعیة  

 كانت وإن ، نزعة ،وجدت ماركس صاغھ كما ،حتى الشیوعیة نحو ياإلنسان للمجتمع التاریخي للتطّور األصلي المفھوم فى   
 تسیر األشیاء أن نظرة" ( النفي نفي " مفھوم فى مثال ھذا وتجّسد. وخّطیة ضیقة ما نوعا نظرة نحو ، ثانویة نزعة بالتأكید
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 على اآلن لكن السابقة یاءاألش من عناصر ویتضّمن أعمق نفي إلى یؤدى بدوره آخر شیئ ینفیھ معینا شیئا أن بحیث بطریقة
).أعلى مستوى  

 أعادوا ، حینما حتى) وإنجلز (ماركس على ھاما تأثیرا فلسفتھ مارست الذى الھیجلي الفلسفي النظام من إستعیر المفھوم وھذا   
 أن نظرة ( لفلسفیةا بالمثالیة المتمیزة الھیجلیة النظرة ھذه ، مادیة قاعدة على الجدلیة ھیغل نظرة وركزوا صیاغتھا األساس فى

 حتما الشیئ ان لو كما" الحتمیة "نحو ینزع أن یمكن " النفي نفي " ، آفاكیان بوب جادل كما). للفكرة كشف جوھره فى التاریخ
 المجتمع تاریخ فى البحث على یطّبق وحین. سلفا محّدد تلخیص تقریبا ھو لما مؤدیا ، معّین نحو على آخر شیئ سینفیھ

 بدوره طبقي مجتمع ینفیھ الطبقات من خال) مشاعي (بدائي مجتمع : صیغة مثل (مرّكبا ببساطة تجعلھ ةبطریق ، اإلنساني
 نحو النزعة فإن) العالم عبر الشیوعیة ببلوغ أرقى، أساس على اآلن لكن ، الطبقات من خال لمجتمع مجّددا ظھور سینفیھ

 ونحو"  مغلق نظام "نحو النزعة ، المتنّوع و للغایة المعّقد ياإلنسان للمجتمع التاریخي بالتطّور یتصل ما فى اإلختزالیة
. أكثر وإشكالیة أوضح تبدو" الحتمیة"  

 ،الشیوعیة الماركسیة : " كذلك آفاكیان بوب جادل وكما ( تأسیسھا عند الماركسیة فى ثانویة نقیصة ھذا كان ، جدید ومن    
 یسیر أو الطبیعة تسیر وفقھما الغایة و اإلرادة من نوعا ھناك بأن ھوتيال ..مفھوم كل ترفض الحقیقة وفى تجّسد ال العلمیة،
 خاص بشكل ضارة وصارت الشیوعیة الحركة تطّور مع بالكامل نفسھا أكدت النزعات ھذه مثل لكن) . 11" (التاریخ

 مع ھاّمة حدود إلى وقطع ماو نبذ حین حتى الفلسفیة ماو نظرة على أّثر بدوره الذى ستالین تفكیر على ، سلبیا تأثیرا ومارست
 یجّسد آفاكیان لبوب الجدید التلخیص/والتولیف. میتافیزیقیة ما نوعا المیكانیكیة، والمادیة" التخّشب "نحو ستالین نزعات
 نمط صار ما من ثانویا، وإن حتى ذاتھ، ماو بھ تأّثر بما أبعد قطیعة جوانبھ بعض فى أیضا لكن ستالین مع ماو لقطع مواصلة

. ستالین قیادة ظّل فى الشیوعیة الحركة فى تفكیرال  

 

 

.األممیة◙   

 ، الشیوعیة الحركة تاریخ فى خاطئة لتیارات واسع بنقد آفاكیان بوب قام) 12" (العالم؟ كسب "عملھ فى ، الثمانینات بدایة فى 
 أجل من الثوري النضال فوق رفعھ وحتى معّین بلد فى الثوري النضال فصل نحو ، القومیة نحو التوّجھ ، خاصة وبصفة

 بلدین كانتا لما ، والصین السوفیاتي اإلتحاد من كّل فى ذاتھا النزعة ھذه تمظھر طرق فحص وقد. العالم عبر الشیوعیة
 النضال إللحاق واضحة تحركات أحیانا ذلك وضمن أوسع بصورة الشیوعیة الحركة على مارستھ الذى والتأّثر إشتراكیین
القائمة اإلشتراكیة الدولة بحاجیات األخرى نالبلدا فى الثوري  

 ولماذا لألممیة المادیة للقاعدة أعمق تحلیال آفاكیان أجرى ھذا عن فضال ). الحقا الصین فى ثم ، السوفیاتي اإلتحاد فى أوال ( 
 العصر ھذا فى  سیما ال معّین، بلد أي فى ثورة بمعنى حتى ، حیویة األكثر ھو العالمي المجال ، شامل وبمعنى النھایة فى

 وكذلك معّینة بلدان فى ، الثورة نظرة فى یدمج أن یجب الفھم ھذا أن وكیف ، عالمي إستغالل كنظام اإلمبریالي -الرأسمالي
.العالمي النطاق على  

 مساومة موضع كانت التى الطرق لّخص آفاكیان فإن ، تأسیسھا بدایة منذ الشیوعیة فى جوھریا مبدأ دائما األممیة كانت بینما   
 األممیة عن اإلنحرافات ھذه مثل لتخّطى الصراع ھذا لخوض النظري األساس عّزز وكذلك الشیوعیة الحركة تاریخ فى خاطئة
.  صریحة أممیة بطریقة الشیوعیة الثورة وإلنجاز  

 ودافع من وتعّلم بعمق تشّرب نمابی . الشیوعیة نحو إنتقالیة كمرحلة اإلشتراكي المجتمع و البرولیتاریا دكتاتوریة طبیعة حول◙ 
 والتناقضات الشیوعیة إلى إنتقالیة كمرحلة اإلشتراكي المجتمع طبیعة بصدد لماو العظیمة المساھمات ونشر عن بحزم

 العودة أو الشیوعیة صوب للتقّدم حیویة تكون ، آخر أو إتجاه فى ، بحّلھا والتى اإلنتقالیة المرحلة ھذه تمّیز التى والنضاالت
 الفكریة] الصراعات بمعنى[للخمیرة أكبر وتبنى للمعارضة أعظم لدور الحاجة على وشّدد آفاكیان بوب أقّر الرأسمالیة، لىإ

 خارج شیئ إلى الذھن فى الشیئ تحویل "نزعة ونقد. اإلشتراكي المجتمع فى الفنون فى واإلبداع للمبادرة أوسع ومجال
الذھن"، نزعة تحویل البرولیتاریا ومجموعات المستَغلین اآلخرین (أو المتَغلین سابقا فى المجتمع) ، نزعة ترى أناسا معینین 
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فى تلك المجموعات كأفراد ، كممثلین ألوسع مصالح البرولیتاریا كطبقة والنضال الثوري الذى یتناسب مع المصالح الجوھریة 
 یمكن ما أو فّعال ھو ما تحّدد وتجریبیة براغماتیة ، ضیقة ومقاربات بنظرات ھذا ترافق وقد. األشمل بالمعنى ، للبرولیتاریا

 وباألھداف الشعب جماھیر فیھا تشارك التى المباشرة والنضاالت بالتجارب یرتبط بما حقیقة أنھ على) إعالنھ أو (تحدیده
 لإلتحاد ممّیزا عنصرا كانت التى النزعات ھذه دفع بدوره وھذا. معّین وقت كّل فى ، القائد وحزبھا اإلشتراكیة للدولة الفوریة

 بأن العلمي الفھم مع تتعارض بالفعل ھي التى ،"الطبقیة الحقیقة "مفھوم بإتجاه إشتراكیین كانا لّما للصین وكذلك السوفیاتي
. الحقیقة عن الباحث یحملھا التى الطبقیة النظرة على تعتمد ال و الطبقیة، المصالح لمختلف وفقا تتغّیر وال موضوعیة الحقیقة

 إتساقا األكثر ،الوسیلة عام ،بمعنى ،لوّفرا كدوغما ولیس حّي كعلم وطّبقا إستوعبا لو ، العلمیین الشیوعیین والمنھج النظرة إن
ومنھجیة وشمولیة للتوّصل إلى الحقیقة لكنھا لیست  نفس الشیئ وقول إّن للحقیقة ذاتھا طابعا طبقیا أو أن الشیوعیین 

 والمنھج النظرة یعارضون الذین حتى أو یطبقون ال الذین الناس بینما ، المعنیة بالظواھر یتعّلق فیما للحقیقة سیتوصلون
 وبأشكال مختلفة درجات إلى وجدت التى" الطبقي للحقیقة " النظرة ھذه ومثل. ھاّمة حقائق بلوغ على قادرین لیسوا الشیوعیین

 متنوعة داخل الحركة الشیوعیة نظرة مادیة إختزالیة وجلفة وتذھب ضد وجھة النظر والمنھج العلمیین الفعلیین للمادیة الجدلیة.

   وكجزء من التولیف/التلخیص الجدید ، نقد بوب آفاكیان وجھة النظر اإلحادیة الجانب فى الحركة الشیوعیة تجاه المثقفین 
نحو رؤیتھم فقط كمشكل واإلخفاق فى اإلعتراف الكامل بالطرق التى یمكن ان تساھم فى السیرورة الغنیة التى سیصل بھا 

. الشیوعیة صوب الواقع لتغییر الوعي المتزاید الصراع على أشّد وقدرة للواقع أعمق فھم إلى ككل المجتمع فى الناس  

  :لحزبنا" األساسي القانون " ذلك یشرح كما ، جدید ومن    

 رؤاھم متابعة فى  السیرورة ھذه كل فى نانینوالف للمثقفین المھّم للدور عظیما تقدیرا الجدید التلخیص/التولیف ویشمل" 
 أغنى سیرورة على للحصول ،ضروري مجّددا ھذا وكل – كلھا األوسع الخمیرة فى أفكارھم مساھمة فى وكذلك الخاصة
...بكثیر  

. المرونة من بالكثیر یتمّتع صلب لّب یوجد أن ،ینبغى آفاكیان بوب طّوره الذى الجدید التلخیص/التولیف ھذا فى بإختصار،    
 وترابطھما] المرونة و الصلب اللّب [للمظھرین جلي وإدراك...جدا واسعة بصورة ینطبق ومقاربة منھج ، شیئ كّل قبل ، وھذا

...اإلنساني المجتمع فى ثوریة تغییرات إنجاز فى وحاسم المجاالت جمیع فى وتغییره، الواقع فھم فى ،ضروري  

 لّب ، وتوّسع قیادة لّب إلى الحاجة ، المرونة من والكثیر الصلب للب المقاربة ھذه تتضّمن ، اإلشتراكي المجتمع على مطبقة   
 أجل من العالمي النضال من كجزء اإلشتراكیة الثورة مواصلة وھدف البرولیتاریا لدكتاتوریة الحاجة عن واضحة فكرة لھ

 بالضرورة سیوجد ، الوقت نفس وفى. تواءاتواإلل المنعرجات جمیع ،عبر النضال خوض مواصلة على ومصّمم الشیوعیة
 سیرورة فى یساھم أن النھایة فى یمكن ھذا وكّل مختلفة إتجاھات نحو یدفعون اإلشتراكي المجتمع فى متنوعة وتیارات أناس
 الشاملة السیرورة كافة تقاد زالت ما بینما (ھذا كل تبّنى وصعوبة أحیانا شدیدا ھذا وسیكون. الشیوعیة وبلوغ الحقیقة بلوغ
 وكّل وتكرارا مرارا التركیب و التفكیك عملیة إلى آفاكیان، بوب قول حّد ،على الذھاب مثل شیئا ستكون) الشیوعیة بإتجاه

."بھا مرّحب سیرورة وھو ضروري لكنھ ھذاعسیر  

 تكون أن یجب والتى ھاب القیام یجب التى الثورة" : اإلنسانیة محّررو "توّجھ على آفاكیان ،شّدد ھذا لكل ناظمة وكنقطة   
 واألخیر األخیر یصبح األول ( "ضّیق إطار داخل الواقع فى بتغییر وال باإلنتقام تتعّلق ال ، فیھا الواعیة الدافعة القّوة الجماھیر
 فاإلطاحة ،" األخیرون " ھم وآخرون" األولون "ھم أناس یوجد ال حتى بأسره العالم بتحویل تتعّلق ھي وإنما") األول یصبح
 كافة على القضاء ھو وھدفھ كلھ غرضھ الظروف ھذه فى الثورة ومواصلة البرولیتاریا دكتاتوریة وإرساء القائم بالنظام

. اإلنسانیة تاریخ فى تماما جدید لعصر التقّدم و البشر ضمن اإلستغاللیة والعالقات اإلضطھادیة اإلنقسامات  

  : للثورة اإلستراتیجیة النظرة◙ 

 الشعب جماھیر لحاجة اللینیني األساسي الفھم وأثرى الشیوعي العمل أرضیة تركیز آلفاكیان الجدید التلخیص/فالتولی أعاد   
 لطبیعة الشامل الفضح عبر أیضا لكن المباشرة وصراعاتھا الخاصة تجربتھا عبر رئیسیا وال فقط لیس الشیوعي الوعي لتطویر

 بطریقة للجماھیر یقّدمھا التى الشیوعیة ومنھج ونظرة وأھداف ناعاتق توضیح و اإلمبریالي الرأسمالي النظام وممیزات
 بینما ، الثوري اإلستراتیجي الھدف نحو إیاه وموّجھة مع معّین وقت فى الكفاح رابطة ، طلیعیة حزبیة منّظمة وشاملة منھجیة
 والتقّدم التناقضات ھذه معالجة ائلوس صیاغة فى ویشركھا للثورة األساسیة والمشاكل المسائل" الجماھیر أمام یعرض "كذلك

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ثوري شعب وظھور الثوري العمل إلنجاز الضروري الجوھري اإلستراتیجي ،التوّجھ آفاكیان بوب بقیادة. الثوري بالكفاح
 وتتطّور) الظروف ھذه فى والكسب القتال على والقدرة ( النھایة فى تتوّفر حین الفرص إغتنام ثّم و والمالیین ،بالمالیین

). 2008" الثورة "كتیب " اإلستراتیجي والتوّجھ األسس : الشیوعیة و الثورة "راجعوا ، بھذا بإرتباط(التطّور مزید واصلوت  

 و العملیة الشیوعیین جھود أن أو اإلمبریالیة البلدان فى ممكنة لیست الثورة بأن یجادلون الذین حّیا تفنیدا یفّند ھذا كّل   
 مع تقطع بطریقة ، للجماھیر المباشرة للمشاكل" حلول"و إصالحات أجل من النضال على ھناك تنصب أن یجب النظریة
 الشعب جماھیر تأثیرات أن طالما ذلك عن اإلبتعاد إلى ، الواقع فى ، ستؤدى والتى ، الشیوعیة والنظرة الثوریة األھداف
.القائم اإلضطھادي امالنظ مع التأقلم إلى األخیر وفى اإلحباط طریق ، مسدود طریق إلى ستقودھا  

 اإلمبریالیة البلدان فى للثورة  الجوھري اإلسترتیجي التوجھ فإن ، الجدید التلخیص/التولیف ھذا طّور كما الوقت، نفس وفى    
 ویرتط مزید إلى الحاجة و ، الثوري للنضال الجدیدة التحّدیات إلى أیضا اإلنتباه آفاكیان لفت ، األمریكیة المتحدة الوالیات مثل

 ھذه أغلب وفى ، العالم فى الكبرى للتغیرات نظرا ، األجنبیة اإلمبریالیة علیھا تھیمن التى البلدان فى ، الثوریة اإلستراتیجیا
.  األخیرة العقود فى ، البلدان  

 و الثورة ) ھنا بإقتضاب تناولھا سوى نستطع لم التى (الحاسمة أبعاده من العدید فى الجدید التلخیص/التولیف ھذا وضع و  
  :ذاتھ آفاكیان ذلك على شّدد ومثلما. أصلب علمي أساس على الشیوعیة

 القطع و ھامة ونواقص أخطاء نقد : الكامنة اإلیجابیة وقّوتھ التلخیص/التولیف أھمیة من التقلیل عدم ھو األھمیة فى غایة    " 
معھا بینما نقّدم ونعید بریق  ما كان إیجابیا فى التجربة التاریخیة للحركات الشیوعیة العالمیة و البلدان اإلشتراكیة التى وجدت 

إلى اآلن، وبمعنى حقیقي نعید إحیاء – على قاعدة جدیدة وأكثر تقّدما – قابلیة نجاح ونعم الرغبة فى عالم جدید ومختلف جذریا 
 قاعدة على الجسارة و لألمل كمصدر ھذا یةبإمكان نستھین أن یتعّین ال لذا...الجدلیة المادیة من أصلب أساس على ھذا إقامة ،و

).13."(صلبة علمیة  

 V / الشیوعیة فى مفترق طرق : طلیعة للمستقبل أم بقیة الماضي؟

 الصین فى الھزیمة بعد حدث الذى للشیوعیین األولي التجمیع فسح ، الخالیة الفترة فى المستمّرة الصعوبات و التحّدیات إزاء   
 خّطھ لّخص الذى حزبنا جھة فمن . حادة لخالفات األخیرة المّدة فى ھام مدى إلى ، الشیوعیة الثورة من األولى المرحلة ونھایة

 ، أخرى جھة ومن الجدید التلخیص/ التولیف نحو المنجذبین اآلخرین بعض مع ،سویة الجدید " األساسي قانوننا " فى األساسي
) الكلمات فى ولیس جوھریا (أو بھا المرتبطان والمنھج النظریة و لسابقةا التجربة بكافة دینیا متعلقین سواء معارضان تیاران
.تفصیال و جملة ھذا كّل عن متخلین  

 ناحیة ومن. اآلن من عقود ثالثة قبل تقریبا ، مّرة ألّول نشر حین" العالم؟ كسب "إجابات فى ذلك توقع جرى معّین بمعنى  
 الشیوعیة الحركة تجربة قّلص أنھ مّدعین" العالم؟ كسب "فى قیل ما أزعجھم العالمیة الشیوعیة الحركة فى الذین وجد أخرى
 ھي كما وإدراكھا رؤیتھا عوض ، الشیوعیة ھي لما ھّشة و دغمائیة نظرة تعكس ذاتھا بحّد إجابة وھي" (مستھجنة رایة "إلى
 رحبوا الذین جانب إلى أخرى ناحیة ومن ) المستمّرة الذاتیة المساءلة مظاھره وإحدى ، ومتطّور حي نقدي ثوري علم : فعال

ب"كسب العالم؟" ألسباب صحیحة ، ھناك الذین رحبوا فعلیا بھ لكنھم فعلوا ذلك بنظرة ترغب فى أن یشّكل وتدا یفتح الباب 
 نظر ةوجھ من نقدي بشكل" العالم؟ كسب "لھا یتطّرق التى التاریخیة التجربة ، عنھا والتخلى برمتھا التاریخیة التجربة لنبذ

 لإلنسانیة بالنسبة تاریخیا مسبوق غیر تقّدما وحققت إیجابیة رئیسیا كانت التجربة ھذه بأن موضوعیا تعترف ، جوھریا مختلفة
 وتفحصھا فیھا التعّمق تحتاج للغایة جّدي بعضھا وأخطاء ونواقص مشاكل بوجود تعترف أیضا ولكن عنھ الدفاع بصالبة ینبغى
 إطار وضمن جنینیة حاالت فى" العالم؟ كسب "بشأن المتضاربة الردود ھذه كانت ، الوقت ذلك فى. ككذل منھا التعّلم و نقدیا
 من مزید مواجھة تجربة ومع التالیة القلیلة العقود فى األحداث تطّور مع وفقط. واسعة بصورة المحّددة الوحدة من عام

 الحركة إحیاء إلعادة وتجسیدا جدیدة أرضیة توّفر أنھا نمعّی وقت فى بدا ، النضاالت فى تراجعات ذلك فى بما (الصعوبات
  . وإحتّدت المعارضة النظرات ھذه تطّورت ،)العالم فى الشیوعیة

 التأكید ظاھرة وجود الشائع من ، نقدیا فحصا الشیوعیة للحركة التاریخیة التجربة فحص یرفضون الذین جانب ،فى والیوم    
 نظرة وعموما بھا المرتبطة للبرولیتاریا بالنسبة الذھن خارج شیئ إلى الذھن فى الداخل الشیئ تحویل و" الطبقیة الحقیقة "على
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 جمیع لدینا ، إلیھ نحتاج ما كّل نعرف " جوھریا و ، الدینیة التعالیم من قریب ، الدوغما من كنوع الشیوعیة المبادئ و للنظریة
 التاریخیة للتجربة فھم لھم الذین یوجد ، المعاكس القطب وفى ". لموروثةا الحكمة بتنفیذ فقط األمر ویتعّلق المطلوبة المبادئ
 التحلیل یستبعد أو یجھل ، أیضا وضعیف سطحي ، الھزائم و النكسات و الصعوبات أسباب خاص وبشكل الشیوعیة للحركة
 یحاولون والذین ، شتراكياإل المجتمع فى الرأسمالیة تركیز إعادة خطر وّلدت التى العمیقة للتناقضات العلمي الشیوعي
 البرجوازیة الشرعیة ومفاھیم البرجوازیة الدیمقراطیة المعاییر و المبادئ إلى المستندة بالنظرة التحلیل ذلك تعویض

 الرأسمالي المجتمع فى شائع أمر وھو ، السیاسیة األحزاب وبتنافس لإلنتخابات الشكلیة بالسیرورة المرتبطة الدیمقراطیة
 حینما حتى ، المواقف بھذه یتمّسكون والذین. السیاسیة للسلطة الرأسمالیة الطبقة ممارسة إلى ویؤدى مع جّدا ومتوافق
 النأي و البرولیتاریا دكتاتوریة وتجربة البرولیتاریا دكتاتوریة مفھوم لنبذ متلّھفون ، الشیوعیة عباءة لبس إدعاء یواصلون
 أكثر من" أنفسھم تحریر "عن یبحثون الناس ھؤالء مثل ، وبالفعل. بذلك تلّفظال عن حتى الحاالت من كثیر وفى عنھما بأنفسھم
 الظروف لمتطلبات إستجابة ، بسرعة لألمام التحّرك یریدون أنھم ویدعون !  اآلن إلى اإلنسانیة تاریخ فى تحّرریة تجربة

الجدیدة... لكن لدیھم روابط مع األدوات الخاطئة وھم یتحركون بسرعة فى اإلتجاه العكسي  منسحبین على عجل نحو 
. 18 القرن إلى 21ال القرن من القرون عابرین ،) 14 (البرجوازي للحق الضیقة والحدود البرجوازیة الدیمقراطیة  

 الواقع وفى متشابھة ھي فیھ ھام مظھر أیضا ھناك إختالفات تتضّمن ھنا حّددناھا التى الخاطئة التوجھات ھذه أن حین وفى    
" تتقّلب "المجموعات بعض أن ظاھرة وجدت األخیرة السنوات فى بأن المالحظة تجدر الحقیقة فى. ھامة مظاھر فى  تشترك
 تتقّنع ظّلت وإن ( البرجوازیة الدیمقراطیة معانقة إلى بھا المرتبطة التیارات و الدغمائیة بین  السیما ، وآخر قطب بین

  :التیارات ھذه ینب المشتركة السمات أھّم بعض وإلیكم). بالشیوعیة

 الشیوعیة الحركة من األولى للمرحلة علمي تلخیص فى ، منھجیة طریقة بأي مطلقا اإلنخراط عدم أو اإلضطالع عدم♦ 
 بینما ، وھكذا. اإلشتراكي المجتمع فى الرأسمالیة تركیز إعادة وقاعدة لخطر تونغ لماوتسى الثاقب للتحلیل الخصوص وبوجھ

 الثورة ھذه كانت للماذا وعمیق حقیقي فھم أي إلى تفتقر ، الصین فى الثقافیة الثورة عن الماضي فى افعتد كانت قد أو تدافع قد
 أخرى حلقة مجّرد إلى ، الواقع فى ، الثقافیة الثورة تحّول إنھا. وقادھا ماو أطلقھا وأھداف مبادئ وبأیة ولماذا ضروریة الثقافیة

 البرجوازیة الدیمقراطیة الحركة من نوع أنھا على تأویلھا تعید أخرى جھة من أو البرولیتاریا دكتاتوریة ممارسة فى
 اإلشتراكي المجتمع فى المؤسساتي القیادي ودورھا شیوعیة لطلیعة للحاجة نقضا جوھرھا فى تمّثل" للبیروقراطیة المناھضة"
  . الشیوعیة إلى اإلنتقالیة المرحلة عبر ،

 مجّددا تھمل بینما الثالث بالعالم یسّمى ما بلدان فى الشعب حرب لخوض وصفة لمجّرد"  الماویة "لتحویل المشتركة النزعة♦ 
 دكتاتوریة ظّل فى الثورة مواصلة وخّط لنظریة تطویره : الشیوعیة فى ماو مساھمات من مساھمة أھّم أھمیة تقلص أو

 ممكنا الخّط وذلك النظریة تلك تطویر جعال اللذان و ذلك تأّسس علیھما اللذان العلمي والمنھج الثري التحلیل وكافة البرولیتاریا
. 

 النظر لوجھات تبعا متنّوعة تعبیرات ھذا یتخذ أن یمكن بینما جدید ومن . التجریبیة و البراغماتیة و التجریبیة الفلسفة♦ 
 بالمعنى فقط" للعمل مرشد "ل محّولینھا ، بھا واإلستھانة النظریة إبتذال ھو عندھا الشائع فإن الخاّصة، المتنوعة والنظرات
 الممارسة بین مقارنة عقد ومحاولین خاصة ممارسة إفراز ، جوھریا ، أنھا لو كما النظریة معاملین مباشرة، واألكثر األضیق
 إن. المفترضة المتقّدمة النظریة و ) واإلعتباطي الذاتي التقییم من عنصرا تتضّمن ، الناس ھؤالء جانب من ، التى ( المتقّدمة
 ھذه عكس على لكن ، النظریة ومحّك مصدر ھي الممارسة أن فھم إلى تؤّدى ، الجدلیة ،المادیة العلمیة الشیوعیة النظر وجھة

 التاریخیة و اإلجتماعیة التجربة شاملة ، الواسع بالمعنى الممارسة أن على ھذا فھم یجب ، الضیقة التجریبیة التشویھات
 تطویرھا ومزید ذاتھا الشیوعیة النظریة تأسیس. أّمة أو حزب أو  مجموعة أو لشخص اشرةالمب التجربة فقط ولیس ، الواسعة
 من واسعة جملة فى ، التجارب من واسعة جملة من إنطالقا وأثیرت النظریة ھذه تشّكلت ، ماركس زمن منذ : بقّوة ذلك یبّین

 النظریة مصدر الممارسة أن مقولة ستتحّول. طبیعةال و المجتمع فى ، النطاق واسع تاریخي تطّور وخالل المختلفة الحقول
 ومقولة " الممارسة معیار صّحة النظریة " إلى كذب عمیق إن جرى تأویلھا وتطبیقھا بأسلوب ضّیق ، تجریبي وذاتي. 

 إنسحبت أو إلى تحّولت كونھا فى تشترك الخاطئة " المرآة إنعكاس تناقض المتناقضة "التوجھات ھذه ، للغایة ھامة بصورة♦ 
 بالتجربة بدغمائیة متعّلقین إما) : تختلف أن یمكن الخاصة النماذج أن مع( آخر أو النوع ھذا من الماضي، من نماذج إلى

 إلى اإلنسحاب أو) خاطئ النھایة وفى الجانب إحادي ناقص لفھم ، أوباألحرى ( الشیوعیة الثورة من األولى للمرحلة الماضیة
مجمل العصر الماضي والثورة البرجوازیة  ومبادئھا : عائدین إلى ما ھو فى الجوھر نظریات القرن18 للدیمقراطیة 
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 نقیة " مفترضة بدیمقراطیة ھذه " 21القرن شیوعیة "مساوین الواقع وفى " 21 القرن شیوعیة " بإسم او بقناع ) البرجوازیة(
" أو " الطبقیة " ، دیمقراطیة فى الواقع ، طالما وجدت الطبقات ،الیمكنھا إآل أن تعني دیمقراطیة برجوازیة ودكتاتوریة 

 معنى بال تصنیف ضمن حصره أو ( كدوغما أونبذ متقادم إعتبار أو إھمال فیھ یجرى الذى الوقت فى ھذا كل). 15 (برجوازیة
 الشیوعي لفھما) العملي للنضال صالحة غیر بإعتبارھا جانبا توضع ذلك وبعد مجّردة بصفة بھا یعترف " الشیوعیة أبجدیات" 

 القدیمة الدولة أن فھم ، باریس كمونة زمن منذ المضطَھِدین بالیین دم تكرارا و ومرارا أصال ثمنھ دفع الذى الجوھري العلمي
 تغییر فى السابقین للمستِغِلین الثوریة المصالح ممّثلة رادیكالیا جدیدة دولة تولد أن ویجب وتفّكك تحّطم أن یجب ،الرجعیة
 القوى على وسیقضى وتحّطم ستبّدد الثوري النضال حققھا مكاسب أي فإن وإّال جمعاء اإلنسانیة وتحریر رهباس المجتمع
)16.(الثوریة  

 ومبادئھا ومنھجھا الشیوعیة نظرة من أصلب أرضیة إلى والتحّول بعمق واإلنخراط الخاطئة التوجھات ھذه مع بالقطع فقط     
 ألن العظیمین والتحّدى بالمسؤولیة الشیوعیون ینھض) بإستمرار تطویرھا مزید غىوینب (اآلن حّد إلى تطویرھا جرى كما

 یخونون بذلك وبالقیام الماضي، بقیة ویصبحوا] یفسدوا أو [یكونوا أن فى أنفسھم یأسرون وال المستقبل طلیعة فعال یكونوا
 عالم صوب الراھن العالم ورعب جنون من للخروج یدالوح السبیل الشیوعیة الثورة لھم تمّثل التى العالم عبر الشعبیة الجماھیر
.فیھ العیش حقا یستحق  

 VI / ثورة ثقافیة صلب الحزب الشیوعي الثوري : 

 لم ھنا نقدنا التى والنزعات الخطوط ، الواقع وفى . الخاطئة التامة التحریفیة الخطوط تأثیر عن بمنأى ذاتھ حزبنا یكن ولم   
 یكّف بأن یھّدد حقیقیا خطرا وشّكلت قوّیا دفعا مارست ، األخیرة المّدة إلى بل ، سنوات متدادإ على ، حزبنا صلب فقط توجد
 أبقت وإن حتى ، اإلصالحیین من أخرى مجموعة إلى ویتحّول یفسد ذلك وعوض ثوریا شیوعیا حزبا یكون أن عن حزبنا
.الشیوعیة لباس ، الزمن من لفترة األقّل ،على  

    طوال فترة الثمانینات والتسعینات ، تطّور وضع صلب حزبنا فیھ بالفعل وجد حزبان، یمّثالن جوھریا طریقین متعارضین 
 الجدید التلخیص/التولیف فى خاص بوجھ تجّسد كما لھ الجاري التطویر و ، للحزب" الرسمي "الخّط ھناك كان ناحیة، من. 

 ووثائق " ) الثورة " اآلن ،" الثوري العامل ( "حزبال جریدة عنھ ،عّبرت وباألساس ، آفاكیان بوب ینجزه كان الذى
 ككّل الثوري الشیوعي الخط و الجدید التلخیص/التولیف معارضة تصاعد فى الوقت، نفس فى لكن. للحزب أخرى ومنشورات

 عن التخّلى فى تصّب أنھا فى ، موضوعیا مشتركة كانت لكنھا الخصوصیات بعض فى تمایزت تحریفیة نظرات وجدت
 إصالحات أجل من عاملة األحوال أفضل وفى بھ وقابلة اإلمبریالي النظام مع متأقلمة الثوریة الشیوعیة واألھداف رةالنظ
.الفظیع النظام ھذا ضمن  

؟ حزبنا داخل تأثیرھا وتزاید نمّوھا إلى المؤدیة العوامل وأھّم التحریفیة الخطوط ھذه مظاھر أھّم ھي ما     

 بلد أقوى فى النسبي " اإلستقرار "من بعقود مرفوقة (الشیوعیة الثورة من األولى المرحلة ایةونھ الصین فى الھزیمة --- •
 وكذلك المتحدة الوالیات فى السبعینات بدایة إلى للستینات العظیمة اإلنتفاضة وإنحسار الھزیمة ھذه إثر العالم، فى إمبریالي

 للناس وأیضا للعالم جذري تغییر أجل من وقاتلوا أرادوا الذین كثیرینال لدي وإحباط بلبلة فقط تحدث لم ) العالمي النطاق على
 أساس على یجتمعون أناس من الشیوعیة األحزاب تتكّون. حزبنا وداخل الشیوعیین ضمن صحیحا ھذا كان وإنما ، أوسع بشكل
 یوجدون لكنھم لإلنسانیة، سبةبالن بكثیر وأفضل جوھریا مغایر مستقبل ،غایتھم الثورة وإمكانیة لضرورة متقّدم علمي فھم

 والظروف العالم بقیة عن منغلقین أقّل ولیس منفصلین یكونوا ان الیجب و یمكنھم وال لیسوا ، القائم النظام فى بعملھم ویقومون
. یمارسھا التى التأثیرات و یفرضھا التى  

 العقود عدید طوال ومادحوه القدیم النظام عن المدافعون قام ، الشیوعیة الثورة ونكسات ھزائم مستغلین ، الوقت نفس وفى   
 مثل بلد فى ،خصوصا اإلمبریالیة مع التأقلم نحو الدفع على تأثیر لھذا وكان الشیوعیة على مستمّر إیدیولوجي بھجوم الماضیة
. كبیرة لدرجة قوّي بلد ، المتحدة الوالیات  

 بوب ساق ، الحزب داخل التحریفیة الخطوط بشّدة ونقد شرةمبا تطّرق حیث سنوات بضعة قبل ھام حزبي إلجتماع متحّدثا   
  :التالیة المالحظات آفاكیان
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 بھزیمة نستھین أن یجب ال. الصین خسارة تأثیرات من نعاني نزال ال أننا كیف عن تحدثت. ھذا إلى مجّددا ننظر دعونا" 
 بالنسبة تمّثلھ كانت ما وكّل الصین خسارة. ألساسا ذلك على وبنوه اإلمبریالیون بھ قام ما وكّل عنھا نجم ما وكّل الصین

 وفى فیھا والمالیین المالیین مشاركة وبعد] الصین فى [الثقافیة الثورة بعد ، العالمیة البرولیتاریة والثورة العالمیة للبرولیتاریا
 أوفى الموضوعي الواقع فى سواء ، معھ نتفاعل زلنا ال شیئ ھذا ونعم للعالم نظرھم وجھة تشكیل إعادة من ھامة سیرورة
.  نحن تفكیرنا  

 كافة من واإلتراء التشویھ و للشیوعیة المعادي المستمّر والھجوم" الشیوعیة موت "ظاھرة كامل ھذا كل إلى أضفنا ما وإذا   
 ، البرولیتاریا وریةودكتات واإلشتراكیة الصینیة والثورة الصین فى الكبرى البرولیتاریة الثقافیة للثورة الطرق وبكافة اإلتجاھات

 ھذا كّل تداعیات ضد مناعة لنا أن فى التفكیر جدا الصعب من ، الجدلیة ونطّبق مادیون ونحن ھذا كّل تبعات فى فّكرنا ما إذا
 ، أعماقنا أعماق فى ، المفردة ھذه إستعمال أردتم إن ذواتنا وفى تفكیرنا فى حتى. الحزب خارج الناس على یأّثر فقط وأنھ

 لماذا صحیح إلیھ نطمح ما كان وإذا حق على كّنا إذا خسرنا؟ لماذا : ھذا كّل بشأن خطإ على كنا ما إذا حول أسئلة دینال ألیست
 األرجح على و ، تأّرقھم لم األسئلة تلك إن قول یستطیعون الذین الرفاق عدید ھناك أنھ أعتقد ال  النحو؟ ھذا على األمر إنتھى
. مّرة من اكثر  

 نطّبق أن ینبغى. علمیین نكون أن وینبغى التعّمق مواصلة ویجب اإلجابة فى التعّمق یجب أنھ إآل األمور تلك على ةإجاب لدینا  
  ".الجدلیة المادیة

 المنھج و العلمیة النظرة مطّبقین ، ھذا فى" یتعّمقون "الحزب فى اآلخرین وبعض آفاكیان بوب كان بینما أنھ ھي المشكلة    
 اإلفتراءات" تقبل "كبیرة درجة إلى كانت ذلك وعوض تفعل ، كّلھا المستویات على ، الحزب غالبیة تكن مل الجدلي، المادي
 : وسیاسیا إیدیولوجیا ، البرجوازیة كالكل تحت للسقوط العفویة بالنزعة بدّقة لینین حّدده ما إلى وتتحّول الشیوعیة ضد

 ذلك فى بما اإلصالحیة الحركات تمّیز التى للنظرة التذّیل و البرجوازي الحّق و البرجوازیة الدیمقراطیة حدود إلى اإلنسحاب
 یمكن ال الموضوعیة الحقیقة أن أو ، موضوعیة حقیقة ھناك لیست أنھ فكرة ( بھا المرتبطة الفلسفیة والنسبیة " الھویة سیاسة"

 سواء حّد على وجمیعھا مختلفة" روایات "لھم مختلفین وأفراد مجموعات مجّرد ھناك أن و الیقین، من درجة بأیة تحدیدھا
.أساسي كھدف باإلصالح الثورة مستبدلة ) صحیحة غیر أو صحیحة  

 كذلك لینین فضحھا والتى الشیوعیة الحركة داخل طویلة لمّدة المعروفة التحریفیة بالمیزات حزبنا داخل التحریفیة تمّیزت --- •
 والممكن الممكن ھو ضروري ھو ما أن إلى الحتمي والتوّجھ ، "شیئ ال والھدف شیئ كّل الحركة " أن مفھوم فى تجّسدت وقد
 ، للصراع ضیقة وبنظرة ضّیق أساس على ، الخاطئ بالمعنى الجماھیر صفوف فى" اإلنصھار "یعنى وھذا بعُد ُأنجز قد ما ھو
 وإحباط اإلصالحي العمل" على لثباتا " ، لھا حیاة وال معنى ال بطریقة الحاالت أحسن فى أو جانبا والشیوعیة الثورة ترك مع
 جدا مشغولین عادة الحزب أعضاء كان. والشیوعیة الثورة قبر الواقع وفى الجاري الحزبي بالنشاط حقیقیین ورابطة مغزى أي
.الشیوعیة و الثورة بإستثناء شيء بكّل  

 اإلنتباه تركیز ھو اإلقتصادویة مفاد ، عیةالشیو الحركة فى تاریخیا،" . اإلقتصادویة "أشكال من شكال ھذا كان ، جوھریا    
 لإلشتراكیة ، ما یوما ، لكسبھا" نطاق أوسع على للتطبیق قابلة بوسائل "النضاالت وعلى المباشرة ظروفھا على العاملة الطبقة

 تؤّدي لن بةالمقار ھذه أن بّین أین ،" العمل؟ ما "الشھیر مؤلفھ ودحضھا شاملة بصفة لینین عرضھا نظرة وھي الشیوعیة و
 الرأسمالیة إطار ضمن ، فیھا المشتركة الجماھیر و الحركة حصر فى ستساھم بل الشیوعیة غایتھا ثوریة حركة بناء إلى مطلقا

 للجماھیر الھامة بالنضاالت ویرتبطوا فیھا یشتركوا أن للشیوعیین بالنسبة المھّم من حین فى أنھ لینین أّكد ، ھذا معارضة فى. 
وحتى أن یبذلوا الجھد لقیادة العدید من ھذه النضاالت ، فإنھ علیھم أن یقوموا بذلك كشیوعیین. وعملھم یعتمد على فضح 
میزات وطبیعة النظام الرأسمالي ، عبر التحریض و الدعایة المناسبین والالزمین عارضین أمام الجمیع قناعاتنا وأھدافنا 

الشیوعیة وبھذه الطریقة  یربطون نضاالت وتحركات الیوم بالھدف الثوري والشیوعیة ، وتوجیھ ھذه الصراعات و الجماھیر 
  اإلقتصادویة صارت ، لینین زمن منذ. الثوري الھدف نحو البرجوازیة كالكل تحت السقوط و العفوي النضال من الشعبیة
 العمل نظر مرّكزین عدیدة مختلفة شرائح ضمن النضاالت فقط لیس" للتطبیق قابلیة األكثر الوسائل "لتطبیق أوسع معنى تتخذ

 إلى ینتمى مطلق كشیئ والشیوعیة الثورة أفق مع متعاطین ، قوال دائما ولیس فعال النضاالت ھذه مثل تنظیم على الشیوعي
. معّین وقت أي فى الراھنة والنضاالت بالحركات لھما حّیة صلة ال ، محّددة غیر مستقبلیة فترة  
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   فى الجوھر، بدال من العمل الثوري فى وضع غیر ثوري ، التعجیل وإنتظار تطّور وضع ثوري ، الوصفة اإلقتصادویة ھي 
العمل اإلصالحي بإنتظارثورة ، ثورة لن تحدث أبدا وال یعّد لھا أبدا وفعال من خالل ھذه النظرة . و ما تشترك فیھ كافة 

مظاھر اإلقتصادویة كمیزة أساسیة ھو التذّیل للجماھیر ، عوض التصّرف كطلیعة لقیادة الجماھیر، ( التعّلم منھا أي نعم ، لكن 
 الثوریة النظر وجھة لتبّنى لكسبھا معھا ومكافحین وعاملین وضرورتھا الثورة إلمكانیة نظرھا رافعین) التعّلم یتّم بینما القیادة

.التحّرریة أھدافھا أجل من والكفاح والشیوعیة  

 تمّیزت وثقافتھ وحیاتھ للحزب الفعلي العمل متزاید نحو على تسم كانت التى عامة بصورة التحریفیة و اإلقتصادویة --- •
 المبادئ حول الالأدریة وكذلك) أعاله ناقشنا اللتان ( الشیوعیة الحركة فى شائعتین كانتا اللتان التجریبیة و بالبراغماتیة
 النظریة فى الحقیقیة واإلختراقات المستمّر ظريالن العمل و. الشیوعیة و الثورة وإمكانیة رغبة حول وحتى الراسخة الشیوعیة
 أغلب قبل من كبیر بشكل مھملة ھي بما صریحة بمعارضة تقابل لم آفاكیان، بوب ، الحزب رئیس أنجزھا التى الشیوعیة
) غبارال لتراكم الرّف على توضع ثم..."ثقیل "وقول كذلك مھتّم غیر بتصّرف سواء حّد على تواجھ أحیانا أو ( الحزب أعضاء
 قیمة ذات تكن م ، الشیوعیة و الثورة بأھداف یعّلق فیما حاسمة ھي بینما أوجزنا التى النظریة واإلختراقات العمل ھذا مثل ألن
.التحریفي و اإلقتصادوي التوّجھ فى للغارقین" مفیدة "أو  

 نظرة ھو ) حزبنا صلب رواجا تكسب التى" ( التحریفیة الحزمة "ضمن آخر رئیسي عنصر أعاله، ذكر بما إرتباط فى --- •
 ذلك عوض لكن اجلھ من یقاتل أي وبنشاط بإستمرار یكّرس أن ینبغى حقیقي ثوري شیوعي كتوّجھ الشیوعیة مع التعاطي عدم
 ،تقریبا نفسھا تصّدق معارضة فرقة مجّرد إلى الحزب یتحّول النظرة وبھذه". بدیل حیاة نمط "إلى الشیوعیة تقلیص یتّم

 أحیانا و ، آخر إلى مباشر كفاح من السریع بالتنّقل ینشغلون اآلخرین وجعل اإلنشغال " بدیل حیاة نمط " عني اناوأحی. عصریة
 یمكن ال ( أخالق وجملة بالتاریخ خاصة معرفة لھ ،) مفترض (شیوعي المرء بكون والدغمائي المتعجرف الرضا شكل إتخذ
 عمل وتمّیز. الثّالجة فى النقدي الفكر ووضع الوقت تمضیة فقط عنى حیاناوأ ،) حتى المحاولة جرت إذا واحد، بأي ترتبط أن

 وصف ما ،"المبتدئین "ب الخاصة المنطقة على المحافظة تقع حین فى للجماھیر، عقلي غذاء بنظرة متزایدة بصورة الحزب
.ودوغما دیني شیئ إلى وجوھریا بالحیاة شیئ إلى الشیوعیة محّوال ،" السّریة المعرفة معبد "أنھ على  

 ( للحزب العام الوجھ غالبیة ،كانت الرسمیة ووثائقھ األخرى ومنشوراتھ الحزب وجریدة آفاكیان بوب مؤلفات مع تعارض فى 
). ثوریة غیر (مشغولة "حركة مراكز "أو الماضي آثار رائحة منھا تنبعث) المثال سبیل ،على بھ المرتبطة المكتبات

. التحریفیة : واحدة والنتیجة المصدر لكن متنّوعة تكون نأ یمكن ھذا كّل فى اإلختالفات  

 معارضة فى سیما ال الشعبیة الجماھیر مع اإلیدیولوجي النضال لخوض مدروس وتجّنب أكید نبذ ثمة ھذا، كّل جانب إلى --- •
. الشعب جماھیر لدى ھنیةذ وسالسل قیودا حقیقة تمثل التى المتخلفة النظر وجھات إلى باإلضافة الدینیة والمفاھیم األفكار
 الواسعة للشیوعیة المناھضة المسبقة والتصورات األفكار مواجھة رفض أو الترّدد من مستوى تضّمن حّد إلى ھذا وتمادي
. جدا السطحیة الوقت نفس فى و اآلن اإلنتشار  

 واضحة بصفة یكن لم وإن ، الثورة عن التخلى ھو" التحریفیة الحزمة "تمثلھ ما ، أساسیة األكثر وبالشكل عموما --- •
 فى ، لآلخرین ھي أو بعید مستقبل مسألة الثورة ، األغلب على". سنرى التى الثورة كل رأینا "موقف تبنى أي تامة وبصراحة

 نكا بما محدودة وواقعیة حیة عالقة لھا التى التحریفیة بالنظرة لكن الثالث، بالعالم یسّمى ما فى تنجح أن یمكن رّبما . ما مكان
 بالنسبة أما.  )أخرى أماكن فى الثوریة النضاالت" مشجعى كبار من "معنى بال نفسھا جعل ربما عدا ما ( حزبنا بھ یقوم

 ما ، واقعیین لنكن  " جوھریا مفاده عام موقف وعّم مستشریة اللیبرالیة كانت ، التحریفیة ھذه تأثیر ظل ففى ، ثقافتھ و للحزب
 الذى تتوقعون ؟ ال یمكن أن یوجد حزب فى ھذه البالد یكون حّقا طلیعة ثوریة ، یستحق فعال إسم "حزب شیوعي ثوري".

 من المطّورین النظرة و المنھج و األعمال جملة خّط ( الخطین ھذین بین ھو الحّدة والمتفاقم العدائي الجوھري التناقض إن   
 المضمون و المتنوعة بمظاھرھا " التحریفیة الحزمة"و ةجھ من" الرسمیة "ومنشوراتھ ووثائقھ الحزب خّط و آفاكیان بوب قبل

 الخّطان ھذان یعد لم إذ األخیرة القلیلة السنوات فى التعارض تمام متعارضین صارا اللذان) ھنا لخصناه الذى األساسي
 الطلیعة من كنوع حزبال ونھایة التحریفیة إنتصار إلى سیؤدى "التعایش "ھذا مّثل  كان إّال و ، الحزب داخل التعایش بوسعھما
. حقیقة الثوریة الشیوعیة  
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 الحزب إعداد سیاق فى حدث ، الجوھریة اإلختالفات ھذه حول والعمیق المفتوح الصراع إلى وأّدى عّجل الذى والعامل    
 منھجھو أعمالھ جملة فى ذلك ترّكز مثلما شیوعي، كقائد آفاكیان بوب لدور شعبي وترویج ونشر تقدیر ثقافة بناء لحملة

 الثوري حزبنا لعمل األساسیین الركنین أحد اآلن باتت آلفاكیان لبوب والترویج والنشر التقدیر من الثقافة ھذه بناء. ونظرتھ
الشامل ( الركن األساسي اآلخر ھو إستخدام صحافة حزبنا  وكّل ھذا جرى نقاشھ فى "القانون األساسي" الجدید لحزبنا). لكن 

 الحزب صلب أن سابقا علیھ بدت مما أجلى بصفة الحزب داخل المضمار بھذا النقاشات أبرزت ، تسنوا بضعة قبل ، حینھا
 وإعادة الحزب رئیس ألعمال الرئیسي المضمون فعال ھو ما تقدیر فى فادح نقص " داخلیة حزبیة وثیقة صاغتھ كما ھناك

  ". الجدید التلخیص/التولیف و والشیوعیة للثورة تصّوره

 الخّط أن بید عندھا، سنة 25 لمّدة الجدید التلخیص/ التولیف ھذا فى العمل إستمّر : " الداخلیة الوثیقة تلك ىف ورد وكما  
 وھو جدید شیئ وجد . " موضوعیة بمعارضة األمور تطّور مع ، وتالیا ، الفھم بعدم أّوال ، العمل لذلك ظھره أدار التحریفي

. الشیوعیین لدى اإلصالحیة وكذلك الدغمائیة و التقلیدیة الحكمة ضد جبال صاعدا اربیح إنھ ، العالم ھذا فى لیولد یكافح اآلن
). بإنتقائیة یعارض أو ( فحواه یدرك لم عالمیا وتقریبا". مھّما "إعتبر األغلب على او ، أھمل أو ...الرفاق عارضھ إّما لكن
 الممارسة تسبق أن یمكن ال النظریة " بأن القائلة الفّظة جریبیةالت مواجھة تقع لم ، صفوفنا فى ، وباألساس. فّعال غیر ُعّد عملیا

 بین التمییز على یقدروا لم الناس من الكثیر كون إلى أّدت التى الحقیقیة المشاكل فى ویتعّمق یواجھ آفاكیان بوب كان". 
 ھذا الرفاق من العدید أھمل وقد. نالصی فى الكبرى البرولیتاریة الثقافیة الثورة من سنوات عشر بعد التحریفیة و الماركسیة
 أخرى مّرة عورض للغایة المضجرة األسئلة لھذه إجابات تطویر فى وشروعھ ھذا فى وتعّمقھ. االخر بعضھم تماما وإنزعج
 فإستبدلت " الشیوعیة موت "إبتالع فى موضوعیا ] التحریفیة المعارضة [ ھذه سقطت و". تجاھلھ " خالل من أو مباشرة سواء
 باإلیمان" الصین خسرنا لماذا " بصدد المؤلمة األسئلة) ألجوبة والصائغة ( فعال المشتبكة المتطّورة الحّیة الشیوعیة دةالقیا

."الجامد الدغمائي السلفي  

 متعّلقا وحّدة بجالء وبات تامة بصورة عنھ معّبرا حزبنا فى الشیوعي و التحریفي الخطین بین التناقض بات ، الحّد ھذا عند   
 أو ، یقّدمھ الذى الجدید التلخیص/التولیف فى مركز ھو ما و آفاكیان بوب قیادة تمّثلھ لما الشعبیة الجماھیر ضمن ونشر إدراكب

 آفاكیان بوب دور ألن والشیوعیة الثوري الطریق على التقّدم األّول یمّثل ، الظروف ھذه فى.  علیھ بناء التصّرف ورفض نبذه
 ھذا معارضة بینما ، إستراتیجي ثورّي وتوجھ حّي كعلم للشیوعیة تطویرا شیئ كّل فوق تكّرس تھونظر ومنھجھ أعمالھ وجملة
 على المحافظة مع ھذا جرى وإن حتى لإلمبریالیة واإلستسالم اإلصالحیة نحو التراجع مرّكزة بصورة كّرست حزبنا داخل

".بدیل حیاة نمط "أو/ و الدینیة التعویذة من كنوع" الشیوعیة"  

 مجموعة على فقط عندھا التعویل على وقادرا المتضّمنة األخطار وكذلك الرھانات و الوضع بجّدیة اإلعتراف تمام معترفا   
 نفس وفى. الثوري الشیوعي الحزب داخل ثقافیة لثورة نداءا بجرأة آفاكیان بوب اصدر ، الحزب قیادة داخل جّدا صغیرة
 الرادیكالي التغییر أن على اإلستعارة بھذه مشّددا ( كبرى مسیرة خضم فى تتّم أن ینبغى الثقافیة الثورة ھذه أّن على اّكد الوقت،

 العالم تغییر خدمة فى وجوھریا إطار فى ینجز أن یتعّین الثقافیة الثورة ھذه وغایة ھدف وھو للحزب الثوري التعزیز و
 حركة ولیس ثوریة حركة سیوجد شیوعیةال واألھداف المبادئ حقا ستوجھھ الذى الحزب عمل و ) األشمل الموضوعي
 وننّفذ على نعتمد كنا إذا كانت الثقافیة للثورة الحیویة المسألة و المحوریة النقطة ، ھنا أعاله ناقشنا التى ولألسباب. إصالحیة
 ذلك ترّكز التى یةالشیوع واإلستراتیجیا النظریة فى نتقّدم و آفاكیان بوب ونظرة منھج و أعمال وجملة الجدید التلخیص/التولیف

.التحریفي اإلنتقائي الخلیط بعض او – التحریفیة ضروب من ضربا ذلك عوض ونتبنى عنھا نبتعد أننا أم  

 الثورة ھذه بدایة فى توجھھ آفاكیان بوب عرض ، الحزب أعضاء من مجموعة مع السنة ھذه سابق وقت فى لھ حدیث فى   
  :الثقافیة

 واضحا صار لّما  أساسیة خیارات ثالثة ھناك كان ، سنوات خمس قبل تقریبا ، الوقت لكذ فى األمور وواجھت رأیت كما" 
. بالتحریفیة متمّیزا وحتى" مشبعا "الحقیقة فى الحزب كان ، للحزب" الرسمي "للخّط الثوري الشیوعي الطابع تواصل رغم أنھ

  :خیارات ثالثة أمامي كانت

 - القبول بھذا الحزب كما ھو و التخّلى جوھریا عن ما یفترض أن ھذا الحزب أّسس من أجلھ، 

  جدید، حزب لتأسیس واإلستعداد الحزب مغادرة -
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. ثقافیة ثورة إطالق أو -  

   حینھا إعتقدت و ال زلت أعتقد اآلن ألسباب تحدثت عنھا فى مكان آخر و الیوم فى ما مرّ بنا ، بأن الخیار األخیر ھو 
 بالفعل جرى لو جدید حزب خلق صعوبة مدى و حزب قیمة بمدى تتعّلق ألسباب وھذا. الضروري و الصائب الوحید الطریق
 طلیعة یكن لم وإذا حزب بشأن مقّدس شیئ ھناك لیس صحیح ، ،نعم لكن. خاطئ وبشكل األوان قبل الحزب ھذا عن التخلى
 ال أنھ أعتقد الزلت و حینھا إعتقدت أننى بید. آخر شیئ على ولنحصل آخر بشیئ ولنقم! الجحیم إلى فلیذھب فبالتالي ثورة
 أن یحتاج ما إلى حقیقیة تحویلھ فى أمل ال واضحة وبصورة وعلمیا موضوعیا یغدو لم ما الحزب ھذا عن نتخلى أن ینبغى
."یكونھ  

 وإنما أشخاص إستھداف یكونا لم منھجھ و غایتھ إیدیولوجیا صراعا ، صراعا بل تطھیر عملیة الثقافیة الثورة ھذه تكن ولم   
 الثوري الخّط على أعضاءه و الحزب أسس تعمیق یتّم الطریقة بھذه و التحریفي الخّط و الثوري الخّط بین المواجھة و المقارنة
 حقا ثوریة شیوعیة كطلیعة ككّل للحزب كبیر حافز وإعطاء إلنعاش وذلك معھ القطع و التحریفي الخّط ونقد فضح یقع بینما
 الخمس یناھز ما مدار على ، طبیعتھا و الثقافیة الثورة ھذه مسار إن. أقّل شیئ وال مسؤولیاتھا ةمواجھ على ومصّممة قادرة
 متكّررة إیدیولوجیة صراعات تطّلب و المنعرجات و اإللتواءات من عددا تضّمن. حادا وأحیانا معّقدا كان ، بدایتھا منذ سنوات

 أسس على و جدید من – قفزة و التحریفیة مع ككّل الحزب و الحزب أعضاء طرف من أساسیة قطیعة إلحداث متعّمقة و
 بتقّدم ، مراحل عدة عرفت وقد. نكونھا أن على ومصّممین نكونھا بأن مطالبین شیوعیة طلیعة و شیوعیین إلى للتحّول - أعمق
 آفاكیان بوب وقیادة ريالثو بالخّط ، األساسي بالمعنى جماعیا، الحزب قیادة إلتحقت عندما ، األولى مراحلھا فى حصل حاسم
 خالل من الثقافیة الثورة ھذه إنجاز على وقدرتھا تصمیمھا عّمقت القاعدة تلك على و أجلھ من الكفاح و الخّط ذلك تطویر فى

. ثوریة شیوعیة كطلیعة الحزب وإنعاش وإنقاذ بالتحریفیة الھزیمة إلحاق  

 تمّخضت سیرورة  حزبنا فى الثقافیة الثورة سیرورة كانت ، التحّدیات وبھذه الھائل الحجم بھذا صراع من متوّقعا كان وكما    
 شیوعیین أنفسھم یسمون أحیانا ظّلوا وإن حتى ، الفظیعة وجرائمھا اإلمبریالیة مع سالم عقد ینوون كانوا الذین مع القطع عن
 ذلك لجعل الالزمة التضحیات واجھةوم الصراع بمسؤولیة اإلضطالع علیھم لیس أنھ طالما أفضل، عالم أمنیة عن یعبرون أو

 ) باإلستقالة أقنعوا أو ( إستقالوا بالتالى و التحریفیة مع القطع على قادرین غیر أنفسھم وجدوا أو ، البعض رفض. واقعا فعال
 رھمإصرا أساس على ذلك فعلوا الحزب تركوا الذین أولئك ،) 17 (اإلستثناءات، بعض مع األكبر، للجزء بالنسبة. الحزب من
 إعترف بینما ) مغزى ذو زمني أفق أي فى ولیس البلد ھذا فى لیس األقّل على ( ممكنة الثورة بأن یعتقدون ال أنھم على

 و ممكنة لیست الثورة أن لیس ھذا معنى الواقع، فى. فیھما مرغوب الشیوعیة و الثورة یعتبرون یعودوا لو بأنھم حتى البعض
  وفسدا تحّلال الشیوعي وتوجھھم الناس لھؤالء الثوریة اإلرادة أن ھو ھذا نىمع بل ، فیھا مرغوب غیر الشیوعیة

 الذین و) الشیوعیة بقضیة إلتزموا أعمق وبصفة مجّددا و حزبنا فى الثقافیة الثورة خضّم فى تقّدموا الذین أولئك خالف على( 
 العمل  "لتقدیمھ، إستعداد على لیسوا ما یتطلبانس الشیوعیة وھدفھا الثورة ھذه بأن یعترفون للثورة و للحزب ظھرھم أداروا
) 18 " (الواقع فى أھدافنا لتحقیق ،" التیار ضد "و شعبیا فیھ المرغوب غیر األحیان أغلب فى العمل و الخطر العمل و الشاق
  :علیھم نطبقت) التنظیم مبادئ ، الثاني الجزء (لحزبنا" األساسي القانون " فى الموّضحة األساسیة المعاییر تعد ولم

 الكبرى الحاجة تلبیة على للمساعدة تجمعوا أناس من األمریكیة المتحدة ،الوالیات الثوري الشیوعي الحزب یتكون   "
 ، عظیم حّب و عظیمة بجّدیة ، ھذا إلى بالكامل حیاتھم كّرسوا و. الشیوعیة بإتجاه أولى كخطوة بالثورة القیام : لإلنسانیة
)19 ." ( أیضا یمعظ حماس و عظیم بتصمیم  

 الثقافة و والروح واألھداف للنظرة إنعاشا  الحزب صلب الثقافیة الثورة مثلت ، جوھریة واألكثر الرئیسي مظھرھا فى   
 وسعھ فى ما كل ویفعل یلھم وكذلك ومخاطر وصعوبات تعقیدات  عملیا و مباشرة یواجھ حزب للحزب، الشیوعیین الثوریین

 تحقیق بغایة ھذا وكّل العالم، عبر ذاتھا القضیة ھذه فى ممكن قدر بأكبر المساھمة سبیل وفى لبالدا ھذه فى الثورة سبیل فى
 فى الثوریة، وأسسھ طابعھ وتعمیق تعزیز لمزید الحزب داخل ، جدیدة قاعدة على یستمّر والنضال. الشیوعیة ، النھائي الھدف
. الحزب لھذا الثوري الشیوعي الخّط فعال ھو ما على عتمادبإإل ، خّالقة وبصورة بحماس الثوري بالعمل النھوض إطار  

 ھي تعاني كانت أوسع بشكل الشعبیة والجماھیر علیھ أعینھا وضعت التى الشعبیة الجماھیر بینما (حزبنا عانى ، زمنیة لفترة   
 ونظرة تلخیص تبّنى نزعة ، موّطدة وبدورھا متغّذیة الحزب، داخل التأثیر من مزیدا كسبت التى التحریفیة بفعل) األخرى
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 اإلمبریالیون وكان الصین فى الرأسمالیة تركیز إعادة مع الشیوعیة الثورة من األولى المرحلة إنتھت حیث للوضع خاطئین
 ھوادة ال وسیاسیة إیدیولوجیة حرب ولشّن رحمة بال حتى العالم لنھب الوضع ھذا لیستغلوا ھیجان حالة فى الجدد و القدامى
 ولبّث اإلشتراكیة من األولى المرحلة تلك فى فعال أنجزت التى العظیمة لألشیاء إحترام من تبقى ما لتدمیر محاولة فى فیھا
 عبر. عظیمة مكاسبا تحققت أین الحقیقي العالم فى النضال وأرشد إمكانیة كشف الذى للشیوعیة الثوري العلم حول الشّك

 وأكثر تنظیمیا، وكذلك وسیاسیا إیدیولوجیا ، أرقى مستوى على وحدة واكثر ىأقو صرنا ، حزبنا فى الثقافیة الثورة سیرورة
 حّي كعلم العلم ھذا وبإدراك الجدید التلخیص/التولیف خالل من آفاكیان بوب تطویره فى زاد كما الشیوعیة علم على إرتكازا
.الصراع مواصلة وعبر مستمّر نحو على ، تطویره ومزید تطبیقھ مواصلة علینا  

 المھترئة اإلصالحیة أخادید أجل من الثورة طریق عن التخلى ورفضنا الشیوعیة واألھداف بالمبادئ التمّسك ثمن دفعنا لقد    
" سیعمل "ھذا أن األخرى، تلو المرة ، دللت الُمّرة التجارب أن حین فى" ستعمل "ما وبطریقة "واقعیة "أكثر أنھا ُیّدعى التى
 اآلن نحن ، الثمن ھذا دفع بعد لكن. الرأسمالي واإلضطھاد البرجوازي للحكم القاتلة لحدودا إطار سجناء الناس إبقاء على

 العمل و أمامنا، توجد التى التحّدیات مواجھة على أكثر ومصّممون عاتقنا على الملقاة بالمسؤولیات لإلضطالع أكثر مستعّدون
 للمساھمة و بنشاط بھ نقوم ما بكّل للقیام آفاكیان، بوب بھ تقّدم الذى الجدید التلخیص/التولیف قاعدة على ، ھنا الثورة أجل من
. قاطبة العالم فى الشیوعیة الحركة داخل ذاتھما التوّجھ و الفھم ھذا أجل من للقتال و الثوري الھدف فى المغزى ذات  

 عمق بأكثر ندركھ صرنا ما و( تجربتنا نخوض ، ذلك عن تنجم قد التى الحقیقیة واألخطار المشاكل التام اإلدراك مدركین  
 الكبرى وألھّمیتھا العمیقة دروسھا ، منھا وأوسع الشیوعیة الحركة داخل اآلخرین، لدى المعروفة) التجربة ھذه عبر  وصالبة،
 لجماھیر یعنیھ لما كثیرا فھمنا ، حزبنا صلب الثقافیة الثورة خضم فى خصوصا ، تجربتنا رفعت لقد . بأسرھا لقضیتنا
 إلى توّصل وإنما فقط یثابر لم وأنھ یحّطم لم و یھزم لم الحزب ھذا مثل أن اإلنسانیة، ولمستقبل العالم، وعبر ھنا ، ِدینالمضطَھ
 العلمي والتصمیم الشیوعي التوّجھ و الثوریة اإلستراتیجیة النظرة ناحیة ومن وسیاسیا إیدیولوجیا حقیقیین وتعزیز إنعاش
 فى نعم ، الثورة أجل من بوعي تقاتل التى الشعب جماھیر لدى حّیا و قوّیا واقعا الفھم ذاھ لجعل یكّل ال عمل على المعتمد
  : آفاكیان بوب ، الحزب رئیس حدیثا كتب كما و . العالم عبر ذاتھ بالشیئ تقوم التى الشعوب مع وحدة فى إمبریالیة، قّوة أعتى

 ، إنتصاریة روحا نمتلك أن علینا و بإمكاننا ، العلمیین النظرة و المنھج تطبیق خالل من و علمي أساس على ، طریقة بھكذا"
).20 "(الشیوعیة و للثورة الشدید العشق من) لییتس قصیدة من جملة إلستعارة (وتوجھا  

 

 IIV / خاتمة : تحّدى و نداء :

  : لحزبنا" األساسي القانون "نھایة فى قلناه ما ونعنى ھنا، قلناه ما نعنى إننا            

 قلب ، المتحدة الوالیات فى الثورة قیادة مسؤولیة عاتقھ على األمریكیة المتحدة ،الوالیات الثوري الشیوعي الحزب أخذ   " 
 وكّل وتاریخي عظیم تعّھد ھذا و. الشیوعیة ، النھائي الھدف و العالمیة الثورة فى منھ رئیسیة كمساھمة اإلمبریالي، الوحش
 الدعم لھ وبانین ، الحزب ھذا مع سویة عاملین ، یساندوھا أن و الطلیعة بھذه یلتحقوا أن یجب ذاھ حدوث لرؤیة یتطلعون الذین
. إلیھ ینضّمون الشیوعیة ونظرة قضیة تبني أساس على و  

 " حیاتنا نكّرس لھ أعظم ھدف ال و أعظم قضیة من ھناك لیس ، ھدفنا ھو ھذا من أقّل الشیئ و ھذا : قاطبة اإلنسانیة تحریر
)21.(  

 الذین للناس الموّجھ للنداء أعظم وتأكید معنى یعطى أن یجب ، تزویق ودون مباشرة عرضنا الذى و ھنا عنھ تحّدثنا ما كّل    
. ودعمھ الحزب ھذا بمساعدة لیلتحقوا ، واإلضطھاد  اإلستغالل من خال جدید عالم صنع على تصمیمنا یحترمون أو یشاطرون

 ال دعونا : بكثیر وأفضل رادیكالیا مختلف ، آخر لعالم یطمحون الذین كل إلى ، مكان كّل فى الشیوعیین و الثوریین إلى
 اإلنسانیة وتحریر الشیوعیة ھدف صوب بجرأة نتقّدم ، ذلك من بدال دعونا ، كان شكل باي الماضي، فى ونتخندق إلى نتراجع

.  التقالید سالسل من السنین آلالف من  

 الھوامش : 
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 1- من ماركس إلى كوغلمان ، 1868، ذكراه  رایموند  لوتا و فرانك شانون فى " إنحطاط أمریكا ، تحلیل للتطورات نحو 
 الحرب و الثورة ، فى الوالیات المتحدة وعالمیا ، فى الثمانینات "، المجّلد (1) بانربراس ، شیكاغو 1984، ص 10. 

2- لتحلیل أتّم للعالقة بین إضطھاد السود و التطّور التاریخي للرأسمالیة اإلمبریالیة األمریكیة ، راجعوا بوب آفاكیان " 
الشیوعیة ودیمقراطیة جیفرسون" ، منشورات الحزب الشیوعي الثوري ، شیكاغو ،2008 ، وھو موجود كذلك على األنترنات 

. الحزب بموقع  

3-" القانون األساسي للحزب الشیوعي الثوري، الوالیات المتحدة األمریكیة"، منشورات الحزب الشیوعي الثوري ،الوالیات 
 2ص ، األمریكیة المتحدة الوالیات الثوري، الشیوعي للحزب األساسیة المبادئ : المقّدمة ،2008، ،شیكاغو األمریكیة المتحدة

 ، التشدید مضاف فى األصل. وھذا "القانون األساسي" متوّفر على األنترنت بموقع الحزب.

4- "القیام بالثورة و تحریر اإلنسانیة " األجزاء 1و2 متوفر أیضا على األنترنت وفى "الثورة و الشیوعیة : األساس و التوّجھ 
اإلستراتیجي" كتّیب من نشر "الثورة" ، غّرة ماي 2008. و كتاب سكایبراك المشار إلیھ ھنا ھو "علم التطّور وأسطورة 

 الخلق، معرفة الواقع و خلفیاتھ" إنسایت براس، شیكاغو، 2006.

 ونظرتھ، ومنھجھ بأعمالھ ومسترشدین مستلھمین آخرین وجھود آفاكیان بوب حزبنا، رئیس أعمال فى ، آخر مكان فى -5
 الثانویة واألخطاء النواقص و فعال الحقیقیة و الواقعیة المكاسب من لكّل – اإلنجاز بصدد التلخیص ومزید – ھام تلخیص أنجز
 كانا عندما ، الصین فى كذلك و السوفیاتي اإلتحاد فى فعال الحقیقیة و الواقعیة ایة،للغ جّدي بعضھا و ، الھامة ذلك مع لكن
. إشتراكیین بلدین  

 ،" الثورة "مجّلة من 50 العدد فى المنشور" العالمیة البرولیتاریا بھ ستقوم وما واجب العالم؟ كسب "آفاكیان بوب مثال راجعوا 
 ،1990 نھایة ، 60 عدد" الثورة "مجّلة فى " جدیدة مرحلة بدایة مرحلة، نھایة"  و األنترنت، على متوّفر وھو 1981 دیسمبر
  ".فعال حصل ما لنقّیم " مشروع موقع " الشیوعیة ھي ھذه "أیضا وراجعوا

 لمساھمات ھام لتلخیص . اإلشتراكي المجتمع و الشیوعیة الثورة بتجربة عالقة فى إلیھا أشرنا أخرى مصادر إلى إضافة -6
ماركس و لینین و ماو فى تطویر علم الشیوعیة وإستراتیجیا الثورة الشیوعیة ، راجعوا ملحق بعنوان" الشیوعیة كعلم" ضمن 

 "القانون األساسي للحزب الشیوعي الثوري،الوالیات المتحدة األمریكیة ".

 وإعادة باإلشتراكیة الفعلیة اإلطاحة من عقود ثالثة بعد حصلت ، التسعینات بدایة فى ، السوفیاتي لإلتحاد التامة النھایة -7
تركیز الرأسمالیة فى ذلك البلد أواسط الخمسینات. مّذاك صار اإلتحاد السوفیاتي ، مثلما حّدده ماوتسى تونغ، إمبریالیة –

إشترالكیة، أي إشتراكیة قوال لكن رأسمالیة –إمبریالیة فعال وعمال، رغم أن ذلك كان شكال من الرأسمالیة اإلمبریالیة فیھ كانت 
– إمبریالیة قّوة و ، رأسمالیا السوفیاتي اإلتحاد كان بینما ذلك مع . لإلقتصاد المحوري العنصر و الحیویة النقطة الدولة

 كلیا سقطت حینما أنھ ھو الُسخریة على یبعث وما ، اإلمبریالیة وكتلتھا المتحدة للوالیات ھائال منازعا ظّل فإنھ ، إشتراكیة
 ذلك مع وإّدعوا" الغربیة الكالسیكیة "اإلمبریالیة الرأسمالیة " مناصرو" و مادحو ذلك إستغّل ، التسعینات ىف اإلمبراطوریة

 للمجتمع الفعلیة التجربة لتحلیل. للتطبیق قابل وغیر فظیعا وحشا اإلشتراكیة أن على" دلیال "و للشیوعیة أخرى ھزیمة حصول
 لّما البلدان تلك فى المنجزة التحّرریة و المسبوقة غیر التاریخیة التغییرات و ، والصین السوفیاتي اإلتحاد فى ، اإلشتراكي

" .الشیوعیة ھي ھذه "إنترنت موقع راجعوا ، الحقیقیة واألخطاء النواقص و المشاكل و ، إشتراكیة كانت  

 یسمونھ ما إفالس األخیر وفى حدود تّبین ، أفرزتھا التى اإلشتراكیة المجتمعات و الشیوعیة الحركة تجربة أن یدعون الذین -8
 الرأسمالیون ینشرھا التى" التقلیدیة الحكمة "ترّدد مضّللة و خاطئة جوھریا إستنتاجات إستخلصوا " دولة- حزب نموذج" 

 أي أو شیئ أي النھایة فى یعنى ال الذى غضبھم أو صوتھم ( للشیوعیة المناھضة خطاباتھم نشاز تغّذى و المثقفین من وأتباعھم
 أكثر سنتعمق أخرى، ووسائل " الثورة " حزبنا جریدة عبر ذلك فى بما ، القادمة السنوات و األشھر وفى). إیجابي شیئ

 ھذا دون بأنھ بوضوح نذكر دعونا ھنا. تجسدھما اللذان المنھج و النظرة و ھذه مثل نظریات وندحض ونفكك شاملة وبصورة
 كافة على القضاء إلى تھدف سابقا، للمستَغّلین بالنسبة دولة سلطة دون ، أخرى بكلمات ". دولة-حزب نموذج " المسّمى

 مواجھة من اإلقتراب حتى یتّم لن السیرورة ھذه تقود طلیعة ودون العالم، عبر اإلضطھادیة العالقات كافة وإجتثاث اإلستغالل
 ھذا عن التخّلى. رادیكالیا مختلف عالم علصن معھا التعاطي ینبغى التى المعّقدة و العمیقة التناقضات معالجة عن ناھیك ،
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 و الھدف تقویض و عن التخّلى یعنى ، المعترف محاولة أي عن النظر وبغّض موضوعیا األقّل على مھاجمتھ، و " النموذج"
الھدف، ذلك لتحقیق النضال  

 یالزمھا و اإلنسانیة یومیا اآلن رحیج الذى جدا الحقیقي الرعب كافة یؤّید الذى النظام من التخّلص النھایة وفى عن الخروج و 
 المجتمع تجربة تاریخ وبالفعل الشیوعیة الحركة تجربة علیھ تدّلل ما ھذا. وجودھا لتواصل للغایة واقعیا تھدیدا یمّثل وبالفعل
. علمیین منھج و بنظرة وتلّخص تعالج لّما ككّل اإلنساني  

9- أنظروا مثال كتّیب بوب آفاكیان ، " الخسارة فى الصین واإلرث الثوري لماو تسى تونغ "، وھو نّص خطاب لبوب آفاكیان 
 " الخالدة تونغ تسى ماو مساھمات "و 1978 ، شیكاغو ، ب سي األر منشورات ، تونغ لماوتسى التذكاریة التجمعات فى ألقاه

. 1979 شیكاغو، ، بي سي األر منشورات  

 موقع ، األنترنت على متوّفر " آفاكیان لبوب الجدید التلخیص/التولیف وھ ما : الشیوعیة و الثورة تصّور إعادة "أنظروا - 10
. الحزب  

 األسس : الشیوعیة و الثورة "ضمن وكذلك ...األنترنت على متوّفر) األول الجزء " ( اإلنسانیة تحریر و بالثورة القیام " - 11
  .27 حةبالصف موجود ھنا اإلستشھاد ، " الثورة " كتیب" اإلستراتیجي التوجھ و

12-  بوب آفاكیان ، "كسب العالم؟ واجب و ما ستقوم بھ البرولیتاریا العالمیة " نشر فى العدد 50 من مجّلة "الثورة" دیسمبر 
 الشیوعیة األممیة لمحتوى آفاكیان بوب لتطویر الجوھریة المظاھر ولعرض . شیكاغو ، بي سي األر منشورات ،1981

وقاعدتھا العلمیة ، راجعوا( فضال عن "كسب العالم؟") " دفع الثورة العالمیة : مسائل توجھ إستراتیجي" ، نشر فى األصل فى 
.األنترنت على متوّفر ،1984 ،ربیع" الثورة "مجّلة فى  

 التوجھ و األسس : الشیوعیة و الثورة " وضمن األنترنت على متوّفر) األول الجزء "(اإلنسانیة تحریر و بالثورة القیام "- 13
.        الكتیب ھذا من 37-36 الصفحة من ھنا اإلستشھاد ،" الثورة "كتّیب" تیجياإلسترا  

 وفقھا التى الطریقة " على یحیل البرجوازي الحق أن یشرح ،"كعلم الشیوعیة"ملحق فى ، لحزبنا" األساسي القانون "- 14
 البعض بعضھا تعّزز اإلشتراكي، المجتمع صلب بالضبط ، الرأسمالیة من الباقیة الالمسواة و الموجودة السلعیة العالقات
 ھذا كّل أن كیف و ذلك، إلى ما و الثقافة و التفكیر طرق و السیاسیة المؤسسات ، الفوقیة البنیة فى تنعكس و متبادلة بصورة
 النضال من حاسم كجزء تجاوزه النھایة فى و تحدیده یجب و اإلشتراكیة ظّل فى الثوري التقّدم مواصلة أمام حواجزا یشّكل
  ". الشیوعیة ، النھائي الھدف بلوغ و الرأسمالیة تركیز إعادة لمنع

 من ، الدكتاتوریة و الدیمقراطیة بین الفعلیة العالقة شرح و ،" الالطبقیة "و" النقّیة "الدیمقراطیة ألوھام موجز عرض - 15
 ، عمیقین إجتماعیة  والمساواة طبقیة بإنقسامات تمّیزی عالم فى :" آفاكیان لبوب التالیة المقولة تقّدمھ جوھریا، مختلفة أصناف

الحدیث عن "الدیمقراطیة" دون الحدیث عن الطبیعة الطبقیة لھذه الدیمقراطیة ، بال معنى وأسوأ. طالما أّن المجتمع منقسم إلى 
طبقات ، لن توجد "دیمقراطیة للجمیع" : ستحكم طبقة أو أخرى وستدافع عن وترّوج لھذا النوع من الدیمقراطیة الذى یخدم 
مصالحھا و أھدافھا. المسألة ھي : ما ھي الطبقة التى ستحكم وإذا ما كان حكمھا ونظام دیمقراطیتھا، سیخدم تواصل أو فى 
النھایة القضاء على اإلنقسامات الطبقیة و عالقات اإلستغالل واإلضطھاد و الالمساواة المتناسبة معھ."( ذكر فى " القانون 

 علیھ العثور یمكن أیضا وھذا األصلي، النّص فى التسطیر ") األمریكیة المتحدة الوالیات ، الثوري الشیوعي لحزبل األساسي
.للحزب التابع األنترنت بموقع   

 و السكوالستیكیة من طبخة إستحضروا ، للشیوعیة" السفر زمالء "و الشیوعیین بعض ، الراھنة الفترة ھذه طوال - 16
 آفاكیان بوب قّدمھ الذى الجدید التلخیص/التولیف مع ، وصراحة وعي عن أحیانا ، تعارض فى ھي التى ةالنسبی و الالأدریة
 نظري إلطار وجود ال أنھ یّدعون الطبخة لھذه یرّوجون الذین و. وأھدافھا ومنھجھا الشیوعیة نظرة مع جوھریا حال أي وعلى
 أخطاء ستتفادى التى الممارسة وإلرشاد المناسبة الدروس خالصوإست ولتوضیح الشیوعیة للحركة الماضیة التجربة لتفسیر
 مساعى نعتبره أن یمكن ما فى الجھد نصرف أن یجب ، المحاججة یواصلون وعلیھ. ھؤالء فھم) عدم (حسب ، الماضى
 النظري طاراإل ، الشیوعیة بالمبادئ تسترشد الثوریة الممارسة من تماما مطلق خضّم فى ، لنكتشف فقط ھدف وبال النھائیة
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 األكثر النوع من و األسس أضیق على العملیین الصراع و النشاط إنجاز عن الدفاع مع ھذا یترافق ما وعادة. الضروري
 التراجع و لإلنسحاب كعقلنة ، موضوعیا األقّل على ھذا كل ویعمل. اإلنتقائیة الطبخة ھذه مكّونات من مكّون وھو ، إصالحیة

أو مجّرد البقاء بعیدا عن النضال الثوري الفعلي ، النضال الموّجھ بالنظریة و المبادئ الشیوعیة التى یمكن فى الواقع أن تتطّور 
 ثوري مضمون لھ نضال وھو الضّیق بالمعنى ولیس الشامل بالمعنى ، بالممارسة جدلیة عالقة فى تتطّور وھي تطّورت وقد

. إصالحي ولیس  

 مثل یظھر أن) سكانھ وبالیین العالم كلیا تفترس إمبریالیة ( جدا، طفیلي ریاليإمب بلد فى خصوصا ، المستغرب من ولیس   
 الشرائح ضمن سیما ال التقّبل بعض یجد و ، شیوعي تقریبا بتلوین حتى ، والالأدریة السكوالستیكیة النظرة و التوّجھ ھذا

 بإمكان مناسب نظري إطار فقدان عن الدفاع صلیوا أن یمكن المرء أّن وطالما. المثّقفین ضمن خاصة وبصفة إمتیازات األكثر
 نضال و إلتزام ، الشیوعیة أجل من الحالي بالنضال اإللتزام رفض فى خاطئ لشیئ وجود ال بأّنھ نفسھ إقناع یواصل أن المرء
 األغنى اإلمبریالیة حصن فى ألكادیمي كثیرا مزعج غیر وجود ، ذلك مع ، ھو ما خارج التحّرك على المرء یرغما أن یمكن

  ذاتھ حّد فى األكادیمي المثقف دور أصال لیس ھنا علیھ اإلعتراض  یتّم ما. عالمیا واألقوى

 الشیوعیة القضیة فى ، متنّوعة بطرق ، ثمینة مساھمات یقّدم أن الحقیقة فى ویمكن النضال فى ھاما یكون أن یمكن حقل وھو( 
 المقاربة جعل ظاھرة ھو بحّدة نقده و تحدیده یجرى ما ، باألحرى. سةالسیا فلسفة و السیاسة مجال ھذا یتضّمن ال حین حتى

 بین للعالقة و للنظرة المادي و الجدلي الفھم و العلمیة، الشیوعیة مع تعارض وفى الثوریة الممارسة عن مجّردا مبدأ النظریة
 غیر صراحة التشویش من نوع تجاه اصبرن نفاذ عن للتعبیر بالحاجة نشعر ونحن.ھنا ذلك ناقشنا كما الممارسة و النظریة
 أحیانا یتقّنع الذى و األكادیمیة األوساط فى رادیكالي تفكیر أنھ على نفسھ یقّدم ما وعادة نفسھ عن یعّبر ذاتي وبوعي المفھوم

. بالماركسیة  

 فقط تكن لم نّوعةمت مجموعة ھو ، الثورة عن التخّلى تقریبا أساس على الحزب تركوا للذین العام للتوصیف إستثناء - 17
 صیاغة" عن باحثة ، الحزب خارج" الطفیلیین النقاد " من صغیرة عصابة نفسھا جعلت بل لإلمبریالیة باإلستسالم راضیة
. آفاكیان بوب حزبنا رئیس على وبخاصة وقیادتھ الحزب على المبدئیة كبرى ھجمات بشّن اإلستسالم لھذا " كبیرة عقلیة

حزبنا لخّط المحض التشویھ و واإلفتراء الثرثرة بتشجیع  

). قریبا عنھ التخّلى یتّم أن المحتمل من كذلك اإلدعاء ھذا كّل و( للشیوعیة معادیة سافرة نداءات مصدرة حتى و ، نشاطھ و 
 بصورة تستعمل أن یمكن " النقاد "ھؤالء تمّیز التى األشیاء بعض ھناك فإن ، بسیطة ظاھرة موضوعیا یمّثل ھذا أن حین وفى
. السلبیة األمثلة من للتعّلم یدةمف  

 بالضبط جدا شامل نحو على تقدیم) بذلك نعتھا أمكن إذا ( مزّیة اآلن عنھا یدافعون التى النظر ولوجھات للمواقف أوال،   
 خطوط وھي. حزبنا صلب الثقافیة الثورة خضّم فى وھزمناھا الثقة وافقدناھا وكشفناھا حّددناھا التى التحریفیة الخطوط ألنواع

. الحزب صلب الثوري الخّط مع تعارض فى ظھرت التى" التحریفیة الحزمة "نقاش عند ھنا عرضناھا مظاھرھا  

 و السیاسیة الطبیعة عن مثاال كتیبا صاغوا الصغیرة العصابة كّونوا و إستقالوا الذین السابقین الحزب أعضاء ثانیا،   
اإلیدیولوجیة لإلنتھازیة بما فى ذلك كونھم رفضوا خوض صراع مبدئي حول اإلختالفات صلب الحزب. وھذا التصّرف فى 

 الحزب أعضاء یتمّتع بأن لحزبنا صریحا مبدأ طول على وكان الشیوعیة للمنظمة األساسیة المبادئ حّقا ینتھك و مع تناقض
 قنوات عبر صریحة و مفتوحة بطریقة ، وسیاساتھ الحزب خّط مع اإلختالفات إثارة بمسؤولیة كذلك بل بحّق فحسب لیس

 معّینة نقطة عند الحزب أعضاء كافة ُدعي ، حزبنا صلب الثقافیة الثورة سیرورة أثناء ذلك، على عالوة. المالئمة الحزب
 كان إذا، وفقط وإذا ، الحزب فى الثقافیة الثورة وأھداف ومضمون الشیوعیة وأھدافھ ومبادئھ بالحزب إلتزامھم جّدیا لیترجموا
 من كنوع نفسھ لنفخ اآلن یسعى الذى آلي مایك أن ھو إلیھ باإلشارة الجدیر من و. بذلك  اإللتزام یعیدوا أن اصلب إلتزامھم

 دون أخرى مّرة بذلك اإللتزام بإعادة فعال ساعتئذ قام" الطفیلیین النقاد " من الصغیرة الراكدة البركة ھذه فى" الكبیر السمك"
.الحزب صلب الثقافیة الثورة وسیرورة واألھداف الحزب ّطخ بشأن إختالفات أو إعتراضات أیة رفع  

 اثناء ، الماضیة القلیلة السنوات فى فقط لیس ، للحزب األساسي الخّط مع خالفات لدیھ كانت أنھ واضح جّد بات ألنھ ونظرا    
 الحزب فى شخص ھكذا یبقى لماذا : طبعا نفسھ یفرض سؤال بكثیر، ذلك قبل لكن ، الحزب داخل الثقافیة الثورة إنجاز فترة
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 لھ الحزب خّط من ھامة مظاھر حول وصریح مفتوح صراع خوض أو جوھري خالف طرح یرفض وھو الوقت ذلك كّل
  ؟ الزمنیة الفترة ھذه طوال أساسیة إختالفات معھا

و الجواب البدیھي ھو أنھ ظّل فى الحزب بینما فى نفس الوقت یخفى إختالفات رئیسیة ، فى محاولة إلستعمال الحزب كأداة 
 داخل" البدیل حیاتھ نمط "ینّفذ أن لسنوات لھ أمكن ، صفوفنا فى التحریفیة القبضة نتیجة ، بدیھیا . اإلنتھازي الخاص لخّطھ
 فى نشرھا التى الثقافة و التحریفي الخّط من كجزء المنتشرة للیبرالیة نظرا ، أراد ما عامال وتقریبا الوحدة مّدعیا حزبنا،
 أكثر الصعب من وجد ، متزاید بشكل التحریفیة أرضیة قطع مع و الثقافیة الثورة إنجاز تواصل مع فقط و. حزبنا صفوف
 وبحث الحزب ترك فجأة فعلھ؟ الذى ما ، وقتئذ ، لذا . الحزب مع باإلتفاق یتظاھر حین فى الخّط معارضة فى یستمّر أن فأكثر
 أو إستنفذ ھل ، الحزب ترك قبل. وقیادتھ الحزب على المبدئیة غیر جماتھھ وأطلق إنتھازیتھ عن للتعبیر أخرى دروب عن
 ھل ، الحزب ترك قبل ؟ مبدئیة بطریقة والصراع الخالفات لطرح الحزب داخل الموجودة الوسائل إستعمال عن بحث حتى
 ھذه عن لیعّبر الحزب قیادة عم إجتماعا طلب ھل القیادة؟ إلى الحزب قنوات عبر أبلغھا و خالفاتھ عن فیھا یعّبر ورقة كتب

 إنسان إي طریقة مع یتناقض بشكل بالفعل و الشیوعیة لمبادئ نام خرق فى تصّرف ذلك، من بدال. ال معھا؟ ویناقشھا الخالفات
. اإلستقامة من  أساسي حّس لھ  

 فحسب اإلنتھازي لوجياإلیدیو و السیاسي العام خّطھ بسبب لیس الشخص ھذا من مفاجئ غیر التصّرف من النوع ھذا و   
 أعضاء أنظار ورفعت حزبنا داخل زخما تكسب وأخذت الثقافیة الثورة أطلقت عندما حاول لو أنھ بالخصوص بسبب أیضا لكن

 یزال ال وھو حاول لو ، المادة و بالعلم الخطوط ھذه لصراع و السیاسي و اإلیدیولوجي الخّط بصدد حیویة مسائل إلى الحزب
 الثرثرة و المبّطنة اإلساءة ، الحزب مغادرتھ منذ إستعملھا التى " الشعبیة الصحف " طریقة یستعمل أن الحزب صفوف فى
 سیحّدد كذلك كان لكن الشیوعیة للمبادئ صارخ وإنتھاك سخیف تشویھ كمجّرد الحزب داخل فورا سیكشف فقط كان ما فإنھ

 المسائل فى جّدیة بطریقة الخوض ذلك من وبدال مبدئیةال غیر الطرق ھذه ترك منھ سیطلب وكان  أشمل إنتھازیة من كجزء
 التى الخطوط عن مغزى ذات و مبدئیة بوسائل الدفاع و الثقافیة الثورة محور كانت التى و للخّط بالنسبة الداللة وذات الحیویة
 كانت الخطوط ھذه ّنأل أخرى مّرة بذلك القیام محاولة فى ببؤس سیخفق وكان. للحزب الثوري للخّط معارضة فى عنھا دافع

 تحریفیة أنھا على تصاعدیة بصفة علیھا یتعّرفون وأعضاؤه الحزب كان التى " الحزمة "لذات ممّثلة كخطوط ستكشف
.ضّدھا إیدیولوجیا صراعا لذلك ویخوضون  

 المجال فى حیوي طبقي صراع : حزبنا داخل الثقافیة الثورة حال وھذا ( كبیر طبقي صراع سیرورة فى ، قلنا كما   
 الخّط مسائل على مركزا ، مبدئي أساس على الصراع ھذا خوض بعد. اإلنقسام إلى األشیاء وتنزع الناس ینزع) اإلیدیولجي
 نفسھ حزبنا غّزز ، التحریفیة مع مساومة دون الثوري، للخّط كسبھ یمكن عدد أكبر كسب عن وباحثا السیاسي و اإلیدیولوجي

 من جید نحو على تخلصنا األساس ھذا على و الثوریة، بمسؤولیاتھ النھوض على وقدرتھ یینالشیوع توجھھ و نظرتھ فى كثیرا
 و حزبنا سیتعّزز ، كلیا اإلنتھازیین ھؤالء خّط أفلس وبینما". الطفیلیین النقاد "من صغیرة عصابة شّكلوا الذین مثل اإلنتھازیین

 لھؤالء للثورة المعادي الخّط بین موضوعیا الناس یقارن لّما اقیادتھ و لبنائھا أنفسنا نكّرس التى الثوریة الحركة كذلك
 ، بھذا إرتباط فى. ( أخرى جھة من لحزبنا الثوریین الشیوعیین العمل و الخّط و  جھة من یلعبونھ، الذى الدور و اإلنتھازیین
" آلي لمایك رسائل التسع على رّد ،" الشیوعي للمستقبل طریق صیاغة أم" الفظیع الراسمالي بالواقع اإللتصاق "راجعوا
). األنترنت على متوفر الثوري، الشیوعي الحزب من كتابة لمجموعة  

18-  " القانون األساسي للحزب الشیوعي الثوري ، الوالیات المتحدة األمریكیة "،   المبادئ التنظیمیة، الفصل 1 ، العضویة 
.األنترنت على متوّفر كذلك وھو 18،ص  

.15 ص ، التنظیمیة المبادئ بق،السا المصدر نفس - 19  

 متوّفر أیضا العمل وھذا ،2008 شیكاغو ، بي سي األر منشورات ،"جیفرسون ودیمقراطیة الشیوعیة: " آفاكیان بوب - 20
.األنترنت على  

 على متوّفر كذلك وھو ، 24 ص ، الخاتمة ،"األمریكیة المتحدة الوالیات ، الثوري الشیوعي للحزب األساسي القانون" - 21
.                                                                              األنترنت
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