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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما
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أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.

القومية بين التجديد والتعديل
ت�صيين المارك�سية واالفتراق الإيديولوجي على وقع ال�شعور القومي ال�صيني
محمد معتوق
إن إحدى أهم النتائج التي ترتبت على سقوط اإلمبراطوريات ،كان تأكيد الوجود
القومي كوجو ٍد حقيقي ،لم تق َو السياسات اإلمبراطورية على محوه ،فهذه هي القوميات
تفسخات اإلمبراطوريات ،لترسم
تعود للظهور على مسرح التاريخ وتنهض من بين ّ
مسارات عميقة األثر في االستراتيجيات الدولية ،بل لتقود العالم بوحي المصالح
القومية.
يقارب الباحث والمف ّكر محمد معتوق مفهوم األمة والقومية من خالل نظريات متعدّدة،
منها الماركسية – اللينينية والماوية ومساهمتها في خلق الحزب وصوالً إلى الوعي
القومي المتجلّي في القومية االجتماعية .و«البناء» إذ تنشر هذه الدراسة القيّمة فألن
تداعي األحداث على مدى العالم عاد ليؤكد ويكرس الوجود القومي كوجود حقيقي
يتجاوز مرحلة االستيعاب األممي التي حاولت فيها األممية تسفيه هذا الوجود ونفيه
كق ّوة محر ّكة للتاريخ.
فـ«البناء» وانطالقا ً من هدفها في نشر الدراسات العقائدية والعلمية والفلسفية ،تأمل أن
تشهد صفحة الدراسات فيها حوارا ً عميقا ً مسؤوالً وموضوعيا ً حول المرحلة التي تلت
انهيار األممية وعودة بروز القومية كق ّوة فاعلة في صناعة التاريخ ،والبحث عن أسباب
هذا التح ّول بعد تطبيق النظرية الماركسية ـ اللينينية قرابة  75سنة .إذ أن سؤاالً يطرح
نفسه ،وهو حول ماهية القوة االجتماعية (طبقة) التي نشأت في ظ ّل المرحلة الشيوعية
واستطاعت أن ته ّد البنيان الشيوعي وتعود بالمجتمع إلى الحالة الرأسمالية ،هل هي
المادية التاريخية؟!
إن اإلجابة على مثل هذه األسئلة يوضح طبيعة فلسفة التاريخ وطبيعة القوى المح ّركة
له والتي تأتي القومية في مقدّمها.
في هذا العدد ،يتط ّرق الكاتب إلى فترة نشوء الثورات القومية في الصين ،إضاف ًة إلى
بروز الحزب الشيوعي الصيني ودور ماو القيادي فيه ،األمر الذي يجعل الكاتب يسلّط
الضوء فيه على التناقد القائم بين الماوية والماركسية اللينينية ،مبرزا ً نظرية ماو القائلة
بتحالف الطبقات األربع (ع ّمال ،فالحون ،برجوازية صغرى وبرجوازية وسطى)،
وصوالً إلى فكرة األمة ـ الطبقة.
ويشير الكاتب إلى وجود حركتين قوميتين عربيتين هما حركة القوميين العرب وحزب
البعث العربي االشتراكي وما ح ّل بهما من تبدّل وتب ٍّن إليديولوجيات أخرى كحزب البعث
العربي االشتراكي الذي أخذ بالماركسية اللينينية.

الصين وكره األجانب

قبل احتكاك الصين بأوروبا ،بالغرب ،كانت قد
نمت عند الصينيين نزعة االستعالء القومي .فكانت
الصين ،عند الصينيين ،هي العالم ،والحضارة
الصينية هي الحضارة .ذل��ك أن��ه قبل االحتكاك
باألوروبيين ك��ان التعامل الوحيد بين الصين
واألج��ان��ب هو مع البدو وال��ب��راب��رة القاطنين في
الجوار .وجراء ذلك التعامل كان تبني هذه األقوام
شكل الكتابة الصينية.
وتعرفت الصين إلى أوروبا المستعمرة واضطر
حكامها الى توقيع معاهدات تجارية والتعامل مع
الغرب بقانونه االمبريالي .وبدا الصينيون يشعرون
بضعفهم وبثقل الوجود الغربي.
وكانت حرب األفيون ( .)1840وبعد ذلك كان
استقواء اليابان وفرض نفوذها على الصين رغم
كون الصين أكبر عشر مرات بالسكان وثالثين مرة
بالمساحة.
ومن هنا تولد العداء لألجانب ثم تحول الى عداء
للساللة الحاكمة ،الالصيني الوحيد في الصين،
أسرة تسينغ المنشورية التي حكمت الصين طوال
ثالثة قرون.
ويثير االعجاب حقا ً أن رد الفعل على هذا العداء
م��ت��أتٍّ م��ن ش��ع��ور ق��وم��ي متطور خ���ارج ع��ن أطر
العالقات العشائرية الصينية ومصالحها .فقد كان
الطلبة الثوريون في السنوات األخيرة من حكم آل
تسينغ ينشدون في تظاهراتهم:
شيء واحد يخفينا:
أن نشبه الهنود العاجزين عن الدفاع عن أرضهم.
شيء واحد يخيفنا:
أن نفقد مثل بالد اآلنام كل أمل في البعث.
وفي هذه الصين التي هي صيننا ليس لنا من
حصة البتة.
وهذه الساللة التي ال وجود لها إال باألقوال.
يزعمون أنهم سادتنا.
مع أنهم هم أنفسهم عبيد األجانب.

عهد الثورات القومية

في  1840بدأ عهد الثورات القومية في الصين.
فأثر حرب األفيون رفعت الى اإلمبراطور رسائل
احتجاج من المثقفين الصينيين وتولد في أرجاء
الصين غضب وحنق فقام أفراد جماعة التايبينغ
بثورة ضد الساللة المنشورية .ولكن هذه الثورة لم
تلبث أن سحقت بالتدخل الصريح من قبل األسطول
اإلنكليزي.
غير أن الوعي الثوري لم يتوقف .فعرفت الصين
ثورة «المالكمين» بعد الحرب اليابانية ()1894
حين هاجم المالكمون حي السفارات في بكين
واغتالوا الوزير األلماني المفوض فون كتلر وقتلوا
عددا ً من المبشرين وسمموا خبز الجالية األجنبية.
ثم عرفت الصين بعد ذلك ثورة  ،1911وحركة 4
أيار  ،1919وحملة الشمال  ،1926والثورة الفالحية
 1917ـ  ،1937وحرب المقاومة  1937ـ .1945

ماو في الحزب الشيوعي

وسط هذا التراث من العمل الثوري القومي ولد
ماوتسي تونغ ،ك��ان مولده ع��ام  1893من والد
إقطاعي في هونان .وفي سن الثالثة عشرة شاهد
ماو رؤوس أصدقائه فوق أوتاد سور مزرعة والده.
فقد حاولوا نهب مخازن السيد فحاكمهم السيد نفسه
وقطع رؤوسهم ووضعها فوق أوتاد سور مزرعته.
كان المشهد بالغ التأثير في نفس تسي تونغ
فحاول قتل والده ،ثم حاول االنتحار ولكنه لم يفلح
في المرتين .فنذر نفسه إلنقاذ معذبي األرض من
سادة األرض والحروب.
وفي حركة  4أيار  ،1919كان تسي تونغ أحد
أبرز القادة الطالب الذين قادوا تظاهرات االحتجاج
ضد المطالب اليابانية األحد والعشرين.
إثر ذلك ،اتصل الماركسي شن دوكسيو بالفتى
ماو يدعوه لتبني الماركسية فكان رد األخير أن
الماركسية بنت الثقافة األوروبية وهي ال تصلح
للصين .وكان رد شن أن باإلمكان توطين الماركسية
في الصين وجعلها صينية.
وربما لم يكن شن يعني تماما ً ما كان يقوله لماو
ذلك أنه هو نفسه لعب دور بليخانوف بالنسبة
للصين فمثل الجمود العقائدي واألورثوذكسية في
مواجهة محاوالت التغيير.
وفي تموز  1921بناء على قرار المؤتمر الثالث
لألممية الشيوعية اجتمع في شنغهاي ،بحضور
مارينغ مندوب األممية الشيوعية ،اثنا عشر مندوبا ً
يمثلون سبعة وخمسين عضوا ً فقط كانوا كل عدة

الحزب الشيوعي الصيني ال��ذي أعلن تأسيسه
رسمياً .وعين شن دوكسيو رغم تخلفه عن الحضور
أمينا ً عاما ً للحزب.
بين المندوبين االثني عشر كان واحد هو ماوتسي
تونغ مندوبا ً عن إقليم هونان.
وفي آب  1922طلب الى الحزب الشيوعي أن
ينضم الى الكيومينتانغ (الحزب القومي) ،حزب
صن يات صن الذي أسسه عام  1894وذلك بعد
أن رف��ض زع��م��اؤه تأسيس جبهة مشتركة ضد
االمبريالية .وعليه فقد انضم الحزب الشيوعي
الصيني الى الحزب القومي بشكل إفرادي.
ومع تسلم تشان كاي تشيك قيادة الحزب بدأ
التخطيط لتصفية الشيوعيين ،فكانت مجزرة
نيسان  1927ال��ت��ي راح ضحيتها اآلالف من
الشيوعيين .وكانت مجزرة كانتون  1927بعد
سقوط الجمهورية السوفياتية التي أقامها مندوبا
الكومنترن لوميناندزه ونيومان في أعقاب تمرد
مسلح وبعد  3أيام على إقامتها .وكانت حصيلة
المجزرة  4آالف قتيل شيوعي جديد.
وبين التاريخين ،كانت الحمالت تشن ضد
الشيوعيين في جميع أنحاء الصين .وكان ماو في
هونان ينظم حرب األنصار للرد على عنف تشان
كاي تشيك بالعنف بينما كان الكومنترن يوجه
اللوم بعد لفت النظر الى الحزب الشيوعي الصيني
لتحميله مسؤولية نشاط ماو في األرياف واإلساءة
الى سمعة الحزب الشيوعي .ذلك ان الكومنترن،
بتوجيه من ستالين ،ظل يعتبر تشان كاي تشيك
وطنيا ً وث��وري �ا ًَ حتى بعد ارتكابه م��ج��ازره ضد
الشيوعيين .وكان ستالين نفسه يكذب األخبار التي
تتناقلها وك��االت األنباء عن اعتداءات تشان كاي
تشيك ويتهم مروجيها بمحاولة إيجاد الشقاق في
الجبهة المعادية لإلمبريالية.

ماو والكومنترن

وعام  1929صدر قرار فصل بحق ماو ،عضو
اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني.
وكان ذلك يرضى الكومنترن وبتوجيه منه .ولكن ال
اللجنة المركزية وال الكومنترن استطاعا تنفيذ قرار
الفصل خصوصا ً أن دستور الحزب ،آنذاك ،كان يمنع
إص��دار أي ق��رار بحق عضو اللجنة المركزية دون
حضوره شخصياً.
وعام  ،1931في تشرين الثاني ،أصبح ماو رئيسا ً
للجمهورية السوفياتية الصينية مع أن الصحيفة
الرسمية الناطقة بلسان األممية الثالثة استبقت كل
نجاحاته ،قبل ذلك بسنة ،فأعلنت وفاة زعيم فالحي
مناضل يدعى ماو قضى نحبه بعد مرض طويل
بالسل.
وعام  ،1935في كانون الثاني ،أصبح ماو أمينا ً
عاما ً للحزب الشيوعي الصيني واكتسب أسلوب
عمله صفة الشرعية بعد الحرب الشعواء التي شنت
ض��ده .فاكتسب الشرعية أسلوب حرب األنصار،
وت��ي��ار الجيش الشعبي والعمل بين الفالحين
وتنظيمهم وقيادة الريف للمدنية ال العكس.
وخرجت ال��ى العالم مقوالت جديدة في الفكر
والممارسة هي المقوالت الماوية.
ليس تشديد ماوتسي تونغ على األمة الصينية
والقومية الصينية إال استمرار لألفكار القومية
الصينية التي بدأت قبله بعشرات السنين ولعل
تصيين الماركسية ،في المعنى األخير ،هو االستفادة
منها ،كمرشد للعمل ،لتحقيق الوحدة الصينية والقوة
الذاتية للصين والقدرة على التطور والنمو.

من الطبقة العاملة الى الطبقة ـ األمة

نصل اآلن الى المميزات الخاصة للفكر الماوي
لشرحها وبيان تناقضها التام مع الفكر الماركسي
الكالسيكي.
بدأ ماو ،ككل الماركسيين ،من االهتمام بالطبقة
العاملة .وقد بقي حتى تكليفه من لجنة العمل الريفي
وضع تقرير عن أحوال الفالحين ينتظر حدوث الثورة
مع تنامي قوى الطبقة العاملة وتناقضها مع عالقات
اإلنتاج القديمة.
ولكن اهتمامه في إعادة وحدة الصين االجتماعية
والقومية لم يكن غائبا ً عنه.
ومع تلك األفكار كان ماو ماركسيا ً عاديا ً ال يميزه
عن غيره من الماركسيين سوى حماسه العظيم
للعمل وإخالصه لاللتزام .غير أن ماو لم يلبث أن
تحول عن فكرة الطبقة العاملة كبؤرة ثورية مع بدء
العمل في الريف وتنظيم الفالحين وخوض حرب
األنصار معهم ضد قوات تشان كاي تشك.
وانتقل ماو من فكرة الطبقة العاملة وقيادة المدنية
للريف الى فكرة انتقال ثوار المدن الى الريف وقيادة

بليخانوف
الريف بأنفسهم على ه��دي إيديولوجية الطبقة
العاملة.
ول��م يكن م��او ب��ذل��ك ببعيد ع��ن لينين وقوله
بالتعاون مع الفالحين في فترة النضال إلقامة حكم
الديمقراطية البورجوازية ،ذلك أن وضع الصين
يشابه وضع روسيا في كون الفالحين يشكلون في
كل من البلدين الغالبية العظمى.
ولكن الجديد عند ماو كان في تطوره الى إعالن
فكرة تحالف الطبقات األرب��ع :العمال والفالحين
والبورجوازية الصغرى والبورجوازية الوسطى.
ومن هذه الفكرة تبلورت المقولة الماوية الجديدة:
األمة ـ الطبقة.
مع ماو ،صارت هناك أمة ـ طبقة .أصبحت األمة
الصينية كلها أمة بروليتارية وأصبحت هناك أمم
بروليتارية وأمم بورجوازية وسلم طبقات لألمم
نفسها مماثل لسلم طبقات المجتمع الواحد.
ومع هذه النظرية الجديدة ،أصبح التعاون األممي
ذا طابع جديد .فهو ليس بين بروليتاريا جميع األمم،
غنيها وفقيرها ،بل هو بين األمم البروليتارية ضد
األم��م الغنية .ومع هذه النظرية الجديدة ،أيضاً،
أصبح كل تدخل من أمة غنية ،مهما كان نظامها وآراء
حكامها ونظرياتهم ،في شؤون أمة فقيرة ،هو اعتداء
على حق هذه األمم في تقرير مصيرها.

األمة والماوية والماركسية

وربما واف��ق الماركسيون على مقولة التعاون
مع البورجوازية في مرحلة النضال ضد النظام
اإلقطاعي ،فالبورجوازية تكون عند ذلك في موقع
طبقي ،يؤهلها أن تخوض الى النهاية الحرب ضد
النظام االقطاعي باتجاه إسقاطه.
وربما وافق الماركسيون ،أيضاً ،على المقولة عينها
في مرحلة النضال ضد االستعمار ،فالبورجوازية
تكون عند ذل��ك ،أي��ض�اً ،في موقع طبقي يفترض
بها معه أن تتخلص من عدو مصالحها الطبقية،
البورجوازية األجنبية.
ولكن الماركسيين حتما ً ال يوافقون مع ماو على
أن يدعو في جميع المراحل الى اعتبار األمة وعاء
النضال القومي واالجتماعي كما ال يوافقون على
تصنيف األمم غنية وفقيرة وتحريف أسس التعاون
األسمي القديمة ،وعلى تسمية األمة ـ الطبقة.
لم ينكر م��او الصراع الطبقي بل وجهه وجهة
ضمنت معها سالمة األمة .فاألمة هي مجتمع واحد
ذو مصلحة واح��دة وه��ي في تناقض عدائي مع
اإلمبريالية وخونة األم��ة :الكومبرادور (الوسيط
التجاري) والمالكين العقاريين...
والتناقض العدائي في فهم ماو هو ما ال يزول
وينتهي إال بزوال أحد طرفيه :األمة أو االمبريالية
وخدامها بين مواطني األمة.
وعلى ذلك ،فإن الصراع بين األمة وأعدائها من
خونة وإمبرياليين هو ص��راع طبقي .أما الصراع
في داخل األمة فهو غير جائز وغير مسموح به ،ذلك
أن التناقضات الداخلية بين أبناء الشعب الواحد
هي تناقضات ثانوية ال عدائية وإزالتها وإنهاؤها ال
تكونان بالصراع ،بل بالنقد والتوجيه في ظل الدولة
االشتراكية الشعبية الديمقراطية.

مسألة األقليات في الماوية

ِ
يكتف م��او بضمان ال��وح��دة االجتماعية
ول��م
النظرية لألمة الصينية بل أكد ذلك في فهمه مسألة
األقليات الصينية.
فعلى أراضي الصين تعيش حوالى « 50قومية».
ومن بينها يشكل الصينيون «الهانيون»  94في المئة
من سكان البالد .وهكذا فإن المجموع العام للشعوب
غير الهانية يساوي ،بحسب اإلحصاءات الرسمية،
حوالى  42ـ  45مليون إنسان :تشوانيون حوالى
 8ـ  10ماليين وأويغوريون حوالى  5ماليين،
وتيبتيون حوالى  3ماليين ،ومنغوليون حوالى
 1.5مليون ،ودونغانيون حوالى  5ماليين.
وتشكل المناطق «القومية» الكبيرة مثل سين
تسيان ومنغوليا الداخلية ،والتيبت ،حيث تعيش
ه��ذه األقليات ح��وال��ى نصف مساحة جمهورية
الصين الشعبية .وتختلف الجماعات غير الهانية
بشكل كبير من حيث ثقافاتها ولغاتها وأديانها عن
الصينيين .وحتى الثورة الثقافية كان الهانيون
يشكلون أقلية ضئيلة في هذه المناطق.
في أعقاب تأسيس جمهورية الصين الشعبية
أن��ش��ئ��ت ف��ي م��ن��اط��ق «األق��ل��ي��ات» مجموعة من
المؤسسات الصناعية وأجري إصالح زراعي ،وبنيت
المدارس والمؤسسات الثقافية ـ التعليمية والطبية.
وفي الدستور األول لجمهورية الصين الشعبية،

شيانغ كاي شيك

ماو

صن يات سن

من المحيج الى الخليج ويجب إعادة توحيدها في
إطار دولة قومية قوية مفردة ،وناضلتا عبر أشكال
متنوعة تحت هذا الستر اإليديولوجي ـ الفكري.
أما اآلن ،فهما منظمة عمل شيوعي في لبنان وحزب
عمل اشتراكي (في لبنان أيضاً) ـ وهما ما كانته
حركة القوميين العرب سابقا ً ـ وحزب بعث عربي
اشتراكي في الشام تبنى الماركسية اللينينية في
أحد مؤتمراته القومية وآخر له نفس التسمية يحاول
المزاوجة بين الماركسية اللينينية ـ دون تبنيها ـ
والفكر القومي العربي العفلقي ـ مع التشديد على
عدم الجمود فيه وعلى قابليته للتطور واشكالها.

القومية العربية ...نشوءها وتطورها

لينين

ماركس

كما في م��واد المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي
الصيني الذي عقد عام  1956أعطي لهؤالء حكم ذاتي
مستقل وأقر لهم بحق تقرير مصيرهم.
ولكن أثناء الثورة الثقافية نزع عن هذه الجماعات
أشكال الحكم المستقبل وحلت مكان أجهزة السلطة
السابقة «مجالس ثورية» ووزعت األقليات بطريقة
جديدة ،لم تعد تسمح بانعزالها وفراغها روحيا ً
حتى تطالب بحكم ذاتي مستقل.
وباإلضافة الى ذلك فقد أعلن عدم انطباق مبدأ حق
األمم في تقرير المصير على الصين ،وأوضح ذلك
بالقول بأن ذاك ينسف وحدة البالد وتالحم الشعب
الذي يعيش على أرضها .واعتبرت كل مطالبة بحق
تقرير المصير وبناء الصين على أساس فيدرالي غير
قانونية ومعادية للثورة.
وفي ما يتعلق باللغات المتعددة ،حولت أحرف
هذه اللغات الى الحروف الصينية ،وأوقف عمليا ً
تدريس اللغات المحلية في المدارس وحكم بالموت
على المطالبين بتعليم اللغة المنغولية في المدارس
النائية على مستوى اللغة الصينية.
على هذا المنوال بنى ماو الدولة القومية الصينية
الجديدة .فهو باإلضافة الى إزالته الفروقات الطبقية
في نظام ال يسمح باالستغالل واالحتكار وبالفوضى
االقتصادية تنبه الى مسألة الفروقات االجتماعية
ـ الروحية التي يمكن أن تنشأ عنها حساسيات بين
األقوام المختلفة باختالف اللغات واألديان واألصول
الساللية .فكانت عملية المزج المدروس لمختلف
فئات الشعب لتمتين الوحدة االجتماعية ـ الروحية
في الشعب الصيني.

حركة التاريخ كما وضعها وال��دا الماركسية في
«بيانهما الشيوعي».
وق��د توخينا في ما كتبنا البرهنة على صحة
فرضية رئيسية هي أن اإلض��اف��ات الداخلة على
التراث الماركسي األول لم تكن إنماء للماركسية وال
تطويرا ً لها ،حين يكون اإلنماء والتطوير مسترشدين
بالخط الفلسفي األساسي ولصالح توضيح هذا
الخط الفلسفي األساسي ولصالح توضيح هذه
الخط وترسيخه .وإذ هي ليست إنماء وال تطويرا ً
فهي تبديل وتهجين واختراق.
فللبرهنة على صحة هذه الفرضية كانت قراءتنا
الجديدة للينين .وك���ان ،بنتيجة ه��ذه ال��ق��راءة،
خلوصنا ال��ى أن تاسيس الحزب اللينيني ألغى
الحتمية المادية وأخ��رج عملية التحويل باتجاه
االشتراكية من أيدي العمال بعد أن كانت مقتصرة
عليهم .ولم يبق من الماركسية ،كفلسفة متكاملة
البنيان ،سوى كونها نظريات في نمو الرأسمال
وتوزيع الثروة ونشوء الدولة وزوالها.
ولنفس الغاية كانت قراءتنا لفانون وماركيوز.
كما كانت قراءتنا الجديدة لماوتسي تونغ وكان
قولنا ب��أن نظرية األم��ة ـ الطبقة اخ��ت��راق جديد
للماركسية .وكان قولنا ،أيضاً ،أن ماو كان أفضل
من فهم األمة والقومية ممن ما زال��وا يصرون على
االنتساب للماركسية والتعامل معها على أساس
أنها دليل للعمل الثوري.
غير أن م��ا ال يجوز إغفاله ه��و أن ك��ل التراث
الماركسي الذي عرضنا له كان ،دائماً ،محافظا ً على
خطوط عامة وأساسية في الماركسية نلخصها بما
يلي:
أوالً :اعتماد التحليل الطبقي للمجتمع للوصول
الى التعرف إلى مواقع كل طبقة في ظل الظروف
الموضوعية.
ثانياً :االستمرار في تنمية أو خلق الوعي الطبقي.
وه��و م��ا يستلزمه اللجوء ال��ى التحليل الطبقي
للمجتمع .ذلك أن مواقع أية طبقة تبقى نظرية في
كتاب قديم قبل أن تكون هذه الطبقة ب��دأت تعي
وجودها الطبقي ومصالحها الطبقية.
ثالثاً :التعامل مع األف��راد على أساس مواقعهم
الطبقية الوضعية وطمس كل الخاصيات الفردية
لحساب الخاصية الجماعية العامة.
وهذا ينسحب على لينين وفانون وماركيوز ،كما
ينسحب على ماو في مرحلة العمل المهيئ للثورة.
مع ه��ذه الحلقة والحلقات الالحقة ننتقل الى
المجتمع السوري ،الى أحزابه وتركيبه االجتماعي
والتيارات السياسية العاملة فيه.
وانتقالنا الى المجتمع السوري ليس انتقائياً،
بل هو كان مقصودا ً وكان ما كتبناه في الحلقتين
السابقتين تمهيدا ً واستعراضا ً توخينا منهما تبين
مالمح عامة ـ ربما كونت نظرية صحيحة بهذه
النسبة أو بغيرها ـ لناموس تطور األفكار في ذاتها.
في المجتمع السوري حركتان رئيسيتان حدث
فيهما ما يمكن إدراج��ه تحت واح��د من العناوين
الثالثة :اإلنماء والتبديل والتطوير .هاتان الحركتان،
حركة القوميين ال��ع��رب وح��رك��ة البعث العربي
االشتراكي ،تحولتا من جحور الفكر الغيبي الى تبني
الماركسية ـ اللينينية في تنظيم الحزب وفي المنهج
التحليلي وفي أسلوب النضال.

األعراق واألديان واللغات

وال ب ّد من التوقف عند المسألة المهمة .فكثير من
الشيوعيين الموسكوبين يهاجمون سياسة ماو في
هذا الصدد ويستنكرون عملية «التذويب القسري»
وإنكار حق األقليات (المسماة أمما ً خطأ) في تقرير
مصيرها ،ويطالبون لهذه األقليات «بحقوق ثقافية»
تؤمن استمرار لغاتها المختلفة المتعددة ،كما
يطالبون لها بحق االنفصال الذي هو التفسير العملي
لمبدأ حق األمم في تقرير مصيرها في الفهم اللينيني
القديم.
إن تنبه ماو لهذه المسألة الخطيرة وفهمه األمة
على أس��اس تاريخي ـ ثقافي ـ اجتماعي ،وفهمه
القومية على أنها وحدة األمة وثقتها بنفسها جنبا ً
ماو السقوط في الخطأ التاريخي الذي سقط به لنين،
من قبل ،وما زال اللينينيون الجامدون يسيرون إليه
معصوبي األعين.
إن عدم بناء األمة على أساس لغوي أو ديني أو
عرقي بل على أساس الوحدة التاريخية ـ الثقافية
ـ االجتماعية قد ضمن بقاء الدولة الصينية القومية
الموحدة متينة .وهو هذا األساس المخرج العملي
في حالة األم��ة المفسخة اجتماعيا ً ال��ى طوائف
وأعراق وعشائر.
األمة ـ الطبقة ،وسلم طبقات األمم ،والصراع هو
بين اإلمبريالية وحركة التحرر القومية ،واألم��ة
وحدة تاريخية ،وحق األقليات في تقرير مصيرها ال
ينطبق على األمة الواحدة :هذه هي مقوالت الماوية
الرئيسية.
ماذا بقي من الماركسية بعد كل هذه االنتهاكات؟
أهو إنماء أم تطوير أم تبديل ما قام به ماو في شان
الماركسية؟
إنه تبديل جذري لمنطلقات رئيسية أساسية في
الفكر والممارسة.
ف��ي الحلقتين السابقتين ،تعرضنا للتراث
الماركسي منذ ماركسي وإنغلز وحتى يومنا ،والذي
هو حاصل تراكم التنظيرات اإليديولوجية المختلفة
التي تدّعي لنفسها صفة انطالقها من الفكر المادي
الديالكتيكي واالستنارة بالمادية التاريخية وقوانين

حركتان قوميتان

وحركة القوميين العرب وحزب البعث العربي
االشتراكي كانتا حركتين قوميتين حين القومية
صفة المؤكدين على الوحدة وحل المشاكل القومية
في إطار الدولة الواحدة ،وحين هي أيضا ً ارتداد الى
منابع التراث القومي واستلهام مظاهر نفسية األمة
وروحها .وهاتان الحركتان آمنتا في وضعيتهما
األولى بالقومية العربية وبأمة عربية تاريخية تمتد

مرت األمة السورية في أط��وار تاريخية عديدة
مليئة بالحوادث الخطيرة .وق��د ك��ان من نتائج
الحروب والفتوحات أن ضاعت المعنويات السورية
التي قامت بالثورات العمرانية الثقافية الكبرى
وانحدرت األمة في مهاوي الخمول قرونا ً متطاولة.
«كان التضعضع القومي عاما ً وكاد يقضي على
شخصية األمة قضاء مبرماً .فلم يبق لها سوى بعض
المؤسسات كالمراجع الدينية والمعابد والسلطة
اإلقطاعية ونظام العشيرة أو رابطة العائلة الدموية.
ثم آذن��ت السلطنة العثمانية بالتفكك واالنحالل
وأخ����ذت ع��وام��ل الشخصية ال��س��وري��ة تختلج
اختالجات الحياة وتتململ ووج��دت في تضارب
مصالح الدول الكبرى ومصالح الدولة العثمانية
فرصة تساعدها في التملص من قبضة تركية.
ولكتن المعنويات كانت ال تزال صرعى وظلمة
ال��خ��م��ول مخيمة على ال��ش��ع��ب .ف��ع��اد األم���ر الى
المؤسسات القديمة وبعض األف���راد الذين بنوا
نظرياتهم على تلك المؤسسات واستمدوا فلسفتهم
السياسية منها .فكانت النتيجة أن اختلطت
السياسة بالدين واالجتماع بالسياسة .أما االقتصاد
فلم يكن له أثر.
«إن الشعور األول الذي تحكم في عقلية اختالفات
الحياة السورية ك��ان« :وج��وب التحرر من ريقة
تركية كيفما كان األمر» .لم تكن هنالك فكرة واضحة
لتأسيس القومية ومصالح الشعب السوري ،لذلك
اختلطت شؤون كثيرة سياسية واقتصادية ودينية
وتداخلت شؤون كثيرة سياسية واقتصادية ودينية
وتداخلت بعضها ببعض وأصبحت التعابيرمترادفة
وكلها تعني التخلص من تركية.
ولما كانت تركية تتسلط على أقطار عربية غير
سورية ساعد وج��ود ه��ذا العامل المشترك على
دمج المسائل القومية بالمسائل الالقومية والدينية
وتولدت فكرة اجماع أمم العالم العربي المخضعة
لتركية على القيام بحركة تحررية مشتركة ،كانت
الدول الكبرى تنظر إليها بارتياح ،وعرفت هذه الفكرة،
تحت عوامل أكثرها ديني« ،بالقضية العربية» التي
اشترك فيها العاملون السياسيون من سورية ومصر
وامتدت الى بالد العرب لتجد قوة دينية تتمركز
فيها ،ألن العاملين كانوا يجدون القوة الدينية ،قوة
الساللة النبوية والتعصب الديني ،القوة الوحيدة
الجديرة بإنجاح القضية وبعض العاملين كانوا
يعملون سرا ً للحصول على تأييد دولة كبيرة ومنهم
من كان يسعى إلى الحصول على حماية مثل هذه
الدولة بعد التحرر من تركية.
في جميع ما كتب باللغتين العربية والتركية
نجد «القضية العربية» حركة يقوم بها بعض
المفكرين السوريين السياسيين ومن اشترك معهم
من أمم العالم العربي بقصد التحرر من السيطرة
التركية .وفي الحقيقة أن هذا التعبير لم يكن له
معنى غير التعبير عن طلب الحرية الذي يشترك
فيه عدد من أمم العالم العربي .ولكن انطالق هذا
التعبير ف��ي مجموع األم��ة ال��س��وري��ة ،وه��و ل��ذاك
العهد مجموع مضعضع المعنويات مختلطة عليه
المذاهب السياسية والدينية والقومية والوطنية
فسح المجال إلي��ج��اد أغ���راض متعددة لتعبير
«القضية العربية» فكان هناك من تخيل «القضية
العربية» حركة رجعية إلنشاء إمبراطورية عربية
وإع��ادة عهد ه��ارون الرشيد السيئ من الوجهات
االجتماعية والسياسية واالقتصادية .ومن الناس
من حسب القضية العربية رجعة الى النظرة الدينية
وشؤون الخالفة واإلمامة .ومنهم من قام يبني من
هذه القضية قضية نسبية ورابطة دموية ويجعل
منها مسألة «صلة أرح��ام» .ومنهم من ذهب فيها
مذهب القومية عندها قضية قومية تلغي أمم العالم
العربي وتجعل العالم العربي كله بمقام أمة واحدة.
ومنهم من عد «القضية العربية» قضية حلف فأعاد
اليها أقرب األشكال الى صفتها األساسية»( .سعاده،
خطاب أول أذار .)1938

