
ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                                المركز الماركس  ــ اللينيني

"قوموا بالتحقيقات ول تنطقوا بالحماقات" دفاتر 

الجزء الول
النص الرابع

 

ي صفوف الشعب
ي المعالجة الصحيحة للتناقضات فف

فف

:السياق العام للنص) 1

يعالــج النــص كمــا هــو الحــال بالنســبة للنصــوص الثلثــة الخــرى، وهــو تفصــله عــن أولهــا
ـــ 31  

ســـنة ، مســـألة معرفـــة العـــداء والصـــدقاء بالنســـبة للثـــورة، وللنـــص أهميـــة، لنـــه في
ات  ، 36نفس الوقت الذي يستفيد فيه من خبر سنة من العمل الثوري وسط الجماهبي

اكية، فهو يضيف اجتهادا جديدا فيما يخص معالجة التناقضات خلل طور بنــاء الشــبر

 ـــ
قية، كمـــا حصـــل في ـــ أوروبـــا الششـــ  

  وقعـــت في
وللتـــذكبي فقـــد جـــاء النـــص بعـــد الحـــداث الـــنر

  نفس الوقت قــراءة نقديــة للتجربــة الســوفياتية فيمــا يخــص1956هنغاريا سنة 
، وهو في

 ــ
وليتاريــا، ويعتــبر في   ظــل دكتاتوريــة البر

اكية، وفي حل التناقضات خلل مرحلة بناء الشبر
، حيــــ  ل ــــ ي ي واللينينيبي هــــذا الصــــدد إحــــدى إســــهامات مــــاو المهمــــة بالنســــبة للماركســــيبي
ــــ أهميـــــة خاصـــــة  ــــــ بتحديـــــد الطبقـــــات ومواقفهـــــا المختلفـــــة مـــــن الثـــــورة، بـــــل يعطـ 

يكتفي
وليتاريــا قهــا تناقضــات، ومــن تــم دور البر ، ككتلــة تخبر اتيجر 

لمفهوم الشعب كمفهــوم اســبر
 ــ بنائهــا، وذلــك بأســاليب

اكية والمســاهمة في   الشبر
  جر كل الفئات الجتماعية إل تبني

في
ي الهداف والوسائل  .خاصة ل تخلط ببي

ة الموســــعة ــــ ــــ الــــدورة الحاديــــة عشش  
ــــ تونــــغ في موضــــوع هــــذا النــــص، خطــــاب ألقــــاه ماوتس 

اير  ـــ فـــبر  
ـــ1957لمجلـــس الدولـــة العل، المنعقـــد في  

ـــ تونـــغ النظـــر في ، وقـــد أعـــاد مـــاو تس 
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ه جريــدة  ، وأدخــل عليــه إضــافات قبــل أن تنششــ اليوميــة بتاريــــخ نونــبر" الشــعب"المحضيــ
1957.

 ـــ صــفوف الشـــعب، والكيفيــة الصــحيحة
بالضــافة إل أن الخطــاب تنــاول التناقضــات في

ــ الشــعب وأعــداء الشــعب، ويركــز مــاو تس ــ تونــغ ي لمعالجتهــا، تنــاول أيضــا التناقضــات ببي
يــ صــفوف الشــعب يــ الشــعب وأعــدائه، والتناقضــات ببي .عل مسألة رسم خط فاصــل ببي

:يقول ماو

ف77" ي77 ه77ذا ال77وقت بال77ذات أن نع77رض مس77ألة رس77م خ77ط بينن77ا وبيي
وري ج77دا فف وم77ن الضف77

ي777
ف7777 ص7777فوف الش7777عب، بغي7777ة حش7777د ق7777وى جمي777ع القومي777ات فف أع7777دائنا والتناقض7777ات بيي

ي سبيل خوض معركة جديدة من أجل تنمية اقتصادنا وتطوير ثقافتنا
."بلدنا فف

ماو تسي تونغ وتحديد مفهوم الشعب ) 2

، مفهــوم يرفرــ إل مســتوى التجريــد، وهــو اتيجر 
إن مفهــوم الشــعب عنــد مــاو مفهــوم اســبر

 ــ تطــوره، إنــه
  يمــر منهــا الشــعب في

أيضــا مفهــوم متحــرك، يختلــف بــاختلف المراحــل الــنر
  يمر بها كل بلد

ات التاريخية النر .مفهوم يختلف باختلف البلدان وباختلف الفبر

:مفهوم الشعب خلل مرحلة مقاومة اليابان – 1

، كــان الشــعب يتــألف مــن جميــع الطبقــات ي ة حــرب المقاومــة ضــد الغــزاة اليابــانيبي ــ فــبر  
في

، بينمــا كــان الســتعماريون  
  كانت تقاوم العدوان اليابــاني

والفئات والكتل الجتماعية، النر
".اليابانيون والخونة والعناص الموالية لليابان هم أعداء الشعب

ة الحرب التحريرية- 2 ي فتر
:مفهوم الشعب فف

وقراطيـــة، ة كـــان الســـتعماريون المريكيـــون وأذنـــابهم مـــن البورجوازيـــة الببي ـــ هـــذه الفـــبر  
في

ي والملكـــــــون العقـــــــاريون والرجعيـــــــون المنتمـــــــون إل الكومنتـــــــانغ، الـــــــذين يمثلـــــــون هـــــــاتبي
ي هــــم أعــــداء الشــــعب، وكــــان الشــــعب يشــــمل آنــــذاك جميــــع الطبقــــات والفئــــات الطبقــــتبي

  كانت تقف ضد هؤلء العداء
.والكتل الجتماعية، النر

ي المرحلة الراهنة- 3
اكية:(مفهوم الشعب فف )مرحلة بناء الشتر
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اكية، يشمل الشعب جميع الطبقات والفئات والكتــل الجتماعيــة،   مرحلة بناء الشبر
في

اك  وتســــهم فيهــــا، وأن أعــــداء الشــــعب هــــم
  تستحســــن وتســــاند قضــــية البنــــاء الشــــبر

الــــنر

اك 
  تقــف مــن البنــاء الشــبر

اكية، والــنر   تقــاوم الثــورة الشــبر
جميع القوى الجتماعيــة، الــنر

.موقفا عدائيا وتعمل عل تقويضه

ـــ صـــفوفه والمرتبطـــة بكـــل◄  ي يعكـــس اختلف مفهـــوم الشـــعب اختلف التناقضـــات ببي
.مرحلة تاريخية

ي صفوف الشعب) 3
ي معالجة التناقضات فف

:فف

يـــ التناقضـــات العدائيـــة يـــ ببي  ـــ صـــفوف الشـــعب، وهنـــا يجـــب التميبي
تختلـــف التناقضـــات في

ــ  
ي الشغيلة ه  تناقضات غبي عدائيــة، في والتناقضات غبي العدائية، فالتناقضات فيما ببي
ـ الطبقــات المســتغلة والطبقــات المســتغلة يوجــد فيهــا جانبــان، ـي ـ أن التناقضــات ببي ـي حبي
يــــــ صــــــفوف الشــــــعب ليســـــت ، والتناقضـــــات ببي  

  والجـــــانب غبيــــــ العـــــدانا
الجـــــانب العـــــدانا

ة البنــاء  ــ فــبر
ات الثــورة، وفي ة من فبر   كل فبر

بالمسألة الجديدة، إل أن محتواها يختلف في

اك 
. الشبر

:التناقضات المختلفة وسط الشعب وأساليب حلها) 4

ي صفوف الشعب- 
:التناقضات المختلفة فف

:يقول ماو

ي77 ص77فوف الش77عب، التناقض77ات"...
ف الراهنة، تتضمن التناقضات فف ي ظروف الصيي

وفف
ف77777777 ، والتناقض77777777ات بيي ف7777777 داخ77777777ل طبق77777777ة العم7777777ال، والتناقض77777777ات داخ77777777ل طبق7777777ة الفلحيي

ف77777 العم77777ال ، والتناقض77777ات بيي ف77777 ف77777 العم77777ال وطبق77777ة الفلحيي ، والتناقض77777ات بيي ف77777 المثقفيي
ف7777 طبق7777ة العم7777ال ف7777 م7777ن جه7777ة أخ7777رى، والتناقض7777ات بيي ف7777 م7777ن جه7777ة والمثقفيي والفلحيي

."وسائر الشغيلة من جهة والبورجوازية الوطنية من جهة أخرى

ـــ الطبقـــات والفئـــات، وتكـــون أيضـــا ي  ـــ صـــفوف الشـــعب تكـــون ببي
ـــ ان التناقضـــات في بمعني

يــ ي فئات الطبقة الواحدة، وقد تكــون عدائيــة وغبيــ عدائيــة، فمثل تعــد التناقضــات ببي ببي
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 ــ صــفوف الشــعب، لن
ي تناقضــات في  ــ الصــبي

يــ البورجوازيــة الوطنيــة في طبقــة العمــال وببي
ي الكبـــــــار ـــــــ العقـــــــاريبي ي ، وعـــــــن الملكبي ي البورجوازيـــــــة الوطنيـــــــة تختلـــــــف عـــــــن الســـــــتعماريبي

وقراطيــــة يــــ طبقــــة العمــــال والبورجوازيــــة الوطنيــــة،. والبورجوازيــــة الببي أمــــا التناقضــــات ببي
، وه ــ تناقضــات عدائيــة، لكنهــا قــد تتحــول إل ي ي ومســتغلبي يــ مســتغلبي فه ــ تناقضــات ببي

.تناقضات غبي عدائية، وتحل بالطرق السلمية إذا عولجت بطريقة صائبة

 ــــ◄ 
اتيجيا متحركــــا، فـــإن التناقضـــات في ي أنــــه إذا كــــان مفهـــوم الشـــعب مفهومـــا اســــبر يتــــببي

.صفوف الشعب ه  بدورها مفهوم متحرك

:أساليب حل التناقضات وسط الشعب- 

ـــ الشـــعب وأعـــدائه ووســـط الشـــعب، فأســـاليب حلهـــا ي إذا كـــانت التناقضـــات مختلفـــة، ببي
  هذا الصدد. أيضا ه  مختلفة

:يقول ماو تس  تونغ في

ف77 ص77فوف الش77عب تش77كلن" ف77 أع77دائنا، والتناقض77ات بيي وبم77ا أن التناقض77ات بينن77ا وبيي
، ف77إن س77بل حلهم777ا ك777ذلك مختلف777ة، وم777وجز الق777ول، أن الن777وع الول ف777 ف مختلفيي ن777وعيي

ي
ف77 أع77دائنا، أم77ا الن77وع الث77انف م77ن التناقض77ات يتعل77ق بمس77ألة رس77م خ77ط فاص77ل بينن77ا وبيي

ف الحق والباطل ف بيي ".منها، فهو يتعلق بالتميتي

  قطعتهـــا◄ 
ـــ صـــفوف الشـــعب، تختلـــف بـــاختلف المراحـــل الـــنر  

إن حـــل التناقضـــات في
ـــــ مرحلـــــة الديموقراطيـــــة الجديـــــدة ومرحلـــــة ي ـــــ ببي ي الثـــــورة الصـــــينية، وبالتـــــال  يجـــــب التميبي

اك 
.المجتمع الشبر

:مرحلة الديموقراطية الجديدة) 1

ــــــــــ دولــــــــــة الديكتاتوريــــــــــة  
أو مــــــــــا يســــــــــم ايضــــــــــا بالدكتاتوريــــــــــة الديموقراطيــــــــــة الشــــــــــعبية، في

  تقودهــــا طبقــــة العمــــال، وتقــــوم عل أســــاس تحــــالف
الديموقراطيــــة الشــــعبية هــــذه، الــــنر

ــــــ كبـــــــت الطبقـــــــات الرجعيـــــــة ــــــ الـــــــداخل، هـ  ـ 
، فـــــــإن مهمتهـــــــا الول في ــــــ ـي العمـــــــال والفلحبي

اكية، وكبـــت جميـــع مـــن يعملـــون عل ي للثـــورة الشـــبر ي المناهضـــبي ـــ والمســـتغلبي ي والرجعيبي

اك 
ي الشعب. تقويض البناء الشبر :يقول ماو تس  تونغ حول حل التناقضات ببي
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ي7777 نط77777اق وظ77777ائف"
ي7777 داخ7777ل البلد ي77777دخل فف

ف77777 اع7777دائنا فف إن ح7777ل التناقض7777ات بينن7777ا وبيي
دكتاتوريت7777ان عل س7777بيل المث7777ال، اعتق7777ال بع7777ض العناص المناهض7777ة للث7777ورة والحك7777م
ف م777777ن الحق777777وق وقراطييي ف ال777777بتي ف والبورج7777777وازييي ف777777 العق777777ارييي عليه777777ا، وحرم777777ان الملكيي

ة محددة ."النتخابية ومن حرية الكلم لفتر

مـــن الطـــبيع  أن هـــذه الدكتاتوريـــة تمارســـها طبقـــة العمـــال والشـــعب، الـــذي تقـــوده هـــذه
.الطبقــــة، لكــــن هــــذه الدكتاتوريــــة ل تطبــــق داخــــل صــــفوف الشــــعب، لن ذلــــك ل يصــــح

:يقول ماو

إن الدكتاتوري77777ة ل تطب77777ق داخ77777ل ص77777فوف الش77777عب، فل يص77777ح أن يم77777ارس الش77777عب"
إن م7777ا... الدكتاتوري7777ة عل نفس7777ه، وأن يض7777طهد قس7777م م7777ن الش7777عب قس7777ما آخ7777ر من7777ه 

إن ديموقراطيتن777777ا... يطب777777ق داخ777777ل ص777777فوف الش777777عب ه777777و المركزي777777ة الديموقراطي777777ة 
اكية هي أوسع ديموقراطية  ..."الشتر

  تعريف الدكتاتورية الديموقراطية للشعب، يقول ماو
:وفي

ي تقوده77ا طبق77ة"
إن دكتاتوريتنا تعرف باسم الدكتاتورية الديموقراطية الشعبية، ال77تر

، وه77777777ذا معن77777777اه تط77777777بيق ف77777777 العم77777777ال، وتق77777777وم عل أس77777777اس تح77777777الف العم77777777ال والفلحيي
الديموقراطي77777777ة داخ77777777ل ص77777777فوف الش77777777عب، بينم77777777ا تق77777777وم طبق77777777ة العم77777777ال بممارس77777777ة
ي تن777اهض التح777ويلت

ف777 والعناص ال777تر الدكتاتوري777ة عل الطبق777ات الرجعي777ة، والرجعييي

اكي اكية وتقاوم البناء الشتر ."الشتر

ــــ الحريـــــة والتقيـــــد بالنظـــــام ـي ـــــ الديموقراطيـــــة والمركزيـــــة، وببي ي ـــــ تونـــــغ ببي ويربـــــط مـــــاو تس 
ــــــــ ظـــــــــل المركزيـــــــــة الديموقراطيـــــــــة، يتمتـــــــــع الشـــــــــعب بقســـــــــط كـــــــــببي مـــــــــن ـ 

، ففي اك 
الشـــــــــبر

، وبالنســـبة لجميـــع اك 
ـــ نفـــس الـــوقت التقيـــد بالنظـــام الشـــبر  

الديموقراطيـــة والحريـــة، وفي
المســـــــائل ذات الصـــــــفة الفكريـــــــة، وجميـــــــع المســـــــائل المختلـــــــف عليهـــــــا داخـــــــل صـــــــفوف
الشـــــعب، ل يمكـــــن أن تحـــــل إل بأســـــاليب ديموقراطيـــــة، مثـــــل أســـــاليب النقـــــاش والنقـــــد

وهـــــــذه الوســـــــيلة. والقنـــــــاع والتثقيـــــــف، ول يمكـــــــن حلهـــــــا بأســـــــاليب الكـــــــراه أو الضـــــــغط
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ـ صــيغة  ـ 
ـ صــفوف الشــعب اختضها مــاو في ـ 

وحــدة و"الديموقراطيــة لحــل التناقضــات في
  ذلك

:نقد و وحدة، حي ، يقول في

ي7777 الوح7777دة، ونح7777ل التناقض7777ات ع7777ن طري77777ق النق7777د أو النض7777ال،"
ننطل7777ق م7777ن الرغب7777ة فف

ويتض7777ح م7777ن تجاربن7777ا، أن ه7777ذه هي7777. لنتوص7777ل إل وح7777دة جدي7777دة عل أس7777اس جدي7777د
ي77 ص77فوف الش77عب، وق77د طبقن77ا ه77ذه الطريق77ة

الطريقة الصحيحة لح77ل التناقض77ات فف
ف77 ذوي نزع77ة 1942عام  ، أي التناقض77ات بيي لحل التناقض77ات داخ77ل الح77زب الش77يوعي

ف7777 ف7777 الجم7777اهتي الواس7777عة م7777ن أعض7777اء الح7777زب، والتناقض7777ات بيي الجم7777ود العقائ7777دي وبيي
ف الماركسية ."الجمود العقائدي وبيي

 ــ صــفوف الشــعب اعتمــدت طريقــة جديــدة أساســها النطلق مــن
إن حــل التناقضــات في

ــــ الحــــق والباطــــل، أي ي ــــ تونــــغ، ببي ــــ مــــا يســــميه مــــاو تس  ي  ببي
ـــ ـي ــــ الوحــــدة، والتميبي  

الرغبــــة في
ـ الصــحيح، عــن طريــق النقــد أو النضــال، للتوصــل إل وحــدة جديــدة عل الصــحيح وغبـي
ي أن الوحــدة عنــد مــاو هــدف أساس ــ يقــوم عل النقــد لقــد. أساس جديد، ومن هنــا، يتــببي

  مناسبات ومواقف متعددة، فقد استعملها داخــل الحــزب
استعمل ماو هذه الطريقة في

ــــ ي ـــ الجيــــش والســــكان، وببي ـي ، وببي ـــ الحــــزب والجمــــاهبي ـي ـــ تســــوية العلقــــات ببي ـ 
وخــــارجه في

الضباط والجنود، وسائر العلقات داخــل صــفوف الشــعب، وإبــان حــرب المقاومــة ضــد
، وبعــد تحريــر البلد تــم تطبيقهــا عل الحــزاب الديموقراطيــة والوســاط ي الغــزاة اليابــانيبي

. الصناعية والتجارية

  أي مجـــال مـــن◄
ـــ صـــفوف الشـــعب ل يســـتثني  

ـــ حـــل التناقضـــات في  
إن هـــذا الســـلوب في

ي :يقول ماو. المجالت ويــهم كل الصينيبي

 . ف777".. ف اس777تعمال ه777ذه الطريق777ة بيي ي777 تعمي777م وتحس777يي
ومهمتن777ا الن، هي777 أن نس777تمر فف

ي77777 جمي77777ع
الش77777عب باسه، وأن نط77777الب بتطبيقه77777ا لج77777ل ح77777ل التناقض77777ات الداخلي77777ة فف

ي77 جمي77ع تعاوني77ات النت77اج والمؤسس77ات التجاري77ة، ومؤسس77ات التعلي77م
المص77انع، وفف

ي بلدنا
ف الستمئة مليون إنسان فف ."والدوائر والمنظمات الجتماعية، وبالجمال، بيي
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 ــ الوضــاع
  صفوف الشعب ل تعتبر تناقضــات عدائيــة في

ويشبي ماو إل أن التناقضات في
ـ ـ صــائبة وغبـي ـ صــفوف الشــعب، معالجــة غبـي ـ 

العاديــة، لكــن عنــدما تعالــج التناقضــات في
صــــحيحة تصــــبح تناقضــــات عدائيـــة، وبالتــــال  تكــــون التناقضــــات عدائيـــة أو غبيــــ عدائيــــة

.حسب طريقة معالجتها

ـــ ظـــل نظـــام الدكتاتوريـــة◄   
ـــ صـــفوف الشـــعب في  

يؤكـــد مـــاو، عل أن حـــل التناقضـــات في
الديموقراطيــــة الشــــعبية، يتــــم بواســــطة الديموقراطيــــة، أي عــــن طريــــق النقــــاش، النقــــد،

.القناع والتثقيف

ــ ســبيل حــل التناقضــات بيننــا◄   
ــ ظــل نظــام الدكتاتوريــة الديموقراطيــة الشــعبية، وفي  

في
ــــــ تونــــــغووهمــــــا نوعــــــان مــــــن ــــــ صــــــفوف الشــــــعب، كمــــــا يقــــــول مــــــاو تس  ي ــــــ أعــــــدائنا وببي ي وببي

ي همــــــــا- التناقضــــــــات يختلفـــــــان مـــــــن حيـــــــ  طابعهمــــــــا ي مختلفــــــــتبي يجـــــــب اتبـــــــاع طريقــــــــتبي
.الدكتاتورية والديموقراطية

،: الدكتاتورية الديموقراطية الشعبية◄  يــ الديموقراطيــة للشــعب والدكتاتوريــة للرجعيبي
ـــــ ســـــبيل حـــــل المســـــائل القائمـــــة داخـــــل صـــــفوف  

  يتـــــم اســـــتخدامها في
وأن الســـــاليب الـــــنر

. الشعب ه  أساليب ديموقراطية، أي أساليب القناع وليست أساليب الكراه

لكن بالضافة إل القناع، فإن الطريقــة الديموقراطيــة تقــوم أيضــا عل تثقيــف الشــعب،
  تتـــم عـــن

 ـــ صـــفوف الشـــعب، والطريقـــة الساســـية للتثقيـــف الـــذانر
  في
أي التثقيـــف الـــذانر

 
.طريق النقد والنقد الذانر

اكي) 2 :مرحلة البناء الشتر
ـــــ ي ـــــ ببي ي اك  يختلـــــف عـــــن المجتمـــــع الـــــذي مـــــا قبلـــــه، فـــــإن مـــــاو يمبي

بمـــــا أن المجتمـــــع الشـــــبر
اك  وتناقضات المجتمع القديم، حي  يقول

  المجتمع الشبر
:التناقضات القائمة في

 . اكي تختل777777ف اختلف777777ا ج777777ذريا ع777777ن تناقض77777ات".. ولك777777ن تناقض77777ات المجتم77777ع الش777777تر
المجتم77777777ع الق77777777ديم، كتناقض77777777ات المجتم77777777ع الرأس77777777مالي مثل، فتناقض77777777ات المجتم77777777ع

ي
ي نضال طبقر

الرأسمالي تظهر بصورة عدائية، وعل شكل نزاعات حادة، إنها تظهر فف
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شديد، ول يمكن إيج77اد ح77د له77ا ع77ن طري77ق النظ77ام الرأس77مالي نفس77ه، فهي77 ل تح77ل إل
اكية، غتي77 أن الم77ر عل خلف ذل77ك فيم77ا يتعل77ق بتناقض77ات المجتم77ع ب77الثورة الش77تر
اكي نفس777ه ق777ادر ، إذ أن ه777ذه التناقض777ات ليس777ت عدائي777ة، والمجتم777ع الش777تر اكي الش777تر

."عل حلها واحدة بعد أخرى

، ولم يتوطد بعــد بصــفة كاملــة، فالســتغلل ي   الصبي
اك  حدي  العهد في

إن النظام الشبر
يــ التكــديس اك  بعــد، ومســألة العلقــة ببي

مــا زال قائمــا، وأن طــابع الملكيــة ل زال غبيــ اشــبر
اك   من الصعب والستهلك

ي صعوبة توطيد النظام الشبر  حلها دفعة واحدة، مما يببي
  عدة أسباب فيقول 

:توطيدا كامل، وقد لخص ماو هذه الصعوبة في

اكية ق7777د ت7777م إيجاده7777ا، وهي7777 تتج7777اوب م7777ع تط7777ور الق7777وى" إن علق7777ات النت7777اج الش7777تر
ي77 حال77ة تن77اقض م77ع

المنتجة، ولكنها ل ت77زال ناقص77ة إل ح77د بعي77د، وه77ذا النق77ص ه77و فف
ي متطابق7777ا م7777ع... تط7777ور الق7777وى المنتج7777ة 

ز أيض7777ا وض7777ع يك7777ون في7777ه البن7777اء الف7777وفر وي7777تب
ي حالة تناقض معها

ي نفس الوقت فف
".القاعدة القتصادية، ولكنه فف

 ـــ
وقراطيــة في  ـــ وجـــود اليــديولوجيا البورجوازيـــة وبعـــض الســاليب الببي

كمـــا أن مــاو يـــرى في
ــ حالــة  

ــ بعــض أوجــه نظــام الدولــة، يجعلهــا في  
ــ دوائــر الدولــة، ووجــود نــواقص في  

العمــل في
ورة ــ اكية، وبالتــال  فهــذا أمــر يطــرح، ويتطلــب صي

تنــاقض مــع القاعــدة القتصــادية الشــبر
ـ حـــل مثــل هـــذه التناقضــات وفـــق الظــروف الواقعيــة، وكلمـــا طرحـــت قضــايا ـ 

الســتمرار في
ــ أيضــا حــل هــذه التناقضــات الجديــدة، وهكــذا  

جديــدة بعــد حــل هــذه التناقضــات، ينبعي
يــ النتــاج الجتمــاع  والحاجــات. دواليك يقول ماو وهو يتحدث مثل عن التناقضــات ببي

ــ  
  ينبعي

  ســتبفر موجــودة موضــوعيا خلل مــدة طويلــة مــن الزمــن، والــنر
الجتماعيــة، الــنر

:تسويتها باستمرار عن طريق برامج تضعها الدولة

ز تناقض7777ات ويخت7777ل الت7777وازن بس7777بب ع7777دم مطابق7777ة التس7777وية" ي7777 بع7777ض الحي7777ان ت7777تب
فف

، وه777ذا م777ا يطل777ق علي777ه ارتك777اب خط777أ ز. الذاتي777ة للواق777ع الموض777وعي إن التناقض777ات ت777تب
."عل الدوام، وهذا يشكل القانون الديالكتيكي لتطور الشياء

8



ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                                المركز الماركس  ــ اللينيني

ــ  
 ــ النضــال الطبفر

ي في :عندما يتعرض ماو للوضع القائم، فهو يركز عل أن هنــاك مســتويبي
ــــــ مرحلــــــة الثــــــورة، الــــــذي انته بالســــــتيلء عل الســــــلطة  

ي في ــــــ الجمــــــاهبي  
النضــــــال الطبفر

، يقول ماو عن هذا الخبي  
  ذاته، وهو المستوى الثاني

  في
:السياسية، والنضال الطبفر

 . ة".. ي77 ذات77ه ل77م ينت77ه بع77د تمام77ا، فالجم77اهتي الش77عبية الغفتي77
ي77 فف

إل أن النض77ال الطبقر
إن نظامن77ا... ترحب بالنظام الجديد من جهة، ولكنها م77ن جه77ة أخ77رى ل77م ت77ألفه بع77د 

عرع ويتوط77777د، وأن جم77777اهتي الش77777عب اكي ل ي77777زال بحاج77777ة لبع77777ض ال77777وقت لي77777تر الش77777تر
."بحاجة ايضا إل بعض الوقت لكي تعتاد عل هذا النظام الجديد

وري جـــدا◄ هكـــذا، ومـــن أجـــل توطيـــد النظـــام الجديـــد وبنـــاء الدولـــة الجديـــدة، مـــن الضيـــ
 ـــــ صــــفوف الشــــعب، وكـــــذلك

يـــــ الشــــعب وأعــــدائه، والتناقضـــــات في رســــم خــــط فاصــــل ببي
  صفوف الشعب

.مسألة المعالجة الصحيحة للتناقضات في

، يتعــرض مــاو اك 
 ــ مرحلــة البنــاء الشــبر

  صــفوف الشــعب في
  سياق التناقضات في

ودائما في
اكية، كمــا ، ومســألة القليــات القوميــة، والثقافــة الشــبر يــ تس ــ تونــغ أيضــا لمســألة المثقفبي

وقراطية :تعرض لمشكل الببي

ف-  ي مسألة المثقفيي
:فف

، فالنتقـــال ـــ ي ـــ المثقفبي ي ـــ التناقضـــات ببي  
ـــ صـــفوف الشـــعب أيضـــا، في  

تتجل التناقضـــات في
ــ أن يبلغــوا ي ــ مــن المثقفبي ي مــن مجتمــع قــديم إل مجتمــع جديــد، يطــرح كيــف لعــدة مليبي
مســــــــتوى متطلبـــــــات المجتمــــــــع الجديــــــــد، وكيـــــــف يمكــــــــن مســــــــاعدتهم لك ــــــــ يبلغـــــــوا هــــــــذا
وري حلـــه، فكيـــف ـــ ـــ صـــفوف الشـــعب ومـــن الضي  

المســـتوى، فهـــذا أيضـــا يعتـــبر تناقضـــا في
  صفوف الشعب؟

يمكن حل هذا النوع من التناقض في

، ي ، وأصــبح قســم كــببي منهــم مــن الشــيوعيبي اك 
ي يناصون النظام الشــبر كثبي من المثقفبي

اكية هــم قلــة ايــد شــيئا فشــيئا، وأولئــك الــذين ل زالــوا ل يتقبلــون الشــبر ي وبمــا. وعددهم يبر
، فكيــف يمكــن يــ ي يتطلب أن يعمــل بــه أكــبر عــدد مــن المثقفبي   الصبي

اكية في أن بناء الشبر
؟ ي   صفوف المثقفبي

حل التناقضات في
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:يقول ماو بصدد ذلك

اكية،" ي77 العم77ل لقض77ية الش77تر
ف حق77ا فف ف77 الراغ77بيي ي77 جمي77ع المثقفيي

يجب علينا أن نث77ق فف
وأن نحس77ن علقاتن77ا معه77م تحس77ينا ج77ذريا، وأن نس77اعدهم عل ح77ل جمي77ع المس77ائل
ي تتطل77ب حل، كيم77ا نتي77ح له77م ان يظه77روا م77واهبهم وم77ؤهلتهم بنش77اط، وهن77اك

ال77تر
ي77 م77واقفهم

، وه77م يتص77لبون فف ف77 كثتي من رفاقنا ل يعرفون كيف يتحدثون مع المثقفيي
، ي

ي الميدان العلمي والثق77افف
مون عملهم، ويسمحون لنفسهم فف تجاه هؤلء، ول يحتر

ي شؤون ل يجوز لهم التدخل فيها
."بأن يتدخلوا بطريقة ل تليق فف

ـــ التخلـــص منهـــا  
ـــ ينبعي ي لكـــن مـــاذا عـــن. وحســـب مـــاو، فـــإن هـــذه النـــواقص تجـــاه المثقفبي

ي أنفسهم؟ يقول ماو :المثقفبي

ي77 مس77توى متطلب77ات المجتم77ع الجدي77د بش77كل ت77ام، ويؤلف77وا"
ولكي77 يك77ون المثقف77ون فف

، يج7777777ب عليه7777777م أن يث7777777ابروا عل إع7777777ادة تثقي7777777ف ف7777777 كل واح7777777دا م7777777ع العم7777777ال والفلحيي
أنفس7777هم، وأن ينب7777ذوا ش7777يئا فش7777يئا المفه7777وم البورج7777وازي للع7777الم، ويكون7777وا لنفس7777هم

ويس77توعبون الماركس77ية –اللينيني77ة ش77يئا فش77يئا،... مفهوما بروليتاريا شيوعيا للع77الم 
ف ." كل واحدا مع العمال والفلحيي

  يتطلــب وقتــا طــويل جــدا، لــذلك كمــا يقــول
وبمــا أن تبــديل المفهــوم للعــالم بشــكل نهــانا

:ماو

ي7777777 أن نك7777777ون... يج7777777ب علين7777777ا أن نث7777777ابر عل عملن7777777ا بأن7777777اة دون أي اس7777777تعجال "
ل ينبغف

ف فيم77ا نتوخ77اه م77ن ه77ؤلء الن77اس  ـــ إعـــادة. "لج77وجيي
كمـــا يرفـــض مــاو الســاليب الفظــة في

.التثقيف اليديولوجر 

اكية-  :بصدد الثقافة الشتر

ــ ـ 
ــ اســـتمرار تناقضـــات مختلفـــة في ـ 

، والمتمثـــل في ي ــ الصـــبي ـ 
عل أســـاس الوضـــع الملمـــوس في

ــــــــ إنمــــــــاء  
، وأن المتطلبــــــــات المحليــــــــة للدولــــــــة تحتــــــــاج إل الشعة في اك 

المجتمــــــــع الشــــــــبر
دع مئ7777ة زه7777رة تتفت7777ح ومئ7777ة مدرس7777ة"اقتصـــــادها وثقافتهـــــا، فقـــــد تمـــــت صـــــياغة شــــعار 
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التع77777ايش الطوي77777ل الم77777د والرقاب77777ة": وشــــــعار، "تتفت77777ح ومئ77777ة مدرس77777ة فكري77777ة تتب77777ارى
."المتبادلة

  مجال العلم يمكن
  ميدان الفن يمكن أن تنمو بحرية أشكال وأساليب مختلفة، وفي

ففي
ويــــج القشي لهــذا الســلوب، أو لهــذه أن تتبارى بحرية مدارس متنوعة، ويرفض ماو البر
المدرســــة، وتحريــــم ذلــــك الســــلوب أو تلــــك المدرســــة بقــــوة الســــلطة الداريــــة، لن ذلــــك

وفيما يخص حل مسألة الصواب والخطـــأ. بالنسبة له عمل يضي بتطور الفنون والعلوم
  مجال العلم والفن يقول ماو

:في

ي77 أن تح77ل ع77ن طري77ق نق77اش ح7ر"
ي7 العل77م ينبغف

ي7 الف77ن وفف
إن مس77ألة الص77واب والخط7أ فف

ف والعلم7777777اء، وع7777777ن طري7777777ق ممارس7777777ة العل7777777م والف7777777ن، ول يج7777777ب أن تح7777777ل ف7777777 الفن7777777انيي بيي
وريا للب77ث فيم77ا ه77و ص77حيح وم77ا بأساليب بسيطة، وغالبا م77ا يك77ون امتح77ان الزم77ن صف77

."هو خاطئ

 ــ الفــن
 ــ مســألة الصــواب والخطــأ في

  غمرة النضال، فــإنه في
ولن التطور حسب ماو يتم في

 ــ إطلق الســتنتاجات، ويقــدم مــاو
والعلم يجب تشــجيع النقــاش الحــر، وعــدم التشع في

ت    كـــانت تتعـــرض لمختلـــف أنـــواع الهجمـــات، واعتـــبر
عشـــبة"مثـــال مـــن الماركســـية، الـــنر

اكية مغــــايرة عمــــا" ســــامة ــــ البلــــدان الشــــبر  
ــــ كــــثبي مــــن منــــاطق العــــالم، لكــــن وضــــعيتها في  

في
  أن الفكار الماركســية تمكنــت مــن الجميــع، بــل

  تلك المناطق، لكن هذا ل يعني
يوجد في

:ما تزال فيها أفكار غبي ماركسية ومناهضة للماركسية، يقول ماو تس  تونغ

ي77 بلدن77ا فيم77ا يخت77ص بالملكي77ة ق77د أنج77ز م77ن حي77ث الس77اس،"
اكي فف إن التحويل الش77تر

ي77 المرحل77ة
ي77 الواس77ع، الش77بيه بالعاص77فة، ال77ذي ك77ان قائم77ا فف

وأن نضال الجماهتي الطبقر
الثوري777ة ق77د انته الن م77ن حي77ث الس77اس، غتي77 أن777ه م77ا ت77زال هن77اك بقاي77ا م77ن طبق77ات
ادور المخلوع7777777ة، وم7777777ا ت7777777زال البورجوازي7777777ة موج7777777ودة، ف والكوم7777777تب ف7777777 العق7777777ارييي الملكيي

ي لم ينته بعد
ي بداية إعادة تثقيفها، والنضال الطبقر

."والبورجوازية ما تزال فف

11



ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                                المركز الماركس  ــ اللينيني

ــــــ صــــــفوف الشــــــعب، ل يمكــــــن إنمــــــاء الفكــــــار  
إنــــــه حيــــــال الفكــــــار الخاطئــــــة الموجــــــودة في

الصــــــحيحة، والقضــــــاء عل الراء الخاطئــــــة وحــــــل المســــــألة حل حقيقيــــــا إل عــــــن طريــــــق
  هذا يقول ماو. النقاش والنقد وتبيان الحقيقة

:وفي

من واجبنا انتقاد جميع الفكار الخاطئة، ومن الب77ديهي أن77ه ل يمك77ن ع77دم انتق77اد"... 
ي777 ك777ل مك777ان، والس777ماح له777ا أن

الفك777ار الخاطئ777ة، والنظ777ر إليه777ا بل مب777الة وهي777 تنتشر777 فف
تحتك7777ر الس7777وق، ب7777ل إذا ك7777انت هن7777اك أخط7777اء فيج7777ب انتقاده7777ا، وإذا ظه7777رت أعش7777اب
س777777امة فيج777777ب مكافحته777777ا، غتي777777 أن777777ه ل يمك777777ن أن يك777777ون النتق777777اد متص777777فا ب777777الجمود

."يجب أن يبتف النتقاد عل التحليل العلمي وأن يكون مقنعا تماما... العقائدي 

وقراطية-  :بصدد مسألة البتي

 ــ صــفوف
ــ في ي ــ مقبــول، لمــا تســببه مــن ظهــور فبر وقراطيــة الداريــة أمــرا غبي يعتــبر مــاو الببي

:الشعب حي  يقول

ي7777 ص7777فوف الش7777عب يمك7777ن حله7777ا بطريق7777ة"
، لن التناقض7777ات فف ف :نح7777ن ل نقب7777ل ب7777الفير

،... وح77دة _ وح77دة – نق77د  ف77 ي77 بش77كل ج77دري عل أس77باب الفير
وري أن نقضف م77ن الضف77

ي وقراطي777777777ة، وأن نع777777777زز التثقي777777777ف الي777777777ديولوجب أن نتخل777777777ص بش777777777كل ح777777777ازم م777777777ن البتي
، وأن نحل جميع أنواع التناقضات عل نحو ملئم ."والسياسي بقدر كبتي

  المجتمع أمرا سيئا
  صفوف الجماهبي وفي

  تظهر في
ي النر   الفبر

: إذ يرى ماو في

ف77 تق77ع فعل يمك77ن أن ت77دفعنا إل"...  وإننا ل نقب77ل به77ا، ولك77ن مث77ل ه77ذه الح77وادث حيي
وقراطية وإل تثقيف الكوادر والجماهتي ، وإل التخلص من البتي ".استخلص العتب

ء والجيد-  :بصدد مسألة السي

  المســائل مــن جميــع الوجــوه، أي النظــر إل
  هذه المسألة، يرى ماو أنه يجب النظر في

في
  للشياء حي  يقول

:الوجه الظاهري، وأيضا للوجه الخلفي
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 . ف".. وط معين777ة، يتحت7777م أن يتح7777ول ك7777ل مظه7777ر م7777ن المظهري7777ن المتعارض7777يي ي777 سر7777
فقف

وط وط هن77ا هام77ة، فب77دون سر77 لتناقض ما إل نقيضه، نتيجة التن77ازع بينهم77ا، إن الشر77
ف أن يتحول إل نقيضهما ."معينة ل يمكن لهذين المظهرين المتنازعيي

اكي وطرق حلها) 5 ي المجتمع الشتر
:التناقضات القتصادية فف

ـــ الــــوقت نفســــه بلد متخلفــــة اقتصــــاديا، وبلد ـ 
ة، لكنهــــا في اكية كــــببي ي بلد اشـــــبر إن الصــــبي

، فكيــف يـــرى مــاو حــل هـــذا التنــاقض؟ إن مــاو يــرى ي  ـــ الصـــبي
ة، وهـــذا تنــاقض كـــببي في فقبيـــ

  الممارسة الصارمة للتوفبي ومكافحة التبذير والساف إذ يقول
:ذلك في

ات م777ن" فلكي777 تص777بح بلدن777ا غني777ة وق777ديرة، يج777ب ب777ذل جه777ود دائب777ة عل م777دى عشر777

ي
ي77777 جمل77777ة م77777ا تش77777مله، تط77777بيق السياس77777ة ال77777تر

ي تش77777مل، فف
، ه77777ذه الجه77777ود ال77777تر ف الس77777نيي

، أي الممارس7777777ة الص7777777ارمة للت7777777وفتي ومكافح7777777ة مفاده7777777ا، بن7777777اء بلدن7777777ا بالج7777777د والت7777777وفتي
."الساف

 ــ
ة في اكية مــا تــزال تعوزهــا الخــبر ي الشــبر   كل أنحاء البلد، لن الصــبي

ويجب أن يتم ذلك في
. البناء

وحــول المســائل القتصــادية المرتبطــة بهــذا البنــاء يتعــرض مــاو لمســألة طريــق التصــنيع،
ـــ نمـــو الصـــناعة الثقيلـــة والصـــناعة الخفيفـــة والزراعـــة، ي وبالســـاس مســـألة العلقـــة مـــا ببي
 ـــ نفــس

ـ البلد، ولكــن يجــب في ـ 
ـ نــواة البنــاء القتصــادي في ويعتـــبر ان الصــناعة الثقيلــة هـ 

ــ الــوقت إنمــاء الزراعــة والصــناعة الخفيفــة المرتبطــان أشــد الرتبــاط، ومــاو هنــا يستحضي

 
ة عل المجتمع السوفيانر   كانت لها نتائج خطبي

ي النر   عهد ستالبي
التجربة السوفياتية في

  عموما
.وعل مصبي التحاد السوفيانر

ة، إذ يقول   حقل البناء القتصادي يركز ماو عل مسألة اكتساب الخبر
:وفي

ي777 حق777ل البن777اء القتص777ادي "
تن777ا م777ا ت777زال ناقص777ة فف يد م777ن... إن ختب ف ي777 لن777ا أن نس777تر

فينبغف
ة  ي777 حق777ل البن777اء القتص777ادي... الخ777تب

ة فف إنن777ا نطل777ب أن تك777ون مرحل777ة اكتس777اب الخ777تب
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ة ة الثوري77ة، كم77ا نطل77ب أل يكلفن77ا اكتس77اب ه77ذه الخ77تب أقض من مرحلة اكتساب الخ77تب
ة الثورية ." مقدار ما كلفنا اكتساب الختب

ي الموضــوعية ي القــوانبي   هذا المر تناقضا، وهو تناقض ببي
يرى ماو أنه يجب إدراك أن في

  للشــعب، ويعــد هــذا عنــد
ــ الدراك الــذانر ي ، وببي اك 

ــ المجتمــع الشــبر  
للنمــو القتصــادي في

  صفوف الشعب، فكيف يجب حل هذا التناقض؟ يقول ماو
:ماو تناقضا في

ف" ف777777 م777777ن يعكس777777ون الق777777وانيي ف777777 الن777777اس بوص777777فه تناقض777777ا بيي إن ه777777ذا التن77777اقض أيض777777ا بيي
ف من يعكسونها عل نحو خاطئ نسبيا ."الموضوعية عل نحو صحيح نسبيا، وبيي

ي بلدا صناعيا يرى ماو : ولك  تصبح الصبي

ي المتقدم77777ة "
ة التح77777اد الس77777وفيانر ...أن77777ه يج77777ب علين77777ا أن ن77777درس بش77777كل ج77777دي خ77777تب

ته ثمين77ة ج77دا بالنس77بة لن77ا  ة الجي77دة المكدس777ة ل777دى... وخ777تب ب777ل يج777ب دراس77ة الخ77تب
، فه777ذا الموق777ف ه777و م777ا ف ي فيه777ا فائ777دة للص777يي

ة ال777تر جمي777ع البل777دان، أي اس777تيعاب الخ777تب
ف ."تحتاجه الصيي

اكية ه ــ أن◄ 
ي الشــبر يرى ماو أن جميع التناقضــات موجــودة موضــوعيا، ومهمــة الصــبي

.تعكسها وتحلها عل نحو صحيح قدر المكان

جميلة صابر
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