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يف الطريق إىل املؤمتَر 

 

. قلت للسيد ل� وان أحد أعضاء الوفد الثقايف الصيني الذي يزور دمشق

 ...أين ومتى أستطيع أن أرد لك زيارتك؟ -

: قال

 ...قريبا يف بك� -

للكتاب اإلفريقي� واآلسيوي� سيعقد يف عاصمة  كنت أعلم أن مؤمتراً طارئاً 

جمهورية الص� الشعبية ولكن مل يكن يخطر يف بايل أن أكون ب� املدعوين إىل 

ومع ذلك فلم أتردد يف قبول الدعوة سيّ� وأن األسطورة . هذا االجت�ع الطارئ

عظيم ال تزال تردد بأن الصالح� من أسالفنا يعيشون خلف السور اليف جبالنا 

. بانتظار اليوم املوعود، ليظهروا فيمألوا األرض عدالً بعد أن ملئت جوراً وظل�ً 

 * * * *

مع الغروب كنا نغادر مطار ب�وت يف طائرة تابعة للخطوط الجوية 

. الباكستانية، واألرض تختفي تحت أستار الظالم والضباب



�يننا وبعد ساعة  بعد ساعة كان قائد الطائرة يعلن أن مدينة بغداد تبدو إىل

أخرى كانت مدينة طهران ترشق بأنوار النيون الوهاجة ويخيل إيل أن عيني مل 

. تقع من قبل عىل منظر أجمل وأروع

إغراء ومع كان املطار لطيفاً وجميالً أيضاً، ومعروضاته دقيقة متنوعة وذات 

ذلك فقد أحسست بصدمة قاسية عندما سمعت يف تلك اللحظة وألول مرة يف 

يايت عن وصول طائرة من تل أبيب، فيحرك يف نفيس مرارة الذكرى وتهيج ح

. جراح املأساة

يف طهران بدأنا نحس مبشكلة اختالف التوقيت، ومن ثم ستظل هذه املشكلة 

ترافقنا حتى بك�، وستظل يدنا تحرك عقارب الساعة إىل األمام ساعة أو 

. ساعت� يف كل محطة

ان الغربية وال مطار دكا يف باكستان الرشقية يف مل يكن مطار كراتيش يف باكست

روعة وج�ل مطار طهران ومع ذلك فقد أضفى لقاؤنا مع بعض األصدقاء 

هناك عىل ذلك الجو الساكن الهاجع جواً من املرح  الصيني� واإلفريقي�

. والحركة والحياة

ث استغرقت الرحلة ب� طهران وكراتيش ساعت� ونصف وب� كراتيش ودكا ثال

. ساعات ونصف، وكانت الرحلة مريحة هادئة والعناية لطيفة ومشجعة



إال أن األرض كانت غالباً محجبة وال تبدو . من دكا إىل شنغهاي كان السفر نهاراً 

منها إال بقعة بعد بقعة ب� الح� الطويل والح� خالل الساعات األربع التي 

ية من الج�ل الغني ولكنه بقينا فيها يف الجو، بدأ مصب نهر الغانج عىل غا

الج�ل املستبد املستهرت بأرواح العباد وأرزاقها، فقد تحولت بعض القرى إىل 

وبعض املزارع إىل رشائط طويلة ومتعرجة من األرض " فلكة مغزل"جزر كأنها 

الطافية عىل وجه املاء الداكن املزبد، ولذا راحت تتجاذب نفوسنا مشاعر 

. مختلفة من اإلعجاب والذعر

وما إن بدأنا نقرتب من شانغهاي حتى بدا بساط األرض امللون املزركش يث� 

اهت�منا ويذكّرنا مبناظر دلتا النيل، إال أن الجو هنا كان كثيف الغيوم متباطئ 

الضباب منذراً بعاصفة رعدية رغم أننا مل نزل يف الخامس والعرشين من 

). يونيو(حزيران 

عندما هبطنا املطار ولكن كان علينا أن ننتظر اً كان املطر قد بدأ يتساقط رذاذ

. بعض الوقت أمام الطائرة إلنهاء مراسم استقبال ويل عهد نيبال

قف فوقها، ي هي أول بقعة من األرض الصينية نكانت أرض مطار شانغها

. وكانت مراسم استقبال أم� نيبال هي أول مشاهد الحياة الصينية

سفوح جبال هماليا الجنوبية الغربية هي صديقة إن مملكة نيبال املتكئة عىل 

لجمهورية الص� الشعبية، ولذا كانت هذه الزيارة الودية واالستقبال الشعبي 



والرقص اإليقاعي والتلويح باملناديل الحريرية  بالطبل والزمر والصنج والزهور

. امللونة املت�وجة

الذي قد نجد جوابه وهكذا بدأت األسئلة تطرح نفسها بدءاً من هذا السؤال 

: العميل يف املؤمتر نفسه ويف تجوالنا الذي قد يعقب املؤمتر

الصينية، وإىل أي  ما هي األسس التي ارتكزت عليها الصداقة النيبالية- -

 مدى ترحب الص� الشيوعية الحمراء مبمثل نيبال امللكية البيضاء؟

 تحول الرذاذ إىل مطر وكان استقبالنا نحن استمراراً الستقبال ويل العهد، يف ح�

. مدرار وبدأت الس�ء تشتعل بالربوق واألجواء تدوي بالرعود الهادرة

 *  *  *  *

يف شانغهاي توقفنا ثالث ساعات بدالً من ساعة واحدة، فالعاصفة ال تزال تزأر 

. وسالمة الضيوف ال تحتمل أد� مغامرة أو قلق

اإليناس، وقد أكدوا لنا أن كان مستقبلونا يف شانغهاي عىل غاية من اللطف و

. برنامجنا يف مدينتهم سيكون حافالً يف نهاية مطافنا يف مناطق الص� املختلفة

وعندما انطلقت الطائرة، كانت الس�ء قد استعادت صفاءها الشاعري، 

فالنجوم تتألأل مرشقة، والقمر إىل ش�لنا يختفي خلف الجبال ثم يظهر من 

. ق فوق خط األفق النييلجديد كأنه رشاع من فضة ينزل



بعد منتصف الليل مبعرثة األضواء، شاحبة ترتامى فيها بقع قامتة،  وأطلت بك�

ويلتمع حول ساحتها الواسعة مربع من أضواء النيون مؤكدة الطابع املهيمن 

بع الجد والتقشف، حتى الطريق ب� املطار واملدينة كان طريقاً عىل الص� طا

األنوار هادئاً ساكناً، تحف بجانبيه ظلمة األشجار الكثيفة ضيقاً نسبياً متباعد 

. القامتة

غرب (وفندق ) آن م�تيان (كان شارع السالم الدائم وساحة املدينة الرئيسية 

نك يف عاصمة أكرب دولة يف العامل أما املناطق األخرى املحيطة تومي بأ) بك�

. لقرية صينية كب�ة بذلك الشارع فقد كانت تؤكد الطابع الريفي التقليدي

 

يف املؤمتر 

وكان ) يونيو(بدأت جلسات املؤمتر يف صباح السابع والعرشين من حزيران 

إال أنها استمرت متواصلة حتى ) يوليو(املفروض أن تنتهي يف السادس من متوز 

التاسع منه ومن ثم إىل العارش منه حيث عقد اجت�ع عام يف قاعة الشعب 

. شعب فييتنامالكربى لنرصة 

لن أدخل يف تفاصيل املؤمتر، فقد أذيع عنه، وكتب ونرش فيه وقيل عليه مبا فيه 

. الكفاية وإ�ا أود أن أقّدم الصورة املوجزة واألكرث صدقاً واألقرب إىل الحقيقة



إن اعرتاض بعض الدول أو باألحرى بعض االتحادات عىل عقد االجت�ع الطارئ 

 حسب قولهم- إن بك� ستستغل –: طة واحدة هييف بك� كان يرتكز عىل نق

هذا االجت�ع الطارئ ملكاسب دعائية ولتأييد سياستها املعارضة بعنف لسياسة 

االتحاد السوفييتي ومن ثم سيكون هناك انشقاق يف صفوف الكتاب اإلفريقي� 

. اآلسيوي�، وإضعاف لوحدة النضال ضد االمربيالية واالستع�ر

؟ ف�ذا كان رد بك�

أجابت ببساطة أن االجت�ع قانو� مبوافقة سبعة أعضاء من أصل عرشة أعضاء 

برقياً عىل عقد هذا املؤمتر الطارئ يف عاصمة جمهورية الص� الشعبية، ومن ثم 

فإن الص� ترص عىل أنها ال تقبل أن تكون موضع ارتياب يف مواقفها العقائدية، 

اآلسيوية بنرصة فيتنام وهي بالتايل األكرث وترص عىل أن بك� هي أوىل العواصم 

ترتبط بالص� ارتباط "لصوقاً وارتباطاً عضوياً بها، إذ أن فيتنام يف نظر الصيني� 

". ارتباط الشفة باألسنان"أو " األصابع بالكف

: وتضيف

. ملاذا نكون نحن االنقسامي� وال تكونون أنتم؟

سيوي� قد وقع أو باألحرى قد برز الكتاب األفريقي� اآلإن االنقسام يف صفوف 

. عىل مرسح األحداث بعد أن ظل يحوم يف األروقة الخلفية

ما هو التقييم املنصف الجت�ع بك� الطارئ؟ واآلن 



أنه قد اشرتك يف مؤمترها مئة وواحد وستون لقد رددت بك� بيشء من االعتزاز 

ظ�ت عاملية، واعتربت مندوباً �ثلون ثالثاً وخمس� دولة باإلضافة إىل خمس من

. هذا العدد رداً حاس�ً عىل مناقشة قانونية االجت�ع وعىل تأكيد نجاحه

يف رأيي أن العدد ليس هو األمر األشد بروزاً يف املؤمتر وإ�ا هو املقررات بحد 

: ذاتها، فقد ركزت القرارات املختلفة عىل بعض النقاط األساسية وهي

واالستع�ر  ،مربيالية، واالستع�رإن مبدأ التعايش السلمي مع اإل -

الحديث مبدأ مرفوض شكالً وموضوعاً فاالستع�ر بكل أشكاله يجب أن 

يسحق سحقاً وأن يسقط تحت رضبات جميع الشعوب الثائرة 

 .واملتحالفة ضده

إن من واجب الشعوب املتحررة والقادرة أن تساعد وتنارص علناً كل  -

 .آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية شعب مغلوب عىل أمره وال سيّ� شعوب

إن مفاوضة املستعمرين تطيل أمد الحرب وتهدد الثورات النامية  -

بالفشل، لهذا يظل طلب جالء املستعمر عن األرض املغتصبة هو الطلب 

 .السابق لكل مفاوضة

لة لن يكون سالم عىل األرض طاملا هناك شعوب مغلوبة مسلوبة مستغَ  -

ومن ثم فال يحق ألي إنسان أن يشعر بالراحة لة، بة مستغِ ودول سّال 



والط�نينة طاملا هناك إنسان آخر ال يزال يرسف يف القيد، أو ينئ من 

 .الحرمان

لقد أوضحت القرارات التفصيلية املتخذة يف املؤمتر األوضاع العامة يف أكرث 

ا يف األقطار اإلفريقية اآلسيوية إن مل نقل فيها جميعاً وأكدت مطالبها وأهدافه

املتخذة يف القضية العربية إال أ� أشعر بأن القرارات ،الحرية والسيادة القومية 

. هي من أبرز القرارات وأعمقها وأشدها وضوحاً 

أقر املؤمتر أن تكون اللغة العربية هي لغة رسمية إىل جانب الفرنسية  -أ

واإلنكليزية والصينية وهذا م� مل يسبق له مثيل يف أي مؤمتر عاملي 

 .بقسا

اعترب املؤمتر أن الوحدة العربية ليست هي حقيقة فحسب بل إن  -ب

قيامها رضورة من أجل تحقيق االنتصار عىل القوى االستع�رية ومن 

قيق االستقرار والتقدم عىل أبواب آسيا وأفريقيا، وهذا القرار مل أجل تح

 .1يسبق له مثيل أيضاً يف أي مؤمتر عاملي

الطارئ يف بك� قرارات مؤمتر كوبا يف ما يتعلق أكدت قرارات االجت�ع  جـ -

بالقضية الفلسطينية إال أنها تجاوزتها من حيث الرصاحة والجرأة مؤكدة 

. رضورة زوال إرسائيل كقاعدة للعدوان االستع�ري يف الرشق األوسط

.فصحح) الشعب العربي(وقد طلبت الوفود العربیة تصحیحھ بتعبیر ) الشعوب العربیة(ورد في نص بعض القرارات تعبیر   1  
                                                             



. وهذا القرار أيضاً مل يسبق له مثيل يف أي مؤمتر عاملي

العرب قرارات ومقّررات، فهل قدم لهم  لقد شبع: وبعد، فقد يقول كث�ون

.. اجت�ع بك� شيئاً جديداً؟

الص� والجواب عىل ذلك يف غاية البساطة وهو أن املواقف التي تتخذها 

مواقف عقائدية وليست مواقف سياسية فهي الدولة الوحيدة يف العامل التي 

دبلوماسية تزدري املجامالت واملساومات والتي تجعل املبادئ فوق مستويات ال

ولذا فإن العرب يستطيعون أن يثقوا مبوقف الص� من قضاياهم . التقليدية

التحررية وستكون ثقتهم أدعى إىل االرتياح واالستبشار إذ هم استطاعوا أن 

يتخلصوا من الوهم الذي ال يزال مسيطراً عليهم والقائل بأن الص� بعيدة عنا 

. ومن ثم فهي ال تزال فق�ة وضعيفة

عريب ذيك شجاع ولذا سيظل قادراً عىل االنتصار عىل أوهامه وال سيّ� إن ال

. عندما يلمس بيديه ويرى بعينيه الحقائق املتفتحة يوماً بعد يوم

 

غرافية ة جُ ملحَ 

عندما يكتب اإلنسان عن الص� يجب أن يحدد املنطقة التي يتحدث عنها، فإن 

إنتاجها سواء أكان من حيث  الص� متباينة يف تضاريسها وهي كذلك متباينة يف

. أو النوعية يف كثافة سكانها وتعدد قومياتهمالكمية 



إن بلداً يغطي اثنت� وست� درجة من خطوط الطول وتسعاً وأربع� درجة من 

خطوط العرض ومساحة تقرب من عرشة مالي� كيلو مرت مربع، إن بلداً �تد 

وخمس�ية كيلو مرت ش�الً خمسة آالف كيلو مرت رشقاً وغرباً وخمسة آالف 

جنوباً ومبحيط يزيد عىل عرشين ألف كيلو مرت، وبعدد من الجزر يزيد عىل 

ع�ية مليون، كل ذلك يجعل الخمسة آالف، وبعدد من السكان يقرب من السب

ئية محدودة املدى والعمق، عن الص� تعترب كتابة جز" سياحية"أي كتابة 

ذين  رأوا فيه، كل بحسب تلمساته، جذع وتذكرنا بحكاية العميان والفيل ال

. شجرة أو حبالً أو جداراً أو مروحة

اختار بعضنا زيارة املناطق الصناعية يف الش�ل عىل الحدود الكورية السوفياتية 

املغولية، واختار آخرون رحلة نحو الغرب أما رحلة فريقنا فقد كانت تشمل ما 

. هر الياغنتيسأو حوض ن) بالد الرز(يسمى بالسهول الوسطى 

فاملناطق التي أستطيع أن أتحدث عنها إذن ولو حديث السنونو العابرة، هي 

السور العظيم ومنطقة الجبال املطلة (بك� واملنطقة الش�لية الرشقية منها 

، ثم مدينة )عىل تانشان أي يف حدود الثالمثاية كيلو مرت ش�ل رشق بك�

لفاً ومئة كيلو مرت بالطائرة إىل وتبعد أ) هوبه(ووهان وهي مركز مقاطعة 

) كيانيش(ومركز تشانغشا، ثم مقاطعة ) هونان(ثم مقاطعة . الجنوب من بك�

) تشيكيانغ(ومركزها نانشان ومن ثم عن مدينتي خانشو وشانغهاي يف مقاطعة 

. الساحلية



وهكذا يكون طول هذه الرحالت ب� شانغهاي وبك� وتشانشغا شانغهاي ما 

آالف كيلو مرت، أي ما يعادل ربع محيط البالد الصينية ويكون  يزيد عىل خمسة

عدد السكان الذين مررنا بهم أو عشنا معهم ما يعادل نصف سكان الص� أو 

. يزيد

 * * * *

مدينة بك� هي املدينة األوىل من حيث املركز السيايس ولكنها ليست األوىل 

أبرز ما يف . عدد السكان واالزدهار العمرا� والتجاري والصناعيمن حيث 

، فكأ�ا هذه املتاحف هي الرد اإلمرباطورية املدينة متاحفها الشعبية وقصورها 

الصارخ عىل تلك العظمة الفنية املدهشة املرتبعة خالدة فوق أشالء الشعب 

الكادح الذي بناها بدمه وعرقه وجوعه وعريه وزخرفها بأسالك من نور عينيه، 

فتلوت فيها التنان� الذهبية الالهثة الغاضبة املتحفزة تقذف ناراً ودخاناً رمزاً 

مرباطورية وانطلقت يف جنباتها العنقاوات تنرش أجنحة بقوادم كأنها للسيادة اإل

الحراب وذناىب كأنها املروحة تظلل وجه األرض، رمزاً للخ� والربكة والسالم 

الدائم، وارتفعت من حولها معابد آلهات رضيت لنفسها أن تحيا يف أجواء دون 

. أجواء القصور فناً وزخرفًة واتّساعاً 

يف بك� إىل دوائر حكومية وساحات عامة وحدائق ) ة املحرمةاملدين(وتحولت 

ومنتزهات والقصور واملعابد إىل اسرتاحات ترفيهية شعبية، ارتفعت بينها 



املصانع النافثة أبداً دخاناً مرتاقصاً عىل أنغام األناشيد الوطنية وإيقاع املقاطع 

. التوجيهية

ر الصيف املوسمية، ولذا فقد تعيش منطقة بك� زراعياً عىل الغيث، عىل أمطا

هو معبد . شيدت إلله الس�ء معبداً أو باألحرى ثالثة معابد يف معبد واحد

يف سورية وإن اختلفت الطقوس ) بعل(الس�ء وما أشبه مهمته مبهمة معبد 

. فيه�

إن معبد الس�ء بإيجاز، يتألف من معبدين متقابل� من األخشاب الضخمة 

ب والنقوش دون االستعانة بأي قطعة من حديد يفصل النادرة املزينة بالذه

بينه� معبد مكشوف مكون من أربع دوائر متداخلة يرتفع بعضها فوق بعض 

ويصعد إىل كل دائرة منها بتسع درجات ويحيط بهذه الدوائر التي ترمز إىل 

. الس�ء مربع واسع يرمز إىل األرض

والبح�ات، إنه حرون متعجرف ال بك� هو التن� النائم يف أع�ق البحار ) بعل(

لتسح أمطاراً عىل األرض العطىش  يخرج أحياناً إىل الس�ء فيرضب الغيوم بذيله

. إال إذا أيقظته عطور املباخر وترضعات اإلمرباطور سيد األرض نفسه

لقد أسقط العهد الجديد أسطورة التن� ولكنه مل يسقط حتى اآلن مبدأ اعت�د 

ين عىل أمطار الصيف املوسمية، حتى السد الذي بني عىل املناطق املحيطة ببك



مقربة من املدينة يف جوار مقابر امللوك الثالث عرشة لتجتمع فيه مياه السيول 

. كان يف هذا الصيف ناضباً متاماً وإن بدت فيه بعض الربك الضحلة املتباعدة

رز، كانت تحف بخط القطار وعىل مدى البرص حقول الذرة وال ومع ذلك فقد

. والفالحون فيها يعملون ج�عات ج�عات حتى مغيب الشمس

ايل د أربع ساعات بالقطار عن بك� وحوويف الطريق إىل تانشان التي تبع

الخمس� كيلو مرت عن البحر والتي تعترب بوابة السور الكب� الرشقية، �ر مبدينة 

وهنا تجدر املالحظة بأن حرف الش� يلفظه بعض الصيني� شيناً (تيان ش� 

وقد توقفنا فيها ما يقرب من الربع ساعة وهي تعترب ). وبعضهم يلفضه سيناً 

غنية باألس�ك وامل�لح التي تنتج ما مدينة صناعية نامية ومرفأ هاماً ومنطقة 

. تنتجه م�لح الص� بأجمعها يزيد عىل ما

ويف الطريق نشاهد التالل املتالصقة من الفحم وخامات الحديد واألخشاب 

الضخمة حتى مدينة تانشان حيث نقيض الليل ثم ننتقل يف الصباح الباكر 

 تبعد ما يقرب) يش ييسا(بالسيارات الكب�ة نحو كومونة شعبية جبلية اسمها 

من سبع� كيلو مرت ش�ل غرب املدينة فال نصعد إليها تصعيداً خفيفاً يف طريق 

. ترايب إال بعد أن نقرتب منها

الطريق سهيل تحيط به حقول الذرة التي تتخللها أرشطة من اللوبيا ومساحات 

فوحها البطاطا الحلوة، ومن ثم تبدأ التالل مبصاطبها وأحراجها وبساتينها وس



املزينة بالشعارات املكتوبة بالحجارة الكلسية املغروسة يف األرض والتي تقرأ 

. واضحة من مسافة بضعة كيلو مرتات

فال نستطيع أن نحقق من يرنامج زيارتنا ) سايش يي( املطر ينهمر غزيراً جداً يف 

 إال الجزء اليس�، ومع ذلك فقد كان املطر عيداً للفالح� فامتزجت أفراحهم

بالغيث بإشفاقهم علينا ونحن نخوض الوحول والسواقي نحو بيوتهم 

. ومشاريعهم اإلنشائية

     *  *  *  *

يف العودة إىل بك� كان الطقس ال يزال حاراً والعواصف الرملية والرعدية تهب 

ب� الح� والح� عىل املدينة، وكان وداعنا يف املطار ونحن يف طريقنا إىل 

. ن املطرووهان تحت وابل م

بساعت�  ووهان ألف ومئة كيلو مرت بالطائرة، قطعناها املسافة ب� بك� –

وعرش دقائق، األرض تبدو تحتنا بساطاً تتناغم فيه ألوان الحصاد الذهبي 

والخرضة والحمرة الداكنة وتتلوى بينها مئات األنهار والبح�ات وتتكوم أو 

. تتناثر آالف القرى واملدن

ووهان املدينة املكونة من مدن ثالث عىل ضفاف نهري ومن ثم نحط يف 

هانشوي واليانغستي العظيم أو بينه� فهي تقابل إذن من حيث التسمية 



ومن حيث التكوين مدينة الخرطوم يف ) أي املدن الثالث(مدينة طرابلس 

. السودان

ثالثة إنها مدينة أشهر ما فيها الحرارة، فهي لذلك تعترب فرناً من أفران الص� ال

أو األربعة واألغرب مايف طقس ووهان أنه ثابت الحرارة ليالً نهاراً، ال يرتفع عن 

ال ينخفض عنها إال يف القليل النادر يف الصيف، تصحبه  األربع� يف الظل ولكنه

الرطوبة املنبعثة من النهر العظيم والبح�ات املتعددة وحقول الرز املغمورة 

. دامئاً باملياه

وتعريبها ش�ل البح�ة، الرز وتعترب من املناطق اإلنتاجية ) هوبه(تزرع منطقة 

أي مقاطعة جنوب البح�ة تعترب أهراء البالد، ) هونان(األوىل يف الص� وجارتها 

أهراء روما، وهناك قول مأثور يف الص� ) حوران(تدعى يف بالدنا متاماً ك� كانت 

". فقد شبعت الص� كلها إذا كانت الغالل يف هوبه وهونان جيدة: "تردد

وإىل جانب الرز يزرع القمح والسمسم والشاي ويكرث صيد السمك، وتزدهر 

مصانع الحديد والصلب والنسيج، وتنمو حركة املواصالت الربية والبحرية 

باعتبار أن ووهان هي ملتقى الطرق ب� الش�ل والجنوب والرشق والغرب وال 

حيد فوق نهر الياتغستي يف ح� تجوب سيّ� بعد إنجاز الجرس العظيم والو

رابطة ب� ة آالف من األطنان النهر العظيم  البواخر البالغة حمولتها بضع

. املدينة والبحر بخط مواصالت، ال يهدأ وال ينقطع يف أي فصل من فصول السنة



تعتز ووهان مبصانعها الثقيلة وبالجرس العظيم الذي يصل ب� الش�ل 

. زدوج وبطريق بري للسياراتوالجنوب بخط حديدي م

يرتفع الجرس مثان� مرتاً ويقرب طوله من الكيلو مرتين معتمداً عىل تسعة 

ومثا� ركائز وتقدر كمية الحديد املستهلكة يف بنائه بواحد وعرشين أقواس 

ألف طن، ومثار اعتزاز الصيني� بهذا الجرس أنهم هم الذين صمموه وبنوه 

لها هي مواد وطنية وبأنه قد حقق الشعار الذي بأنفسهم وبأن مواد بنائه ك

. رسعة، إتقان، اقتصاد: طرحوه

تتشابه مقاطعة هونان وعاصمتها أو مركزها تشانغشا مع مقاطعة هوبه 

. ويقطع القطار الرسيع املسافة ب� العاصمت� بث�� ساعات

بالد أو ومتتاز مقاطعة هونان بغزارة أخشابها وال سيّ� األرز الذي ينقل عرب ال

بالقطار إىل املقاطعات األخرى من أجل الصناعات الفنية، واألدوات املنزلية 

األوىل من النفيسة، ومتتاز كذلك مبشغل التطريز فيها والذي يعترب يف الدرجة 

. واإلنتاج اإلتقانحيث 

وتعتز املنطقة اعتزازاً واضحاً بأنها مسقط رأس الزعيم العظيم الرئيس ماو الذي 

وشان عىل مسافة مئة كيلو مرت تقريباً إىل قرية ريفية صغ� يف وادي تشاد يف ول

. الجنوب الغريب من تشانغشا

. الطقس هنا حار يقرب من طقس ووهان



من تشانغشا نتجه اآلن رشقاً نحو نانشان مركزاً وعاصمة مقاطعة كيانيش 

.. 1934القاعدة الرئيسية األوىل لحرب التحرير عام 

األضالع، نانشان تؤلف مثلثاً متساوي   تشانغشا - إن املدن الثالث ووهان –

. ومن ثم فهي متشابهة املناخات واملحاصيل

تشتهر مقاطعة كيانيش ببح�ة بويانغ التي ترتاوح مساحة املياه ب� ثالثة آالف 

وبجبل لوشان ذي املسحة الشاعرية النادرة ومن وخمسة آالف كيلو مرت مربع، 

الفنية ) البورسل�(حاصيلها من السمك واألخشاب وبصناعة الخزف ثم بم

الرائعة، ومناجم فحمها الغنية القريبة من طرق املواصالت النهرية والربيّة، 

وهي تعتز بأنها كانت مهداً للثورات املتعاقبة ضد اإلقطاع والرجعية يف انتفاضة 

 1927 الئه من عاموضد االحتالل األجنبي وعم 1927) آب(األول من أغسطس 

والتي مل يكن لها  1934وال سيّ� يف انطالقة املس� الكربى نحو الش�ل عام 

سابقة يف التاريخ، والتي أدت إىل النرص الكامل ومن ثم فقد كانت مدرسة 

. قاسية لتخريج زع�ء قيادي� صقلتهم التجربة واإليثار والنضال املرير الطويل

     *  *  *  *

نصل إىل خانشو يف مقاطعة تشيكيانغ خالل ثالث عرش ساعة من نانشان 

. بالقطار الرسيع



تشتهر مقاطعة تشيكيانغ وتعريبها النهر املتعرج، بحقول الرز الذي يعطي 

محصول� متتالي� وبالتوت، والقطن والشاي والحمضيات وقصب السكر 

، ومن ثم وصناعة الورق واملظالت والسمك واملاشية) لخيزران(وخشب البامبو 

وإن ) حنة عىل األرض(فهي تشتهر بكثافة سكانها ومبدينة خانشو التي تعترب 

. كانت يف الصيف جنة ملتهبة

الغربية التي تدعى الحسناء النامئة والتي تحيط بها  أبرز ما يف خانشو بح�تها

الجبال الشديدة الخرضة من جهاتها الثالث، وترتفع املعابد الرائعة الواسعة 

الغنية يف أجمل تاللها ويف أحضان أوديتها الساحرة، وتنساب يف  السامقة

الصافية املرتقرقة والتي تعترب من عجائب الطبيعة ) نبع النمر(جنباتها مياه 

حتى أن الصيني� يسمحون ألنفسهم بأن يرشبوا من مياه هذا النبع مبارشة 

. الشاي أو بدونهدون أن تغىل خالفاً لكل تقاليدهم يف رشب املياه املغلية مع 

. من خانشو نتجه رشقاً نحو شانغهاي فنصلها بالقطار الرسيع بعد ثالث ساعات

إن مدينة شانغهاي مثل مدينة بك� تعترب مرتبطة رأساً بالحكومة املركزية ال 

باملحافظة نفسها، وهي تعد ما يقرب من عرشة مالي� نسمة، وتعترب املدينة 

الناحيت� التجارية والصناعية، وقد أطلق عليها يف األكرث ازدهاراً يف البالد من 

وهي تهتم بالصناعات الثقيلة والصناعات الخفيفة يف ) جنة املغامرين(املايض 

وقت واحد وتشتهر بصناعة املواد الكي�وية، والبواخر والسيارات واآلالت 



الدقيقة كالساعات وآالت التصوير والكهرباء وأقالم الحرب وآالت الخياطة 

بنسيج القطن والحرير والصوف، وبأنها مركز هام لكل صادرات املناطق و

. الرشقية الش�لية من البالد، وبأنها مركز للبحوث العلمية املتقدمة

وتعتز شانغهاي بأنها كانت البلد الذي تأسس فيه الحزب الشيوعي يف أول 

ستع�ر وبأنها ظلت قاعدة رئيسية للنضال الثوري ضد اال 1921) متوز(يوليو 

الذي أرغم عىل الرحيل بعد أن جثم عىل قلب املدينة ومن ثم عىل قلب البالد 

. أكرث من قرن

زرت يف شانغهاي املعرض الصناعي الدائم ومصانع الحديد والصلب حيث 

املطرقة ذات الضغط البالغ اثني عرش ألف طن والتي يعتز الصينيون ببنائها 

البنت ذات الشعر (ا به، وشهدنا مرسحية اعتزازاً ينسيهم تواضعهم الذي اشتهرو

 إال أن الوقت مل) ملقاومة الشعبيةا(ومناورة بالذخ�ة الحية للميليشيا ) األبيض

يسمح لبعضنا بتنفيذ الربنامج الواسع لزيارة معامل املدينة الهامة وعىل األخص 

قرص الطالئع حيث يلتقي كل يوم ألفا ولد من السابعة حتى السابعة زيارة 

. ة ليشرتكوا بشتى النشاطات وليزدادوا ثقافة فكرية ومهارة يدوية وفنيةعرش

ومل يتح لنا الوقت أيضاً فرصة زيارة كانت معدة لبعض املصانع النموذجية مثل 

هاي، ومصنع يف شانغ) 1(ومعمل الصباغ رقم   ).وي هاي(و)  ته سنغ(مصنع 

واألدوات املعدنية ) يش تشانغ(ومصنع آالت الخياطة ) هوافو(أقالم الحرب 



ومشغل العميان والصم والبكم ) الرشارة(واألدوات الكهربائية ) هيتشنغ(

... ومصنع السيارات الشاحنة الصغ�ة إلخ

وهكذا نالحظ أن االطّالع عىل معامل هذه املدينة يحتاج إىل الوقت الكايف وال 

صناعية سيّ� عندما يحاول اإلنسان أن يفهم أرسار ومقومات هذه النهضة ال

. االجت�عية العلمية الهائلة والتغ� الشامل يف العقلية واملنطلقات الفكرية –

 

عب املُْس ا  تَنَْفرْ لشَّ

الص�، سواء يف الريف أو املدينة، يف إ� توجهت يف هذه املناطق الشاسعة من 

الساحل أو يف الجبل فإنك وال شك ستشاهد آثار املايض االستع�ري األجنبي 

اإلقطاع والرجعية العميلة املريرة، وستسمع من الناس الحكايات وذكريات 

والتعليقات املؤملة عن تلك الشواهد املادية الباقية والتي ال يزال الشعب ينظر 

. إليها مبزيج من االعتزاز بالنرص ومرارة القهر

فندق بك� الكب� كان محرماً عىل الصيني�، يف داخله الغرباء ينعمون 

. خلف أسواره يف حقدهم وحرمانهم يعذبون ل البالدويبذخون وأه

األحياء الرئيسية العرصية يف كل مدينة كب�ة محرمة عىل الصيني� ويف أرجائها 

وحدائقها ونواديها املشعشعة الصاخبة يرتع الغرباء املغامرون، ويحجز أبناء 

. البالد يف أحيائهم املظلمة بكث� من االزدراء



امة يف شانغهاي تعلق لوحة تحرم دخول الكالب وعىل باب الحديقة الع

. حتى الكالب جاءت يف اللوحة قبل الصيني�. والصيني�

... والفاقة والحرمان ألبناء البلد واملوائد العامرة للغرباء والعري الحرير والذهب

الغطرسة واالستبداد واالستغالل واالستعالء للغرباء والسجون واملعتقالت 

. للمواطن� والسياط واإلرهاب

أو " أثراً من ثعلبة"وحيث� اتجهت يف القطار أو النهر أو السيارة فإنك واجد 

. باألحرى أثراً من النمر االستع�ري الدموي

. أو مدحرجة عىل األرضأبراج اسطوانية من اإلسمنت املسلح قامئة أو مهشمة 

عىل مفارق أبراج مربعة من الحجارة ترتفع بضعة أدوار أو تتناثر بقاياها 

. الطرق

من اإلسمنت الثقيل التسليح مزروعة ب� الحقول ) بلوكوس(أعشاش مقاومة 

والقرى وحول املدن الرئيسية الهامة وال سيّ� حول شانغهاي، تختفي أو تظهر 

ب� حقول الرز والذرة والقطن، تزيد من رهبتها األعشاب الربية النامية عىل 

التدم� والتخريب  ذكريات الشهداء، رائحة  آثار... سطوحها واملطلة من كواها

الدم والبارود، ويالت الترشيد واليتم، بوار الحقول، مصادرة الغالل، حرق 

الغابات، الجوع والعري والعذاب واملرارة، كل هذه الويالت ال تزال حية يف 

أذهان الجيل الذي أدرك بعضها أو الذي  مرسخة يفأذهان الجيل الذي عاشها 



الجدة واألم أو الجار العجوز بكث� من الحقد  ستمع إليها من أفواهما لبث ي

. الثائر والغضب امللتهب

الفالح يف كومونة سايش يي يؤكد أن ولده يف العهد املايض قد مات من الجوع، 

. وأنه كان يعيش بال مأوى

الفنانة يف ووهان، عضو مجلس الشعب، تروي بؤس طفولتها وعذابها 

. دي ذو الخمسة استحقاقات كان يف السادسة من عمره متسوالًالجن. واستغاللها

عاملة التلفون وصلت إىل املدينة مع أمها لتعيش عىل فضالت الناس وهي تكاد 

ال تستطيع الس�، إنها ال تزال تذكر كيف كانت متد يد االستجداء وهي تشكر 

. بصوتها الحزين صدقة املحسن� إىل أمها وإليها

ع التي اضطر الجيش إىل أكلها يف حروب التحرير تحفظ �اذج األعشاب وال�ايب

. منها يف متاحف العاصمة

فندق ش� شيانغ يف شانغهاي يستعمل األدوات الفضية التي ال تزال تحمل 

ويفرش السجاد اإليرا� ) فندق كاتيه(أو ) آل كنتون(عالمة األجنبي من معامل 

املآكل واملرشوبات الفاخرة . يف واجهات متحف قرص القوميات ...املوروث

الشهية والعطور والفضة والذهب والحرير التي كانت تنعم بها طبقة األسياد 

تتقابل مع األس�ل البالية  وأطباق الفخار والحشائش التي قد يحصل عليها 

. األقنان والكادحون أو ال يحصلون



حقة بالقرص الت�ثيل التي تكاد تتكلم وتتحرك يف قاعة إيجارات األرايض املل

اإلمرباطوري يف بك� تروي قصة البؤس والعبودية واإلذالل والغطرسة 

واالستغالل واالستعالء، تجسد قلوب اإلقطاعي� املقدودة من الصوان وتجسم 

نفسية زبانيتهم املجبولة بالخسة واللؤم، وتروي بال ترج�ن آالم الشعب 

: املعذب املستغل

يحملون إىل قرص اإلقطاعي عىل ظهورهم شيوخ وصبايا حفاة بأس�ل بالية 

وأكتافهم املرهقة الغالل املجبولة بعرقهم ودموعهم بين� يقف الوكيل ُمسدسه 

يتدىل من تحت سرتته ومروحته الحريرية خلف ظهره وكلبه الرشس يتحفز 

. للوثوب

العجوز األعمى يقوده حفيده البايك يعود حامالً بيده إيصاالً ويف قلبه وقس�ت 

. مرارة الحرمان والحقد وجهه

: يف كل زاوية من زوايا املتاحف العامة تتناثر أو تتكوم أدوات التعذيب الرهيبة

سياط من سيور مجدولة أو أسالك، أصفاد وأغالل، أقفاص ضيقة من الخشب ال 

تسمح بالنوم وال بالوقوف وعرشات غ�ها من شتى اإلبداعات الرشيرة 

. املستهرتة بالقيم اإلنسانية

... صور من سجون العقارب.. لجلود املسلوخة واأليدي املبتورةا

. تخلف يف كل املجاالت االقتصادية والثقافية والصحية



.... مرض... جوع... فقر

واإلنكليز، والياباني�،  األمريكان: تعاون كامل ب� املستعمرين األجانب

، الستغالل والفرنسي� وب� الرجعي� واإلقطاعي� املحلي� والبورجوازي�

... الشعب وامتصاصه ونهبه

أو عشنا معهم كانوا هم أنفسهم ضحايا إن الشيوخ والكهول الذين مررنا بهم 

. ذلك املايض األسود الدامي، وكانوا هم أنفسهم الثائرين املتمردين عليه

ومن ثم فإن جميع الطالب الجامعي�، اليوم قد ولدوا يف تلك األجواء الرهيبة 
يعيشون  تحت "ستغلة فهل يصدق عىل الصيني� القول بأنهم الدامية امل

". كابوس ذكريات املايض

.... ال

إن حياتهم أشبه ما تكون بحياة . إنهم يعيشون مستقبلهم املهدد يف كل لحظة

عمل دائم، يقظة دامئة، .. القطاع العسكري يف جبهة الحرب، ويف حالة االستنفار

م، تدريب، توجيه، تقشف، حذر، إنهم جد يف كل يشء، تنظي ،استعداد دائم

يحّسون بحربة العدو تالمس صدورهم وسياط اإلقطاع تفرقع فوق رؤوسهم، 

ة، وتلك طمئنة إال إذا هم حطموا تلك الحربولذا فإنهم لن يعودوا إىل الحياة امل

 .السياط مرة واحدة، وإىل األبد

 

 



الَحيَاة اليومية 

يف املدينة، يف الريف، يف : حياته اليوميةول عرفنا، الشعب يف لقد رأينا، وال أق

املدرسة، يف البيت، يف املصنع، يف املرسح، يف أماكن استج�مه، ال أقول لهوه ألنه 

. شعب مستنفر ال يخطر بباله أن يلهو والحربة تالمس صدره

: يف املدينة

نسمة، شانغهاي ) سبعة مالي�(إن أهم املدن التي أتيحت لنا زيارتها هي بك� 

تشانغشا، نانشان، خانشو، وكل مدينة منها ) مليونان(ووهان ) عرشة مالي�(

... تقرب من مليون نسمة أو تزيد

ليست الحياة يف هذه املدن متشابهة وإن كانت متقاربة، إن أبرز ما تتصف به 

هذه املدن وال سيّ� املدن الخمسة األخ�ة والتي تعترب قلب الص� يلخص يف 

: النقاط التالية

إن هذه املدن هي سهلية تكاد ال ترتفع عن سطح البحر، حرارتها يف هذا 

كانت عالية وثابتة ممزوجة برطوبة تضيق بها األنفاس ويتصبب معها  الصيف

املرء أ� فإن املروحة يجب أن تالزم عرق يكاد ال ينقطع يف الليل والنهار، ولذا 

رتدي دامئاً القبعة الواسعة توجه أو أقام ك� تالزمه كفه ومن ثم فإن عليه أن ي

املصنوعة من القش والثياب الخفيفة ويف الغالب القمصان ذات الكم القص�، 



أو الفاتر والصابون يف ح� يلقى أ� توجه أو أقام املنشفة املبللة باملاء البارد 

. الساخن دامئا والجاهز دامئاً ) ترموس(املعطر، وبراد الشاي 

     *  *  *   *

متتد هذه املدن أفقياً وقل� ترتفع فيها الع�رات ذات األدوار املتعددة، ما عدا 

شانغهاي التي يكاد يكون شعارها بنايات ترتفع عىل غرار ناطحات السحاب، 

الشوارع ليست عريضة جداً إال أنها نظيفة، مشجرة عىل الجانب�، البيوت من 

الذي يسمى يف العراق  طبقة واحدة إىل ثالث طبقات، من اآلجر املحيل

أو ، رصف بعضها بجانب بعض رصفاً، فتبدو سطوحها املائلة الغرباء )الطابوق(

الحمراء الداكنة وكأنها سطوح مصنع بال نهاية، وإن انفرجت أحياناً عن بعض 

الباحات الصغ�ة أو الشوارع الضيقة الفرعية، حتى املساكن الشعبية الع�لية 

. تالصقة أيضاً تبدو يف بعض هذه املدن م

املخازن يف الشوارع تختلف يف أنواع معروضاتها ويف أشكال خدماتها بحيث 

باملتجر البسيط أو بائع يلتصق املخزن العرصي الكب� الرائع التنسيق واإلخراج، 

السالل أو القبعات، ومن ثم بساحات الخرضة الكعك أو الصانع املنهمك بصنع 

اعة سالل الخضار الوافدة أبداً من الريف التي تتكدس فيها ب� الساعة والس

أو تحملها دراجات  الرجل أو املرأة – فوق عربات يجرها الحصان أو اإلنسان –

، البيوت أي املساكن تبدو مكتظة ..هوائية، مثلثة العجالت، أو سيارات شاحنة



ىل ثلثي الناس عأما الشوارع فإنها غالباً ال توحي مبا يف املدينة من اكتظاظ، فإن 

يف كل وقت من أوقات النهار، والسيارات الصغ�ة تبدو  األقل هم يف أع�لهم

أي باص يجري بسائق ومحرك يقطر (متباعدة، يف ح� يتتابع الباص املزدوج 

. ولكل منه� جاب) خلفه باصاً آخر بال سائق وال محرك

يل يبدو الناس مزدحم� يف الباص ويف املواقف ومع أنهم ال يقفون يف صف طو

. إال أنهم يصعدون بال ضجة وال تدافع

الدراجات الهوائية العادية تغطي يف ساعات االنطالق إىل العمل أو املدرسة 

شوارع املدينة وال سيّ� الشوارع املنطلقة من الريف أو إليه تتخللها الدراجات 

. الهوائية املثلثة العجالت والتي تحمل الناس أو الخضار

فوقها أكياس الخضار أو السالل، ويتكئ فوقها أو يس� والطنابر التي تتكوم 

رأسه وبعض جسمه قبعة واسعة من القش أو بجانبها فالح عاري الجذع تغطي 

. الخيزران

ويبدو من أمثال هذه املشاهد أن هناك تركيزاً عىل االقتصاد يف نفقات الوقود، 

محركات، ومن ثم فإن فالسيارات الصغ�ة قليلة االستع�ل، والدراجات كلها بال 

.. املصابيح الكهربائية ال تيضء الشوارع إال بعد فرتة من غروب الشمس

املدن نظيفة، وهي خالية من الذباب بشكل مدهش، ومن ثم فال أثر ألمراض 

العيون ب� أفراد الشعب، وإن استعمل الكث�ون منهم النظارات الطبية، 



م باستمرار، ويظهر أن املناطق بأع�له والكناسون من رجال ونساء يقومون –

املخصصة لكل منهم أو منهن متقاربة يف ح� تباعدت فرتات رش الشوارع 

. وسقاية األشجار عىل جانبيها

من الخزف أو الفخار لتكون  ويالحظ عىل أرصفة الشوارع وجود أوعية مغطاة

. مباصق عامة إىل جانب سالل املهمالت

، قميص وبنطلون للرجال والنساء عىل ثياب الناس، وإن كانت دامئاً بسيطة

. السواء إج�الً، إال أنها دامئاً نظيفة وغالباً جديدة

وكث�اً ما يشاهد ركام من األخشاب والعربات والسالل أمام البيوت القد�ة 

الداكنة، إال أن أمثال هذه األشياء ال مجال لها داخل البيوت ومن ثم فإنه ال 

تكرث يف هذه املدن أو حولها املصانع، ولهذا . ماالتغنى عنها لشتى أنواع االستع

يختلط يف مظهرها الطابع الريفي بالطابع الصناعي وهذه املصانع رغم تعددها 

متباعدة فال دخانها يعبق يف األجواء وال ضجيج آالتها يصك اآلذان وكث�اً ما 

ف فرشت جوانب الشوارع املؤدية إليها بأكواز الذرة ومحاصيل الرز والعل

. لتجففها أشعة الشمس الالهبة

املدن يف الص� تستيقظ مبكرة وأبرز اللوحات املعروضة يف املخازن لوحة متثل 

. ديكاً يقف فوق صخرة معلناً انطالقة الفجر ومن ثم انطالقة العمل



عندما مررنا يف السادسة صباحاً يف بك� كانت شوارع املدينة تغص بالدراجات، 

الباصات والرتويل باص، الصغار يتجمعون يف مكان والناس وقوف ينتظرون 

، وتنطلق أم فوق الدراجة وطفلها يف سلة واحد يف مدرسة أو روضة أطفال

جانبية، األطفال والشيوخ يجمعون الس�د يف قفت� تحمالن بعصا أفقية ترتكز 

. عىل املنكب�، وفرق العمل تتحرك يف الحقول أو نحوها

. ك فوق األرض أو فوق النهر وال يشء يتحرك تحتهايف مدن الص� كل يشء يتحر

تكرث يف كل مدينة أو حولها املنتزهات وأماكن االستج�م واملتاحف واملعابد 

التي تحولت بدورها إىل حدائق عامة يغمرها الهدوء والظالل وتصدح يف 

. جنباتها الطيور وترتفع بنعومة موسيقا جوقة من الرصاص� املرت�ة

نتزهات، يف الصيف هي البح�ات االصطناعية الواسعة والتي وأجمل تلك امل

جزر صغ�ة تغمرها : أنشئت بأشكال وأ�اط تساير الطبيعة يف فنها وإبداعها

الظالل، غابات من القصب والخيزران رشيط طويل من األرض يشق املاء 

لينتهي مبقصف جميل تغمر جنباته أزهار اللوتس البيضاء الوردية ويرتفع هنا 

أو هناك جرس بقنطرة أو قناطر دائرية فرتتسم ظاللها يف املاء لوحة بديعة 

. رائعة



ترتفع يف أجواء املدينة وال سيّ� يف أجواء املصانع موسيقا إال أنها كانت يف هذا 

الصيف أشبه ما تكون باملارشات العسكرية، وال ننىس أن الشعب مستنفر 

... للدفاع

لرحالت، كانت هي األلحان نفسها املمجدة يف الفنادق، يف املطاعم، يف ا

. لالشرتاكية وللشعب، وللرئيس ماو، املعادية واملهددة لالستع�ر والرجعية

يف املسارح يف األفالم السين�ئية يف رياض األطفال يف الرب، يف النهر، مل نسمع من 

. املوسيقا إال لحون االستنفار

كانت املوسيقا إىل ) لشعر األبيضالبنت ذات ا(يف شانغهاي وحدها، ويف أوبرا 

حد ما يف بعض املشاهد هادئة ناعمة، إال أنها يف حفالت اليوم الثا� عادت 

هي هي  ل بال دخان، ولكن الضجة تضج مقلدة صوت املعامل الهادرة، معام

. والحرارة هي هي

مستنفرة أيضاً للتوجيه فهي عىل اختالف  املسارح، ولها حديث خاص،

. تعترب ركيزة أساسية من ركائز التوجيه االشرتايك والشعبيمستوياتها، 

الجرائد تخصص لها يف كل املدن واجهات متعددة ويف شتى األحياء وال سيّ� يف 

. األسواق، ليقرأها الناس بال مقابل، إنه التوجيه والتوعية

ات ما شاهدت يف شوارع بغداد يف رحلة إليها عام لقد ذكرتني هذه اللوح

...  ال يقرأها املارة باملجاند كان الباعة يعرضون الجرائد مقلوبة يك، لق1957



إنها تغطي الجدران . جيه والتوعية يف املدينةالفتات أيضاً ركيزة من ركائز التووال

لوحة ضخمة متثل خمسة رؤوس لشعوب القارات الخمس : وتربز يف كل باحة

. تنتصب متحدة مت�سكة قوية

. وبأفكار الرئيس ماو ينتصب متحفزاً مصم�ً الشعب املسلح بالبندقية 

لتصنع منه خوازيق للقوات ) البامبو(الفتاة الفيتنامية تربي قصب الخيزران 

. الغازية

ومن ثم تبدو لوحات متجد ع�ل املصانع وآبار البرتول والفالح� والجنود إىل 

 جانب لوحات تدعو إىل مكافحة الذباب أو إعالنات عن بضائع أو مصنوعات

. جديدة

جدران البيوت الداخلية تبدو مزينة بشتى الرسوم والشعارات املوجهة 

. املرسومة فوق أوراق بشتى األشكال واأللوان

      *  *  * *

.. ال بارات وال كباريهات. حياة الليل يف مدن الص�، ال تعرف لهواً وال صخباً 

. إىل لهو ومنادمةيسمح للمواطن بأن يرشب ولكن ال يتاح له بأن بتحول رشابه 

ظلمة، ويف هدوء شامل، فالكهرباء وعندما يأيت الليل تعيش املدن يف نصف 

تستهلك أكرثها يف املصانع النامية أبداً، والع�ل الذين يسرتيحون يعودون إىل 

بيوتهم ليأكلوا مع ذويهم ومن ثم ليسهروا معاً عىل مقاعد من خشب أو 



ملطلة عىل الشارع بين� يذهب بعضهم خيزران، فوق الرصيف أو يف الباحات ا

إىل السين� أو إىل املرسح ويف ح� تغلق املتاجر أبوابها فيزداد الشارع ظلمة 

. بعد أن خبت األنوار املشعة من واجهاتها

الذي اعتاد حياة أوروبا الليلية، ومن ثم حياة ب�وت، أو القاهرة وإىل حد ما 

ية وال سي� يف الليل، ولذا فإن أكرث دمشق يحس بالضيق يف أجواء املدن الص�

، أما "الجافة"لك الليايل القادم� إىل الص�، ال يتورعون عن إعالن أسفهم ملثل ت

شعب، إىل أع�ق الحياة، إىل حالة االستنفار، يف نظرون إىل أع�ق الالذين ي

... قطاع من قطاعات الجبهة، فإن لهم نظرة أخرى

     *  *  *   *

تطالعك أ� رست األرشطة الحريرية الحمراء املعقودة حول  يف مدن الص�

التي ال متنح إال للمتفوق� من " الطالئع"إنها شارة  أعناق الفتيان والفتيات –

الطالب الصغار، وتقابلك يف االستقباالت راياتهم الحمراء وأيديهم املرتفعة 

... بالسالم شبه العسكري

صفوف الطالئع صفوف الزائرين والرسمي� يف الحفالت العامة والرسمية تتقدم 

يجب أن يشعر منذ الطفولة بأنه إنسان جدير " الطليعي الصغ�"أحياناً، إن 

... بالتقدير



ويف كث� من األيام وال سيّ� أيام اآلحاد كث�اً ما تصحو عىل أناشيد فتيات أو 

زات فتيان، يس�ون مع الصباح الباكر يف خطوات نظامية وصفوف نظامية وب

نظامية للمساهمة يف أع�ل اإلنشاء والتعم�، أو األع�ل الزراعية أو الوقائية أو 

... التوجيهية

املكتبات ال تعرض، إج�الً، إال الكتب العقائدية أو الروايات املنسجمة مع 

الخط العقائدي الثوري، مؤلفات ماركس ولين�، وعىل األخص، مؤلفات الرئيس 

جهات وهي جميعها مرتجمة إىل شتى اللغات العاملية، والوا الرفوفماو تغمر 

ويالحظ بوضوح أن الكتب املعروضة وإن كانت أعدادها كث�ة إال أن عدد 

مؤلفيها محدود ورمبا كان مرد ذلك إىل الثورة الثقافية التي لن تسمح بأن 

 يتداول املواطنون إال الكتب املنسجمة مع حالة االستنفار، حالة التعبئة العامة

. يف شتى املجاالت الفكرية

... تلك هي أبرز النقاط املشرتكة ب� املدن الصينية التي زرناها

. ومع ذلك فإن لبعض املدن مميزات خاصة أو مالمح خاصة بها

مثالً ينطلق نشاطها نحو النهر، بواخر، مراكب " ووهان"فاملدن النهرية مثل 

ات تدوي فيها غالباً بأصواتها ومن ثم الصافر... رشاعية، رافعات، تحميل، تفريغ

... املبحوحة أو الحادة



ومن شطآن النهر وإليها، تتحرك مئات بل آالف العربات التي يجر بعضها الخيل 

... وأكرثها مناكب الرجال والنساء وتدفعها سواعد الفتيان الصغار أو الفتيات

ينام الناس، من شدة الحر فوق أرسة من خشب البامبو أمام  " ووهان"يف 

بيوتهم أو يف الباحات القريبة منها، يس� كث�ون نصف عرايا وهم يتصببون 

عرقاً و�سحون جباههم أو صدورهم بقطعة من ق�ش ترمتي فوق منكبهم، 

وبعضهم يرفع قميصه إىل أعىل ليحرك املروحة أمام صدره أو تحت إبطه برهة 

. منطلق� نحو أع�لهم أو عائدين منها.. الزمن من

ضعيفة غالباً، املخازن الكب�ة والدكاك� الصغ�ة عىل السواء ال تتمتع الكهرباء 

.. بالنور الكايف، فاألولوية للمصانع، املصانع الثقيلة وأفران الحديد الضخمة

من سيدات يرسن بالبنطلون الشورت، وبعضهن تطفئ عطشها بقطعة تشرتيها 

البطيخ، ربع بطيخة مثالً، لتأكلها وهي تس� إىل عملها أو تحملها إىل بيتها، 

الشاي، يقف خلف طاولة من خشب أو بائعو الشاي وعىل األخص بائعات 

وقد غطيت بصحاف " مشعشعة كأن الحص فيها"حجر وأمامهن أكواب الشاي 

.. من الخزف

املرهق، نجد أن زميلتها مدينة تتسم بالعمل العضيل " ووهان"ويف ح� تبدو 

تشانغشا مثالً، تبدو أقل إرهاقاً وضيقاً منها، فالطرق أجمل واألودية والتالل 



واملساطب والبح�ات الصغ�ة والحقول الخرضاء، وأشجار الث�ر والزينة تضفي 

... عليها طابعاً فيه يشء من البهجة ويشء من بحبوحة العيش

واملزمار وأحياناً  ع�ل بالطبل والصنجيف معامل كث� من املدن يستقبلك ال

انغهاي فيستقبلك الع�ل بالحرارة نفسها والرتحيب نفسه يف شبالرباب أما 

... ولكن بال طبل وال زمر

.... ما هو شعور الغريب القادم إىل مدينة كب�ة من مدن الص�؟: بقي سؤال

نه، يشء من يشعر الغريب إج�الً الشعور الذي ينتابه يف أي مدينة غريبة ع

الوحشة والضياع والضيق، إال أنه يف املدن الصينية يحس أنه أكرث ضياعاً 

فاألجانب قالئل والناس ال يعرفون إال الصينية أو عىل األقل ال يتكلمون إال بها، 

فالبالد ليست حتى اآلن بالداً سياحية رغم كل ما فيها من مفاتن وذكريات 

لذين يعيشون يف بك� مثالً بحكم حتى األجانب ا... ومتاحف ومنتزهات

) فندق الصداقة(أع�لهم قد خصص لهم حي شاسع مسور يطلق عليه اسم 

. ويعيشون معاً فيه

والغرباء القالئل الذين يتاح لهم ارتياد تلك املدن يجدون كل ما يرغبون برشائه 

بأسعار كلها محدودة وإن مل تكن ) مخزن الصداقة(يف مخزن يدعى أيضاً 

) مخزن الصداقة(يف جميع هذه املدن إال أنها متقاربة جداً، وقد امتاز موّحدة 

يف شانغهاي بأنه إج�الً أغنى يف معروضاته وأقل كلفة يف األسعار، ورّواده من 



األجانب هم أكرث عدداً باعتبار أن املدينة هي املركز التجاري األكرب وامليناء 

. األوسع حركة

مشلول أبكم ال حول له وال طول إال مبساعدة إن الغريب يف املدن الصينية 

ترج�ن، وقد أظهر املؤمتر مدى اهت�م الص� العظيم بالرتاجمة، ويخيل إيل أنه 

. ليس يف العامل دولة أشد اهت�ماً يف هذا امليدان منها

 

يف الريف 

الريف الصيني جميل، طلق، ريان، تبدو فيه الحياة أشهى من الحياة يف املدينة 

املكتظة التي تكاد تختنق يف ليايل الحر املتواصلة، وللشاعر الصيني القديم 

ما أجمل بيتي يف : منها" يف الريف"مقطوعة شعرية لطيفة عنوانها ) توفو(

..... الريف

يجتمع ب� املدن التي زرناها والريف الذي زرناه أو مررنا به عدد من النقاط 

: املشرتكة أبرزها

املدن سهلية ونادراً ما ارتفعت بعض القرى إىل سفوح أن القرى الريفية ك

. الجبال، فالجبال ال تزال حتى اآلن عذراء، إال أقلها

القرية بأرسها . والريف مثل املدينة أو باألحرى قبل املدينة يستيقظ مبكراً 

كل الناس تتحرك أرساباً، أرساباً حتى األطفال . تغدو إىل العمل منذ الرشوق



ل يعمل حسب طاقته، فالذي ال يقوى عىل أع�ل الحصاد وحتى الشيوخ، ك

القش أو رش األسمدة أو جني الخضار أو رعي الجاموس أو  عىل نقليقوى 

... صيد السمك أو غسل الثياب

كلها تدعو إىل العمل . والقرى مثل املدينة أو أكرث تغمرها الالفتات والشعارات

إىل متجيد املتقدم� وتشجيع األقل إىل االستعداد إىل اتباع تعاليم الرئيس ماو 

.. تقدماً، كلّها تنبه إىل الخطر االستع�ري وتشيد بنضاالت الشعوب

... الشعارات تكتب عىل الجدران بأحرف ضخمة كأنها جذوع األغصان املتشابكة

...  تغرس حجارات بيضاء عىل سفوح الجبال ليقرأها سكان القرى من بعيد

خلية للبيوت بشتى األشكال واأللوان فكأ�ا هي الشعارات تغطي الجدران الدا

... قطع تزيينية يختفي تحتها الط� والخشب

تنترش يف القرى انتشارها يف املدن، والصغار ذوو العقدة الحمراء " الطالئع"

. يترصفون بجد كأ�ا هم بدأوا يشعرون مبسؤوليتهم القيادية

... ف� هي إذن مالمح الريف الصيني الخاصة؟

ت يف القرى الصينية تتباعد إج�الً وتنفرد عىل خالفاً لقرى يف حوض النيل، البيو

وسقوفها دامئاً مائلة الجانب� اتّقاء لألمطار الغزيرة التي ال تعرفها قرى حوض 

النيل، والقرى يف الص� أغنى بالبح�ات والربك واألشجار التزيينية، وإن ظلت 



لصينية تشبه من بعض الوجوه قرى دلتا والقرية ا. أفقر بالنواع� أو السواقي

... النيل إال أنها تختلف عنها اختالفاً هائالً يف طريقة امللكية والتنظيم

والكومونة كلمة التينية تعني الشيوع " الكومونة"القرية الصينية تتبع نظام 

). سوسياليسم(الشيوعية التي هي يشء آخر غ� االشرتاكية " كومونيسن"ومنها 

ا الوقت أن ندرس نظام الكومونة يف الكومونة نفسها حيث التطبيق مل يتح لن

العميل اليومي إال أننا يف زيارتنا لبعض الكومونات يف ش�ل بك� ومشارف 

. خانشو، استطعنا أن نفهم الخطوط الكربى للكومونة

لقرى تؤلف بإيجاز الكومونة وهي وحدة إدارية يف قرية أو مجموعة من ا

. عية صناعية ووحدة دفاعية عسكريةاوحدة إنتاجية زر

: لرئيسية التاليةيرتكز نظام الكومونة عىل األسس ا

األرض وسيلة إنتاج فهي إذن ملك الج�عة التي تحيا عليها، فاألرض  -

مشاع لجميع من يعمل فيها فال ملكيات كب�ة أو صغ�ة عىل اإلطالق، 

تتسع أو تضيق إال ما يحيط ببيت الفالح أي عرشات األمتار املربعة 

 .وليس له منها إال حق االرتفاق دون حق لترصف

القرية وحدة إنتاجية مستقلة تدير نفسها بنفسها واللجنة املكلفة  -

" الشعب"بتنظيم القرية تنتخب انتخاباً د�قراطياً وتكون مسؤولة أمام 

 .الذي انتخبها



ة، االعت�د عىل النفس مبدأ أسايس من مبادئ جمهورية الص� الشعبي -

ومن ثم فهو مبدأ أسايس من املبادئ التي ترتكز عليها الكومونة، وتعترب 

الكومونة ناجحة جديرة بالتقدير إذا هي مل تلجأ إىل طلب املساعدة من 

 .الدولة أو من غ�ها من الكومونات

حيث� وجدت القرية أو حيث� أنشئت يجب عليها أن تحيا، يجب عليها  -

كر عىل اإلطالق يف الهرب من الظروف أن تعمل وأن تبدع وأن ال تف

يجب أن تنترص القرية حيث هي عىل . القاسية التي قد تحيط بها

 ..الطبيعة

. الذي انترص عىل الجبل وأزاح الجبل هي الشعار) يوكون(إن حكاية الشيخ 

لكل فرقة عاملة رئيس . تقسم القرية إىل فرق عاملة بإرشاف لجنة القرية

. م لجنة القريةومسؤول أمام فرقته وأما

. ولكل فرقة قطاع من األرض محدد تعمل فيه بحسب طبيعة ذلك القطاع

قد تكون الفرقة فرقة زراعة وفالحة، وقد تكون فرقة نقليات، أو تشج�، أو بناء 

.... إلخ أو تربية دواجن أو إصالح اآلالت واملعدات

... هذه الفرق يف أع�لها مبدئياً ولكنها تتعاون يف املواسم والطوارئ لتستق

كل فرقة إنتاجية عاملة تقسم بدورها إىل فرق عاملة صغ�ة لها رئيس أيضاً 

. ومسؤول أمام الفرقة بأكملهامسؤول أمام فريقه 



العمل مشرتك ب� الجميع، ب� الرجال والنساء وحتى األوالد، والغالل  -

مشرتكة ب� الجميع لكل حسب أيام عمله، أما الجهد األفضل املبذول 

فإنها ال تكافأ باملادة حتى ال تتحول الروح . والقدرة اإلنتاجية الفضىل

� اإلنتاجية إىل جشع، وإ�ا تكافأ بالتقدير املعنوي والتنويه العل

املقابلة لألوسمة عندنا، وتسمح القدرة اإلنتاجية " واالستحقاقات"

والجهد املبذول بأن يرتقي إىل مناصب قيادية يف القرية  لإلنسان الصيني 

أفضلكم، أفضلكم : "ومن ثم إىل مراكز قيادية يف املحافظة أو الدولة

 ".إنتاجاً 

إىل الع�ل أو إىل  فائض الغالل تشرتيه الدولة من الكومونة ومن ثم تبيعه

املناطق املحتاجة إليه، فالفالحون يشرتون بأموالهم ما تنتجه املعامل، والع�ل 

. يشرتون بأجورهم ما تنتجه األرض

أجور املهندس� والع�ل ورواتب املوظف� والجنود تظل بالقدر الذي ال يسمح 

تظل بالقدر  لهم بأن يتحولوا إىل بورجوازي� صغار أو كبار، وأمثان املحاصيل

. الذي ال يرهق املستهلك وال يظلم املنتج

فالعمل عىل إزالة التباين الطبقي يبدأ من هنا، من تقارب املداخيل ومن ثم 

من تقارب فرص العمل واإلنفاق إىل حد املساواة، باإلضافة إىل تساوي فرص 

. العلم والرعاية الصحية والط�نينة للجميع



م النظام االجت�عي الصيني عن املكافآت لقد استعاضت الكومونة ومن ث

املادية لألفضل إنتاجاً وإبداعاً بإتاحة الفرص القيادية يف املجتمع، وهكذا 

يستطيع العامل املتفوق أن يصبح مهندساً عامالً، وبال شهادات جامعية، ك� أن 

لوانية املتفوقة أو املمثلة املبدعة استطاعت أن تكون عضواً يف مجلس البه

. ب تقديراً ملا تقدمه للشعب من خدمات فنية أو توجيهية أو ترفيهيةالشع

وعامل البرتول املتفوق تطرز أنامل الفتيات الصينيات صورته أو تطبعها 

. باأللوان معامل النسيج لتزين بها البيوت والقاعات العامة

العامل املتفوق يف املعمل ترسم له صورة ضخمة بارزة يف باحة املعمل نفسه 

. يط بها الكتابات املعربة عن التقديرتح

العاملة املتفوقة يف الكومونة ينوه مبجهودها علناً أمام الجمهور وتقدم كبطلة 

ومن ثم فاملجالت املصورة والجرائد واألفالم واألناشيد كلها .. من أبطال اإلنتاج

 إىل متجد العامل املنتج أو الفرقة املنتجة وتعرفه أو تعرفها إىل العامل كله ال

... الصيني� فحسباملواطن� 

إن املبدأ األسايس للكومونة هو االعت�د عىل النفس، عىل الوسائل املحلية، عىل 

ج�ه� الشعب نفسها، ولهذا نالحظ أن العمل اليدوي، يف املناطق التي زرناها 

 ، قيل لنا أن"املكننة"هو الطابع املميز البارز وعندما سألنا متى يأيت دورها يف 

, اآلالت تقدم للمناطق األشد احتياجاً ولعلّها ال تتأّخر حتى تعّم البالد



بالد "ومن ثم فهي تدعى أيضاً " قلب الص�"إن املناطق التي زرناها تدعى 

". بالد الرز والحرير والسمك"و�كن القول " الرز

زراعة الرز زراعة طريفة، إذ تقسم األرض إىل مساكب أو حقول صغ�ة 

حيط بكل حقل منها إطار من الرتاب املرتفع ال يتجاوز عرضه إج�الً مستطيلة ي

الخمس� سنتمرتاً، فيشبه منظرها إىل حد كب� أحواض تربية السمك أو أحواض 

. امل�لح البحرية

تصفر حقول الرز عند نضجها وتتكئ سنابلها غالباً عىل األرض، فتبدأ ج�عة من 

م ج�عة أخرى برضب حزم الحصاد فوق يف ح� تقو لالفرقة بحصادها باملناج

صندوق خشبي إلسقاط الحبوب، وج�عة ثالثة تجمع القش ورابعة تنقل 

الحبوب من الصناديق الخشبية إىل بيدر عام يف القرية، وتس� خلف الحصادين 

ومن ثم تبدأ ... أرساب البط أو بعض الخنازير تلتهم ما تساقط من الحبوب

املاء والس�د، وأكرثه س�د حيوا�، تتبع ذلك عملية غمر الحقل املحصود ب

عملية فالحة األرض املغمورة باملاء والس�د، ومتشيطها وتقطيع جذور الرز 

فيغوص الفالح والجاموس حتى الركب يف الوحول طوال ... املتبقية يف األرض

ساعات العمل، حتى إذا أصبحت األرض جاهزة تقدمت ج�عة تحمل شتول 

احدة واحدة باليد يف صفوف منتظمة ومسافات متقاربة، الرز فتغرسها و

وهكذا يحصد الحقل يف اليوم األول ويف الثا� تكون الشتول النامية فيه قد 

تجاوزت الشهر من عمرها، وبذلك �كن تأم� موسم� من الرز يف العام 



الواحد، ومن ثم �كن أحياناً تأم� موسم ثالث من العلف األخرض يف بعض 

...  قاملناط

يغمر الحقل ويسقى باليد أو بالنواع�، أما املضخات فلم أشاهد أثناء تجوايل إال 

بعضها حول شانغهاي، وأما مشاريع الري أي أقنية الري املرتفعة التي تسقى 

فلم يتح لنا أن نشاهد " سقي الجر" وأ) السقي بالراحة(مبارشة أي ما يسمى 

. إال مرشوعاً �تد يف حدود املئتي كيلو مرت إىل الجنوب الغريب من تشانغشا

وج حمله� بفضل يالزمه الدلو املزد" بالد الرز" ما تالزم املروحة اإلنسان يفمثل

خشبة أفقية فوق منكبيه هي يف الغالب من قصب البامبو ألنه مت� ومرن يف 

، يغرف املاء من الربكة الواسعة املالصقة دامئاً للحقل ويسقي األرض وقت واحد

. دلواً بعد دلو

أما النواع� الرحوية فإنها تشبه متاماً نواع� النيل، حتى الجاموس هنا تغطى 

عيناه ليستطيع أن يستمر يف العمل مدة أطول، إال أن يف الص� نوعاً آخر من 

. لتخفيف متاعب الفالح�" الخ� قد أبدعهإله "النواع� تروي األسطورة أن 

وهذا النوع من النواع� هو عبارة عن سلسلة من العلب أسفلها يغمرها ماء 

الساقية أو النهر، وأعالها يرتفع ب� املرت واملرتين عن سطح املاء وينتهي بخشبة 

 أفقية �سك بها رجالن أو أكرث ويحرّكان بأقدامه� محاور خشبية تحرّك بدورها



العلب فرتفع باملاء إىل املستوى املطلوب وكلّ� أرسعت، أرسعت الناعورة يف 

. تفريغ مياهها

وكث�اً ما يشاهد ع�ل هذه النواع� وقد رفعوا فوقهم مظالت من الق�ش 

وغالباً من القش وهم غالباً يلبسون البنطال القص� والقبعة الواسعة وجذعهم 

... العايل ينضح بالعرق

     *  *   *  *

ب� مدينتي خانشو وشانغهاي تنترش حقول التوت إىل جانب حقول الرز، 

والتوت الذي شاهدناه ال يرتفع أكرث من قامة اإلنسان وتتألف كل شج�ة من 

غصن� أو ثالثة يرتفعان من عىل سطح األرض فتشبه إىل حد ما شج�ات 

... الكرمة يف غوطة دمشق أو يف بسات� شتورا

عىل ثالثة مواسم أو أكرث من مواسم دود الحرير يف العام  و�كن الحصول

... الواحد

            *  *  *  *

وباإلضافة إىل شتى أنواع الزراعات وتربية دود الحرير والبط والخنزير 

والجاموس والسمك تنشط يف الص� أع�ل التشج� نشاطاً واسعاً فهذه غابة 

الشبان وهذه غابة النساء التي زرعتها مثالً زرعها ) سايش يي(الشباب يف 

لطالب النساء، وهذه الغابات املحيطة بالجامعات والتي غرستها أيدي ا



إىل مالي� األشجار املغروسة حول الطرق العامة أو  والطالبات باإلضافة 

... الفرعية

.. ؟"وملاذا ال تحل اآللة محل هذا الجهد البرشي البدايئ"سأل البعض 

عندما سحبت  1960لقد تضعضعت كل خططنا الصناعية يف عام : وكان الجواب

الحكومة السوفياتية الخرباء والتصاميم من بالدنا، ولهذا فنحن نبني من جديد 

... وسنلحق ونسبق

وبالفعل فقد شاهدنا يف ووهان مصنعاً للجرارات الصغ�ة بقوة مثانية أحصنة 

ع كان سنت� فقط ولذا كان صالحة ألغراض زراعة األرز، إال أن عمر هذا املصن

عدد الجرارات التي شاهدتها طوال رحلتي بضع جرارات صغ�ة بينها جرار 

... واحد يدوي

ومثل� كانت الجرارات قليلة كانت السيارات أيضاً قليلة يف حيث تتواىل قوافل 

العربات ذات العجالت املطاطية التي يجرها الجاموس أو الحصان الضخم 

والقش كب�ة تحمل كل يشء الخضار والخشب والحجارة القص�، بأعداد  

... والغالل

يرتكز عىل سكة الحديد وعىل النهر بالدرجة األوىل " قلب الص�" إن النقل يف 

ومن ثم عىل حيوانات الجر والدراجات الهوائية الثالثية العجالت والتي 

.. واألحياء سيارة أجرة لنقل األشخاص ب� األسواق" تاكيس" تستعمل يف املدن 



     *  *  *  *

وعىل جوانب الطرق الريفية تنترش أفران اآلجر البلدي ولكن ال مداخن لها 

بغداد، والجدير باملالحظة أن حفر الرتبة يتم ) طابوق(عالية مثل مداخن 

األرض املحفورة إذ يقتطع من الرتبة مساحات أفقية  بطريقة تسمح بزراعة

الً، تزرع  بدورها عىل مستوى ينخفض من متساوية ويف أرشطة ضيقة، إج�

.. مرت إىل مرتين عن سطح األرض القد�ة

          *  *  *   *

جبال الص�، أي جبال بالد الرز، ال تزال إج�الً عذراء ولكن حملة جديدة لقهر 

. الجبال ولكسب مساحات جديدة زراعية بدأت تنجح

أو باألحرى ش�ل تانشان التي زرناها ش�ل بك� " سايش يي"إن كومونة 

. خرض قرب خانشو ه� قريتان جبليتانوالكومونة املنتجة لشاي التن� األ

لقد حدثنا مسؤول عن الكومونة األوىل بكل املتاعب التي قاسوها من أجل 

قيام كومونة ذات اكتفاء ذايت باالعت�د عىل النفس وعىل املجهود الشعبي، 

مرتات لتمأل الحفر املعدة لزراعة األشجار  الرتبة نقلت من مسافة ثالثة كيلو

املثمرة، املياه حملت بالدالء من مسافات بعيدة، أكرث من مئة ألف دلو، مئتا 

ألف كيلو مرت مجموع املسافات املقطوعة س�اً عىل األقدام خالل ساعات 

العمل، عملوا تسع� ليلة عىل ضوء القمر، حفروا خزانات للمياه بعضها قام 



دامئاً حكاية الشيخ يوكون الذي قهر  يق من النساء، وكان الشعاربحفره فر

. أنجح أنا فسينجح أوالدي أو أحفادي من بعديإن مل : الجبل الشعار القائل

بأنها كومونة ناجحة وبأنها تستطيع أن تقدم لزوارها هدايا ) سايش يي(تعتز 

ا والخضار من صغ�ة من الجوز والعناب وأن تقدم لهم أيضاً اللحم من حظائره

. حقولها

أما كومونة شاي التن� األخرض فإنها أيضاً تقهر الجبال وتحول سفوحها إىل 

مساطب غنية بالشاي، وبأفخر أنواع الشاي، وبأنها تنقل املحاصيل ب� املعمل 

عىل مسافة كيلومرت ونصف، تليف�يك بسيط املظهر ) بالتلفريك(والجبل 

... مصقولة إال أنه يؤدي عمله بدقة وقوةبقاعدة من اإلسمنت والحديد غ� 

يف ) ين(من مئة وأربع� وتعتز أيضاً بأن مدخول الفرد فيها، أي كل فرد يقرب 

السنة أي ما يعادل خمسة وخمس� دوالر، ومن ثم فإنها تعتز أيضاً بأنها 

.... متكنت من أن توصل إىل الجامعة يف خانشو تسعة من طالبها

     *  *   *   *

ألن القرب ) يكتشف(املقابر ، وأقول ) يكتشف(لطريق يستطيع اإلنسان أن ويف ا

هو عبارة عن كومة من الرتاب مخروطية أو اسطوانية ترتفع قليالً عن أرض 

. الحقل وتغطيها غالباً األعشاب النامية وقلّ� تجاور قربان أو ثالثة



باقة من  تتجه شاهدة القرب، إذا وجدت، نحو الجنوب، وتغطي الحديث منها

. الزهور املصنوعة من الورق امللون

إن القبور تكتسح مع الزمن مساحات كب�ة من األرايض، ولهذا فقد بدأت بعض 

املدن الكب�ة بحرق املوىت توف�اً للمساحات املنزرعة، ولكن مبدأ الحرق ال يزال 

. اختيارياً حتى اآلن حسب� قيل لنا

ولذا يرتك األطفال الصغار منذ السنة األوىل النساء تعمل مع الرجال يف الحقول، 

يف رعاية معل�ت أو حاضنات، أما األطفال الذين يبلغون السادسة فإنهم 

يشاركون يف األع�ل املوسمية كل حسب جهده، ويف املساء أي عند الغروب أو 

باألحرى بعد الغروب يعود الفالحون إىل القرية حيث تنتظرهم الجدة التي 

ز والشورباء والشاي وكث�ون منهم يعودون وهم يركبون الدراجة أعدت لهم الر

... فوق طريق ترايب ضيق

        *   *  *  *

وتنتهي الفالحون يعملون ألنفسهم ولذا فإن ساعات العمل تبدأ مع الرشوق 

مع الغروب، ويف بعض الليايل املقمرة يبدو العمل أقل إرهاقاً من النهار، 

ال يتوقف العمل، إال لطارئ طبيعي كاألمطار الغزيرة التي يف املواسم ... فيستمر

أما أيام العطل فهي غالباً بعض األعياد )... سايش يي(انصبت فوق رؤوسنا يف 



واأليام التي تحول ) فرباير(الوطنية أو التقليدية كعيد الربيع يف أواسط  شباط  

... فيها األحوال الطبيعية وال سيّ� يف الشتاء دون العمل

إن يوم األحد هو يوم العطلة الرسمية بالنسبة للمدارس وللموظف� إال إنه لدى 

. الفالح� والع�ل يوم مثل كل يوم

 

ت يف البَيْ 

يف املدينة مل ندخل البيوت وإ�ا الفنادق واملطاعم، إال أننا تعرفنا عىل بعض 

البيوت يف الريف، سطوح البيوت يف املدينة والريف، مائلة، تغطيها قطع من 

البلدي النصف دائري بلون أغرب أو أحمر داكن، إال أن سقوف القش الذي اآلجر 

... ينحدر حتى يكاد يالمس األرض هي السائدة

 الريف يظل البيت صغ�اً كان أو كب�اً مستقالً غالباً، أما يف املدينة فإن باحة يف

. صغ�ة تظل غالباً مشرتكة ب� مسكن� أو ثالثة أو أكرث أحياناً 

يف هذه الباحة يرسح فراخ البط، وتتم عمليات الغسيل، يف وعاء واسع من 

ن تدخل فيه أك�م الخشب غالباً، ثم تنرش الثياب فوق قصب البامبو بعد أ

الراديو، ) هوايئ(وفتحات الثياب فيستغني عن املالقط، وفيها تنصب أنتينات 

وأحياناً بعض األرسة املغطاة بالناموسيات الواسعة وفيها يقوم بعض أفراد 

... ة الصباح أو إصالح شباك الصيد أو أدوات العملاألرسة برياض



تعيش غالباً معاً، ولذا فإن األجيال األرسة، سواء يف املدينة أو الريف، كب�ة و

الثالثة األجداد واآلباء واألحفاد يجلسون حول مائدة واحدة، وينامون يف بيت 

واحد، محافظ� إج�الً عىل تقاليد االحرتام املتبادل  والحنان العائيل اللذين 

. اشتهروا به�

... ك البالديبدو أنه �ثل بيوت الريف يف تل) سايش يي(البيت الذي زرناه يف 

ورمبا كانت الغرفتان يف األصل فهو يتألف من غرفت� صغ�ت� سقفه� منخفض 

. غرفة واحدة

: تتألف الغرفة التي استقبلنا فيها وأكلنا فيها من

نافذة واسعة نسبياً ثبت فيها ق�ش من النايلون األبيض بدالً من الزجاج  -

 .يرتكز عىل أعواد متعامدة من رشائح القصب

كة عالية، أو مصطبة، نصف الغرفة تقريباً وترتفع مبا يقرب املرت، تحتل د -

تغطيها قطعة من الحص� وتتكوم بجانبها بعض األغطية وهذه الدكة 

 .مخصصة للنوم

 .أكواز الذرة معلقة يف السقف -

الجدران الطينية مغطاة ببعض الصور امللونة والشعارات بينها دامئاً  -

 .صورة الرئيس ماو



الغرفة صندوق ضخم من الخشب، شبيه بصناديق العرائس يف زاوية من  -

يف دمشق ولكن بال نقوش وال أصداف، وفيه تودع األشياء الثمينة من 

 ...ملبس أو مأكل

ب� املصطبة والصندوق تنتصب طاولة بدائية عالية يوضع فوقها الطعام،  -

وتسمح ملقعد من الخشب العايل يتسع لشخص� أن ينحرش بينها وب� 

 ...أو الجدار الباب

 .يف زاوية من البيت طاقة صغ�ة تحتوي عىل الصحون وأعواد الطعام -

 ...قنديل برتول: اإلضاءة -

يف املمر الصغ� ب� الغرفت� ركز موقد ثابت من الط� يتسع لعدد من  -

الحلل وإلبريق الشاي، وقوده حطب وقش، ويندفع الدخان والنار من 

 .تكون تدفئة لها يف الليايل الباردةتحت املصطبة يف الغرفة املجاورة ف

مل ندخل الغرفة الثانية إال أن ولداً يف الثالثة من عمره خرج منها وهو  -

 ...يفرك عينيه مستغرباً ويبدو أنه كان نامئاً 

ل البيت باحة مزروعة ببعض الخضار، ويف زاوية منها تحتمي بضع حو -

وتنتهي الباحة  دجاجات، من املطر املنهمر يف قن من الحجارة والط�،

ه األشجار الربية واملثمرة ويندفع فيه سيل من بالوادي الضيق الذي تظلل

 ...املياه الداكنة



رز سليق بال سمن وال : الطعام الذي قدم كان الطعام التقليدي الريفي -

زيت، خبز من طح� الذرة بشكل أقراص بحجم البيضة، بيض، لحم 

ونوع من حيوان البحر أبيض شورباء، فطاير محشوة باللحم ومسلوقة، 

 .شفاف مثل العظام الغرضوفية، ومن ثم الجوز والعناب والشاي

أما يف الكومونة األخرى فقد كان البناء مؤلفاً من طابق� من الخشب، القسم 

األريض عبارة عن غرفة واسعة جداً يختفي خلفها املوقد التقليدي وتنتصب يف 

عد الخشب الضيقة العالية، ويف جدار وسطها الطاولة التقليدية وحولها مقا

الغرفة يلتصق سلم خشبي يوصل إىل غرفت� للنوم يف كل منه� رسير واسع من 

. الخشب تغطيه وتحيط به الناموسية التي ال يخلو منها بيت

صغ�ة ) مرشه(الصور والشعارات هي نفسها تقريباً، إال أننا الحظنا هنا وجود 

. باإلضافة إىل عدد كب� من فرايش األسنان من الزجاج للمبيدات الحرشية،

كانت اإلضاءة هنا بالكهرباء، إال أن األثاث كان بسيطاً كالذي شاهدناه يف 

الحظنا هنا أن الطبق الرئييس كان إال أننا  هو الكومونة السابقة والطعام هو

إال أن الشوكة ... نوعاً من أنواع املعكرونة التي يبدو أن الصيني� يرغبونها جداً 

ال تستعمل فيستعاض عنها بعودين من الخشب أو القصب، حتى الرز يؤكل 

بهذه الطريقة ألنه سليق يت�سك فيمكن رفعه بالعودين عىل دفعات بحجم 



الطاسة فيمكن دفعه إىل الفم مبارشة من حافتها بواحد  الجوزة وما تبقى يف

... من العودين

     *  *  *  *

ضافتنا يف الكومونة األوىل كانت تتألف من الجدة، ستاألرسة التي استقبلتنا وأ

واالبن واألخت والزوجة وولدين أحده� رضيع، وهكذا فإن العائلة بأرسها 

رة رسمية وثانياً ألن األمطار ال تسمح تكون قد استقبلتنا أوالً ألننا يف زيا

. باستئناف العمل

أما يف الكومونة الثانية فقد استقبلتنا الجدة، واألحفاد، أما بقية األرسة فقد 

. كانت يف أع�ل قطاف الشاي وتصنيعه

كانوا جميعاً لطفاء جداً، وقد أكدوا لنا أنهم قد تحرروا فعالً من القلق والخوف 

التقدم امللموس مع القديم ومن ثم فإنهم يشعرون باملجت اللذين كانا يسودان

... يوماً بعد يوم

 

يف املدرَسة 

تنرصف األم إىل عملها بط�نينة  منذ السنة األوىل تبدأ حضانة األطفال يف ح�

. سواء يف املدينة أو الريف



، وقد رأيناهم يف )كنرت جاردن(ويف سّن الثالثة ينتقل الطفل إىل روضة األطفال 

الكومونة يرقصون وينشدون األناشيد التي متجد العمل واإلشرتاكية والرئيس 

"... مرحبا يا عم"ماو، ويهتفون للضيف الغريب 

، و�نح املتفوقون "نحن ورثة الثورة"يف املدارس اإلبتدائية ينشد الطالب نشيد 

ت، منهم شارة الطالئع، العقدة الحمراء، ويؤدون التحية العسكرية يف االستقباال

ويدعون إىل الحفالت العامة، تشجيعاً لهم، وأوقاتهم الدراسية موزعة ب� 

الدراسة املدرسية وب� العمل اليدوي يف الحقل أو املصنع وب� التدريب الذي 

إن الرتبية الثقافية يجب أن تالزمها تربية ... �كن أن نسميه تدريباً عسكرياً 

لتوفيق ب� اللياقة الفكرية واللياقة بدنية، وتاريخ الرئيس ماو مثل أعىل يف ا

ومن ثم فإن عليهم أن يتقنوا شتى أنواع الفنون الشعبية واملوسيقا ... البدنية

وقد رأينا فرقاً كاملة من هؤالء الصغار يعزفون بقيادة طفلة من بينهم شتى 

.. األلحان الثورية

الشعب ورأينا فرقاً منهم تقدم الرقصات الفلولكورية املعربة عن نضال 

... وتطلعاته، ومن ثم عن نضال الشعوب يف العامل وتطلعاتها

الثانوية تكون الدراسة أكرث ارتباطاً بالحياة العملية ففي  يف الدراسة اإلعدادية –

مثالً رأينا الطالب وعددهم أكرث من ثالمثائة ب� طالب وطالبة ) ووهان(



ثم يعودون ينة يعملون سبع ساعات كل يوم وملدة أسبوع يف معامل املد

... للدراسة املدرسية ملدة أسبوع آخر

الثانوية يبدأ تنظيم امليليشيا، وقد رأينا هؤالء  ويف هذه املدارس اإلعدادية –

الطالب من الحادية عرش إىل السابعة عرشة يقدمون، أمامنا، التطبيق العميل ملا 

.. تعلّموه من رضب النار

العملية أوضح وأقوى، فالطبيب مثالً  ويف الجامعة يبدو الرتكيز عىل الحياة

ممكن أن يكون طبيب مستشفى إذا هو درس السنوات السبع أو الث�� 

املقررة، و�كن أن يكون طبيباً ريفياً يعيش يف الكومونة التي جاء منها وال 

أربع سنوات، ومثل ذلك �كن  يفارقها، وذلك بعد أن يدرس مقرراً خاصاً ملدة

. ين الزراعي� وكوادر القيادات الحزبيةأن يقال عن املهندس

وطالب الجامعة طالب عمليون أيضاً يبنون بأيديهم، وبأيديهم يزرعون ويجنون 

الث�ر، ويحفرون الخنادق ويرشون املبيدات يعملون يف األرايض امللحقة 

لفالح� يف أرايض الكومونات القريبة منهم ويعيشون مع ابالجامعات أو 

وأس�رهم، ويرشدونهم، ويتعلمون منهم، مثال   همووحول يشاطرونهم متاعبهم

معهد القوميات املركزي يف : ذلك جامعة العمل الشيوعي يف نانشان، ومثال آخر

. بك�



يف كال املعهدين ويف كل املصانع واملحالت العلمية يعلق صف من الصور 

 انكلز – لين� – ماركس –: املطبوعة عىل الحرير غالباً للرؤوس األربعة الكب�ة

وستال�، تقابله� دامئاً صورة الرئيس ماو، وأحياناً بعض القيادي� الصيني� 

... اآلخرين

من مواد الدراسة، ومثل ويف كال املعهدين التدريب عىل السالح مادة من مواد 

.... ذلك دراسة املاركسية، والثورة الصينية ومؤلفات الرئيس ماو

: الشيوعي من خمس كليات  تتألف جامعة نانشان للعمل

 .اقتصاد  -1

 .ميكانيك زراعي  -2

 .تحريج  -3

 .بيطرة  -4

 ) .الطب حسب النظريات الصينية(طب ومنه  -5

ومبوجب مبدأ الجمع ب� الدراسة والعمل يعمل الطالب خمس ساعات ونصف 

ويدرسون خمس ساعات ونصف أيضاً، وتوزع أع�لهم حسب  يف اليوم

.. اختصاصاتهم ب� املصانع التابعة للجامعة وب� املزارع والبسات� واإلحراج



طالب هذه الجامعة ترسلهم الكومونات الشعبية عىل مسؤوليتها ومن ثم فإن 

ة ال عليهم أن يعودوا بعد تخرجهم إىل كوموناتهم نفسها ليعملوا فيها، والدول

.. النفستتحمل شيئاً من نفقاتهم وذلك استناداً إىل مبدأ االعت�د عىل 

 1962وتقول الجامعة أنها قد أخرجت إىل الريف ستة عرش ألف خريج ب� عام

، مهمتهم التقريب ب� النظري والعميل، والتقريب ب� الع�ل 1966وعام

. والفالح� ومن ثم ب� الريف واملدينة

: نشاط الجامعي شاهدنا صوراً من األطوار األوىل للجامعةيف معرض دائم لل

أرض موحشة عارية بدأت تتحول إىل مدينة جامعية أو باألحرى إىل ريف 

جامعي، كانت املصابيح األوىل زيتية، وأرسة الطالب شباك معلقة، وقد بدا 

أحدهم يف الصورة حايف القدم� ومن ثم يشاهد الطالب وهم يبنون جامعتهم 

.. هم ويزرعونها ويجنون غاللها ويزرعون األحراج والبسات� حولها بأنفسهمبأيدي

كان الطالب والطالبات ومن بينهم فرق امليليشيا، يتّقدون ح�سة واندفاعاً وقد 

.. بلغ كرمهم وترحيبهم بنا حداً ال يوصف

     *  *  *  *

يف معهد القوميات املركزي تشابه كب� مع جامعة نانشان للعمل الشيوعي، إال 

أن هدف املعهد أكرث تحديداً وأعمق يف الدراسة السياسية، إنه معهد لتخريج 

القيادي� السياسي� بالدرجة األوىل مهمتهم االستمرار يف توطيد الوحدة 



 وتقة الفكرة املاركسية –الوطنية، واالستمرار يف صهر األفكار املحلية يف ب

اللينينية، وذلك باعتبار أنهم سيعودون بعد تخرجهم لتسلم مهام قيادية ب� 

. أبناء منطقتهم أو قوميتهم

وعىل غرار كل الجامعات يف الص� نعرف أن التدريس يف معهد القوميات 

إال أن هذا ) املليشيا(املركزي يربط ب� العلم والعمل والتدريب عىل السالح 

املعهد، يفرض عىل كل طالب أو طالبة دراسة فكرية سياسية معمقة وعليه أن 

وإىل جانب اللغة القومية التي سيكلف ) لغة الهان(يتقن لغة البالد الرسمية 

بالعمل فيها، وعليه أن يدرس ويعمل يومياً أربع ساعات قبل الظهر ومثلها بعد 

. الظهر وملدة عرشة أشهر من كل عام

املثقف� نجد ) امتيازات(زالة الفروق الطبقية والتخفيف من وبحسب مبدأ إ

ثالث ينات : هؤالء الطالب والطالبات يعيشون حياة تقشف وبساطة متناهية

ترصف للطالب يف الشهر أي أكرث من دوالر بقليل، كمرصوف شخيص، أربعة 

طالب ينامون يف غرفة صغ�ة معاً عىل طريقة أرسة القطار اثنان فوق واثنان 

تحت، ثيابهم يف علب من الكرتون، أرسّتهم من خشب، أغطيتهم بسيطة، ثياب 

بعضهم تبدو قد�ة، وإن كانت نظيفة، وقد قدموا لنا املاء الساخن عىل سبيل 

.. الضيافة



ولكن بالرغم من كل هذه املظاهر املتقشفة التي مل يألفها طالب جامعاتنا، 

لطالبات وفهمهم للقضايا العاملية، أن املستوى الفكري لهؤالء الطالب وانالحظ 

وح�ستهم العقائدية كل ذلك يؤكد أننا كنا نتحدث مع جيل يعرف موضع 

... أقدامه ويتحمل مسؤوليته الوطنية والعاملية بثقة وفهم عميق

     *   *  *   *

 الرقص –(هذه الجامعات وأمثالها تقوم أكاد�يات الفنون الجميلة إىل جانب 

وأمثالها من األكاد�يات التكنيكية، إال أن الثورة ) التمثيل سيقا –املو الباليه –

الصينية منذ انطالقتها األوىل ربطت بحزم ب� السالح والثقافة، فالجنود يف كل 

حروب التحرير كانوا يقاتلون ويدرسون يف آن واحد، لوح املعلم إىل جانب 

ادة، فاملعامل تلحق الدريئة، وهكذا استمرت حملة التثقيف بال توقف وال هو

بها املدارس، املدارس الثانوية واملدارس الليلية، وللفالح� مدارسهم الشعبية، 

.. بحيث يلتحق باملدرسة الطفل يف سن الثالثة والشيخ يف سنه املتقدمة

الثقافية الجديدة تتوقف الجامعات بعض وبانتظار تغي�ات هامة يف الثورة 

.. ا تحدد تفاصيلها بعدالوقت من أجل انطالقة جديدة مل

إن مهمة املدرسة والجامعة الصينية إنشاء جيل ثان وثالث قادر عىل االستمرار 

). ركان حربهوأ(لجيل األول بقيادة الرئيس ماو يف الخط الثوري الذي رسمه ا



أن ال تغريه ) يرتاخى(الجيل الثا� والثالث يجب، يف نظر القيادة الصينية أن ال 

. الناعمة ومظاهر السالمالحياة املطمئنة 

ال سالم عىل األرض، يف العقيدة الصينية طاملا بقي االستع�ر فوق األرض، وال 

. توقف للثورة يف العقيدة الصينية إال بانتصار الشيوعية

إن للص� بجانب نظرتها القومية الوطنية النضالية نظرة عاملية نضالية أيضاً، 

. ياً وترتبط كلتاه� ارتباطاً عضوياً مص�

 

يف املَعَمل 

إن زيارة للمعرض الصناعي يف شانغهاي يعطي فكرة كافية عن مدى االتساع 

.. والتنوع والتقدم الصناعي يف البالد

: املعروضات يف الدور األول نجدمن أبرز 

جلخ، فرز، طباعة، حياكة، جرارات، : اآلالف من اآلالت املتعددة األغراض

... سيارة خاصة باالستعراضات مدهشةسيارات صغ�ة فاخرة من بينها 

اآلالت الطبية، وهياكل البالستيك الخاصة بكليات الطب، : ويف الدور الثا� نجد

راديوهات، صناديق آلية لبيع الطوابع .. القلب الصناعي والرئة الصناعية

الكرتونية مختلفة االستع�الت، مجهر فخم، آالت تصوير ساعات  الربيدية، آالت



جات، ماكينات خياطة مئات األنواع من ألعاب األطفال الحديثة معلبات درا

... والطريفة

وزيارة مثلها  ....إلخ.. منسوجات حرائر أصواف، آالت موسيقية، عاجيَّات، تحف

للجناح الصيني يف معرض دمشق الدويل مفيدة، إال أن الطريقة التي يتبعها 

ناحية معينة، وكان الجناح الصيني يف دمشق هو أن يركز يف كل سنة عىل 

عىل الصناعات البرتولية، إال أن الطابع الذي يظل يغلب  1966الرتكيز هذا العام 

.. عىل هذا الجناح هو طابع الج�ل الفني

يف شانغهاي صناعات لها شهرتها العاملية، إال أن املدينة ومن ثم البالد تعتز 

ا ألنها بنيت باملطرقة اآللية التي تضغط اثني عرش ألف طن، يعتزون به

بأيديهم ومبواد من بالدهم ومن ثم إبداعهم وابتكاراتهم التي تعطي لرتجمة 

... واقعياً تفس�ا حقيقياً ) علم الحيل(بتعب� ) امليكانيك(كلمة 

ومع ذلك فإن شانغهاي تظل تعترب مركز الصناعات الثقيلة فقد تركزت يف ش�ل 

. رشق البالد والتي زارتها مجموعة منا –

وهي مركز األفران العالية، تنتصب عالية ) ووهان(ة صناعية أخرى هي مدين

. هادرة عىل أبواب مناجم الحديد الغنية



يف أحد مصانع الحديد والصلب يف ووهان الذي بني عىل غرار املصانع 

كان عدد الع�ل ) فاغ�(وباالستعانة ببعض اآلالت الغربية من نوع السوفياتية 

... خمسة وثالث� ألفاً 

أي املصنع الذي يبني املصانع األخرى،  أم – وهو مصنع – ويف مصنع آخر –

... كان عدد الع�ل ستة آالف وخمس�ية بينهم عرشون يف املائة من النساء

يتألف هذا املصنع من عرشين قس�ً أو عرشين معمالً فوق مساحة من األرض 

بع، ومنتوجاته تبدأ خاصة باملعامل وباحاتها ومساكنها تبلغ نصف مليون مرت مر

. من وزن عرشة أطنان إىل أربع�ئة وعرشين طناً 

. يف تشانغشا مشغل رائع للتطريز اليدوي واآليل إىل جانب مصنع املطاط

ويف خانشو مصانع الحرير ذات الشهرة العاملية والتي تعتز بأنها أبدعت نوالً، 

ناً يف ح� ال بعد مئة تجربة، يستطيع أن يعطي من خمسة عرش إىل ثالث� لو

. تعطي األنوال املعروفة أكرث من سبعة ألوان

إن مصانع خانشو هي إج�الً موجهة نحو األسواق العاملية الخارجية، إنها 

مصنوعات ترف وأذواق بورجوازية، إال أن هذه املصانع تلتفت أيضاً إىل الداخل 

لفتاة  لتزوده برسوم من النسيج امللون لعامل يحطم الصخور باإلزميل، أو

فيتنامية محاربة، ولبعض أبطال اإلنتاج والخدمات الوطنية، باإلضافة إىل صور 

... قادة الفكرة املاركسية وبصورة بارزة رسم ستال� بشاربيه الهائل�



يف الكومونات مصانع صغ�ة أبرزها عمليات تصنيع الشاي، أو املرشوبات 

. واملعلبات وأمثالها

الصينية كلها محلية وكافية وال سيّ� الكميات الهائلة إن املواد الخام للصناعة 

من املعادن واألخشاب، ومن ثم الكميات الهائلة من أس�ك البحر والبح�ات 

... واألنهار

     *  *   *   *

ين أي ب� 130ين و30ترتاوح ب� ) ووهان(قيل لنا أن أجور الع�ل يف معامل 

الحرير يف خانشو قيل لنا أن متوسط دوالراً شهرياً، ويف مصنع 52دوالر و12

. ين شهرياً، وبهذا يكون راتب العامل واملعلم مثالً متقارب�68أجرة العامل هو 

االهت�م بسالمة الع�ل يشء بديهي إال أننا الحظنا شيئ� هام� يتعلقان بهذا 

: األمر

انتشار املصحات الخاصة بالع�ل والتي هي عىل غاية من الج�ل  -1

 .ات الصحية والرتفيهية وال سيّ� يف جبل لوشانواملستلزم

نصب الشباك الكب�ة حول جدران األبنية التي تنشأ حفاظاً عىل سالمة  -2

 ...الع�ل إذا ما زلّت بهم أقدامهم أثناء البناء أو الرتميم

وللع�ل أيضاً اهت�م خاص من حيث االستمرار يف تثقيفهم وتوجيههم مدارس 

ورات تدريبية، تشجيع عىل املطالعة والتعمق الفكري، خاصة ملحقة باملعمل، د



وقد فهمنا من بعض األدباء الصيني� أن القيادة الفكرية والتنظيمية يف الص� 

هي يف يد الع�ل الصناعي� بسبب من أنهم أحسن وأدق تنظي�ً وأعمق وعياً 

كرث ومن ثم فإنهم كانوا يف املايض محروم� مستغل� ولذا فإنهم سيكونون أ

... متسكاً بالثورة ودفاعاً عنها

إن جميع هذه املصانع التي أتيحت لنا زيارتها أو مل تتح، هي يف نظري، يشء 

ه� بسيط، أمام الشعب املصنع، الشعب الذي يصنع نفسه بنفسه، ويبني 

جديدة ال تربط مص�ها باإلنجازات التي تحققها عىل أرض الوطن أجياالً 

.. التي تعد نفسها لهافحسب وإ�ا باإلنجازات 

إن الصيني� يعرتفون بأنهم ال يزالون متخلف� عرشين أو ثالث� سنة عن الدول 

الصناعية الكربى إال أنهم مصممون عىل اللحاق وعىل السبق، وال شك بأن 

... بوادر سبقهم الصناعي يف بعض املجاالت قد بدأت تتحقق

     *  *   *   *

 

ح  يف املَْرسَ

: فرصة رائعة مبشاهدة عدد من املرسحيات الحديثة من بينهاأتيحت لنا 

متثيلية ومن ثم فيلم، تسجل النضال الشعبي الرسي : الفانوس األحمر -1

 .ضد االحتالل اليابا� والخونة املحلي�



الفانوس األحمر رمز للنضال املشرتك ب� أجيال ثالثة، تجمعها رابطة 

. العقيدة قبل أن تجمعها رابطة الدم

الفيلم عىل فضائل الشعب يف الت�سك والتعاون  كز هذه التمثيلية –ترت

واإليثار واملقاومة العنيدة والذكاء، مقابل دهاء العدو املحتل ووحشيته 

. وغدر الخيانة

 :الحرس األحمر فوق بح�ة هونغ هو -2

نضال الفالح� ضد اإلقطاعي وزبانيته وح�ته من العسكري�، : متثل

. ب الحارض، حالوة املستقبلمرارة املايض، متاع

.. األم واألب واألخ واألخت والبنت الصغ�ة كلهم يف املعركة

... التعاون ب� الثوار والفالح�، وب� الفالح� والقيادات الحزبية

 :غارة عىل فوج النمر األبيض -3

شعار الجيش األجنبي املحتل، القوات الوطنية النظامية : النرس األبيض

... ليشيا تستطلع ثم تهاجم وتنترص، برشاقة ومرونةوقوات الشعب املي

 :عائلة يف الخط األمامي  -4

األم واألب واألخ واألخت والحفيد كلهم يتدربون عىل أع�ل املقاومة 

. الشعبية

األخ، وهو رئيس فرقة اإلنتاج يالم بسبب اهت�مه باملحاصيل أكرث من 

. اهت�مه بالتدريبات العسكرية



. تحت السالحجميع الشعب الصيني 

التسلل األجنبي والرجعي يدحر بفضل الشعب، جميع الشعب، وحسن 

. تدريبه عىل حمل السالح وفنون املقاومة الشعبية

 ) :باليه(البنت ذات الشعر األبيض  -5

بنت فالح، ال يستطيع أن يقدم ما ترتب عليه من إيجار األرض إىل 

ه يف خدمة اإلقطاعي، وعندما يحاول املقاومة، يقتل وتلحق ابنت

. اإلقطاعي

خطيب الفتاة يحاول االنتقام إال أنه يوجه إىل أن يعمل عىل االنتقام من 

. اإلقطاعي ال عن طريق الثأر الفردي بل عن طريق الثورة الشعبية

املعاملة الفظة الوحشية ومحاوالت االغتصاب ترغم الفتاة عىل الفرار 

. تساعدها خادمة البيت من أفراد طبقتها

البنت يف الجبال، معرضة للجوع والعري والربد، وأنياب الوحوش، تعيش 

. شعرها يشيب وشجاعتها تتجدد كل يوم

تلتقي بالثوار املنترصين، ومن بينهم خطيبها الذي مل يعرفها ألول وهلة، 

. ومن ثم ينترص الشعب عىل اإلقطاعي ورجاله األرشار، فينتقم ويفرح

 :لهب الغضب يف فيتنام : أوبرا  -6

ل حرق املطارات األمريكية، نسف املستودعات، تعاون عنارص من متث

). الفيات كونغ(الجيش الجنويب مع فرقة املقاومة 



 :نرصة فيتنام  -7

شعوب العامل تشرتك يف حصار اإلمربيالية األمريكية وتدينها باالعتداء يف 

... فيتنام

 :الشعوب تنهض : أوبروا -8

. نغو، الدومينيك، فلسط�مشاهد من فيتنام، كوريا ، كمبوديا، الكو

: الشعوب تنهض وتتمرد عىل االستع�ر

. الشعوب كلها تحمل السالح

وقد كان للمشهد املتعلق بفلسط� أعظم األثر يف نفوسنا إذ أنه صور 

بشكل رائع آالم املرشدين الهامئ� عىل وجوههم ومن ثم تصميمهم عىل 

. استعادة أرضهم بكل ثقة وإرصار

 :االستواء طبول الحرب فوق خط -9

متثل ثورة شعوب إفريقيا عىل قيودها وأغاللها، وحملها السالح، 

. متضامنة، يف وجه العدو اإلستع�ري

      *  *  *   *

: ومن ب� األفالم التي عرضت

تصوير لفظائع العهد اإلقطاعي يف التيبت، ومن ثم النضال : فيلم األقنان -1

 .الشعبي التحرري املشرتك



يف جزيرة هونان، يف الجنوب تتأسس فرقة نسائية : الحمرفصيلة النساء  -2

للمساهمة يف أع�ل النضال ضد الغزاة األجانب واإلقطاعي� تنتهي 

 .بالتضحية املنترصة

متجيد لبطوالت الشعب والجيش يف الحرب : ثالث مرات يدخل املدينة -3

 .التحررية ضد الغزاة الياباني�

دي الصغ�، واألنصار يجتاحون وكذلك فيلم حرب األنفاق، وفيلم الجن

... السهول

     *  *  *   *

ولقد أتيح لنا أن نشاهد أيضاً، بعض حفالت الرتفيه وألعاب الخفة التي تقدمها 

الفرق العسكرية، أو الفرق الشعبية، إال أنها ال تخلو إج�الً من بعض املشاهد 

حمالت التوعية التي أنها ال تظل جزءاً من التوجيهية التي قد تبدو مقحمة إال 

ال تهدأ، ولقد كان من ب� هذه الحفالت التوجيهية الوطنية حفلة ملرسح 

العرائس يف مدينة نانشان ويف الهواء الطلق، والغريب أن شخصيات التمثيلية 

. بدت ملونة

     *  *  *    *

. الشعب الصيني يبني ويغني



أنت " َو " رجعت لك يا حبيبي"و " الهوى والشباب واألمل املنشود"إال أن أغا� 

كل هذا النمط من األغا� يعترب يف نظر " زورو� بالسنة مرة"َو " عمري

ومن ثم فهو مناف لطبيعة النضال الذي ال " لحالة االستنفار"الصيني� منافياً 

... يسمح بالغزل واملجون وسحر العيون

... والبكاء األغا� الصينية ترفض التوجع واألن� واالستعطاف والشكوى

ترفض التلهي بالحب والغرام والشوق والهيام، عندما تالمس الحربة الصدور، 

وترتدد يف الجو فرقعة السياط واألغالل، وتفوح من كل زاوية رائحة الدم 

. والبارود

، متجيد للكومونة، "لالشرتاكية جملية"فاألغا� هي دامئاً متجيد لالشرتاكية 

حصاد الوف�، انتصار الشعوب املناضلة، لألجيال للعامل، للفالح، للجندي، لل

للمس�ة الكربى، لكل  الشمس التي ال تنطفئ – الثورية الجديدة، للرئيس ماو –

.... عمل أو حركة تتقدم بالشعوب نحو الكفاية والقوة

      *  *   *   *

. إن املرسح الصيني هو نوع من التجسيد لحالة االستنفار الشعبي

شاهدناها كلها ترتكز عىل النضال ضد االستع�ري� وعمالئهم  فاألمثلة التي

وضد اإلقطاعي� وزبانيتهم، سواء يف الص� أو يف الفيتنام أو يف أي بقعة 

... مستغلة من بقاع العامل



�جد بطولة املناضل� وفضائلهم، . املرسح الصيني يجسد مرارة املايض وقسوته

ل والفالح�، ومن ثم ل ب� الجنود والع�يؤكد االنسجام الطبقي الطبيعي الكام

فإنه ال يرسم صورة عن نضال الشعوب اآلسيوية األفريقية فحسب بل إنه 

... تشجيع واضح، وتحريض ضد اإلمربيالية ودعوة إىل وحدة النضال العاملي

واملرسح الصيني يرتكز عىل السالح، إن صليل الحراب وقعقعة البنادق ووقع 

وزونة، ولعلعة الرصاص، وانفجارات القنابل واأللغام وأزيز الخطى العسكرية امل

الطائرات املغ�ة أو املحرتقة، والهتافات املدوية، واملوسيقا الصاخبة املرافقة 

لكل ذلك بصنوجها العالية الرن�، وآالتها الوترية الحادة، كل ذلك ينقل الضيف 

تحمله إن هو مل يدرك الغريب من عامل إىل عامل آخر مل يعتده وقلّ� يستطيع 

... املفعم بالنار والباروداألع�ق الكامنة يف ذلك الجو 

... إننا ال نزال، يف جو االستنفار الشعبي

      *  *  *   *

أخربنا األدباء الصينيون إن مثل تلك املرسحيات واألفالم، هي عامل ج�عي، 

واملخرجون، يشرتك يف كتابتها وإخراجها الكتاب واملمثلون واملوسيقيون 

ويعرضونها للنقد الشعبي وقد طلبوا منا، غ� مرة، أن نبدي مالحظاتنا حول 

تلك املرسحيات، ومن ثم فقد أخربونا أيضاً بأن الكتاب واملخرج� واملوسيقي� 

يذهبون إىل املناطق التي تدور فيها حوادث املرسحية، فيعيشون مع أبطالها، 



ها وتقاليدها ويستمعون إىل أناشيدها ويتعرفون إىل عادات املنطقة وطبيعت

وموسيقاها، كل ذلك من أجل أن تكون املرسحية نابعة من الواقع الشعبي 

... منسجمة مع روح الج�عة بدوافعها ومراحلها وأهدافها

     *  *  *   *

�تاز املمثلون إج�الً بالرشاقة والخفة واملرونة إذ أن تأديتهم لبعض األدوار 

بالسالح أو القفز البهلوا� بالسالح، أو املصارعة الشبيهة إىل  الخطرة كالرقص

كل ذلك يقتيض لياقة بدنية عالية، وتدريباً مستمراً عالياً، ) بالجودو(حد كب� 

.. وثقة بالنفس عالية

     *  *  *  *

و�تاز  املرسح باملرافقة املوسيقية التي تضفي عىل الجو عمقاً وعىل املشهد 

معربة إال أنها تظل بالنسبة للغريب عالية النربات يتمنى لو أنها حركة تصويرية 

... كانت أقل جلجلة

ق يشتعل يف الس�ء، بديع رائع، فاملاء يرتقرق، والربأما الديكور فهو غالباً 

والطائرة التي تسقط تجر خلفها ذيالً من الدخان وأزيزاً مختنقاً مستغيثاً، 

يف الفضاء، واألضواء املتعاقبة يف الفجر أو وقطع الثلج تنهمر متالحقة مهومة 

الغروب، والليل بنجومه املشعشعة كل ذلك يعطي للمرسحية أبعادها 

... وأجواءها التي تزيدها قوة وتأث�اً 



حيق والعناية باملظهر بقدر ما يهتمون وبقدر ما يزهد الصينيون يف املسا

الحمرة، والكحل، : ةبإخراج املمثل أو املمثلة بأحسن ما يكون قيافة ووسام

والزينة والشعر الرباق، واللباس الذهبي، بحيث يبدو املمثل أو املمثلة �وذجاً 

. للج�ل الساحر

وللصيني� يف نهاية كل مرسحية طريقة طريفة لتحية الج�ه� بباقة كب�ة من 

. الورود يحيطون بها وهم ينحنون ويبتسمون مرة بعد مرة

والجرائد عن نجاح التمثيلية أو  ، ملا تكتبه املجالتنيون، إج�الًوال ينظر اليص

إخفاقها فإن الحكم الصادق والطبيعي هو إقبال الشعب العميل عىل املرسحية 

. وتأييده لها

إن الجمهور هو الحكم املبارش، الحكم األول والنهايئ، وهو يف الوقت نفسه 

ات، وهو أدرى مبا الناقد الذي يصغي إليه بانتباه ألنه هو محور تلك املرسحي

. قد يكون يف تلك املرسحيات من مثالب

      *  *   *   *

نضال ضد : قد يستغرب الزائر وحدة املوضوع يف كل هذه التمثيليات

االستع�ر، ورصاع طبقي مع البورجوازي� واإلقطاعي�، إال أن املرحلة التي 

عىل حالة االستنفار  الرتكيز املستمرب ال تحتمل يف نظر القادة إال يعيشها الشع

... التي ال تعرف مع الخطر الداهم استكانة أو رفاهاً أو نعومة



التي تنطلق من حنجرة عريف " اإليعازات العسكرية"وقد يستغرب أيضاً لهجة 

. وهو يعلن االفتتاح أو يقدم الربامج الحفلة فتاة كانت أو شابا –

مثل آخر عىل اإلحساس يف إن هذه اللجنة الجازمة، وإن كانت مغردة أحياناً، 

التي �ر بها الشعب الصيني " بحالة االستنفار"األع�ق، بالشعور والالشعور، 

س وواعياً حذراً متيقظاً، مؤكداً الشعار الذي يرسمه عىل صخور الشواطئ ورؤ

". الشعب الصيني كله تحت السالح: "الجبال

. ولكنه سالح الدفاع عن النفس

. املرير من محاولة العودة إىل الص� أو التسلل إليهاسالح ملنع املايض األسود 

 

 

أوَقات الراحة 

. ال يبتعد الصينيون إج�الً عن مراكز عملهم طلباً للراحة واالستج�م

ففي كل مدينة أماكن كافية وجميلة وهادئة مخصصة للراحة والرتفيه عن 

ية إال ضمن ال تسمح بالسياحات الداخل" حالة االستنفار"النفس، ومن ثم فإن 

. الخطط املرسومة



يف ضاحية املدينة، حيث " قرص اإلمرباطور الصيفي"يف بك� يخرج الناس إىل 

أنشأ أحد األباطرة بح�ة اصطناعية جميلة واسعة، تكتنفها الجبال الخرضاء 

واملعابد ومن ثم أنشأ من أكوام الرتاب جبالً صغ�اً، تفنن البناؤون واملهندسون 

ما يكون إىل الطبيعة، سالمل أحجارها مل تصقل إال قليالً، ممرات أقرب  يف إخراجه

.. تحف بها إطارات من الزهور املرسومة باألحجار

صخور مغروسة يف األرض متداخلة أو نافرة، يختفي املالط الذي �سكها، أو 

يبدو وكأنه شقوق طبيعية، ومن ثم يرتفع القصور واملقاصف متدرجة مطلة 

... نة الظليلةعىل البح�ة الساك

أما املمرات فقد روعي أن تتعرج ليطول مداها، ومن ثم فقد زينت بآالف 

الرسوم التقليدية والتي متثل شتى األساط� ومعامل الحياة والطبيعة، بين� 

انتصبت يف مداخل القرص متاثيل نحاسية ضخمة لألسد األسطوري والعنقاء 

. والتن�

سرتيحون ويتناولون األطعمة التي أحرضوها الناس يف قرص اإلمرباطور الصيفي ي

معهم أو اشرتوها من املقاصف، يف ح� تجوب البح�ة عرشات القوارب للنزهة 

أو للتجديف، ويتنقل يف متاحف القرص املحلية مجموعات كب�ة من الناس 

تصغي للرشوح التاريخية وللموسيقا، وتحملق يف بريق الذهب املتأللئ والزهور 

... مللونة من األحجار الكر�ة الشفافةاالصطناعية ا



... ويف قلب املدينة يكون القرص اإلمرباطوري مكاناً رائعاً لالستج�م

سقوف ملونة مزدانة بالنقوش .. تسعة آالف غرفة تحيط بها الباحات أو تتخللها

املذهبة والرسوم األسطورية وتنتصب يف مداخلها املباخر النحاسية الهائلة 

. للسلحفاة والغزال والعنقاء والتن�ومتاثيل ضخمة 

ومن ب� هذه الغرف أو القاعات الفخمة قاعة السفراء وقاعة امتحان وزراء 

الدولة أو حك�ئها وقاعة الساعات حيث عرشات الساعات املزينة بكل أنواع 

الحجارة الكر�ة وبالذهب، بالبلها االصطناعية تصدح بأروع األلحان وفيلها 

وخرطومه أمام نافورة من املاس والزمرد تدور وتشعشع،  الذهبي يهز ذيله

والكهنة بثيابهم التقليدية الفضفاضة يتقدمون للصالة يرافقهم رن� األجراس 

.. وأصوات األبواق الخافتة

يف املعابد والحدائق الواسعة الظليلة املحيطة بها يتجول الناس أو يسرتيحون 

طفولتهم هم، ك� نتطلع نحن  ويتطلعون إىل مقدسات األجداد أو مقدسات

ل وتدمر بعد أن تالشت مع الزمن ك العرب إىل معابد مرص أو إىل هياكل بعلبك

. الخيوط القدسية التي كانت تشد أسالفنا األول� إليها

ويف بك� تكرث املتاحف التي يطيب للكث�ين أن يرتادوها ويسمعوا الرشوح 

. والزائر معاً  املستفيضة الح�سية والتي قد تتعب الدليل



 الثقافة للقوميات، أبرز هذه املتاحف، متحف الثورة واملتحف العسكري، وقرص

وقد زرت هذا القرص مرت� ومتنيت لو استطعت أن أميض فيه الوقت الكايف إذ 

أن قاعاته التسع عرشة هي صورة مصغرة وحية ودقيقة لشتى مناحي الحياة 

خائها ويف تنوعها وتباينها والتفاوت يف ريف الص� يف ماضيها وحارضها يف بؤسها و

. مرتكزاتها االقتصادية واالجت�عية

ويف رأيي أنه يحسن مبن تتاح له فرصة زيارة الص� أن يخصص اليوم األول من 

زياراته لهذا املتحف ومن ثم ينصح له بأن يلتقي من عىل سطح هذا البناء ذي 

وفها الغرباء املوشورية املتالصقة األدوار العرشة نظرة عىل املدينة املمتدة بسق

حتى األفق، وإىل مداخن املصانع وبعض األبنية الحديثة املرتفعة  فوق 

الخطوط الغرباء الداكنة والتي تنتهي غالباً مبجموعات من املساكن الشعبية 

الع�لية األكرث انطالقاً وارتفاعاً، والتي تتخللها القصور اإلمرباطورية املرتفعة 

.. لشاسعة واملعابد واملقاصف التاريخيةامللونة ا

ومن ثم فإن يف العاصمة مسارح ذات مقاعد شعبية وشتى مرافق الرتفيه أو 

... الرياضة م� تتطلبه املدن الكربى

     *  *   *   *

 وإىل الش�ل من املدينة العاصمة �تد سور الص� الشه� والذي خصصت بعض 

والتمتع مبناظر الجبال الخرضاء العامودية  منافذه أماكن يرتادها طالب الراحة



والهواء املنعش وأبراج السور العظيم املتعرج الذي يتسلق الجبال ويهبط 

األودية عىل امتداد النظر ويستمع إىل األساط� والحكايات واملظامل التي رافقت 

التي أخذ عريسها ليموت تحت سياط ) مانجا�(بنائه، ومن بينها حكاية 

عىل بناء السور، فتأيت بنفسها لتبكيه، فتجرف بدموعها ما بنى املرشف� 

.... الظاملون من أبراج وأسوار

     *   *  *   *

الجميل، اللطيف، املغلف بالضباب " لوشان"ويف قلب الص� ينتصب جبل 

الشفاف املتحرك، مكاناً رائعاً لالستج�م تبنى فيه املصحات الع�لية ودور 

إنه قطعة متتاز بتعدد ألوانها وحداثة فيالتها، واتساع مدى النقاهة والفنادق، 

. النظر يف أرجائها، ولطف بح�اتها

... إن جبل لوشان الشاعري يستحق شهرته العاملية بجدارة

تعتمد املدن عىل إنشاء البح�ات االصطناعية التي يتفنن " قلب الص�"ويف 

واملقاصف فالبح�ة إذن هي الرئة املهندسون يف تخطيطها وتجميلها باألشجار 

الكربى التي تتنفس منها املدينة والتي يستعيد فيها الشعب العامل نشاطه 

... وينىس متاعب اليوم أو األسبوع

مكان لالستج�م مساحته سبعة ومثانون كيلو مرتاً مربعاً " ووهان"ففي ضاحية 

". ة الرشقيةالبح�"منها سبعة وثالثون كيلو مرتاً مربعاً تغمرها مياه 



مو أو ما يعادل ثالث كيلومرتات 3700ويف تشانغشا بح�ة اصطناعية مساحتها 

. مربعة تقريباً 

فهي املكان املثايل للراحة والتمتع بالطبيعة، " البح�ة الغربية"أما بح�ة خانشو 

والهرب من الحّر الخانق الالفح، تقرب مساحتها من خمسة عرش كيلومرتاً 

أشجار الصفصاف بأغصانها متدلية كالضفائر وترتفع يف قلبها  مربعاً تحيط بها

جزر تزينها املقاصف والحدائق وتسبح فوق ضفافها أزهار اللوتس الوردية 

والبيضاء فوق األوراق الخرضاء الواسعة املتشابكة وترتسم ظالل القناطر 

. الدائرية يف مياهها لوحات رائعة الج�ل

     *   *   *   *

حيث تكرث املدن التي تلقب باألفران الرتفاع الحرارة فيها، " لص�قلب ا"ويف 

ينطلق الناس نحو النهر والبح�ات، يبرتدون ويسرتيحون من متاعب النهار 

الالهب، ولهم يف ذلك تقاليد أو مواسم يجتازون فيها نهر اليانغستي باآلالف 

البح�ة "سباحة يف مهرجان شعبي ورسمي، أو يحيون ليلة سمر ومرح فوق 

.. عىل غرار غندول البندقية، ولكن بال عشاق" الغربية

وأشهر األعياد، هو عيد الثورة، حيث يسهر الناس حتى الصباح عىل الحفالت 

... االستعراضية، واملوسيقا، واأللعاب النارية واألضواء والغناء



ومن ثم عيد الربيع وهو إج�الً عيد هادئ يجتمع فيه شمل األرسة وينهمك 

جميع يف إعداد الفطائر الشهية والسمك وتزي� البيت بالزهور والرياح�، ال

... عىل غرار عيد شم النسيم ولكن بغ� بصل أو فسيخ

ويف أوقات الراحة يلعب الصينيون الشطرنج إال أنه شطرنج عىل الطريقة 

الصينية التي تختلف عن الشطرنج العادي، والصغار �يلون إىل لعب الورق، 

ر الباص يف الطرقات املؤدية إىل املدينة، يلعب الشباب لعبة تشبه الداما وبانتظا

. يرسمونها فوق الرتاب

 بينغ-(إال أن التجذيف يظل التسلية األكرث انتشاراً إىل جانب لعبة الطاولة 

... التي يعترب الصينيون أبرع من �ارسها) بونغ

 

املَرأة 

يف مظهرها تشبه الرجل إىل درجة  وهي.. املرأة يف الص� عضو عامل مثل الرجل

... البنطال الطويل الواسع األسطوا� نفسه... كب�ة

. والقميص الشورت، الكم القص� ذو اللون األبيض غالباً، هو نفسه

والحذاء الق�يش أو املطاطي هو نفسه، حتى صدر املرأة الصينية ال يبدو نافراً 

. إال يف القليل القليل



 نعومة من وجه الرجال إىل حد ما، إال أنه يكاد يكون هو والوجه، وإن بدا أكرث

... نفسه، فال مساحيق وال ألوان وال أطواق وال أقراط وال حيل

إال أن املرأة تحتفظ بشعرها، ولكن بال تصفيف، وال تلميع، غ� أن طريقة 

. الضف�ت� التقليدية ال تزال هي السائدة ب� النساء وال سيّ� ب� الفتيات

تان تتدليان عىل الظهر حتى الخرصين أو الركبت� وتربطان برشيطت� من ضف�

... الق�ش األبيض أو امللون عىل شكل فراشت� كب�ت�

واملرأة مثل الرجل تلبس البنطال الشورت وتس� يف الشارع إىل عملها، تركب 

احة الدراجة يف األسواق، وتحمل ما تشرتيه بيديها، وتعرب األنهار العظيمة سب

. مع الرجال

تلبس نساء كث�ات التنورة الواسعة التي تنسدل إىل ما تحت الركبة بكث�، ومع 

ذلك فهي تنورة قامتة غ� ملونة وغ� براقة، كأ�ا هي قطعة من ثوب راهبة، 

وإذا ما بدت بعض التنان� ملونة فهي قليلة، ومن ثم فإنها ألوان داكنة، أو 

... سوداء وبيضاء

كال  سيدة تلبس التنورة الصينية الحريرية التقليدية التي تشق منوقد تشاهد 

أو الجانب� إىل ما فوق الركبة، إال أنه منظر يبدو نادراً يف غ� الحفالت 

... االجت�عات الكربى



أما السيدات ذوات القدم الصغ�ة التي كانت تحرش يف قوالب خاصة فلم 

. أشاهد منهن غ� سيدة أو سيدت� عجوزين

ك� يعمل الرجل من كناسة يف الشارع العام إىل صاحبة قارب ملرأة تعمل، ا

تنقل املتنزه� عرب البح�ة أو النهر، إىل صاحبة عربة تجرها بكتفها محملة 

إىل عاملة يف الفندق أو املطعم ... بالخضار أو األعشاب أو قطع الحديد والفحم

ولة فكرية أو سياسية عن إىل طبيبة  إىل مهندسة يف أعظم املصانع إىل مسؤ

... قرية أو مدينة أو حتى عن الوطن كلّه يف مجلس الشعب

تبدو املرأة الصينية شجاعة واثقة من نفسها، ال تغامر وال تخاف، جادة ال تقبل 

املزاح وقد ال تبتسم إال للرضورة، ولذا فإنها تبدو غالباً بوجه صارم وأحياناً 

 العامالت هن يف سن الشباب الجامعي أي بعين� مجهدت�، بالرغم من أن أكرث

... يف العمر الذي اصطلحنا عىل تسميته بعمر الورود

ولذا فقد أحس الذين اعتادوا حياة املجتمعات الغربية بأنهم يعيشون يف أجواء 

. مل يألفوها

كانت املرأة قبل التحرير جارية، خاضعة ألوامر زوجها خضوعاً أعمى ومن ثم 

... ابنها البكر يف حال وفاة زوجهافهي خاضعة ألوامر 

وكانت سياسة الثورة تستند يف كفاحها ضد االستع�ر والرجعية إىل املحروم� 

املوتورين واملعذب� يف األرض، وكانت املرأة من أشقى املخلوقات وأشدها 



اشتياقاً إىل الحرية واالنطالق والعمل، ولذا فقد تجاوبت مع الثورة تجاوباً 

ت بدورها سواء يف الكفاح املسلح أو األدب والفكر والتوجيه عظي�ً، وقام

بنجاح كب�، حتى بدت يف كل املرسحيات التي شهدناها متثل دور القائد البطل 

... واملنفذ الجريء الذيك

. البطل فيه فتاة: الفانوس األحمر

. البطل فيه والقائد فتاة: والحرس األحمر فوق البح�ة

. كلهن فتيات :وفصيلة النساء الحمراء

... هي أيضاً فتاة: وذات الشعر األبيض

ومن ثم فإن الج�ل ليس رشطاً إن والبطولة هنا هي بطولة كفاح وقيادة 

... وجد

دور عظيم أيضاً، إنهن يرددون بيت ) الدفاع الشعبي(وللنساء يف امليليشيا 

: الشعر الواسع االنتشار من قصيدة للرئيس ماو

". بزاتهن العسكرية، أكرث من الحرير والديباج إن نساء املليشيا يحبنب"

وبالفعل فقد رأيناهن يف كل مكان يستقبلننا بالسالح، ويؤدين الرقصات 

الج�عية اإليقاعية بالسالح، ومن ثم يشرتكن يف مناورة بالذخ�ة الحية، 

).. 75(فيستعملن البندقية والرشاش ومدفع الهاون واملدفع من عيار 



       *   *    * *

ولقد الحظت يف جولتي الواسعة يف الص� قلة من النساء الحوامل ب� املالي� 

أن املرأة يف : اللوايت كن يقفن عىل أرصفة الشوارع مرحبات، وسألت فقيل يل

املدينة بدأت تعي مشكلة النسل ومن ثم فقد بدأت تتحكم بها أما يف الريف 

... فال يزال األمر إج�الً عىل الطبيعة

 

وتََقاليد  عادات

يف القضاء عىل اإلقطاع والرجعية وسحقه� سحقاً  ظلت الثورة حازمة حاسمة

بال هوادة، إال أنها ظلت مرنة متساهلة مع بعض عادات املجتمع القديم 

طة أن ال الشعب يف أن يحب ما يحب ويكره رشيوتقاليده مستندة إىل حق 

ال يعيق تقدمه، بل رمبا  ييسء هذا الحب أو هذا الكره إىل املنهج الثوري وأن

". الطابع الصيني"حرصت الثورة وشجعت عىل الحفاظ عىل 

الضف�ة شائعة وعندما تقص فتاة ما ضف�تها لتعطي لشعرها شكالً حديثاً، أي 

.. حديثاً بال تصفيف وال تلميع، تبدو مرتبكة خجولة

. ة الصينيةاألكل بالعيص، شائع أيضاً، سائد وقلّ� استعملت الشوكة عىل املائد



األطفال يلبسون طوقاً متوارثاً من الفضة حتى سن محددة، وال نزال نحن 

وبعض هؤالء األطفال ... أي أصبح رجالً صغ�اً " شب عن الطوق"نستعمل تعب� 

. يلبسون بنطاالً مفتوحاً من األمام حتى الخلف

اعتمد الطب الصيني له كلياته ونظرياته يدرس إىل جانب الطب الحديث ورمبا 

. عليه االعت�د األسايس

... املوىت يدفنون يف الحقل، ورؤوسهم متجهة نحو الجنوب

امليزان الصيني، طريف، يتألف من كفة واحدة، معلقة بقضيب أفقي مرقم 

ترقي�ً دقيقاً، أو باألحرى منقط، يعلق به عيار من الحديد مشدود بخيط ، 

يب األفقي، وهو غالباً صغ� يع� الوزن بتقد�ه أو تأخ�ه فوق نقاط القض

.. ويحمل بيد واحدة

اآللة الحاسبة الصينية تتألف من صفوف من الكرات الخشبية بحجم حبة 

البندق متحركة ضمن أسالك، تتالعب بها أنامل البائع أو املوظف بخفة لتعطي 

. األرقام املطلوبة برسعة ودقة

... عيد الربيع هو عيد شعبي ورسمي يحسب بحساب القمر

الرياضة، وإن أدمجت بالتمرين عىل األسلحة، تظل من تقاليد املجتمع، حتى 

املوظفات يف بعض الدوائر يقمن بالتمرينات الرياضية يف الباحة املطلة عىل 

.. الشارع قبل العودة إىل العمل



ولعّل أبرز ما حافظت عليه الثورة وعالجته معالجة دقيقة وحكيمة وعميقة 

.. مي ملناطق الص� املختلفةوهادئة هي الطابع القو

ففي الص� نجد خمساً وخمس� قومية معرتفاً بها تبدأ بتعداد يصل إىل سبعة 

.. مالي� وينخفض حتى خمس�ية نسمة

يف الش�ل الغريب ) املسلم� االيغوري�(للقوميات الكب�ة مثل السينكيانغ 

، لهذه )ماليف الش(واملغول ) بوذيي الجبال الغربية الجنوبية(والتيبت 

القوميات الكب�ة ولبعض القوميات األخرى حكمها املحيل، فهي مقاطعات ذات 

استقالل ذايت لها لغتها املحلية وجرائدها املطبوعة باللغة املحلية ومعامالتها 

املكتوبة باللغة املحلية، وعاداتها وتقاليدها املحلية، والفولكلور املحيل، حتى 

. ة لل�ركسية ال يزال يسمح بهااملعتقدات الدينية املنايف

كل ذلك رشيطة الوالء للثورة، وللدولة، وللحزب، والتقيد باملناهج والخطط 

... االجت�عية واالقتصادية والسياسية التي ترسمها الدولة

يف بك� زرنا أحد جوامع املدينة كان جامعاً لطيفاً يطل عىل الشارع الرئييس فيه 

.... نه ال �تلئ باملصل� إال يف مواسم األعيادجهاز واف من املوظف� إال أ

أما املناطق اإلسالمية نفسها فإننا مل نصل إليها ولذا فإننا ال نستطيع أن نتحدث 

عنها بأكرث م� عرفناه، أما املسيحية فيبدو أنها انحرست عن الص� الشعبية 



الذي يستعر يف ألسباب سياسية وتاريخية وال سيّ� بسبب العداء املرير الحاقد 

.. قلوب الصيني� ضد األمريكان

ويف خانشو زرنا معبداً رائعاً جداً وغنياً جداً من معابد البوذي�، استقبلنا رئيس 

الرهبان بعباءته الشفافة السوداء ورأسه الحليق، وسار معنا يرشدنا ويرشح لنا 

. بين� وقف بعض الرهبان اآلخرين ينظرون إلينا من بعيد

ب الحكومة عىل ترميمها هذا املعبد واعتنائها به، وعندما سئل ع� شكر الراه

: إذا كان املصلون البوذيون يرتددون عىل املعبد أجاب باس�ً 

.. كث�ين" زواره"إن املكان جميل، واملعبد جميل فال عجب إذا كان 

يقرأ الزائر فوق بعض الواجهات وباللغة العربية وبالخط " ووهان"يف مدينة 

: ويف واجهة أخرى اآلية " دكان الطعام املسلم" العريب

.." يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم" 

ويف معهد القوميات املركزي يسمح للطالب املسلم� بأن يتناولوا طعامهم يف 

. مكان يخصص لهم

لألقليات فإنه يشجع تشجيعاً واضحاً وتقدم برامج منه " القومي"أما الفولكلور 

.. أكرث الحفالت العامة إن مل نقل فيها كلهايف 

 التيويف الحفالت العامة، كث�اً ما بدا بعض الصيني� بثيابهم املحلية التقليدية 

.. تؤلف مبجموعها متحفاً رائعاً وفريداً من األزياء



حتى العملة الصينية فإنها تحمل كتابة بلغة القوميات الكربى وحروفها ومن 

... يت تكتب بالحرف العريببينها األيغورية ال

يهتم الصينيون اهت�ماً ملحوظاً بالنظافة حتى يستطاع القول بأن الص� قد 

.. قضت عىل مشكلة الذباب، ليس باألدوية فحسب بل وباملكافحة الفردية أيضاً 

، والساحات كل بيت محصن ضد الربغش أو البعوض بستائر أو ناموسيات

.. العامة والشوارع دامئاً نظيفة

وقد يوضع تحت ذيل الحصان كيس لتبقى الشوارع التي �ر بها نظيفة، 

... كن يلبسن الك�مات البيضاء) الجياليت(العامالت اللوايت كن يقدمن البوظة 

األسنان تنظف كل يوم ويبدو أنه تقليد قديم، إذ تروي كتب األدب العريب أن 

ة ألنه مل يكن يعتني إحدى الجواري الصينيات رفضت أن تبقى إىل جوار الخليف

... بنظافة أسنانه

     *   *   *   *

اشتهر الصينيون برقة الطبع، فاالبتسامة الصينية، ومن قبل االنحناءة الصينية 

مرضب املثل، وأبرز دليل عىل رقة أذواقهم هذا الفن الرائع املدهش يف 

القديم،  املنحوتات واملطرزات والرسوم، التي اشتهروا بها وحافظوا عليها منذ

... ومن ثم هذا الشعر الرومانطيقي الذي سبقوا به رومانطيقية أوربا بألف سنة



الصدق واألمانة خربناه� بأنفسنا خالل هذه الرحلة، واستعدنا يف أذهاننا ما 

رواه ابن بطوطة عن ط�نينة املسافرين والتجار يف بالد الص�، وقد الحظنا أن 

... افآت والبخشيشالخدم ال يقبلون أي نوع من املك

ومع األمانة والصدق تربز ميزة التواضع التي قد تغلف يف أحيان كث�ة معا� 

.. االعتزاز والفخر

يف الطائرة، يف القطار، يف السيارة، يف الفندق، يف املطعم، يف املصنع، يف البح�ة، 

ب� ويف كل مكان كنا نسمع دامئاً التعا.. يف املدرسة، يف املرسح، يف الكومونة

هذا ما استطعنا أن "أو " ال نزل مقرصين ولكننا نجهد نحو األفضل"املتواضعة 

"... نحققه وإنه ليسعدنا أن تقدموا لنا مالحظاتكم

ويبدو أن الصيني� مغرمون يف هذه الفرتة، بالنقد، وال سيّ� النقد الذايت، إنهم 

إنهم يرون  يحرضون أنفسهم ويشجعون غ�هم من األصدقاء طبعاً، عىل النقد،

صالح األخطاء، ويعتربون النقد يف ذلك الطريق الصحيح من أجل التقدم وإ

الذايت أساساً من أسس الرتبية االجت�عية التقدمية التي تفضل أي نوع من 

.. أنواع العقاب أو الزجر

يشاع أن ال محاكم وال سجون يف الص�، والحقيقة أنه يوجد محاكم ويوجد 

سجون إال أن أسباب الجر�ة الجذرية قد أزيلت، فال خالف عىل ملكية أو عقار 

األرض مشاع للجميع، واملساكن ال تؤجرها إال ... أو ديون، وال منازعات غرامية



ثم فإن الزواج ميسور،  الدولة وال يسمح ألي إنسان أن يدين ويستدين، ومن

.. مبسط، بعكس الطالق الذي يظل صعباً إن مل يكن مستحيالً

املشاكل الصغ�ة تحل يف مكان وقوعها، تارة عن طريق الرشطي، وغالباً عن 

طريق لجنة القرية أو الحي، الرضر املادي يعوض باملادة والتأديب تتواله 

يعطل عن العمل إال لرضورة الج�عة بالتوعية واإلرشاد فال يسجن اإلنسان و

.. اجت�عية شديدة الخطورة

الدفاع عن املتهم أمام املحاكم يتم بتكليف املحام�، كل بدوره، إال أن املحامي 

ال يرتهب ملهنة املحاماة، وإ�ا تكون مهمته مؤقتة، ومن ثم فإنه يعود إىل عمله 

. .األسايس مهنته األساسية التي هي أي يشء آخر غ� املحاماة

 

الَعَمل َرشف َوَواجْب 

الص� أشبه ما تكون بخلية النحل، فالذكور الكساىل الذين ال يعملون يشبهون 

اإلقطاعي� املستغل� ومثل� يفتك القف� بهم كذلك فعل الشعب العامل 

.. باإلقطاعي�

كل الناس تعمل وتتحرك، من الطفل حتى الشيخ الذي يكاد يكون عاجزاً، 

ب والقش واملاء وروث الدواب س�داً للحقول والشيخ الصغ� يحمل الحط

.. يعتني بالحفيد يف نزهة صغ�ة أو يقطف الخضار أو يصنع قبعة



وللصيني� َجلَد عىل العمل املستمر، قد يصلون الليل بالنهار ك� حدث يف هذا 

 املؤمتر الطارئ، لقد تعبوا وأتعبونا بال راحة أحياناً وال توقف، يبدو أن ذلك ليس

من طبعهم فحسب وإ�ا هو مراس ومران أيضاً حتى السيدة لوش�، زوجة 

، أثبتت أنها تستطيع أن تتحمل 1936الشاعر والكاتب الكب� الذي تويف سنة 

أغنية "العمل والسهر بهمة الشباب، والسيدة يانغ ماو، مؤلفة الرواية املشهورة 

طويلة الالهبة، ظلت تبدو نشيطة رغم التعب يف هذه الرحلة ال" الشباب

والرتاجمة من الجنس�، والذين رافقونا وسهروا عىل ومثلها كان كل األدباء 

... راحتنا طوال أربع� يوماً أو تزيد

الذي يغدو مع  عىل الحقل أدركنا كم هو جلود هذا الفالح وإذا ألقينا نظرة

صياح الديك ويعود مع النجوم إىل بيته أو كوخه، والذي يظل طوال النهار 

يغرف املاء بدلويه أو يحرك الناعورة بقدميه أو يزرع شتول الرز واحدة يف 

.. الحقل املوحل

وكم هو صبور ودقيق هذا الفنان الذي ينحت الخشب أو الحجر أو العاج 

برة غاية يف الدقة ن حرير كخيط العنكبوت وبإز بخيط موهذه الفتاة التي تطر

والتي تستعمل يف تطريز الوجه مثالً، أكرث من خمسة عرش لوناً يكاد يحسبها 

. الرايئ لون� أو ثالثة



هو يعرتف . ومع فضيلة العمل الجلود يتحىل الشعب الصيني بفضيلة االقتداء

ومن ثم السبق، ومع ة سابقيه ويقر لهم بذلك إال أنه يصمم عىل اللحاق بأسبقي

... ذلك فإنه يظل يعمل عىل األخذ بيد املتخلف� وتدريبهم

: يف كل مكان تقرأ مثل هذا الشعار املكتوب بحجارة كلسية فوق سفوح الجبال

تعلموا من ). الكومونة الجبلية التي تعترب مثالية يف الص�(تعلموا من داجيه 

..  ومن... الفنانة ومن تعلموا من فالن العامل ومن فالنة... سايش يي

يف الصحف، يف املجالت يف النرشات الداخلية، يف األفالم، يف املرسح، تنمو روح 

... االقتداء، وروح التنافس الع�يل الج�عي

ملاذا ينجح غ�نا وال ننجح . ومع روح االقتداء تنمو روح االعت�د عىل النفس

.. نحن؟

اء، ومن ثم فإننا لسنا أقل تحمالً يجب أن نجد، أن نبدع، ألننا لسنا أقل ذك

. للمتاعب

واالعت�د عىل النفس يسمح باإلبداع واالخرتاع فاملهندسون الصينيون توصلوا 

.. باإلبداع الشخيصإىل املطرقة التي تضغط اثني عرش ألف طن 

املكابس التي �كن سكبها مرة واحدة، سكبت عىل دفعات ومن دفعات ومن 

مبتكرة مل يسبق لها مثيل واستعملت يف رفع اآلالت ثم فقد تم لحمها بطريقة 

.. الضخمة التي استعملها منذ آالف السن� بناة هياكل بعلبك وأهرام الجيزة



إذا مل تتوفر ) البامبو(واملياه تجر من مسافات داخل أنابيب قصب الخيزران 

... األنابيب املعدنية

. بانتظار وصول املضخاتوالناعورة التي تدار باألقدام تعترب إبداعاً 

ومل  الغذاء اليومي الرئييس – وإذا خصصت املساحات الشاسعة لزراعة الرز –

تخصص املساحات الكافية للقطن فيمكن الوصول إىل القطن الصناعي 

.. باملعالجات الكي�وية وإن ظل غايل التكاليف

ترش الدراجات وبانتظار اإلنتاج الكايف من املحركات، ومن ثم توف�اً للوقود، تن

العجالت التي تقوم بدور سيارة والدراجات الهوائية الثالثية  ية العاديةالهوائ

". تاكيس"األجرة 

من فسائله وبراعمه : تصنع منه ألف حاجة وحاجة) البامبو(قصب الخيزران 

الغذاء ومن خشبه صناعة السالل والقبعات والستائر، واملزهريات، واملقاعد، 

.. الثخينة أعمدة البيوت والسقوفومن أعواده 

حيث وجدتم يجب أن تعيشوا، أن تقهروا الطبيعة، احفروا بأيديكم خزانات 

". ومساكن أيتها الحكومة نريد مدارس"املياه يف الجبال قبل أن ترصخوا 

... ومثل هذه أمثلة ال تحىص

     *   *   *    *

... لنا حديث عنهولعّل أبرز ما تتسم به الحياة الصينية هو النظام و



أما الحديث عن العالقات ب� الجنس� فقد رأينا مظاهر من هذه العالقات إال 

. مل نستطع أن نلم بكل ألوان الحياة الصينية" املتحركة"أننا يف رحلتنا 

حالة االستنفار التي تحياها الص� ال تسمح ومع ذلك فإن حالة التعبئة العامة، 

...". اعتزل ذكرى الغوا� والغزل"املشهورة  بغ� الجد متشياً مع الالمية

ال يسمح  يف دور األم- القبلة يف األفالم والتمثيليات ممنوعة حتى األم –: مثال

.. لها بأن تقبل ولدها

الزواج ميسور مبسط وكل .. األغا� العاطفية ال تسمع فال مجال للتنهد والتبايك

نشاهد من مظاهر السائدة، ومل تتناىف مع روح الثورة " للتسلية"عالقة غرامية 

غ� تعليق �امت� من ورق عىل باب العروس أو تقديم " الشوق والغرام"

.. هدية

الرقص، غ� الفولكوري، مل نشاهده ومل نسمع به، فال مخارصة وال تهادي عىل 

... الصاخبة" الجاز"األلحان املوسيقية الناعمة، أو لحون 

حتى الطبيعة نفسها " جيا الجنسسيكولو" األدب الصيني الحديث ال يلتفت إىل

الربيع والخرضة والج�ل ال تشكل إال إطاراً للموضوع األديب، إن كل عمل أديب 

. ينظر إليه من خالل نتائجه العملية

... التي يقدمها للمجتمع؟" الخدمة"ما هي 

.. ما هو املردود التقدمي الذي يعطيه؟



ن يف حديثنا عن الثورة الثقافية، سوف قد يبدو هذا غريباً بالنسبة لنا، إال أ

. نحاول أن نوضح ما لهذا االتجاه الثقايف من مربرات وما عليه من تحفظات

     *  *   *   *

وبعد فهل يبدو الشعب قانعاً راضياً سعيداً يف هذه األجواء واملستويات التي 

يحياها؟ 

املعتمد  كل مالمح الحياة هناك يسودها التقشف والعمل الجدي الدؤوب،

حتى اآلن ويف املناطق التي زرناها عىل العمل العضيل بدرجة واضحة، العمل 

.  الصبور املتفائل

. الثياب بسيطة

... ال حيل وال حرائر وال أجواخ

.. الطعام وإن كان كافياً إال أنه ليس متنوعاً مبا فيه الكفاية

تزال نسبياً  ية الاملساكن ال تزال، يف الغالب قد�ة والع�رات الشاهقة العرص

... قليلة

مل تبلغ بعد املستوى .. والكهرباء والطرقات الربية والجسور مياه الرشب

... العاملي



الصينيون الذين يعرفون العامل الخارجي يعرفون بهذا ويسعون إىل تحس� 

إال أنه من اإلنصاف أن ال تكون املقارنة ب� الص� وب� ... املرافق بكل جد

األوربية املتقدمة والتي مىض عىل تحررها االقتصادي والسيايس عهد الدول 

يف الدرجة األوىل للمواد الخام التي متتصها " بحضارتها"طويل والتي هي مدينة 

 سها، وإ�ا تصح املقارنة من الدول املتخلفة أو املستعمرة، ومن بينها الص� نف

. د التحريرب� عهدين الص�، عهد ما قبل التحرير وعهد ما بع

عام التحرر الكامل �كن أن يكون الخط الذي يحدد مدى التقدم 1949إن عام 

.. يف الص� واتّساع اإلنجازات وعمقها

ومع ذلك فإن املسؤول� الصيني� يعدون بأن يتخطوا مرحلة املقارنة ب� 

الدول األوربية وال سيّ� مع الواليات عهدين يف الص� إىل مرحلة املقارنة مع 

. املتحدة األمريكية

أن ينجح فسيكون له آثار إن هذا التحدي، إذا سمحت له الظروف العاملية ب

عىل املستوى الوطني الصيني بل وعىل املستوى العاملي أيضاً ونتائج ال 

.. وبالدرجة األوىل

       *    *   *    *

 

 



الضياَفة 

.. لك فن قائم بذاتهالص� املشهورة الكرم وحسن الضيافة، ولهم يف ذ من تقاليد

ففي املطار أو محطة القطار يستقبلك املوظفون الرسميون ببزاتهم ذات اللون 

الرصايص أو األسود والقبات املغلقة ومن ثم يتقدم صف طويل من الفتيات 

والفتيان الصغار يربطون العقدة الحمراء، شارة الطالئع، حول أعناقهم، يقدمون 

 العسكرية ويرافقك أحدهم أو إحداهن حتى باقة من الزهور، يؤدون التحية

... قلك إىل الفندقالسيارة الكب�ة التي سنت

ويف الطريق ما ب� القطار والسيارة يتفنن الشباب والشابات بشتى مظاهر 

الذي يبدو تقليداً شعبياً، الوجوه " املاكياج"الرتحيب، وأبرز هذه املظاهر هو 

بالكحل الذي تسميه  والعيون تزينيق حتى خدود الشباب، تغطى باملساح

كتب األدب العريب األمثد ويلمع الشعر ويصفف وتطىل الشفاه باألحمر، ويلبس 

.. الحرير امللون الرباق

. الفتيات والفتيان كأنهم من عامل سحري آخرفتبدو 

. واملستقبلون واملستقبالت يؤلفون دامئاً فرقاً لكل منها طابعها

الطبول األسطوانية املعلقة إىل أكتافها وترقص عىل  هذه فرقة من الفتيات تقرع

.. نغ�تها باسمة محيية والعرق يكلل جبينها



وهذه فرقة ترتدي أفخر الثياب الفضفاضة املرشقة تلوح بالزهور امللونة 

. الطبيعية حيناً واالصطناعية أحياناً أخرى

ر طبيعية وهذه فرقة ترش عىل الضيوف أوراقاً ملونة ناعمة هي تويجيات زهو

.. حينا وفتات من الورق امللون املعطر حيناً آخر

... وهذه فرقة تلوح باألعالم

ملونة تت�وج تحت أشعة الشمس راسمة وهذه فرقة ترقص مبناديل حريرية 

... يف الهواء دوائر وخطوطاً سحرية رائعة

... وهذه فرقة غناء

س� فوق وهذه فرقة تدق الطبل الضخم وهو عىل شكل زير أو صندوق، ي

عجالت من مطاط وتدور فوقه رسوم لرؤوس متثل كل األعراق البرشية بألوانها 

وأزيائها التقليدية متحدة مت�سكة وإىل جانب هذه الطبول تدق الصنوج 

النحاسية فيرتدد صدى رنينها يف األجواء، وكث�اً ما شاركت أنغام الرباب واملزمار 

. يف مثل هذه االستقباالت

هذه املظاهر املرحبة القفزات البهلوانية املرحة، واألسد الهائل وأطرف ما يف 

الذي يرقص وهو يهز لبدته أو ذيله، ويفتح شدقه وينام مغمضاً عينيه أو يقفز 

وليس هذا األسد سوى شاب� يغطي ... غاضباً يكاد يحطم كل ما حوله

... ءجسميه� هيكل من الصوف يشبه األسد وله� يف ذلك براعة تستحق الثنا



. وعىل جانبي الطريق تقف املدينة أو القرية مرحبة هاتفة

إىل جبل لوشا� خيل إىل أن البلدة بأرسها ففي بلدة جيوشان مثالً يف الطريق 

من الرضيع حتى العاجز قد وقفت عىل جانبي الشارع الذي امتد أكرث من كيلو 

يحملون  مرتين تهتف أو تلوح حتى أن بعض األوالد أو الشيوخ خرجوا وهم

... بأيديهم طاسات الرز

ويف الطريق الريفي كانت أعالم الطالئع ترفرف، وفرق املليشيا النسائية تقف 

... محيية وهي تشد بنادقها إىل أكتافها

يف شاوشان كان االستقبال بال زهور وال ألوان، ولكنه كان يف مظهره الطبيعي، 

و هرعوا من الحقول بثياب ويف منظر األطفال الذين خرجوا من البح�ة حفاة أ

. العمل كان أيضاً تعب�اً عميقاً عن الرتحيب القروي العفوي

عيد محيل تجتاز فيه فرق األهايل نهر اليانغستي سباحة، " ووهان"ملدينة 

.. يشرتك فيه الجنسان من سن الثامنة حتى الست�

حددت املدينة ثا� يوم لوصولنا عيداً الجتياز النهر، فازدانت الشطآن باألعالم 

والالفتات والبالونات امللونة، وتهادت السفن التي تحملنا يف حلة من األلوان 

املت�وجة ويف أجواء املوسيقا والهتافات واألناشيد وترددت يف األجواء من كل 

حيي الضيوف، وانطلق آالف السابح� ناحية الصافرات الحادة أو املبحوحة ت

والسابحات ليقطعوا مسافة ترتاوح ب� الكيلو مرت وبضعة كيلومرتات، وقد 



سمعنا أن عىل هؤالء السباح� أن يحافظوا دامئاً عىل تشكيالت نظامية محددة 

هم فرق عسكرية تقطع النهر يتقدمهم حملة األعالم، الذين يسبحون بيد كأ�ا 

الحمراء بيد، يف ح� امتأل النهر الواسع املنساب بلونه األحمر  ويرفعون األعالم

الوردي، بشتى املراكب الرشاعية والبخارية التي كانت كلها مزينة بالالفتات 

.. واألعالم والصور، ومن ثم بعدد من مراكب اإلسعاف واإلنقاذ

ن ويف الوقت الذي كنا نجوب فيه النهر فوق مراكبنا البخارية السياحية، كا

الثالثة والسبع� يجتاز النهر سباحة ال ليؤكد للعامل أنه ال  يفالرئيس ماو وهو

. وإ�ا للمحافظة عىل تقليد ريايض اعتاده" الترصف"يزال حياً أو قادراً عىل 

وباملناسبة فقد روي لنا يف مدينة شانغشا أن الرئيس عندما كان طالباً يف دار 

يأخذ كل يوم وبال انقطاع يف الصيف والشتاء املعلم�، ومن ثم معل�ً فيها، كان 

عىل السواء ح�ماً من ماء أحد اآلبار يف املدرسة، ومن ثم ح�م شمس أو ح�م 

... يف انطالقة نحو الريف" ح�م هواء منعش"يف الشتاء أو " مطر"

فوق البح�ة كانت حل�ً من األحالم، ذكرتنا " ليلة ساهرة"ويف خانشو أقيمت 

أضواء، ألوان، موسيقا، أناشيد، غناء، رقص، ألعاب : ليلة وليلةبأساط� ألف 

... نارية، ولكن بال رشاب وال مجون

.. تحت ترصفنا مثانية أيام ب� ووهان وشانغهايقطار الديزل الخاص بقي 

.. الطبيب �ر ويسأل عن الصحة



... الرتج�ن أو املرافق �ر ليطمنئ عن ضيفه

... والبطيخ حتى الغرفةعامل القطار يقدم الشاي 

صحن الفواكه، علبت� من الشاي : يف الفندق باإلضافة إىل وسائل الراحة نجد

اير مع الكربيت، ن املاء الساخن أو البارد علبة سجم" ترمس"األخرض واألسود، 

محربة زرقاء وحمراء، ريشت� للكتابة، قل�ً كب�اً نصفه أزرق ) تقويم(روزنامة 

... ت أوراق مكاتيب والتلفون والراديوونصفه أحمر، مغلفا

وجدنا أمامنا يف الفندق دليالً موجزاً ملوناً مصوراً مع ) عدا بك�(يف كل املدن 

. خريطة توضيحية للمدينة

ويف شانغهاي وجدنا تفصيالت أكرث عن األماكن التي سنزورها ومواعيد زيارتها 

ضافة إىل كلمة ترحيب وعن الحفالت التي سنحرضها وموجزاً عن مواضيعها باإل

... لطيفة

كانت كل مدينة أو مصنع تقدم للزائر هدية تذكارية من شعار يعلق فوق 

مراعية يف ذلك .. الصدر إىل لوحة جميلة من طوابع الربيد أو النسيج إىل ساعة

... أن تكون الهدية رغم خفة وزنها معربة لطيفة

وشان سمك طازج من ويف كل مدينة تقدم ألوان من األطعمة املحلية يف ل

. أو ضفادع ضخمة من خصائص جبل لوشان" بويانغ"بح�ة

... ويف بك� البط البكيني الشه�" السالحف"يف شانغهاي تقدم 



وللصيني� فن يف ترتيب املائدة وتزيينها براعة مدهشة، البطيخ املستطيل الذي 

لواناً من يتحول إىل مركب بدفَّته ورشاعه يحمل أ" النمس"نسميه يف بالدنا 

الطعام والبطيخة املستديرة وعاًء للشوربا، والفجل يتحول إىل ورود وفراشات، 

وعجة البيض تقدم عىل شكل سمكة، واملقبالت طاووس يزهو بشتى أشكال 

.. الريش وألوانه وكلها من رشائح اللحم والبيض

فته لقد روى لنا من سبقنا يف زيارة إىل الص� الكث� عن كرم البلد وحسن ضيا

. إال أن الذي خربناه بأنفسنا يظل أعظم

ك� أن االهت�م والعاطفة والرعاية، التي حبانا بها رفاقنا من األدباء والرتاجمة 

... واملرافق� سيظل لها يف نفوسنا أطيب الذكريات وأجمل التقدير

       *   * *   *

 

طَرائِف 

واإلبداع، ومن ثم ألنها عامل قائم الص� بلد الطرائف ألنها بلد الفن واملهارة 

أو باألحرى  دبذاته ال يعرف عن حقيقته الناس إال القليل وما يروى عن هذا البل

هذه القارة فيه كث� من املغالطات الغريبة التي طاملا عانينا نحن العرب منها 

... وال نزال نعا�

... من طرائف الص� وغرائبها نبع النمر يف ضواحي مدينة خانشو



تنساب مياه هذا النبع مرتقرقة صافية يف ممر ضيق ظليل لطيف ب� جبل� 

تعلوه� الخرضة الدامئة، وقد خيل إيل أنني أس� يف وادي الربدو� يف زحلة قبل 

يا جارة "أن تغمره هذه املقاهي املتالصقة وأنني أسمع من بعيد أصداء 

"... الوادي

ة يف الت�سك غريبة، فهي ترتفع من خصائص مياه هذا النبع أن لذراتها ميز

فوق حافة الكأس بضعة ميليمرتات فتشكل قنطرة شفافة دون أن تنسكب عىل 

... األرض

تكتب بالحرف العريب، ومن ثم فإن الحرف ) لغة املسلم�(اللغة األيغورية 

.. العريب يقرأ فوق قطع العملة الصينية الورقية

املالكة يف القرن� السابع عرش وكذلك نجد أن خاتم العائلة اإلمرباطورية 

والثامن عرش والذي هو عبارة عن مربع ضلعه يزيد عن خمسة عرش سنتمرتاً 

نجد أن الخاتم املليك هذا نصفه بالحرف الصيني والنصف اآلخر بالحرف 

. العريب

     *    *   *     *

أي ما يعادل ) ين(أكرب قطعة من العملة الصينية هي ورقة من فئة عرشة 

... بعة دوالراتأر

.. األشكال الغريبة للسكاك� واملقصات وأشباهها تث� االنتباه



مفاتيح اإلنارة بأشكال مختلفة تستدعي أحياناً استع�ل الذهن الكتشاف أرسار 

.. حركاتها

.. امليزان الصيني واآللة الحاسبة الصينية غريبان ولكنه� لطيفان

قم األول هو لليوم والثا� للشهر والثالث التاريخ يقرأ من اليم� إىل اليسار، الر

. للسنة

السنة التقليدية يف الص� هي السنة القمرية إال أن لها طريقة خاصة يف 

الحساب، إذ يكّرر شهر واحد وبالتتايل كل ثالث سنوات أي يف السنة الرابعة، 

وهكذا يرتاوح عيد رأس السنة القمرية أي غرة الشهر القمري ب� شهري كانون 

)... فرباير(وشباط ) يناير(لثا� ا

الولد يف جنوب الص� يعترب أن عمره يوم والدته هو سنة، فمن كان عمره 

... خمس سنوات يف حسابهم هو يف حسابنا يف الرابعة من عمره

الحالق يغسل الرأس مرة أو مرت� باملاء الساخن والصابون بعد الحالقة ثم 

. ينشفه ويرشه بالعطور و�شطه

هد يف رحلتنا إنساناً يس� حافياً، وإن شوهد  يف القليل النادر من يلبس مل نشا

.. حذاء من قش

.. تحمل أرقاماً متسلسلة) كازوز(يف مدينة ووهان الحظنا أن قنا� املياه الغازية 



والجنود املنترصين يلبسون اإلقطاعي الذي كان يف املرسحيات شاهدنا الفالح� 

ون به يف الشوارع، عىل غرار ما كانت تفعله بعض ويطوف" طرطوراً "يستبد بهم 

... القرى، عندنا، مع السارق أو الخاطئ

تستعمل مصباحاً طريفاً رأينا �وذجاً منه يف ) أقصد قلب الص�(ظلت الص� 

مسقط رأس الرئيس ماو يف تشاوشان هو عبارة عن صحن صغ� من نحاس 

" فتيلة"يف الجدار مركز فوق قطعة اسطوانية من الخشب يعلق مبس�ر 

أو ما يسميه القرويون يف لبنان . املصباح قطعة من خشب الصنوبر أو الرشب�

توضع يف الصحن النحايس الصغ� يشتعل رأسها بين� يغمر أسفلها ) لقش(

. الزيت النبايت

الشعر األبيض نادر فالناس هنالك يوخطهم الشباب ولكن قل� يشتعل رأسهم 

ليل القليل عجوز بلحية مسرتسلة بيضاء إال أنها خفيفة شيباً، وإن وجد يف الق

.. شفافة

     *   *  *   *

.. زراعة الشاي زراعة طريفة

تزرع بذوره التي هي يف حجم حبة البندق، ويف السنة الخامسة يبدأ باستغالل 

الشج�ة تقطف أوراقها الخرضاء ثالث مرات يف السنة، يف الربيع والصيف 

.. والخريف



ثالث� عاماً، ثم يرة التي ترتفع يف حدود املرت أو أقل تعطي ملدة تظل الشج

ومن ثم يبدأ باستغاللها يف السنة الثانية ) تجم(تقطع من عىل مستوى األرض 

... أو الثالثة وهكذا

.. الرز يزرع شتوالً باليد وال يبذر ك� هو شائع يف البالد األخرى

ت عىل غاية من الج�ل تزين بعض القاعات أشجار قزمة من الصنوبريا

. والروعة

األلعاب البهلوانية مدهشة وهي تعترب عمالً للرتفيه عن الشعب يستحق 

.. الرعاية الرسمية

العامل يستحق أن يحصل عىل لقب مهندس، بال شهادات جامعية، إذا أثبتت 

... مهارة وكفاءة يف العمل

الثمينة، ويف التطريز املهارة والذوق الفني يف حفر الخشب والعاج واألحجار 

والرسم باأللوان واألصداف والريش والقش وأمثالها تبعث عىل اإلعجاب، حتى 

مغلفات الرسائل تزين زاويتها بالورود أو العصاف� أو املناظر الطبيعية 

... الجميلة

ويف النطاق العسكري ألغيت الرتب يف الجيش وهذا أغرب ما عرفه التاريخ 

. العسكري

. يرون يف ذلك أساساً من أسس إزالة التباين الطبقيإن الصيني� 



قات االستحقا"�نح املتفوقون واملتفوقات من الع�ل والجنود والفالح� لقب 

وهو رشف عظيم يعتز به، رغم التشدد عىل فضيلة التواضع، " الخمسة

واالستحقاقات الخمسة هي بالنسبة للجميع واحدة إال أنها بالنسبة للعسكري� 

. ببعض التفصيالتمتتاز 

: وهذه االستحقاقات بالنسبة إىل الع�ل تتعلق بـ 

 .حسن الفهم السيايس -1

 .حسن إنجاز امله�ت -2

 .حسن دراسة مؤلفات الرئيس ماو واملعارف العامة -3

 .الصالبة -4

 .حسن التطبيق لسياسة الحزب -5

: وهي نفسها تقريباً بالنسبة إىل العسكري� إال أن هنالك تشديداً عىل 

أي ثالث (التدرب، واإلتقان للفن العسكري، وما يدعى بالثالث مثانيات حسن 

العمل الشاق مع : أبرز ما فيها) صفات تتألف كل واحدة منها من مثا� كل�ت

... الصالبة، الجد، الحيوية، التوقد املرونة، يف اإلسرتاتيجية... الحياة البسيطة

البساطة يف املظهر وعدم : ومن أطرف ما �تاز به املسؤولون الصينيون هو

التي ال يرونها رضورية حتى أن " للربوتوكوالت"التقليدية االهت�م باألعراف 

أو يف السفارات وهو  بعض الوزراء قد يحرض يف الحفالت الرسمية الوطنية



حذاء من سيور الجلد، ك� أنني مل أشاهد أي مواطن يف الص� " الشالوخ"يلبس 

ك� أن النساء ال يستعملن ك� يبدو، املشدات  ،)كرافات(يلبس عقدة رقبة 

... الصدرية، وال أي نوع من أنواع التربج

إال أن هؤالء ) اإلخوان(ولهذا يشبه الصينيون يف تزمتهم ج�عة الوهابي� 

.. يقفون يف أقىص اليم� يف ح� يتحرك الصينيون يف أقىص اليسار

يفة، وهي تبدأ باسم العائلة ثم واألس�ء الصينية، عندما ترتجم، تبدو أيضاً طر

باالسم الشخيص، مع العلم بأن املرأة صارت تحتفظ باسم أرستها هي حتى بعد 

. الزواج

 

عبَّاد الشمس يتبَع الشمس 

يف الصباح تلتفت زهور عباد الشمس نحو الشمس املرشقة، وتظل متعلقة بها  

.. تعب من نورها وتنعم بدفئها

الرئيس الشمس، وعباد الشمس هو الشعب، الشمس يف الص� هي ماو، 

. وأحياناً هم شعوب العامل بأرسها

ذلك هو الجو املهيمن يف الص�، وتلك هي الصورة التي ترسم يف األذهان 

والصدور، ومن ثم يف األدب واملرسح والفن والسياسة ويف كل مرفق مرافق 

... الحياة



فهو من آمن بهذا أو اعرتف به كان جديراً بالحياة ومن مل يؤمن ومل يعرتف 

إال أن عقابه هناك ال يؤجل وال يرجأ إىل يوم " كافراً "يقابل ما نسّميه يف بالدنا 

الحساب، ففي الص� تجري كل املعامالت نقداً ومن ثم فإنهم فقد أسقطوا من 

: ون وال يشء خارج هذا الكونحسابهم كل الغيبيات، كل يشء هو يف هذا الك

البنت ذات الشعر األبيض يف " باليه"النشيد الذي نسمعه يف الفصل السابع من 

: شانغهاي هو

الشمس ترشق " 

الشمس هي ماو 

" الشمس هي الحزب

: واألغنية التي نسمعها يف مقاطعة هونان تقول

". ليالً، نهاراً، ونحن نحلم أن نرى الشمس" 

". ع أن يشع دون الشمسإن القمر ال يستطي" 

وأغانيه� " الرشق األحمر" ومن ثم فقد كرّست مقدمة املرسحية والفيلم 

إلخراج تلك الصورة الرمزية لعباد الشمس وهو يتطلع نحو املرشق متشوقاً إىل 

... الزعيم الشمس، الشمس التي ال تغيب" تجيل"الدفء والنور، إىل 



ئيس ماو يف شبابه، أو كهولته، يف دائرة وغالباً ما كان ختام املرسحية صورة للر

... كأنها قرص الشمس تنطلق من حولها وتتدافع األشعة الوهاجة املرشقة

تقدم عىل املرسح يف عزف منفرد عىل " زهور عباد الشمس"ومن ثم فإن أغا� 

: املزمار أو مرت�ة باألبيات التالية

. الرشق يتوهج تحت أشعة الشمس املحرقة

يس تونغ الشمس هي ماوت

.. والزهور تتفتح تحت أشعة الشمس املتوقدة

: ويف معرض جانبي للصور أقيم يف الفندق الذي نزلنا فيه يف بك�، تقرأ

. إن مؤلفات الرئيس ماو تشع مثل املصباح الذي ييضء كل مكان"

". وطن األمج كالنار، فتجلب الرخاء للحمراء تتوهإنها تجعل الراية ال

... مصباح ييضء كل مكانوالشمس، هي أيضاً 

هل حل ماو محل بوذا الذي فشل يف إنقاذ الص� من : ورمبا تساءل كث�ون

... الجوع واملرض والتخلف ويف إنقاذهم من السيطرة االستع�رية املهيمنة؟

الصينيون إىل مسقط رأس ماوتيس تونغ يف تشاوشان ويتجولون " يحج"عندما 

فيه، وعندما �رون بأيديهم عىل حيطان  يف البيت أو الكوخ الكب� الذي ولد

الط� والتنب، ويرفعون أصابعهم ليلمسوا أخشاب السقف أو رساج الزيت 



بفتيلته الصنوبرية، أو يتلمسون املوقد البدايئ من الط� واآلجر املحيل، 

الفأس : ويتفرسون يف أدوات العمل الريفية التي طال جرحت يديه أو كتفيه

... وج، املنجل الثقيلالصدئة، الدلو املزد

والثياب الخشنة من القش التي كان يتقي بها األمطار وهو يرعى العجول يف 

.. ممر جبل تشاوشان

عندما يرون كل هذا، ويلمسون كل هذا، وعندما يتذكرون األيام السوداء التي 

.. عاشوها يف ظل االستع�ر واإلقطاع

.. يف الجوع واملرض والتخلف

ة الكربى، أو يروونها ألوالدهم وأحفادهم، وقد عاشها وعندما يدرسون املس�

جيل حي بأكمله، وعندما يقرؤون مؤلفات الرجل القائد أو يستمعون إىل 

.. إرشاداته

يشعرون بأن شمساً قد أرشقت من الظالم، من العدم، ويحسون بأنهم يف  

... تشوق عباد الشمس إىل الشمس املرشقة ويف توقها إىل الدفء والنور

ماو وإن هو أثبت عجز بوذا عن إنقاذ املجتمع املتخلخل، ومن ثم برش  إن

بانتهاء الهيمنة البوذية عىل الص�، وإحالل العقيدة اللينينية املاركسية محلها، 

الحجرية مغارة  إال أنه مل يجيء مناقضاً للروح البوذية التي تجسدها بالت�ثيل

رادة التواقة إىل الك�ل بالتغلب عىل الجن يف معبد بوذا بخانشو والتي متثلها اإل



ثالث� عقبة، من الجبال والوحوش والتنان� واإلغراءات متحلية دامئاً بالتطلع إىل 

.. األعىل بال خوف وال تردد

". إن من البيان لسحرا"ومن ثم فإن الرئيس ماو شاعر، والعرب تقول 

اثني عرش كيلو وهو قائد عسكري نظري، وعميل، واملس�ة التي قادها مسافة 

مرت أو تزيد س�اً عىل األقدام ويف أقىس الظروف ويف أصعب املمرات والقمم 

الجبلية، الثلجية الرهيبة، وخالل األنهار الهادرة الغادرة، واملستنقعات املاكرة، 

مخرتقاً بالداً وقوميات ال تعرف عنه وعن جيشه إال القليل الحسن والكث� من 

.. يروجها األعداءاإلشاعات املغرضة التي 

..... هذه املس�ة الظافرة تعترب معجزة 

وباألحرى النقادة األديب، وصاحب مدرسة، يف األدب الثوري، هذه , وهو األديب

. املدرسة التي فجرت الثورة الثقافية الحالية

وهو املوجه العقائدي، بل هو يف نظر الصيني� الذين عرفناهم، قمة املاركسية 

.. اللينينية –

.. وهو املعلم

وهو الخطاط الرائع، والذي رسم بيده العبارات الضخمة فوق نصب الشهداء يف 

. ساحة بك� الكربى



العقل السليم يف الجسم : وهو الريايض الذي يعترب تجسيداً للمثل القائل

.. السليم

وهو الزاهد املرتفع عن كل مباهج هذه الدنيا، البادئ بنفسه يف التطبيق 

... الذي يسود الحياة الصينية العميل للتقشف

. وهو الفالح الذي ال يزال يعمل بيديه

.. والجندي الذي ال يزال يتدرب ويدرّب

... والعامل الذي يدخل املناجم ليشارك ويشجع

إن العامل اآلخر يرى يف صورة عباد الشمس هذه شيئاً من الغلو يف عبادة 

. الشخصية

عم بصورة ستال�، ورفع صور لومومبا ويرى أن تزي� املصانع والفنادق واملطا

"... عاش لومومبا"يف بعض القاعات العامة أو يف املرسحيات وقد كتب فوقها 

... يرى العامل اآلخر أن ذلك أيضاً متجيد للفرد

ف� هو رد الصيني�؟ 

: بل إنهم يزدادون تركيزاً عىل " النقد"يبدو أنهم ال يهتمون بهذا 

 .دراسة مؤلفات الرئيس ماو -1

 .اتباع تعاليمه -2



 .العمل مبوجب إرشاداته -3

 .التتلمذ له -4

ومن ثم فإنهم يربزون بكل وسائل اإلعالم مدى تعلق الشعب الصيني، عىل 

: النطاق الداخيل، بالرئيس ماو ومن ثم مدى التعلق العاملي به والتطلع إليه

. يف غرف النوم يف الفندق تعلق قصيدة للرئيس ماو يف إطار بلون الذهب

مدى تعلقهم " منغوليا الداخلية ذات الحكم الذايت"رسح يغني رعاة عىل امل

. بأفكار ماو

وينشد األيغورويون املسلمون أو يسجلون يف متحف تشاوشان بلد الرئيس 

: القصيدة التالية

. إنا إذا توصلنا إىل تحويل مياه األنهار إىل مداد وكل األشجار إىل أقالم "

والرجال جميعاً إىل شعراء 

". �كن أن نعّرب عن عواطفنا تجاه الرئيس ماوفال 

: وهذه أغنية أخرى عنوانها

فلندرس مؤلفات الرئيس ماو 

: وتلك هي �اذج من الشعارات أو الترصيحات التي ترتدد يف أنحاء الص�

... إن الثناء عىل ماو هو تشجيع لنا نحن الصيني�



.. اللينينية األكرث ك�الً إن أفكار ماو هي املاركسية –

... دراسة ماو واجب

... عندما ندرس ماو نستطيع أن نعرف من هم أعداؤنا ومن هم أصدقاؤنا

... ادرس وطبّق أفكار الرئيس ماو العسكرية يف متارين الحربة

... إن أفكار الرئيس ماو هي سالح ثوري بروليتاري ال يقهر

. يشء أفكار الرئيس ماو حقيقة شاملة صالحة للتطبيق يف كل مكان ويف كل

. الطالب، كلّهم يدرسون أفكار  الرئيس ماو.. الجندي.. الفالح.. العامل

ومن ثم فقد ّرصح كل الذين تولوا رشح اإلنجازات أو التطورات الصناعية أو 

.. الزراعية أو الثقافية أو الصحية

والدليل هو الراية الحمراء ... الضوء الذي أنار الدرب.. إن املصدر هو واحد

.. ئيس ماوألفكار الر

رئيس اتحاد الفنان� واألدباء الصيني� يف خطاب له يف ) كيوموجو(وقد حدد 

موقف املفكرين واألدباء ) 1966أغسطس(مدينة شانغهاي يف الثا� من آب 

يجب أن ال نبتعد قيد أ�لة عن أفكار : الفنان� الصيني� بكل حزم يف قول

.. الرئيس ماو

: وعىل الصعيد العاملي



لزائر عىل األغا� الصباحية املتصاعدة من املعمل أو املدرسة أو يستيقظ ا

. القطار لتمجيد الرئيس ماو

الوفود األجنبية التي تقف يف مكتبة الفندق تتصّفح مؤلفات ماو أو تشرتيها 

.. تؤخذ لها الصور وتنرش يف املجالت والجرائد واألفالم األخبارية

: الصور مذيلة بالعناوين التاليةويف ردهة جانبية من الفندق نرشت عرشات 

... يف اليابان يناقشون أفكار ماو

ومثلها صور من الوس، باكستان ، موريتانيا، بريطانيا، تانزانيا، مايل، كونغو، 

.. برازافيل

معرض ملؤلفات الرئيس يف بوغوتا عاصمة كولومبيا ثم صورة لوردة حمراء 

تحدث عنك فإن لين� يف عندما ن"مرسلة إىل الرئيس ماو وقد كتب تحتها 

".. أذهاننا

ألخذ صورة تذكارية مع الرئيس ماو، فقد " ترتيبات"أجريت " ووهان"ويف 

التي كانت تتكهن " املفاجأة"عاشت الوفود ثالثة أيام وهي تنتظر هذه 

بحدوثها ولكن دون أن تستطيع أن تحصل عىل ترصيح واضح من أي مسؤول، 

" موعد هام"ه بقدر اإلمكان رسمية بسبب أن تكون ثيابحتى أنه نصح لبعضنا 

. املخصصة لسيادة الرئيس ببضع ساعات" الفيال"وذلك قبل التحرك إىل 



يف مدخل القرص وزعت فوراً بطاقات تحمل أرقام األمكنة املخصصة لكل ضيف 

.. فوق مدرج يتصدر بهواً واسعاً 

نه العريض أطل الرئيس بقامته املنتصبة الضخمة ووجهه املنتفخ الوردي وجبي

الذي يحيط به شعر غزير أسود وبعينيه الوقادت�، وخطوته العسكرية التي 

. تدق األرض بحزم ورفق كأسد املتنبي

جبان واجب الرتحيب سم ابتسامة الرجل الذي يتجاذبه وارفع يده بالتحية وابت

بالضيف وواجب العودة إىل عمل ال يحتمل أي تأجيل، صافح الصف األمامي، 

.. معنا أمام عدسات املصورين بضع دقائقثم وقف 

رفع يده بالتحية مراراً وابتسم ثم عاد إىل مكتبه دون أن ينطق بكلمة واحدة، 

 بقامته املنتصبة دامئاً وخطواته التي مل يستطع السجاد املخميل أن يخفي شدة

.. وطأتها

 

بدء الثورة الثقافيَة 

بشأن زيارة الص�، أو  يف هذا الحديث أؤكد ما أرشت إليه يف مقال سابق

باألحرى بعضها، يف رحلة متحركة، ال تسمح باكتشاف األع�ق، ولكنها مع ذلك 

تستطيع أن ترسم الظواهر واألجواء التي تعيشها البالد والشعارات املطروحة يف 

. هذه املرحلة الدقيقة



: إن الص� تبدو مصبوغة باللون األحمر

فالعلم أحمر 

وشارة الطالئع حمراء 

لحرس أحمر وا

الفانوس األحمر : ومرسحيات 

والحرس األحمر فوق بح�ة هونغ هو 

وفصيلة النساء الحمراء 

والرشق أحمر 

:  ومن ثم يرتدد عىل كل الشفاه تعب�

: الراية الحمراء ألفكار الرئيس ماو تؤكد أنه

الجهاز (ينبغي جعل الفن واألدب جزءاً يدخل يف تركيب اآللة الثورية الكاملة 

: ، ينبغي جعله� سالحاً قوياً )ري الكاملالثو

لتوحيد الشعب وتربيته 

ملهاجمة العدو وتحطيمه 

. ملساعدة الشعب يك يقاتل بقلب واحد وفكر واحد

: ويؤكد أحد املسؤول� عن مصنع الحديد والصلب يف ووهان



". رضورة تحطيم العامل القديم وإنشاء عامل جديد" 

يف حديث له عن الثورة الثقافية الحالية ) توشوان(يف ح� يؤكد أحد األدباء 

: قائالً

".  نكنس املايض فإننا ال نستطيع أن نبدع الجديدإذا كنا مل"

.. مدير املعمل إذن يحمل املطرقة للتحطيم والبناء، واألديب يحمل املكنسة

. آلتان يحرّكه� هدف واحد وإن اختلفتا قوًة وتعب�اً 

العميل ملثل هذه الترصيحات " اإلخراج"واألسلوب، عن ونسألهم عن الطريقة، 

: فيأيت الجواب أمثلة أكرثها من النتاج األديب والفني الذي شاهدناه

إن بعض املسارح يف الدول اإلشرتاكية تتساهل مع : "يقول الصينيون

األم� أو الرثي أو املالك يبدو أحياناً عطوفاً طيب : البورجوازي� واإلقطاعي�

التقدير لبعض جميالً، ودوداً، م� قد يسمح بالشفقة الشعبية عليه، بالقلب 

. مزاياه، ومن ثم بيشء من املحبة له

واألم�ة الجميلة الرقيقة الرشيقة والسيدة أو الفتاة الغنية التي تحنو عىل 

... الفقراء واملساك�، تربت بيدها الناعمة عىل كتفهم أو تبتسم لهم

رأي الثورة الصينية، هي خيانة لقضية الشعب، إن كل  إن مثل هذه املشاهد، يف

بورجوازي أو إقطاعي هو عدو للشعب، ومن ثم فإنه ال �كن له أن يتحىل بأي 



فضيلة أو مزية، وال يسمح له بأن �ثل إال دوره التاريخي يف الظلم واالستغالل 

.. وسوء األخالق

: مثال آخر

دباء املحرتف� الذين، وإن تحّدثوا أدب األ" أدب الخاصة"إن األدب القديم كان 

عن الشعب ودافعوا عن الشعب ومّجدوا الشعب إال أنهم يظلون أدباء 

". اصطناعي�"

هو الجندي الذي يكتب، والفالح الذي يكتب، : إن األديب الشعبي الحقيقي

إنهم أوىل بالكتابة عن أنفسهم وعن تطلعاتهم وعن .. والعامل الذي يكتب

". املتخصص�"األدباء بيئتهم أكرث من 

ولذا فإن عىل األدباء أن يغ�وا جذرياً طريقتهم يف الكتابة عليهم أن يعيشوا مع 

.. ن يتعلموا منهمفالح� والع�ل والجنود ومن ثم أال

يجب أن .. إن أدبنا وفننا ه� أدب وفن حزبيان"تقول جريدة جيش التحرير 

جوازية، وليس لنا أن نتسامح بأي نضع خطاً فاصالً ب� أفكارنا واألفكار البور

). 1966أبريل18" (تعايش سلمي معها

بل يف يد " النقاد الفني�"إن التقدير الحديث للقطعة األدبية مل يعد ب� 

، الشارع هو "جيد"هو " جيد"الشعب مبارشة إن ما تقول عنه ج�ه� الشعب 

". األكاد�ية"الحكم وليست 



ء الص� نفسه ومؤلفاته نقداً مريراً حتى زعيم أدبا" كيوموجو"وهكذا ينقد 

التحريض عىل حرق كل ما ألفه يف السابق، إال أنه يعود ليؤكد بأنه سيستأنف 

". الغباروتجاربه األدبية مع الشعب خالل الوحل "

: مثال آخر

إن نظرية األدب لألدب أو الفن للفن نظرية مرفوضة رفضاً ال جدال فيه يف 

ة العقيدة السياسية وال أدب غ� هذا وال فن غ� الص�، فاألدب هو يف خدم

.. هذا

ال يوجد يف الحقيقة فن للفن، فن فوق "يقول الرئيس ماو يف محادثات ينان 

". الطبقات، وال فن ينمو خارج السياسة أو مستقالً عنها

.. والثورة الثقافية تتناول الشكل واملضمون معاً 

املخططات "أو " التعلي�ت"ظار فالجامعات التي توقفت فيها الدراسة بانت

لض�ن ثورية "تتوقع تغي�اً شامالً يف رشوط القبول للجامعات " الجديدة

. "الطالب بعد التخرج

. وسيكون رشط اللياقة البدنية الصحية مقرتناً برشط اللياقة الفكرية العقائدية

بعدد من مدة الدراسة الثانوية فلرمبا أكتفي " بتقليم"ومن ثم فإن هناك فكرة 

". الكالسيكية"األعوام أقل من االثني عرش عاماً 



إن السالم . والثورة الثقافية ترفض أن يصور األدب نعمة السالم وبهجة السالم

الحقيقي ليس هذا الذي يعقب ويالت الحرب املدّمرة، إنه سالم خادع، خلب 

.. .يف نظر الصيني�، إذ ال سالم عىل األرض إال عندما تتحرر كل األرض

طاملا هناك استع�ر وإمربيالية فإن كل أدب يدعو إىل الراحة والط�نينة هو 

أدب زائف معاٍد للشعب خادم للمصالح اإلستع�رية ومن هذا القبيل، يتّهم 

روح " متييع"بأنها رشك من أرشاك اإلمربيالية من أجل " جائزة نوبل"الصينيون 

... املقاومة عند الشعوب

     *   *   *    *

وملهاجمة العدو . إن األدب والفن سالح قوي لتوحيد الشعب وتربيته: يقول ماو

.. وتحطيمه

ومن هذا املنطلق �جد األدب والفن كفاح الشعب، بل إن األدب والفن 

مكرّسان يف الص� لتمجيد النضال الشعبي وتوعية الشعب ومن ثم ملهاجمة 

ية، والعدو الداخيل املمثل العدو وتحطيمه، العدو الخارجي املمثل باإلمربيال

". باألرواح الرشيرة املتمسكة باأليديولوجية البورجوازية"

".. األعداء الذين ال يحملون سالحاً والذين ال يجوز االستخفاف بهم"

: إن حملة الرتبية والتأديب والتوعية واالستئصال تتحرك يف كل ميدان

تنطلق من قلم األديب، وريشة الرسام، 



زميل الفنان، العامل، وإمن نول 

وتدوي فوق خشبة املرسح،  

ويف أرجاء املعهد، وتربز شعاراتها فوق جدران القرى، وشوارع املدن وسفوح 

. الجبال

الحجر الشفاف  يف املعرض الصناعي بشانغهاي تجد ب� منحوتات الجاد –

. فتاة من املليشيا أو محاربة من الفيتنام األخرض-

. ية جندي أمرييك يهرب وهو يتهاوى من السكروب� املنحوتات الخشب

يف مصنع الحرير بخانشو تطبع صور ماركس ولين� وإنجلز وستال� باأللوان 

وبشتى الحجوم، وصورة عامل يحطم الصخور باإلزميل واملطرقة إىل جانب 

. صورة لفتاة فيتنامية تكتب رسالة إىل أهلها من الجبهة

:  الساهرة، تزدان القوارب برسوم كهربائية متثل) البح�ة الغربية(يف حفلة 

اتحاد شعوب العامل 

حربة تغرس يف ظهر جندي أمرييك 

. جندياً صينياً يرمي العدو بقنبلة يدوية

... مؤلفات الرئيس ماو ترشق مثل الشمس



عمل ويف زياريت ملشغل التطريز يف تشانغشا رأيت العامالت منهمكات يف ال

أحده� االتجاه الكالسييك زهور وطيور : ولكن يف اتجاه� فني� مختلف�

ومناظر وأساط�، وهو االتجاه الخاص بالتصدير، الفن الذي يريض األذواق 

البورجوازية األجنبية املستهلكة، أما االتجاه اآلخر فقد كان االتجاه الثوري وها 

تطرزها يف الساعة التي كنت هي بعض املوضوعات التي كانت أنامل الفتيات 

... أتجول بها يف ذلك املشغل الواسع الرائع

 .فتاة جامعية يف الريف تعلم وتتعلم -1

فتاة حافية تحمل السالح تقف عىل ساحل البحر وهي تحمل طيارة من  -2

 ).فرموزة(ال بّد أن نحّرر تايوان : ورق تحمل الجملة التالية

 السابعة كان يرعى البقر، جدي يف: طفلة تذهب إىل املدرسة وهي تردد -3

 .ويرشد من بلده وأنا يف السابعة ترسلني الكومونة الشعبية إىل املدرسة

 .الع�ل يف حقول البرتول -4

 .األسد الصيني يستيقظ -5

إىل ألف يوم  500لوحة يحتاج تطريزها من (العيد الوطني يف بك�  -6

 ).عمل

 ).بلون� فيض وأسود(حرب املقاومة  -7

 .اة األمريكانخوازيق البامبو للغز -8

 .املليشيا يشرتكون مع الفالح� يف الحصاد ويف الحرب -9



لوحة تطرز باإلبرة والخيط بطول مثانية أمتار : أبطال الوقت الحارض -10

م، عدد األشخاص يف اللوحة أكرث من مئة، الزعيم ماو يحف 2.4وارتفاع 

وكل وجه �ثل الوجه  به أبطال الشعب من األطفال حتى الشيوخ،

 ...ل أو للبطلةالحقيقي للبط

. ومثل ذلك عدد آخر من املواضيع

وهكذا نجد أن االتجاه الثوري يف الص� يعمل عىل خلق أدب وفن جديدين، 

حسب تعب� الرئيس ماو وتكنيس املايض وتحطيمه حسب تعب� األديب 

.. والعامل يف بك� ووهان

يدفع كله إىل املقصلة أو إىل املقربة، إن ومن ذلك فإن الرتاث الصيني لن 

الصيني�، مع ثوريتهم يظلون حك�ء، ولذا نراهم يؤكدون بأنهم سيبقون عىل 

. ما تحتاجه اإلشرتاكية من الرتاث املايض

: عىل سؤال بهذا الصدد بقوله) فن غشيه(ويجيب األديب الصيني 

من أجل أن نرمي كل ما  إن الثورة الجديدة كانت رضورية ال لبرت املايض وإ�ا"

.. يعيق التقدم الثوري ألجيالنا الجديدة، وكل ما يتضارب مع أهداف الثورة

". حريصون عىل االتصال باملايض وسنأخذ منه كل ما يساعدنا عىل التقدمنحن 

إننا نستطيع  أن نبني الجديد يف الوقت نفسه الذي نهدم "ويقول الرئيس ماو 

".. فيه القديم



لثوري من الثقافات األجنبية فهو ذاته املوقف امللتزم بالتوجيه أما املوقف ا

ويرى الصينيون إن عملية " وخلق األدب والفن الحديث�"الشعبي والتوعية 

متثل هذا األدب ومن ثم إخراجه إخراجاً جديداً متمشياً مع روح الثورة عملية 

والتي تعترب ".. باليه البنت ذات الشعر األبيض"ممكنة النجاح ومثلهم عىل ذلك 

.. نرصاً لالتجاه الجديد

يرى الصينيون أن بعض األع�ل املتطرفة والتي قد تكون فردية أحياناً يف مثل 

من أجل خلق أدب "بنيت عليها هذه الثورة ال �كن أن تزعزع األسس التي 

اإلبقاء عىل الرتاث الذي يدعم االتجاه االشرتايك "ومن أجل " ديدينوفن ج

". سواه ما وينميه ودفن

إن "ومن ثم فقد حدد الصينيون املقياس األديب يف مثل هذه الثورة بقولهم 

األدب والفن يجب أن يكون له� نبع أو مصدر يك ال يدخال يف تيه، ك� أن 

". القمر ال يستطيع أن يشع دون الشمس

.. والراية الحمراء ألفكار الرئيس ماو هي املصدر وهي النبع وهي الشمس

: ن الييقول شوآ

إنها ثورة كربى إلصالح عقول الناس إنها ثورة كربى إلصالح عقول الناس إنها "

وتلخص املجالت الجدارية أهداف هذه " ثورة كربى لتنمية اإلنتاج االجت�عي

: الثورة بتحطيم األشياء األربعة القد�ة وتنمية األشياء األربعة الجديدة



. لجديدةتحطيم األفكار القد�ة، تنمية األفكار ا

. تحطيم الثقافة القد�ة، تنمية الثقافات الجديدة

. تحطيم التقاليد القد�ة، تنمية التقاليد الجديدة

. الجديدة العاداتتحطيم العادات القد�ة، تنمية 

. ومن ثم تحويل القوة الروحية إىل قوة مادية هائلة إلصالح املجتمع والطبقة

اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني إال أن البنود الستة عرش التي أقرتها 

والتي أرشف الرئيس ماوتيس تونغ بنفسه عىل صياغتها فإنها تحدد منطلقات 

هذه الثورة وأبعادها تحديداً كافياً وافياً، وهذه مقتطفات منها عىل سبيل 

: املثال وإن تكن هذه املقتطفات ال تلم بكل أع�ق هذه املقررات وأغراضها

ثقافية الربوليتارية الكربى الحالية هي ثورة كربى متس اإلنسان يف إن الثورة ال"

أع�قه، إنها متثل مرحلة جديدة متتاز بعمق أكرب واتساع أكرب، لنمو الثورة 

. االشرتاكية يف بالدنا

وإن هدفنا يف الوقت الحارض هو أن نحارب ونسحق أولئك الذين يحتلون ....

السلطات األكاد�ية يق الرأس�يل، وأن ننتقد مراكز قيادية، غ� أنهم سلكوا الطر

الرجعية الربجوازية وإن ننتقد أيديولوجية الربجوازية وكل الطبقات املستغلة 

وأن نصلح نظام التعليم واألدب والفن وكل الفروع االجت�عية ) بكرس الغ�(

. الفكرية األخرى التي ال تنطبق عىل القاعدة االقتصادية االشرتاكية



مقتطفات من ". (أجل املساهمة يف تدعيم النظام االشرتايك وتنميته وذلك من

). البند األول

من (يف حركة ثورية مبثل هذا االتساع العظيم البد وأن تبدو بعض النواقص ".....

من " (إال أن اتجاههم الثوري العام ظل دامئاً صحيحاً ) هؤالء الشبان الثوري�

). البند الثا�

هو أن تثابر يف .... إن ما تطلبه لجنة الحزب املركزية من اللجان الفرعية".... 

اتجاهها الصحيح وأن متنح الجرأة املقام األول، وأن تعبئ الج�ه� بال تحفظ ، 

حالة الضعف والعجز هذه وأن تشجع الرفاق الذين ارتكبوا وأن تنتهي من 

وا عن كواهلهم وزر أخطائهم عىل أن يرم ولكنهم يريدون إصالحها – أخطاء –

وعىل أن ينضموا إىل جبهة النضال، وإن يعزلوا أولئك الذين يحتلون مراكز 

قيادية ويتجهون اتجاهاً رأس�لياً وإن ينتزع منهم زمام القيادة إلعادتها إىل 

". الثوري� الربوليتاري�

: من البند الثالث

نحرتم روح املبادهة فيها،  يجب أن نثق بالج�ه� وأن نعتمد عليها وأن".... 

وإن الرئيس ماو قد . يجب أن ننبذ الخوف، ويجب أن ال نخىش االضطرابات

إن الثورة ال �كن أن تنجز بكث� من اللباقة والنعومة وبكث� من  علمنا دامئاً 

". اللطف والتودد واملجاملة واالحت�ل وكرم النفس



: من البند الرابع

وي القديم ومن ثم أساليب التعليم القد�ة ومبادئه إن إصالح النظام الرتب"....

. الحاليةهو عىل غاية من األهمية يف الثقافية الربوليتارية 

إن مظهر سيادة املثقف� البورجوازي� يف مؤسساتنا التعليمية يجب أن يضمحل 

. متاماً خالل هذه الثورة الثقافية الكربى

التعليمية السياسة التي رسمها الرفيق ويجب أن نطبق بعمق يف كل مؤسساتنا 

ماوتيس تونغ والتي تنص عىل أن من واجب الثقافة أن تظل يف خدمة السياسة 

الربوليتارية وأن تظل منسجمة مع العمل املنتج ليك يستطيع كل الذين يتلقون 

الثقافة أن ينموا أخالقياً وثقافياً وجس�نياً فيصبحوا مثقف� عامل� يتحلون 

.. ترايكبوعي اش

إن مدة الدراسة يجب أن تخفض ومقرر الدروس يجب أن يخفض ويحسن 

مواد التعليم يجب إصالحها جذرياً، وبعضها يجب تبسيطه أوالً، ومع انرصاف 

الطالب الرئييس إىل الدروس بحد ذاتها فإن عىل التالميذ والطالب أن يتعلموا 

املنهج الثقايف فحسب وإ�ا وبتعب� آخر ليس عليهم أن يدرسوا . شيئاً آخر أيضاً 

منهج اإلنتاج الصناعي والزراعي والفن العسكري أيضاً، ومن ثم عليهم أن 

يساهموا يف معارك الثورة الثقافية التي تنتقد الربجوازية كل� نشبت هذه 

". املعارك



: من البند العارش

ورشوط وبالفعل فقد بدأت الجامعات تجري تعديالت جذرية عىل مناهجها 

د والقبول فيها بحيث يصبح للياقة العقائدية، مثالً، االعتبار األسايس فال القي

يظل هدف الجامعة التعليم األكاد�ي وإ�ا هو اإلعداد السيايس والعلمي 

. والعسكري معاً 

: بقي سؤال

كم من الوقت يقدر النتصار هذه الثورة؟ 

هل هو مرشوع السنوات الثالث أو الخمس مثالً؟ 

... ال 

ورة يف الص� مستمرة، مستمرة يف هذا الجيل والجيل الثا� والثالث ورمبا إن الث

. يف أجيال كث�ة مقبلة

لن تهدأ الثورة الصينية إال بانتصار الثورة العاملية، وبكلمة بانتصار الشيوعية، إذ 

... أن االشرتاكية ليست إال مرحلة ثورية مستمرة، بال هوادة وال مهادنة

 

نضال حاد معقد "بأنه ) 1966)أبريل(نيسان 18(التحرير تلخصها جريدة جيش 

نضال يستند إىل الرصاع ". طويل النفس يستغرق عرشات السن�، بل قروناً 



يقول الرئيس ماو " ألن حباً حقيقياً لإلنسانية" "بالحب"الطبقي  الذي ال يسمح 

ن نحب ال نستطيع أ... لن يكون ممكناً إال بعد إلغاء الطبقات يف العامل كله"

أعداءنا، ال نستطيع أن نحب قبائح املجتمع، إن هدفنا هو أن نقيض عىل هؤالء 

"... األعداء وتلك القبائح

 

التنظيم الشعبي 

عن السبب الذي جعلهم يقعون فريسة سهلة وضخمة أمام تساءل الصينيون 

الدول الغربية املتحالفة أو املتزاحمة، فأخذ بعضهم يفلسف هذه الظاهرة 

: إال أن البعض اآلخر وجد الجواب األكرث بساطة واألكرث واقعيةاملحزنة 

. إن الص� تفتقر إىل جيش منظم حديث

وهي تفتقر إىل التنظيم الشعبي الذي يؤازر هذا الجيش ويغذيه مادياً 

ومعنوياً، ومن ثم فإن الطبقة الصينية الحاكمة أو شبه الحاكمة واملستغلة 

. وتواطئها السيطرة واالستمرارتسهل للمستعمر بتخاذلها 

لهذا كان السبيل الوحيد لإلنقاذ هو يف االعت�د عىل قوة جديدة مسلحة ومن 

ثم عىل تنظي�ت شعبية تؤمن بأن عليها أن تناضل عىل جبهت� يف وقت واحد 

. ضد طبقة األسياد الصينية املتفسخة وضد العدو األجنبي



مسون طريق الخالص من ظل�ت يعرتف الزع�ء الصينيون بأنهم ظلوا يتل

فكانت  1917العهود اإلقطاعية ومظاملها حتى انفجرت الثورة الروسية عام

. حافزاً لهم عىل االقتداء بها والنسج عىل منوالها

ويف مدينة 1921لهذا رسعان ما أسس الحزب الشيوعي الصيني يف األول من متوز

. ه أخ�اً إىل النرصشانغهاي، ومن ثم بدأ بتجاربه ونضاالته، التي حملت

الصيني أول ما أدرك إمكانية االعت�د عىل الفالح� إىل  أدرك الحزب الشيوعي

جانب الع�ل يف املعركة املشرتكة رشيطة أن يرتك لهؤالء الفالح�، بقدر اإلمكان 

. زمام املبادهة واملبادرة

الطويل خالل تاريخ البالد " قلب الص�"ولقد أثبت الفالحون، وال سيّ� يف 

بانتفاضاتهم وثوراتهم املتالحقة إنهم قادرون، إذا ما أتيح لهم يشء من التنظيم 

وحسن القيادة عىل أن يحسنوا رشوط حياتهم املعيشية ومن ثم عىل أن يقوموا 

. بأشياء عظيمة النتائج

يالفعل فقد بدأ الفالحون يف املناطق التي تسيطر عليها القوى الشيوعية 

نظي�ت فالحية ثورية إىل حد ما، مل ترهب أخصامها فحسب بإنشاء ت 1927عام

. بل إنها أوقعت الشك يف صدور أصدقائها من اليساري� الحمر



ولهذا نجد اللجنة املركزية للحزب الشيوعي تكلف أحد قادتها ماوتيس تونغ 

للقيام بجولة تستغرق ما يزيد عن الشهر من أجل تقديم تقرير عن هذه 

. الصديق والعدو معاً  الحركة التي أخافت

وال شك بأن العودة إىل تقرير الرئيس ماو املفصل يف الجزء األول من مؤلفاته 

املختارة هو األوىل ومع ذلك فإنه من املستحسن أن نش� إىل أبرز النقاط التي 

. أوردها يف ذلك التقرير

بأن دافع ماو عن هؤالء الفالح� دفاعاً ال تنقصه الحرارة والحجة، فقد قرر 

ترصفاتهم التي قد تتسم بالعنف والتي قد تتسم بالخشونة ومبنافاتها للذوق 

السائد والتقاليد املرعية ليست إال رد فعل ملا كانوا يقاسونه من عنف وخشونة 

واستهتار بالذوق والتقاليد وإن هؤالء الفالح� كانوا قساة من أسيادهم 

. اإلقطاعي� ومعتدل� مع املعتدل� منهم

الثورة ليست وليمة عرس وليست تأليفاً يف األدب "ثم فإنه يقرر بأن ومن 

وليست هي رس�ً أو لوحة تطريز وليس يف مقدورها أن تنجز بكث� من اللباقة 

والهدوء والنعومة أو بكث� من الرقة واإليناس واملجاملة واالحت�ل وكرم النفس، 

". قة بطبقة أخرىالثورة إ�ا هي وثبة، إنها عمل عنف تطيح بفضله طب

، 1927كانت الخطوط الكربى للتنظي�ت الفالحية الثائرة يف مقاطعة هونان عام

: تلخص يف



 .تحطيم السلطة السياسية للمالك� العقاري� بالقوة -1

 .تحطيم النظام العشائري -2

 .تحطيم النظام الديني -3

 .تحرير املرأة -4

خشونة، واتخذوا وقد نفذ الفالحون هدفهم األول بقوة وأحياناً بيشء من ال

لنفسهم سلطة متتد من اإلعدام حتى مصادرة غالي� األفيون، بعد أن أنشأوا 

" ميليشيا املزرعة"وحدات دامئة من امليليشيا الفالحية التي أطلق عليها اسم 

مرتكزين بذلك عىل مساهمة كل أرسة فالحية بواحد من أفرادها يف هذه 

. الوحدات املسلحة بالرماح

ن يف حركتهم الذاتية هذه يحطمون بيد، ويبنون بيد، فقد احتلوا وكان الفالحو

املعابد مثالً وصادروا أمالكها ونذروها وأحرقوا أصنامها، إال أنهم يف الوقت 

نفسه حولوا هذه املعابد إىل مدارس ليلية أو إىل مقرات للجانهم أو ملحاكمتهم 

و معابده عىل إنقاذنا أو لتعاونياتهم االستهالكية وهم يرددون هل قدر بوذا أ

ثم إنهم ... من الجوع والفقر واملرض؟ أو عىل رفع قبضته اإلقطاعي� عن أعناقنا

ة الطاعون، ومنعوا القراب� والتبذير هألغوا االحتفاالت بحرق البخور إرضاء آلل

يف والئم املآتم، ومن ثم فإنهم تشددوا يف القضاء عىل ألعاب الق�ر والشعوذة 

اوة بإنشاء تعاونيات فالحية وإلحاق من أمكن إلحاقه من والتسول والشق

. بامليليشيا الفالحية" الخارج� عن القانون"أولئك الشبان 



وأنشأوا املحاكم الشعبية ولجان املصالحات، فكان ثم إنهم حاربوا املخدرات، 

كل ذلك تجربة مفيدة لهم من أجل إ�اء وعي الج�ه� وتحسسها مبص�ها 

. ها عندما تكون منظمة متعاونةاملشرتك وقوت

ومل يكن الفالحون أناني� أو ضيقي األفق ولهذا فقد أنشأوا يف بعض املناطق 

: مجالس استشارية تضم

 االتحاد الفالحي  -

 واالتحاد النقايب -

 واالتحاد النسايئ -

 واالتحاد التعليمي -

 واالتحاد الطاليب -

). الكومنتانغ(ولجنة الحزب الوطني 

امليليشيا الشعبية من جهة والتعاونيات الفالحية من جهة وهكذا وجدت نواة 

أخرى و�ت التنظي�ت الحزبية إىل جانبه�، وكاد التنظي�ن الفالحي 

والشيوعي يصطدمان وطاملا أغرى أحده� بالفتك اآلخر، إال أن مثل هذا 

بأن  املوقف املبديئ الذي وقفه الرئيس ماو يف تلك الفرتة الحرجة كان كفيالً

لب املخططات العدائية ب� الفالح� والحزب الشيوعي إىل مخططات يق

. للتقارب واالنسجام املص�ي�



. الحزب يعترب الفالح� مادته وقوته التي ال تنضب

. والفالحون يرون يف هذا الحزب قيادة واعية مخلصة مرشدة

أنهم أما الع�ل والجنود فإنهم يشعرون بأنهم والفالحون أبناء طبقة واحدة وب

يعملون جميعاً من أجل إزالة تناقضاتهم املوروثة والتي ال تنال من جوهر 

. وحدتهم الطبقية

: إن التنظي�ت الصينية القامئة تعمل عىل جبهت� يف وقت واحد

 .الوطن متر للدفاع عناستعداد مس -1

ثورة مستمرة لتغي� املجتمع الصيني تغي�اً جذرياً يضمن انتصار  -2

اً ال ردة فيه ويسمح باالنتقال إىل الشيوعية كغاية اإلشرتاكية انتصار

 .نهائية

إن الدفاع عن الوطن يتطلب جيشاً حديثاً واستعداداً مادياً عىل مستوى العرص 

. وعىل مدى احت�الت املستقبل

إن استعدادات الص� العسكرية هي مثل أكرث االستعدادات العاملية تتسم 

بالتلميح ببعض املنجزات أو التفج�ات  بالرسية إال أنها تسمح من وقت آلخر

. النووية

غ� أن اليشء الذي تركز عليه الص� تركيزاً واضحاً وشبه مكشوف هو اعت�دها 

. الحرب الشعبية كقوة ال تنضب وال تقهر



. أما القنبلة الذرية فإ�ا هي �ر من ورق. اإلنسان هو الذي يقرر مص� الحرب

متادهم عىل الشعب تأكيداً تاريخياً وتأكيداً يؤكدون اع لقد رأينا الصيني�

. واقعياً عرصياً 

ففي أكرث املرسحيات التي أتيح لنا أن نشاهدها تربز األمواج الشعبية العزالء 

الرشق األحمر، طبول الحرب عىل : (تتحدى القوة االستع�رية املسلحة مثالً

. وترغمها عىل الرتاجع) خط االستواء

األمواج الشعبية كانت ترتدد أحياناً أو ترتاجع أمام الحراب ومع أن بعض هذه 

، إال أنها رسعان ما كانت تعود )هو الحرس األحمر فوق بح�ة هونغ –: (مثالً يف

. الهز�ةلعدو عىل الرتاجع ومتدفقة متالحقة من جديد لرتغم ا

 من هنا كان اإلرصار عىل تسليح الشعب، عىل اعتبار امليليشيا، جيش الدفاع

الشعبي قوة قادرة عىل سحق أية قوة معادية تنازلها يف أرضها وعىل تفج� 

. الس�ء واألرض ناراً ولهيباً فوق رؤوسها وتحت أقدامها

. امليليشيا هي جزء من عمل املصنع

. وامليليشيا جزء من عمل الكومونة

. وامليليشيا جزء من العمل املدريس



بالحديد والنار، وفرقة الكومونة يجب أن فرقة املصنع يجب أن تحمي املصنع 

تحمي الكومونة بالحديد والنار، وامليليشيا املدرسية يجب أن تحمي املدرسة 

. بالحديد والنار

وأبرز ما يف امليليشيا الصينية أنها ال تعتمد لوناً من اللباس معيناً، إنها أوالً وقبل 

 املسدس الحريب، أما الزي إىل) 75(كل يشء إتقان أنواع السالح من املدفع عيار 

فإنه يعتمد األلوان الداكنة التي تحتمل الغبار وتحتمل التمويه ليس أكرث، إنه 

. اللباس اليومي يف املعمل والحقل

وامليليشيا تعتمد كل الشعب من األطفال الصغار حتى الكهول، إال أنها تنقسم 

: من الناحية التعبوية إىل قسم�

 40إىل18تضم الشبان والشابات من سن امليليشيا األساسية وهي -أ

امليليشيا العامة وهي تضم كل قادر عىل حمل السالح من طالب  -ب

 .املدارس حتى الكهول

واالنض�م لهذه القوى الشعبية مباح إن مل يكن ملزماً لكل الشعب إال أنه 

. محرم عىل املالك� الكبار واإلقطاعي� البورجوازي�

: الحضانة ينشدون راقص� التالميذ الصغار حتى يف دور

نحن امليليشيا الصيني� الصغار 

للدفاع عن الوطن نتدرب 



إىل املعركة ضد اإلمربيالي� األمريكي� 

.. تشان... تشان... تشان

فلنقاتلهم بال رحمة 

.. إىل األمام.. إىل األمام..إىل األمام

. وللميليشيا الخيالة يف السهوب أغان ورقصات خاصة

". حبنب لباس الجندية ال الخز وال الحريري"وبنات الص� 

والرسامون والفنانون يعطون امليليشيا الكث� من روحهم وذوقهم ووقتهم ولهم 

يف أمثال هذه املواضيع لوحات ومنحوتات رائعة وكث�ة، ولعل أكرثها تعب�اً 

. رغم بساطتها طفل يحمل البندقية بيمناه والدريئة بيرساه

طويلة األمد، والشعب الذي ال يتقن استع�ل السالح إن الحرب الشعبية حرب 

.. قد يقع ضحية االعتداء

ولقد كان استعراض امليليشيا يف الثا� من شهر آب يف ضواحي مدينة شانغهاي 

. من أروع وأعظم ما شاهدته وفود املؤمتر الطارئ للكتاب األفريقي� اآلسيوي�

قول األرز والقطن يف الطريق كانت البلوكوسات اليابانية تطل وتختفي ب� ح

إىل حقل الرمي، وكأ�ا هي حافز مادي صارخ يهتف باملقاومة الشعبية أن 

... تحذر الوقوع من جديد يف براثن األجنبي الدخيل



وكانت قس�ت الوجوه التي استقبلتنا ترد بجديتها ورصامتها عىل نداء أعشاش 

. املص�ية املقاومة االستع�رية بأنها تفهم بعمق مسؤوليتها

لقد فجرت فرق امليليشيا الشعبية، فرق الطالب والع�ل والفالح� ألغاماً قيل 

لنا أنها سهلة االستع�ل �كن تركيبها يف املعمل أو الكومونة إال أن مفعولها 

الذي شاهدناه كان مدهشاً عندما راحت تشتعل �يناً وش�الً كالربق وتدوي 

... رماناتها متفجرة يف الهواء

. م� بالبندقيةثالث بنات، شقيقات ير... 

شخصاً مؤلفة من الجد واألوالد واألحفاد الشبان والشابات من / 11عائلة.. 

. يرمون األهداف املخصصة لهم بطلقة واحدة  –11إىل سن 53سن

ندقية والرمي يف حاالت االنبطاح والركوع ببال مسابقات يف الرمي الرسيع،

. وفرق من الرجال ع�ليةوالوقوف ب� فرق نسائية 

. رمي بالرشاش الخفيف والثقيل مشرتك من الشباب والشابات

. نساء ورجاالً) 75(رمي مبدافع الهاون وباملدفع عيار 

إن مثل هذا املشهد ال �كن إال وإن يدعو اإلنسان إىل الكث� من التفك� 

ىل املستوى والتعمق يف إمكانيات الشعب القتالية ومن ثم إىل اإلعجاب بذلك إ

قد يقول بعضهم ولكن الحرب الحديثة قد تجاوزت هذه ... الرفيع من التدريب

: املراحل البدائية، وإذا كان هنالك من حاجة إىل الرد عىل مثل هذا القول فهو



إن امليليشيا ليست جيشاً غازياً أنها تدريب اإلنسان عىل أن يدافع عن نفسه 

م فإنها ال تسمح للمستعمر الغازي عن بيته عن مصنعه عن مدرسته، ومن ث

. بأن ينام عىل فراش من حرير

مل تهز امليليشيا الصينية العامل بعد ألنها ال تزال قوة مرتبصة، قوة كامنة 

. متحفزة، إال أن انطالقة الحرس األحمر هي التي سبقت إىل هز هذا العامل

... ف� هو هذا الحرس األحمر؟

لحديثة أن الجيش األحمر الصيني كان محارصاً يف نجد يف تاريخ الثورة الصينية ا

خمسة قروش (فلم يكن له أن يحصل إال عىل الرز وعىل خمس فنات 1928عام 

للفرد الواحد يف اليوم، وإن هذا الجيش يعرتف بفضل ) أو خمسة مالليم تقريباً 

كانت تسانده فتقوم " الحرس األحمر"منظ�ت فالحية، أطلق عليها اسم 

... سكرية دون أن تنقطع عن العملبالخدمة الع

هذا التنظيم توزع ب� الجيش وب� امليليشيا فاختفى االسم فرتة من إال أن 

. الزمن وها هو يعود من جديد متفجراً مدوياً 

.. ف� هي الصلة ب� الحركت�؟

الجامعات أمكنة انطالقها، : إن الحركة الجديدة هي حركة طالبية يف مجملها

. العاصمة ميدانها وتعجيل الثورة هدفهاوالبالد كل البالد وال سيّ� 



أنهم طليعيون مسلح�، إال إن أفراد الحرس األحمر شباب وشابات غ� 

ويطالبون بل مشبعون بتعاليم الرئيس ماو ينتقدون سياسة االعتدال واملهادنة 

. إنهم يتعجلون سياسة حازمة وتقشفاً واقتصاداً وتقدماً تكنيكياً 

أما الطريق فهو يف اإلطاحة باملتنفذين الحزبي� املتباطئ� أو االنتهازي� 

. م زمام القيادة إىل الثوري� الربوليتاري�وتسيل

كانت االندفاعة رهيبة إىل درجة أفزعت العامل كل العامل حتى أصدقاء الص� إال 

الوقائع، أن الخوف ما لبث أن تبدد بعد أن تجلت حقيقة األهداف وحقيقة 

الشيوعي يف بيانها ذي الستة عرشة  وبعد أن أعلنت اللجنة املركزية للحزب

أو هفوة فيها، بسمو نقص نقطة بأنها تبارك هذه االنطالقة الثورية مربرة كل 

. الهدف وصدق الروح الثورية الشابة

واآلن ما هي اآلثار التي تركتها هذه األمواج املتعاقبة عىل بك� من الحرس 

أنها غ�ت بعض األس�ء التقليدية فعاد اسم مستشفى األحمر؟ هل يكفي 

. ، أي مستشفى محاربة االستع�ر )فان يت يري يوان(شيخو، مستشفى 

. قت أس�ء جديدة عىل بعض الشوارع واملطاعم واملحالت العامةوأطل

يف أنها غ�ت نغ�ت ساعة شانغهاي التي ظلت تذكر أهايل املدينة وهل يك

.. باأللحان الغربية االستع�رية؟



إن الصيني� يرون يف هذه املظاهرة شيئاً طفيفاً بالنسبة ملا حققته هذه الغضبة 

. الشابة من منجزات

. ت من يجب إرهابهم فلم تتح لهم أية فرصة للمقاومةلقد أرهب

. نبهت املقرصين إىل املص� الذي ينتظرهم إن هم استمروا يف تهاونهم

منحت هؤالء الشباب ثقة بالنفس واستعداداً لتحمل مسؤوليات الكفاح الثوري 

. الذي ينتظر جيلهم

. وعمقاً شجعت الحزب عىل أن يتابع العمل بنشاط أقوى وأشد حزماً 

. أرهبت الغرب وهو يشء يروق للصيني� أن يحدث

لقد أتاحت هذه الغضبات الشابة للجنة املركزية أن تحث خطواتها الثورية يف 

شتى املجاالت وال سيّ� يف مجال الثقافة والرتبية، ولعّل ترشيعات جديدة هي 

. قيد اإلنجاز وقد �تد تأث�ها إىل خارج الحدود اإلقليمية للص�

... ل كان الحزب بحاجة إىل مثل هذه املنبهات؟ إىل مثل هذا التحريض؟ه

 كانوا يحسون بحاجة رمبا كانت الحقيقية هي أن القيادي� الحزبي� الثوري�

إىل مثل هذه الهزة العنيفة إال أنهم فضلوا أن تظل املبادهة يف أيدي القواعد 

. وا هم أنفسهم يف خلقهاالشعبية ال أن تجر هذه القواعد إىل مواقف مل يساهم

     *    *    *    *



. إن امليليشيا تنظيم دفاعي مسلح 

. األحمر تنظيم ثوري ثقايف والحرس

. والكومونات تنظيم إنتاجي

.. ف� هي التنظي�ت السياسية القامئة اآلن يف الص�؟

) الحزب الوطني(عرفت الص� عدداً من األحزاب كان من أبرزها الكومنتانغ 

االتحاد الد�قراطي وحزب الفالح� والع�ل وجمعية الثالث من ومن ثم حزب 

... املجموع مثانية أحزاب من بينها الحزب الشيوعي القائد أو الحاكم.. أيلول

اً طويل األمد، وأن سمح الحزب الشيوعي لهذه األحزاب بأن تتعايش تعايش

تتبادل النقد والنصح رشيطة أن تعرتف بقيادة الحزب الشيوعي ومن ثم التقيد 

. بالدستور وتطبيق الد�قراطية

الصيني كث�اً ما تذكرنا بقول إال أن هذه األحزاب بالنسبة إىل الحزب الشيوعي 

: املتنبي

إذا طلعت مل يبد منهن كوكب فإنك شمس وامللوك كواكب  

ومع ذلك فإن لهذه األحزاب جميعاً لجنة دامئة استشارية مهمتها الربط ب� 

قواعدها الحزبية وب� مجلس الشعب بحيث يظل االنسجام تاماً ب� القواعد 

وب� السلطة الترشيعية، فالسلطة الترشيعية تتفهم عن طريق هذه الشعبية 

ياسة العامة واللجنة اللجنة االستشارية رغبات التنظي�ت الشعبية وأجواء الس



االستشارية هذه تساعد عىل تطبيق الترشيعات الجديدة ب� منظ�تها 

. املختلفة

ويف ح� ال نجد لهذه األحزاب القامئة إىل جانب الحزب الشيوعي فاعليات 

شديدة التأث�، نجد أن االتحادات املختلفة تنوب عن هذه األحزاب يف كث� من 

: داتاملواقف، وأبرز هذه االتحا

. اتحاد الع�ل 

. اتحاد األدباء والفنان�

. االتحاد النسايئ 

. اتحاد الشباب 

.... اتحاد الطالب إلخ

وقد رأينا هذه االتحادات يف بعض املؤمترات الشعبية تساهم يف النشاط 

السيايس التعبوي مساهمة ملموسة ولعل يف املؤمتر الطارئ للكتاب األفريقي� 

ل يستطيع أن يقوم به اتحاد األدباء والفنان� الصيني� اآلسيوي� �وذجاً لعم

عندما آمنوا بأن األدب إ�ا هو يف خدمة السياسة أي يف البالد بكل ظواهرها 

. وخوافيها

: تان يالحارضة مهمتان رئيسس وللحزب يف الفرتة



أواله� تقدم الثورة والحفاظ عىل انتصاراتها وتنمية مكاسبها وتحطيم كل ما 

. يرتهايعيق مس

والثانية هي تربية جيل جديد ثوري بل أجيال جديدة دامئة الثورة، ولذا نجد 

. اإلرشاف الحزيب يف كافة املؤسسات وعىل مختلف املستويات

. املستشار السيايس مثالً، يعمل ويعيش مع فريق حفر آبار البرتول

ومن داخلها  واللجنة الحزبية لوزارة البرتول مثالً تعمل إىل جانب الوزارة نفسها

هذه اللجنة أكرب موظف وطبيعي أن يكون أعضاء هذه اللجنة حزبي�، ورئيس 

نسميه األم� العام، وهذه  فهو وكيله أو ما وزارة فإن مل يكن الوزير ذاته يف ال

اطها ارتباط حزيب بالدرجة وارتب. اللجنة هي من ب� موظفي الوزارة أنفسهم

تطبيق سياسة الحزب ومنهجه يف تلك الوزارة، األوىل، ومهمتها بالدرجة األوىل 

من جهة وب�  واالتصال بالج�ه� ليظل االنسجام نامياً ومستمراً ب� الحكومة

. الشعب والحزب من جهة ثانية

ولجان الحزب الفرعية قامئة يف مؤسسات الدولة ويف الجامعات مثالً 

فسها ك� الحظنا فهي والكومونات واملصانع واملدارس إال أنها قل� أظهرت عن ن

. تعمل بال جعجعة وال إعالن صارخ

. وجميع هذه اللجان هي بالطبع تحت إرشاف اللجنة املركزية للحزب



أما يف ميدان الرتبية الحزبية أو العقائدية فإن هذه الرتبية العقائدية تبدو يف 

اء أو منظ�ت الطالئع، تالميذ املدارس االبتدائية واإلعدادية ذوي العقدة الحمر

. والذين ترتاوح أع�رهم ب� السابعة والخامسة عرشة

مل الشيوعي حتى الثامنة والعرشين، يليها أو ومن ثم تبدأ مرحلة عصبة الع

. يتخللها االنتقاء الحزيب

ومع ذلك فإن السؤال عن عدد الحزبي� يف البالد يبقى دامئاً بال جواب، إنه رس 

يؤكدون أن املقاييس الحزبية عندما تنطبق العمل، غ� أن املسؤول� كث�اً ما 

عىل املواطن� فإن من واجب الحزب نفسه أن يضم هذا املواطن إليه، وال سيّ� 

يتطلب من الشعب كل الشعب أن إذا أدركنا أن الص� تتجه اتجاهاً شيوعياً 

. يكون عىل مستوى كاف من الوعي وتحمل املسؤولية

إىل جهد هائل من التوعية والتعبئة إن مثل هذا االتجاه يحتاج وال شك 

. يعرف هوادة ومرونة ال يتطرق إليها الوهن والتنظيم  وإىل حزم ال

. لهذا كانت حملة الشعارات تكتسح البالد وتطالعنا أ� توجهنا وكيف� التفتنا

. الجبال تكسوها الشعارات التي تقرأ من مسافة بضعة كيلومرتات

والجدران والغرف وعىل صواري املراكب، ويف أجواء والشوارع والساحات العامة 

.. الس�ء محمولة عىل بالونات ضخمة حمراء



يف الكومونة .. تنتصب يف كل مكان عام يف املصنع يف املدرسةاملجالت الجدارية 

... تشجع وترشد وتنبه إىل نواحي الخطر، متجد الصديق وتفضح العدو

يف أناشيد رياض .. يف الرقصات الشعبية.. يف األغا�.. يف املرسحيات، يف األفالم

النفوس تعبأ حقداً عىل العدو وأمال فياضاً بالنرص ال عىل مستوى .. األطفال

. األمة الصينية فحسب بل وعىل املستوى العاملي

إن مثل هذه الحملة الشاملة الهادرة هي حملة منظمة وال �كن لها إال أن 

تها املتناهية يف  كافة املناطق التي تكون كذلك بسبب انسجامها الكامل ودق

. أتيح لنا أن نزورها

: بقي سؤال

. إىل أي حد تسمح مثل هذه التنظي�ت للحرية الفردية؟

الطبقة (الشعب أما أبناء .. يعترب الصينيون أن ال حرية ألعداء الشعب أوالً-

.. ولكن.. فإن لها كل الحرية) الربوليتارية

: وج عليها أو اإلخالل بها، مثال هنا مبادئ عامة ال يجوز الخر

. ليس هنالك فن للفن وال أدب من أجل األدب

. األدب والفن ه� يف خدمة السياسة أي العقيدة

حتمية الرصاع مع اإلمربيالية 



حتمية الرصاع الطبقي 

قيادة الحزب الشيوعي للبالد 

.. متجيد الحرب العادلة، الحرب من أجل الحرية واالستقالل واالشرتاكية

. وحدة الربوليتارية العاملية

. حقيقة املاركسية اللينينية

. أفكار ماوتيس تونغ

     *   *   *    *

. إن النظام أو التنظيم هو طابع الص� الثورية الحديثة

. الجيش يف الص� منظم وهذا هو طابع الجيوش يف العامل إج�الً

.  إج�الًوالع�ل يف الص� منظمون وهذا هو طابع العمل يف العامل

. والفالحون يف الص� منظمون وهذا إنجاز قد ال يكون له شبيه يف العامل

. وبعد فإن الحرية جميلة ورائعة

... إال أن النظام قد يكون أجمل وأروع وأعدل

 

 



َوضع الص� العالَمي 

يف متحف دار املعلم� يف تشانغشا التي تعلّم فيها ماوتيس تونغ قبيل الحرب 

األوىل والتي درّس فيها في� بعد، نجد عبارات مسجلة إىل جانب بعض العاملية 

. الصور التذكارية لتلك الفرتة

. العامل كله يخصنا: منها

. ال قطعة نقود يف جيبه ولكن العامل كله يف ذهنه: ومنها

الخطوات األوىل اتجاهاً عاملياً منسج�ً مع وهكذا تجد ماو يتجه يف تفك�ه منذ 

. � التحررياالتجاه الوط

التي مل يستطع أن  عضو مجلس الشعب- ) –تشاشوهوا(وهذه فنانة الص� 

: يسبقها أي فنان أو يلحقها يف الرباعة البهلوانية تقول

عندما أدير عيني نحو جمهور املشاهدين فإ� ال أرى أمامي ذلك  -

 ..الجمهورفحسب وإ�ا أرى العامل كله أمامي

إذن بطبيعتها ثورة عاملية، ولذا ال نستغرب أن الثورة الصينية ثورة شيوعية 

: نسمع يف رحلتنا أنشودة

.. أمتنى لكل الشعوب أن تتحرر



" كيومو وجو"، فهذا "بالتمني"والحقيقة أن املوقف الصيني الجذري ال يكتفي 

نستطيع أن نخيب آمال الشعوب التي تعتمد  ال"يرصح بأننا أي الصيني� 

". علينا

تجاه االستع�ر، وإ�ا ترى من حقها كدولة " عدم التدخل"دأ فالص� ال تلتزم مب

عقائدية بل ومن واجبها أن تساعد كل الشعوب املضطهدة، وبال تسرت، أو تردد 

.. وبال مثن أو رشط.. أو خوف

: وهذه �اذج من ترصيحات للرئيس ماو منشورة بشتى اللغات العاملية

لزنوج األمريكي� األقوياء إن لدي القناعة العميقة بأن ا: 1963أغسطس 8 •

يف املائة من سكان العامل سوف ينترصون 90مبساعدة الشعوب التي متثل 

 ...يف نضالهم العادل

إن الشعوب واألمم املغلوبة ال يجوز لها أبداً أن : 1963أغسطس29 •

اإلمربيالية األمريكية وأذنابها، وال سبيل " حكمة"تعتمد يف تحررها عىل 

 ..ية وحدتهم واإلرصار عىل الكفاحإىل النرص إال بتقو

إن القنابل الذرية والهيدروجينية التي متلكها اإلمربيالية : 1964يناير12 •

 ...األمريكية ال �كن لها أن تخيف أولئك الذين يرفضون أن يكونوا عبيدا

يجب عىل شعوب العامل املضطهدة أن تتحد كلها، ويجب : 1964يناير 27 •

 السالم أن تتحد كلها، وأن تشكل جبهة عىل كل الشعوب املتشوقة إىل



متحدة ضد اإلمربيالية وأن تسقط مخططات العدوان والحرب وذلك من 

 ..أجل ح�ية السالم العاملي

هو هذا اإلنتاج " الثورات العاملية"ومن أبرز املساعدات التي تقدمها الص� إىل 

العاملية، الذي ال ينقطع من الرتجمة والتأليف والطباعة، بشتى اللغات 

... ومؤلفات ماو التي يعتربونها القمة والتطبيق العميل للحقيقة الشاملة

. األجنبية يف بك� مثالً تنرش بث�� عرش لغةإن دار النرش باللغات 

يتقنون عرشات اللغات ويخيل إليك عندما تغمض عينيك ومئات املرتجم� 

أما اللغة . باريسياً يتحدثأحياناً أنك تسمع فتاة انكليزية أو فتى فرنسياً 

العربية فبالرغم من الصعوبة يف مخارج حروفها، فإنها بدأت تحتل مركزاً دولياً 

. يف تلك البالد

يف أيام مجدهم وسلطانهم إن الصيني� ينظرون إىل العامل نظرة املسلم� إليه 

م والصينيون يتخذون املوقف نفسه، إال أنه" العامل دار حرب ودار سلم"

ون فكرة التسامح مع العدو، وال يقبلون أن يجنحوا إىل السلم إذا جنح يرفض

عدوهم لها، فهم يعتربون كل مهادنة من العدو إ�ا هي حيلة لكسب الوقت 

... استعداداً لالرتداد والفتك

من لحم ودم فإن طبائع النمر، يف نظر  وسواء أكان العدو �را من ورق أو �راً 

. ، وال يجتثها غ� املوتالصيني� تظل مغروسة فيه



وللصيني� نظرية أخرى يف قهر عدوهم رقم واحد، الواليات املتحدة األمريكية، 

. إذ أنهم يحاولون أن يطبقوا عليها طريقتهم يف حروب التحرير التي خاضوها

لقد اعتمدوا عىل تحرير الريف وإعداده وتوعيته، ومن ثم استعانوا به لتحرير 

. املدينة الكب�ة

ة الكب�ة ويرون يف شعوب العامل الريف رون اإلمربيالية األمريكية املدينم يإنه

الذي يجب أن يحرر ويعد ويوجه لتحرير تلك املدينة تحريراً ال يعتمد عىل 

ومن ثم  "..إن سلطان البندقية حقيقة: "اإلقناع فحسب بل عىل املبدأ القائل

فإنهم يرون أن الحياد وْهٌم مخّدر، وإنه ال يخدم قضية السلم العاملي بقدر ما 

... يسمح لإلمربيالية بالت�دي واالبتزاز

: هذه هي نظرية النضال العاملي الصينية

. تحرير الريف أي العامل ومن ثم تحرير املدينة الكربى أو إسقاطها

. لص� يف هذا املجال؟ف� هي الخطوات العملية التي تخطوها ا

، 1917إن الصيني� يعلنون معرتف� بأنهم مدينون للثورة الروسية ثورة أكتوبر

 التي حددت طريق النضال والنرص، بالدم والحديد تحت الراية املاركسية –

: اللينينية، لقد أوحت لهم بالس� عىل غرارها وترسم خطاها والعرب تقول

. الفضل للمتقدم



لف مع روسيا هو البند األول من مبادئ الشعب الثالثة التي ولقد كان التحا

اتفقت عليها األحزاب الصينية ومن ثم فقد كان من شدة إعجاب الصيني� 

بالثورة الروسية أنهم أخذوا علمها املنجل واملطرقة، وأطلقوا عىل املناطق 

".. سوفيات"املحررة ومندوبيها كلمة 

ضتهم الصناعية ويؤكدون أنهم لن ينسوا وهم يعرتفون بفضل السوفيات عىل نه

.. ذلك، رافع� صورة ستال� يف صدر منشآتهم وفنادقهم ومحالتهم العامة

وهذا املعرض الصناعي يف شانغهاي رمز ثابت ناطق عن مدى األخوة ب� 

الشعب� الصيني والسوفيايت، فإن طراز البناء طراز سوفيايت، ترتفع فوق أركانه 

ويف اللوحة األمامية ترشق الشمس ب� األعالم وأكاليل الغار املنجل واملطرقة، 

لتلقي أشعتها عىل دائرت� متداخلت� إحداه� تحمل شعار االتحاد 

والثانية شعار جمهورية الص� الشعبية وفوقها ترفرف ح�مة ..السوفيايت

.. السالم

موجهة  الحكومة اليابانية معادية للص�، وهي اآلن يف نظرهم قاعدة أمريكية

ضدهم بالدرجة األوىل، وهم الذين ذاقوا مرارة الفاشستية اليابانية يف عهد 

. توغو

. أندونيسيا أحرقت مكاتب السفارة الصينية يف جاكارتا وجرحت بعض موظفيها

. الهند دخلت يف حرب حقيقية مع الص�



. الباكستان صديقة للص� يف سياستها إال أنها ظلت مغايرة لها يف عقيدتها

قيت الفيتنام التي تعتربها الص� مرتبطة بها ارتباط األصابع براحة اليد أو ب

الص� الفعل هذا التحرك الذي " تحرك"ن سبباً يف الشفة باألسنان، والتي قد تكو

... سيهز الدنيا كلّها

وتبدو الص� أشد من العرب طلباً للصداقة وسعياً وراءها، إال أن هناك نقصاً يف 

دلة ب� الجانب�، فالعرب ال يزالون يتمسكون بالوهم املهيمن وهو املعرفة املتبا

والصينيون يحسون أن العرب ال يزالون ... أن الص� دولة بعيدة وضعيفة

يرغبون يف أن يعاملوا عىل أساس حكومات مستقلة قامئة ال عىل أساس كيان 

عامالتهم عريب موّحد، كل العرب يقولون بالوحدة ولكنهم أحياناً يسلكون يف م

ومفاوضاتهم وترصفاتهم مسلكاً مغايراً لهذا القول ومن األدلة عىل ذلك التمثيل 

العريب يف بك� غ� املستقر يف كث� من الحاالت بسبب األحداث الداخلية 

. املتقلبة يف كث� من األقطار العربية واالتجاهات االجت�عية املتصارعة فيها

. الصينيون فه�ً جيداً يف قضية فلسط�أما القضية العربية التي يفهمها 

إن إرسائيل يف نظر الصيني�، هي مخفر أمامي للواليات املتحدة األمريكية ولذا 

يربط الصينيون ب� عدائهم السافر للواليات املتحدة وب� مساندة الفلسطيني� 

. عىل استعادة أرضهم املغتصبة



إننا نؤيد النضاالت : ارجيةيقول تش� يب نائب رئيس مجلس الدولة ووزير الخ

العادلة التي تخوضها الشعوب العربية يف الجنوب اليمني وع�ن وفلسط�، 

ك� نؤيد بحزم شعوب مختلف البلدان العربية يف نضاالتها ألجل كسب وح�ية 

. االستقالل الوطني وملعارضته اإلمربيالية وأداتها العدوانية إرسائيل

الطارئ للكتاب األفريقي� واآلسيوي� املنعقد هذا  مبثل هذه الروح أقّر االجت�ع

الصيف يف بك� أخطر قرار وأوضح قرار عاملي ينص عىل وجوب تصفية الكيان 

اإلرسائييل ومن ثم أقر املؤمتر أن الوحدة العربية رضورة من أجل طرد 

االستع�ر واإلجهاز عىل األنظمة الرجعية املعتمدة عىل وجوده وعىل ح�يته 

. لها

يف أفريقيا تقدمت الصداقة الصينية تقدماً ملحوظاً إال أنها ما لبثت أن تراجعت 

. أمام املد الرجعي

. هذه أغانيهم ترتدد يف الص� ويف أنحاء كث�ة من مدن أفريقيا وأدغالها 

. لتسطع الشمس الباهرة عىل أفريقيا كلها: أغنية

. زئ� أفريقيا: وأغنية

.. وأمريكيا الالتينية تريد التحررا يشعوب آسيا وأفريق: وأغنية

، يف "املدججة بالسالح"وهذه الفرق االستعراضية الصينية تقدم مرسحياتها 

.. تانيا، يف تنزانيا، ويف زامبياالكونغو برازافيل، يف موري



وبعض هذه املشاهد ينصب عىل تذك� األفريقي� بتهج�هم بالقوة وبيعهم 

.. عبيداً لألمريكان

ددا من الشباب األفريقي الالجئ إليها وتؤمن لهم عمالً الئقاً وتحتضن بك� ع

. يف التدريس أو دور النرش والرتجمة

وهي تستقبل ب� الح� والح� بعض الوفود األفريقية يف شتى املجاالت، وقد 

، والتي قدمت )نبع الجليبة(أتيح لنا أن نتعرف من بينها الفرقة الشعبية الفنية 

" تهديم القديم وبناء الجديد"تجاه الثوري الصيني مرسحية تنسجم مع اال

: خالصتها

برئ يحرسه شيطان و�نع املاء ) ولعل الكلمة تحريف للقليب العربية(الجليبة 

. إن مل تقدم له القرية إحدى الفتيات، ويساعده يف ذلك الكهان

الشيطان ويقتلونه بعد أن فشلت الصلوات والترضعات يف يثور األهايل عىل 

.. عطافهاست

وهو يغني بصوته الجميل ) كيبوي(وسمعنا أيضاً يف بك� الشاب الكونغويل 

وأغا� باللهجة الوطنية الكونغولية، ترافقه ) ماو(الفريد أغا� صينية للرئيس 

. بعض فتيات بالده

وقد يصل النشاط الصيني إىل أمريكا الجنوبية إىل تشييل وكولومبيا وأحيانا إىل 

. يزال حتى اآلن محدود األثر واملردودكوبا إال أنه ال 



أما أوروبا باستثناء البانيا فإنها معسكرات عداء أو معارضة وال تستطيع الص� 

أن تنىس ما ذاقته عىل أيدي القوات األوروبية املتحالفة خالل مئة عام أو تزيد 

.. ومن ثم فان هونغ كونغ ال تزال مستعمرة بريطانية تنتظر ساعة التحرير

خارج حدودها إال ألبانيا، وبعض املناطق " قواعد مذهبية"لص� إذن ليس ل

األفريقية أو اآلسيوية التي تعترب مواقفها مواقف صداقة ومجاملة أكرث ارتباطاً 

. ومتذهباً 

ملاذا إذن هذا االنك�ش العاملي عن الص� يف ح� تجهد الص� أن تفهم العامل، 

.. ورة وطنية صينية فحسب؟كل العامل، أن ثورتها عاملية وليست ث

إن الصيني� الذين مروا مبثل هذه التجارب يف نضالهم الوطني التحرري يعرفون 

الجواب أكرث من سواهم، لقد بذل الحزب الشيوعي الصيني جهوداً مضنية قبل 

أن يستطيع كسب ثقة الشعب وتأييده، واحتاج إىل سن� عديدة حمالت 

يحشد قوى الشعب وينظمها ويبعث فيه التوعية والتوجيه حتى استطاع أن 

الثقة بالنفس ومن هذا املنطلق يعتقد الصينيون أنهم قادرون ذات يوم عىل 

لح� بالعقيدة املاركسية كسب الثقة العاملية مستفيدين من كل األخطاء، متس

مستن�ين بالراية  الحقيقة الشاملة- اللينينية التي يطلقون عليها تعب� –

الرئيس ماو الشمس التي ال تغيب، والتي ال يستطيع قمر أن الحمراء ألفكار 



أن النضال الثوري لشعب ما ال يتقدم دامئاَ يف خط مستو "يشع بدونها، مؤكدين 

). 1965ديسمرب 30تشن يي يف " (وإ�ا ينمو دامئاً عىل غرار األمواج

ود إن االستقباالت الرسمية والشعبية، والحفاوة العظيمة التي قوبلت بها وف

االجت�ع الطارئ للكتاب األفريقي� اآلسيوي� والتي قد تفوق كل وصف، كل 

ذلك برهان واضح وقاطع عىل األهمية التي يعلقها الصينيون عىل تنمية روح 

. الوداد والتعاطف، إىل جانب روح النضال املشرتك

وها هم يستعدون لالجت�ع الثالث الطارئ للكتاب اآلسيوي� األفريقي� 

، الثورة التي تحرر الريف "عاملية الثورة"ة عىل ين دامئاً نظريتهم املرتكزمؤكد

. ومن ثم تحرر املدينة الكب�ة، أو تسقطها

 

ُدُروس ِمن الص� 

يرى الصينيون أن كل عمل أديب يجب أن يكون له مردود، يجب أن يقدم شيئاً 

العرب الشعر، ك� يفهم " بالطرب"حتى الشعر فإنهم ال يكتفون منه ... عملياً 

هي الفائدة منه؟ وال يقصدون بالفائدة  وإ�ا يسألون وماذا يعطي للشعب؟ ما

. دامئاً املردود املادي، وإ�ا املردود العميل أو التوجيهي العقائدي

عن الص�، بل عن قلب الص�، يلقي بعض " السنونو العابرة"إن حديث 

" املردود العميل"ياً مع نظرية األضواء عىل الحياة الصينية، إال أنني رأيت متش



لكل أثر أديب أن أخصص حديثاً عن الدروس التي قد يحسن بالعرب أن 

يتعلموها من بالد الرشق األحمر، وهم املتمسكون بتقاليدهم العريقة يف 

". طلب العلم ولو يف الص�"

قبل التحرير، ويف ظل االستع�ر أو االستع�رات، أسوأ م� : كانت حالة الص�

. ي عليه حالة العربه

بالدهم كانت مجزأة ومحكومة حك�ً مبارشاً حتى أنهم حاروا يف تحليلها أهي 

مستعمرة أم إقطاع، إىل أن حدد الرئيس ماو هويتها السابقة بأنها شبه 

. مستعمرة وشبه إقطاع

كانت تسودها كل مظامل املجتمع املستعمر اإلقطاعي الرجعي، وإىل مناطق 

ومن ثم برز االستع�ر .. ة، ومناطق بريطانية، ومناطق فرنسيةامتيازات أم�ييك

بإمرباطورية "اليابا� املبارش الذي ألحق القسم األكرب من الص� واألكرث غنى 

". الشمس املرشقة

وسألت بعض األدباء الصيني�، 

. ما هو الرس يف انتصاركم وتحرركم؟

: فأجاب دون أن يضيف كلمة واحدة

.......  ماو- -



) ماو(إال أنني طلبت تفس�اً وتحليالً، فعلمت أن  يدهشني الجواب كث�اً،مل 

ال، وإ�ا " سوبرمان"أو ما يسميه الغرب " العبقرية الفردية"ليس هو الفرد، أو 

هو القائد الحزيب، ولهذا كان محديث يعني بكلمة ماو، القائد أو الزعيم الحزيب 

. الشعبي

العسكرية الشخصية ما يؤهله ملركز القيادة، إن للرئيس ماو املزايا الفكرية و

ك� أن يف التجربة الرهيبة الظاهرة التي خاضها يف حروب التحرير ما يضفي 

عليه مسحة من القدسية، باإلضافة إىل أنه استمر يعيش الثورة ويقودها بال 

راحة وال توقف، ومن ثم فإنه ظل يفجر ب� الح� والح� ثورة ضد الفساد 

ومن ثم هذه الثورة ) 1958(وثورة صناعية ) 1952(الب�وقراطية والتبذير و

.. الحالية يف الثقافة واالجت�ع

اتخذ ماو يف حروب التحرير قراراً،  

. ثم تحمل مسؤولية

ثم إنه آمن بالرصاع الطبقي، فأحب أبناء الشعب وحقد عىل مستغليه، لقد 

الص�، أن يطرد  اتخذ ماو أو الحزب ال فرق، قراراً بأن يحرر الص� كل

. املستعمرين بالسالح وأن يجتث اإلقطاع واألنظمة الرجعية بال شفقة

اعترب ماو نفسه منذ اللحظة األوىل مسؤوالً عن كل الص�، ومل يسمح لنفسه أو 

اإلرادات "و " املشاعر املحلية"لحزبه يف حدود الوحدة والحرية أن يراعي 



ن اإلرادات أو املشاعر الجزئية تختفي إنه آمن منذ اللحظة األوىل بأ" املحلية

.. أمام الشعور واإلرادة الكلية يف الوحدة والتحرر

أو " االتحاد"مل يرتك ماو زمام املبادهة يف يد األقاليم أو القوميات لتبدي رأيها يف 

. ومن ثم يف شكل تلك الوحدة أو االتحاد" الوحدة"

ا املوضوع الص� أمة مل يسمح بأي نقاش يف هذ وعىل رأسه ماو- الحزب –

واحدة ال أمم، ودولة واحدة ال دول، لقد انطلق من بديهية وحدة الوطن التي 

ال جدل فيها وال نقاش حولها، أما التفصيالت اإلدارية الجزئية، يف ظل الوحدة 

. الصينية، فإنه �كن بحثها وتعديلها ب� الح� والح� عىل ضوء الواقع والتجربة

.. وللحزب أن يؤمنوا ببديهية وحدة الوطن؟هل كان يكفي ملاو 

طبعاً ال، وإ�ا الترصف العميل الحاسم هو الذي رسخ هذه البديهية بال تلجلج 

. وال تردد

أقاليم متباينة تسكنها قوميات  ففي املس�ة الكربى، مثالً، دخل جيش التحرير

م قرار واحد متباينة، دخلها جيشاً مسلحاً واضعاً كل األقاليم وكل القوميات أما

. هو تحرير الوطن ووحدته

ومن ثم وضع هذه القوميات أمام مسؤولياتها، بعد أن كشف لها عن أعدائها 

. وعن أصدقائها بالرتبية واإلقناع



رت أو سالط� ، عىل غرار بونابإمرباطوريةهل تخوف ماو من اتهامه بأنه ينشئ 

العث�ني� وقيارصة روسيا؟ 

. ؟"يكتاتورد"هل تخوف من اتهامه بأنه 

لقد فهم وآمن بأن مثل هذه االتهامات إ�ا هي أسلحة دعائية من أسلحة . ال

. الغرب ال تزيده إال تصمي�ً عىل الوحدة والتحرر

لقد آمن هو وحزبه بأنه محرر، ولتقل كل الدنيا ما تقول، وكأنه يتمثل بالبيت 

: العريب

انبا ونّكب عن ذكر العواقب جإذا هم ألقى ب� عينيه هّمه 

اختار منذ اللحظة األوىل رفاق الطريق، لقد اعتمد  والحزب- ومن ثم فإن ماو –

عىل الشعب املعذب يف األرض، عىل الفالح الذي ألهبت سياط االستبداد ظهره 

واليتيم الذي قتل املستعمر أو اإلقطاعي أباه أو أمه، عىل أبناء الجوع والعري، 

مل يعتمد النظري� الذين يوزعون عىل عىل املرشدين عىل الع�ل املستغل�، 

الذين " الدبلوماسي�"الناس فلسفاتهم من كوى أبراجهم العاجية، وال عىل 

يتقنون فنون الكياسة واللباقة، ومل يحاول أن يطور األجهزة القامئة لتتمىش مع 

روح الثورة وإ�ا بدأ بأجهزة حديثة متفاهمة مت�سكة متجانسة، سقط بعضها 

لتجربة القاسية إال أن الذي أويت الحياة ظل كأشجار الصنوبر، تلك تحت وطأة ا

. األشجار التي يرى فيها الصينيون رمزاً للشباب املتجدد دامئاً وأبداً 



. اتخذ الحزب وعىل رأسه ماو قراراً بطرد املستعمرين وتوحيد البالد

. مسؤولية هذا القرار وتحمل

إىل ما بعد التحرير كيال تطغي هذه " ةاالشرتايك" ومن ثم فقد أرجأوا مناقشاتهم

. أو تخفف من زخمه الشعبي" التحرير"املناقشات عىل الهدف األكرب 

نائب رئيس مجلس الدولة ووزير خارجية الص� يف املؤمتر " تش� يي"وها هو 

يوحدها هدف طرد "الصيني اآلسيوي ينصح الشعوب املتخلفة واملستعمرة بأن 

أن، تضعفها، املناقشات االشرتاكية التي ال �كن لها أن  االستع�ر من بالدها قبل

وهو بذلك يردد أفكار الرئيس ماو يف " تستبق توحيد الوطن وطرد املستعمر

...". 1940مقاالته عن الد�قراطية الحديثة املنشور عام 

يف " ماو والحزب"وما هو الرس اآلخر يف انتصار الثورة الصينية؟ لقد انطلق 

وخططوا لثورتهم  وليس من منطلق سيايس- طلق عقائدي –ثورتهم من من

. تخطيطاً عقائدياً ال سياسياً 

" وأيديولوجيته"له فلسفته الخاصة  لينيني- ماركيس- الحزب حزب شيوعي –

. الواضحة

هو حزب مركزي يشمل الص� كلها، مرتبط ارتباطاً عضوياً، تسلسلياً، ج�ه�ياً 

ويعمل من أجل الشعب، يتعلم من يعيش مع الشعب ويستمد من الشعب 

. الشعب ويعلم الشعب



: للوطن والعامل هي بعض أرسار انتصار الثورة الصينية) الكلية الشاملة(إن 

. ال جدال يف وحدة الوطن 

. ال جدال يف تحرر الوطن 

ويف الص� ك� رأينا وملسنا، يسود مبدأ االعت�د عىل النفس ومبدأ رشف العمل 

الذي نقل الجبل هو ) الشيخ الغبي) (يوكون(طورة الشيخ اليدوي، وترتسخ أس

. وأوالده

يف بك� وأمام أفخم فندق فيها، كان الع�ل يدقون األرض مبطبة خشبية من 

أجل تعبيد الشارع، يف ح� كانت فرقة من طالبات املدارس تحفر خندقاً 

. لتمديد خطوط الهاتف والكهرباء

ة اإلسفلت بقضيب من قصب البامبو ويف ووهان كان أحد الع�ل يجر مدحل

. ويف مناطق البرتول قيل لنا أن الع�ل نقلوا مئة طن من املاء بالدالء

ويف املدينة الجامعية يف دمشق يساهم الطالب الصينيون يف تسوية الحدائق 

املدرسية ورعاية أشجارها وزهورها، يف ح� تساهم البنات الصينيات يف 

. لبناء كعمل يومي يعتربنه واجباً مساعدة اآلذنات يف تنظيف ا

والكومونات تنشأ عىل مبدأ االعت�د عىل النفس واملصانع واملعاهد واملرافق 

. العامة كلها تعمل مبوجب نظرية االعت�د عىل النفس



إن هذا الدرس بالنسبة للعرب هو من أكرث الدروس فائدة وأوالها باالنتباه 

. والتطبيق

عىل النفس تطبق نظرية التنظيم الشعبي وتوعية وإىل جانب نظرية االعت�د 

. الج�ه�، هذا التنظيم الذي استحق أن يكتب عنه بيشء من اإلسهاب

إن البورجوازي واإلقطاعي ه� الطبقة : ويف الص� إ�ان سائد بالرصاع الطبقي

املعادية، ولهذا كانت طبقة املالك� طبقة املالك� واملستغل� ال تستحق أية 

و وداد، وإن هي مرت يف مرحلة تربية وإعادة تثقيف للبورجوازية شفقة أ

الوطنية آملة يف إصالح من �كن إصالحه وتوجيهه، ومع ذلك فإن التعاليم 

الصينية تشدد عىل أخوة الطبقة، فإن أي خطأ من البورجوازي أو اإلقطاعي هو 

بقية، جر�ة عامدة متعمدة ألنها نابعة من طينته الط من حيث املبدأ- –

وباملقابل فإن أي خطأ من الفالح أو الجندي، جنحة ناتجة عن قصور يف الوعي 

تشان (و�كن إصالحها بالرتبية والتوعية، وهم يقدمون مثالً عىل ذلك السيدة 

التي دفع ابن ج�انها ولدها إىل املاء فقتل والتي استطاعت أن ) تسون الن

. الطبقية تغفر لج�انها باالستناد إىل نظرية األخوة

ومع أنها مل تستطع أن تخفي عاطفة األمومة، يف حديثها الحزين معنا، إال أنها 

ظلت مت�سكة قادرة عىل االرتفاع يف تفك�ها واعية يف تحليلها للرصاع ب� 

. قلبها الجريح وب� مفهومها لألخوة الطبقية



ئل ويف الص� يدرك اإلنسان كم تتطلب حياة التقشف واالستنفار من فضا

. أبرزها قوة اإلرادة والجلد واإل�ان باملستقبل األفضل

كث�ون يرون يف هذه الصورة التي أرسمها عن الص� صورة ينقصها اإلغراء 

الص� ليست بلداً سياحياً، وإن كانت من أغنى بالد العامل باملعامل ... واملرح

ها إنها بلد التي يروق لألجنبي أن �تع النفس برؤيت" بالطرائف"السياحية و 

مهدد بالغزو االستع�ري يف كل لحظة، فهو لذلك شديد الحذر والوعي دائم 

االستعداد، منرصف إىل استك�ل دفاعه، يعد لهم ما استطاع من قوة، ومع ذلك 

الرتاجع املستمر عن القرار "فإنه ال يترسع وال يرضب إال الرضبة القاضية إذ أن 

ال "يف معرض حديثه عن هونغ كونغ وتايوان ك� يقول وزير خارجيتهم " النهايئ

". �كن أن يوصل إال إىل الهز�ة وليس إىل النرص

وما أجدرنا نحن العرب بفهم هذا الدرس العميق الذي تقدمه الص� لكل بلد 

ال ... ال بارات.. مهدد بالغزو وال سيّ� للبلد الذي يرتبع الغزاة عىل أشالئه

... ال حرير... ال جوخ... ال رياش..ال فيالت. ..ال سيارات تاكيس... كباريهات

. وال خنفسية.. ال س�يالية ... ال أن� وال تبايك... ال ميوعة.. ال ذهب... العطور

إال أن صاحب العقيدة، صاحب الكرامة " وهابية، يسارية"إن مثل هذا السلوك 

مس نفسه بسلوكية حازمة عندما تال" يلزم"من الواجب أن  والرشف، يحس بأنه

. الحربة صدره أو هي تغرس يف حناياه



من الص� نتعلم أيضاً كم هو رضوري وأسايس أن يرىب الجيل الجديد تربية 

. لتحمل مسؤولياتها املقبلةواعية هادفة مستعدة 

إن الجيل الذي قاد الثورة الصينية أو الذي ساهم فيها ال يزال أكرثه حياً وال 

بكل قوة وحزم، إال أن هذا الجيل الذي يزال بعض القيادي� �سكون الدفة 

ة يف الجيل الثا� والثالث الثورة يهمه أن تستمر مثله وسلوكيته حي" مارس"

... ال التي تيلواألجي

: إن الجيل أو األجيال الجديدة 

يف برامجها منذ الصف  تدرس املاركسية اللينينية ومؤلفات الرئيس ماو -أ

 .لحضانة، وتلقن تلك املبادئ منذ صفوف ااألول

تشكل من بينهم فرق الطالئع ذوي العقدة الحمراء املرشح�  -ب

 .ملراكز قيادية

يدربون عىل األع�ل اليدوية ليستطيعوا أن يزيلوا التناقضات يف داخل  جـ -

الشعب، فتقرتب املدينة من الريف وتذوب الفوارق بينه� وتتساوى 

الهوة القامئة أحياناً ب� املستويات االجت�عية ب� العامل والفالح، وتزول 

. النظري والعميل

يدربون عىل حمل السالح للدفاع عن الوطن، فترتسخ يف نفوسهم أخوة  د-

. السالح باإلضافة إىل أخوة الطبقة



.. واملرسح والسين� والرياضة.. يعيشون الجو الثوري يف املدرسة هـ-

يف " يقتحمون"ومن ثم فإنهم .. للباسوا.. والعمل.. واألعياد، واألغا�

العليا إذ طاملا رأينا حشودهم تواكب املؤمتر " السياسية"املناسبات األجواء 

. أو تساهم يف االجت�عات العامة التي تقرر فيها املواقف البالغة الخطورة

وهي تعترب أن رس انتصارها " شعبية"والص� ترص عىل أن تكون جمهورية 

فالح والجندي، وهي تعزو الفشل هو اعت�دها عىل الشعب، عىل العامل وال

إىل اعت�دها العنرص  1911املتكرر لثوراتها التحررية وال سيّ� فشل ثورة

. العسكري وحده وعجزها عن إرشاك الج�ه� الشعبية يف انتفاضاتها

وتلح الص� عىل أن تظل قيادة الثورة ب� الع�ل الصناعي� ألن لها ثالث 

: مميزات

 .ألنها منظمة -1

 .متقدمة منتجةوألنها  -2

وألنها أكرث ثورية بسبب نقمتها عىل العهود واألنظمة االستغاللية التي  -3

 .عاشت يف ظلها

والشعبية تقتيض كرس الفوارق الطبقية، وال يتم كرس هذه الفوارق إال 

عىل املثقف� يقومون به  بامل�رسة العملية، ولهذا يعترب العمل اليدوي واجباً 



ددة يعيشون فيها مع الع�ل يف مصانعهم أو ضمن برامج محددة ومدد مح

. الفالح� يف حقولهم أو كوموناتهم

وإ�ا هي مسؤولية تسلسلية " الفوىض"وقيادة الشعب ال يجوز أن تعني 

مرتبطة بتنظي�ت تصاعدية، معتمدة عىل اتخاذ قرارات ومواقف معينة 

ب الصيني وتحمل مسؤولية تلك القرارات واملواقف، ولهذا عندما يحيط الشع

الرئيس بتلك الهالة من التقدير فإ�ا هو يكرم فيه نظاماً هو يرأسه ومس�ة هو 

. قائدها

ويف الص� قد نجد حلوالً لبعض مشاكل الوطن العريب مثل مشكلة األكراد، يف 

ش�ل العراق ومشكلة جنوب السودان، وبعض السياسات اإلقليمية باتخاذ مبدأ 

حافظة عىل مركزية السلطة السياسية، هذا االتجاه الحكم املحيل الواسع، مع امل

الذي بدأت به الجمهورية العربية املتحدة والذي هو أساس صالح لدولة عربية 

موحدة مقبلة، ومع ذلك فإن من الواجب التنبيه عىل أن مثل هذه 

" الحزب"اإلدارية ال ينطبق يف حال من األحوال عىل مركزية " التساهالت"

" املجامالت"ئدي العضوي بكل حزم، مرتفعاً عن كل هذه وارتباطه العقا

. الواقعية والتي هي يف طريقها إىل االندماج األقوى واألصفى

عىل " مؤامرة"ونتعلم من الص� درساً قد يكون بالنسبة للفكر العريب السائد 

... ، عىل الرتاث عىل الحضارة عىل الدين عىل الدنياالتاريخ



" الثورة الثقافية"وكث� من الروية، نستطيع أن ندرك أن ولكن بكث� من العمق 

يف الص� قد تكون حادة عنيفة إال أنها تظل يف أع�قها رضورة للتحرر 

. واالنطالق والبناء الجديد

". إال ما تحتاج حياتنا االشرتاكية يقول بعض الصيني�- لن نُبقي من أدبنا –"

". يع أن نبني املستقبلإن مل نكنس املايض ال نستط: "ويقول آخرون

ومن ثم فإن القارئ املثقف قد يغرق يف هذه األمواج الهائلة من الكتب 

. املتدفقة بشتى اللغات العاملية وشتى االتجاهات االجت�عية

بأن ترسخ أجيالها من الغرق وذلك " تنقذ"ولذا فإن عىل الدولة العقائدية أن 

. جرفها أو خلخلتها اً �نع األمواج منثقافتها العقائدية ترسيخ

ولكن أال يحق لنا الغارق� يف أمواج " وهابية يسارية"قد تكون الثورة الصينية 

التيارات الثقافية املتضاربة أن ندعو إىل إعادة النظر يف وضعنا الثقايف إن مل نقل 

. يف الثورة عليه

ذي ملاذا ال نسأل أنفسنا مثل� يسأل الصينيون أنفسهم عن املردود العميل ال

يقدمه هذا الكتاب أو ذاك، عن املشاركة الفعلية التي يساهم بها يف خدمة 

.. املجتمع، عن مدى حاجة االشرتاكية إليه أو إىل بعضه

إن نظرية األدب لألدب والفن للفن ال تليق بنا بالشعب املسلوبة أرضه، 

 املتحكمة بأكرثيته أنظمة رجعية بالية، املمزقة وحدته واملخنوقة يف مجمل



، حريته ولذا كان عىل الحركات العربية املتحررة أن تعمد أول ما تعمد أرجائه

إىل ثورة ثقافية إن مل تكن جارفة فعىل األقل حازمة لبناء جيل جديد اشرتايك 

. الثقافة منسجم يف روحه واتجاهه

إن إحياء الرتاث القديم عمل جيد ولكن إحياء الرتاث الرجعي واإلقطاعي 

كل .. واملستهلك املوميايئ" والبهلوا�"النهزامي والتافه السلبي والبورجوازي وا

ذلك يعرقل تقدمنا الثقايف ومن ثم فإن له أرضاراً اقتصادية إذ هو يستنزف 

. قطرات غالية من دماء موازاتنا الحكومية والشخصية

.. هل أعطي أمثلة؟ إن األمثلة ال تحىص

هذه املؤمترات بصدمة قاسية إذ يحس العريب يف مثل .. وأخ�اً، وليس آخراً 

عن االنتصار عىل واقع التجزئة العريب الذي حتى اآلن-يحس بأنه عاجز –

. يعيشه

مثالً .. إنه يضطر يف مثل هذه املؤمترات أن يكون سورياً أو عراقياً أو جزائرياً 

" للدولة"مقعده يحدده الحرف األبجدي .. فهو �ثل هذه التجزئة رغم أنفه

ليها وليس لألمة التي ينتمي إليها، شخصيته االعتبارية شخصية التي ينتمي إ

عقيدته بوحدة أمته سورية أو عراقية أو جزائرية كاملة، فال يستطيع أن يثبت 

ووطنه يف أي ترصف عميل إج�الً، واألدهى من هذا أن يضطر أحياناً إىل أن 

. يصطدم علناً مع أخوة له عرب يف مثل هذه املؤمترات



من كل هذا وذاك أن يقر االجت�ع الطارئ للكتاب األفريقي� واألدهى 

واآلسيوي� أن تكون اللغة العربية لغة رسمية ب� اللغات الرسمية األربع، وإذ 

ببعض رؤساء الوفود العربية ال يحسنون التكلم بلغتهم العربية ويف ذلك ما فيه 

. ية التي هي جديرة بهامن خطر عىل إمكانية إحالل اللغة العربية املكانة العامل

     *  *   *   *

لقد عرفت الص� يف القديم بأنها بالد الحكمة والحرير، وها هي اآلن تتحول 

إىل رشق أحمر ملتهب، ف� أجدرنا نحن العرب بأن نسعى إىل فهم أرسار هذه 

... فلعّل فيها ما ين� الطريق، ويشحذ الهمم، ويخترص الزمن. التحوالت الجذرية

 


