
ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                                  المركز الماركس  ــ اللينيني

ـــ إحيـــائه للـــذكرى   
الثامنـــة والســـتون لنتصـــار الثـــورة الصـــينية العظيمـــة،اســـتمرارا في

ـــ تونـــغ  شـــتنبر 9(وبمناســـبة الـــذكرى الثانيـــة والربعـــون عل وفـــاة الرفيـــق مـــاو تس 
  والثـــورة الصـــينية العظيمـــة، يقـــدم موقـــع)1976

، قائـــد الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني
ـــ للدراســـات  

ـــ ــ اللينيني ، الداة النظريـــة للمركـــز الماركس   ـــ
ـــ ــ اللينيني ارة الماركس  الشرـــ

: والبحاث والتكوين، سلسلة مقالت تحمل عنوان

1"قوموا بالتحقيقات ول تنطقوا بالحماقات"دفاتر 

: توضيح

  صـــاغها
ســـتعمل هـــذه الـــدفاتر عل تقـــديم مجموعـــة مـــن العمـــال والمقـــالت الـــنت

ة هــذا الحــزب ، الرفيــق مــاو تس ــ تونــغ، خلل مســبر  
قائــد الحــزب الشــيوع  الصــيني

  نحنر ــ هــذه الســنة ذكراهــا الثامنــة
ــ قيــادته للثــورة الصــينية العظيمــة الــنت  

الثوريــة في
ي   والثــوري الــذي حبــل. والستير

 ــ معمعــان الصاع الــوطني
وه  أعمــال تــم إنجازهــا في

  بقيــادة مــاو أن يفجــر
بمجموعــة مــن التناقضــات مــا كــان للحــزب الشــيوع  الصــيني

وراتها ويسبر بها نحــو النتصــار، لــول التحاليــل الســديدة لخطــه الثــوري بقيــادة سبر
الرفيـــــق مـــــاو، والدمـــــج الخلق للحقـــــائق العامـــــة للماركســـــية ــ اللينينيـــــة بالممارســـــة
العمليـــة للثـــورة الصـــينية، وبلـــوة، بهـــذا الصـــدد، الطروحـــات الماركســـية ــ اللينينيـــة
  شـــيدت

وليتاريـــة الـــنت لخـــط الثـــورة الصـــينية، وعل الخصـــوص الثـــورة الثقافيـــة البر
ي خط التحريفية أمميا وخط الماركسية ــ اللينينية الثورية .الحد الفاصل بير

اق الستعماري ز زمن الختا :لمحة مركزة عن الصي 

، شــــبه مغلقــــة أمــــام التجــــارة الخارجيــــة، ــــ ، بدايــــة القــــرن التاســــع عشر ي كــــانت الصــــير
 ـــ حاجـــة فعليـــة إل ســـلع

، ولـــم تكـــن فيـــه في  ـــ
 ـــ وضـــع شـــبه اكتفـــاء ذاتت

حيـــث كـــانت في
  كـــــانت المحـــــاور الوحيـــــد للتجـــــار

خارجيـــــة، كمـــــا أن الطبقـــــة الحاكمـــــة حينهـــــا، والـــــنت
جوازيــــة التجاريــــة2الجــــانب ، كــــان لــــديها مــــا تخشــــاه مــــن التبــــادل التجــــاري مــــع البر
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ـــ هـــذا الشـــأن  
، كمـــا كـــانت بهـــذا3الوروبيـــة بنـــاء عل تجربتهـــا التاريخيـــة الســـابقة في

السائدة واستخدامها ضد جلب" التقليدية"الصدد تعتمد باستمرار أيدولوجيتها 

 
.واستعمال السلع الجنبية، بدعوى أنها غبر مفيدة للشعب الصيني

جوازيــــة التجاريــــة الوروبيــــة كــــانت تطلــــب المزيــــد مــــن عل العكــــس مــــن هــــذا، فالبر
الخـــزف والحريـــر، وعل الخصـــوص الشـــاي الـــذي شـــكل قمـــة: المنتجـــات الصـــينية

جوازيــة الوروبيــة ء الــذي خلــق عــدم تــوازن تجــاري قــوي، حيــث4طلب البر  ــ
، السر

، بــل تفــرض تأديــة ثمــن الســلع ذهبــا أو ي ترفض أي تبادل تجاري سلع  كانت الصير
وهــو المــر الــذي كــان يتناســب مــع الحكــم المطلــق بإســبانيا الــذي كـان حينهــا. فضة

يــ شــكل هــذا التعامــل التجــاري   ــ حير
عقابــا"يســيطر عل منــاجم أمريكــا الجنوبيــة، في

يطانية" اقتصاديا جوازية التجارية البر .للبر

يطانيــــة بــــدعم مــــن حكومتهــــا، جوازيــــة التجاريــــة البر ــــ هــــذه الظــــروف، عملــــت البر  
في

كتها الســــــتعمارية ب ــــــ قية"وعــــــن طريــــــق شر ــــــ British East" (الهنــــــد الشر  India
Company(ي ي 5، عل تســـويق الفيـــون وســـط الصـــير بتقـــديم رشـــاوي للمســـؤولير

ي بمراقبـــة مينــاء  ـ الخاصـــير ـي تســـويق 1838، حيــث عرفــت ســـنة "كـــانتون"المحليير
ي   معهــا ارتفعــت نســبة المــدمنير

ي الــنت   تاريــــخ تسويق الفيون بالصير
أضخم كمية في

فضــــة،/ بشــــكل مــــذهل، وفرضــــت بريطانيــــا مــــن خللهــــا أن يتــــم دفــــع الثمــــن نقــــدا 
،  

ــــــ الــــــذي كــــــانت تــــــدفعه مقابــــــل الشــــــاي الصــــــيني ي مســــــتعيدة بــــــذلك المعــــــدن الثمير
يطانيــة، جوازيــة التجاريــة البر ان التجــاري بشــكل درامــاتيك  لصــالح البر يــ لينقلــب المبر

ي للعمـــل عل الحـــد مـــن تجـــارة 6وتـــدخل معهـــا الســـلطة الحاكمـــة وإداراتهـــا بالصـــير
.7الفيون وحظر تسويقه داخلها

ــ الحـــد مـــن تجـــارة الفيـــون ـ 
ة، في ، بعـــد محـــاولت كـــثبر ي ــ الصـــير ـ 

نجحــــت الســــلطة في
 ــ 

تبلــغ قيمتهــا (1839مــارس  28داخل البلد، حيث حجزت كمية ضــخمة جــدا في
  طــالب ممثــل بريطانيــا بتعــويض 21وفق المصادر التاريخيــة ب 

مليــون دولر الــنت
، بحيــث تــم إغلق مينــاء، وإلغــاء التعامــل التجــاري مــع بريطانيــا)مــال  عــن إتلفهــا
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ـــ ينـــاير " كـــانتون"  
  ســـتعلنها. 1840في

وهـــو المـــر الـــذي شـــكل مقدمـــة للحـــرب الـــنت
ي باسم    مناورات ابتداء مــن"حرية التجارة"بريطانيا عل الصير

، حيث انطلقت في
ورة الثــورة الصــناعية 1840يونيو  عل سواحل كانتون، وعل الخصوص وأن ســبر

قد بلغت حينها مستوى عال، حيث سيتم توظيف هذا التطور من طرف القــوى
  المنطقة

وطهم التجارية في .الستعمارية لتعزيز قوتهم وفرض شر

ــ هــذه    
ي في   لــم تســتمر طــويل، وفــرض عليهــا التوقيــع" الحــرب"انهزمــت الصــير

الــنت
ـــ متكافئـــة"عل  ي"،ـــ 8"معاهـــدة غبر ـــ  9)أو نـــانجينغ" (معاهـــدة نـــانكير  

غشـــت 29في
جوازيـــة) 1842ــ  1839(كنهايـــة لحـــرب الفيـــون الول  1842   خاضـــتها البر

الـــنت
اطورية الصينية، والقاضية بتســليم جزيــرة  يطانية وحكومتها ضد المبر هونــغ"البر

 ــ مــدخل نهـر " كونغ
ي للتحكــم في يطــانيير ئ"كــانتون"للبر ، وفتــح مجموعــة مـن المـواتي

  " (شنغهاي"الصينية للتجارة الجنبية وعل رأسها ميناء 
يونيو 18تم احتللها في

ــــ للتجــــارة العالميــــة بالمنطقــــة1842 ، بعــــد أن كــــان10)، وتعتــــبر المســــتودع الرئيس 
كمــا تعهــدت الســلطة). مينــاء كــانتون(هناك فقط ميناء واحــد خــاص بهــذا الغــرض 

ي بدفع  مليــون دولر عل أربــع ســنوات كتعــويض عــن الفيــون الــذي تــم 21بالصير
يطانيــة عل. 1839إتلفــه ســنة  وحصــلت كــذلك بموجبهــا القــوة الســتعمارية البر

ائب ثابتــــــــة  ــــــــ ، وضي ي ، وعل)بالمئــــــــة 5وصــــــــلت إل (تمثيليــــــــة دبلوماســــــــية بالصــــــــير
ي وفتــــــح مــــــدارس لهــــــم يطــــــانيير ــــــ مــــــن طــــــرف البر  

اء الراضي ــــــ الخصــــــوص إمكانيــــــة شر
ي .بالصير

 ــ 
3بعد ذلك حصلت نفس المعاهدات مع كل من الوليات المتحدة المريكيــة في

ـــ 1844يوليـــوز   
ـــ 1844أكتـــوبر  25، ومـــع فرنســـا في  

20، كمـــا تـــم إصـــدار مرســـوم في
اير  ي1846فبر .، حصلت فرنسا بموجبه عل ترخيص للدعاية المسيحية بالصير

لم يتوقف التــدخل الســتعماري عنــد حــدود هــذه المعاهــدات، بــل اســتطاع فــرض
(وبالقوة معاهدات اخرى، وعل الخصوص بعد ما يعرف بحرب الفيون الثانية 

ـــ )1856   ــ الفرنس 
يطـــاتي   شـــنها التحـــالف الســـتعماري البر

)1860(، والحـــرب الـــنت
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ي"واقتحام  ي"وفرض المصادقة عل كل بنــود معاهــدة " بكير تيــان"او " (تيــان تســير
ي  ــ ") جير

  تمت في
مـع كـل مــن امريكــا وروســيا إل جــانب 1858يونيــو  27 / 26النت

لقـــــد كـــــانت هـــــذه القـــــوى الســـــتعمارية تبحـــــث عـــــن المزيـــــد مـــــن. بريطانيـــــا وفرنســـــا

 ــ النظــام العــالم 
ي لجــل دمجهــا في   الصــير

هكــذا تــم الســتحواذ. التغلغل التجاري في
ئ حـــــرة، مـــــع حريـــــة الملحـــــة لســـــفن قـــــوى ـــــ مينـــــاءا جديـــــدا كمـــــواتي عل إحـــــدى عشر

ـــ كيـــانغ"الســـتعمار التجاريـــة عل نهـــر  اد الفيـــون ودفـــع"يـــانغ تس  ـــ اســـتبر ي ، وتقنير

 ــ
، والتحكــم في ي ــ الســفر وســط الصــير  

ي لتعويضــات الحــرب وحريــة الجــانب في الصــير
.النظام الجمرك  الذي أصبح تحت إدارة بريطانيا

 كببر السيادة هكذا تقلصت إل حد 
الساســيةبعــض القطاعــات  الصينية، حنت في

 ــ الصــينية عمليــا مفككــة وتحــتوالماليــةوالقضــاء مثــل الدارة 
، وأصــبحت الراضي

ي وفــــــــق   إل جــــــــانب تنظيمهــــــــا لقتصــــــــاد الصــــــــير
ســــــــلطة القــــــــوى الســــــــتعمارية الــــــــنت

ئ ومنــــاطق مصــــالحها، أصــــبحت تمتلــــك كــــل واحــــدة منهــــا منــــاطق نفــــوذ مــــن مــــواتي
.12ومصانع 11منجمية وخطوط للسكك الحديدية

ي ضد فرنسا واليابان، تم التنازل من طـــرف   خاضتها الصير
فبموجب الحروب النت

  كـــانت تحـــت وصـــايتها
ي عـــن مجموعـــة مـــن المنـــاطق الـــنت الســـلطة الحاكمـــة بالصـــير

)  
 ــ  1885 / 1884الحرب ضد فرنسا في

،1895 / 1894والحرب ضد اليابان في
 ــ 

ق 1875وقبلهــا في  ــ جنــوب شرــ
ضــد قــوى التحــالف الســتعمارية بمعيــة اليابــان في

ي"اســــيا، ومــــا ترتــــب عــــن كـــل هــــذه الحـــروب مـــن إلحــــاق  فيتنــــام بفرنســــا،" / تــــونكير
يطانيـــا، ووضـــع روســـيا اليـــد عل مجموعـــة مـــن منـــاطق  ،"ماندشـــوري"وبرمانيـــا ببر

وبعـــــض الجـــــزر باليابـــــان، مـــــع دفـــــع تعـــــويض ضـــــخم عـــــن تلـــــك" تـــــايوان"وإلحـــــاق 
).الحروب

اق التجاري الستعماري، أصـبحت تتــداخل شــيئا فشــيئا   ظل الخبت
  الواقع، وفي

في
مصــالح القــوى الســتعمارية مــع مصــالح الطبقــات الســائدة، وه ــ نفســها المصــالح
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  دفعــت إل التحــالف بينهمــا مـن أجــل قمــع وإخمــاد مجموعــة مـن النتفاضــات
النت
ـــ ( ـي ـــ)1864و 1851مثل مــــا بير ـي ، وعل الخصــــوص الفلحيــــة منهــــا ضــــد الملكير

ي هكــــــذا بـــــدأت تنشــــــأ مجموعــــــة مـــــن. الكبـــــار، وضــــــد الوجــــــود الســـــتعماري بالصـــــير
ي وإعــــادة إحيائهــــا"المنظمــــات والجمعيــــات الشية وبشــــعار  ".لجــــل نهضــــة الصــــير

 ــ معمعــان هــذا الصاع، بــرزت الحركــة الوطنيــة والقوميــة 
،)1890ابتــداءا مــن (ففي

  تزعمهـــا 
ـــ" ســـون يـــات ســـن"حيـــث تأسســـت بهـــذا الصـــدد الجمعيـــة الشية الـــنت  

في
ــــ غشــــت1894  

ــــ حركــــة واحــــدة في  
  توحــــدت مــــع العديــــد مــــن الجمعيــــات في

، والــــنت
أو التحـــالف الثـــوري" الرابطـــة المتحـــدة" (تونـــغ مينـــغ هـــوي"تحمـــل اســـم  1905

 
:ــ المســألة الوطنيـة 1: تعمـل عل ثلث محـاور وضــعها ســون يــات ســن") الصـيني

ياليــــــــــة وضــــــــــد هيمنــــــــــة الســــــــــلطة القائمــــــــــة ــ 2. الســــــــــتقلل والنضــــــــــال ضــــــــــد المبر
حــق ملكيــة الرض للجميــع: ــ رفاهيــة الشــعب 3. إقامــة الجمهوريــة: الديمقراطيــة

")مبادئ الشعب الثلثة"تسم هذه المحاور ب . (وبالتساوي

ة الصاع ضـــد كبـــار الملك ـــ وطبقـــة 13عل أرضـــية هـــذه المبـــادئ، تصـــاعدت وثبر
اق التجــــاري الســــتعماري، حيــــث   نشــــأت خلل مرحلــــة الخــــبت

ي الــــنت ادوريير الكمــــبر
ي معــا، ومــن جهــة ثانيــة مصــالحهما كــانت قــد تــداخلت مــن جهــة، مصــالح الطبقــتير
ومصــالح القــوى الســتعمارية، فأصــبحت الطبقتــان معــا كتلــة واحــدة تشــكل بوابــة

يـــال  ـــ هـــذا الطـــار تصـــاعدت النتفاضـــات ضـــدهها. للمزيـــد مـــن التغلغـــل المبر  
ففي

  " ثورة"وضد الهيمنة الستعمارية، وقامت 
  أطــاحت بحكومــة أشة 1911في

الــنت
 ــ مدينــة ووتشــانغ بتحريــض مـن الجماعــات

تشــينغ الجديــد، عــن طريــق انتفاضــة في
ة آنـــذاك جوازيـــة الصـــغبر جوازيــة والبر وأعقبــت ذلــك انتفاضـــات قـــامت. الثوريـــة البر

ــــــ مقاطعــــــات أخــــــرى، فانهــــــار حكــــــم أشة تشــــــينغ شيعا  
ــــــ اول ينــــــاير . في  

،1912وفي
ي وانتخبـــــت  رئيســـــا مؤقتـــــا" ســـــون"تشـــــكلت الحكومـــــة المؤقتـــــة لجمهوريـــــة الصـــــير
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ــــــ الطاحــــــة" الثــــــورة"لقــــــد اســــــتطاعت هــــــذه . للجمهوريــــــة  
ــــــ البدايــــــة في  

أن تنجــــــح في
جوازيـــة يـــ والعمـــال والبر جوازيـــة والفلحير ـــ البر ي بـــالحكم، وذلـــك بفضـــل التحـــالف بير

 ـــ المــدن
ة في جوازيـــة الوطنيـــة،. الصـــغبر إل انـــه شعان مـــا اظهـــرت ضـــعف وتــردد البر

ومهادنــــــة بعــــــض الجماعــــــات السياســــــية فيمــــــا يخــــــص الســــــتقلل وإنهــــــاء الوجــــــود
ة، وتخلـــت ــ الســـتعماري بـــالبلد، بـــل خضـــعت بعـــد ذلـــك لضـــغوطات هـــذه الخبـر
ـ حيــث لــم تمنحهــم أي منــافع حقيقيــة، خصوصـــا بعــد وقــوع ـي عــن قضــية الفلحير

ــــ ــــ أيــــدي امــــراء الحــــرب، بعــــد وفــــاة ســــون يــــات ســــن، وعل رأســــهم أمبر  
الســــلطة في

ـــ كـــاي"الحـــرب الشـــمال    
إل اداة 14"الكومينتـــانغ"، الـــذي عمـــل عل تحويـــل "تسر

ي والملك الكبـــار، وتخل نهائيــــا عـــن مبــــادئ ادوريير ي والكمـــبر يـــاليير طيعـــة بيـــد المبر
  وضعها 

ـ " سون"الشعب النت
ـ  أول مـؤتمر وطني

  طورها هذا الخبـر في
سابقا، والنت

يالية" للكومينتانغ" . 15الذي فيه اوضح مبدأ الوطنية بانها مناهضة للمبر

ياليــة، ـ مجــرى الصاع ضــد القــوى المبر ـ 
  الوحيــد في

لــم يكــن ذاك التحــالف الــوطني
ـــ "فرســـاي"فعل إثـــر انتشـــار خـــبر معاهـــدة   

، الـــذي نـــص عل ان1919مـــاي  4، في

 
ي ســـيتم تمريرهـــا لليابــان، عمــت المظــاهرات الــنت ـ الصــير ـ 

المســـتعمرات اللمانيــة في
ــــ طليعــــة حركتهــــا  

  4حركــــة . كــــان الطلب في
  قادهــــا الطلبــــة، والــــنت

مــــاي هــــذه الــــنت
ابات العماليــة نظمت حملت مقاطعة السلع اليابانية وأطلقت سلسلة من الضي
، كــــانت حلقــــة  

ابات التجــــار، والتــــف حولهــــا كــــل مناضي الســــتقلل الــــوطني ــــ وإضي
وليتاريـــا ـــ البر ي   فيهـــا تـــم تشـــكيل تحـــالف بير

ي الحـــديث الـــنت ـــ تاريــــخ الصـــير  
أساســـية في

جوازية الوطنية ي وجزء من البر ي والمثقفير .والحرفيير

 ــ خــوض النضــال، وبــدأ
وليتاريــا الصــناعية في   معمعان هذا الصاع، انطلقت البر

ففي
ـــــ ـــــ النتشـــــار، وبـــــدأت مجموعـــــة مـــــن المجلت تعمـــــل عل نشر  

ـــــ في الفكـــــر الماركس 
ــــ تونــــغ عل   عمــــل مــــاو تس 

  كــــانت مــــن بينهــــا المجلــــة الــــنت
، والــــنت ــــ الفكــــر الماركس 
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ـــــــ هـــــــذه الظـــــــروف، ومـــــــع بـــــــدايات . تنظيمهـــــــا  
ورة تنظيـــــــم1920في ، انطلقـــــــت ســـــــبر

ــ النضــالت  
المجموعــات الشــيوعية وســط الطبقــة العاملــة وأخــذ زمــام المبــادرة في

ي الــــذي منــــذ الجتماعيــــة، لتنفتــــح الطريــــق نحــــو تأســــيس الحــــزب الشــــيوع  للصــــير
عمــــل عل الرتبــــاط بجمــــوع العمــــال الــــذين كــــانوا يقــــودون 1921انطلقتــــه ســــنة 

ــــــ تحريــــــر البلد مــــــن الهيمنــــــة  
ة، وأعلــــــن أهــــــدافه في ــــــ هــــــذه الفــــــبت  

نضــــــالت مريــــــرة في
يالية وإنجاز الثورة الزراعية وسحق البني القطاعية ي للحــزب. المبر فرغــم انــه تــبير

 ــ العمــل
الشيوع  أن الطبقة العاملة لوحدها لن تستطيع سحق النظــام، اســتمر في

وليتاريــــــا  اب (وســــــط البر ــــــ ــــــ هونــــــان مثل 300000قيــــــادته لضي  
، إل أنــــــه)عامــــــل في

ي وتنظيم الكفاح المسلح ي عل جماهبر الفلحير كبر هذه المبــادئ. سيعمل عل البت
  1926بلورهــا مــاو تس ـــ تونــغ الــذي قــدم ســنة 

تحليل لطبقــات المجتمــع الصــيني
يــــ يخــــص ( أهميــــة مســــألة"كمــــا صــــاغ ســــنة بعــــد هــــذا تحقيقــــا حــــول حركــــة الفلحير

ــ الثــورة الصــينية  
يــ في  ") الفلحير

بهــدف محاربــة، مــن جهــة، النتهازيــة اليمينيــة الــنت
، ومـن جهــة ثانيــة، محاربــة" الكومينتــانغ"اهتمت بالتعاون مـع  يــ وأهملــت الفلحير

ـــ الحركـــة العماليـــة وحـــدها مـــن" اليســـارية"النتهازيـــة   
  حصت كـــل اهتمامهـــا في

الـــنت
ي ،. دون الفلحير يــ وســط الحــزب الشــيوع  ي معا، واللذان شكل انحرافير فالتجاهير

يــــة لــــم يــــدركا عــــدم كفايــــة قوتهمــــا، ولــــم يعرفــــا أيــــن يجــــدا القــــوة والجمــــوع الجماهبر
وليتاريــا  ــ للبر

  ستشــكل الســند الرئيس ــ والــدعم الحقيفت
ة الــنت فكــان أن حــدد. الغفبرــ

، يـــ ـــ جمـــاهبر الفلحير  
هم عـــددا في وليتاريـــا وأكـــبث ـــ تونـــغ أخلـــص الحلفـــاء للبر مـــاو تس 

  الثورة الصينية
وليتاريا في هم الحليف الرئيس  الول للبر .واعتبر
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الجزء الول

إنجاز جميلة صابر

 

ي تحليل الطبقات والمعالجة السديدة للتناقضات الطبقية
فز

أربعة نصوص أساسية لماو تسي تونغ

:تقديم

، خاصـــة منـــذ  ي ـــ الصـــير  
ورة الثوريـــة في ، ســـنة تأســـيس الحـــزب 1921عرفـــت الســـبر

يـــــا وثوريـــــا واكبتـــــه نصـــــوص ثوريـــــة تعمـــــل ، زخمـــــا نضـــــاليا جماهبر  
الشـــــيوع  الصـــــيني

باســــتمرار عل تســــديد طريــــق الثــــورة الصــــينية ومعالجــــة كــــل النحرافــــات اليمينيــــة
، وإذا كـــان الخـــط الثـــوري، بقيـــادة مـــاو  

واليشاوية داخـــل الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني
ـــ تونـــغ لـــم يحقـــق ســـيادته داخـــل الحـــزب إل بعـــد نـــدوة  يتس  ،1935 ســـنة تسIIIوني 

  كتبهــــا الرفيــــق مــــاو تس ــــ تونــــغ
ات الســــابقة كــــانت مليئــــة بالمقــــالت الــــنت فــــإن الفــــبت

نــا يعالج فيها أوضاعا ومواقف مختلفة تعرض لها مسار الثورة الصــينية، وقــد اخبت
  

1926من ضــمن مقــالت البــدايات الول للثــورة الصــينية مقــالن ينتميــان لســننت
ـــ ســـياق وحـــدة الموضـــوع مقـــال1933، ومقـــال يعـــود لســـنة 1927و  

، وأضـــفنا، في
 ـــ أكتـــوبر 

اك  بعـــد انتصـــار الثـــورة في ، ويعـــود1949رابعـــا ينتم ـــ لمرحلـــة البنـــاء الشـــبت
.1957بالضبط إل سنة 

ـــ يعمــــل ويفكــــر ـ 
ـــ ت لينيني إن النصــــوص الربعــــة تقــــدم نموذجــــا جيــــدا لكــــل ماركسـ 

بعيـــــدا عـــــن الدوغمائيـــــة والشــــعاراتية الفارغـــــة والفرازيولوجيـــــة الثوريـــــة الزائفــــة، إن
التحليل الملموس للواقع الملموس هو روح الماركسية ت اللينينية، نظرية التغيبر

اكســيس الثــوري ـ تونــغ مــن خلل النصــوص. الثــوري بامتيــاز، نظريــة البر ومــاو تسـ 
الربعــــــة، مســــــلحا بأســــــلوب التحقيقــــــات، يقــــــوم بتحديــــــد الطبقــــــات، ليــــــس فقــــــط
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ـــــ  
ـــــ في  

بالعتمـــــاد عل العنص القتصـــــادي، بـــــل كـــــذلك بـــــالنظر إل الموقـــــف الطبفت
ــــ المجتمــــع، وتنظــــر إل  

جدليــــة بنيويــــة تحــــدد مواقــــع ومواقــــف القــــوى الطبقيــــة في
ـــ إطـــار العلقـــات الطبقيـــة ومـــا ينتـــج عـــن ذلـــك مـــن مواقـــف وضاعات  

الطبقـــات في
ــ تونــغ عنــد هــذا الحــد، بــل نظــر إل تلــك العلقــات مســتمرة، ولــم يتوقــف مــاو تس 

 ــ إطــار مفهــوم أوســع، هـو مفهــوم الشــعب
والشــعب عنــد مـاو تس ــ تونــغ مفهــوم. في

اتيجر  عـــــــال  التجريـــــــد، ليـــــــس عائمـــــــا فـــــــوق المراحـــــــل التاريخيـــــــة، بـــــــل يتحـــــــدد اســـــــبت
مضــــــمونه بتلــــــك المراحــــــل فيختلــــــف مــــــن مرحلــــــة إل أخــــــرى، مــــــن مرحلــــــة الثــــــورة
ــ بعـــض ـ 

ــ أحيانـــا في اكية، بـــل يتغبـر الديموقراطيـــة الجديـــدة إل مرحلـــة الثـــورة الشـــبت

ات كـــــــل مرحلــــــــة، فهـــــــو متحـــــــرك كـــــــذلك يخضـــــــع لحركيـــــــة التنـــــــاقض الرئيس ــــــــ فـــــــبت
اتيجية،  ــ كـل مرحلــة تاريخيــة واســبت

ورة الثوريــة في والتناقضات الثانوية ضــمن الســبر
ــــ توضـــــيح كيفيــــــة ـ 

ــــــ تونــــــغ بتحديـــــد الطبقــــــات، بـــــل ســـــاهم في ولـــــم يكتـــــف مـــــاو تس 
.المعالجة الصحيحة للتناقضات الطبقية ضمن المفاهيم المسطرة أعله

ـــ الجـــزء الول  
ي والقـــراء، في   نقـــدمها للمناضـــلير

إن النصـــوص الربعـــة الساســـية الـــنت
ــ تونــغ، ونــدعو إل"الــدفاتر"مــن هــذه  ا للرفيــق مــاو تس  ، لتعتــبر بحــق إســهاما كــببر

ـــــــ الســـــــاليب الخاطئـــــــة الســـــــائدة وســـــــط دراســـــــتها بتمعـــــــن والســـــــتفادة منهـــــــا لتغيبر
ي ي ت اللينينيير .الماركسيير
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ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                                  المركز الماركس  ــ اللينيني

النص الول

ي
ي للمجتمع الصييز

التحليل الطبقا

1926مارس 

:السياق العام للنص) 1

 
 ــ إطــار محاربــة مــاو تس ــ تونــغ للنحرافــات الــنت

يــدخل الســياق العــام لهــذا النــص في
ة  ــ فــبت  

  في
، ســواء النحــراف1926كــانت موجــودة داخــل الحــزب الشــيوع  الصــيني

، وتــرى أن التعــاون يجــب ـ ـي   تســـتبعد الفلحير
الــذي تمثلــه النتهازيـــة اليمينيـــة، الــنت

 
أن يكــون فقــط مــع الكيومنتــانغ، أو النحــراف الــذي تمثلــه النتهازيــة اليســارية الــنت

ـــــ ل ـي ، فكل النحرافير ي تركــــــز بالســــــاس عل الحركـــــــة العماليــــــة و ل تهتــــــم بــــــالفلحير
  يجـــــب

ـــــ قائمـــــة اهتمـــــامه، و ل يعـــــرف أيـــــن توجـــــد القـــــوى الـــــنت  
ـــــ في ي يـــــدخل الفلحير

ــ هــم الحلفــاء الكــبث ي ــ تونــغ يــرى أن الفلحير ــ الــوقت الــذي كــان مــاو تس   
دعمهــا، في

ـــ وليتاريـــا الصـــينية، وبـــذلك حـــل المشـــكلة المتعلقـــة بـــالحليف الرئيس  إخلصـــا للبر
ي الخطوط الذي كان داخل الحزب ي الصاع بير   الثورة الصينية، وهذا يبير

الول في
ــ تونــغ الــذي   والــذي ســيحل لصــالح الخــط الــذي يمثلــه مــاو تس 

الشــيوع  الصــيني
ي   الصير

.أبانت التجربة والممارسة أنه الخط السديد الذي يلئم الوضع في

ق،  ــ الشرــ
يــ مــن الثــورات في إن قوة موقف ما وتس ــ تونــغ اســتندت عل موقــف لينير

 ــ تطــور المســتعمرات، وقــال أن أغلــب
حيــث اعتــبر أن القضــية الفلحيــة حاســمة في

ق :شعوب الشر

ز"  زI نمIوذجيي  ليسوا عمال مIIروا مIن مدرسIة المصIIانع الرأسIIمالية، وإنمIIا ممثلي 
ي هيIIIIIIIII ضIIIIIIIIIحايا الضIIIIIIIIIطهاد

للجمIIIIIIIIIاهت  الفلحيIIIIIIIIIة الشIIIIIIIIIغيلة والمسIIIIIIIIIتغلة، الIIIIIIIIIيا

".القروسطي
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:وقال أيضا

ي هذا الصدد مهمة لم تواجه شIIيوعي العIIالم مIIن قبIIل"
زII: إنكم تواجهون فز يتعي 

عليكم اسIIتنادا إل النظريIIة العامIIة وتطIIبيق الشIIيوعية، أن تكيفIIوا أنفسIIكم عل
يIIII البلIIIIدان الوربيIIIIة، عليكIIIIم أن تكونIIIIوا

ي ل نظت IIII لهIIIIا فز
الوضIIIIاع الملموسIIIIة الIIIIيا

قIIIادرين عل تطIIIبيق تلIIIك النظريIIIة وذاك التطIIIبيق عل أوضIIIاع غالبيIIIة السIIIكان
، كمIIIا أن المهمIIIة فيهIIIا، هيIII شIIIن النضIIIال ضIIIد بقايIIIا القIIIرون IIIز فيهIIIا مIIIن الفلحي 

  لعمــوم روســيا(الوسIIط وليIIس ضIIد الرأسIIمالية 
يــ إل المــؤتمر الثــاتي خطــاب لينير

ق،  ).1919نونبر  22للمنظمات الشيوعية لشعوب الشر

ـــ الــــوقت الــــذي كــــان فيــــه البعــــض داخــــل الحــــزب الشــــيوع  حــــذرا تجــــاه حركــــة ـ 
وفي

ي ويرفض مساندتها، من أمثال  ز تIو سIيو، الفلحير  ــ عــن طبقــةتشIي 
الــذي كــان ينفي

ــ الصـــغار، أن ـي   تتشـــكل حســـبه مـــن نصـــف عـــدد الملكير
، الـــنت ي ــ الصـــينيير ـي الفلحير

تقبل بالشــيوعية، وأن تكــون شــيئا آخــرا ســوى حليــف متذبــذب يميــل إل التســوية
يــ ورفضــه مســاندتها والموافقــة ي تجــاه حركــة الفلحير مع الرجعية، وكان حــذر تشــير

ــــــ داخــــــل الحــــــزب الشــــــيوع  ي ي اليمينيير عل تشــــــكيلها يعــــــبر عــــــن موقــــــف النتهــــــازيير
  كــان

 ــ الــوقت الــذي كــان فيــه مـاو يؤكــد عل المســألة الفلحيــة، الــنت
، هــذا في  

الصـيني
 ــــ سياســــة الحـــزب، حيــــث كــــان مـــع رأي يــــرى

 أنــــه يجــــب أن تحتـــل موقعــــا مركزيــــا في
  المستعمرات

ي في ي والشيوعيير   مركز اهتمام الثوريير
ي أن يصبح الفلحون في .لينير

ـــــ ـي ـــــ انحرافير ـي  ـــــــ: كـــــــان الصاع يتطـــــــور بير
، ويتمثـــــــل في ـــــ ـ 

النحـــــــراف التصـــــــفوي اليميني
ــ الحــزب الشــيوع  والكيومنتــانغ، ومــن ي المحــاولت لطمــس الفــوارق السياســية بير

  تحـــاول القفـــز" المزاجـــات اليســـارية"الجـــانب الخـــر كـــانت هنـــاك 
المتطرفـــة، الـــنت

وليتاريـــــا والســـــلطة عل مرحلـــــة الثـــــورة الديموقراطيـــــة نحـــــو مهمـــــات دكتاتوريـــــة البر
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ي الــــذين هـــم العامـــل الحاســــم والكــــبر الســــوفياتية، ناســــية كـــل مــــا يرتبــــط بــــالفلحير
ي   الصير

  في
  مرحلة التحرر الوطني

.أهمية في

  ينســـجم مـــع رأي تروتســـك 
ـــ داخـــل الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني ي إن موقـــف اليمينيير

، ي  ــ الصــير
يــ في ي بوضــوح بإمكانيــات طبقــة الفلحير وتسكية عموما، فهــو يســتهير والبت

، مــن تــم ي ـ الصــير ـ 
ي ل توجــد تقريبــا في ـ العقــاريير ـي فهــو يقــول بــأن طبقــة كبــار الملكير

 ــ
يــ فيهــا هــو أقــل بكــثبر ثقل كمــا كــان في فــإنه يــرى أن الــوزن الخــاص بمشــكل الفلحير

  كتابه 
":الثورة الدائمة"روسيا القيصية، ويقول تروتسك  أيضا في

كة ضIد" ز نبلء الرض ول طبقة فلحية ملتحمة بمصالح مشIIتا ي الصي 
ليس فز

ز موجهIIIIة ضIIIIد البورجوازيIIIIة يIIII الصIIIIي 
، إن الثIIIIورة الزراعيIIIIة فز ز زIIII العقIIIIاريي  الملكي 

ية والريفية ".الحضز

  هامش له
:ويضيف في

يIII المجتمIIIع المعاص، والمدينIIIة هيIII وحIIIدها"
إن المدينIIIة تتIIIوفر عل الهيمنIIIة فز

ي الثورة البورجوازية
".القادرة عل أن تمارس هذه الهيمنة فز

ي إن تروتســـك  بهـــذا يلـــوي عنـــق الحقيقـــة وهـــو الـــذي ليســـت لـــه أيـــة معرفـــة بالصـــير
  عكســها

  الــنت
ولم يسبق له أن زارها، بينما قام ماو بتحقيقاته حول الريــف الصــيني

  نص آخر
  هونان، مما سنتعرف عليه في

ي في .تقريره حول حركة الفلحير

ــ نونــبر   
، تبنــت الــدورة الســابعة العامــة للجنــة التنفيذيــة للكومنتــانغ حــول1926في

الثــورة الفلحيــة الموقــف حــول الثــورة الفلحيــة، مــع التأكيــد عل أنــه يجــب دعــم
:الكومنتانغ وضحت بصفة خاصة

زIIIIIII وجهIIIIIIIة نظIIIIIIIر جبهIIIIIIIة مIIIIIIIع الفئIIIIIIIات الهامIIIIIIIة" وليتاريIIIIIIIا أن تختIIIIIIIار بي  إن عل التب
، فIIIإذا لIIIم IIIز للبورجوازيIIIة، ووجهIIIة نظIIIر مزيIIIدا مIIIن تعزيIIIز التحIIIالف مIIIع الفلحي 
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IIز وليتايIIا برنامجIIا زراعيIIا جIIذريا، لIIن تعIIرف كيIIف تجIIر طبقIIة الفلحي  تشIIكل التب

ي
ي حركة التحرر الوطيز

".إل النضال الثوري وستفقد هيمنتها فز

 ــــ
  عقــــدت دورتهــــا الســــابعة في

ي أمــــام المميــــة الــــنت  ــــ الخطــــاب الــــذي ألقــــاه ســــتالير
وفي

ته بعثة صينية قال1926نونبر  :، الذي حصي

"، ز ز الصIIIIينيي  زIIII الشIIIIيوعيي  زIIII أعضIIIIاء الكيومنتIIIIانغ، وحIIIIيا بي  أعIIIIرف أنIIIIه مIIIIن بي 
يI الريIف، نظIIرا خوفIIا مIن

هناك من يعتقد أنه ليس مIن الممكIن إشIIعال الثIورة فز
ياليIIة هIIو ز إل الثورة سيقوض الجبهIIة المتحIIدة المعاديIIة للمتب أن جر الفلحي 
ز سIIتكون قويIIة إذا يI الصIIي 

ياليIIة فز خطأ عميق أيها الرفIIاق، إن الجبهIIة ضIد المتب
، نحو الثورة ، وبدقة أكتر ز ز الصيني  ".تم التشيIIIIع بجر الفلحي 

ات كIل طبقIIة مIن) 2 IIز ي يتحدث عنها ماو تسي تونIIغ، ومIIا مت 
ما هي الطبقات اليا

هذه الطبقات؟

ــــ تونــــغ ، صــــنف مــــاو تس   
  يضــــمها المجتمــــع الصــــيني

ــــ استعراضــــه للطبقــــات الــــنت  
في

  إل خمس طبقات
:المجتمع الصيني

ز-  ادوريي  ي وطبقة الكمتب
: طبقة ملك الراضز

ياليـــة، لن بقاءهمـــا ي أنهمـــا تابعتـــان للبورجوازيـــة المبر ي الطبقـــتير ات هـــاتير يـــ مـــن ممبر
ي وتــأخرا  ــ الصــير

ياليــة، وهمــا أكــبث الطبقــات رجعيــة في وتطورهمــا مرتبــط بتلــك المبر
:عل مستوى علقات النتــاج، وهمــا أيضــا طبقتــان تعيقــان تطــور القــوى المنتجــة

ي ي الطبقتير :يقول ماو عن هاتير

وتؤلفان أشد العناص... وجودهما مخالف تماما لهداف الثورة الصينية" ... 
يIIIII مIIIIIن

عIIIIIداء للثIIIIIورة، وتمثلهمIIIIIIا سياسIIIIIIيا جماعIIIIIIة اليتاتيسIIIIIت والجنIIIIIاح اليمييز
".الكيومنتانغ
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:البورجوازية المتوسطة- 

ياليــة ــ وتبعيتهــا للمبر ــ بضــعفها السياس  ي المقصــود بهــا البورجوازيــة الوطنيــة، تتمبر
وخوفهـــا مـــن أن تزيحهـــا الحركـــة الثوريـــة، لـــذلك فـــأن موقفهـــا متنـــاقض مـــن الثـــورة،
ياليـــــــة مصـــــــالحها أو تتعـــــــرض للضـــــــطهاد مـــــــن طـــــــرف أمـــــــراء ب المبر ـــــــ فعنـــــــدما تصي
ياليــــة، لكــــن عنــــدما تقــــود الحــــرب، تكــــون مؤيــــدة للحركــــة الثوريــــة المناهضــــة للمبر
، وه ــ تريــد إقامــة دولــة وليتاريا الثورة تصبح ضد الثورة وضد الحزب الشيوع  البر

:يقول ماو عن هذه الطبقة. تحكمها البورجوازية الوطنية

ي واضIIطهاد أمIIراء الحIIرب أحسIIت" ...  بات الرأسمال الجنيب
فهي إذا آلمتها صز

ياليIIة وأمIIراء الحIIرب، بحاجIIة إل الثIIورة، وأيIIدت الحركIIة الثوريIIة المناوئIIة للمتب
يII داخIIل البلد قIIد

وليتاريIIا فز يII الثIIورة، إذا رأت التب
لكنهIIا تعIIود فيسIIاورها الشIIك فز

وليتاريIIIا العالميIIIIة مIIIن يIII قIIIوة وعIIIزم، تسIIIاندها التب
هبIIIت تخIIIوض غمIIIار الثIIIورة فز

".الخارج مساندة إيجابية

ة-  ي : البورجوازية الصغت 
تقسيم ثلثر

ـــــ وأصـــــحاب ي ـــــ الزراعيير ي ـــــ بـــــالتنوع وضـــــخامة عـــــددها، وتضـــــم كل مـــــن الفلحير ي تتمبر
ي ي والمحــامير ي الحكــوميير الصناعات اليدوية والطلبة والمعلمون وصغار المــوظفير

ــــــــ  
والتجــــــــار الصــــــــغار، ويمكــــــــن تقســــــــيمها إل ثلث فئــــــــات حســــــــب موقعهــــــــا الطبفت

:ومواقفها من الثورة

:الفئة الول* 

ة، تتشكل من الــذين يملكــون فائضــا   من البورجوازية الصغبر
تشكل الجناح اليميني

مــــن المــــال والحبــــوب، وتتطلــــع إل النتمــــاء إل البورجوازيــــة المتوســــطة، كمــــا أنهــــا
:تتخوف من الثورة وتقف موقف المتشكك فيها، يقول ماو عن هذه الفئة
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اء " وهIIIم وإن كIIIانوا ل يحلمIIIون بجمIIIع ثIIIروات... هIIIؤلء شIIIديدو اللهفIIIة إل الIIIتر
طائلIIIة، فIIIإنهم يتطلعIIIون دائمIIIا إل الرتقIIIاء إل مرتبIIIة البورجوازيIIIة المتوسIIIطة،
ا مIIIIIا يسIIIIIيل لعIIIIIابهم بغIIIIIزارة إذا وقIIIIIع نظرهIIIIIم عل صIIIIIغار الغنيIIIIIاء الIIIIIذين وكIIIIIثت 

ام الناس ".يحضون باحتا

: الفئة الثانية* 

ة، تطمــح عددها كببر قياسا بالفئة الول، وتمثل نصف عــدد البورجوازيــة الصــغبر
وة مثل الفئة الول، لكنها تختلف اختلفا واضحا عنها، فه  لها ه  أيضا إل البث
موقـــف معـــادي للجـــانب وأمـــراء الحـــرب، لكنهـــا تقـــف موقـــف الحيـــاد مـــن الحركـــة
 ــــ قــــدرة الحركــــة عل النجــــاح،

ياليــــة وأمــــراء الحــــرب، لنهــــا تشــــكك في المناوئــــة للمبر
ـ تونــغ عــن هــذه الفئــة مــن. لكنهــا ل تعــارض الثــورة بصــورة مطلقــة يقــول مــا وتسـ 

ة :البورجوازية الصغبر

ة عل يIIد... جعلهIIم " II نوات الختIIالس IIي
الضIIطهاد والسIIتغلل الIIذي يعIIانوه فز

ز والبورجوازيIIIIIIIIIIIIة يIIIIIIIIIIII القطIIIIIIIIIIIIاعيي 
ز وأمIIIIIIIIIIIIراء الحIIIIIIIIIIIIرب وملك الراضز يIIIIIIIIIIIIاليي  المتب

هIIIIا بIIIIالمس، ة، يشIIIIعرون أن الIIIIدنيا اليIIIIوم قIIIIد أصIIIIبحت غت  ادوريIIIIة الكIIIIبت  الكمتب
ووجIIدوا أنهIIم لIIن يسIIتطيعوا أن يكسIIبوا مIIا يكفيهIIم لمعيشIIتهم إذا بIIذلوا فقIIط
يIII سIIIبيل ذلIIIك أن

، بIIIل عليهIIIم فز IIIا مضزIIIم IIIي
ي كIIIانوا يبIIIذلونها فز

نفIIIس الجهIIIود الIIIيا

IIIي
كوه إل فز يIII سIIIاعة مبكIIIرة ول يIIIتا

يزيIIIدوا سIIIاعات العمIIIل فيقومIIIون إل العمIIIل فز
يII العمIIل، وصIIاروا شIIيئا فشIIيئا يشIIتمون

سIIاعة متIIأخرة، وأن يضIIاعفوا العنايIIة فز
ز الجIIIIIIIانب"فسIIIIIIIموا الجIIIIIIIانب ب  القIIIIIIIواد"وسIIIIIIIموا أمIIIIIIIراء الحIIIIIIIرب " الشIIIIIIIياطي 

ز ار بIIIIIأنهم " النهIIIIIابي  IIIIIاء الشرIIIIIوالوجه IIIIIز أغنيIIIIIاء قسIIIIIاة"ووصIIIIIفوا العتIIIIIاة المحليي 
"".القلوب

:الفئة الثالثة- 
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ا، أمـــا هـــذه الفئـــة فتتكـــون مـــن الـــذين تـــدتي مســـتوى عيشـــهم، تشـــكل جمهـــورا كـــببر
 ــ داخــل طبقــة البورجوازيــة

  تشكل الجناح اليميني
وه  عل عكس الفئة الول النت

ـ الحركــة الثوريــة ـ 
ـ تمثــل الجنــاح اليســـاري فيهـــا وأهميتهـــا عظيمــة في ة، فهـ  .الصــغبر

:يقول ماو عن هذه الفئة

ولمIIIا كIIIان هIIؤلء قIIد عاشIIIوا عل حIIال مIIن الرخIIIاء ثIIم سIIIاءت حIIالهم سIIIنة عIIن"
يIII غIIIم وسIIIوء حIIIال، فهIIIم

أخIIIرى، وتراكمIIIت عليهIIIم الIIIديون، وصIIIاروا يعيشIIIون فز
يIIII مسIIIIتقبلهم، وهIIIIم يعIIIIانون ألمIIIIا نفسIIIIيا شIIIIديدا،

يرتجفIIIIون رعبIIIIا كلمIIIIا فكIIIIروا فز
هم ز ماضيهم وحاصز ".لنهم يجدون اختلفا بينا بي 

رغم تذبذب مواقف الفئة الول والثانية من البورجوازية، فإن الفئات الثلثة◄ 
وخاصــــة الجنــــاح اليســــاري منهــــا، فه ــــ تنضــــم إل الثــــورة، بـــل إن الفئــــة المتوســــطة
منهــا يمكــن أن تفعــل ذلــك أيضــا، بــل حــنت العناض اليمينيــة يجرفهــا التيــار الثــوري
ة، فتضــــــطر إل مســــــايرة وليتاريــــــا والجنــــــاح اليســــــاري مــــــن البورجوازيــــــة الصــــــغبر للبر

  كل من حركة 
)الحرب الهلية الول (1925ماي  30الثورة، وقد تجسد ذلك في

  مرحلة الثورة الزراعية
  مناطق مختلفة) أوفي

.والحركات الفلحية في

وليتاريا* تقسيم خماس  : أشباه التب

وليتاريا من خمس فئات :يتكون أشباه البر

  أرضهم- 1
ي في ي الزارعير .الغلبية الساحقة من أشباه الفلحير

.الفلحون الفقراء- 2

.صغار أصحاب الصناعات اليدوية- 3

.عمال المحلت التجارية- 4

.الباعة المتجولون- 5
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ــــــ المنــــــاطق  
تشــــــكل هــــــذه الفئــــــات الخمســــــة قســــــما عظيمــــــا جــــــدا مــــــن الجمــــــاهبر في

الفلحيــــة، ورغــــم أنهــــم ينتمــــون لنفــــس الطبقــــة، فهــــم يختلفــــون حســــب ظروفهــــم
  بالعتمــــــاد عليهــــــا يمكــــــن تقســــــيمهم إل ثلثــــــة مراتــــــب

عليــــــا،: القتصــــــادية، والــــــنت
:متوسطة ودنيا

ي أرضهم- 1
ز فز ز الزارعي  : فئة أشباه الفلحي 

 ــ أرضــهم، فلســد النقــص مـن
ي في ي الزارعير يعيشون ظروفا أسوأ من ظروف الفلحير

هــم، أو يــبيعون قســما مــن قــوة عملهــم، لكــن إذا الغــذاء يســتأجرون الرض مــن غبر
 ــ أرضــهم، إل أنهــم أحســن حــال مــن

يــ في يــ الزارعير كــان هــؤلء اســوأ حــال مــن الفلحير
ين ل يملكون أرضا ي الفقراء، ذلك لن هؤلء الخبر .الفلحير

ـ الموقــف مــن الثــورة، وباعتبــار الموقــع القتصـــادي الــذي يشـــغلونه، فهنــاك◄  ـ 
في

يــ يــ الزارعير يــ أكــبث ثوريــة مــن الفلحير يــ الزارعير اختلف فيمــا بينهــم، فأشــباه الفلحير
ـــ الفقـــراء، وبـــذلك فـــالموقع القتصـــادي إذن ي ـــ ارضـــهم، وأقـــل ثوريـــة مـــن الفلحير  

في
.يحدد الموقف من الثورة

:الفلحون الفقراء- 2

، وهــم ي  ــ القطــاعيير
هــم فلحــون مســتأجرون، يعــانون مــن اســتغلل ملك الراضي

أيضـــا ينقســـمون إل فئـــات، فهـــم فئتـــان حســـب مراكزهمـــا القتصـــادية، فئـــة منهـــم
تملـــك قـــدرا وافـــرا مـــن الدوات الزراعيـــة وبعـــض المـــال، ويحصـــلون عل نصـــف مـــا
ـــ العـــام ويســـدون العجـــز بـــبيع جـــانب مـــن قـــوة عملهـــم، يعـــانون حيـــاة  

يحتـــاجون في
ــــ ـي ــــ ظـــــروف أســـــوأ مـــــن ظـــــروف أشــــــباه الفلحير ـ 

قاســـــية، وبالتـــــال  فهـــــم يعيشــــــون في
ــــ الفقــــراء، ي ــــ أرضــــهم، وأحســــن مــــن ظــــروف الفئــــة الخــــرى مــــن الفلحير  

ــــ في ي الزارعير
يــــ الفقــــراء، هــــم أولئــــك الــــذين ل يملكــــون أدوات وهــــذه الفئــــة الخــــرى مــــن الفلحير
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زراعيـــــة كافيـــــة ول أمـــــوال ول أســـــمدة وافـــــرة، لـــــذلك فهـــــم يـــــبيعون جانبـــــا مـــــن قـــــوة
. عملهم

ــ الفقــراء تختلــف مواقــف ي ــ الفقــراء مــن الثــورة، فالفئــة الول مــن الفلحير ي الفلحير
ــ أرضــهم، وأقــل ثوريــة مــن الفئــة الثانيــة  

ــ في ي ــ الزارعير ي أكــبث ثوريــة مــن أشــباه الفلحير
  تعتبر أكبث استجابة للدعاية الثورية

ي الفقراء، النت .من الفلحير

:صغار أصحاب الصناعات اليدوية- 3

ا مــا يضــطرون إل بيــع جــانب مــن قــوة عملهــم، وليتاريــا لنهــم كــثبر ســموا بأشــباه البر
 ــــــــ الريـــــــف إل حــــــــد مــــــــا مـــــــن حيــــــــث مركزهــــــــم

ــــــ الفقــــــــراء في ـي وهـــــــم يشــــــــبهون الفلحير
القتصــــادي، وهــــم مهــــددون دائمــــا بالبطالــــة، يســــتجيبون للدعايــــة الثوريــــة بحكــــم

.أوضاعهم القتصادية

: عمال المحلت التجارية- 4

يــ الفقــراء وصــغار ا عــن مركــز الفلحير   مركز ل يختلف كــثبر
أجورهم ضئيلة، وهم في

أصـــحاب الصـــناعات اليدويـــة، فتجعلهـــم هـــذه الوضـــاع القتصـــادية والجتماعيـــة
.أكبث استجابة للدعاية الثورية

:الباعة المتجولون –5

 ــ مركـز
ل يملكــون ســوى رأســمال صــغبر ول يكســبون إل أرباحــا ضــئيلة، يوجــدون في

ــ الفقــراء، لــذلك فهــم يشــاركونهم الحاجــة ي اقتصــادي ل يختلــف عــن مركــز الفلحير
.إل ثورة تغبر الوضاع القائمة

وليتاريا-    : التب
تقسيم ثلتث

:تتكون من ثلثة فئات

وليتاريا الصناعية- 1 :التب
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وليتاريــا الصــناعية الحديثــة فيهــا ي بلــدا متــأخرا اقتصــاديا، فــإن البر نظــرا لكــون الصــير
ي   عامــــل، وهــــؤلء العمــــال الصــــناعيير

ــــ ل تتعــــدى مليــــوتي ة العــــدد، فه  ليســــت كــــببر

ـــ ـــ خمـــس صـــناعات، وه   
ـــ في الســـكك الحديديـــة، المنـــاجم،: يعملـــون بشـــكل رئيس 

النقـــــل البحـــــري، الغـــــزل والنســـــيج وبنـــــاء الســـــفن، ويـــــرزح عـــــدد كـــــببر منهـــــم تحـــــت
وليتاريا الصناعية   يملكها الرأسماليون الجانب، لكن البر

استعباد المؤسسات النت
، وهـ  أكــبث الطبقــات ي  ــ الصـير

رغم قلة عددها، فه  تمثل قــوى النتــاج الجديــدة في
ــ العص الحــــديث وأصــــبحت القــــوة القائــــدة للحركــــة الثوريــــة ـ 

ي في  ــــ الصـــير
تقدميــــة في

.فيها

وليتاريا الريفية- 2 : التب

هــــم الفلحــــون الجــــراء، الــــذين ل يملكــــون أرضــــا ول أدوات زراعيــــة، يــــبيعون قــــوة
عملهـــم لكســـب معيشـــتهم، يعـــانون مــن طـــول ســـاعات العمــل وقلـــة الجـــور، وهــم
 ـــ الهميـــة مركـــز

 ـــ الحركـــة الفلحيـــة يســـاوي في
أكـــبث ســـكان الريـــف بؤســـا ومركزهـــم في

ي الفقراء .الفلحير

دة-  وليتاريا المتشر :التب

هـــم الفلحـــون الـــذين فقـــدوا أرضـــهم وعمـــال الصـــناعات اليدويـــة الـــذين فقـــدوا كـــل
ـــ النضـــال، إل أنهـــم يميلـــون إل التخريـــب،  

فرصـــة عمـــل، هـــم أقويـــاء وأشـــد بأســـا في
.لكن يمكنهم أن يصبحوا قوة ثورية إذا ما تم توجيههم التوجيه الصحيح

 ◄، ـــ  
ـــ البنيـــوي والموقـــف الطبفت  

ـــ التحديـــد الطبفت ي يعتمـــد مـــاو منهجيـــة الربـــط بير
بالتأكيـــــد عل جدليـــــة تلـــــك العلقـــــة وانعكاســــــاتها عل المواقـــــف مـــــن الثـــــورة، مـــــع
ـ فيمـــا بينهـــا خاصـــة عل ـي التــدقيق، مــن حيــث الفئــات المشـــكلة لكــل طبقــة والتميبر

ورة الثورية   السبر
.مستوى المواقف الطبقية وقابليتها للنخراط في
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اتيجية◄   ـــ تحديـــد الســـبت
  تظهـــر أهميتـــه في

 ـــ للمجتمـــع الصـــيني
إن التحليـــل الطبفت

ي أصدقاء الشعب وأعــدائه، ، عن طريق هذا التحليل، بير ي الثورية من خلل التميبر
:يقول ماو

ياليIIIIIIIة، وهIIIIIIIم أمIIIIIIIراء الحIIIIIIIرب" فأعIIIIIIIداء الثIIIIIIIورة هIIIIIIIم كIIIIIIIل مIIIIIIIن يتواطIIIIIIIأ مIIIIIIIع المتب
يIIIII وفئIIIIة

ز وطبقIIIIة كبIIIIار ملكيIIII الراضز ادوريي  والداريIIIIون الكبIIIIار وطبقIIIIة الكومIIIIIتب
وليتاريIIIIIIا ز لهIIIIIIم، والقIIIIIIوة القائIIIIIIدة للثIIIIIIورة هيIIIIII التب زIIIIII التIIIIIIابعي  زIIIIII الرجعيي  المثقفي 
ة وليتاريIIا والبورجوازيIIة الصIIغت  الصناعية، وأقرب أصدقاء الثIIورة هIIم أشIIباه التب
بمختلIIف فئاتهIIا، أمIIا البورجوازيIIة المتوسIIطة المتذبذبIIة، فقIIد يصIIبح جناحهIIا
وري IIIIن الضزIIIIن مIIIIورة، لكIIIIديقا للثIIIIاري صIIIIا اليسIIIIIورة وجناحهIIIIدوا للثIIIIع IIIIي

اليمييز
ي جبهتنا

".الحذر منها لكي ل تخلق الفوضز فز

 IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII

:هوامش

مــن كتابــات الرفيــق مــاو، وهــو هنــا مــوجه عنوانهــا الــدفاتر هــذه لقــد اســتوحت ـ 1
  تعتقــد وبطريقــة إيمانيــة بالصــفاء العقائديــة" اليشاوية" تحديــدا لتلــك الزمــرة

الــنت
ي الــــديالكتيك المــــادي متناســــية النظــــري ء التنــــاقض: أحــــد أهــــم قــــوانير ــــ  

ــــ كــــل سر  
في

يوجــد ل وأبدي وأن شيئا صحيحا وصافيا بشكل كامل وشامل ،)التناقض كونية(
ي ـــ مخيلـــة زمـــرة المتـــدينير  

ملموســـة، ول مـــن دون تقـــديم ل تحقيقـــات فحـــنت. إل في
  تحليلت سديدة تستند إل

طبعــا، أحداث ووقائع ضمن سياقها المــادي التــاريجي
ــ تصـــورات أو العقائديـــة هـــذه الزمـــرة ول بلـــورت ـ 

أطروحـــات نظريـــة تســـتند إليهـــا في
، نقدها لخط  

أصــدرت أحكامهــا، هكــذا، أو وفكر ماو تس  تونغ الماركس  ــ اللينيني
ـــ حــــق الثــــورة الصــــينية بقيــــادة عل الصــــح ـ 

  فتاويــهــــا، في
الحــــزب الشــــيوع  الصــــيني
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ــــــ تونــــــغ، فتــــــاوي وعل رأســــــه الرفيــــــق نــــــزع الطبيعــــــة مــــــن خللهــــــا تحــــــاول مــــــاو تس 
وليتاريـــة الثوريـــة للثـــورة الصـــينية، وتجـــرد قيـــادة هـــذه الثـــورة، الحـــزب الشـــيوع  البر

ي بقيادة ماو تس  تونغ، من خطها   للصير
.الثوري الماركس  ــ اللينيني

الجانب مــن الطبقة الحاكمة وحكومتها يمنعون التجار انتمثال عل ذلك، ك ــ 2
مع السكان تعلم اللغة الصينية والتواصل

 ــ بــدايات القــرن انطلــق التعامــل التجــاري ــ 3
تغــال في ي بدايــة مــع البر الســادس للصــير

، ثم مع السبان، عن طريق ميناء ي بجنوب" كانتون" عشر ق الصير .شر

ي ــ 4 ايــد الكــببر تحول العديد من الصينيير ي للطلــب عليــه، إل زراعــة الشــاي بعــد البت
.الغذائية وذلك عل حساب الزراعات

  أصــــبحت مســــتعمرة بريطانيــــة، والــــذي يتــــم كــــان للفيــــون المنتــــج بالهنــــد ــ 5
الــــنت

ي عن طريــق مينــاء ي مـع التجــار ،"كــانتون" تسويقه داخل الصير تاريــــخ ســابق للصــير
، ي تغـــاليير ــ العلج البر ـ 

ـــ الغـــالب كمســـكن في  
الطـــنر  التقليـــدي حيـــث كـــان يســـتعمل في

).بالعشاب(

  تتمتع كذلك بسلطة الحاكمة،" السللة" بيد كانت هناك سلطة مركزية ــ 6
والنت

وقراطيــة متعلمــة، مختــارة ،)الســماء عل الرض ممثلــة( دينيــة وتحيــط بهــا فئــة ببر
ة وتحــــت ســــيطرة شــــاملة للســــلطة   اعتمــــدت بعنايــــة كــــببر

"الكونفوسيوســــية" الــــنت
  حكمها، وعل أساسا

ام التــام والنضــباط إيديولوجيا ــ سياسيا في الخصوص الحبت
ــ مــع طبيعــة الشــياء وإرادة للهــرم الجتمــاع  الــذي اعتــبر طبيعيــا الشــامل ويتماسر
لــــــــــم يمنــــــــــع مــــــــــن ظهــــــــــور هــــــــــذا). جــــــــــوهر الفكــــــــــر الكونفوسيوس ــــــــــ وهــــــــــو( الســــــــــماء

 " الكونفوسيوسية" إل انها لم تستطع تقويض أخرى،" دينية" إيديولوجيات
الــنت

جت معهـــــا، ي وأصــــبحت جــــزءا مــــن إيديولوجيــــة عمــــرت قرونـــــا قبــــل ذلــــك، بــــل امــــبت
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، ســـــائدة تخـــــدم ـــــ وبالســـــاس تخـــــدم ســـــيطرة اســـــتمرارية النظـــــام الجتمـــــاع  الهرم 
اطور والفئـــــــات وقراطيـــــــة الفئـــــــة( المحيطـــــــة بـــــــه المـــــــبر الســـــــلطة واعتمـــــــدت ).الببر

ـــــــ تســـــــيبر شـــــــؤون البلد  
المدنيـــــــة، إدارة الدارة: عل ســـــــت إدارات الحاكمـــــــة هنـــــــا في

بيـــــــــــة( إدارة الطقـــــــــــوس ،)مـــــــــــا يصـــــــــــطلح عليـــــــــــه اليـــــــــــوم بالماليـــــــــــة أو( المـــــــــــداخيل البت
وتوكول ومديريــــــــــــة القضــــــــــــاء( إدارة العقوبــــــــــــات ،)الــــــــــــدفاع( إدارة الحــــــــــــرب ،)والــــــــــــبر

.وإدارة الشغال العمومية ،)السجون

اطور وصل المر بالسلطة الحاكمة بقيادة ــ 7 وضــع عقوبــة إل" كوانــغ تــاو" المــبر
.العدام للمتاجرين بالفيون

أول مــــــن اســــــتعمل هــــــذا المفهــــــوم للتعــــــببر عــــــن هــــــو" يــــــات ســــــن ســــــون" كــــــان ــ 8
ي من طرف   فرضت عل الصير

.القوى الستعمارية المعاهدات النت

ــــ ــ 9   ستفرضــــها عســــكريا مــــن" أول حلقــــة" وه 
القــــوى سلســــلة المعاهــــدات الــــنت

ي الرأسمالية الستعمارية .عل الصير

  ــ 10
"أمــوي"و" نينغبــو" تــم فتــح مينــاء ،"شــنغهاي"و" كانتون" إل جانب ميناتئ

هو ي ".وفبر

ي الحديد سكة طول بلغ ،1911 إل حدود سنة ــ 11 وكلها تم كلم، 9778 بالصير
كات تشــييدها عل يــد بعــض المصــادر التاريخيــة أن تقــول( القــوى الســتعمارية شرــ
ضـــت ي اقبت ـــ مليـــون 750 قيمتـــه مـــا أجـــل ذلـــك مـــن الصـــير فســـلطات( فرنـــك فرنس 

ض البلــد كات تلــك تقــبت البلــدان الســتعمارية مــن القــوى الســتعمارية، وتتكلــف شرــ
).بالبناء

  بالمئــــة 10 شـــــكلت الصــــناعة لحظتهــــا ــ 12
ي بحــــوال  مليــــوتي مــــن اقتصــــاد الصــــير

مــــــن قطــــــاع بالمئــــــة 90 عل أزيــــــد مــــــن القــــــوى الســــــتعمارية واســــــتحوذت عامــــــل،
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 ـــ قطـــاع النســيج، واكـــبث مــن بالمئـــة 80 المعـــادن، واكـــبث مــن
 ـــ قطـــاع بالمئـــة 70 في

في
  سنة بلغت قيمة الستثمارات الستعمارية لقد. الفحم

ي في مــا مثل 1911 بالصير
ـ  مليــون 1100 قيمتــه حــدود إل 1914 هــذه النســبة ســنة ارتفعــت(دولر امريكـ 

)دولر أمريك  مليون 1610,3

ــــ الكبــــار ــ 13  
ــــ بشــــكل تــــام، وعملــــوا ســــيطر ملك الراضي عل عل النتــــاج الزراع 

وعل أشــــــكال مــــــا قبــــــل الرأســــــمالية الحفــــــاظ عل أســــــاليب الســــــتغلل القطاعيــــــة
 ــ أو نقــدي اليجــار( لليجــارات

كــانت أكــبث مــن نصــف حيــث). ــ العمــل، إيجــار عيني

 ـــ
يـــ كـــانت الغالبيـــة العظم بالمئـــة، 5 إل 4 الزراعيـــة تحـــت ســـيطرة الراضي  ـــ حير

في
ي ي من الفلحير .تعيش البؤس والحرمان الدائمير

ـــــــ البدايـــــــة تنظيمـــــــا قوميـــــــا يناضـــــــل مـــــــن حـــــــزب" الكيومنتـــــــانغ" ــ 14 أجـــــــل كـــــــان في
"كـــــاي شـــــيك تشـــــيانغ" بعـــــد أن اســـــتلم لكـــــن. الســـــتقلل وضـــــد الهيمنـــــة الجنبيـــــة

ي ســـــــــيطر عليـــــــــه بشـــــــــكل كامـــــــــل وحـــــــــوله إل أداة طيعـــــــــة قيـــــــــادته، يـــــــــاليير بيـــــــــد المبر
ي ادوريير قـــــــام بدايـــــــة بتهميـــــــش الحـــــــزب الشـــــــيوع  حيـــــــث. الكبـــــــار الملكو والكمـــــــبر

ـــ الثوريــــة والقــــوى ـي   الثوريــــة، ومحاربــــة حركــــة الفلحير
مــــن تمكنــــت قــــد كــــانت الــــنت

  من الملك
  بعض المناطق السيطرة عل بعض الراضي

.في

 ــ
العديــد" كــاي شــيك تشــيانغ" قيــادة تحــت" الكيومنتــانغ" أطلــق 1927 صــيف في

  اســـــتهدفت تحطيـــــم الحـــــزب
ـــــو. الشـــــيوع  والقـــــوى الثوريـــــة مـــــن الحملت الـــــنت في

ـــــ التضـــــييق عل المنظمـــــات العماليـــــة وحقهـــــا عل" الكيومنتـــــانغ" المـــــدن عمـــــل  
في

ابات، وعل الجتماعـــــات السياســـــية ـــــ وعل الصـــــحافة، حيـــــث أجـــــبر الحـــــزب الضي

ــ الشية الشــيوع   
ــ المــدن عل العمــل في  

آلف بقتــل كــذلك" الكومينتــانغ" قــام. في
ي ي معهــــم العمــــال، وإعــــدام العديــــد مــــن الشــــيوعيير توجــــد حينهــــا لــــم. والمتعــــاطفير
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الحــــــــرب، وهــــــــم جماعــــــــات عســــــــكرية إقطاعيــــــــة، حكومــــــــة وطنيــــــــة، إذ كــــــــان أمــــــــراء
  بعض مناطق البلد الشمالية

  كل شؤونه يسيطرون في
.اويتحكمون في

ـ ــ 15   وضـــعها مبـــادئ الشــعب الثلثـــة، هـ 
امــج الــنت يـــات ســـون تلـــك المبـــادئ والبر

ي حـــول مســـألة الوطنيـــة ســـن  ـــ الصـــير
 ـــ. والديمقراطيـــة ورفاهيـــة الشـــعب للثـــورة في

في
 ــ بيــان ســن ســون يــات أعــاد 1924 عــام

المــؤتمر" تفســبر مبــادئ الشــعب الثلثــة في
  الول للكومينتـــــانغ

ياليـــــة، فأوضـــــح مبـــــدأ الوطنيـــــة بانهـــــا ،"الـــــوطني مناهضـــــة للمبر
، وهكــذا ووعــد بتقــديم العــون ــ ي تطــورت مبــادئ النشــط لحركــات العمــال والفلحير

ى الشـــعب الثلثـــة القديمـــة :الثلث فأصـــبحت جديـــدة تتضـــمن السياســـات الكـــبر
وتقــديم المســاعدة إل العمــال مــع روســيا، التعــاون مــع الحــزب الشــيوع  التحــالف

ـــــــ ي   تتضـــــــمن كـــــــانت مبـــــــادئ الشـــــــعب الثلثـــــــة الجديـــــــدة هـــــــذه وقـــــــد. والفلحير
الـــــــنت

ى الثلث أساســــــــــا يــــــــــ الحــــــــــزب الشــــــــــيوع  السياســــــــــات الكــــــــــبر سياســــــــــيا للتعــــــــــاون بير
.الثورية الول والكومينتانغ خلل مرحلة الحرب الهلية

ــــــــــ   ــــــــــ   ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ   ــــــــ   ـــــــ  

قومــــوا بالتحقيقــــات ول تنطقــــوا"يتبــــع هــــذا النــــص الول مــــن الجــــزء الول لــــدفاتر 
:، بالنصوص التالية"بالحماقات

  الريف
.ـــــ كيف نحلل الطبقات في

  هونان
ي في   حركة الفلحير

.ـــــ تقرير عن تحقيقات في

  صفوف الشعب
  المعالجة الصحيحة للتناقضات في

.ـــــ في
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