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سلسلة ملخصات أهم كتب الثورة الصينية

الكتاب الول

الثورة الصينية والحزب الشيوع  الصيني 

 ــ دجنـــبر 
، وهـــو عبـــارة عــن مــادة دراســـية أعـــدها مـــاو تس ــ تونـــغ1939صـــدر هـــذا المقـــال في

كة   ينآن بصورة مشبر
.ومجموعة من رفاق آخرين في

.يتكون هذا المقال من مجموعة من الفصول

ـــــ تونـــــغ الوســـــط المجتمــــع الصــــيني  يعالــــج الفصــــل الول منهــــا، حيـــــث يســـــتعرض مـــــاو تس 

 
ي وسكانها وتطورها القتصادي والسياس  والتاريخي .الطبيع  للصيي

، المجتمع الصيني  والمة الصينية-  ي :الصيي

ي من أكبر بلدان العـالم، أراضـيها خصـبة وواسـعة، تحتـوي عل ثـروات معدنيـة تعتبر الصيي
كة مـــــع عـــــدة بلـــــدان   ـــــ هــــــذا التاريــــخ حــــــدودا مشـــــبر

ي في ،(غنيـــــة، وللصـــــيي  
التحـــــاد الســـــوفياتر

ي) مانغوليا، افغانستان، الهند، نيبال، بورما، الفيتنام، كوريا .وقريبة من اليابان والفلبيي

ـــــ ملئمـــــة لثـــــورة ـــــ هـــــذا شـــــكل ظروفـــــا خارجيـــــة ملئمـــــة وأخـــــرى غبي  
ي الجغرافي موقـــــع الصـــــيي

  وبعـدها عـن
ي للتحـاد السـوفياتر ، فمن الظـروف الملئمـة، متاخمـة الصـيي الشعب الصيني 

ياليـــــة الرئيســـــية   ـــــ أن)أوربـــــا، أمريكـــــا(الـــــدول المبر
، أمـــــا الظـــــروف غبيـــــ الملئمـــــة، فتكمـــــن في

ي وثورة الشعب الصيني  باستمرار يالية اليابانية تهدد الصيي .المبر

، أي حـوال  ربــع1939مليون نسـمة سـنة  450بالنسبة للسكان فعددهم ضخم يقدر ب 
ي بلــــد متعــــدد القوميــــات لكــــن قوميــــة ال هــــان تشــــكل تســــعة أعشــــار ســــكان العــــالم، والصــــيي

ي .سكان الصيي
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، فقــد عرفــت نظــام ي ات اللف مــن الســنيي  ــ ســياق تطورهــا عشرــ
اجتــازت المــة الصــينية، في

 ـ إل حـدود اليـوم 
، وتحـولت إل مجتمـع طبقر  ـ

، حيـث)1939(المشـاعة البدائيـة اللطبقر
ي ذات تاريــــخ عريــق حيــث عرفــت ، والصــيي مــرت بــالمجتمع العبــودي والمجتمــع القطــاع 
ع الصــينيون الزراعــة وصــناعة يدويــة اشــتهرت بمســتواها الرفيــع منــذ أقــدم العصــور، واخــبر
اع فــن الطباعــة كمــا عــرف الصــينيون اســتعمال البــارود البوصــلة وفــن صــناعة الــورق واخــبر

، ويعــود تاريخهــا المكتــوب إل مــا يقــرب  يــ ســنة، وبــرز فيهــا عــدد كــببي 4000قبــل الوربييي
ي والدبــــــاء ي والعلمــــــاء العســــــكرييي ي والسياســـــــييي عيي مــــــن كبــــــار المفكريــــــن والعلمــــــاء والمخــــــبر

ي .والفنانيي

ي بلـــد عظيـــم متعـــدد القوميـــات، واســـع الرجـــاء، وكـــثبي الســـكان، وعل الرغـــم مـــن أن الصـــيي
 ـ التاريــــخ وغني ـ بالتقاليــد الثوريــة، إل أن تطورهـا القتصـادي والسياس ـ ظـل بطيئــا

عريــق في
3000لزمـــن طويــــل منــــذ انتقالهــــا مــــن نظــــام العبوديــــة إل النظــــام القطــــاع  الــــذي اســــتمر

ـــ بخصـــائص رئيســـية ي ـــ العص القطـــاع  يتمبي  
ـــ في ســـنة، وكـــان النظـــام القتصـــادي والسياس 

  
 ــ ســيادة القتصــاد الطــبيع  القــائم عل الكتفــاء الــذاتر

ينتجــون كــل مــا يحتــاجون(تتمثــل في
ي قــد عرفــت تبــادل تجاريــا)إليــه مــن منتجــات زراعيــة ومصــنوعات يدويــة ، ورغــم أن الصــيي

 ـ القتصـاد، وكــانت الطبقـة الحاكمـة القطاعيـة المكونـة
فـإنه لـم يكـن يلعــب دورا حاســما في

اطور، تملـــك القســـم العظـــم مـــن الرض، ولـــم ي والمـــبر ـــ والرســـتقراطييي  
مـــن ملك الراضي

 ـ الواقـع أقنانـا، وكـانت
يكن الفلحون يملكون سوى القليل منها أو ل يملكون، وقد كانوا في

ائب، كمــا فرضــت عليهــم أعمــال يــ عل دفــع الصيــ  ــ ترغــم الفلحيي
دولــة طبقــة ملك الراضي

 ـ جهـاز السـلطة الـذي يحم ــ
الســخرة، وقـد شـكلت الدولـة القطاعيـة لطبقـة ملك الراضي

اطور سلطة مطلقة .نظام الستغلل هذا، وكانت للمبر

، عــاتي الفلحــون الصــينيون كــل ــ ــ ظــل هــذا الســتغلل القتصــادي والضــطهاد السياس   
في

يــ طبقــة  ــ المجتمــع القطــاع  هــو بيي
أشــكال البــؤس والفقــر، لــذلك كــان التنــاقض الرئيس ــ في

ـــــــ  
ـــــــ وطبقـــــــة ملك الراضي ي ونظـــــــرا للســـــــتغلل القتصـــــــادي القـــــــاس والضـــــــطهاد. الفلحيي
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ــــ الفظيــــع، قــــام الفلحــــون بمئــــات النتفاضــــات، كــــانت حركــــات مقاومــــة وحــــروب السياس 
  تاريــــخ العالم

  ذات نطاق واسع ل مثيل له في
.ثورية ضد طبقة ملك الراضي

هـــذه الصاعات الطبقيـــة والنتفاضـــات والحـــروب الـــنر  خاضـــها الفلحـــون، شـــكلت القـــوة
، لكـــن جميـــع الثـــورات  ـــ المجتمــــع الصـــيني  القطـــاع 

المحركــــة الحقيقيـــة لتطـــور التاريــــخ في

الفلحيــــة انتهــــت بالفشــــل، وبقيــــت العلقــــات القتصــــادية القطاعيــــة والنظــــام السياس ــــ
 ــ المائــة

ات جديــدة لهــذا الواقــع إل في  ــ الســاس عل حالهــا، ولــم تحصــل تغيبيــ
القطــاع  في

ة .سنة الخبي

انتقــل المجتمــع الصــيني  مــن مجتمــع إقطــاع  إل مجتمــع مســتعمر وشــبه مســتعمر وشــبه
ــ اواســط  

ى إل في ، فلــم تطــرأ عل البنيــة الداخليــة للمجتمــع القطــاع  تحــولت كــبر إقطــاع 
 ـ انحلل 19القرن 

، حيث لعبـت دورا هامـا في ي نتيجة تشب الرأسمالية الجنبية إل الصيي
، وخلقــت تلــك الوضــاع  ــ نمــو القتصــاد الســلع 

القتصــاد الجتمـــاع  الســـائد، وعجلــت في
، ذلــك أن دمــار ي   الصيي

وط الموضوعية والمكانيات لتطور النتاج الرأسمال  في بعض الشر
القتصــاد الطــبيع  قــد أوجــد للرأســمالية أســواقا لتصيف الســلع، وأوجــد لهــا إفلس اعــداد
ي سـوقا مـن اليـدي العاملـة، وتحـت تـأثبي الرأسـمالية الجنبيـة ي والحرفييي ة من الفلحيي كببي

 ـ نهايـة القـرن 
خطـت الرأسـمالية الوطنيـة الصـينية خطواتهـا الول 20وبدايـة القـرن 19في

ياليـــــة العالميـــــة الول خطـــــت الصـــــناعة الوطنيـــــة خطـــــوة إل المـــــام، واثنـــــاء الحـــــرب المبر
  أوربا وامريكا بالحرب حيث خفضت

يالية في أخرى ساعد عل ذلك انشغال البلدان المبر
ي لقــــــد كــــــان تاريــــخ قيــــــام الرأســــــمالية الوطنيــــــة الصــــــينية. بصــــــورة مؤقتــــــة اضــــــطهادها للصــــــيي

ي وليتاريا الصينيتيي   الوقت نفسه نشوء البورجوازية والبر
.وتطورها هو في

ي ات الـــنر  طـــرأت عل الصـــيي ـــ إن قيـــام الرأســـمالية وتطورهـــا ل يمثـــل ســـوى واحـــد مـــن التغبي
منــذ أن تغلغلــت الرأســمالية فيهــا، بــل هنــاك وجــه آخــر لزم هــذا التحــول وعرقلــه، ويتمثــل
 ــــ ممارســــة الضــــغط عل تطــــور الرأســــمالية

ياليــــة مــــع القــــوى القطاعيــــة في  ــــ تواطــــؤ المبر
في

.الصينية
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، ي تحويــل البلد مــن بلــد إقطــاع  إل بلــد رأســمال  ياليــة تهــدف بغزوهــا للصــيي لــم تكــن المبر
بـــــل تريـــــد تحويلهـــــا إل شـــــبه مســـــتعمرة ومســـــتعمرة تابعـــــة لهـــــا، لـــــذلك اســـــتخدمت الـــــدول
ياليـــة، ولتـــزال تســـتخدم كـــل وســـائل الضـــطهاد العســـكرية والسياســـية والقتصـــادية المبر

، توقيــــــــع( والثقافيـــــــة  ي الحـــــــروب منهـــــــا حـــــــرب الفيـــــــون الـــــــنر  شــــــــنتها بريطانيــــــــا عل الصـــــــيي
ي إل منــاطق معاهدات غبي متكافئة والحصول بموجبها عل عدة امتيازات، تقسيم الصيي
ة المــواد الخــام ياليــة، إقامــة مشــاريــــع صـــناعية ك ــ تســتغل مباشرــ يــ عــدة بلــدان امبر نفــوذ بيي
ي الوطنية، وتعيـق تطـور قـوى واليد العاملة الرخيصة لممارسة الضغط عل صناعة الصيي
ي ادورييي ة، وإحكـــام قبضـــتها الماليـــة، خلـــق طبقـــة مـــن الكمـــبر ـــ ي المنتجـــة بصـــورة مباشر الصـــيي

ة وبقيـة يـ الغفبيـ يـ تخـدمانها لتسـهيل اســتغللها لجمـاهبي الفلحيي وطبقة من التجار المرابيي
، وبالضــــــافة إل هــــــذه الوســــــائل المتنوعــــــة انتهجــــــت سياســــــة التغلغــــــل)جمــــــاهبي الشــــــعب

  
، إنشــــاء المستشــــفيات والمــــدارس وإصــــدار الصــــحف واجتــــذاب الطلب(الثقــــافي التبشــــبي

ي يـ خاضـعيي ياليـة، تهـدف مـن ذلـك تكـوين كـوادر مثقفيي   البلـدان المبر
ي للدراسة في الصينييي

وإذا كــانت كــل هــذه الوســائل قــد حــولت). لهــا وتضــليل جمــاهبي الشــعب الصــيني  الواســعة
يالية اليابانية حولها إل مستعمرة يابانية ي إل شبه مستعمرة، فإن غزو المبر .الصيي

يـال  ي المجتمع الصيني  المستعمر وشبه المستعمر وشبه القطـاع  بعـد التغلغـل المبر تمبي

 ـ
  في

 ـ تقـويض أسـس القتصـاد الطـبيع  القـائم عل القتصـاد الـذاتر
ات، تتمثـل في يـ بعـدة ممبي

يــ عل حــاله، بــل يحتــل  ــ للفلحيي
 ــ اســتغلل طبقــة ملك الراضي

، لكــن بقر العهــد القطــاع 
 ــ الحيـاة القتصـادية

يــ مركــزا مرموقـا في ي ورأسـمال المرابيي ادورييي مـع اســتغلل رأسـمال الكمــبر
، وتطــورت الرأســـمالية الوطنيـــة إل درجــة معينـــة، لكنهــا لــم تصــبح ي  ــ الصــيي

والجتماعيـــة في
ياليـــة ، لنهـــا رخـــوة وأغلبهـــا مرتبـــط بالمبر ـــ القتصـــاد الجتمـــاع  الصـــيني   

ـــ في الشـــكل الرئيس 
الجنبيــــة والقطاعيــــة الداخليــــة بــــدرجات متفاوتــــة، وســــقطت ســــلطة الحكــــم الســــتبدادي
ي الـــذين يمثلـــون وقراطييي ي وحـــل محلهـــا حكــم أمـــراء الحـــرب والـــببي للبـــاطرة والرســـتقراطييي

ــــــــــ  
، ثــــــــــم الدكتاتوريــــــــــة القائمــــــــــة عل تحــــــــــالف طبقــــــــــة ملك الراضي ــــــــــ  

طبقــــــــــة ملك الراضي
يالية اليابانية وعملئها   المناطق المحتلة فالحكم بيد المبر

ة، أما في . والبورجوازية الكببي
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ي  ـ تطوراتهـا القتصـادية والسياسـية بحكـم أن الصـيي
ا جـدا في ي تفاوتـا كـببي وقد شـهدت الصـيي

ياليــة ياليــة عديــدة، وبســبب اضــطهاد المبر وقعــت تحــت ســيطرة تامــة أو جزئيــة لــدول امبر
ياليـــة اليابانيـــة، والقطاعيـــة المـــزدوج، وخاصـــة بســـبب الهجـــوم الواســـع الـــذي شـــنته المبر

ي فقرا وبؤسا ة، وخاصة الفلحيي هذا الوضع خلــق. ازدادت جماهبي الشعب الصيني  الغفبي
ــــــ المجتمــــــع الصــــــيني  الحــــــديث   

ياليــــــة والمــــــة: تناقضــــــان أساســــــيان في ــــــ المبر ي التنــــــاقض بيي
ة ي القطاعية وجماهبي الشعب الغفبي وهنـاك أيضـا بطبيعـة الحـال. الصينية، والتناقض بيي

وليتاريــــا، والتناقضــــات داخـــل صــــفوف ــــ البورجوازيــــة والبر ي تناقضــــات أخــــرى، كالتنــــاقض بيي
ـــــــ هـــــــذه التناقضـــــــات ي الطبقــــــات الحاكمـــــــة الرجعيـــــــة، إل أن الــــــذي يحتـــــــل المكانــــــة الول بيي
ي ـــ الصـــيي  

ى في ياليـــة والمـــة الصـــينية، وأن الثـــورات الكـــبر ـــ المبر ي المختلفـــة، هـــو التنـــاقض بيي
.الحديثة والمعاصة قد قامت ونمت عل أساس هذه التناقضات الساسية

  من هذا المقــال الثــورة الصــينية
، حيــث يتعــرض إل الحركــات الثوريــةويتناول الفصل الثاتي

ة، خصـــــوم الثـــــورة الصـــــينية، مهـــــام الثـــــورة الصـــــينية، القــــوى خلل الســـــنوات المائـــــة الخبيــــ
.المحركة للثورة الصينية، كما ينته  هذا الفصل بتحديد طبيعة الثورة الصينية

ياليــة بالتحــالف ي إل شــبه مســتعمرة ومســتعمرة مــن طــرف المبر كــان تاريــــخ تحويــل الصــيي
ياليـة وعملئهـا، وإن سـبي ثـورة مع القطاعية أيضا تاريــــخ نضال الشعب الصيني  ضد المبر

لـــــم ينتـــــه بعـــــد، ولـــــم تنجـــــز مهماتهـــــا بعـــــد، لـــــذلك مـــــا زال مـــــن واجـــــب الشـــــعب كلـــــه 1911
ه أن يأخــذ عل عــاتقه مســؤولية متابعــة الكفــاح بعــزم، والحــزب الشــيوع  الصــيني  قبــل غبيــ
لــــــذلك يجـــــــب تحديـــــــد خصــــــوم هــــــذه الثــــــورة ومهماتهـــــــا والقــــــوى المحركــــــة لهــــــا وطبيعتهـــــــا

.ومستقبلها

بالنســـبة لخصـــوم الثـــورة ومهماتهـــا والقـــوى المحركـــة وطبيعتهــــا ومســـتقبلها ل يمكـــن فهـــم
، ي ذلـك بوضـوح بـدون فهـم طبيعــة المجتمـع الصـيني  فهمـا واضـحا، أي فهـم ظـروف الصـيي

.إذ يعد فهمها ركنا أساسيا لفهم سائر قضايا الثورة فهما واضحا

، مـــا دام المجتمـــع الصـــيني  مـــن حيـــث طـــبيعته مجتمـــع مســـتعمر وشـــبه مســـتعمر وإقطـــاع 
ياليــــــة ة هــــــم المبر ــــــ ــــــ مرحلتهــــــا الحاصي  

فالخصــــــوم والعــــــداء الرئيســــــيون للثــــــورة الصــــــينية في
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والقطاعيــة، فهمــا القــوى الرئيســية الــنر  تجثــم عل صــدر المجتمــع الصــيني  وتعيــق تطــوره
يال  أشد وطأة فإنهـا تعتـبر العــدو الول الكـبر   المرحلة الراهنة، وبما أن الضطهاد المبر

في
، كمــا أن الفئــة العليــا مــن البورجوازيــة أي الفئــة الــنر  تمثلهــا الكتلــة اســة للشــعب الصــيني  شر

ة طويلـــة  ياليـــة خلل فـــبر – 1927(الرجعيـــة للكيومنتـــانغ الـــنر  تواطـــأت مـــع المبر  1937(
، قــد يــال  ــ الســابق لنهــا كــانت أيضــا ضــحية الضــطهاد المبر  

والــنر  قــادت نضــالت ثوريــة في
 ـــــ وخـــــانت الثــــورة

ياليــــة وشــــكلت حلفــــا رجعيـــــا مــــع طبقــــة ملك الراضي تواطــــأت مــــع المبر
لــذلك فــإن أعــداء. الصــينية، لــذلك تعتــبر هــذه العناص مــن البورجوازيــة مـن خصــوم الثـورة

الثورة الصينية أقوياء جدا، لذلك ل يمكن الستهانة بقوة أعـداء الشـعب الصــيني  الثـوري،
وإزاء أعــــــداء كهــــــؤلء ل يمكــــــن للثــــــورة الصــــــينية إل أن تكــــــون طويلــــــة المــــــد وضــــــارية، وإن

والمهمــة الرئيســية للثــورة الصــينية. الوســيلة الرئيســية للثــورة يجــب ان تكــون ثــورة مســلحة
ي باعتبارهمــا همــا  ــ القطــاعييي

ياليــة وطبقــة ملك الراضي ب المبر  ــ هــذه المرحلــة ه ــ صيــ
في

يــــال  ، أي القيــــام بثــــورة وطنيــــة مــــن أجــــل وضــــع حــــد للضــــطهاد المبر ي العــــدوين الرئيســــييي

 ـ
ي في  ـ القطــاعييي

، وبثـورة ديموقراطيــة مـن أجـل وضـع حـد لضـطهاد ملك الراضي الجنــنر 
ــــ آن واحــــد، إنهمــــا  

ي ببعضــــهما، مختلفتــــان ومتحــــدتان في الــــداخل، وهمــــا مهمتــــان مرتبطــــتيي
ي .مرحلتان من الثورة غبي منفصلتيي

إن طبيعـــــة القتصـــــاد الجتمـــــاع  ل تحـــــدد خصـــــوم الثـــــورة ومهماتهـــــا فحســـــب، بـــــل تحـــــدد
.القوى المحركة لها أيضا

: المحركة وقواها الثورة الصينية خصوم- 

  ملك طبقة- 
 ــالراضي

ياليــة في  الــنر  تعتــبر حجــر الزاويــة الجتمــاع  الرئيس ــ للســيطرة المبر
، طبقـــة تعـــوق تطـــور المجتمــــع، لـــذلك فهـــم مـــن خصـــوم الثـــورة وليـــس مـــن القـــوى ي الصـــيي

.المحركة لها

ة ذات طــــابع : البورجوازيــــة-  ، بورجوازيــــة كــــببي ي ادوريتنقســــم إل قســــميي  وبورجوازيــــةكمــــبر
 ـــــ تاريــــخ الثــــورةوطنيــــة

، الول كـــــانت دائمـــــا خصـــــما للثـــــورة، ولــــم تكــــن قــــط قــــوة محركـــــة في
الصينية، اما الثانية فتشكل إحدى قوى الثورة إل أنها لم تقطع تماما روابطها القتصادية
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ياليــة والقطاعيــة، وينتــج عــن هــذا الطــابع المــزدوج للبورجزازيــة الوطنيــة أنهــا قــد مــع المبر
ي وامـــراء الحـــرب، وقراطييي ياليـــة وحكومـــة الـــببي ـــ الثـــورة المناوئـــة للمبر  

تصـــبح قـــوة ثوريـــة في
  مناهضة الثورة

ات أخرى تلعب دورا مساعدا في   فبر
.لكنها في

ة البورجوازيـــة فئـــات مختلـــف-  يـــ وصــــغار التجــــارالصـــغبي ا مـــن المثقفيي  تمثــــل جمهـــورا كـــببي
ياليــــة والقطاعيــــة   جميعهــــا مــــن اضــــطهاد المبر

ــــ وأصــــحاب المهــــن الحــــرة تعــــاتي ي والحرفييي
لـق يومـا بعـد يـوم نحـو الفلس والتـدهور، لـذا فه ـ إحـدى القـوى ي ة، تبي والبورجوازية الكـببي
وليتاريــا يمكــن الركــون إليــه، ولــن تســتطيع تحقيــق تطورهــا إل المحركــة للثــورة وحليــف للبر
ــــ حليــــف جيــــد للثــــورة، لكــــن نقطــــة ضــــعفها أنــــه يســــهل عل وليتاريــــا، وه  تحــــت قيــــادة البر

.بعض أفرادها أن يتأثر بالبورجوازية

يــ طبقــة-  ي حيـــث يشـــكل الفلحـــون : الفلحيي ـــ اقتصـــاد الصـــيي  
مـــن% 80القـــوة الرئيســـية في

ـــ  ي ـــ فيهـــم بيي ي ، وهنـــاك عمليـــة اســـتقطاب حـــادة بينهـــم، نمبي ي يـــمجمـــوع ســـكان الصـــيي الفلحيي
يــ الجــراء، ويحملــون طابعـــا شــبهالغنيــاء ، يســمون البورجوازيــة الريفيـــة، يشــغلون الفلحيي

يـــ ضـــد)مـــن ســـكان الريـــف% 5(إقطـــاع    ـــ نضـــال جمــــاهبي الفلحيي
، يمكـــن أن يســـاهموا في

ياليـــــــة، كمـــــــا يمكـــــــن أن يحـــــــافظوا عل الحيـــــــاد أثنـــــــاء الثــــــورة الزراعيـــــــة المناوئـــــــة لملك المبر

 ـــ
مـــن ســـكان الريـــف، يعـــانون% 20، ويشـــكلون المتوســـطون الفلحـــونثـــم هنــــاك . الراضي

ــ والبورجوازيــة، لــذلك يمكــن أن ينضــموا للثــورة  
ياليــة وطبقــة ملك الراضي اســتغلل المبر

اكية أيضــا، ويمكــن أن ياليــة والثــورة الزراعيــة، بــل يمكنهــم أن يقبلــوا الشــبر المناهضــة للمبر
وليتاريـــــا، ويشـــــكلون قســـــما مـــــن القـــــوى المحركـــــة للثـــــورة، أمـــــا  الفلحــــونيكونـــــوا حلفـــــاء للبر

يـ الجـراء الفقراء  ـ% 70 فيشـكلون مـع الفلحيي
وليتاريـا في مـن سـكان الريـف، وهـم أشـباه البر

الريف والقوة المحركة الكبر اتساعا للثورة الصينية، وهم خبي حليف طبيع  تعتمد عليــه
وليتاريا .البر

وليتاريـــا-    اضــــطهادا ثلثيــــا : البر
ياليــــة، البورجوازيــــة والقــــوى القطاعيــــة(تعــــاتي ، إنهــــا)المبر

، ارتبطـــت هـــذه ـــ المجتمـــع الصـــيني   
الطبقـــة الكـــبر ثوريـــة، والطبقـــة الكـــبر وعيـــا سياســـيا في

ي الواسعة بروابط طبيعية تسـهل عليهـا تشـكيل تحـالف وثيـق الطبقة مع جماهبي الفلحيي
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، وقـــد أصـــبحت القــوة المحركـــة الساســـية الول للثــورة الصــينية رغــم ضــآلة يـــ مــع الفلحيي
، وحداثتها بالمقارنة مع بروليتاريا البلدان الرأسـمالية، وانخفـاض ي عددها مقارنة بالفلحيي
وليتاريـا لـن تتمكـن الثـورة الصـينية   بالنسـبة للبورجوازيـة، وبـدون قيـادة البر

مسـتواها الثقـافي
.من النص

ي الخاصة، وفهم مـن هـم خصـوم الثـورة، ، أي ظروف الصيي بفهم طبيعة المجتمع الصيني 
  المقدور فهم طبيعة الثورة الصينية

.وما ه  مهماتها والقوى المحركة لها، فإنه يصبح في

:طبيعة الثورة

ــــ ثــــورة ديموقراطيــــة بورجوازيــــة، مــــا دام المجتمــــع ــــ مرحلتهــــا الول ه   
إن الثــــورة الصــــينية في

ياليـــة ، ومـــا دامـــت المبر الصـــيني  ل يـــزال مجتمعـــا مســـتعمرا وشـــبه مســـتعمر وشـــبه إقطـــاع 
ـــــ ثـــــورة ديموقراطيـــــة ي للثـــــورة الصـــــينية، وه  والقـــــوى القطاعيـــــة ل تـــــزالن عـــــدوين رئيســـــييي
بورجوازية من طراز جديد وخاص، إنها الثورة الديموقراطية الجديدة، فه  جزء مــن الثــورة
ـــ مـــن جهـــة تمهـــد الســـبيل أمـــام الرأســـمالية، إل أنهـــا مـــن وليتاريـــة العالميـــة، ه  اكية البر الشـــبر
ياليــــة اكية، إنهــــا الثــــورة المناهضــــة للمبر وط الوليــــة للشــــبر جهــــة أخــــرى تخلــــق أيضــــا الشرــــ
وليتاريــــــا، ولبــــــد أن يمــــــر ة بقيــــــادة البر والقطاعيــــــة الــــــنر  تخوضــــــها جمــــــاهبي الشــــــعب الغفبيـــــ
ــــ يتقــــدم خطــــوة أخــــرى إل المــــام ويصــــل إل المجتمــــع المجتمــــع الصــــيني  بهــــذه الثــــورة لك 
، وه  تختلف عن الثورات الديموقراطيــة الــنر  شــهدها تاريــــخ أوربــا وأمريكــا، إذ أنهــا اك  الشبر
ل تــــؤدي إل دكتاتوريــــة البورجوازيــــة بــــل إل دكتاتوريــــة الجبهــــة المتحــــدة لجميــــع الطبقــــات

وليتاريا .الثورية بقيادة البر

جميلة صابر 
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