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"قوموا بالتحقيقات ول تنطقوا بالحماقات"دفاتر 
الجزء الول

يا
لنص الثانن

إنجاز جميلة صابر

ي هونان
ن فن تقرير عن حركة الفلحيح

 1927مارس 

ـــ تونـــغ أنـــه ل يمكـــن أن توجـــد قيـــادة صـــالحة بالفعـــل بـــدون معرفـــة ملموســـة يـــرى مـــاو تس 
ي  ــــ الصــــيي

فمــــا هــــو الســــبيل. حقيقيــــة بــــالحوال الواقعيــــة لمختلــــف الطبقــــات الجتماعيــــة في
:لمعرفة هذه الحوال؟ يقول ماو

إن السCCCCCCCCبيل الوحيCCCCCCCCد لمعرفCCCCCCCCة الحCCCCCCCCوال، هCCCCCCCCو القيCCCCCCCCام بالتحقيقCCCCCCCCات الجتماعيCCCCCCCCة، أي"
".بتحقيقات حول الحوال المعيشية لكل طبقة اجتماعية

ــ الهتمــام مــن طــرف ي ، أن يتــم تركيي ــ ويــرى مــاو أن أكــي  الطــرق أساســية لمعرفــة الحــوال ه 
الــــذين يتولــــون إرشــــاد العمــــال عل بضــــع مــــدن وقــــرى حســــب خطــــة مرســــومة، يتــــم فيهــــا

 ـــ
القيـــام ببضـــع تحقيقـــات شـــاملة دقيقـــة، باســـتخدام وجهـــة النظـــر الماركســـية الساســـية في

، ول يمكــن بغييــ هــذا الحصــول عل أكــي  المعــارف أساســية حــول  ــ
أســلوب التحليــل الطبق،

ي فهمــا حقيقيــا، ول يمكــن ي الجتماعية، وبدون ذلك ل يمكن فهم أمور الصيي قضايا الصيي

ـــــ  
الحصـــــول عل أي معرفـــــة كاملـــــة بـــــدون عقـــــد جلســـــات التحقيقـــــات، بـــــل إن مـــــاو يـــــرى في

:التحقيقات مدرسة إذ يقول
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هCCCCCا إخلصCCCCCا" إن عقCCCCCد جلسCCCCCات التحقيقCCCCCات هCCCCCو أكCCCCCثه الطCCCCCرق بسCCCCCاطة وسCCCCCهولة وأكثه
".ووثوقا، إنها مدرسة أفضل من أي جامعة كانت

:ويقول حول كيفية تحصيل المعارف

ي كثثح مCCن الحCCالت سCCذج نCCثثح"
الجماهثح هم البطال الحقيقيون، بينما نحن أنفسنا فن

"الضحك، وبدون فهم هذا، يستحيل علينا تحصيل أبسط المعارف

ـــــ عــــــدد مــــــن ـ 
وعمل بهــــــذه المبــــــادئ والتصــــــورات قــــــام مــــــاو بمجموعــــــة مــــــن التحقيقــــــات في

 ــ
  شــملت خمــس محافظــات مــن مقاطعــة هونــان في

، منهــا تحقيقــاته الــن، ي مقاطعــات الصــيي
ــ وتنظيمــاتهم 1927مــارس  ي ــ"حــول حركــة الفلحيي ي :فجــاء كراســه هــذا" اتحــادات الفلحيي

ي هونان"
ن فن ي حركة الفلحيح

".تقرير عن تحقيقات فن

ا داخــل ا، ووجد صدى كــبيي ي إعجابا كبيي ى، فقد أعجب به ستاليي إن لهذا النص أهمية كير
.الممية الشيوعية

1 CCC السياق العام للنص:

  كــانت داخــل
ي وللتناقضــات الــن، لفهــم الســياق العــام للنــص لبــد مــن التعــرض لواقــع الصــيي
ي   وداخل الكومنتانغ، والوقوف عند حركة الفلحيي

. الحزب الشيوع  الصيني

  عرفهـــــا الحـــــزب
ـــــ الخطـــــوط الـــــن، ي ـــــ أوج الصاعات بيي  

ـــــ تونـــــغ هـــــذا النـــــص في كتـــــب مـــــاو تس 
يـــ ونضــالهم الثــوري، ـ وحركـــة الفلحيي ـي ـ موضــوع الموقــف مــن الفلحيي ـ 

  في
الشــيوع  الصـــيني

لــذلك جــاءت هــذه المقالــة كــرد عل النقــد الــذي وجــه مــن داخــل الحــزب وخــارجه آنــذاك
  الثورة الصينية

ي في ي الثوري، ولثبات أهمية النضال الثوري للفلحيي .لنضال الفلحيي

  تتشــكل حســبه1923منــذ 
، الــن، ي يــ الصــينييي ي تــو ســيو أن يكــون لطبقــة الفلحيي ، نقيــ تشــيي

ــــ حليــــف ــــ الصــــغار قبــــول بالشــــيوعية، وأن تكــــون شــــيئا آخــــرا غيي ي مــــن نصــــف عــــدد الملكيي
  كـــــانت فيـــــه التوجيهـــــات

ـــــ الـــــوقت الـــــن،  
متذبـــــذب يميـــــل إل التســـــوية مـــــع الرجعيـــــة، هـــــذا في

  1923نقطة الموجهة سنة  13المكونة من 
إل المؤتمر الثالث للحزب الشيوع  الصيني

  يجــب
من طرف الممية الشيوعية تحت إدارة بوخارين تؤكــد عل المســألة الفلحيــة الــن،

  سياسة هذا الحزب
.ان تحتل موقعا مركزيا في
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،  
ـــ داخـــل الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني  

، الـــذي يمثـــل الجنـــاح النتهـــازي اليميني ي لقـــد كـــان تشـــيي
ـــ ورفــــض مســــاندتها والموافقــــة عل تســــليحها، وهــــذا ـي شــــديد الحــــذر تجــــاه حركــــة الفلحيي
  قبـــل النتهــازيون

يتعــارض تمامــا مــع القــرارات المتبنـــاة مــن طــرف المميــة الشـــيوعية، الـــن،
.اليمينيون توصياتها ثم تصفوا باتجاه مضاد

ن يحكمها خطان : إن الموقف من حركة الفلحيح

، لكونهــــا تعــــد ي ــــ الصــــيي  
ــــ حســــبانه بقايــــا القطــــاع في  

خــــط المميــــة الشــــيوعية الــــذي يضــــع في
 ــ الحركــة الزراعيــة القويــة أهميــة حاســمة،

الشــكل الساس ــ مــن أشــكال الضــطهاد، ويــرى في
ـــ الهميـــة الساســـية  

ياليـــة، وخـــط تروتســـك  الـــذي ينقي ومـــا لبقايـــا القطـــاع مـــن صـــلة بالمير
ي مــن أهميـــة  ـــ الصـــيي

للضـــطهاد القطـــاع  العســـكري، وعــدم تقـــدير مــا للحركـــة الفلحيـــة في
ــ وجــود الظــروف  

، وينقي ي ــ الصــيي  
وتســك  ينتقــص مــن أهميــة الثــورة الزراعيــة في حاســمة، في،

، وينتقــص مــن أهميــة يــ يــ مــن الفلحيي ي تهــم عــدة ملييي   الصــيي
الموضوعية لحركة زراعية في

ـــ الثـــورة الصـــينية، وهـــذا يرجـــع إل عـــدم فهمـــه لمـــا لتلـــك الثـــورة مـــن طـــابع  
ـــ في ي دور الفلحيي

.ديموقراط  بورجوازي 

  نونير
  انعقدت في

  الدورة السابعة للجنة العامة للجنة التنفيذية للممية الشيوعية الن،
في

وقد كــانت البعثــة الصــينية إل- ، تبنت الدورة القرار الصادر حول الثورة الفلحية، 1926
مــع التأكيــد عل أنــه يجــب دعــم الكومنتــانغ، وصحت بصــفة- الممية من أعد هذا القــرار

ي وجهة نظر جبهة مع الفئات الهامــة للبورجوازيــة، وليتاريا أن تختار بيي خاصة أنه عل الير
وليتاريا إذا لم تشــكل برنامجــا ، إذ أن الير ي ووجهة نظر مزيد من تعزيز التحالف مع الفلحيي
يــ إل النضــال الثــوري وســتفقد هيمنتهــا زراعيــا جــذريا، لــن تعــرف كيــف تجــر طبقــة الفلحيي

  
  حركة التحرر الوطني

.في
ن ي الخطاب أمام البعثة الصينية قال ستاليح

:فن

، هنCCCاك مCCCن" ن ن الصCCCينييح نCCC الشCCCيوعييح نCCC أعضCCCاء الكومنتCCCانغ وحCCCتو بيح أعCCCرف أنCCCه مCCCن بيح
يCCCC الريCCCCف، نظCCCCرا للتخويCCCCف مCCCCن أن جCCCCر

يعتقCCCCد أنCCCCه ليCCCCس مCCCCن الممكCCCCن إشCCCCعال الثCCCCورة فن
ياليCCCCة، إنCCCCCه خطCCCCCأ الطبقCCCCCة الفلحيCCCCة إل الثCCCCورة سCCCCCيقوض الجبهCCCCCة الموحCCCCCدة ضCCCCCد المثر
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ن سCCCCCتكون قويCCCCCة إذا مCCCCCا تCCCCCم يCCCCC الصCCCCCيح
ياليCCCCCة فن عميCCCCCق أيهCCCCCا الرفCCCCCاق، إن الجبهCCCCCة ضCCCCCد المثر

، نحو الثورة ".التشيCCCCع بجر الطبقة الفلحية الصينية، وبدقة أكثه

ـــ الثـــورة  
وهنـــاك مـــن ل يريـــد أن تتطـــور الحركـــة الفلحيـــة لدرجـــة أن تصـــبح قـــوة أساســـية في

ـــ ســـان  ـــ ل    آنـــذاك(الصـــينية مـــن أمثـــال ل 
، الـــذي كـــان)أحـــد قـــادة الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني

ـ مــواجهتهم القطــع مــع ـ 
ـ الغنيــاء، لن بالنســبة إليــه، تعني ـي يــدعو إل التحــالف مــع الفلحيي

ـ توزيــــع الرض، وبعــد ذلــك ـ 
وع في ، كمــا يــرى أنــه مــن اللمعقــول الش ــ ي ـ المتوســطيي ـي الفلحيي

يــ جعلها جماعيــة، بينمــا المميــة الشــيوعية أدانــت بوضــوح كــل فكــرة للتحــالف مــع الفلحيي
ــ رســالة إل مــاو، كمــا وافقــت المميــة عل كــل مــا كتبــه مــاو حــول مشــكل  

الغنيــاء، وذلــك في
ي الغنياء :يقول ماو. الفلحيي

خلل الصCCCCCCCCلح الزراعيCCCCCCC لCCCCCCCن نأخCCCCCCCذ كهCCCCCCCدف ول يجCCCCCCCب أن نتخCCCCCCCذ كهCCCCCCCدف إل نظCCCCCCCام"
نCC الغنيCCاء مCCن ن والفلحيح نCCC العقCCCارييح السCCتغلل القطCCاعي الممCCارس مCCن طبقCCة الملكيح
النCCCCCCCCوع القCCCCCCCCديم، ول يجCCCCCCCCب أن نمCCCCCCCCس ل مصCCCCCCCCالح البورجوازيCCCCCCCCة الوطنيCCCCCCCCة ول مصCCCCCCCCالح
ها الملكCCCCCCCCون العقCCCCCCCCاريون والفلحCCCCCCCCون ي يسCCCCCCCCثح

المؤسسCCCCCCCCات الصCCCCCCCCناعية والتجاريCCCCCCCCة الCCCCCCCCتو
".الغنياء

ـــــــ مراحـــــــل الثـــــــورة، ي ون بيي ـــــــ ي ي عرفـــــــوا كيـــــــف يميي ي الصـــــــينييي وبشـــــــكل دقيـــــــق، لن الشـــــــيوعييي
.استطاعوا الستمرار فيها بدون انقطاع

وفيمــــا يتعلــــق بالكومنتــــانغ، وجــــه تروتســــك  انتقــــاداته للتحــــالف معــــه، وهــــذا يتنــــاقض مــــع
يــ   قــال عنهــا لينيي

  للمميــة الشــيوعية الــن،
ــ المــؤتمر الثــاني  

ــ في ي   دافــع عنهــا لينيي
المواقــف الــن،

):أي المواقف(

يCCCC أن كCCCCل حركCCCCة وطنيCCCCة ل يمكنهCCCCا ان تكCCCCون إل ديموقراطيCCCCة"
ليCCCCس هنCCCCاك أدننCCCC شCCCCك فن

المميCCCة الشCCCيوعية عليهCCCا أن تقيCCCم تفاهمCCCات مؤقتCCCة بCCCل تحالفCCCات مCCCع[...]بورجوازيCCCة 
يCC المسCCتعمرات والبلCCدان المتخلفCCة، لكCCن ل تندمCCج معهCCا،

الديموقراطيCCة البورجوازيCCة فن
يCCCCC شCCCCCكلها

وليتاريCCCCCة حCCCCCتو ولCCCCCو فن ط عل اسCCCCCتقللية الحركCCCCCة الثر CCCCCدون أي شرCCCCCاظ بCCCCCوالحف
ي 

".الجنيتن
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ــ  
  في
، دخــل الحــزب الشــيوع  الصــيني  

ــ والواقــع الصــيني  
لــذلك، وتمشــيا مــع الموقــف اللينيني

 ـــــ الـــــذي كـــــان
تحـــــالف مـــــع الكومنتـــــانغ بــــدعم مـــــن المميــــة الشـــــيوعية، إل أن الخـــــط اليميني
ي تـــو ســـيوكان يراهـــن عل الوحــــدة مـــع الكومنتـــانغ بـــدون مبـــادئ  ممـــا كـــاد أن- يقـــوده تشـــيي

  الـــذي تعـــرض بعـــد انقلب تشـــان كـــاي تشـــك
 ـــ نهائيـــا عل الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني

يقضي
، ومــدافعا)الكومنتانغ( عل قيادة الحزب ي ، وقد كان هذا الخيي معروفا بعــدائه للشــيوعييي

ي الكبــــــــار، إل مذابــــــــح رهيبــــــــة لطــــــــره ي القطــــــــاعييي ــــــــ العقــــــــارييي ي ادور والملكيي عــــــــن الكومــــــــير
  مرغمـــا عل

ـــ ظـــل هـــذا الواقـــع الجديـــد سيصـــبح الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني  
ومناضـــليه، وفي

.العودة إل العمل الشي وإعادة بناء ذاته 

، وشــــارك عــــدد مــــن يــــ انتم الشــــيوعيون الصــــينيون إل الكومنتــــانغ بصــــفتهم أعضــــاء فردييي
 ــ أجهــزة الكومنتــانغ القياديــة، بــل كــانوا

ي البــارزين، ومــن بينهــم مــاو تس ــ تونــغ، في الشــيوعييي
  الحكومة الثورية

.أعضاء في

ي للتحـــــالف مـــــع الكومنتـــــانغ، أن  % 90لـــــم يـــــأت عل بـــــال تروتســـــك  وكـــــل المعارضـــــيي مـــــن 
، بـــــل والمتوســـــطة كـــــانت ـــــ مجـــــالس الكومنتـــــانغ مـــــن المســـــتوى العل إل المســـــتوى الدني

ـــ  
ـــ نفـــس الـــوقت كـــان الشـــيوعيون في  

ي ويســـار الكومنتـــانغ، وفي مراقبـــة مـــن طـــرف الشـــيوعييي
ي عل ذلك   ويقومون بالدعاية الممارسة يحتفظون باستقلل تنظيمهم   كما نص لينيي

.بكل حرية

ــ ســنة   
ة1926في ــ منظمــة صــغيي ي ــ مرحلــة متوســطة بيي  

  في
، ل زال الحــزب الشــيوع  الصــيني

 ــــــ قــــــوة
يــــــا، إل أن المجموعــــــة اليســــــارية المتطرفــــــة داخــــــل الحــــــزب بــــــالغت في وحزبــــــا جماهيي

ـــ   
ي في مـــارس، لـــم يعـــد الكومنتـــانغ 20الحـــزب، واعتقـــدت أنـــه بعـــد الهجـــوم عل الشـــيوعييي

 ــ يوليــوز
 ــ اجتمــاع موســع للجنــة المركزيــة للحــزب في

يشكل خطرا سياســيا جــديا، لــذلك، وفي
 ــ خلــد

اح انســحاب الحــزب مــن الكومنتــانغ، و لــم يــدر في عــاد اليســاريون المتطرفــون إل اقــي،
  أيدي الجيـش، لـذلك فثــورة زراعيـة هـ  القـادرة عل

هؤلء أن الكومنتانغ سيصبح لعبة في
.الحيلولة دون ذلك

  تناقضـــــــاته الداخليـــــــة، فـــــــالمر كـــــــذلك كـــــــان داخـــــــل
وكمـــــــا كـــــــان للحـــــــزب الشـــــــيوع  الصـــــــيني

، والتحــالف مــع ـ ـي ـ وجنــاحه اليســاري، حــول حركــة الفلحيي ـ 
ـ جنــاحه اليميني ـي الكومنتــانغ بيي
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، كومنتــانغ ووهــان الــن، ي ــ إل حكومــتيي ، فنتــج عــن ذلــك خطــان مختلفــان أفضي ي الشــيوعييي

، مركـــز الحركـــة الديموقراطيـــة الثوريـــة البورجوازيـــة  
يشـــارك فيهـــا الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني

  تمثل مركز الثورة المضادة القومية
ي الن، .وحكومة نانكيي

عنـــدما تحـــالف الحـــزب الشـــيوع  مـــع الكومنتـــانغ، فهـــو قـــد احتكـــم إل المبـــادئ التكتيكيـــة
يـــ  ـــ كـــل بلـــد بمفـــرده بعيي

يـــ وخـــاص قوميـــا في  ـــ أن يتـــم الخـــذ بمـــا هـــو متميي
  تقضي

اللينينيـــة الـــن،
ــــ كــــل بلــــد حــــن، أقــــل إمكانيــــة، ليضــــمن للطبقــــة  

العتبــــار، وأن يســــتغل الحــــزب الشــــيوع  في
يا، ولو كان حليفا مؤقتا وغيي ثــابت وهــش وغييــ موثــوق، وهكــذا كــان العاملة حليفا جماهيي

  مــع الكومنتــانغ
يــة إل. حــال الحــزب الشــيوع  الصــيني لقــد كــان الكومنتــانغ منظمــة جماهيي

ــــ البورجوازيــــة الوطنيــــة ي فيــــه آنــــذاك عل عــــزل ممثل  حــــد مــــا، وقــــامت سياســــة الشــــيوعييي
ـــــ( ي ي الصـــــغار) اليميي ـــــ البورجـــــوازييي ي ـــــ صـــــالح الثـــــورة، دفـــــع المثقفيي  

مـــــن خلل اســـــتغللهم في
ي وفقراء المدن حول الطبقة العاملة) اليسار( .وجمع الفلحيي

ــ مراحلهـــا الول مرحلـــة الجبهـــة الوطنيـــة العامـــة المتحـــدة  ـ 
مرحلـــة(عنـــدما كــــانت الثــــورة في

كـــــان الفلحـــــون وفقـــــراء المـــــدن والمثقفـــــون البورجوازيـــــون الصـــــغار والبورجوازيـــــة) كـــــانتون
  المرحلة الثانية مـن الثـورة الصــينية، لمــا انتقــل تشــانغ

الوطنية حلفاء للطبقة العاملة، وفي
كاي تشــيك والبورجوازيــة الوطنيــة إل معســكر أعــداء الثــورة، وانتقــل مركــز الحركــة الثوريــة
مــــن كــــانتون إل ووهــــان، كــــان الفلحــــون وفقــــراء المــــدن والمثقفــــون البورجوازيــــون الصــــغار

.حلفاء الطبقة العاملة

ـ المرحلــة الول والثانيــة مــن الثــورة كــان الفلحــون رقمــا صــعبا، لــذلك عنــدما أراد بعــض ـ 
في

ينهم  ـــ معتـــير ي ي"قـــادة الحـــزب الشـــيوع  أن يســـقطوا الفلحيي ـــ ومحـــافظيي ي ، ناضـــل"متخلفيي
ن الفقراء لن تكون هناك ثورة"ماو ضد هذه النظرة، وقال أنه  ".دون الفلحيح

 ــ الثـورة الصـينية ذهــب مـاو تسـ  تونـغ إل أهــم
يــ في ولثبات أهمية النضــال الثـوري للفلحيي

ـــ بهـــا أكـــي  مـــن شـــهر    قضي
، وه ـــ مقاطعـــة هونـــان الـــن، ي أجـــرى) يومـــا 32(مقاطعـــات الصـــيي

يــ فيهـا، فجــاءت مقـالته  ـي"خللها تحقيقــات حـول حركـة الفلحيي تقريــر عـن حركــة الفلحيي
ــــ مــــارس   

ــــ هونــــان في  
، وقــــد أثبــــت مــــاو مــــن خلل هــــذه التحقيقــــات صــــحة تــــوجهه1927في

ـــــ الثـــــورة  
ـــــ في ي ب الراء الخاطئـــــة حـــــول أهميـــــة الفلحيي ـــــ اتيجيته وخطـــــه الســـــديد لصي واســـــي،

6



ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                                  المركز الماركس  ــ اللينيني

 
ي بــآرائهم الخاطئــة الــن،   الحزب آنذاك ظلــوا متشــبثيي

ي في ي اليمينييي الصينية، لكن النتهازييي

ــ ــ فيهــا، وبســبب رعبهــم مــن التيــار الرجع  ي كــذبها انتصــار الثــورة الصــينية بمشــاركة الفلحيي
  خـــــــاض غمارهـــــــا

للكومنتـــــــانغ لـــــــم يجـــــــرؤوا عل تأييـــــــد النضـــــــالت الثوريـــــــة العظيمـــــــة، الـــــــن،
، ممــا أدى إل عزلــة الطبقــة ــ ي الفلحــون وتركــوا جانبــا الحليــف الرئيس ــ الول وهــم الفلحيي
، ـــ الحـــزب الشـــيوع   

، وقـــد اســـتغل الكومنتـــانغ هـــذا الضـــعف في العاملـــة والحـــزب الشـــيوع 
ــــــ صــــــيف  

ــــــ الحــــــزب وإعلن الحــــــرب عل الشــــــعب في  
ــــــ في فخــــــان الثــــــورة وشــــــن حملــــــة تطهيي

1927. 

2 CCC ي هونان
ن فن :حركة الفلحيح

ن :أ – أهمية مسألة الفلحيح

  عام 
، فقــام مــاو تس ــ تونــغ 1927كانت مقاطعة هونان في ي   الصيي

ي في مركز حركة الفلحيي
ها  ـــ عــدد مـــن محافظاتهـــا، فعقـــد جلســـات تحقيــق حصيـــ

بتحقيــق مباش ـــ حـــول الوضــاع في
، حيث اســتمع إل تقــاريرهم جمــع مــن ي   حركة الفلحيي

فلحون مجربون ورفاق يعملون في
ة ـــ أحــــوال كـــــثيي ـي خللهــــا مجموعــــة مــــن المعلومـــــات، وقــــد عــــرف مــــن خلل حركـــــة الفلحيي
مناقضــة تمامــا لمــا ســمعه مــن أفــواه طبقــة الوجهــاء ،ووقــف عل أشــياء غريبــة لــم يكــن لــه
ء ينطبــق عل منــاطق  ــ

علما بها من قبل، لذلك ترسخ عنده، وأصبح مقتنعا أن نفس الس 
ة أخـــرى، وخـــرج بخلصـــة مفادهـــا، أنـــه يجـــب تصـــحيح، وبشعة، مـــا يقـــال عـــن حركـــة كـــثيي
  اتخـــــذتها الســـــلطة الثوريـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بحركـــــة

ــــ وكـــــل الجـــــراءات الخاطئـــــة الـــــن، ـي الفلحيي
  هــذا التاريــــخ ه ــ حــدث

ي في   كانت تشهدها حركة الفلحيي
، ذلك لن النهضة الن، ي الفلحيي
:هائل، يقول ماو تس  تونغ 

"CCن نCC مCCن الفلحيح يCC هCCذه النهضCCة مئCCات الملييح
ة حCCتو يهCCب فن ة قصCCثح يCC إل فCCثو

ولCCن تنقضن
ن الوسCCCCCCط والجنوبيCCCCCCة والشCCCCCCمالية بشعة خارقCCCCCCة وقCCCCCCوة جارفCCCCCCة يCCCCCC مقاطعCCCCCCات الصCCCCCCيح

فن
."كالعاصفة العاتية

ـــ قـــوة عظيمـــة ل تســـتطيع أن تقـــف أمامهـــا أيـــة قـــوة، حيـــث ي لقـــد اعتـــير مـــاو حركـــة الفلحيي
:يقول
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يCCCC الطريCCCCق"
ي تكبلهCCCCم وينطلقCCCCون قCCCCدما فن

سCCCCوف يحطمCCCCون جميCCCCع القيCCCCود والغلل الCCCCتو
ن وأمCCCراء يCCCالييح يCCC غيCCCاهب القبCCCCور بجميCCCع المثر

المؤديCCCCة إل التحCCCرر، وسCCCوف يقCCCCذفون فن
ار ن والوجهاء الشر ن الفاسدين والعتاة المحلييح ".الحرب والموظفيح

 ــ عــام 
، فقي ي  ــ أنحــاء الصــيي

ت في يــ قــد انتش ــ 1926لقــد أصــبح مــن الواضــح أن حركــة الفلحيي
، وعنــدما تحركــت الجيــوش شــمال ي شــن الكومنتــانغ حملــة عســكرية لحتلل شــمال الصــيي

ــــــ  
ــــــ تنظيــــــم أنفســــــهم في ي انتفــــــض الريــــــف، وخلل شــــــهور تمكــــــن مئــــــات اللف مــــــن الفلحيي

ة من الريف .اتحادات، استطاعت أن تسيطر عل أماكن كبيي

، وهــــو ي يقــــول بوجــــود بقايــــا القطــــاع والســــتغلل القطــــاع  ــــ الصــــيي  
إن الواقــــع البــــديه  في

ـــــ واقـــــع ، وبالتـــــال  فـــــإن الثـــــورة الزراعيـــــة ه   
ـــــ الريـــــف الصـــــيني  

ـــــ للضـــــطهاد في الشـــــكل الرئيس 
ي   الحركة الثورية كما يقول ستاليي

. جوهري في

ـــ واتخـــذ مـــن مقاطعـــة ي عل هـــذا الســـاس ارتكـــز مـــاو فقـــام بتحقيقـــاته حـــول حركـــة الفلحيي
ي ونهوضهم فجاء هذا التقرير هنة عل قوة الفلحيي   الير

.هونان مشتله في

ن عل وجه العموم ي مقاطعة هونان إل مرحلتيح
ن فن :يمكن تقسيم تطور حركة الفلحيح

تان 1926من يناير إل شتنير : المرحلة الول-  :وه  مرحلة التنظيم، وقد ضمت في،

ة النشاط الشي، من يناير إل يونيو* .في،

، من يوليوز إل شتنير*   
ة النشاط العلني .في،

ي يزيد عن    هذه المرحلة لم يكن مجموع أعضاء اتحادات الفلحيي
ألـف، ولــم يكـن 400في

  توجـد تحـت قيادتهـا ل تزيـد عـن
  المناطق الريفية بعـد أي نضـال يـذكر، والجمــاهيي الـن،

في
.المليون إل قليل

، ه  مرحلة العمل الثــوري، وقــد وصــل فيهــا1927من أكتوبر إل يناير : المرحلة الثانية- 
، وتوجـد تحـت قيادتهــا  ي يــ 10عدد أعضاء التحادات إل مليونيي يــ مـن الفلحيي ولمــا. ملييي

ــــــ شــــــهور  
ــــــ منظمــــــاتهم الواســــــعة النتشــــــار، بــــــادروا إل العمــــــل، وأحــــــدثوا في ي أصــــــبح للفلحيي
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  الريــف، وكمــا يقــول مــاو) أربعة أشهر(معدودة 
ثورة لCم يسCCبق لهCCا مثيCCل": ثورة عظيمة في

ي التاريCCCCخ
."فن

3 CCC ي هونان
ي فن

:الصاع الطبقو
ن : أ – اتحادات الفلحيح

  حققهــا الفلحــون بالعتمــاد عل نمــوذج مقاطعــة هونــان، هــو
من النجازات العظيمة الن،

ـــــ"تشـــــكيل مـــــا يســـــم ب ي ـــــ"اتحـــــادات الفلحيي ي   تمكنـــــت مـــــن تحطيـــــم هيبـــــة الملكيي
، الـــــن،

ار، أي إزاحـــــة ـــــ ـــــ والوجهـــــاء الش  ي ي الكبـــــار سياســـــيا، ول ســـــيما هيبـــــة العتـــــاة المحليي العقـــــارييي
ي   وإقامة سلطة الفلحيي

  المجتمع الريقي
ي الكبار من مكانها في ي العقارييي .سلطة الملكيي

ن :ا – اتحادات الفلحيح

يــ والوجهــاء   تضــم العتــاة المحليي
كانت الطبقة القطاعيــة القائمــة عل النظــام البــوي، الــن،

، وحجــر ي ــ البغــاة، ه ــ أســاس الحكــم الســتبدادي منــذ آلف الســنيي  
ار وملك الراضي الش ــ

ـ هــو ـ 
ياليــة وأمــراء الحــرب، وهــدف الثــورة الوطنيــة الحقيق، الزاويــة الــذي ترتكــز عليــه المير

: الطاحة بهذه القوة القطاعية، يقول ماو

ي الريCCف، وقCCد فشCCلت ثCCورة "
لنهCCا لCCم 1911إن الثورة الوطنية تتطلب انقلبا عظيما فن

يCCC هCCCذا الCCCوقت هCCCو عامCCCل مهCCCم لتمCCCام
تحCCCدث هCCCذا النقلب، وحCCCدوث هCCCذا النقلب فن

."الثورة، وعل كل ثوري أن يؤيده وإل وقف موقفا مناهضا للثورة

  أدت إل قيــام 
 ــ هونــان وتنظيمــاتهم، الــن،

يــ في اتحــادات"هكــذا تكلــم مــاو عــن حركــة الفلحيي
ي ي"الفلحيي :، يقول ماو عن هذه الجماهيي العظيمة من الفلحيي

نCCC قCCCد نهضCCCت لداء رسCCCالتها التاريخيCCCة، وأن القCCCوى إن الجمCCCاهثح العظيمCCCة مCCCن الفلحيح
يCCCC الريCCCCف قCCCCد نهضCCCCت للطاحCCCCة بCCCCالقوة القطاعيCCCCة

لقCCCCد أصCCCCبح اتحCCCCاد. الديموقراطيCCCCة فن
يCC بالكلمCCة،

نCC يتمتCع بسCCلطة ليCCس فوقهCCا سCCلطة، فلCCم يعCCد يسCCمح لملك الراضن الفلحيح
ي عل هيمنتهم ونفودهم

."وقضن

  الريف
ي في وعية الثورة عل القطاعييي :ويقول عن مش 
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إن الثCCورة انتفاضCCة وعمCCCل عنCCف تلجCCأ إليCCه إحCCدى الطبقCCات للطاحCCة بطبقCCة أخCCرى،"
ن ن القطاعييح ن بسلطة طبقة الملكيح ."وثورة الريف هي ثورة تطيح بها طبقة الفلحيح

ـــ التوســـع،  
ـــ بشعة مذهلـــة، وهـــذه الشعة المتصـــاعدة في ي لقـــد توســـعت اتحـــادات الفلحيي

ار، فــالمور قــد تبــدلت منــذ قيــام ــ ــ والوجهــاء الش  ي ــ عزلــة العتــاة المحلييي  
توضــح الســبب في

ـــــ وتنظيمهـــــم  ي ـــــ"حركـــــة الفلحيي ي ـــــ"اتحـــــادات الفلحيي  
، كمـــــا أن هـــــذه الشعة المتصـــــاعدة في

ـــــ الريـــــف، ويعتـــــير إحـــــراز هـــــذا النضـــــال  
ـــــ قيـــــام ثـــــورة عظيمـــــة في  

التوســـــع، توضـــــح الســـــبب في
ـــ مرحلـــة العمـــل الثـــوري، إذ  

ي الكبـــار ذو أهميـــة قصـــوى في ـــ العقـــارييي ي ـــ ضـــد الملكيي السياس 
ـــ النضـــال القتصـــادي، وقـــد تعـــددت  

ـــ هـــذا النضـــال يســـتحيل أي نص في  
بـــدون النتصـــار في

بات السياســــــية إل ملك ــــــ ــــــ تــــــوجيه الصي  
ــــــ في ي الســــــاليب المســــــتخدمة مــــــن طــــــرف الفلحيي

 ـــ الحســـابات
، منهـــا تصـــفية الحســـابات وهـــم بـــذلك يريـــدون القضـــاء عل الغـــش في  ـــ

الراضي
ع الجبــــــاري والحتجاجــــــات الصــــــغرى ضــــــد التشــــــهيي باتحــــــادات وفــــــرض الغرامــــــات والتــــــير
ار ي والوجهاء الش  ى ضد العتاة المحليي ، وتم استعمال أسلوب المظاهرات الكير ي الفلحيي
، كمــا ســن الفلحــون أشــكال عقــاب مختلفــة ضــد هــؤلء، ــ ي ممــن يعــادون اتحــادات الفلحيي
ـــــــ ســـــــجن  

ـــــــ قمـــــــة الهانـــــــة، وحبســـــــهم في  
، وهـــــــو عقـــــــاب في ـــــــ ـــــــ الطراطيي ي مثل إلبـــــــاس الملكيي

ار، يــ والوجهــاء الش ــ المحافظــة، كمــا مــارس الفلحــون العــدام كعقــاب ضــد العتــاة المحلييي
وبالضــافة إل أســاليب  .وقــد كــانت أســاليب العقــاب تتــدرج مــن البســيط إل الكــي  قســوة

هــا، تمــس الجــانب النفس ــ والســيكلوجر   عمــل اتحــاد) الحــرب النفســية(العقــاب هــذه وغيي
ـــ اقتصـــاديا، منهـــا حظـــر إرســـال الرز خـــارج  

بات لملك الراضي ـــ ـــ عل تـــوجيه الصي ي الفلحيي
وحــرم رفــع ســعره واحتكــاره، وعنــدما) لن هذا المر كــان يزيــد مــن ارتفــاع أســعاره(المنطقة 

ي"تعاظمت قوة    تشــكل شــكل مــن أشــكال" اتحادات الفلحيي
حظرت زيادة اليجــارات الــن،

ي بتخفيض الفائدة عل القروض القديمة .استغلل الفلحيي

ــ"لقــد تمكنــت  ي ار" اتحــادات الفلحيي ــ ــ والوجهــاء الش  ي مــن الطاحــة بحكــم العتــاة المحلييي
، أي قلــــــب ســـــلطة المركــــــز والناحيـــــة، فقــــــد كــــــانت أجهـــــزة الســــــلطة السياســــــية ي القطـــــاعييي
ار، وكــانوا يمارســون يــ والوجهــاء الش ــ  ــ أيــادي العتــاة المحلييي

 ــ المركــز والناحيــة في
القديمــة في

هيمنتهـــــم عل عــــدد كـــــبيي مــــن الســــكان، وكـــــان لهــــذا الحكـــــم قـــــوة مســـــلحة خاصـــــة وســــلطة
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ثون  ــ الحقيقـة ملــوك الريــف، إذ لــم يكـن الفلحــون يكــي،
ائب، إنهم في   جمع الصي

مستقلة في
لرئيـــس الجمهوريـــة أو لحـــاكم المنطقـــة العســـكري أو لحـــاكم المحافظـــة، بـــل كـــان رؤســـاؤهم

ار  ـــ يـــــ والوجهـــــاء الشـ  ،)مــــالك  النفــــوذ القتصـــــادي(الحقيقيـــــون هـــــم هــــؤلء العتـــــاة المحلييي
، لكـــن  ـــ ي يـــ"اللـــذين كـــانوا يرعبـــون الفلحيي أطـــاحت بهيبـــة طبقـــة الملك" اتحـــادات الفلحيي

  يســــــيطر عليهــــــا العتــــــاة
ي الكبــــــار عمومــــــا، وانهــــــارت أجهــــــزة الســــــلطة الريفيــــــة الــــــن، العقــــــارييي

ي الكبــار المســلحة يــ العقــارييي ار، كمــا تمــت الطاحــة بقــوة الملكيي المحليون والوجهاء الش 
ي .وتأسست مكانها قوة الفلحيي

ي يــ العقــارييي  ــ الجــزاء الجنوبيــة والوســط مــن مقاطعــة هونــان، لــم تســطع طبقــة الملكيي
في

  نهــض بهــا الفلحــون، فأصــبحت معظــم القــوات المســلحة
الصمود أمام القــوة الهائلــة الــن،

ـ يــد  ـ 
ـ"في ـي ـ قويــة"اتحــادات الفلحيي ـي   أصــبحت فيهــا ســلطة الفلحيي

ـ المحافظــات الــن، ـ 
، وفي

ي تماما جدا انهارت سلطة حاكم المحافظة وحجاب المحاكم، فقد تغلبت سلطة الفلحيي
يــــ بكـــون جميــــع القـــرارات ، وأصـــبح وضـــع الحكومـــات يتميي ي يــــ العقـــارييي عل ســـلطة الملكيي
ــــــ المنظمـــــــات ك، يتشـــــــكل مـــــــن حـــــــاكم المحافظـــــــة وممثلـ  تتخـــــــذ بواســـــــطة مجلـــــــس مشـــــــي،

ية الثورية .الجماهيي

 ــ مختلــف المســتويات،
يــ في ي أصبحت تعالجها اتحــادات الفلحيي إن جميع مشاكل الفلحيي

طة وحجاب المحكمة أي ما يسميهم ماو تس  تونغ فلم يعد الحرس المسلح ورجال الش 
سة" از القرى، حيث يقول" الكلب الش  ي :قادرين عل ابي،

طة وحCCCCرس" CCCCال شرCCCCن رجCCCCة مCCCCة المحافظCCCCا حكومCCCCانت تربيهCCCCي ك
سCCCCة الCCCCتو إن الكلب الشر

دد عل القCCCCCرى، لقCCCCCد أصCCCCCبحوا مسCCCCCلح وحجCCCCCاب المحكمCCCCCة، قCCCCCد أصCCCCCبحوا يخCCCCCافون الCCCCCثو
ن ."يرتجفون رعبا لدى رؤية رماح الفلحيح

ي عــادة  ــ الصــيي
ي بكل أنواع الســلطات، فقــد خضــع الرجــال في لقد أطاحت اتحادات الفلحيي

ة، ، إل نظام العشيي لسيطرة أنظمة من السلطات، من نظام الدولة أي السلطان السياس 
  
ـــ(أي الســــلطان العشــــائري إل الســــلطان الــــديني أمــــا النســــاء، فــــإل جــــانب). النظــــام الروجـ 

خضـــــوعهن لســـــيطرة النظمـــــة الثلث، فهـــــن يخضـــــعن أيضـــــا لســـــلطة الرجـــــال أي ســـــلطان
، إنهــا. الزوج إن هذه النواع الربعة من السلطان تمثل كل عقلية النظام البــوي القطــاع 
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يــ عل الخــص، ولمــا   والفلحيي
  تقيد الشعب الصــيني

السلسل الربــع كما يسميها ماو، الن،
ـــ الريـــف، هـــو العمـــود الفقـــري لســـائر أنـــواع  

ي في ـــ العقـــارييي ي ـــ للملكيي كـــان الســـلطان السياس 
.السلطان، فبانهياره تزعزعت أركان السلطات السابقة

ـــ أنــــه باعتمادهــــا الدعايــــة السياســــية تعمــــم ـي ومــــن النجــــازات العظيمــــة لتحــــادات الفلحيي
 ــ الصــقاع

 ــ كــل مكــان، حــن، في
يــ الرجــال والنســاء والشــيوخ والشــبان في التثقيــف السياس ــ بيي

  هذا الصدد
:النائية من الريف، يقول ماو في

ة آلف مدرسCCة للحقCCوق والعلCCوم السياسCCية، فهCCل كCCان بوسCCCعها أن" CCت عشرCCو افتتحCCل
يCC كCCل مكCCان، حCCتو

ن الرجال والنساء والشبان والشيوخ فن تعمم هذا التثقيف السياسي بيح
ن ي مثل هذا الوقت القصثح كما فعلت اتحادات الفلحيح

ي الصقاع النائية من الريف فن
فن

"اليوم؟ ل أعتقد ذلك

ـ ل تتوقــف عــن هــذا الحــد، فعنــدما وطــد هــذا ـي إن النجــازات العظيمــة لتحــادات الفلحيي
ع الفلحــون بتحريــم كــل مــا لــم يعــد  ــ الريــف، ش ــ

التحاد بقيادة الحزب الشيوع  ســلطته في
ي الفيـــون، اف المقـــامرة وتـــدخيي مرغوبـــا فيـــه أو فـــرض القيـــود عليـــه، كألعـــاب القمـــار واحـــي،

 ـــــــ الريـــــــف، وســــــم  ذلـــــــك ب 
  كـــــــانت ســـــــائدة في

هـــــــا مـــــــن الممارســــــات الـــــــن، محظــــــورات"وغيي
ي  "الفلحيي

، وقد شكلت كــل أنــواع الحظــر هــذه ثــورة ضــد العــادات الجتماعيــة الســيئة الــن،
ــــــ الريــــــف  

ــــــ القضــــــاء عل. كــــــانت ســــــائدة في  
ــــــ في ي وقــــــد ظهــــــرت قــــــوة بــــــأس اتحــــــادات الفلحيي

:اللصوص وقطاع الطرق، إذ يقول ماو

"CCCCد انته شرCCCCؤلء، فقCCCCر لهCCCCاك أثCCCCد هنCCCCم يعCCCCة، لCCCCقوي CCCCن فحينمCCCCا كCCCCانت اتحCCCCادات الفلحيح
ن ".اللصوص وقطاع الطرق بقيام حركة الفلحيح

ــــ"بقيامهــــا بكــــل هــــذه العمــــال العظيمــــة تمكنــــت  ي مــــن كســــب مســــاندة" اتحــــادات الفلحيي
.عامة الجماهيي الفلحية

ار، ألغيــت الجبايــات يــ والوجهــاء الش ــ يــ وســقوط العتــاة المحلييي بعد نهضــة حركــة الفلحيي
يبة الرض، كمــــا لــــم يغــــب عــــن  ــــ ــــ'الباهظــــة مثــــل صي ي الهتمــــام بالشــــأن" اتحــــادات الفلحيي

يـــ مـــن الثـــورة(التعليم ـــ  أليـــس لهـــذا الســـبب اســـتبعد بعـــض قـــادة الحـــزب الشـــيوع  الفلحيي
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  ناضــــل ضــــدها مــــاو تس ــــ تونــــغ وظــــل
ــــ النظــــرة الــــن، ، وه  ي ــــ ومحــــافظيي ي ينهم متخلفيي معتــــير

ــ لــن تكــون هنــاك ثــورة ي يــ ارتفــاع)يقــول أنــه دون الفلحيي فقــد نتــج عــن تطــور حركــة الفلحيي

ـــــــ  
ي في ـــــــ العقـــــــارييي ي ، فعنـــــــدما تمـــــــت الطاحـــــــة بســـــــلطة الملكيي  

ـــــــ مســـــــتواهم الثقـــــــافي  
شيــــع في

يـــ الثقافيـــة وأصـــبح أولئـــك الفلحـــون الـــذين كـــانوا المنـــاطق الرئيســـية، بـــدأت حركـــة الفلحيي
وهكــــذا فنــــد الواقــــع التصــــورات(يكرهــــون المــــدارس ينشــــئون مــــدارس ليليــــة بحمــــاس كــــبيي 

ي خاصة لدى بعض قادة الحزب الشيوع  ).السلبية عن الفلحيي

ــــ أعمالهــــا المنجــــزات الســــابق ذكرهــــا، فمــــع هــــذه الحركــــة حلــــت  
ــــ في ي تعــــدت حركــــة الفلحيي

الكــثيي مــن المشــاكل المرتبطــة بالســتهلك والــبيع والتســليف، إذ كــان الفلحــون يخضــعون
  هذه الجوانب الثلثة، وهكذا ظهرت الحركة التعاونية، بل حــن، بنــاء

لستغلل التجار في
ي .الطرق وإصلح السدود والحواض كانت أعمال عظيمة أنجزتها اتحادات الفلحيي

  ل يمكن أن تحض، والمنجزات العظيمة، قام
ى الن، إن كل تلك العمال المتعددة والكير

:بها الفلحون بقيادة اتحاداتهم، ويلخص ماو كل ذلك قائل

وكCCانت كلهCCا أعمCCال حسCCنة مCCن حيCCث الCCروح الساسCCية، ومCCن حيCCث المغCCزى الثCCوري،"
ار مCCن يصCCف هCCذه العمCCال بالسCCوء، فكCCثثح مCCن CCاء الشرCCون والوجهCCاة المحليCCط، العتCCفق

CCCCي
نCCCC فن السCCCCادة، ومنهCCCCم تشCCCCانغ كCCCCاي تشCCCCيك، ل يوافقCCCCCون مطلقCCCCا عل نشCCCCاطات الفلحيح

ي هونان
ي الشيوعية فن

"هونان، ومناهضن

ار"إن شــــــــعار  CCCCCCCCاء الشرCCCCCCCون والوجهCCCCCCCCاة المحليCCCCCCCقط العتCCCCCCCادات، ليسCCCCCCCلطة لتحCCCCCCCل السCCCCCCCك
CCCCCن ، يعكـــــس إمكانيـــــة مناهضـــــة ســـــلطة اتحـــــادات"الفلحيح يــــــ ، الـــــذي رفعتـــــه حركــــــة الفلحيي

ار ـــ ـــ والوجهـــاء الش  ي ـــ مـــن قبـــل العتـــاة المحلييي ي كمـــا يســـميها" حركCCCة الرعCCCاع"إنهـــا . الفلحيي
  من الكومنتانغ، لن المور انقلبت لرأسا عل عقب، يقول ماو

:الجناح اليميني

يCCCC الوحCCCCل،"
وبالختصCCCCار، فCCCCإن جميCCCCع اللCCCCذين كCCCCان الوجهCCCCاء يحتقرونهCCCCم ويمرغCCCCونهم فن

يCC الكلم، قCCد رفعCCوا
ي المجتمCCع، ولCCم يكCCن لهCCم حCCق فن

واللذين كانوا ل يملكون أي مكان فن
الن رؤوسCCهم فجCCأة وعل غثحCC انتظCCار، لCCم يرفعCCوا رؤوسCCهم فحسCCب، بCCل أمسCCكوا زمCCام

ي النواحي
ن فن ي اتحادات الفلحيح

."السلطة بأيديهم، وهم الن أصحاب المر والنهي فن
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4 CC من هم الفلحون اللذين أنجزوا المهام الثورية العظيمة؟

ــ الريــف بالرعــاع شــكلوا طليعــة الثــورة، فقــد أدى  
ــ في  

إن أولئــك الــذين ســماهم العــدو الطبق،
.الفلحـــون مهمـــة ثوريـــة، وقـــدموا خدمـــة هامـــة للثـــورة الوطنيـــة، إنهـــا مهمـــة ثوريـــة عظيمـــة

؟ ي فهل قدم هذه الخدمة الثورية الهامة جميع الفلحيي

يــــ ه ــــ ــــ الريــــف، فقــــد تــــم الوقــــوف عل أن طبقــــة الفلحيي  
ــــ في  

بالســــتناد إل التحليــــل الطبق،
فئـــات متعـــددة، حســـب مركزهـــا القتصـــادي وموقعهـــا مـــن الملكيـــة، وبالتـــال  فه ـــ تختلـــف

  الثورة
.حسب مصلحتها في

ي :هناك ثلثة أنواع من الفلحيي

الفلحـــــون الغنيـــــاء، الفلحـــــون المتوســـــطون والفلحـــــون الفقـــــراء، وهـــــم يعيشـــــون ظروفـــــا
.مختلفة، ولهم مواقف متباينة من الثورة

ي-  ، مســـتهينيي ـــ ي ـــ اســـتمرارية اتحـــادات الفلحيي  
ـــ الغنيـــاء، فقـــد شـــككوا في ي بالنســـبة للفلحيي

ي أصبحت واقعــا يفــرض نفســه، ي لهم أن سلطة الفلحيي ، لكن بعد أن تبيي ي بحركة الفلحيي
ي وانضم الكثيي منهم إليها مضطرين .سلموا بأمر واقع اتحادات الفلحيي

، فــإن مــوقفهم متذبــذب ويعتقــدون أن الثــورة لــن تجلــب-  ي ــ المتوســطيي ي بالنســبة للفلحيي
ـ لــن يثبــت عل قــدميه، لكــن مــا لبثــوا أن ـي ة، وكــانوا يــرون أن اتحــاد الفلحيي لهــم فائــدة كــبيي
  المرحلة الثانية من الثورة، عنــدما أصــبحت هــذه

، وذلك في ي انضموا إل اتحادات الفلحيي
  شأن هؤلء

:التحادات تتمتع بسلطة عظيمة، يقول ماو في

نCC الغنيCCاء، إل أنهCCم، مؤقتCCا، لCCم"...  ي التحCCادات خثحC مCCن تصفات الفلحيح
تصفاتهم فن

وري CCن الصنCCيحدث، فمCCا سCCة مCCار لمعرفCCلون النتظCCوا يفضCCا زالCCا، وم يتحمسCCوا لهCCا كCCثثح
ح CCCا وأن تشرCCCن فيه نCCC المتوسCCCطيح جCCCدا للتحCCCادات أن تعمCCCل عل كسCCCب عضCCCوية الفلحيح

ا ."لهم المور كثثح

ــ-   
ــ المريــر في   ثــابرت عل النضــال القاس 

ــ الفلحــون الفقــراء القــوة الرئيســية، الــن، لكــن يبق،
، وهــــــم ألــــــد أعــــــداء العتــــــاة الريــــــف، إنهــــــم أكــــــي  النــــــاس اســــــتجابة لقيــــــادة الحــــــزب الشــــــيوع 
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ار، ويشــكل الفلحــون الفقــراء  ي والوجهاء الش ــ مــن الســكان، يقــول مــاو عــن % 70المحلييي
ي الفقراء :الفلحيي

 . نCC الفقCCراء الCCCذين يشCCCكلون بمجمCCCوعهم ".. فقCCراء معCCCدمون(وهCCCذا الحشCCCد مCCCن الفلحيح
نCCC % 70) وفقCCراء أقCCCل عCCCوزا مCCCن سCCCكان الريCCCف، هCCCو العمCCCود الفقCCCري لتحCCCادات الفلحيح

يCCCC إنجCCCCاز المهمCCCCة
يCCCC الطاحCCCCة بCCCCالقوى القطاعيCCCCة وصCCCCاحب الفضCCCCل الول فن

والطليعCCCCة فن
ن الفقراء ... الثورية العظيمة  كان) كما سماهم الوجهاء" الرعاع("ولول طبقة الفلحيح

CCCن يCCC الريCCCف، والطاحCCCة بالعتCCCاة المحلييح
مCCCن المسCCCتحيل خلCCCق الوضCCCع الثCCCوري الراهCCCن فن

ار وإنجاز الثورة الديموقراطية ."والوجهاء الشر

، ـــ ي ـــ اتحـــادات الفلحيي  
ـــ ثوريـــة، فقـــد حصـــلوا عل ســـلطة القيـــادة في ي ولكـــونهم أكـــي  الفلحيي

:قيادة يقول عنها ماو

"CCن ورية للغايCCة، فبCCدون الفلحيح CCضن CCراء هيCCون الفقCCها الفلحCCي يمارس
إن هذه القيادة التو

الفقراء ل يمكن أن تكون هناك ثCCورة، وإنكCCار دورهCCم هCCو إنكCCار للثCCورة، والهجCCوم عليهCCم
يCCCCC التجCCCCCاه العCCCCCام للثCCCCCورة، لقCCCCCد

هCCCCCو هجCCCCCوم عل الثCCCCCورة، ولCCCCCم يحCCCCCدث أبCCCCCدا أن أخطCCCCCأوا فن
ار ن الوجهاء الشر ي قاموا بها أثنCCاء... أسقطوا هيبة العتاة المحلييح

وكثثح من العمال التو
."المرحلة الثورية كانت فعل ما تتطلبه الثورة بالضبط
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