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"قوموا بالتحقيقات ول تنطقوا بالحماقات"دفاتر 
الجزء الول

الثالثلنص ا

إنجاز جميلة صابر

ي الريف
كيف نحلل الطبقات فف

1933أكتوبر 

 

وليتاريــا الصــينية، وبمــا ــ أخلــص الحلفــاء للبر ي ــ تونــغ اعتــبر أن طبقــة الفلحيي لن مــاو تس 

 
، الذي يجعل بعضها يدخل في  

ي فئات متعددة حسب موقعها الطبقب أن طبقة الفلحيي
عـداد أصـدقاء الشـعب وبعضـها صـنف كعـدو للشـعب، فقـد جـاءت هـذه الوثيقـة لتحلـل

 
  الريف الصيني

.الطبقات في

 
  اتســمت بتطــور الثــورة الزراعيــة، الــنب

كتــب هــذا النــص إبــان الحــرب الهليــة الثانيــة، الــنب
ـــــ البـــــوادي، ومـــــن تـــــم تكمـــــن أهميـــــة هـــــذا النـــــص، لنهـــــا  

كـــــان يقودهـــــا الحـــــزب الشـــــيوع  في
ـ تحديــد الطبقــات أو ـ 

ـ والرض، وتســتلزم الدقــة في ـي مرتبطــة بــأمور عمليــة تخــص الفلحيي
  تفقـد وضـعها وامتيازاتهـا نتيجـة للثـورة

  الثورة الزراعيـة، أو الـنب
الفئات ذات المصلحة في

.الزراعية
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:السياق العام للنص) 1

  أكتوبر
ـ  1933كتب ماو تس  تونغ هذه الوثيقة في

  وقعـت في
لتصحيح النحرافـات الـنب

، ولحل مشـكلة الرض حل صـحيحا، وقـد أقـرت آنـذاك بوصـفها عملية الصلح الزراع 
ــــ تتكــــون مــــن عــــدة ي ــــ الريــــف، لن طبقــــة الفلحيي  

 ــــ تحديــــد المراتــــب الطبقيــــة في
مقياســــا في

اتهــا ومواصــفاتها ي وتجــدر الشــارة أن مــاو تس ــ تونــغ ســبق لــه قبــل. فئــات، ولكــل فئــة ممبي
ـ ســنة  ـ 

ـ مقاطعــة هونــان، مكنتــه1927هــذا التاريــــخ، وبالضــبط في ـ 
، أن قــام بتحقيقــات في

يــ ووقــف عنـد أصــنافهم وفئـاتهم، ومـن خلل مــن الطلع عــن قــرب عل أوضـاع الفلحيي
  تفقـــد وضـــعها وامتيازاتهـــا

 ـــ الثـــورة الزراعيـــة، أو الـــنب
ذلـــك حـــدد الفئـــات ذات المصـــلحة في

.نتيجة الثورة الزراعية

، بالضــافة إل الســـباب الســـابقة الـــذكر،  
 ـــ الريـــف الصـــيني

 ـــ في
  أهميــة التحديـــد الطبقب

تــأتب
ي بوضــــوح ، الــــذي كــــان يســــتهيي   تقــــف موقــــف تروتســــك 

إل كــــون موقــــف المعارضــــة الـــــنب
ي ل ـــ العقـــارييي ي ، فهـــو يقـــول ان طبقـــة كبـــار الملكيي ي ـــ الصـــيي  

ـــ في ي بإمكانيـــات طبقـــة الفلحيي
، وأكــبن مــن هــذا، فهــو يــرى أنــه ل وجــود لطبقــة وســط فلحيــة، ي ـ الصــيي ـ 

توجــد تقريبــا في

 ــــ
يــــ فيهــــا أقــــل بكــــثبي ثقل كمــــا كــــان في ومــــن تــــم يضــــيف أن الــــوزن الخــــاص لمشــــكل الفلحيي

.روسيا القيصية

  كتابه 
":الثورة الدائمة"يقول تروتسك  في

ف نبلء الرض ول طبق@@@ة فلحي@@@ة ملتحم@@@ة م@@@ع مجتم@@@ع مص@@@الح ض@@@د" ي@@@ الص@@@يل
لي@@@س فف

ية ف موجه@ة ض@د البورجوازي@ة الحضف@ ي@ الص@يل
، إن الث@ورة الزراعي@ة فف ف ف العق@ارييل الملكيل

"والريفية

  مكان آخر
:ويقول في

ي@@ المجتم@@ع المعاص والمدين@@ة هي@@ وح@@دها الق@@ادرة"
إن المدين@@ة تت@@وفر عل الهيمن@@ة فف

ي الثورة البورجوازية
".عل أن تمارس هذه الهيمنة فف
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ي وللطبقـة الوسـط الفلحيـة أن صاع ـي العقـارييي تب عن هـذا النكـار لغيـاب الملكيي ويبب
ي والبورجوازية ي الفلحيي   الريف يعارض بيي

.الطبقات في

 ــ للريــف،
ــ التحليــل الطبقب  

هن عل هــذه الخطــاء في لــم يكــن أمــام ماوتس ــ تونــغ إل أن يــبر
ـ  الثـورة الصـينية، أي

ـي في ويــــج لهـا لسـقاط أي مسـاهمة للفلحيي   يتم البب
والدعاءات النب

اتهــا ي ي ويقــف عنــد ممبي ــ الصــيي  
ــ في ي لــم يكــن أمــامه ســوى أن يحــدد كــذلك طبقــات الفلحيي

.ومواصفاتها

ف) 2 ي الصيل
ف فف ات طبقات الفلحيل ف :مميل

ـي مـن خمـس ، إذ تتكون طبقـة الفلحيي  
  الريف الصيني

هناك تقسيم خماس  للطبقات في

:فئات وه 

ي الكبار- 1 ي العقارييي فئة الملكيي

الفلحون الغنياء- 2

الفلحون المتوسطون- 3

الفلحون الفقراء- 4

العمال الزراعيون- 5

: الملكون العقاريون الكبار) 1

، ويتمثـــل شـــكل ـــ ي هـــم الشـــخاص الـــذين يملكـــون أرضـــا ويعيشـــون عل اســـتغلل الفلحيي
ــــ مــــن  

ــــ جمــــع إيجــــارات الراضي  
الســــتغلل الــــذي يمارســــه الملكــــون العقــــاريون الكبــــار في

ـــ ي ي أفلســـوا، لكـــن يبقـــوا أفضـــل حـــال مـــن الفلحيي ـــ عقـــارييي  
، وهنـــاك ملك أراضي ـــ ي الفلحيي

ي الكبــار كــل مــن ــ العقــارييي ي ي ذوي مســتوى العيــش المتوســط، ويمثــل الملكيي المتوســطيي
ار، وهـــم أشـــد أعضـــاء ـــ أمـــراء الحـــرب والداريـــون الكبـــار والعتـــاة المحليـــون والوجهـــاء الشر

اســة  اســة(الفئــة شر ـ هونــان مــع) العــدو الكـــبن شر ـ 
ـ في ـي كمـــا أبــانت عنــه تحقيقــات الفلحيي

ي .حركة الفلحيي
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ـــ ملك باعتبـــار طبقـــة  
ـــالراضي  

ياليـــة في ـــ للســـيطرة المبر  حجـــر الزاويـــة الجتمـــاع  الرئيس 
، فإنهـــا طبقـــة تعـــوق تطـــور المجتمـــع، لـــذلك فهـــم مـــن خصـــوم الثـــورة، وليـــس مـــن ي الصـــيي

.القوى المحركة لها
:الفلحون الغنياء) 2

،)مــــن ســــكان الريــــف% 5(يســــمون البورجوازيــــة الريفيــــة، يحملــــون طابعــــا شــــبه إقطــــاع  
يســم فلحــا غنيــا مــن يملــك أرضــا بصــورة عامــة، لكــن بعضــهم يملــك قســما مــن الرض
ويســـتأجرون قســـما آخــر، والبعــض الخـــر ل يملـــك الرض عل الطلق، بــل يســتأجرون
  يســتغلونها، والفلحــون الغنيــاء يملكــون عل العمــوم قــدرا وافــرا نســبيا

 ــ الــنب
كــل الراضي

مـــــــن أدوات النتـــــــاج الجديـــــــدة والرأســـــــمال النقـــــــدي، يقومـــــــون بالعمـــــــل بأنفســـــــهم، لكـــــــن

ـ 
يعتمدون بصفة دائمة عل الستغلل الذي هـو معظـم مصـدر دخلهـم، الـذي يتمثـل في

ة طويلـــة، أي اســـتغلل اليـــدي العاملـــة، وقـــد يـــؤجرون يــــ الجـــراء لفـــبب اســـتخدام الفلحيي
هم عن طريق جمع اليجار .قسما من أراضيهم من أجل استغلل غبي

الفلحـــون الغنيـــاء هـــم الـــذين يزاولـــون الســـتغلل بصـــورة دائمـــة، كمـــا أن الـــدخل مـــن⚫
.الستغلل يشكل القسم الرئيس  من دخل الكثبي منهم

ياليــــة، كمــــا يــــ ضــــد المبر  ــــ نضــــال جمــــاهبي الفلحيي
يمكــــن أن يســـاهم الفلحــــون الغنيــــاء في

ي الكبار ي العقارييي .يمكن أن يحافظوا عل الحياد أثناء الثورة الزراعية المناوئة للملكيي

:الفلحون المتوسطون) 3

: من سكان الريف وهم ثلث فئات% 20يشكلون 

ي أرضــــا، وبعضــــهم ل يملــــك إل جــــزءا مــــن الرض ــــ المتوســــطيي ي يملــــك الكــــثبي مــــن الفلحيي
ويســتأجر الجـزء الخـر، وهنــاك آخـرون ل يملكــون الرض عل الطلق فهــم يســتأجرون

  يزرعونهـــا
ويعتمــــد الفلح المتوســــط كليــــا أو بصـــورة رئيســــية عل عملــــه. كــــل الرض الــــنب

هـم، وأن قسـما الخاص كمصدر لعيشه، والفلحون المتوسطون عمومـا ل يسـتغلون غبي
هــــم عل نطــــاق ضــــيق وليــــس مصــــدرا ثابتــــا أو منهــــم مــــن ميســــوري الحــــال يســــتغلون غبي

.رئيسيا لدخلهم
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ي الكبــار يــ العقــارييي ياليــة وطبقـة الملكيي   الفلحــون المتوســطون مـن اســتغلل المبر
يعــاتي

اكية ، لــذلك يمكــن أن ينضــموا للثــورة الزراعيــة، بــل يمكــن أن يقبلــوا الشــبب ي والبورجــوازييي
وليتاريا، ويشكلون قسما من القوى المحركة للثورة .أيضا، ويمكن أن يكونوا حلفاء للبر

:الفلحون الفقراء) 4

ـي الجـراء  :مـن سـكان الريـف، وهـم فئتـان% 70) العمـال الزراعيـون(يشـكلون مـع الفلحيي
  تزرعها وأدوات زراعية غبي كافية، وفئة ل تملــك الرض

فئة تملك قسما من الرض النب
ـــــ ي ـــــ الفلحيي ي ـــــ بيي ي ـــــ للتميبي ـــــ كافيـــــة، والمقيـــــاس الرئيس  بتاتـــــا، بـــــل فقـــــط أدوات زراعيـــــة غبي

يـــن عل العمـــوم ل يحتـــاجون بيـــع قـــوة ، أن هـــؤلء الخبي ي ــ المتوســـطيي ـي الفقـــراء والفلحيي
ا من قوة عملهم .عملهم، بينما الفلحون الفقراء لبد ان يبيعوا جزءا صغبي

ـــــ الجـــــراء القـــــوة المحركـــــة الكـــــبن اتســـــاعا للثـــــورة ي يشـــــكل الفلحـــــون الفقـــــراء مـــــع الفلحيي
  الريف، وهم خبي حليف طبيع  يمكن أن تعتمـد عليـه

وليتاريا في الصينية، هم أشباه البر
وليتاريا .البر

:العمال الزراعيون) 5

هــــم الفلحــــون الجــــراء، وهــــم عل العمــــوم ل يملكــــون أرضــــا ول أدوات زراعيــــة، وبعــــض
ة جدا من الرض وقطعا قليلة جدا من الدوات الزراعية .منهم يملك مساحة صغبي

.يعيش العمال الزراعيون بصورة رئيسية عل بيع قوة عملهم⚫

ي هذه الفئات؟   كانت تربط بيي
فما العلقة النب

ي  ــــــــــ والرســــــــــتقراطييي
كــــــــــانت الطبقــــــــــة الحاكمــــــــــة القطاعيــــــــــة المكونــــــــــة مــــــــــن ملك الراضي

اطور، تملـــــك القســـــم العظـــــم مـــــن الرض، ولـــــم يكـــــن الفلحـــــون يملكـــــون ســـــوى والمـــــبر

 ــ
 ــ الواقــع أقنانــا، وكــانت دولــة طبقــة ملك الراضي

القليــل منهــا أو ل يملكــون، وقــد كــانوا في
ائب، كمــــا فرضــــت عليهــــم أعمــــال الســــخرة، وقــــد شــــكلت يــــ عل دفــــع الصيــــ ترغــــم الفلحيي
ــ جهــــاز الســــلطة الـــذي يحم ــــ نظـــام الســــتغلل ـ 

الدولـــة القطاعيـــة لطبقـــة ملك الراضي
اطور سلطة مطلقة .هذا، وكانت للمبر
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ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                                المركز الماركس  ــ اللينيني

، عـاتي الفلحـون الصـينيون كـل   ظل هـذا السـتغلل القتصـادي والضـطهاد السياسـ 
في

ـي طبقـة   المجتمـع القطـاع  هـو بيي
أشكال البؤس والفقر، لذلك كان التناقض الرئيس  في

ـــــ  
ــــ وطبقـــــة ملك الراضي ـي ــــ والضـــــطهاد. الفلحيي ونظـــــرا للســـــتغلل القتصـــــادي القاسـ 

ــ الفظيــع، قــام الفلحــون بمئــات النتفاضــات، وكــانت حركــات مقاومــة وحــروب السياس 
  تاريــــخ العالم

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

  خاضــها الفلحــون، شــكلت القــوة
هــذه الصاعات الطبقيــة والنتفاضــات والحــروب الــنب

، لكــن جميــع الثــورات   القطــاع 
ــ المجتمــع الصــيني  

المحركــة الحقيقيــة لتطــور التاريــــخ في

ـــ الفلحيـــة انتهـــت بالفشـــل، وبقيـــت العلقـــات القتصـــادية القطاعيـــة والنظـــام السياس 
ـ  المائـة

ات جديـدة لهـذا الواقـع إل في ـ  السـاس عل حالهـا، ولـم تحصـل تغيبـي
القطـاع  في

ة .سنة الخبي

  الريف
ي من أجل قلب هذه البنيات في   الصيي

.وقد جاءت الثورة الزراعية في
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