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  مقدمةمقدمة

لقد كانت الثورة الصينية مف أعظـ أحداث هذا القرف. لقد أطاح جيش المميوف فالح بالنظػاـ القػديـ الػذي رػيطر عميػا أمػرا  
رهػاب البػوليس والفنػافس بػيف اامبرياليػات الوربيػة واليابانيػة. فبالنرػبة لربػب الجػنس الب ػر  ظهػر الطريػؽ موفوحػا لمػف مص  الحػرب وار

مػػف جػػذور الوقػػر والبػػؤس والمجاعػػة ولبنػػا  مجفمػػب أفشػػؿ "لقػػد وىػػؼ ال ػػكب الصػػينا عمػػ  ىدميا" هكػػذا أعمػػف مػػاو فرػػا فػػون  فػػا 
 وصدىا المالييف حوؿ الكالـ.-الفأريس الررما لمصيف ال كبية 

فػػا كػػؿ أنحػػا   -ا  فبينمػػا د ػػؿ الطمبػػة والكمػػاؿبػػؿ وكػػاف فػػأثير الفجربػػة الصػػينية أىػػو  فػػا انوجػػار أوا ػػر الرػػفينات الريارػػ
نظػػػر الكثيػػػر مػػػف ا  ػػػفراكييف نحػػػو الصػػػيف بػػػاحثيف عػػػف االهػػػاـ. وظهػػػر أف  المكركػػػة شػػػد طبقػػػافهـ الحاكمػػػة -البمػػػداف الصػػػناعية

مػػف  مكارشػػة مػػاو لكػػؿ مػػف اامبرياليػػة المريكيػػة والرورػػية وفأييػػدا المكمػػف لحركػػات الفحػػرر الػػوطنا يشػػكانا عمػػ  نوػػس الجانػػب
المفػػػاريس. وظهػػػرت الثػػػورة الثقافيػػػة كػػػدليؿ عمػػػ  أف المجفمػػػب ا  ػػػفراكا يمكنػػػا أف ينقػػػذ نورػػػا مػػػف البيروىراطيػػػة مػػػف  ػػػالؿ عمميػػػة 
مفواصػػمة مػػف النشػػاؿ. أمػػا اليػػـو فقميػػؿ مػػف ا  ػػفراكييف ينظػػروف نحػػو الصػػيف مػػف أجػػؿ االهػػاـ. فحطمػػت أوهػػاـ "الماويػػة" بوارػػطة 

مػػنظـ مػػف كػػؿ  ػػا  فيػػا ارػػفرافيجية مػػاو لمفنميػػة ا ىفصػػادية. ذهػػب "ا عفمػػاد عمػػ  الػػذات" ليحػػؿ حموػػا  مػػاو الػػذيف ف مصػػوا ب ػػكؿ 
"ككارثة كبر ". كما أعفرؼ حكاـ الصيف الجدد بأف ا ىفصاد  -وهذا صحيح-محما "ا فراكية الروؽ" وفوصؼ الثورة الثقافية اآلف 

 يمكف فحديثا فقط بوارطة ا ندماج فا ا ىفصاد الكالما. 

د أصػػبحت الصػػيف جػػز ا مػػف ا ىفصػػاد الكػػالما الفػػا ادعػػت يومػػا مػػا ر بفهػػا فػػا الػػف مص منػػا  إ  أنػػا فػػا حقيقػػة المػػر لقػػ
بنا  اىفصاد ىو  يرفطيب أف يفنافس مب بقية الكالـ. لقد فـ إ شاع احفياجات وآمػاؿ الكمػاؿ -ا فرؾ ماو وحمواؤا فا نوس الهدؼ 

 لطبيكة "ا  فراكية" لمدولة الصينية  رافة منذ المحظة الول .والوالحيف الصينييف لهذا الهدؼ. وكانت ا
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  والطزيق ونحى السلطةوالطزيق ونحى السلطة  59495949

حفػ  انفصػارا فػا  7291مػف ىادػد لجػيش مهمهػؿ يشػـ أىػؿ مػف ألػؼ محػارب فػا -لقد أصبحت ىصة صكود مػاو لمرػمطة 
د  مػػاو ارػػفرافيجية مميػػزة لمقشػػا  عمػػ  واحػػدة مػػف أعظػػـ أرػػاطير القػػرف الك ػػريف. يقػػاؿ أنػػا منػػذ اليػػاـ الولػػ  كػػاف لػػ - 7292

بنا  "ىواعد حمرا " ىوية بيف الوالحػيف يػفمكف مػف  اللهػا جػيش عصػابات مػف ا رػفيال  عمػ   -واامبريالية فا الصيف  الرأرمالية
كالميػة وأدت المدف الكبيرة والصويرة فا نهاية المر. فشمنت هذا ا رفرافيجية ىطيكة واشحة مب ريطرة رػفاليف عمػ  ال ػيوعية ال

 بماو إل  أف يكيد ف كيؿ الماركرية ب كؿ جوهري ليجكمها فنارب واىب الكالـ الثالث.

لكػػف الحقيقػػة م فموػػة كثيػػرا عػػف ذلػػؾ. إف مػػا ينرػػ  فػػا مكظػػـ الحيػػاف هػػو أف طريػػؽ مػػاو لمرػػمطة بػػدأ بهزيمػػة ثػػورة الطبقػػة 
رثيػػة الفػػا فرشػػها رػػفاليف عمػػ  الحػػزب ال ػػيوعا الصػػينا   وهػػذا الهزيمػػة فرػػببت فيهػػا الريارػػات الكا7291 - 7291الكاممػػة فػػا 

 النا ئ.

فا هػافيف الرػنفيف كػاف جنػوب  ػرؽ الصػيف يكػ  بحمػ  ثوريػة ىويػة. بػدأ ع ػرات الماليػيف مػف الكمػاؿ والوالحػيف يكف ػووف 
ينييف. كػاف محػور ىوفهـ عندما د موا فا النشا ت شد الرػيطرة اامبرياليػة عمػ  الصػيف وشػد الرأرػمالييف ومػالؾ الراشػا الصػ

مػدف  -النشاؿ فا البداية وطنيا مف أجؿ إىامة حكومة وطنية ىوية فرفطيب أف فطرد اامبريالية الوربية واليابانية مف مدف الموانئ 
المكاهػػدات و"ا مفيػػازات". وكػػاف الكومنفػػػان ل الحػػزب الػػوطنا  هػػو الػػػذي رػػيطر عمػػ  هػػذا النشػػػاؿ. إ  أف ىػػوة الكومنفػػان  كانػػػت 

والفػػا -مػػ  نشػػا ت الكمػػاؿ. فااشػػرابات الجماهيريػػة والمقاطكػػات الفػا  ػػنفها النقابػػات الكماليػػة بقيػػادة الحػػزب ال ػػيوعا مؤررػة ع
هػا الفػا مكنػت الكومنفػان  مػف إىامػة أوؿ ىاعػدة لنوػوذا فػػا  - ػهرا فػا هػون  كػػون  79أرػورت عػف ااشػراب الكػاـ الػذي ارػفمر 
الحممػػة ال ػػمالية لالرػػفيال  عمػػ  بقيػػة الصػػيف كانػػت نشػػا ت الوالحػػيف فػػا  7291فػػا مقاطكػػة جوانػػدون . وعنػػدما بػػدأ الكومنفػػان  

 القر  ها الفا مكنت الجيش مف الفقدـ بررعة كبيرة بكرض الجنوب الصينا.

وبفكمؽ النشا ت افرب مجالها ليف ط  الحدود الفا كاف الكومنفان  يورشها عميها. كانت الممي يات الكمالية فؤمف  وارع 
ف وفوػرض الحصػار دا ػؿ هػون  كػون . وانف ػرت ااشػرابات حػوؿ الجػور وعػدد رػاعات الكمػؿ وظػروؼ الكمػؿ إلػ  الكمػاؿ كانفو 

المرفأجريف بوارطة الرأرمالييف الصينييف. لقد كانػت الثػورة الوطنيػة ففحػوؿ إلػ  ثػورة عماليػة. وبينمػا كانػت الثػورة فنف ػر  ػما  فػا 
 مدف ووهاف و نوها  فكرر نوس النمط.

فػػا الريػػؼ فويػػر محػػور الصػػراع برػػرعة أكبػػر. فاامبرياليػػة بالنرػػبة لموالحػػيف كانػػت  ػػيدا مجػػردا وكػػاف الكػػدو هػػو مػػػالؾ و 
.ولكػػف المكاهػػدات  يػػر .ىػػاؿ الكومنفػػان ل "لفرػػقط المكاهػػدات  يػػر المفكافدػػة‘الراشػػا. وكمػػا صػػور المػػر أحػػد مػػؤر ا الثػػورة ل 

فبالنرػػبة لوالحػػا هونػػاف كػػاف "إلوػػا  المكاهػػدات  يػػر …فونهػػا هػػا افواىػػات اايجػػار المفكافدػػة الوحيػػدة الفػػا كػػاف فالحػػو هونػػاف يكر 
 (7’.)المفكافدة" يكن  إلوا  الكبودية عم  الرض

انف ػػػرت موجػػػة مػػػف ا نفواشػػػات الوالحيػػػة بكػػػرض مقاطكػػػات جػػػواف نػػػدون  وهونػػػاف  7291وأوادػػػؿ  7291و ػػػالؿ أوا ػػػر 
ىامة الفكاونيات انفاج وفوزيب الطكاـ لمفأكد مف أف أحدا لـ يفكرض لمجوع. وهوبا . فـ نزع ممكية مالؾ الراشا وطرد الم رابيف وار

وفـ الهجـو عم  المراوئ ا جفماعية الفا ظمت مقبولة لمدات العواـ. وف  كثير مف القر  فػـ القشػا  عمػ  بيػب النرػا  والطوػاؿ 
 .وربط أىداـ النرا   وفد يف الفيوف  والطقوس الدينية  لمدعارة 
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وبفأييػػػد كامػػػؿ مػػػف الكومنفػػػان . لف الكومنفػػػان  كػػػاف يمث ػػػؿ -ودافػػػب مػػػالؾ الراشػػػا عػػػف ممكيػػػفهـ بوح ػػػية وعنػػػؼ  يػػػالييف 
فطمكػات الرأرػػمالييف ومػالؾ الراشػػا الصػػينييف لف يصػبحوا طبقػػة حاكمػػة عمػ  ىػػدـ المرػػاواة مػب بقيػػة الكػػالـ. ولفحقيػؽ ذلػػؾ كػػانوا 

فروفركال "أف البرجوازيػة الصػينية واىكيػة وعمػ  درايػة بطبيكػة اامبرياليػة الكالميػة بالقػدر  بحاجة لنشاؿ الجماهير  ولكف كما طرح
( 9 طػرا عمػ  البرجوازيػة ذافهػا".) الكافا لفوهـ أف نشا  جادا حقيقيا شد ال يرة يحفاج انفواشة مػف الجمػاهير الثوريػة ىػد فصػبح

ر شػػػد الحركػػػة الكماليػػػة. فالحركػػػة فػػػا المدينػػػة هػػػا الفػػػا ألهمػػػت وكممػػػا أصػػػبح ال طػػػر أكثػػػر وشػػػوحا كممػػػا فحػػػوؿ الكومنفػػػان  أكثػػػ
النشػػا ت فػػا الريػػؼ  لػػذا كػػاف  بػػد مػػف رػػحؽ المػػدف لػػو كػػاف مقػػدرا لمكومنفػػان  الحوػػاظ عمػػ  فأييػػد رأس المػػاؿ الصػػينا وكرػػب 

 واحفشف ف ان  كا  ف يؾ المهمة بحماس بالغ. .الفناز ت مف اامبريالية

فا  نوها . فبينما كانت الحممة ال مالية فقفرب مف المدينة دعػت النقابػات  7291فا إبريؿ  وجا ت ذروة المذابح الدموية
. وعندما د مت ىوات الكومنفػان  المدينػة طمبػت مػف الكمػاؿ  79الكمالية اشراب عاـ مرمح وارفول  الكماؿ عم  المدينة لمدة  يـو
عمػػ  فثبيػػت أىدامػػا فػػا المدينػػة حفػػ  هجػػـ الكومنفػػان  عمػػ  الكمػػاؿ  إلقػػا  أرػػمحفهـ والفرحيػػب بػػالقوات كػػػ"محرريف". ولػػـ يمػػض كثيػػرا

 ألؼ عامؿ وفـ فحطيـ كؿ منظمات الطبقة الكاممة. 15وذبح أكثر مف 

وف  يوليو هجمت حكومة الكومنفان  فا ووهاف عم  الحركفيف الكمالية والوالحية هناؾ فػا إعػادة لمػذابح إبريػؿ. هػذا المػرة 
 ا  نوها  حيث أف مالؾ الراشا  نوا حممة إرهابية واركة فا الريؼ المجاور لووهاف.بمغ عدد القفم  أكثر منا ف

كيػػؼ أمكػػف لحركػػة ىويػػة كهػػذا أف فهػػـز بػػدوف إطػػالؽ طمقػػة واحػػدةح ااجابػػة فكمػػف فػػا الفحػػالؼ الػػذي فػػـ بػػيف الكومنفػػان  
ر ىادر عم  أف يكػوف ىػوة ثوريػة مرػفقمة. والحزب ال يوعا الصينا بأوامر مف موركو  والذي أكد أف الحزب ال يوعا الصينا  ي

فمقد أعمػف رػفاليف أف الثػورة الصػينية   يمكنهػا أف فكػوف إ  ثػورة وطنيػة وبالفػالا ثػورة يقودهػا الكومنفػان . وفبػب ذلػؾ أنػا لكػا يظػؿ 
 ينييف.الفحالؼ ىادما كاف  بد مف وىؼ نشا ت الكماؿ والوالحيف شد الرأرمالييف ومالؾ الراشا "الوطنييف" الص

لقد كاف الحزب ال ػيوعا يقػود النقابػات الكماليػة ويػؤثر ب ػكؿ كبيػر فػا الحركػة الوالحيػة. إ  أنػا لػـ يفصػرؼ كحػزب ثػوري 
بنػا  عمػ  منطػؽ -يدفب النشاؿ لألماـ ولكػف كجنػاح يرػاري لمكومنفػان . كػاف هػذا يكنػ  أنػا بكػد أف أ ػكؿ الحػزب النشػا ت عػاد 

ـ فمؾ النشا ت. فربب ذلؾ فا إحباط مؤيدي الحزب الذيف فركػوا الحركػة عنددػذه وهػذا بػدورا رػهؿ ولج -"وحدة مكاداة اامبريالية"
 عم  الكومنفان  الهجـو عم  الثورة.

وارػػفمر ارفبػػاط الحػػزب ال ػػيوعا بالكومنفػػان  حفػػ  بكػػد مػػذابح  ػػنوها . ور ػػـ أف الحػػزب هػػو الػػذي فحمػػؿ  رػػادر الهجػػـو 
نفان  البديمة فا ووهػاف. ولػـ يويػر طريقػا إ  بكػد أف ىامػت هػذا الحكومػة بمػذابحها ال اصػة. حوؿ رفاليف فحالوا إل  حكومة الكوم

والكماؿ ىد ُهِزموا فماما والحركة الوالحية ىد فـ رحقها والحػزب ال ػيوعا   يمثػؿ إ  كرػر برػيط مػف ىوفػا  –وكاف رد فكؿ رفاليف 
 أف أعمف موجة ثورية جديدة ! -الرابقة 

لمحػػزب ال ػػيوعا ل ػػف مجموعػػة مػػف ا نفواشػػات مكروفػػة بػػػ "انفواشػػات حصػػاد ال ريػػؼ"  حيػػث رػػفهجـ  فػػـ إعطػػا  الوامػػر
جيػػوش ففجمػػب فػػا الريػػؼ عمػػ  المػػدف ا رػػفرافيجية لفأ ػػذها كقواعػػد ف ػػف منهػػا هجومػػا عمػػ  المرػػفو  القػػوما. كػػاف ذلػػؾ جنونػػا أو 

جػا مػػاو فقػط لنػػا  ػػالؼ الوامػر. وهػػو كػػاف يقػود جي ػػا مهمفػػا انفحػارا أد  إلػػ  ا رفدصػاؿ الفقريبػػا لبقايػػا الحػزب ال ػػيوعا. وىػػد ن
محػارب إلػ   7555ا رفيال  عم  هونانيز عاصمة مقاطكة  اب  اف وبكد عدة هزادـ  ير طريقا وىاد جي ا الذي يبمػغ أىػؿ مػف 
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نػػت فمػػؾ القػػوة الفحػػؽ بهػػـ جػػيش آ ػػر يقػػودا زود  مكػػوف مػػف أىػػؿ مػػف ألػػؼ محػػارب أيشػػا. كا 7291جبػػاؿ الجينجػػان . وفػػ  مػػايو 
 الصويرة ها كؿ ما فبق  مف الحزب ال يوعا الصينا فكميا. 

بػػأف " منظمػػات نقابفنػػا ىػػد نزلػػت إلػػ  الحػػد الدنػػ   وحػػدات حزبنػػا فػػا المػػدف ىػػد  7291واعفرفػػت ن ػػرة دا ميػػة فػػا نػػوفمبر 
ال ػيوعا بكػد ذلػؾ أبػدا نوػوذا ( ولػـ يػبف الحػزب 3أصػبحت مرػحوىة ومكزولػة و  يمكننػا أف نجػد فػا الصػيف  ميػة صػناعية ىويػة" )

 أصبح حزب عصابات يفكوف فا مكظما مف فالحيف ويقودا مثقوا الطبقة الورط . 7291دا ؿ المدف. ومف 

حيػػاة  ريبػة فػا الرػػنوات الرػت الفاليػة  وورػػكت بالفػدري  المرػػاحة  7291وعا ػت "القاعػدة الحمػػرا " الفػا أررػها مػػاو فػا 
مػػة ارػػـ "الرػػوفيت" ر ػػـ أنهػػا كانػػت م فموػػة فمامػػا عػػف المجػػالس الكماليػػة إ  مػػف حيػػث ا رػػـه الفػػا فػػفحكـ فيهػػا. ُأطِمػػؽ عمػػ  الحكو 

 كانت بالراس ديكفافورية عركرية رحب بها الوالحوف لنها وشكت بكض القيود عم  رمطات مالؾ الراشا المحمييف.

هونػػاف وفػػ   ػػانكس وجانرػػو فػػا ال ػػماؿ فػػا أوادػػؿ الثالثينػػات فػػـ فأرػػيس "ىواعػػد رػػوفيفية" مماثمػػة فػػا مقاطكػػات أنهػػو  و 
الوربا. وكاف فواجدهـ ممكنا فقط بربب الووش  الفا رادت الصيف  الؿ الثالثينات. ور ـ أف الكومنفان  حقؽ هدفػا فػا ف ػكيؿ 

كانػػت  حكومػػة إ  أنػػا كػػاف انفصػػارا زادوػػا. لػػـ فمفػػد رػػمطفا إ  إلػػ  المنػػاطؽ المحيطػػة ببكػػيف ومػػدف كبيػػرة أ ػػر  ولكػػؿ المنػػاطؽ الفػػا
فحفمهػػا ىػػوات حكوميػػػة. أمػػا بقيػػة الصػػػيف فقػػد حكمهػػا أمػػػرا  الحػػرب المفنػػػازعوف ولػػـ ففكػػد أراشػػػ  الكثيػػريف مػػنهـ أكثػػػر مػػف بشػػػكة 
كيمومفرات. وف  المناطؽ الفا كاف أمرا  الحرب فيها شكوا   أو منقرميف عم  أنورهـ  أو حيث كانت الفربػة فقيػرة جػدا بحيػث   

ويفشػمف -كاف ممكنا أف فكيش "المناطؽ المحررة". كانت فمؾ المناطؽ عبارة عف منػاطؽ جبميػة كثيػرة  يمكف ارفدرار أي ربح منها
 حيث يمكف فيها الهروب مف حكـ المردوليف ومالؾ الراشا المحمييف. -هذا جباؿ الجنجان 

ات الحكوميػػػة ولكػػػف كممػػػا نمػػػت المنػػػاطؽ الفػػػا رػػػيطر عميهػػػا الحػػػزب ال ػػػيوعا كممػػػا فكرشػػػت إلػػػ  هجػػػـو منػػػفظـ مػػػف القػػػو 
فػػـ الهجػػـو  مػػس مػػرات عمػػ  ىاعػػدة مػػاو فػػا جيػػانكس ور ػػـ ف ػػؿ أوؿ أربػػب هجمػػات إ  أنػػا  7239حفػػ   7239المركزيػػة. ومػػف 
 كانت أهـ "المناطؽ المحررة" ففكرض لفهديد  ديد وردا عم  هذا الفهديد فـ  ف "المريرة الطويمة". 7239بحموؿ أكفوبر 

( لػػـ فكػػف 9بػػؿ لػػـ يػػفـ إ بػػارا بػػال طط إ  بكػػد أف فػػـ إعػػدادها.)-مرػػيرة الطويمػػة عمػػ  عكػػس الرػػاطير  لػػـ ي طػػط مػػاو لم
المرػيرة جػز ا مػف ارػفرافيجية طويمػة المػد بػؿ حػال يادرػا لم ػكمة يادرػة. لقػد كانػت المنطقػة الرديرػية عمػ  و ػؾ أف يرػفولا عميهػػا 

عادة ا رفقرا ر فا منطقة أكثر أمانا. ولكف كمما فكرشت المريرة لمهجـو الكومنفان   وكاف المؿ الوحيد لمبقا  هو  مؽ منوذ لها وار
المرفمر مف القوات الحكومية كمما اشطرت لمفو ؿ أعمؽ فأعمؽ فا أحراش الصيف الوربية حفػ  أصػبح ا  فيػار الوحيػد المفبقػا 

 هو ا فجاا نحو "مناطؽ الروفيفات" فا ال ماؿ الوربا.

ألػػؼ  ػػ ص  25ألػػؼ إلػػ   15ة ممحمػػة بطوليػػة لمفحمػػؿ اانرػػانا. بػػدأ مػػا بػػيف بالنرػػبة لمػػف نجػػوا فػػا نهايفهػػا كانػػت المرػػير 
فقط بكد عاـ. ُفِرَؾ بكض المحاربيف عم  الطريؽ ليكونػوا ىواعػد عصػابات جديػدة لكػف أكثػر مػف  9555المريرة فا أكفوبر وأكممها 

الطريػػػؽ أصػػبح مػػػاو ىادػػد الحػػػزب  مػػيال وفػػ  حػػػوالا منفصػػؼ 1555و  1555ألػػؼ مػػافوا أثنػػػا  المرػػيرة. ىطػػػب النػػاجوف بػػػيف  15
 ال يوعا بدوف منازع.

ما الذي يمكف أف يكوف ىد ألهـ الب ر لفحمؿ مثؿ فمؾ المصاعبح الجواب الرارػا نجػدا فػا ظػروؼ الريػؼ الصػينا فػا 
الػديوف كػؿ الثالثينات. لقد عاش مكظـ الوالحيف حياة فقر بادس  شادكيف بيف مالؾ الراشا والمػرابيف  يفو مػوف أكثػر فػأكثر فػا 
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مػػات ثمػػث رػػكاف جانرػػو برػػبب المجاعػػات والويشػػانات  7237إلػػ   7291مػػا بػػيف –عػػاـ. المجاعػػة والجوػػاؼ كانػػا أمػػريف مػػألوفيف 
وأوبدة الفيوويد والحرب المحمية. وف   انكرا مات ثالثػة ماليػيف  ػ ص جوعػا. وبوػض النظػر عػف أي  ػئ كػاف مػالؾ الراشػا 

ت كػػاف ينقػػؿ الػػديوف إلػػ  الجيػػؿ الفػػالا وبمػػا أف مػػالؾ الراشػػا كػػانوا هػػـ أيشػػا القشػػاة يصػػروف عمػػ  جمػػب اايجػػاراته حفػػ  المػػو 
 المحمييف  كانت كممفهـ ها القانوف ذافا.

لقد وعد الجيش الحمر بإنها  رمطة مالؾ الراشػا وبإعطػا  الرض لموالحػيف. فمجػرد مكػاممفهـ لموالحػيف كػعدمييف عمػ  
ينية ال ر  جكمت مف الممكف أف يصدؽ الوالحوف الجيش الحمر. و  يكن  هذا أنػا فػـ عكس الوح ية المألوفة مف الجيوش الص

نػػػزع ممكيػػػة الراشػػػا فمامػػػا فػػػا أي لحظػػػة فػػػا "منػػػاطؽ الرػػػوفيفات" ولكػػػف حفػػػ  هنػػػاؾ فػػػرض الجػػػيش الحمػػػر إيجػػػارات أدنػػػ  مػػػف 
 المكد ت الرابقة.

 7231ا  الفحػػرر الػػوطنا مػػف الوػػزو اليابػػانا فػػا أشػػاؼ هػػدفا آ ػػر لمحػػرب مػػف أجمػػ 7231عنػػدما فػػول  مػػاو القيػػادة فػػا 
حيث ف مت حكومة الكومنفػان  فػا وىػؼ الزحػؼ اليابػانا الػذي ارػفول  عمػ  الكثيػر مػف  ػماؿ الصػيف. جػا ت المكارشػة الوحيػدة 

حات المرمحة الفا واجهوها مف"مناطؽ الروفيفات" فا  انكس ولكػف فػا بكػيف ن ػأت حركػة وطنيػة ىويػة بػيف الطػالب انف ػرت لرػا
 الجامكات فا كؿ  رؽ الصيف.

مب الكومنفان  طالبا إنها  ’ جبهة مفحدة شد الياباف‘وبوصوؿ المريرة الطويمة إل   انكس بدأ ماو فحريض ىو  مف أجؿ 
الكػػداوة بػػيف جي ػػيهما وعمميػػات م ػػفركة شػػد اليابػػانييف. كػػاف لػػذلؾ أثػػرا الكبيػػر بػػيف الطمبػػة وأيشػػا بػػيف الشػػباط الصػػوار فػػا جػػيش 

 فالفوحد مب صينييف آ ريف فا مواجهة  ازي أجنبا ظهر لهـ كفكريؼ جيد لما يجب عم  حزب وطنا أف يوكما.-نفان  الكوم

بوارػػطة شػباطا  وُأرِ ػػـ عمػػ  فوىيػػب  -7291جػػزار عمػاؿ  ػػنوها  عػػاـ -ا فطػػؼ ف ػانغ كػػا  ف ػػيؾ  7231فػا ديرػػمبر 
عمػ  عػدـ  -مبكػوث مػاو-قفمػوا ولػـ ينقػذا إ  إصػرار زو إنػال  مكاهدة رالـ مب الحزب ال يوعا الصػينا. )لقػد أراد الشػباط أف ي

( )و  يوجػػد دليػػؿ عمػػ  أنػػا ىػػد فػػـ 1ىفمػػا( فػػا المقابػػؿ أعمػػف الحػػزب ال ػػيوعا "نهايػػة الديكفافوريػػة الديمقراطيػػة لمكمػػاؿ والوالحػػيف".)
وفػػـ الف مػػا عػػف أي كػػالـ عػػف نػػزع ارف ػػارة الكمػػاؿ والوالحػػيف فػػا هػػذا المػػر(. ألقػػ  الحػػزب ال ػػيوعا بنورػػا فػػا حػػرب المقاومػػة. 
 الممكية لمالؾ الراشا وأصبح المحور "فوحيد كؿ الصينييف الوطنييف لمقاومة الكدو ال ارجا". 

كػاف لػػديهـ  7231لقػد حولػت الحػرب شػػد اليابػانييف الحػزب ال ػيوعا إلػػ  ىػوة ىػادرة عمػػ  المنافرػة عمػ  الرػمطة. فػػا عػاـ 
ألػؼ  155ألػؼ و 155ارفوكػت هػذا الرىػاـ إلػ   7295ألػؼ عشػو. بحمػوؿ عػاـ  95ألؼ عشو وبموت ىوة الجػيش الحمػر  35

عم  الفوالا  ومكهـ مدات اآللؼ مف الوالحيف منظميف فا مجموعات عصابات صويرة  وفـ فطبيؽ دروس حرب الكصػابات الفػا 
انيوف فػػا المػػدف و طػػوط الرػػكة ارػػفوعبوها مػػف المرػػيرة الطويمػػة ببراعػػة فػػا رػػهؿ  ػػماؿ الصػػيف وفػػ  الجبػػاؿ. وبينمػػا فحكػػـ اليابػػ

 الحديدية فحكـ الجيش الحمر فا الريؼ الواىب بينهـ.

هكذا  عم  أراس الوطنية بن  الحزب ال يوعا أراس ىوفا  ولكنهـ أيشا احفوظوا ب كبيفهـ بيف الوالحيف بكررهـ لمرػمطة 
شػها "مػف أجػؿ مصػمحة الوحػدة الوطنيػة". دفػب الجػور و و… المطمقة لمالؾ الراشا. أينما ذهب الجػيش الحمػر فػرض كػؿ مػف

بالنرػػبة لموالحػػيف كػػاف هػػذا وشػػكا أفشػػؿ ممػػا كػػانوا يحممػػوف بػػا. وىػػؼ الحػػزب ال ػػيوعا كقػػوة فػػوؽ كػػؿ الطبقػػات  يفصػػرؼ طبقػػا  
 ولكف فا أثنا  فمؾ الكممية فكامؿ الحزب مب الوالحيف ومالؾ الراشا كمفراوييف. -لمصالحا الذافية كطبقة حاكمة مرفقبمية 
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وحػدة الحػزاب -وىد فطابقت ريارة الجبهة المفحدة مب الكومنفان  مب ا رػفرافيجية الكامػة الفػا أف ػذها رػفاليف فػا أوروبػا 
ال يوعية الوربية مب البرجوازية "الفقدمية" شػد الوا ػية. ولكػف عمػ  عكػس الجبهػات ال ػكبية فػا أرػبانيا وفرنرػا  أدت هػذا الريارػة 

ل يوعا الصينا بد  مف أف فشكوا. وأحد الرباب المهمة لذلؾ هو الدرس الكمما الذي أرف مصا فا الصيف إل  فقوية الحزب ا
فمرؾ برالحؾ  وجادؿ أحد مػؤر ا فمػؾ الوفػرةل "ربمػا يكػوف أهػـ  ػئ فػا هػذا الحركػة الثوريػة هػو أنهػا لػـ فكػف  - 7291ماو مف 

الحزب ال يوعا والكومنفان  بكشهما البكض كقوفيف مرفقمفيف ( واجا 1مرمحة بنظرية وارفرافيجية بؿ إنها كانت مرمحة برالح".)
مرمحفيف. وبينما كاف يمكف الفشحية بالمنظمات الشكيوة فػا المػدف مػف أجػؿ الوحػدة  ػدد مػاو رػيطرفا عمػ  الجػيش الحمػر فػا 

 الريؼ.

ومنفػان  عمػ  أرشػيفا الوطنيػة أما الجز  الثانا مف الفورير فقد كاف لا د  ت طويمػة المػده لقػد نػازؿ الحػزب ال ػيوعا الك
وفػػاز. لػػو لػػـ فرػػفطب طبقػػة حاكمػػة الػػدفاع عػػف وحػػدة أراشػػا دولفهػػا  ف رػػر  ػػرعية رػػمطفها. لقػػد كػػاف الكومنفػػان  بورػػادا الكميػػؽ 
وفمزىا الحزبا  ير ىادر عم  الدفاع عف "المصالح القومية" لمصيف شػد اامبرياليػة اليابانيػة. فػا حػيف كػاف الحػزب ال ػيوعا هػو 

 أثبت القدرة عم  أدا  فمؾ المهمة. ولذا فقد وطدوا ادعا هـ بأحقيفهـ فا أف يحكموا الصيف بكد الحرب. الذي

% مػف الصػيف فػا أيػدي الجػيش الحمػر بينمػا كانػت عصػابات الحػزب ال ػيوعا فقػـو 75كاف أكثر مف 7291بحموؿ عاـ 
اندلكت فور ا نفصار عم  اليابػاف مرػألة  يػر مفكافدػة  بالكمميات عم  مراحات أورب مف ذلؾ بكثير. جا ت الحرب الهمية الفا

بفافػا. فكمػػ  الػر ـ مػػف الكميػات الشػػ مة مػػف الرػمحة المريكيػػة فوالػت هػػزادـ الكومنفػػان  ب ػكؿ مطػػرد  وهػرب ع ػػرات اآل ؼ مػػف 
لف  كاف يجب عم  جنودا إل  الجيش الحمر مكركة بكد مكركة. وارفمرت الحرب ثالث رنوات أرارا بربب المرافات الش مة ا

 الجيش الحمر أف يوطيها ولكف النفيجة كاف مفأكد منها طواؿ الوىت.

 اعفرؼ ف انغ كا  ف يؾ بالهزيمة وهرب إل  فايواف  وأصبح ماو ريد الصيف. 7292فا 
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  المجتمع الجديدالمجتمع الجديد

ىػوة اامبرياليػة الوربيػة  كانت ثورة حقيقيػة ف مػص فيهػا جػيش ماليػيف الوالحػيف مػف الطبقػات الحاكمػة القديمػة وكرػر 7292
 ووشب الراس لنظاـ اجفماعا جديد. ولكنها لـ فكف ثورة ا فراكية بأي  كؿ مف ال كاؿ. 

لػػـ يمكػػب  7292بالنرػبة لمػػاركس  كمػػا بالنرػػبة لينػػيف  كانػت ا  ػػفراكية بالشػػرورة هػػا الفحػػرر الػذافا لمطبقػػة الكاممػػة. فػػا 
صػػار الحػػزب ال ػػيوعا الصػػيناه فبوصػػوؿ الجػػيش الحمػػر لممػػدف كانػػت المكػػارؾ الكمػػاؿ الصػػينيوف أي دور عمػػ  ااطػػالؽ فػػا انف

الحارمة لمثورة ىد فـ ا نفصار فيها. وبينما كاف الجيش الحمر يرفولا عم  المدف كاف الكماؿ مجػرد م ػاهديف رػمبييف  فمقػد أفػ  
 مف ال ارج.’ الفحرير‘إليهـ 

 هدت صكودا مفزايدا لموجػات  7292و 7291النشاؿ. فالعواـ بيف لـ يكف هذا لف الكماؿ الصينييف  ير ىادريف عم  
مف النشا ت فا مكظػـ المػدف حيػث حاربػت الطبقػة الكاممػة لمػدفاع عػف مرػفو  مكي ػفها شػد الفشػ ـ الحػاد. ود مػت المػدف فػا 

ف مػػدف جنػػوب  ػػرؽ حالػػة هػػدو  فػػاـ بنػػا ا عمػػ  فوجيهػػات مػػف الحػػزب ال ػػيوعا الصػػينا. فبينمػػا كانػػت الجيػػوش الحمػػرا  فقفػػرب مػػ
ريرػفمر الكمػاؿ والموظوػوف فػا كػؿ المهػف فػا الكمػؿ  ورػفكمؿ "… أررمت ىبمهػا مجموعػة مػف الوامػر  7292الصيف فا صيؼ 
( بؿ وأصروا أف يرفمر كؿ هؤ   المردوليف عف إدارة جهػاز الدولػة القػديـ فػا مػواىكهـ لشػماف انفقػاؿ الرػمطة 1الفجارة كالمكفاد".)

 برالرة.

الريارة مجرد صدفةه ولكنها نفيجة حفمية لمنشاؿ الذي  نا الحزب ال يوعا. لف الثورة كانػت فػوؽ كػؿ  ػئ  لـ فكف هذا
ثػػورة وطنيػػة ل كػػاف الهػػدؼ بنػػا  اىفصػػاد ىػػو  ىػػوما و مرػػفقؿ. كانػػت الثػػورة المرػػمحة أمػػرا مطموبػػا لمػػف مص مػػف الطبقػػات الحاكمػػة 

كػاف يجػب أف فظػؿ ُمػفحَكـ فيهػا  -أي الثػورة-الح القوميػة الصػينية( ولكنهػا القديمة )الفا أثبفت عػدـ ىػدرفها عمػ  الػدفاع عػف المصػ
 بصرامة مف أعم .

جادؿ ليوف فروفركا وهو يطور نظرية الثورة الدادمػة أنػا فػا الػبالد ال ػبيهة بالصػيف لػـ يكػف بإمكػاف البرجوازيػة القوميػة أف 
ومػػالؾ الراشػػا. يرجػػب هػػذا لرػػببيف همػػا الكالىػػات ا جفماعيػػة  كرػػر ىػػوة اامبرياليػػة -فقػػـو بالمهمػػات الرارػػية لمثػػورة الوطنيػػة 

وا ىفصػػادية الوطيػػدة بػػيف البرجوازيػػة القوميػػة كطبقػػة وبػػيف مػػالؾ الراشػػا. والرػػبب الكثػػر أهميػػة هػػو أف القػػوة الكامنػػة لنشػػا ت 
 بحرـ مقولة فروفركا. 7291الكماؿ والوالحيف كانت  طرا أكبر عم  البرجوازية مف  طر اامبريالية. وأكدت فجربة 

ويمش  فروفركا مصرا  عم  أف الوالحيف كطبقػة  يػر ىػادريف عمػ  ىيػادة مثػؿ هػذا النشػاؿ ر ػـ أنهػـ بالشػرورة رػيمكبوف 
دورا كبيرا فيها. فظروؼ حيافهـ فحفـ عميهـ أف يبحثوا عف حموؿ فردية بد  مف حموؿ جماعية. يمكف بالوكؿ كرب الوالحيف لمثورة 

 و  يمكف أف فكوف هذا إ  الطبقة الكاممة. –ة ىوة مف  ارج القر . يجب أف فأف  القيادة مف طبقة مدنية ولكف فقط بوارط

لػػذا جػػادؿ فروفرػػكا  إف نجػػاح الثػػورة الوطنيػػة ممكنػػا فقػػط مػػف  ػػالؿ نشػػاؿ يقػػودا عمػػاؿ المػػدف. وهػػذا يكنػػ  أف الثػػورفيف 
 ا  فراكية والوطنية ريندمجاف فا عممية واحدة.

صحة كالـ فروفركا إ  النقطفيف ال يرفيف وهما أهـ أجزا  فحميما. لف فمػؾ الجػزا  اعفمػدت عمػ   7292اث أثبفت أحد
كررت الروح الثورية فا مدف الصيف. ر ػـ  7291ا عفقاد بأف الطبقة الكاممة ها ىوة ثورية واعية فا كؿ الوىات. إ  أف مذابح 
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أثبػت جػز  مػف ا نفمجنرػيا المدنيػة ىدرفػا عمػ  مػؿ  فػراغ القيػادة بانيػا  نية حدوث ثػورة.ذلؾ فإنا فا  ياب الطبقة الكاممة فبق  إمكا
 حركة مرمحة جماهيرية مف الوالحيف فحت ريطرفا الصارمة.

أصبحت اآلف "الثورة الدادمة" الفا فصورها فروفركا بقيادة الطبقة الكاممة المؤدية إل  ا  فراكية منحرفة فا طريػؽ وطنػا 
 صافا.

ولكػف الورػيمة  -قيؽ ر بة الوطنية الصػينية فػا اىفصػاد وطنػا مرػفقؿ يرػفطيب أف يبػدأ فػا منافرػة ا ىفصػاد الكػالمافـ فح
الحارمة لمفويير كانت الدولة الجديدة. أف  ىادفها إل  الرمطة كقوة فا حد ذافها  كقوة فوؽ كؿ طبقات المجفمب القػديـ. إ  أنهػـ لػـ 

دوا هكػػذا ببرػػاطة. فوجػػود اىفصػػاد عػػالما  ػػديد المنافرػػة وعػػدادا أممػػ  الحاجػػة  ىفصػػاد ىػػوما يكػػف بإمكػػانهـ أف يفصػػرفوا كمػػا أرا
   ىو   وشرورة المنافرة مب هذا ا ىفصاد الكالما.

بالفالا حددت الولويات ا ىفصادية لمدولة الجديدة. عن  هذا فوؽ كؿ  ئ مراكمػة رأس المػاؿ مػف مػوارد الصػيف الشػكيوة 
اس صػػػناعا  وهػػػ  الكمميػػػة الفػػػا  مقػػػت طبقػػػة حاكمػػػة مػػػف كبػػػار البيروىػػػراطييف  مػػػديري المصػػػانب  القػػػادة لبػػػد  مهمػػػة ف ػػػييد أرػػػ
وارفقدمت الوالبية الكظم  مف هؤ   مف الصووؼ الكميا لمحزب ال يوعا. وجا  ارفباطهـ مكا  كطبقة بربب …الكركرييف  ومثمهـ 

لكالىػػػفهـ مػػػب الطبقػػػة الكاممػػػة والوالحػػػيف. ولف الفػػػراكـ هػػػو الهػػػدؼ رػػػيطرفهـ عمػػػ  أولويػػػات ا ىفصػػػاد وبرػػػبب الحفميػػػة الفناىصػػػية 
% مف الناف  القوما إل  الفراكـ 91المركزي إذف كاف يجب أف ي شب إ باع الحاجات اانرانية بوشوح لهذا الهدؼ. هكذا ذهب 

كظمػ  مػف هػذا الفػراكـ فػا اانوػاؽ ( ذهبػت الوالبيػة ال1% فا بدايػة الرػفينات.)35الرأرمالا فا ال مرينات وصكد هذا الرىـ إل  
و 7212% فػا أوادػؿ ال مرػينات وهػبط ب ػدة بػيف 9عم  الصناعة الثقيمة والرػمحة فػا الوىػت ذافػا ارفوػب مرػفو  المكي ػة بنرػبة 

7217 . 

( وعنػػدما بػػدأت الدولػػة 2بػػأف "ريارػػفنا الحاليػػة هػػا فنظػػيـ الرأرػػمالية  ولػػيس فحطيمهػػا".) 7292لقػػد أعمػػف مػػاو فػػا يونيػػو 
رػػفولا عمػػ  رأس المػػاؿ ال ػػاص بالفػػدري  فػػا أوادػػؿ ال مرػػينات )وكثيػػرا مػػا أبقػػوا عمػػ  المػػالؾ القػػدما  كمػػدرا  لممصػػانب( حمػػت ف

ببراطة رأرمالية الدولة البيروىراطية محؿ الرأرمالية ال اصة. فا البداية صيغ نمط الفصنيب فا الصيف عم  النمػوذج الػذي أفبكػا 
بالػػذات ال طػػة ال مرػػية ال ػػاممة الفػػا فرػػيطر عمػػ  كػػؿ أوجػػا الفنميػػة ا ىفصػػادية.  -ا الثالثينػػات رػػفاليف فػػا ا فحػػاد الرػػوفيفا فػػ

ولكف ر ـ أف  طة الصيف ال مرية الول  طورت بالوكؿ ا ىفصاد إ  أنها لـ فوكؿ ذلؾ بالررعة الكافية بالنرػبة لمطبقػة الحاكمػة. 
  فبالمقارنػػة 7292 ىفصػػاد الصػػينا نمػػا برػػرعة بالمقارنػػة بػػأعواـ مػػا ىبػػؿ كػػاف ا نفكػػاش فػػا ا ىفصػػاد الكػػالما يكنػػ  أنػػا ر ػػـ أف ا

 بالمنافرة )عم  الصكيد الكالما( كاف هذا ا ىفصاد يفقهقر لم مؼ أكثر.

دفػػب هػػذا الحػػزب ال ػػيوعا الصػػينا لفوييػػر مرػػارا. كػػاف يجػػب زيػػادة رػػرعة النمػػو ا ىفصػػادي بحػػدة وفػػ   يػػاب رأس المػػاؿ 
مػف الممكػف زيػادة رػرعة النمػو فقػط مػف  ػالؿ فكثيػؼ ارػفوالؿ الكمػاؿ والوالحػيف. كػاف هػذا هػو الحػافز عمػ  الزادد لالرفثمار كاف 

. فـ وشب أهداؼ مفش مة جدا لكؿ مف اانفاج الصػناعا والزراعػا  وفػـ البػد  7215 - 7211"القوزة الكبر  لألماـ" فا أعواـ 
الطاعػػة والكمػػؿ. وأر ػػـ مػػديرو المصػػانب عمػػالهـ بالفهديػػد عمػػ  محاولػػة فػػا " حمػػالت جماهيريػػة" لوػػرض الهػػداؼ الجديػػدة والنظػػاـ و 

رػػاعة  والف مػػا عػػف كػػؿ مماررػػات المػػف  99و 71فحقيػػؽ هػػذا الهػػداؼ  وذلػػؾ مػػف  ػػالؿ إلوػػا  راحػػات الوػػذا   إد ػػاؿ ورديػػات 
ؾ المزيػػد مػػف الػػدمار حيػػث الصػناعا. وعنػػدما لػػـ فػػنجح كػػؿ هػػذا الرػاليب كػػذب المػػديروف ببرػػاطة حػػوؿ أرىػػاـ اانفػاج محػػدثيف بػػذل

 رفكت أهداؼ مصانب أ ر  لالرفوادة مف هذا الزيادات الوهمية فا اانفاج.
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 فػػا المػػدف رػػرعاف مػػا انهػػارت القوػػزة الكبػػر  فحػػت ثقػػؿ فناىشػػافها الذافيػػة. فقػػد كػػاف مػػف الممكػػف إر ػػاـ الكمػػاؿ عمػػ  عمػػؿ
ا هػػو يػػـو الكمػػؿ الكػػادي. أمػػا الماكينػػات الفػػا عممػػت ولكػػف لػػـ يكػػف ممكنػػا أف يصػػبح هػػذ-رػػاعة مػػرة أو مػػرفيف  71ورديػػات مػػف 

بشكؼ ررعفها الكادية فقد انفهػ  عمرهػا فػا نصػؼ الوىػت أيشػا. وكػاف عػدـ الفػوازف بػيف القطاعػات الم فموػة لمصػناعة يكنػ  أف 
 الكثير مف الزيادة الحقيقية فا اانفاج شاعت ببراطة لنا لـ يمكف ارف دامها. 

ذا كانت القوزة الكبر   أعاد إصػالح زراعػا  ػامؿ فوزيػب  7219فا المدف محض  يبة فوا الريؼ كانت كارثة. فا عاـ وار
الراشػا مػػف الوالحػيف ال نيػػا  ومػػالؾ الراشػا إلػػ  الوالحػػيف الوقػرا  مكطيػػا مكظػػـ أرػر الوالحػػيف مػػا يكوػ  مػػف الرض ليكي ػػوا 

لكمػؿ الجمػاعا لزيػادة اانفػاج دوف زيػادة ا رػفثمار. جػا  عميها. منػذ ذلػؾ الحػيف فحركػت الدولػة بحػذر لفػد ؿ أ ػكا  م فموػة مػف ا
الفقدـ فا عموما شكيوا وبطيدا حيث أرادت الدولة كرب موافقة الوالحيف عم  كؿ مرحمة لفجنب فوىؼ اانفاج. ووصؿ المر فا 

 إل  إبطا  الكممية نورها حيث أصبح واشحا أف مقاومة الوالحيف كانت ففزايد. 7211

فـ إلقا  الحػذر فػا البحػر مػب فكػويف "كوميونػات ال ػكب" وهػ  بنيػات اىفصػادية جديػدة لمريػؼ فوطػ   7211ولكف فا عاـ 
ألؼ   ص. فـ فجميب الرض بالقوة وفنظيـ الوالحيف فا مجموعات عمؿ كبيرة لفحقيؽ أهداؼ اانفاج  91كؿ منها فا المفورط 

لفحريػػر المػػرأة مػػف عػػب  عمػػؿ المنػػزؿ ولكػػف ار امهػػا عمػػ  الكمػػؿ الفػػا حػػددفها الدولػػة. وُأىيَمػػت مطػػابك وحشػػانات كوميونيػػة لػػيس 
الكوميونػػة أف فراكمػػا  دا ػػؿ و ػػارج المنػػزؿ. فػػـ أيشػػا فأرػػيس آ ؼ المصػػانب الريويػػة الصػػويرة مرػػف دمة رأس المػػاؿ الػػذي فرػػفطيب

 وذلؾ لفقميؿ الحاجة لف فرفثمر الدولة أكثر فا الريؼ.

فصػػاد  فمقػػد ارػػف دمت مصػػانب الصػػمب الصػػويرة )مصػػانب "الحديقػػة ال مويػػة"( كانػػت فمػػؾ المصػػانب حفمػػا مصػػدر نزيػػؼ لالى
الفا ُأىيَمت فا آ ؼ القر  صمبا صناعيا أكثر مما أنفجفا! ولكف أروأ اآلثار كػاف يمكػف رؤيفهػا عمػ  الرض ذافهػا. جػا  رد فكػؿ 

رػػف دـ موظوػػو الكوميونػػات كػػؿ الورػػادؿ المفاحػػة الوالحػػيف عمػػ  فقػػدانهـ لراشػػيهـ با مفنػػاع عػػف الكمػػؿ أو الكمػػؿ بالقػػدر الدنػػ . ا
والذي ىيػؿ  7211لفحقيؽ الهداؼ المرفحيمة الفا حددفها الدولة وعندما ف موا لجدوا لمكذب عم  نطاؽ وارب. فمحصوؿ الذرة فا 

 مميوف طف.  915مميوف طف ظهر أنا لـ يفجاوز فا الحقيقة اؿ 311عنا فا البداية أنا 

عادت المجاعات إل  الظهور ف  أنحا  كبيرة  7217لعواـ الثالثة الفالية لـ فكف كذلؾ. فبحموؿ كاف عاما جيدا. ا 7211
ألػؼ مػف مقاطكػة زينجػان  الوربيػة إلػ   95مف  ماؿ الصيف  وا فكمت انفواشات مرمحة فا مقاطكفيف عمػ  الىػؿ وهػرب حػوالا 

نػا فػا الريػؼ. أشػاعت القوػزة الكبػر  حػوالا عقػدا  مػف النمػو ا فحاد الروفيفا. وكاف الفومب عم  هذا الووش  فا المدف أرهؿ م
 ا ىفصاديه بد  مف أف فورب وفطور ا ىفصاد كما كاف يأمؿ ماو.

أيشػػػا بدايػػػة ا نقرػػػاـ الصػػػينا الرػػػوفيفا. ور ػػػـ إدعػػػا  مػػػاو  حقػػػا  أف هػػػذا ا نقرػػػاـ كػػػاف جػػػز ا مػػػف النشػػػاؿ  7217 ػػػهد 
حقيقية" فإف الجذور الحقيقية لا كانت فػا الطموحػات الم فموػة لمطبقفػيف الحػاكمفيف الصػينية الكالما بيف "الفحريوية" و "الماركرية ال

والروفيفية. فبينما زود ا فحاد الروفيفا الصيف بالكثير مما كانت فحفاجا مف الفكنولوجيا والفقنييف لمفطور ا ىفصػادي  كػاف الػثمف 
ة الصيف كما كانت فكامؿ حػيف ذلػؾ الػدوؿ الفػا كانػت فػدور فػا فمكهػا بأوروبػا المطموب  اليا. أرادت البيروىراطية الروفيفية مكامم

كمصدر لوادض القيمة الفا يمفصها ا ىفصاد الرورا ولػـ يكػف أمػاـ الطبقػات الحاكمػة فػا أوروبػا ال ػرىية ا فيػارا آ ػر  –ال رىية 
 عدـ نريانهـ لذلؾ. 7211فا  فمقد فـ بنا  رمطفهـ بالدبابات الروفيفية وَشمَف  زو المجر –فا ذلؾ الوىت 
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ىد أف  إل  الرمطة ليس فقط بارػفقالؿ عػف رػفاليف بػؿ شػد جهػود هػذا ال يػر. لػـ يصػدؽ  -عم  الككس مف ذلؾ  -ماو 
وصوهـ رفاليف فا محادثافػا مػب الرػوير المريكػا  7299رفاليف أبدا أف جيوش ماو الحمرا  يمكنها أف فرفولا عم  الرمطةه فا 

ظؿ ا فحاد الروفيفا مرػاندا لمكومنفػان . وعنػد  7292وطوؿ الوىت إل  أف جا  انفصار ماو فا  . يوعييف الزبدة"فا روريا بػ "ال
نهايػػة الحػػرب الكالميػػػة الثانيػػة نهبػػت الجيػػػوش الرورػػية الصػػػناعة الثقيمػػة ل ػػماؿ  ػػػرؽ الصػػيف "كفكويشػػات حػػػرب" مػػف اامبرياليػػػة 

 أياـ(! 2اباف ىبؿ ارفرالمها بػ اليابانية )كاف رفاليف ىد أعمف الحرب عم  الي

ان وشت الحرارية بيف الطبقفيف الحاكمفيف لالفحاد الروفيفا والصيف فا ال مرينات حيث كاف الحزب ال يوعا الصػينا 
يحفاج لمفكنولوجيا وا رفثمار الرورا أكثر مػف اهفمامػا بػالثمف ولكػف عنػدما فػزامف فزايػد المطالػب الرورػية مػب ف وػيض فػا مقػدار 

 فثمار والمكونة لمصيف  كاف لد  الحزب ال يوعا الصينا ىاعدة ىوية رديرية فمكنا مف م الوة الروس.ا ر

ه إ  أنا كاف عم  هذا الوىت ىد  رر الفحكـ الوكما فا ا ىفصػاد 7217ور ـ أف ماو كاف المحرؾ الرارا ورا  انقراـ 
وفػػ   7212ة عمػ  المرػػدوليف المحميػيف الػذيف نوػػذوا الريارػة ولكػػف فػا الصػينا. لقػد فػػـ إلقػا  لػػـو كػوارث "القوػزة الكبػػر " فػا البدايػػ

اجفماع مورب لمجنة المركزية لمحزب حمػؿ مػاو نورػا المػـو وف مػ  عػف مكظػـ مناصػبا الررػمية. وعزلفػا عػف الطبقػة الحاكمػة ربمػا 
 يكوف ىد فكمها لفجنب ا نقراـ بيف الكامة  إ  أف حركة ماو ىد عمقت عزلفا. 

لريارة ا ىفصادية فا ا فجاا المشاد. ر ـ أف مكظـ الكوميونات بقيت كهياكؿ إداريػة فقػد عػادت الرػيطرة عمػ  واندفكت ا
 7219اانفػػاج الزراعػػا إلػػ  مرػػفو  القريػػة. ُ ِوَشػػت الهػػداؼ بحػػدة وُ ػػِجَكت ىطػػب الرض ال اصػػة عمػػ  زيػػادة اانفػػاج. وبحمػػوؿ 

كػػات أكبػر منػػا فػػا المػػزارع المجمكػػة وعػادت الوػػروؽ الكبيػػرة بػػيف الوالحػػيف جػا  محصػػوؿ الػػذرة ال ػػاص عمػ  الىػػؿ فػػا ثػػالث مقاط
 ال نيا  والوقرا  لمظهور.

وف  المدف حدث فحرير مماثؿ. ُأِعيَدت المكافعت اانفاجية والكمؿ بالقطكة لممصػانب وُأعطػا مػديرو المصػانب رػيطرة أكبػر 
جارة ال ارجية. لـ فكف هػذا ارػفرافيجية م فموػة الجػوهر عػف فمػؾ الفػا عم  عمميافهـ وعادت الرواؽ ال اصة لمظهور وفـ زيادة الف

 أفبكها ماو كما ىيؿ بكد ذلؾ  بؿ كانت رد فكؿ شروري عم  ال رادر الفا أحدثفها "القوزة الكبر ".

 ولكػػف فػػا حػػيف  ووػػت هػػذا الريارػػة الجديػػدة الم ػػاكؿ المبا ػػرة لالىفصػػاد فإنهػػا لػػـ فوكػػؿ أي  ػػئ لحػػؿ المكشػػالت العمػػؽ
الفا فواجا الطبقػة الحاكمػة. بكيػدا جػدا عػف المحػاؽ باىفصػاد الػدوؿ المفقدمػة كػاف ا ىفصػاد الصػينا يفقهقػر أكثػر لمػورا . فػا نوػس 
الوىػػت كػػاف ا نقرػػاـ الصػػينا الرػػوفيفا يكنػػ  زيػػادة عظيمػػة فػػا ال طػػر الكرػػكري ال ػػارجا. لقػػد نجػػح أعػػدا  مػػاو دا ػػؿ الطبقػػة 

 رمزه ولكف لـ يكف لديهـ آية ارفرافيجية بديمة لالىفصاد الصينا.الحاكمة فا فحييدا بفحويما إل  
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  الثىرة الثقافيةالثىرة الثقافية

"الثورة الثقافية" مردولة عف مكظـ ا نفكارات الحادة وال رادر الثقيمة الفا عػان  منهػا الحػزب والدولػة وال ػكب منػذ فأرػيس 
 (75’.)الجمهورية ال كبية

 بر ُكورا  بالنربة لمكظـ اليرارييف فا الرفينات.هذا الفقييـ الذي فبناا ورثة ماو كاف ريكف

لقد كاف ينظر لمػ"ثورة الثقافية البروليفارية الكظيمة" كجز  أصيؿ مف موجة ا حفجاجات والفمردات الفا اكفرػحت الكػالـ فػا 
 ػػر  يفقػػدموف شػػد نهايػػة الرػػفينات. لقػػد كػػاف الطمبػػة فػػا بكػػيف و ػػنوها  مثػػؿ أىػػرانهـ فػػا لنػػدف وبػػاريس ورومػػا وبػػرليف وأمػػاكف أ

محافظية وبيروىراطية النظاـ القديـ. وكاف ُينَظر لثورفهـ كدليؿ واشح عم  أنا يمكف لمصيف فجنب انحطػاط الثػورة الػذي حػدث فػا 
 روريا فحت حكـ رفاليف.

ماليػػيف فػػا الحقيقػػة كانػػت الثػػورة الثقافيػػة صػػراعا  عمػػ  الرػػمطة عنيػػؼ ودمػػوي دا ػػؿ الطبقػػة الحاكمػػةه ُاعفقػػؿ وُرػػِجَف فيػػا ال
ومات مدات اآل ؼ. نقؿ ماو الصراع لم وارع لربب واحد بريط ل لو فـ ىصر النزاع عم  الطبقة الحاكمة لكاف  رر المكركة لقد 

 الوحيد لمثورة الثقافية هو ذريكفها.’ الثقافا‘كاف المظهر 

رػادس ع ػر كػػاف كفػب نادػػب عمػدة بكػيف مرػرحيفيف عػػف ىاشػا صػادؽ و ػجاع مػػف القػرف ال 7217و  7212فػا عػاما 
أف يرد بهجـو مشاد  7211يهاجـ اامبراطور لظمما وعدـ اكفراثا بوقر الوالحيف. كاف اايحا  لماو واشحا   فقرر ماو فا أوا ر 

فػا  ػنوها   وعمػ  هػذا  ولكنا لـ يجد أي جريدة فػا بكػيف فوافػؽ عمػ  ن ػر مقالػا. وفػـ ن ػر المقالػة فػا النهايػة فػا دوريػة مومػورة
  .هؿ بدأ ماو حممة جديدةالراس المهم

لـ يكف بإمكاف أعدادا فجاهؿ ذلؾ  ولذا فحركوا لقيادة الحممة حف  يحولوا دوف شربها لهـ. وبوكمهـ ذلػؾ رػقطوا فػا الحوػرة 
حقػر مػاو أعمػالهـ ودعػا إلػ  انفواشػة بكػرض الصػيف شػد "هػؤ   ال ػ اص فػا الرػمطة  7211الفا حورهػا مػاو لهػـ  فوػا مػايو 

ؽ الرأرمالا". وفػ   ػكار دو  فػا كػؿ أنحػا  الصػيف أعمػف مػاو ل "إنػا حػؽ أف نثػور" )ولػـ يمحػظ مكظػـ النػاس فػا المف ذيف الطري
 ذلؾ الوىت مد  ر افة أف فكوف الثورة مبررة مف  رمح الحاكـ بها(. 

طبقػة الحاكمػة فا الحقيقة كاف ال الؼ يدور حوؿ فقريـ الرمطة دا ػؿ الطبقػة الحاكمػة  وهػؿ رػيكوف مػاو ديكفػافورا  فػوؽ ال
بأكممها أـ مجرد عشو فػا ىيادفهػا الكميػاح لقػد كػاف أعػدا  مػاو يحػاولوف فقميػؿ رػمطفا منػذ القوػزة الكبػر  لفحويمػا لمجػرد رمػز بػدوف 
رػػيطرة حقيقيػػة عمػػ  اادارة اليوميػػة ل ػػدوف المجفمػػب. ولكػػف بوكمهػػـ ذلػػؾ فقػػد ىػػووا الرػػمطة ال الىيػػة لمػػاو كقادػػد لمثػػورة  فمػػؾ الفػػا 

 بها إثارة الناس شدهـ.ارفطاع 

فػػا الحػػاؿ. ولكػػف لكػػا يفكػػرر ذلػػؾ فػػا المقاطكػػات كػػاف  -إزالػػة أعػػدا ا مػػف الرػػمطة-حصػػؿ مػػاو فػػا بكػػيف عمػػ  مػػا أراد 
 شروريا أف فنقؿ المكركة إل  ال وارع. كاف هذا هو الدور الحقيقا "لمحرس الحمر" ال هيرل

مبػػة الجامكػػات وفالميػػذ المػػدارس بكػػرض الصػػيف. لقػػد فػػـ فكػػويف مجموعػػات الحػػرس الحمػػر بػػيف ط 7211ومنػػذ أ رػػطس 
لمرت دعوة ماو لمطمبة بالفمرد وفرا حرارا عندهـ  صوصا وأنهـ مفورطيف فا نظاـ فكميـ مذؿ و انؽ. فحػرؾ الطمبػة برػرعة مػف 
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دف كػػاف مكظػػـ مهاجمػػة مدررػػيهـ ومرػػدولا مداررػػهـ إلػػ  مهاجمػػة البيروىراطيػػة المحميػػة. فػػفـ ّجػػر المرػػدولوف المكروهػػوف )فػػا المػػ
بػػرانيط لأل بيػػا  أو يافطػػات مكمقػػة حػػوؿ رىػػابهـ  المرػػدوليف مكػػروهيف( مػػف دا ػػؿ مكػػافبهـ وُعِرُشػػوا فػػا مواكػػب فػػا ال ػػوارع يرفػػدوف

 وأر موا عم  ا عفراؼ "بجرادمهـ" فا محاكمات  كبية.

و "إىطاعيػا"  وفػػـ حػرؽ المكفبػػات امفػد اارهػاب لي ػػمؿ أهػدافا أورػػب و أورػب. فػػـ فحطػيـ كػػؿ  ػئ يمكػػف اعفبػارا "برجوازيػػا" أ
ونهبت المكابد والمفاحؼ الفا كانت فحفو  عم  أعماؿ   فقدر بثمف وأصبح أي   ص فكمـ فا الورب أو عاش جز ا مف حيافا 

 فا الورب "هدفا لمنشاؿ"

الحمػػرا  وأ ػػذت عبػػادة مػػاو فمفػػد إلػػ  درجػػات ىصػػو  لػػـ ف ػػهدها حفػػ  رورػػيا رػػفاليف. لقػػد كػػاف مػػاو يوصػػؼ بأنػػا "ال ػػمس 
الحمرا  فا ىموبنا" واعفبرت عدـ القدرة عم  فرميب م فارات مف كفاب ماو "الكفاب الحمر الصوير" دليؿ عم  عػدـ الػو  . وكػاف 
ينفظر مف كؿ أررة أف فبػدأ يومهػا با نحنػا  أمػاـ صػورة مػاو  بالشػبط كمػا كػانوا ينحنػوف أمػاـ آلهػة الرػرة. ولمػا ىيػؿ أنػا عػاـ فػا 

 )فا ربب وىت الرىـ الكالما لهذا المنافرة( مات المدات مف الحرس الحمر فا محاو ت لفقميدا. نهر اليانجرف 

وفوىؼ النظاـ الفكميما فماما حيف أفجا المالييف مف الطمبة إل  بكيف عم  أمػؿ مجػرد أف يممحػوا مػاو وأف يبػد وا "مرػيرات 
ت الثوريػػة". كػػؿ هػػذا وصػوا المراىبػػوف بػػػ "همورػػة جماعيػػة"  إ  أف "المػزارا طويمػة" ) ػػبيهة بمرػػيرة مػػاو( بكػرض الصػػيف ليصػػموا إلػػ 

المر كاف لا منطقا ال اص بػا. لقػد كػاف مػاو وأفباعػا يحفػاجوف أف يشػربوا برػياط الحمػاس عمػ  الطمبػة واآل ػريف لدرجػة الحمػ  
 ماو حف  عندما   نوهمها".حف  يشمنوا طاعفهـ الكميا  وكما ذكر أحد مردولا البحرية  " بد أف ننوذ فكميمات الرديس 

لقػد -وصػمت الووشػ  لدرجػة أشػطر مػاو مكهػا إلػ  فهددػة الحركػة. وافشػح أف هػذا مرػفحيؿ  7211إ  أنا بحموؿ أوا ػر 
  رج الموىؼ فماما عف ريطرفا.

بيؿ لػػـ يفمػػؽ البيروىراطيػػوف المحميػػوف الشػػربات وهػػـ مرػػفمقوف أرشػػا . ىميػػؿ مػػنهـ كػػاف يمكنػػا م الوػػة مػػاو عالنيػػة. عمػػ  رػػ
المثػػاؿ  فكامػػؿ حػػاكـ مقاطكػػة زينجػػان  الوربيػػة البكيػػدة مػػب الطمبػػة المفظػػاهريف شػػدا بػػإطالؽ النػػار عمػػيهـ ىػػافال إيػػاهـ فػػا ال ػػوارع. 

 )وبكد عاميف فـ فكيينا رديرا لمجنة الثورية" الفا أررت لفكمف نهاية الثورة الثقافية(!

ي لماو منظميف مجموعافهـ مف الحرس الحمر ومفهمػيف هػؤ   الػذيف إ  أف مكظـ المردوليف المحمييف أعمنوا فأييدهـ البد
هاجموهـ بأنهـ أنورهـ " أعدا  الثورة ". وبدأت الكصابات المفحاربة الفا ففكوف مف المدات وأحيانا اآل ؼ فا الفشاعؼ الكػددي. 

 ػ ص  915  المكػارؾ عػف مقفػؿ مف فمؾ الكصاباته وأرػورت إحػد 19كاف يوجد فا مدينة ووهاف فا ورط الصيف عم  الىؿ 
صابة   عم  الىؿ. 7155وار

وف  حـر جامكة ىنجهوا الكريقة ببكيف  وىكت المكارؾ وارف دمت فيها ىذادؼ الهاوف والقنابػؿ المصػنكة منزليػا. وفػ  مدينػة 
درات ا راجهـ! لػـ ف انج ا لجأت مجموعة ف مت فا إ راج أعدادها مف مبن  بورط المدينة إل  ارف داـ الصواريك المشادة لمطا

 ينرووا أعدادهـ فقط بؿ نرووا المبن  كما.

كانت أجزا  كبيرة مف الصيف ففجا بررعة نحو حرب أهمية  اممة. وىػد وصػؼ  ػ ص كػاف شػمف  7211وبحموؿ صيؼ 
موفورػيكؿ مرعبة لمواية. لقد كانت الطمقات فصور فا ال وارع  حيث كاف أزيػز "….الحرس الحمر ف انج ا فا ذلؾ الوىت بأنها 
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أو صػوت رػرينة يكنػ  الكنػؼ والمأرػاة. وررػػمت  طػوط بيشػا  عريشػة حػوؿ بوابػات الكثيػػر مػف الوحػدات )المصػانب( حيػث كػػاف 
الحػػرس المرػػمحوف ينفظػػروف عمػػ  الجانػػب اآل ػػر ليطمقػػوا النػػار عمػػ  أي  ػػ ص يفكػػد  الحػػدود بػػدوف فصػػريح. كػػاف هنػػاؾ حظػػر 

ال ػػروج أثنػػا  النهػػار إ  إذا كػػاف مشػػطراه كػػاف هنػػاؾ فقػػارير كثيػػرة عػػف مصػػرع  فجػػوؿ مػػف الفارػػكة مرػػا  ولػػـ يكػػف أحػػد ير ػػب فػػا
بػػادكا  شػػراوات أبريػػا  بطمقػػات ع ػػوادية  بينمػػا ثبػػت النػػاس نوافػػذهـ مػػف الػػدا ؿ بالممصػػقات ليحولػػوا دوف فحطيمهػػا لف المدينػػة 

 (77ما ثـ فظمـ مب رقوط الصواريك".)كانت فهفز با نوجارات وبإطالؽ النار. وف  أثنا  الميؿ كانت الدنيا فشا  فما

ولكف ظهر لمطبقة الحاكمة  طرا أعمؽ مف مجرد الحرب الهميةل ظهور الطبقة الكاممة الصػينية كقػوة مرػفقمة فػا الريارػة 
بػػدأ  7211الصػػينية. فمقػػد أرػػس البيروىراطيػػوف المحميػػوف الكثيػػر مػػف مجموعػػات الحػػرس الحمػػر مػػف عمػػاؿ المصػػانب  ومنػػذ نهايػػة 

الكمػػاؿ يقومػػوف بإشػػرابات ومظػػاهرات مػػف أجػػؿ مطػػالبهـ ال اصػػة حػػوؿ الجػػور  وظػػروؼ ورػػاعات الكمػػؿ  وشػػد امفيػػازات  هػػؤ  
 اادارات.

انف ػػرت  7211حيػػث ارػػفمرت لمػػدة  ػػهر. وفػػ  ربيػػب وصػػيؼ عػػاـ  7211بػػدأت موجػػة ااشػػرابات ب ػػنوها  فػػا ديرػػمبر 
بكض الحياف مف  الؿ عماؿ الركة الحديد )الذيف كانوا فا طميكػة  لف مؿ الكماؿ الصناعييف فا كؿ الصيف  وجا  ا نف ار فا

موجػػة ااشػػرابات منػػذ البدايػػة(  ويػػأفا هػػذا فػػا الوالػػب كػػردود أفكػػاؿ مرػػفقمة عمػػ  الظػػروؼ الموزعػػة الفػػا واجهوهػػا فػػا كػػؿ مكػػاف. 
كػف هنػاؾ إ  القميػؿ مػف الفقػارير عػف ارفمر كؿ إشراب لمدة ىصيرة يكود بكدها الكماؿ لمكمػؿ بكػد الوػوز بمطػالبهـ الرارػية ولػـ ي

الفنريؽ بيف الكماؿ فا المدف الم فموة )وا رفثنا  الممحوظ هنا هػو عمػاؿ الرػكة الحديػد( ولكػف كممػا عػاد فريػؽ مػف الكمػاؿ لمكمػؿ 
  رج فريؽ آ ر فا إشراب.

مػاد عميهػا اعػادة النظػاـ هػا فا وشػب كػاف فيػا الحػزب وجهػاز الدولػة م ػموليف كانػت القػوة الوحيػدة الفػا يمكػف لمػاو ا عف
طػالؽ النػار عمػ  المظػاهرات  إ   الجيش. ولكف ر ـ أنا كاف مػف الممكػف ا عفمػاد عمػ  القػوات المرػمحة فػا كرػر ااشػرابات  وار
أنا كاف مف الصكب ا عفماد عميها فا فمقا الوامر مف ماو. فمقد كػاف الكثيػر مػف القػادة الكرػكرييف عمػ  صػمة وثيقػة بالمرػدوليف 
المحمييف الذيف هاجمهـ الحرس الحمر  وكانوا كارهيف ل ذ أوامر مف ال  اص الذيف اعفبروهـ مردوليف عف فوش  ال هور الػػ 
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. وفػػـ إررػػاؿ اثنػػيف مػػف كبػػػار 7211وظهػػرت حػػدة هػػذا الم ػػكمة ب ػػدة مػػف  ػػالؿ عصػػياف ىيػػػادة جػػيش ووهػػاف فػػا يوليػػو 
اولة الفورط فا ما كاف ىد أصبح ثأرا دمويا عنيوا بيف مجموعات م فموة مػف الحػرس الحمػر. مردولا الثورة الثقافية مف بكيف لمح

وعنػػدما وصػػموا فػػـ ا فطػػافهـ مػػف ِىَبػػؿ ىػػادة الجػػيش المحميػػيف. أمػػر مػػاو بمحاصػػرة المدينػػة بػػالقوات ال اصػػة وبالكػػاد فػػـ فجنػػب حػػرب 
 ش مة. ولكف جا  عقاب المفمرديف أىؿ  دة مف عقاب شحاياهـ.

طػػؽ ورا  ذلػػؾ كػػاف برػػيطا. لقػػد كانػػت الحاجػػة اعػػادة النظػػاـ أهػػـ بكثيػػر مػػف الحاجػػة لمػػف مص مػػف  صػػـو مػػاو دا ػػؿ المن
الطبقػػة الحاكمػػة. فةعػػادة النظػػاـ كػػاف مػػاو يحفػػاج لمقػػوات المرػػمحة الفػػا كػػاف ىوادهػػا عمػػ  مرػػفو  المقاطكػػات عمػػ  صػػمة وثيقػػة 

الحكومات المحمية والجامكات والمصػانب ويوػرض نهايػة لمقفػاؿ بػيف  بدأ الجيش يريطر عم  7211ب صوما. لذا فبد ا مف صيؼ 
مجموعات الحرس الحمر. ومب فكزيز الجيش لرمطفا فا كؿ مقاطكة فػـ فكػويف " لجػاف ثوريػة " محميػة لػفكمف نهايػة الثػورة الثقافيػة 

دوليف المحميػيف الػذيف كػانوا ُيرػَحموف فا المنطقة. رػيطرت القػوات المرػمحة عمػ  فمػؾ المجػاف لكنهػا أيشػا اعفمػدت كثيػرا عمػ  المرػ
 ىبؿ عاـ واحد فا ال وارع كػ " أعدا  لمثورة". وجا ت م اركة الحرس الحمر إما رمزية أو مكدومة عم  ااطالؽ.
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أما رد فكؿ الكثير مف المجموعات المكونة لمحرس الحمر فمقد كػاف ارػف الص أف "ال ػ اص فػا الرػمطة الػذيف يف ػذوف 
 الا" كانوا أكثر انف ارا مما كاف ُيكفقد  وأنا فجب محاربة الرمطة الجديدة.الطريؽ الرأرم

نهايػػة لمقفػػاؿ بػػؿ فكثيوػػا لػػا. بالنرػػبة لمكثيػػر مػػف فمػػؾ المجموعػػات كػػاف فصػػكيد نشػػا فهـ يكنػػ  ببرػػاطة  7211لػػذا لػػـ ي ػػهد 
كصابافية. ولكف آ ريف افجهوا بحدة نحو اليرار  ومجموعة أ ر  عم  الىؿ طورت فحميال ا فراكيا ثوريػا المزيد مف الرقوط فا ال

 لمصيف  طارحة  أف الم كمة لـ فكف م كمة أفراد بؿ م كمة "طبقة رأرمالية حمرا ".

جا ال ػػاص بهػػا  بن ػػر البيػػاف البرنػػام 7211(  ػػهرة ىوميػػة فػػا مػػارس 79)-كمػػا رػػميت المجموعػػة-حققػػت "ف ػػينجولياف" 
إف المفناىشػػػات ا جفماعيػػػة الرارػػػية الفػػػا أنفجػػػت الثػػػورة الثقافيػػػة البروليفاريػػػة "…و"إلػػػ  أيػػػف فمشػػػ  الصػػػيف"  كفبػػػت المجموعػػػة 

الكظيمػػة هػػا الفناىشػػات بػػيف حكػػـ البرجوازيػػة البيروىراطيػػة الجديػػدة وجمػػاهير ال ػػكب. إف فطػػور وفكثيػػؼ هػػذا الفناىشػػات يقػػرر أف 
الػػف مص مػػف البرجوازيػػة البيروىراطيػػة  الفحطػػيـ الكامػػؿ لجهػػاز الدولػػة القػػديـ  فحقيػػؽ الثػػورة  -  فويػػر أكثػػر عمقػػاالمجفمػػب بحاجػػة إلػػ

ىامة مجفمب جديػد  ( ومشػت المجموعػة فجػادؿ بػأف " 73كوميونػة ال ػكب الصػينية".)-ا جفماعية  إعادة فوزيب الثروات والرمطة وار
 أف الجيش أصبح ىوة مشادة لمثورة وأف المهمة المبا رة ها فرميح الكماؿ.المجاف الثورية" الجديدة ما ه  إ  مر ة  و 

بػػدأت فػػرحيالت جماعيػػة لم ػػباب إلػػ  الريػػؼ فػػا محاولػػة لكرػػر الحػػرس  7211كػػاف رد فكػػؿ الدولػػة زيػػادة القمػػب. مػػب نهايػػة 
الورصة  -  مراكزهـ بكد أف ُأِهينواالكادديف اآلف إل-الحمر. أعطت هذا الوامر  الفا أصدرها ماو   صيا  المردوليف المحمييف 

% مػػف فكػػداد رػػكاف 75مميػػوف  ػػ ص )أي حػػوالا  71لالنفقػػاـ مػػف مكػػذبيهـ. بحمػػوؿ منفصػػؼ الرػػبكينات ثػػـ فرحيػػؿ مػػا يقػػرب مػػف 
 المدف( إل  الريؼ.

 ألػؼ وفحطػـ مكظػـ 755كاف هناؾ ما هػو أرػوأ مػف الفرحيػؿ. فػا مقاطكػة جػوانكس الجنوبيػة أد  القمػب إلػ  مػوت حػوالا 
 المدينة الفا فدع  ووزهو. ووىكت مذابح مماثمة فا عدد مف المقاطكات ال ر   اصة فا جواندون  وورط منووليا.

  ويبدو أف فبادؿ إطالؽ النار مب القػوات 7212فـ إنها  الثورة الثقافية ررميا فا المؤفمر الفارب لمحزب ال يوعا الصينا 
الكنصػػػر النهػػػادا الػػػذي دعػػػا الوػػػرؽ الم فموػػػة لمػػػدعوة لمفوىػػػؼ. ولكػػػف ارػػػفمرت  الرورػػػية فػػػا ال ػػػهر الػػػذي رػػػبؽ المػػػؤفمر كػػػاف هػػػو

 .7217اشطرابات  طيرة لوفرة مف الوىت فا المقاطكات المذكورة ولـ فكيد الطبقة الحاكمة ريطرفها الكاممة إ  فا 

ا المػػر صػػراحة . حػػـر هػػذ7212ويمكػػف رؤيػػة هػػذا ا شػػطرابات مػػف أمػػر أررػػؿ مػػف بكػػيف إلػػ  مقاطكػػة  ػػانكس فػػا يوليػػو 
إ وػػا  أو بيػػب أو نقػػؿ الرػػمحة  حػػـر ارػػف داـ مصػػانب الدولػػة لصػػناعة الرػػمحة لالرػػف داـ ال  صػػاه ف ريػػب الطػػرؽ أو الرػػكؾ 

( 79الحديديػػةه نهػػب البنػػوؾه وفنظػػيـ ااشػػرابات. وُأعطػػا المشػػربوف شػػمانات بػػأنهـ لػػف ُيكػػاىبوا إذا عػػادوا لمكمػػؿ  ػػالؿ  ػػهر. )
 اطية عف ىمب ااشرابات بالكنؼ فقط. وشح جميا  عجز البيروىر 

ووشػح أيشػا أف المكارشػة الكنيوػة لمطبقػة الحاكمػة لػـ فكػف مجػػرد عمػؿ "حونػة مػف الكناصػر الرػيدة" بػؿ ن ػاطا جماهيريػػا. 
ور ػػـ فوحيػػد كػػؿ الوػػرؽ دا ػػؿ الطبقػػة الحاكمػػة مؤىفػػا برػػبب ف ػػوفهـ مػػف المكارشػػة مػػف أرػػوؿ  إ  أف الػػدمار الػػذي أحدثفػػا الثػػورة 

 افية وحقيقة أنها لـ فحؿ أيا مف ا نقرامات كاف يكن  أنا فـ فقط فأجيؿ نزاعات الورؽ إل  وىت  حؽ.الثق
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فػػا أعقػػاب الثػػورة الثقافيػػة واجهػػت الطبقػػة الحاكمػػة م ػػكمفيف جػػوهريفيف. كالهمػػا مثػػؿ فحػػديا كبيػػرا  رػػفرافيجية مػػاو لفطػػوير 
 ا ىفصاد الصينا.

وأجهػػزة الدولػػة. فإعػػادة الثقػػة المبكزىػػة لممرػػدوليف الصػػوار الػػذيف كػػانوا يػػديروف فمػػؾ  كانػػت مهمػػة إعػػادة بنػػا  الحػػزب :األولىى 
الجهػػزة كانػػت مهمػػة  ػػديدة الصػػكوبة. وهنػػا أصػػبحت ارػػفرافيجية مػػاو فػػا إبقػػادهـ عمػػ  أطػػراؼ أصػػابكهـ  مػػف  ػػالؿ برنػػام  مػػف 

رػدولوف الكادػدوف اآلف لمراكػزهـ هػو الرػالـ والهػدو  منذرة بال طر المبا ػر  فالػذي كػاف يريػدا الم -والمفناىشة-الحمالت المرفمرة 
 وىيادة فا بكيف فكرؼ ماذا رفوكؿ ىبؿ رنفيف مف فكما.

كانت ا ىفصاد. كاف واشػحا أف ففػرة طويمػة مػف الريارػات ا ىفصػادية الميبراليػة كانػت شػرورية ببرػاطة اصػالح  :الثانية
الشػبط كمػا كانػت الشػرورة بكػد "القوػزة الكبػر ". ولكػف بالنرػبة لجػز  مػف ال راب الذي حػدث  ػالؿ العػواـ القميمػة الفػا انقشػت  ب

 .كاف مف الالـز وجود فحدي عميؽ لألرثوذكرية -الفا مّثمها فا البد  زاو إف    ثـ دين  زياوبن  –الطبقة الحاكمة 

يف ػػرج طالػب واحػػد بينمػا ىشػػ   كػاف الكمػـ والفكنولوجيػػا الصػينييف أكبػػر شػحايا الثػػورة الثقافيػة. فوػػا  ػالؿ أربكػة رػػنوات لػـ
مكظػـ الكممػا  الصػينييف فمػؾ العػواـ ينظوػػوف ال ػوارع ويزرعػوف الرز. و ػدي واشػحا عنددػػذ أف ارػفرافيجية مػاو فػا المحػاؽ ببقيػػة 

 ا ىفصاد الكالما مف  الؿ فطوير " اىفصاد فحت الحصار"  ير صالحة مطمقا.

حيػث كانػت  -الرػبكينات وال طػر الحقيقػا لمحػرب مػب ا فحػاد الرػوفيفا  إ  أنا مػب حمػوؿ الزمػة ا ىفصػادية الكالميػة فػا
أصبح الشوط مف أجؿ المنافرػة أكبػر مػف أي وىػت  - 7212الفوفرات عم  الحدود ال مالية ففصاعد بثبات منذ صدامات مارس 

وبالػػذات الو يػػات المفحػػدة –ة مشػػ . آنػػذاؾ كػػاف زاو إف    يجػػادؿ بػػأف الحػػؿ الوحيػػد يمكػػف فػػا فػػفح ا ىفصػػاد لمرأرػػمالية الوربيػػ
لمحصػػوؿ عمػػ  الفكنولوجيػػا والمصػػانب المفقدمػػة. مثػػؿ فمػػؾ ا رػػفرافيجية كانػػت حفمػػا رػػفثير مكارشػػة هػػؤ   الػػذيف وصػػموا  -واليابػػاف

 لمرمطة أثنا  الثورة الثقافية. 

مػازاؿ يرػفطيب أف يشػرب  وفوؽ كؿ الورؽ وىوت   صية ماو الوامشة الفا فقؿ مقدرفها الكقمية مب كبر رنا  ولكنػا كػاف
فرىة بأ ر  لفكظيـ رمطفا. كاف مف الواشح لمكارشيا أنػا لػـ يكػف لديػا ارػفرافيجية مفمارػكة لمرػبكينات ولكػف مػف الواشػح بػنوس 

 الدرجة أنا لـ يكف بمقدور أي فرىة أف فورض ر بفها عم  الطبقة الحاكمة ككؿ إل  أف يموت ماو.

مػػف النزاعػات المكقػػدة والكنيوػػة بػيف الوػػرؽه حيػػث كانػت كػػؿ مجموعػػة فرػابؽ مػػف أجػػؿ  و ػهدت العػػواـ الرػػفة الفاليػة رمرػػمة
الحصوؿ عم  ميزة مؤىفػة شػد ال ريػات. فػـ ىفػؿ لػيف بيػاو  ال ميوػة الػذي أ فػارا مػاو مػب أفػراد مػف أرػرفا  صػكد ديػن  زيػاو بيػن  

الحمقة مف دا ؿ الطبقة الحاكمة بؿ مف انفواشػة فػا  لمرمطة  فـ  مكا  ثـ عاد مرة أ ر . إ  أنا لـ يأت الم رج الحارـ مف هذا
عنػدما  ػارؾ فػا بكػيف وحػدها أكثػر  7211"انفواشػة ميػداف الرػالـ الرػماوي" إبريػؿ –ال وارع كانت أهـ فحدي لمنظاـ منذ فأريرا 

 ألؼ   ص فا مكارؾ نزالية مب البوليس وىوات الممي يات والجيش. 755مف 

الذي مات فا الكاـ الرابؽ  والػذي كػاف يحفػـر جػدا -إزالة أكاليؿ ف مد ذكر  زو إف  ي  جا ت  رارة ا نفواشة عندما فـ
مػػف فمثػػاؿ بورػػط بكػػيف. عنػػدما فحػػرؾ البػػوليس لفوريػػؽ المفظػػاهريف الػػذيف كػػانوا  -كالرجػػؿ الوحيػػد القػػادر عمػػ  مواجهػػة مبالوػػات مػػاو

لميػداف مجفذبػة أعػدادا مفزايػدة كممػا زاد عػدد البػوليس والميمي ػيا يطالبوف بكودة الكاليؿ اندلكت المكارؾ  وررعاف ما انف رت لكؿ ا
الفا هرعت لمميػداف لمرػيطرة عمػ  المكػارؾ. ارػفمر ال ػوب طػواؿ اليػـو  وحرىػت فيػا رػيارات وأىرػاـ البػوليس  وُأرِ ػـ الجنػود عمػ  
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  الميػػؿ عنػػدما شػػرب البػػوليس المدػػات الفراجػػب فحػػت وابػػؿ الحجػػارة وفحطػػيـ مفػػاريس ثكنػػات الميمي ػػيات. فػػـ إنهػػا  ال ػػوب فقػػط أثنػػا
المفبقيػػة فػػا الميػػداف حفػػ  المػػوت عنددػػذ "أعػػاد البػػوليس النظػػاـ" فمامػػا. وُرػػِمب عػػف انفواشػػات مماثمػػة فػػا مػػدف هػػانجزاو  نػػانجبيغ  

 (71زنجزاو  كمن  وجويان  وف  مقاطكات أنهو  وجوانكر .)

فػا فمػؾ المحظػات. لقػد وىكػت أحػداث بكػيف عمػ  بكػد أىػؿ  ويمكننا فقط ف ميف مقدار الرعب دا ؿ صووؼ الطبقػة الحاكمػة
وحيػث كػاف مػاو يرىػد عمػ  رػرير المػوت. وأرػرع هػػؤ    -مػف ميػؿ مػف الحػا المومػؽ فػا المدينػة حيػث كػاف كبػار الحكػاـ يكي ػوف 

ػؿ ديػن  زيػاو بيػن  مرػدولية ال ػوب وفػـ  مكػا فػا الحػاؿ. وبػدأ ىمػب  الحكاـ بإحكاـ الطريؽ أماـ هذا ال طر القػادـ مػف ال ػوارع. ُحمد
 ألؼ   ص مف بكيف وحدها. 755وارب النطاؽ ُىِبَض فيا عم  أكثر مف 

ولكف محاولة  مب زين  زياو بن  كانت ذات أثر ىصير جدا. فبوض النظر عف احفماؿ أف يكوف هو الػذي نظػـ ال ػوب أـ 
مػػػػاو  المجموعػػػػة المكروفػػػػة بػػػػػ" عصػػػػابة     كػػػػاف مػػػػف الواشػػػػح أف المػػػػر هػػػػو فظػػػػاهرات جماهيريػػػػة لفأييػػػػداه وشػػػػد أىػػػػرب مكػػػػاونا

( ا رفنفاج الذي ارف مصفا مكظـ البيروىراطية هو شرورة رحيؿ هذا "الكصابة". ور ـ عػدـ  ػكبيفهـ عمػ  ااطػالؽ 71الربكة".)
ف حفػػ  بػػيف أكثػػر مؤيػػدي مػػاو ف ػػددا )ممػػف كػػانوا يكرفػػوف أف الرػػوينة فوػػرؽ عنػػدما يحػػدث ذلػػؾ( ف ػػبثت "الكصػػابة" بالرػػمطة فقػػط مػػ

 مات ماو. 7211 الؿ مراندة ماو. وف  ربفمبر 

بكد ذلؾ ب هر فـ القبض عم  "الكصابة" بالقوة وأعقب ذلؾ طقوس اادانةل لقد كػانوا عمػال  لمرأرػمالية الوربيػة منػذ أعػواـ  
الفػا بنوهػا  -دعايػة مكارشيف مف دديف لماو وكؿ ما كاف يمثما  بؿ ومردوليف عف كؿ جػرادـ الثػورة الثقافيػة. وعنددػذ فحولػت آلػة ال

 إل  رالح شدهـ  إذ ُوجا إليهـ وابال  مف الكاذيب وا ففرا ات. -أثنا  الثورة الثقافية وارف دموها بكنؼ شد أعدادهـ

لقػػد ارػػف دمت صػػحيوة ال ػػكب اليوميػػة الررػػمية نوػػس الموػػة "…وىػػد اعفػػرؼ أحػػد المػػاوييف الكنػػدييف مػػدافكا  عػػف ا عفقػػاؿل 
كما فكمت ادانة دين  زياو بن  ىبؿ ذلؾ بأ هر ىميمة  ويمكف أف ُيكَذر ال  ص الذي يكفقػد أف المقػا ت  لوصؼ الربكة وجرادمهـ

 (71كانت أحيانا مجرد إعادة كاممة مب الفويير المنارب فا الرما  لمراعاة الفوير فا الظروؼ".)

بقيػادة ديػن  زيػاو بػن  لوػرض رػيطرفهـ عمػ   وبموت ماو واعفقاؿ أىرب مؤيديا  أصبح المرػرح  اليػا أمػاـ فرىػة " الفحػديث"
كػػاف ديػػن  ىػػد أزاؿ المكارشػػة الوكالػػة المفبقيػػة وبػػدأ بطريقػػة منظمػػة فػػا هػػدـ ارػػفرافيجية  7211الطبقػػة الحاكمػػة ككػػؿ. وبحمػػوؿ عػػاـ 

"ا ػفراكية الرػوؽ" ماو ا ىفصادية. فـ الف ما عف اىفصاد الحصار فا مصمحة ا نوفػاح عمػ  الرأرػمالية الوربيػة واليابانيػة وفطػوير 
 كالطريؽ الوحيد لجذب الصيف  ارج الركود والوقر الذيف  موهما ماو.
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  الصين منذ ماوالصين منذ ماو

أرارػػا لنػػا لػػـ يكػػف لػػد  أي فريػػؽ آ ػػر ارػػفرافيجية مفمارػػكة يطرحهػػا.  7211وصػػؿ " المحػػدثوف" إلػػ  الرػػمطة فػػا أوا ػػر 
 حركة حادط الديمقراطية". -فا ال وارع ولكف كاف فوىيت انفصارهـ ذا عالىة وثيقة بحركة مكارشة أ ر  

  وكاف بكشػهـ عمػ  عالىػة بمجموعػات ىديمػة مػف 7211أرس هذا الحركة مجموعة صويرة مف المكارشيف بكد انفواشة 
والػذيف بػد وا  7219 -12الحرس الحمر. كانوا يهدفوف إل  إيجاد ىاعدة جماهيرية لد  ال باب الذيف كانوا ىػد أررػموا لمريػؼ بػيف 

اآل ؼ  ػ ص مػف هػؤ   فػا بكػيف وحػدها ينػاموف فػا  75كاف هناؾ حػوالا  7211وف فا ررية إل  المدف. وبحموؿ أوا ر يكود
 ال وارع ويكي وف مف  الؿ الفروؿ والررىة والدعارة.

لػػـ يكػػف لػػد  الن ػػطيف فحميػػؿ ريارػػا منظػػور وكانػػت ا  فالفػػات بيػػنهـ كبيػػرة ر ػػـ أنػػا نػػادرا مػػا عبػػر عنهػػا بصػػراحة  بنػػوا 
عادة حقوؽ كؿ مػف ُرػجنوا أثنػا  الثػورة الثقافيػة   الحركة حوؿ مجموعة مف المطالب الكامةل المزيد مف الديمقراطية  إطالؽ رراح وار

نها  الرىابة. وبالفالا أيدوا دوف فحوػظ ديػن  زيػاو بػن  فػا حربػا شػد بقايػا المػاوييف  7211طرد كؿ المردوليف عف ىمب انفواشة  وار
ا رػػاند الن ػػطوف ديػػن  لػػـ يكونػػوا مرػػفكديف لمجمػػوس رػػاكنيف وفركػػا يوكػػؿ الموشػػوع بػػد  مػػنهـ. فمنػػذ بدايػػة المف ػػدديف  ولكػػف بينمػػ

مطالػػب فوافقػػت مػػب الهجػػـو الػػذي كػػاف المحػػدثوف  -ظهػػرت اآل ؼ مػػف الممصػػقات فػػا بكػػيف ومػػدف أ ػػر  فرفػػب مطالبهػػا  7211
الطبقػػة الحاكمػػة  ولكػػف بػػدا واشػػحا أيشػػا أف الكثيػػر مػػف ي ػػنونا. وبػػدا واشػػحا أف الحركػػة  ىػػت فأييػػدا شػػمنيا مػػف بكػػض أعشػػا  

 الن طيف اعفبروا مطالبهـ ك طوات أول  فقط فا عممية فحويؿ أورب لممجفمب الصينا.

. 7211أثنا  اجفماع القيادة الكميا الفا وافقت عم  صكود المحػدثيف لمرػمطة فػـ ااعػالف عػف فوييػر الموىػؼ مػف انفواشػة 
ليال إيجابيا عم  الكرا ال ػكبا لػػ "عصػابة الربكػة". وب ػكؿ طبيكػا فشػاعؼ عػدد الممصػقات عػدة مػرات اآلف اعفبرت ا نفواشة د

أثنا  ا جفماع. وبكد إعالف القيادة بدأت الحركة عمنا فا الفنظيـ بورب ورط بكيف. وأصػبح "حػادط الديمقراطيػة" فػا منفصػؼ هػذا 
 ثقافة.المنطقة راحة لنقا ات   ففوىؼ فا الريارة والوف وال

وررعاف ما فكدت حرية الحػديث دوف ال ػوؼ مػف ا عفقػاؿ والػفكطش لألفكػار والحاجػة لرػماع الحقيقػة عػف العػواـ الك ػرة 
كػؿ المػدف الكبيػرة.  كانػت الك ػرات مػف المجػالت المطبوعػة يػدويا ففػداوؿ فػا 7212الرابقة مجاؿ ممصقات الحادط. وبحموؿ ربيػب 

ف النقػاش إلػ  الوكػؿ ونظمػت المظػاهرات لمطالبػة الدولػة بػالفحرؾ  اصػة فػا مرػألة هػؤ   ومب زيادة الفحػريض فحػرؾ الن ػطوف مػ
مػػػوا لمريػػػؼ. وكممػػػا فجاهمػػػت الرػػػمطات المطالػػػب كبػػػرت المظػػػاهرات وأصػػػبحت أكثػػػر راديكاليػػػة وانف ػػػرت مػػػف بكػػػيف لممػػػدف  الػػػذيف ُرحد

 ال ر .

مػؽ ا شػطرابات" وفحػدد نورػها لمناى ػة الموشػوعات كاف رد فكؿ دين  زياو بن  هػو المطالبػة بػأف ففوىػؼ الحركػة عػف "  
اآلنية. وردا عم  ذلؾ كفب و  جينج ين   محرر أحد أهـ المجالت فا الحركةل "هؿ يريد ديػن  زيػاو بػن  الديمقراطيػةح    إنػا   

ل ػوب الػذيف يجػب كأفكػاؿ مثيػري ا… يريدها. إنا  ير ىادر عم  فهـ بؤس عامة ال كب. إنا يصؼ النشاؿ مف أجؿ الديمقراطيػة
ىمكهـ. فالمجو  لمثؿ فمؾ الراليب لمفكامؿ مب مف ينفقدوف الريارات ا جفماعية ويطالبوف بػالفطور ا جفمػاعا يرينػا أف الحكومػة 

 (71 ادوة جدا مف هذا الحركة ال كبية".)
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ا يطػالبوف بػاافراج عنػا. وبكد أربوعيف أثبفت الحكومة صحة كالـ و  باعفقالا ثـ اعفقاؿ أعشػا  آ ػريف فػا الحركػة ذهبػو 
ه وأعمنت الحكومة أنها رفحفمؿ الحركة طالما بقيت شمف الحدود الفػا ررػمفها الدولػة. بالنرػبة لػدين  زيػاو 7212زاد القمب  الؿ 

بػػن  كانػػت الحركػػة ىػػد أدت مهمفهػػا  ولكنػػا كػػاف  يػػر را ػػب فػػا ف ػػويا صػػورفا أمػػاـ الكػػالـ كميبرالػػا بػػالفحوؿ إلػػ  ريارػػة القبشػػة 
 دية بررعة.الحدي

فـ منب كػؿ ممصػقات الحػادط ون ػر المجػالت  7215إ  أف الحركة رفشت أف ف فوا أو أف فوكؿ كما ىيؿ لها. وفا بداية 
ولػػـ يكػػرؼ فقػػط الن ػػطوف كيػػؼ يبقػػوف فػػا الن ػػاط الرػػري  بػػؿ ارػػفطاعوا أف يورػػكوا مػػف فنظػػيمهـ وفػػأثيرهـ. وفػػا  ه يػػر الررػػمية

مجمػػػة  يػػػر ررػػػمية فػػػا حػػػوانجزو. و ػػػهد ال ػػػهر الفػػػالا مظػػػاهرفيف طالبيفػػػيف  15ر مػػػف عقػػػد اجفمػػػاع لممثمػػػا أكثػػػ 7215رػػػبفمبر 
بػػدأت فظهػػر  7217مهمفػػيف. وبكػػد صػػكود منظمػػة الفشػػامف فػػا بولنػػدا فحولػػت أجػػزا  مػػف الحركػػة لفنظػػيـ عمػػاؿ المصػػانب. بحمػػوؿ 

مػػر كثيػػرا فمقػػد بػػدأت حممػػة فصػػوية فقػػارير عػػف نقابػػات عماليػػة  يػػر ررػػمية فػػا مػػدف  ػػنوهاي و ووهػػاف و زيػػاف. ولػػـ يطػػؿ بهػػـ الك
 .7213ش مة دمرت الحركة فا 

وأعمف عف حممة الفصوية عم  أنها حممة شد "ال وب" وهو فكبير عاـ يوط  كؿ  ػئ مػف المكارشػة الريارػية إلػ  جػرادـ 
امات هػػو أصػػبح مكػػدؿ ااعػػد -7213وبحمػػوؿ أ رػػطس  -فػػزادت ااعػػدامات الكمنيػػة والفرحيػػؿ الجمػػاعا ل ػػباب الكمػػاؿ  .عاديػػة

عمميػػة إعػػداـ يوميػػة فػػا بكػػيف وحػػدها. ولػػـ فكػػط أرىػػاـ عػػف الوفيػػات بااعػػداـ ولكػػف الواشػػح أف الػػرىـ ىػػد د ػػؿ فػػا عػػداد ع ػػرات 
 اآل ؼ. 

كاف حكاـ الصيف الجدد يرفطيكوف فدمير الحركة  ولكنهـ لـ يرػفطيكوا محػو ظػروؼ الوقػر واليػأس الفػا أممػت ىيامهػا. كمػا 
لفقريمات الموجودة فا أوراط الحزب الحاكـ مما ففح مجا  لممكارشػيف لكػا يفحركػوا. ارػفطاعت حركػة لـ يرفطيكوا الف ما عف ا

بػػيف المحػػدثيف وبػػيف مؤيػػدي مػػاو. وبحمػػوؿ  7211"حػػادط الديمقراطيػػة" أف فنمػػو برػػبب ا نقرػػامات فػػا دا ػػؿ الطبقػػة الحاكمػػة فػػا 
 هرت الفناىشات فا الريارات ا ىفصادية إل  الراحة.بدأت انقرامات أ ر  فظهر بيف المحدثيف أنورهـ حينما ظ 7217

بدأ "المحدثوف" برنامجا طموحا لفحويػؿ ا ىفصػاد الصػينا  وهػدؼ البرنػام  إلػ  مشػاعوة اانفػاج الزراعػا  7211فا عاـ 
عة والفكنولوجيػا . وكاف هناؾ مكونيف رديرييف لهػذا ا رػفرافيجيةه الوؿ كػاف ا رػفيراد الكامػؿ لمصػنا9555والصناعا بحموؿ عاـ 

وذلػػؾ لفقميػػؿ رػػيطرة  وذلػػؾ لمفومػػب الرػػريب عمػػ  الف مػػؼ الفكنولػػوجا الصػػينا. الثػػانا كػػاف إعػػادة بنػػا  ا ىفصػػاد الػػدا ما بالفػػدري 
 الدولة عم  اانفاج وا رفثمار  وارفبدالها بفأثير "ىو  الروؽ" لجكؿ ا ىفصاد فنافريا فا مجمما.

. وكاف الربب الرديرا فا ذلؾ هو اكف اؼ الطبقػة -ا رفيراد الصناعا -المكوف الوؿ ومنذ أوادؿ الثمانينات ىمت أهمية 
الحاكمػػة فػػا الكديػػد مػػف المنارػػبات أنهػػا  يػػر ىػػادرة عمػػ  فوطيػػة فكػػاليؼ اآل ت الجديػػدة الفػػا فكاىػػدت عمػػ   ػػرادها. كانػػت هنػػاؾ 

فركػت كػؿ جولػة مػف الف ويشػات عػددا مػف . و 7211و  7213و  7215-7212ف ويشات كبيرة فا الم فريات مف ال ػارج فػا 
الم ػػروعات نصػػؼ مبنػػ  ونصػػؼ مهجػػور وكػػؿ مػػف هػػذا الحػػا ت كانػػت فكنػػ  أف الرأرػػمالييف الوػػربييف واليابػػانييف يػػزداد ىمقهػػـ إزا  

 فمؾ الم روعات.

ة فػا اانفػاج كاف محور ا هفماـ هو فطوير ما يرم  بػ"ا فراكية الرػوؽ". أدت هػذا الريارػات بػدوف  ػؾ إلػ  زيػادات كبيػر 
. ولكػػف كممػػا مشػػت الطبقػػة الحاكمػػة فػػا هػػذا ا رػػفرافيجية أصػػبح واشػػحا أنهػػا ىػػد 7292وأعمػػ  مكػػد ت لمنمػػو ا ىفصػػادي منػػذ 

 .ارفبدلت مجموعة مف الم اكؿ الفا   حؿ لها بمجموعة أ ر 
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طػػت كػػؿ الػػبالد. وفػػـ إلوػػا  و  7211فػػا البدايػػة ُرػػجؿ أهػػـ فقػػدـ فػػا الزراعػػة بريارػػة "مرػػدولية المنػػزؿ" والػػذي بػػدأت فػػا 
ال ػػكاؿ الجماعيػػة القديمػػة. فػػا محػػؿ ذلػػؾ حصػػمت كػػؿ أرػػرة عمػػ  ىطكػػة أرض يزرعػػوف عميهػػا مػػا ي ػػا وف. ويفكاىػػدوف مػػب الدولػػة 

 ليوردوا كمية محدودة فا  كؿ شرادب والباىا هو ممكهـ يرفهمكونا أو يبيكونا فا الروؽ الحرة. 

% بينمػػػا 15زاد النػػػاف  بػػػأكثر مػػػف  7213و  7211نفػػػاج واانفاجيػػػة. فبػػػيف وكانػػػت النفيجػػػة زيػػػادة شػػػ مة فػػػا كػػػؿ مػػػف اا
مفورط الد وؿ. ومكظـ هذا الد ؿ الزادد ذهب إل  فطػوير الصػناعات الريويػة الفػا ارػف دمت كػؿ مػف فػرؾ  -أو أكثر -فشاعؼ 

 بدوف أرض.

مر الػػػد وؿ الزادػػػدة فػػػا الماكينػػػات ولكػػػف دفػػػب الوالحػػػوف الػػػثمف  اليػػػا  مػػػف أجػػػؿ فمػػػؾ المكارػػػب. كانػػػت نيػػػة الدولػػػة أف فرػػػفث
الزراعية  وم روعات الري والرماد  وما  ابا ذلؾ  وبالفالا ين وض المقدار الػذي فرػفثمرا الدولػة فػا الزراعػة. ولكػف صػور حجػـ 
مكظػػػػـ القطػػػػب الزراعيػػػػة يجكػػػػؿ مثػػػػؿ هػػػػذا ا رػػػػفثمار أمػػػػرا  يػػػػر اىفصػػػػادي بػػػػالمرة. واآلف أصػػػػبحت الرض الفػػػػا ُفحػػػػرث أو فجنػػػػ  

   وان وض أيشا ارف داـ الري والرمدة الكيماوية.7211كينات أىؿ مف فمؾ فا بالما

أي جا ت الزيادة فا الناف  بالكامػؿ مػف فالحػيف المثقمػيف بكمػؿ أكثػر بكثيػر ممػا اعفػادوا  ممػا عنػ  أف مكػد ت نمػو أوادػؿ 
عة واارػكاف بػد  مػف الزراعػةه أنػا لػو ركػدت الثمانينات كاف   يمكػف الحوػاظ عميهػا. وعنػ  ا رػف داـ المفزايػد لػألرض فػا الصػنا

 مكد ت النمو ريهبط الناف  رريكا.

فمقػػد ذهػػب الطبػػا  لمكمػػؿ فػػا  -أمػػا الفكموػػة ا جفماعيػػة فهػػا أرػػوأ. فمػػيس لػػد  مكظػػـ القػػر  اآلف أي نظػػاـ فػػأميف صػػحا 
 7211الرض. و هبطػػت بػػيف عػػاما  المػػدف  وهػػبط مرػػفو  الفكمػػيـ لحػػد موػػزع حيػػث ي ػػرج الهػػالا أطوػػالهـ مػػف المػػدارس ليكممػػوا

 ( وبالطبب فإف أرىاـ القيد أعم  مف عدد الذيف يواظبوف بالوكؿ.72% )35% إل  91مكد ت ىيد المدارس الثانوية مف  7213و

 25 -15وفكرض وشب النرا  فا الريؼ لفدهور مماثؿ. ففحت نظاـ زراعة الرض جماعيا ور ـ أف أجور النرا  كانت 
الرجاؿ كاف لد  النرا  عم  الىؿ نظريا د ػال مرػفقال )ر ػـ أنػا فػا الواىػب كػاف يػدفب لمػزوج أو لالبػف الكبػر(. % فقط مف أجور 

إف النظػػػاـ …… اآلف حفػػػ  هػػػذا ا رػػػفقالؿ المحػػػدود ىػػػد انفهػػػ   وكمػػػا كفػػػب أحػػػد المف صصػػػيف فػػػا  ػػػدوف المػػػرأة عػػػف الصػػػيفل " 
بػػؿ فحػػررهـ فػػا مواجهػػة ورػػادؿ اانفػػاج. اآلف بػػد  مػػف أف فػػذهب المػػرأة ا ىفصػػادي الجديػػد فػػا الريػػؼ يكيػػد النرػػا  إلػػ  وشػػب مػػا ى

ذا مػا  لقادد فريؽ الكمؿ لفحصؿ عم  جدولها فكوف المرأة فحت إ راؼ الذكر الرارا لبيفها. ريقرر هو مف  فكمؿ وكيؼ فكمػؿ وار
 (95كاف يمكنها أ ذ بكض الوىت لمراحة".)

لوجػوة بػيف ال نيػا  والوقػرا  فػا القػر . ولف النمػو ىػد اعفمػد بالكامػؿ فقريبػا عمػ  أ يرا   هد النظاـ الجديد زيادة كبيرة فػا ا
الكمؿ ال د بد  مف الزيادة فا ا رفثمار فإف المناطؽ الفا ا فنت ها الفا بدأت بظروؼ طبيكية جيدة ومرفو  عػاؿ نرػبيا مػف 

حيث فوجػد مرػفويات مكي ػية أعمػ   -فا الصيف حاليا ا رفثمار. وفكد أجزا  مف مقاطكات زيان  و جيانجس مف أ ن  المناطؽ 
بكثير مف المدف. ولكف فا المناطؽ الفقر والكثر ف موا لـ يحدث فوير يذكر. ور ـ أنا يمكف القوؿ بأف الكؿ عموما فا المنػاطؽ 

 .الوقيرة فقير إ  أف الككس ليس صحيحا. فحف  فا أكثر المناطؽ نجاحا مازالت هناؾ جيوب كبيرة لموقر

مثػػؿ فمػػؾ الوػػروؽ هػػا الفػػا فقمػػؽ الدولػػة لنهػػا واشػػحة جػػدا لأل ػػ اص الػػذيف يكػػانوف منهػػا ومػػب ذلػػؾ فػػإف رد فكػػؿ الطبقػػة 
وكما ىاؿ أحد المردوليف الكبار ل" إف فحقيػؽ الثػرا  الكػاـ   يكنػ  أف الكػؿ ريصػبح مرفاحػا ماديػا فػا نوػس  ممثميها الحاكمة هو رد
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فالػػدروس الفاري يػػة ف برنػػا أف الرػػكا ورا  الونػػ  المفرػػاوي لمكػػؿ فػػا نوػػس الوىػػت يػػؤد  إلػػ   الوىػػت أو رػػيفمفب بػػنوس درجػػة النوػػوذ
 (97فهديد المراواة  والوقر الكاـ".)

إ  أف نجاح " نظاـ المردولية" هو بالشبط الذي أر ـ الطبقة الحاكمة عم  إعادة النظر ب كؿ مفكرر فػا هػذا الريارػات. 
% رػنويا( مؤديػة إلػ  95)بمكػدؿ وصػؿ  7211كمػت فكمهػا كانػت أرػكار الوػذا  فرفوػب بثبػات منػذ فبالفحديد لف "ىو  الرػوؽ" ىػد ف

شووط ش مة عم  الجور. واشطرت الطبقة الحاكمة إل  إعطا  زيادات كبيرة فػا الجػور وبطريقػة جنونيػة لفػواز  رػرعة زيػادة 
بقػػة الحاكمػػة   فرػػفطيب أف فوكػػؿ  ػػئ لفػػفحكـ فػػا زيػػادة الفشػػ ـ. ولف مكظػػـ أنػػواع الطكػػاـ فبػػاع اآلف فػػا الرػػواؽ الحػػرة فػػإف الط

 أركار الطكاـ.

  مرة أ ر  7219وأكثر مف ذلؾ فإف المنف  مف الذرة )الفا ما فزاؿ الطكاـ الرارا فا الصيف( ىد هبط ذروة إنفاجا فا 
يؿ ال ػػػػر  ) اصػػػػة المحاصػػػػيؿ بالفحديػػػػد برػػػػبب ا رػػػػفرافيجية المفبكػػػػة. فػػػػالوالحيف فحولػػػػوا عػػػػف إنفػػػػاج الػػػػذرة لف أرػػػػكار المحاصػػػػ

اشػػطرت الدولػػة لفقػػديـ دعػػـ كبيػػر  7211"الصػػناعية"" مثػػؿ القطػػف والفبػػغ والجػػوت( كانػػت ومػػا فػػزاؿ أعمػػ  مػػف أرػػكار الػػذرة. فػػا 
لزارعػػا الػػذرة فوػػا الكػػاـ الفػػالا هبطػػت كميػػة الرض الم صصػػة لزراعػػة الػػذرة فػػا ع ػػرة مقاطكػػات.   يمكػػف أف فحػػؿ الم ػػكمة إ  

وهػو بالشػبط عكػس مػا كػاف الموػروض أف فحققػا ااصػالحات  -دض الدولة وبالفالا ف ويض ا رفثمار الصناعا عم  حراب فا
 الزراعية.

فإذا كانت م اكؿ الزراعة ها الركود  فإف م اكؿ الصناعة ها النمو الرريب جدا. منذ أوادؿ الثمانينات أعط  الكثيػر مػف 
عادة  ارفثمارها كما يرونا مناربا. كانت النفيجة هػا مكػدؿ نمػو صػناعا ىػو  ومفصػاعد مديري المصانب حؽ ا حفواظ بأرباحهـ وار

 جا ت الزيادة فا المنف  مراوية لممنف  الكم  لكوريا الجنوبية فا فمؾ العواـ. 7211و  7213 بثبات. فوا عاما

الطاىػػة  النقػػؿ  ات فػػاولكػػف فقػػدـ مكػػدؿ النمػػو أعمػػ  بكثيػػر مػػف الػػذي كانػػت فرػػمح بػػا  طػػة الدولػػة  وأد  ذلػػؾ إلػػ  نقوصػػ
والمواد ال اـ )وبالفالا إل  فاىد ش ـ(. وفش ـ الكجز فا ميزاف المدفوعات لف الواردات كانت فنمو أررع بكثير مف الصادرات. 

% وفراجكػػػت الطبقػػػة 1% بينمػػػا لػػػـ فكػػف فرػػػمح ميزانيػػػة ال طػػػة ال مرػػػية إ  بػػػػ 71وصػػػؿ مكػػػدؿ النمػػػو الصػػػناعا  7211وبحمػػوؿ 
وطالبػت بمكػد ت نمػو واىكيػة.  -فمؾ القيػود الفػا كانػت ىػد أزالهػا ىبػؿ ىميػؿ–لكثير مف القيود عم  مديري المصانب الحاكمة مكيدة ا

أظهػرت أف كػال مػف النمػو وا رػفثمار ظػال أعمػ  بكثيػر مػف المرػفويات  7211ور ـ أف هذا الفدبير نجح لكػدة  ػهور إ  أف أرىػاـ 
 فنا الحاشر.الم طط لها ومازالت الم كمة كما ها حف  وى

الرػػبب الرارػػا لػػذلؾ هػػو أف الدولػػة المركزيػػة فقػػدت الرػػيطرة عمػػ  جػػيش صػػوار المرػػدوليف الػػذيف يػػديروف ا ىفصػػاد عمػػ  
أراس يوما. ويكد ارفثمار الدولة مف ميزانيفها أىؿ مف نصػؼ إجمػالا ا رػفثمارات. يصػنب المػديروف والمرػدولوف المحميػوف الػذيف 

القػػػرارات عمػػػ  أرػػػاس مصػػػالحهـ ال اصػػػة )والمفكارشػػػة(  ولػػػيس عمػػػ  أرػػػاس مصػػػالح الطبقػػػة  يرػػػيطروف عمػػػ  مكظػػػـ ا رػػػفثمار
الحاكمة ككؿ. ويجد هذا الفنػاىض أحػد الفكبيػرات عنػا فػا المجػاؿ المكػروؼ بػػ "الجريمػة ا ىفصػادية" أي المماررػات الفجاريػة  يػر 

بػػا  الػػذي ىطػػب الكهربػػا  مػػف المرػػرح المحمػػا القانونيػػة. أىميػػة مػػف فمػػؾ هػػا حػػا ت ج ػػب   صػػا محػػض مثػػؿ مػػدير  ػػركة الكهر 
لػرفض إعطادػػا فػػذاكر مجانيػػةه أو مػدير الوػػاز الػػذي كػػاف يػػدير  طػا لحرػػابا ال ػػاص مػػف  طػوط ال ػػركة. الوالبيػػة الكظمػػ   عمػػ  

كاف مكدؿ أولوية حافز الربح ممفدا إل  نهايفا المنطقية. فإذا  -عكس ذلؾ  ها حا ت فطبيؽ مبدع  رفرافيجية "ا فراكية الروؽ"
الربح مف ارفيراد الفميوزيونات الممونة المهربة أعم  مف إنفاج الراديوهات )وهذا ها الحقيقة( فريوكؿ ذلػؾ المػديروف الػذيف يكفقػدوف 
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أنا يمكنهـ فأميف الكممية بوض النظر عف الفقنيات مثؿ القانوف )أو المصمحة القومية(. المنطػؽ هنػا مفرػؽ  لكنػا منطػؽ يجػب أف 
 دولة المركزية إذا كانت فريد ا حفواظ بالريطرة عم  ا ىفصاد.فحاربا ال

وعندما وصمت الم كمة إل  مرفو  وبادا فا أوادؿ الثمانينػات هجمػت عميهػا الطبقػة الحاكمػة برمرػمة مػف ا عػدامات الفػا 
يفشػػػح أنهػػػا " جػػػرادـ روج عنهػػػا دعاديػػػا ب ػػػكؿ كبيػػػر. ودب الرعػػػب فػػػا ىمػػػوب مػػػديري المصػػػانب وابفكػػػدوا أيشػػػا عػػػف أيػػػة ابفكػػػارات 

اىفصادية". ومب هدو  الحممة ررعاف ما عادت الم ػكمة وفبػب ذلػؾ المزيػد مػف الزمػات بػيف الوىػت واآل ػر. إ  أنهػا   فرػفطيب أف 
 فزيؿ الم ػكمة بػؿ رػفبق  الوطػا  عميهػا لوفػرة مػا. ولف الطبقػة الحاكمػة   يمكنهػا أف فثػؽ بكػد اآلف بالبيروىراطيػة المحميػة   يمكنهػا

و اصػة زيػادة -أكثر أف ففحمؿ ا فرابها. فال يمكف فنويذ الفويرات المطموبػة لجكػؿ الصػناعة الصػينية منافرػة فػا ا ىفصػاد الكػالما
 إ  بوارطة هؤ   المردوليف. -اانفاجية وف ويض فكاليؼ ىوة الكمؿ

% مػػػف 95لوىػػػت الحػػالا فكمػػػؿ حػػوالا عمميػػة الفوييػػر فمػػػؾ رػػفكوف مكموػػػة لموايػػة. بالنرػػػبة لمطبقػػة الكاممػػة الصػػػينية. فوػػا ا
المصانب ب رارة. وبربب البطالة المقنكة فكفبر كػؿ المصػانب "مزدحمػة لموايػة" مقارنػة بالمرػفويات الكالميػة. فمرفػب اانفاجيػة والػربح 

يػوف مم 71ىػاؿ ل" ريصػبح  7211لممرفويات المطموبة يجب طرد الكمػاؿ عمػ  نطػاؽ وارػب وطبقػا لفقػدير أعطػاا وزيػر الكمػؿ فػا 
( وهذا ي كؿ ردس الطبقة الكاممػة المدنيػة 99  ص عمالة زاددة فا ال ركات الفا فممكها الدولة  الؿ العواـ ال مرة القادمة".)

 فقريبا.

ومػػب ذلػػؾ رػػيف ط  هجػػـو الطبقػػة الحاكمػػة الطػػرد الوارػػب النطػػاؽ بكثيػػر. فهػػـ يهػػدفوف لفوييػػر ظػػروؼ الكمػػؿ جوهريػػا بإلوػػا  
د ػػاؿ  "عقػػود المرػػدوليف"  حيػػث رػػيرفبط الجػػر مبا ػػرة باانفػػاج ورػػيطرد الكمػػاؿ المن وشػػو اانفاجيػػة. أمػػا كػػؿ حػػؽ الكمػػؿ لألبػػد وار

ال ػػدمات المكي ػػية الفػػا فػػدفكها المصػػانب لمكمػػاؿ )والفػػا فوػػوؽ مفورػػط الجػػر الرػػنوي( فرػػفمو  كمػػا رػػيمو  كػػؿ دعػػـ مػػف الدولػػة 
 الورامات"لركار الطكاـ وفكاليؼ اانفاج. إنا الوىوؼ عم  ىدميهـ ب

ولكف الوجوة بيف النظرية والفطبيؽ كبيرة. فبػر ـ أف فمػؾ الفكػار مفداولػة منػذ أوادػؿ الثمانينػات فمقػد فحركػت الطبقػة الحاكمػة 
فالمنػاخ فػا ا ىفصػاد  -بحذر  ديد فقػط لمكرففهػا الجيػدة جػدا بالم ػاطر المفشػمنة. ولكػنهـ أيشػا واعػوف بم ػاطر المكػب بالوىػت 

ل ػمولية  أف ينافروا  يزداد   ونة. وكمما أجموا هجومهـ كمما ف مووا أكثر فا المنافرة وبالفػالا رػفزيد الحاجػةالكالما  حيث يجب 
 الهجـو عم  الطبقة الكاممة.

بربب كؿ نفاد  ارفرافيجية "الفحديث" فمؾ والفػا لػـ فكػف فػا النيػة.  7217ظهر ان قاؽ عميؽ فا صووؼ "المحدثيف" منذ 
حػػػػوؿ طبيكػػػة ورػػػػرعة وافجػػػػاا ا رػػػػفثمارات كمهػػػا إ  أف هػػػػذا لػػػػيس ان ػػػػقاىا بػػػيف مجمػػػػوعفيف مػػػػف المبػػػػادئ فػػػال الؼ الجػػػػوهري هنػػػػا 

 المفكارشة والواشحة والمكرفة ب كؿ جيده بؿ هو انككاس لممكشمة الرارية الفا فواجا الطبقة الحاكمة. 

نػػا يجػػب أف فككػػس رػػرعة النمػػو أ -كمػػا أصػػبح يطمػػؽ عمػػ  مكارشػػا ديػػن  زيػػاو بػػن –ويػػد  المػػر بالنرػػبة "لممحػػافظيف" 
ا ىفصادي ف مػؼ الصػيف حيػث فركػز الدولػة عمػ  فطػوير منػاطؽ رديرػية. ويجػب أف فشػمف رػرعة النمػو احفوػاظ الطبقػة الحاكمػة 

 بوجهة وفطوير ا ىفصاد. فرمطفهـ فرفكز فوؽ كؿ  ئ عم  فمؾ الريطرة الفا لو  رروها  فما الذي ريفبق  مف رمطفهـح

يوجػػد لمكارشػػػيهـ إجابػػة برػػػيطة عميػػا  إنهػػػـ ي ػػيروف بػػد  مػػػف ذلػػؾ إلػػػ  الحاجػػة لممنافرػػػة فػػا الرػػػوؽ إنػػا رػػؤاؿ جيػػػد و  
الكالما. فمقد فركت رنوات ريطرة الدولة فا عهد ماو الصيف مف موة عف بػاىا الػدوؿ  ويمكػف فقػط بدرجػة أكبػر مػف الالمركزيػة و 
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هػو  -نافرة  و رػارة ىػدر مػف الرػيطرة عمػ  رػرعة النمػو ا ىفصػادي "ا فراكية الروؽ" إعطا  ا ىفصاد الحركية الفا يحفاجها لمم
 أثر جانبا مؤرؼ ولكف البديؿ أروأ بكثير.

المجموعة الول  فقوؿ أنا فا الحقيقة يجػب أف يػفكمـ ا ىفصػاد الصػينا الم ػا ىبػؿ أف يرػفطيب الجػري حفػ  يحػافظ عمػ  
كالميػػة فممػػ  أنػػا يجػػب أف يػػفكمـ ا ىفصػػاد الجػػري ىبػػؿ أف يرػػفطيب الم ػػا فوازنػػا. وفػػرد المجموعػػة الثانيػػة بػػأف مفطمبػػات المنافرػػة ال

حفػػ  ولػػو كػػاف يكنػػ  ذلػػؾ الرػػقوط كثيػػرا . و  يمكػػف حرػػـ الجػػدؿ بإحػػد  الطػػريقفيف لف المجمػػوعفيف مصػػيبفيف فػػا اا ػػارة لمقيػػود 
 المنافرة الكالمية   يمكف حمها. المادية عم  أفكالهـ. إف الفناىض بيف ىدرات ا ىفصاد الصينا والمفطمبات الفا فورشها

انفقػػاؿ الفركيػػز فػػا الريارػػة ا ىفصػػادية مػػف الالمركزيػػة لمف طػػيط وثػػـ الالمركزيػػة مػػرة  7219بالفػػالا  ػػهدت العػػواـ منػػذ 
أ ر  وهكذا حرػب كػوف الولويػة فػا ارػفكادة الرػيطرة أو النمػو وف ػجيكا. أشػاؼ هػذا الفنقػؿ أو الفوييػر المزيػد إلػ  عػدـ ارػفقرار 
ا ىفصػػػاد والشػػػكؼ الػػػذي أصػػػاب رػػػيطرة الطبقػػػة الحاكمػػػة عمػػػ  مكػػػدؿ النمػػػو  ومػػػب ازديػػػاد صػػػكوبة فقريػػػر ا  فيػػػارات أصػػػبحت 

 ا ن قاىات دا ؿ الطبقة أعمؽ بكثير.

طوت ا ن قاىات عم  الرطح. فمقد هوجـ دين  زياو بن  مػف ىبػؿ ا ىفصػادي ال ػهير ف ػيف يػوؿ برػبب طريقػة  7211فا 
وبربب الوراد المفو ا بيف المردوليف الصوار  والر ط المنف ػر بػيف  ػباب الكمػاؿ  ورػمطة اليابػاف ا ىفصػادية  إدارفا لالىفصاد 

 المفزايدة عم  الصيف.

وكما حدث كثيرا مف ىبؿ  أفػاح الظهػور الكمنػا لالنقرػامات دا ػؿ الطبقػة الحاكمػة مجػا  أمػاـ المكارشػة مػف أرػوؿ. ف ػهد 
لطمبة ل وارع بكيف  و ووهاف  وف نجدو شد الريطرة اليابانية عم  ا ىفصػاد  وبكػد ذلػؾ بأربكػة نزوؿ آ ؼ ا 7211 هر ربفمبر 

 هور نظـ الطمبة فا ف ينجيان  أوؿ احفجاج مف نوعا شد ا فبارات الصيف فا مجاؿ الرمحة النووية. فمقد كاف الحـر الجامكا 
 7211بيػػرة شػػد ظػػروؼ المكي ػػة إ  أنػػا فػػا مرػػيرات ف ممهػػا عػػدة احفجاجػػات فػػا مػػدف ك 7219فػػا حالػػة فحػػريض منػػذ صػػيؼ 

 ففحت طريقا جديدة فا م اطبة المرادؿ الريارية مبا رة.

وفـ رأب ا ن قاؽ دا ؿ الطبقة الحاكمة بررعة  وا فوت المراحة الفػا كانػت أمػاـ ا حفجاجػات. ولكػف مػب ف ػؿ ا ىفصػاد 
ؼ مػػػرة أ ػػػر  فػػػا الكػػػاـ الػػػذي فػػػالا. هػػػذا المػػػرة جػػػا ت حركػػػة فػػػا ا رػػػفجابة لمجهػػػودات إ شػػػاعا لرػػػمطة الدولػػػة ا ػػػفكؿ ال ػػػال

ا حفجاجات الفػا صػكدت كنفيجػة لالنقرػامات أكبػر بكثيػر وموجهػة أكثػر صػراحة شػد الطبقػة الحاكمػة وفورػكت لففجػاوز ىاعػدفها 
 الطالبية الصمية.

لمحػػافظيف" وفػدعو ببرػػاطة لفوييػػر فػا البػػد  كانػت المرػػيرات أمػػرا مروشػا فبػػدو كأنهػا هػػدفت لفأييػػد ديػن  زيػػاو بيػن  شػػد " ا
أرػػموب ا نف ابػػات المحميػػة. ولكػػف فػػا ظػػؿ الظػػروؼ فػػا الصػػيف فػػا ذلػػؾ الوىػػت فػػإف أي دعػػوة لمديمقراطيػػة هػػا ىنبمػػة موىوفػػة. 

كانػػت ىػػد كبػػرت ب ػػدة فػػا أفقهػػا. انشػػـ الكمػػاؿ لالحفجاجػػات  7211وبوصػػوؿ ا حفجاجػػات إلػػ   ػػنوها  فػػا منفصػػؼ ديرػػمبر 
ر أحػػػد الكمػػػاؿ مرارػػػؿ الوينن ػػػاؿ فػػػايمز أنػػػا  ػػػارؾ لف " رؤرػػػا ا يحصػػػموف عمػػػ  كػػػؿ الوادػػػدة مػػػف ااصػػػالح أ بػػػ -بأعػػػداد كبيػػػرة 

ألػػػؼ  15ا ىفصػػػادي بينمػػػا هػػػو   يحصػػػؿ عمػػػ   ػػػئ". ولمػػػدة  مرػػػة أيػػػاـ ظػػػؿ ورػػػط مدينػػػة  ػػػنوها  مومقػػػا بح ػػػود وصػػػمت إلػػػ  
   ص.
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وفػػ  بكػػيف لػػـ  .س نطػػاؽ  ػػنوها  فػػا أي منهػػامدينػػة أ ػػر  ر ػػـ أنهػػا لػػـ فكػػف عمػػ  نوػػ 71ووىكػػت احفجاجػػات مماثمػػة فػػا 
طالػب اعفقمػوا   ػفراكهـ فػا  91ي ػالؼ أرػبوع كامػؿ مػف المرػيرات حظػر الحكومػة لمفظػاهر فقػط  بػؿ أر مهػا عمػ  إطػالؽ رػراح 

 المريرات.

الفكامؿ مػب اهفزت الطبقة الحاكمة ب دة ولكدة أرابيب كاف واشحا لمكياف انقرامهـ حوؿ الطريقة الفا يجب أف يفبكوها فا 
الحركػػػة. ولكػػػف مػػػب انحرػػػار ا حفجاجػػػات بػػػدا أف الجنػػػاح " المحػػػافظ " ىػػػد أحػػػرز نصػػػرا وأر مػػػوا الرػػػكرفير الكػػػاـ لمحػػػزب ال ػػػيوعا 

عمػػ  ا رػػفقالة  و ػػنوا حممػػة شػػد "ا فجػػاا لميبراليػػة البرجوازيػػة"  7211الصػػينا الػػذي كػػاف يكفبػػر اليػػد اليمنػػ  لػػدين  زيػػاو بػػن  منػػذ 
نوفػػاح المحػػدود فػػا الحريػػة الثقافيػػة و الكاديميػػة لمكػػاميف المػػذيف رػػبقا. وفػػـ لمدولػػة ارػػفكادة هيمنفهػػا شػػد أي هجمػػت أيشػػا عمػػ  ا 

 فحد   حفكار الطبقة الحاكمة لألفكار.

الهـ مف ذلؾ أف ا حفجاجات كانت فكن  فأجيؿ عدد مف الهجمات عمػ  مرػفو  مكي ػة الكمػاؿ والفػا كػاف مقػررا لهػا فػا 
فا مػف أف يقمػد الكمػاؿ الطمبػة فيمػا فكمػوا. ولكػف البنػدوؿ ارفػد نحػو رػيطرة أكبػر لمطمبػة عمػ  كػؿ مػف المجفمػب أف فحدث  و  7211

بػدا أف المحػػافظيف كػانوا فػا موىػػب يرػمح لهػػـ بكرىمػة المزيػػد مػف الفويػػر  7211وا ىفصػاد. وحفػ  وىػػوع انفواشػة الفبػػت فػا أكفػػوبر 
 ا جفماعا.

ا هػػذا الصػػراع فػػإف الهجػػـو عمػػ  الطبقػػة الكاممػػة رػػيأفا عػػاجال أـ آجػػال عمػػ  رأس ولكػػف أيػػا كػػاف الجنػػاح الػػذي رينفصػػر فػػ
ولكػف كممػا فػـ فػأ ير الهجػـو كممػا كبػرت  -أجندفهـ. و  يمكف أف يكوف هناؾ شماف بأنا عندما يقب الهجـو فإف الكمػاؿ رػيقاوموف

 احفمالية هذا المقاومة.

ف الدولػة نجحػت فػا احفوادهػا ورػحقها فػإف أفكارهػا وآمالهػا بقيػت فػا لقد أوشح فاريك حركات المكارشػة الرػابقة أنػا ر ػـ أ
الػػذاكرة لػػفمهـ الجولػػة الفاليػػة فػػا النشػػاؿ. يوجػػد اآلف فػػا الصػػيف فػػراث  طيػػر فػػا مكػػارؾ ال ػػوارع وا حفجاجػػات شػػد الدولػػة وشػػد 

طبقػػة الكاممػػة ككػػؿ فرػػفواجا الطبقػػة الحاكمػػة الثػػورة الثقافيػػة والكمػػاؿ كػػانوا دادمػػا جػػز ا مػػف هػػذا المكػػارؾ لػػو أنف ػػر هػػذا الفقميػػد إلػػ  ال
 عنددذ حربا أعنؼ بكثير مف أي  ئ واجهوا مف ىبؿ.
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  اتمةاتمةــالخالخ

 هدت العواـ الفا فمت مػوت مػاو ف مػ   موػاؤا عػف كػؿ  ػئ مميػز فػا "الماويػة". مػازاؿ مػاو ذافػا مقدرػا كمؤرػس الدولػة 
المركػز  7217يرة مف عمرا. هكذا ل ص أحد أفباع دين  زياو بن  فا ولكف فـ إلوا  كؿ ىرار هاـ أف ذا  الؿ الك ريف عاما ال 

ال ػػالا لمػػاو ل " إف أ طػػا  مػػاو م فموػػة عػػف الوكػػر الكممػػا لمػػاو فرػػ  فػػون   وبالفػػالا   يجػػب ال مػػط بػػيف فوكيػػر مػػاو فػػا أعوامػػا 
فكػر مػاو فرػ  فػون  الكممػا ‘أ ػر   ( أي بكبػارة93ال يرة وفكر ماو  وهو نظرية عممية   فشـ أ طا  الرفيؽ مػاو فرػا فػون ".)

 ’هو أي  ئ يريدونا أف يكوف.

فا الرفينات نظر ع رات اآل ؼ مف الثورييف فا م فمؼ أنحا  الكالـ إل  الصيف كالنموذج الممهـ لال فراكييف وكمصػدر 
الصيف كنمػوذج إ  اليمنيػوف لمكوف المادي لحركات الفحرر. حطـ صكود دين  زياو بن  لمرمطة هذيف المريف. اليـو   ينظر إل  

الػػذيف يريػػدوف إثبػػات الفوػػوؽ الحفمػػا لػػػ "ىػػو  الرػػوؽ". وأد  ذلػػؾ لكثيػػر مػػف اليرػػارييف لمحػػديث عػػف صػػكود "الفحريويػػة" وعػػف "طبقػػة 
 رأرمالية جديدة".

ا أيػػاـ مػػاو إ  أنػػا   يوجػػد  ػػئ جديػػد عػػف هػػذا الطبقػػة الرأرػػمالية. فكثيػػر مػػف عناصػػر ارػػفرافيجية " الفحػػديث" ُارػػف ِدَمت فػػ
فكػويف اىفصػاد ىػوما ىػادر  -عندما كانت ف دـ أ راشػا. والكثػر جوهريػة هػو أف مػاو و ديػن  كػاف لػديهما نوػس الهػدؼ الجػوهري 

 عم  المنافرة مب بقية الكالـ فكاف ال الؼ بينهما دادما  الؼ حوؿ الورادؿ وليس الوايات.

ووجهػػة  -كمػػاؿ والوالحػػيف الصػػينييف هػػا الفػػا حػػددت مكػػدؿكانػػت هػػذا الحاجػػة لممنافرػػة وليرػػت احفياجػػات ال 7292منػػذ 
 فطور ا ىفصاد الصينا.

وفػػ  ال مرػػينات والرػػفينات أ ػػذت هػػذا المنافرػػة  ػػكال عرػػكريا وفركػػزت ا رػػفرافيجية ا ىفصػػادية عمػػ  الحاجػػة لبنػػا  ىػػدرة 
ناعات الثقيمػػة  إهػػدار مػػوارد شػػ مة عرػػكرية مرػػاوية لأل طػػار ال ارجيػػة ومػػف هنػػا جػػا  اىفصػػاد الحصػػار  الولويػػة المطمقػػة لمصػػ

لفصنيب ىنبمة ذرية صينية  و"الحمالت الجماهيرية" المرفمرة  عفصار المزيد مف اانفاج مف الكماؿ والوالحيف. ولكف الوقر المػدىب 
ويض رأس المػاؿ لمصيف أف ؿ هذا ا رػفرافيجية. كػاف رد مػاو هػو الفومػب عمػ  القيػود الماديػة بمجػرد ىػوة اارادة والكمػؿ ال ػاؽ لفكػ

 والفكنولوجيا  ير الموجوديف.

وبد  مف أف ينجح هذا الرموب ُأدِ ػَؿ ا ىفصػاد فػا أزمػة فمػو أزمػة  فمقػد فطػورت الصػيف صػناعيا ولكػف ارػفمر ا ىفصػاد 
 فا الرقوط  ارج المنافرة.

ة الكالميػػة يممػػ  أف فنػػدم  لقػػد ف مػػص الحكػػاـ الجػػدد مػػف أرػػموب مػػاو لنػػا أثبػػت ف ػػما. فمػػف وجهػػة نظػػرهـ أف واىػػب المنافرػػ
نفاجيػة الصػناعة الصػينية فػال بػػد  الصػيف فػا ا ىفصػاد الكػالما إذا كػاف مقػدرا لهػا أف ففقػدـ. فمػو كػاف مػف الممكػف فحرػيف ربحيػة وار

 أيشا أف فنفها ىيادة البيروىراطية لالىفصاد مف أعم   فػػ "ا  فراكية فا بمد واحد" ىد مافت.

بوشػوح  –رأرمالية الدولة فا صالح الرأرمالية الوردية. فقد عادت الرأرمالية الوردية لمصػيف  هذا   يكن  أنهـ يف موف عف
فا الصناعات الريوية الجديدة  ولكنها   فمثؿ إ  كررا صويرا جدا مف ا ىفصاد ككؿ. وال ا  الذي فقـو با الطبقة الحاكمة فكػال 

اليػػدي فػػا بكػػيف إلػػ  جمػػاهير المرػػدوليف والمػػديريف الصػػوار  وفبقػػ   هػػو نقػػؿ الرػػيطرة عمػػ  إدارة ا ىفصػػاد مػػف بشػػكة مدػػات مػػف
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الرمطة ليحػددوا بالشػبط كيػؼ  -أي مديري المصانب –الدولة فا القيادة ولكف يصبح لد  أعشا  الطبقة الحاكمة فا أعم  الهـر 
أف فصػبح … ىدرة عم  المنافرةيفـ فحريف اانفاجية فا كؿ مصنب أو منجـ. ويوجد  رط مربؽ لكا يصبح ا ىفصاد ككؿ أكثر 

 كؿ وحدة فا ا ىفصاد ىادرة عم  المنافرة.

عػف ىبػؿ ذلػؾ فمقػد فقػدت الطبقػة الحاكمػة ككػؿ رػيطرفها عمػ   7211ولكف ر ـ أف ا ىفصاد نما أررع بكثير مف منذ عػاـ 
راكػز صػناعة القػرار المحميػة الفػا   هذا النمو أكثر فأكثر. فوا نقمهـ لمرمطة إل  المردوليف المحميػيف  مقػوا ع ػرات اآل ؼ مػف م

يمكػػف ا عفمػػاد عمػػ  الفزامهػػا بر بػػات الطبقػػة الحاكمػػة ككػػؿ. هػػذا الفطػػور لػػا حركيفػػا الذافيػػة الفػػا فػػؤد  لممزيػػد مػػف ا نقرػػاـ وعػػدـ 
 الفكافؤ وبالفالا ا رفقاللية.

 رػػفوالؿ الكػػالما فرػػيطر عمػػ  وكممػػا نجحػػوا فػػا إدمػػاج الصػػيف فػػا ا ىفصػػاد الكػػالما كممػػا أصػػبحت آليػػات فطػػور أزمػػة ا
ا ىفصاد الصينا. فال يمكف لمطبقػة الحاكمػة أف ف طػط مرػبقا أي الرػواؽ رػفنجح فيهػا الصػادرات الصػينية و  يمكنهػا أف ف طػط 

 الركار الفا ريفمقونها مقابؿ صادرافهـ ريجب فكديؿ ال طط ب كؿ مرفمر حف  ففوافؽ مب الواىب.

كمػف بالشػبط فػا مقػدرفها عمػ  الػفحكـ فػا وفوجيػا ا ىفصػاد وففطمػب ارػفرافيجية "الفحػديث" إ  أف رمطة الطبقة الحاكمػة ف
هذا القدرة بػنوس ىػدر إرػفرافيجية مػاو. ولػو كػاف مقػدرا لي جػز  مػف الصػناعة الصػينية أف فصػبح ىػادرة بالوكػؿ عمػ  الفنػافس عمػ  

يؿ مكهػػػا عمػػػ  أي  ػػػركة أو مجموعػػػة مػػػف ال ػػػركات المرػػػفو  الكػػػالما رػػػفكوف كميػػػة رأس المػػػاؿ المفطمبػػػة شػػػ مة لدرجػػػة ريرػػػفح
مراكمفهال يجب أف فأف  المواؿ مف الدولة المركزية. إ  أف ريطرة الدولة عم  القطاعات المحورية لالىفصػاد رففشػا ؿ بارػفمرار 

 بربب  ياب ريطرة الدولة عم  بقية ا ىفصاد.

لدولػػة أف ففػػد ؿ بارػػفمرار لمحػػد مػػف رػػمطة ىػػو  الرػػوؽ إف الفنػػاىض بػػيف الف طػػيط و "ىػػو  الرػػوؽ" يكنػػ  أنػػا يجػػب عمػػ  ا
و رفكادة رمطة الطبقة الحاكمة. ور ـ ذلؾ فوا كؿ مرة يحدث هػذا يجكػؿ مكػدؿ النمػو ا ىفصػادي أكثػر اهفػزازا . إنهػا دادػرة مور ػة 

 المة حف  دولة بحجـ الصيف. -  يوجد هروب منها فا نطاؽ الدولة

ا فواجػا الطبقػة الحاكمػة  صوصػية لمصػيف. إنهػا الم ػاكؿ الفػا فواجػا كػؿ طبقػة رأرػمالية و  فكفبر الم ػاكؿ الجوهريػة الفػ
حاكمة فحاوؿ أف فوجا اىفصادا ىوميا  وفػ  إطػار اىفصػادي عػالما   يمكػف الػفحكـ فيػا. الم ػاكؿ فػا الصػيف أرػوأ برػبب ف مػؼ 

ديػدة ليرػت أىػدر عمػ  حػؿ هػذا الم ػاكؿ مػف ا رػفرافيجية ا ىفصاد ومحاو ت مػاو الكارثيػة لمفومػب عميهػا. إ  أف ا رػفرافيجية الج
القديمػػة. و  فقػػب جػػذور هػػذا الم ػػاكؿ فػػا أ طػػا  أو عػػدـ كوػػا ة الطبقػػة الحاكمػػة الصػػينية بػػؿ فػػا طبيكػػة الرأرػػمالية كنظػػاـ إنفػػاج 

 المة عقبة أماـ الفطور ا ىفصادي الحقيقا. -عالما أصبحت فيا الدولة 

ة النظاـ الكالما المفأـز عم  الصيف فمف المفوىب جدا أف فكوف ارفرافيجية "الفحديث" أروأ بكثير بالوكؿ كمما زاد فأثير حرك
 بالنربة لجماهير ال كب مف الماوية.

فػػا درارػػة هامػػة عػػف ا ىفصػػاد الصػػينا فػػا أوادػػؿ الثمانينػػات ارػػفنف  البنػػؾ الػػدولال "ر ػػـ أف دورا أكبػػر لمرػػوؽ والمنافرػػة 
ويررع الفقدـ الفكنولوجا فإنا ىد يرور أيشا عف عواىب اجفماعية واىفصػادية  يػر مر ػوب فيهػا ويفشػمف بالفأكيد ريحرف الكوا ة 

ىميػؿ جػدا مػف الػدوؿ مػزج ….. ذلؾ البطالة  أجورا من وشة )ومرفوكة(  ير مقبولة وفرؾ الوقرا  ليرقطوف أكثر مف عمميػة الفنميػة 
ا كوا ة  وعددا أىػؿ نجػح فػا فوػاد  الوقػر  يػر المحفمػؿ بػيف ىطاعػات ولرػكة بيف فحكـ الروؽ والدولة بطريقة فحقؽ نموا رريكا وذ
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مف الركاف. وعم  الككس  فهناؾ عدد أكبر بكثير مف الدوؿ لـ ينف  فيهػا المػزج بػيف الف طػيط والرػوؽ والمؤررػات ا جفماعيػة   
 (99النمو الرريب و   الكوا ة و   ف ويض الوقر." )

جػوهرا هػول لػيس مػف الشػروري أف فظػؿ الطبقػة  7291 - 7291فشح لوفرة فا الثورة الول  هناؾ بديؿ لكؿ ذلؾ  كما أ
الكاممػػة رػػمبية فػػا مواجهػػة بيروىراطيػػة الدولػػة أو ىػػو  الرػػوؽه لػػد  الطبقػػة الكاممػػة القػػوة الكافيػػة لمواجهػػة الطبقػػة الحاكمػػة  وجػػذب 

 لفحميؿ ال ير انفصار ماو ممكنا.الوالحيف  موهـ فا النشاؿ. إف رحؽ هذا البديؿ هو الذي جكؿ فا ا

ماليػػيف عامػػؿ صػػناعا فػػا الصػػيف  3. حينػػذاؾ لػػـ يكػػف هنػػاؾ إ  7291إف إمكانيػػة رػػمطة الكمػػاؿ اآلف أكبػػر بكثيػػر مػػف 
مميػػوف عامػػؿ. وانف ػػار الصػػناعة فػػا المنػػاطؽ  715بأكممهػػا مفمركػػزيف ب ػػكؿ أرارػػا فػػا الجنػػوب ال ػػرىا. اآلف يوجػػد أكثػػر مػػف 

نشػػا ت الكمػػاؿ والوالحػػيف  لػػد  الطبقػػة الكاممػػة القػػوة لمفومػػب مػػرة ولألبػػد عمػػ  كػػؿ الوقػػر والبػػؤس الػػذي كػػاف مػػف الريويػػة منهػػا وحػػد 
 نصيب الكماؿ والوالحيف هذا القرف  ال رط المربؽ لذلؾ هو فحطيـ الدولة الفا أررها هؤ   الذيف ادعوا أنهـ محررو الكماؿ.
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