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Abstract
The aim of this work is to analyze the Chinese Great Leap
Forward (1958-1961) and the reasons why its economic and
social policies caused such a big imbalance and deficit in the
Chinese economy. The Great Leap Forward disaster,
characterized by a collapse in grain production and a
widespread famine in China between 1959 and 1961, is found
attributable to a systemic failure in central planning. Wishfully
expecting a great leap in agricultural productivity from
collectivization, the Chinese government accelerated its
aggressive industrialization timetable. Grain output fell sharply
as the government diverted agricultural resources to industry
and imposed excessive grain procurement burden on peasants,
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leaving them with insucient calories to sustain labor
productivity
key words: The Great Leap Forward, The first five-year
plan, Mao Tse Tung , Famine, Communes.
الولخض
أطلؽ ماو تسي تونغ بعد تسع سنوات مف تسنمه السلطة برنامجاً اقتصادياً عازماً

على ايجاد انموذجاً تنموياً بديلً عف االنموذج السوفيتي  ،واالنتقاؿ بالصيف الشعبية

خػلؿ مػدة قصػػيرة مػف بلػػد ز ارعػي فقيػػر ومتخلػؼ اقتصػػادياً الػى دولػػة صػناعية ةبيػرة
تضاهي الدوؿ الةبرى ،إال أف البلد غرقت في فوضى اقتصادية تسببت في مجاعة

ةبيرة شملت معظـ انحػا الػبلد بشػةؿ عػاـ والمنػاطؽ الري يػة بشػةؿ خػاص  ،نتيجػة
للحماس الزائد وطرؽ االنتاج الجديدة وتحويؿ مليػيف ال لحيػيف مػف العمػؿ الز ارعػي

الى معامؿ انتاج ال والذ ،فضلً عف نظاـ الةوميونات وقاعات الطعاـ المشترؾ التي

تسػػببت برػػدر ةبيػػر للم ػواد النذائيػػة ،ناهيػػؾ عػػف االرقػػاـ المبػػالغ فيرػػا مػػف المس ػ وليف

المقربيف مف ماوتسي تونغ دفعت الحةومة الى االعتقاد بانه يمةف تػاميف المزيػد مػف
الحبوب مف سةاف الريؼ واجبارهـ على زيادة المزيد مف انتاجرـ.
الكمماات المتتاحيا

الق ػزة الةبػرى الػػى االمػاـ ،الخطػة الخمسػػية االولػى ،ماوتسػػي

تونغ ،المجاعة ،الةوميونات .

المقدم
تأسس ػػت جمروري ػػة الص ػػيف الش ػػعبية ف ػػي بداي ػػة تشػػريف االوؿ  ،1949وة ػػاف
على الحةومػة الوليػدة أف تواجػه أو تتخطػى العديػد مػف العقبػات ،ومػف أهمرػا السػعي

لتحقيػػؽ االسػػتقرار الػػداخلي وتتبيػػت وتقويػػة دعػػائـ سػػلطترا ،ومحاربػػة التخلػػؼ وال قػػر
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والعمؿ على تحقيؽ التنمية االقتصادية ،ومف التدابير األولػى التػي اتخػذترا الحةومػة
هػػي توحيػػد االختلفػػات االقتصػػادية واالجتماعيػػة القائمػػة بػػيف سػػةاف المػػدف والريػػؼ،

واع ػػادة تنظ ػػيـ المن ػػاطؽ الري ي ػػة م ػػف خ ػػلؿ تشػ ػريع ق ػػانوف ا ص ػػلح الز ارع ػػي ف ػػي

28حزيػراف  ،1950وتحريػػر قػػوى ا نتػػاج الري يػػة مػػف ةػػؿ انػواع األنظمػػة ا قطاعيػػة
وتوسػػيع اال ارضػػي الزراعيػػة ،والعمػػؿ علػػى زيػػادة انتػػاج الحديػػد وال ػوالذ ،وعػػد تحقيػػؽ
ذلػ ػػؾ الرػ ػػدؼ محػ ػػط اهتمػ ػػاـ الخطػ ػػة الخمسػ ػػية األولػ ػػى لجمروريػ ػػة الصػ ػػيف الشػ ػػعبية

( ،)1957-1953وفػي عػاـ  1958طػرح ماوتسػي تونػػغ مشػروع الق ػزة الةبػرى الػػى
االماـ (والسير علػى قػدميف) ومعنػا اف يتػزامف النرػوض الصػناعي مػع الز ارعػي مػع
اعطا االولوية لتنمية الصناعات التقيلة السيما انتاج ال والذ ،واعتمد فػي ذلػؾ علػى

اةب ػػر مػ ػوارد الص ػػيف الطبيعي ػػة وه ػػو ةتاف ػػة الس ػػةاف ،وم ػػف ه ػػذا المنطل ػػؽ ة ػػاف س ػػبب
اختيار الموضوع وتسليط الضو على ذلؾ المشروع والمراحؿ التي مر برا .

ة ػػاف اختي ػػار ع ػػاـ  1958بداي ػػة لموض ػػوع البح ػػث ه ػػو لبداي ػػة الخط ػػة الخمس ػػية

التانيػػة أو مشػػروع الق ػزة الةبػػرى الػػى االم ػػاـ وينترػػي البحػػث بإخ ػػاؽ مشػػروع الق ػػزة

الةبرى في عاـ .1961

اوال الخط الخمسي األولى ()3591-3591
حددت الخطة الخمسية األولى اهداؼ ا نتاج واالستتمار ،وةانػت تلػؾ الخطػة

مس ػػتوحاة بالةام ػػؿ م ػػف االنم ػػوذج الس ػػوفييتي ف ػػي تطوره ػػا االقتص ػػادي  ،وذل ػػؾ الف
الحةومػػة الجديػػدة لػػـ تظرػػر بعػػد ةدولػػة صػػناعية أو اقتصػػادية متقدمػػة ،فضػػل عػػف

ال وضػ ػػى االقتصػ ػػادية التػ ػػي خل ترػ ػػا الحػ ػػرب الصػ ػػينية اليابانيػ ػػة (،)1945-1937

والحػػرب األهليػػة الصػػينية ( ،)1949-1946والضػػنوط االقتصػػادية خػػلؿ الحػػرب

الةوريػػة( )1953-1950ةلرػػا حػػدت مػػف أشػػةاؿ االنتعػػاش واألعمػػار فػػي السػػنوات
األولػػى مػػف عمػػر جمروريػػة الصػػيف الشػػعبية التػػي لػػـ تةػػف تتوقػػع أف تحصػػؿ علػػى

مسػػاعدة النػػرب لرػػا الػػذي ةػػاف يعػػيش مرحلػػة ال ػرفض للقػػيـ الشػػيوعية  ،لػػذا توجرػػت
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جمرورية الصيف الشعبية باالعتمػاد علػى االتحػاد السػوفيتي بةػؿ مػا حملػه مػف نتػائ

االنسياؽ والتبعية لموسةو(. )1

ةاف محور الخطة الخمسية االولى هػو االرتقػا باالقتصػاد الصػيني ،وتحقيػؽ

معدؿ عاؿ للنمو االقتصادي بإيل اهتماـ خاص للتنمية الصناعية (مع ترةيز قوي

علػى الصػػناعة التقيلػة) واسػػتيراد ق اربػة ( )156مصػػنعاً ةػاملً مػػف االتحػاد السػػوفيتي،
وعػػدت معظػػـ تلػػؾ المصػػانع بمتابػػة االسػػاس الػػذي ةػػاف مػػف المقػػرر بنػػا الصػػناعة

الصػػينية الحديتػػة عليػػه( ،)2وعلػػى الػػرغـ مػػف التخلػػؼ فػػي التةنولوجيػػا وعػػدـ امػػتلؾ
راس المػػاؿ لػػذلؾ ةػػاف تحقيػػؽ النمػػو الس ػريع عػػف طريػػؽ التنييػػر التقنػػي خيػػا اًر غيػػر
مرجح نسبياً ،وةبديؿ عف ذلؾ تػـ اسػتعماؿ جػز ةبيػر مػف سػةاف الريػؼ فػي الصػيف

الشػػعبية ةم ػوارد للعمػػؿ وتحول ػوا مػػف الز ارعػػة إلػػى الصػػناعة ،وتحقػػؽ ذلػػؾ فػػي بػػاد

االمر مف خلؿ تأميـ بعػض الصػناعات االهليػة(القطاع الخػاص) ،وبشػةؿ تػدريجي

ع ػػف طري ػػؽ تق ػػديـ حػ ػوافز لم ػػالةي المص ػػانع ودفعر ػػـ ال ػػى بي ػػع ممتلة ػػاترـ للدول ػػة ،أو
السماح لرـ ببد مشاريع تعاونية مشترةة بيف القطاعيف العاـ والخػاص برػدؼ زيػادة
سيطرة الدولة المرةزية على عملية ا نتاج واستنلؿ قوى العمؿ الري ية (.)3

وفي الوقت ن سه قامت الحةومة أيضػا بتعػديؿ النظػاـ الز ارعػي أو مػا يعػرؼ

بقانوف ا صلح الزراعي الذي وص ه الرئيس الصيني ماو تسي تونغ ( Mao Tse

" )Tungبحب ػػؿ النج ػػاة لملي ػػيف االش ػػخاص" وذل ػػؾ الف االغلبي ػػة العظم ػػى لس ػػةاف
الصػػيف الشػػعبية ةػػانوا يعتمػػدوف علػػى االنتػػاج الز ارعػػي ،ةمػػا اشػػار ايضػػا "اف عػػدد
السةاف الرائؿ مقارنة باألراضي المزروعة غير ةافية عانترـ ،فضل عػف الةػوارث

الطبيعيػ ػػة التػ ػػي تصػ ػػيب الصػ ػػيف بتة ػ ػرار متػ ػػؿ الطوفػ ػػاف ،الج ػ ػػاؼ ،الريػ ػػاح ،الجليػ ػػد،
الحشرات الضارة ،واذا لـ يندفع ال لحوف نحو إنشا تعاونيات لإلنتاج الزراعي فػي

ةؿ مقاطعة ومدينة وقرية فمف الممةف أف يجرهـ الى مجاعة ةبيرة" (.)4

وعل ػػى ال ػػرغـ م ػػف ذل ػػؾ ف ػػاف نظ ػػاـ ملةي ػػة اال ارض ػػي غي ػػر مقب ػػوؿ مطلقػ ػاً الف

الملة ػػيف وال لح ػػيف االتري ػػا ة ػػانوا يمتل ػػوف نس ػػبة تق ػػدر بػ ػػ()%10م ػػف س ػػةاف الق ػػرى
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ويمتلةوف ما يقرب مػف ( )%70-60مػف مجمػوع اال ارضػي الزراعيػة ،فػي حػيف أف

( )%90المتبقيػػة ةػػانوا مػػف ال لحػػيف ال ق ػ ار والةػػادحيف ومتوسػػطي الحػػاؿ اليملةػػوف
سوى الجز المتبقي فقط ،وقد اضطرت ظروؼ أغلبية السةاف الى اسػتئجار االرض

أو ي ػ جروا ان سػػرـ ويعيشػػوف تحػػت رحمػػة الملةػػيف ،وبلنػػت ايجػػارات اال ارضػػي حػػداً

ةبي اًر وصؿ الى النصؼ أو تلتي المحصوؿ ،وتحػت وطػأة تلػؾ االيجػارات لػـ يػتمةف
السواد االعظػـ مػف ال لحػيف مػف اةتسػاب مػا ية ػي لوجبػة جيػدة أو لةسػا اجسػادهـ
مقابؿ عملرـ المرهؽ الذي ال يتوقؼ طواؿ العاـ (.)5

ةاف الرػدؼ الػرئيس مػف و ار تعػديؿ االصػلح الز ارعػي هػو تحقيػؽ االشػتراةية

مف خلؿ تحويؿ النظاـ االقطاعي الى نظاـ ملةية ال لحيف لألراضي ،ممػا يضػمف

تحريػػر ال لحػػيف مػػف علقػػات االرض االقطاعيػػة ،وتػػوفير الظػػروؼ اللزمػػة لتحويػػؿ
بلػػد ز ارعػػي الػػى صػػناعي ،وةػػاف الخػػط أو السياسػػة العامػػة لإلصػػلح الز ارعػػي هػػو

مصػ ػػادرة اال ارضػ ػػي وحيوانػ ػػات الجػ ػػر واالدوات الزراعيػ ػػة للمػ ػػلؾ ،واالسػ ػػتيل علػ ػػى
اال ارض ػػي الملحق ػػة بالمعاب ػػد واالديػ ػرة والةن ػػائس وغيره ػػا م ػػف الت ػػي تمتلةر ػػا الريئ ػػات

العام ػػة ،وتوزي ػػع اال ارض ػػي عل ػػى ال لحي ػػيف بطريق ػػة موح ػػدة بحس ػػب الس ػػةاف ،وم ػػنح
المػػلؾ حصػػة مسػػاوية حتػػى يمةػػنرـ مػػف ةسػػب عيشػػرـ بعملرػػـ ،مػػع االلتػزاـ بحمايػػة

ممتلةات واراضي ال لحيف مف اي اعتدا (.)6

عمل ػػت الحةوم ػػة عل ػػى تحقي ػػؽ ذل ػػؾ االم ػػر بخطػ ػوات تدريجي ػػة بداي ػػة ف ػػي ع ػػاـ

1953عػػف طريػػؽ تنظػػيـ ال لحػػيف وفػػؽ مبػػاد االختيػػار الحػػر والمصػػلحة المتبادلػػة
على اساس مجموعات صػنيرة م ل ػة مػف بعػض العػائلت تتعػاوف فيمػا بينرػا عرفػت
"فرؽ المساعدة المتبادلة" نظمت على اساس المن عة المتبادلػة لل لحػيف ،وباسػتعماؿ

اسػػاليب وطػػرؽ العمػػؿ الجمػػاعي مػػع بقػػا الملةيػػة الخاصػػة مػػف قبػػؿ مػػا يقػػرب مػػف

( )10أس ػرة تملػػؾ لةػػؿ واحػػدة منرػػا أرضػػرا وأدوات عملرػػا ،لةنرػػا وحػػدت قػػوة العمػػؿ
(االيدي العاملة) سوية وتـ انشا قرابة ( )14الؼ جمعية ل رؽ المساعدة المتبادلة ،
وانظػـ اليرػػا حػوالي ( )%43مػف ال لحػػيف ،وقػػد اتبتػػت فػرؽ المسػػاعدة ت ػػوؽ الز ارعػػة
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الجماعية على الز ارعػة ال رديػة وازداد االنتػاج بصػورة ملحوظػة(( )7كماا موحاف ا

الجدول رقم". )"3

ب ػػدأت الخطػػػوة التاليػػػة فػ ػػي عػ ػػاـ1954ع ػػف طريػ ػػؽ تنظ ػػيـ المجموعػ ػػات الزراعيػػػة

الصنيرة فػي تعاونيػات شػبه اشػتراةية ،تتميػز باالسػتعماؿ المشػترؾ لأل ارضػي واالدارة

الموح ػػدة عرف ػػت "بالجمعي ػػات التعاوني ػػة البدائي ػػة" ،ةان ػػت تل ػػؾ الجمعي ػػات عب ػػارة ع ػػف
اتحادات تتشارؾ فيرا مػا بػيف ( )50 - 30اسػرة لػيس فقػط فػي عملرػـ بػؿ اال ارضػي

والحيوانات وادوات العمؿ العائدة لتلؾ االسر ،وقد يستلـ المزارعػوف دخػلً معينػاً وفقػاً
لعملر ػػـ وقيم ػػة األرض الت ػػي س ػػلموها إل ػػى التعاوني ػػات ،وم ػػف اهمر ػػا جمعي ػػة تش ػػوجي

نػػونجي شيننشػػاف هيػػزوش ( ،) chuji nongye shengchan hezuosheتػػـ

ازدادت الجمعي ػػات التعاوني ػػة حت ػػى اص ػػبحت ق ارب ػػة ( )100,000ال ػػؼ جمعي ػػة وبل ػػغ
عدد اعضائرا الةلي نحو( )1,800,000الؼ فلحاً ،وجا ت المرحلة االخيػرة وهػي
الش ػػةؿ االعل ػػى للجمعي ػػات التعاوني ػػة م ػػف خ ػػلؿ االنتق ػػاؿ نح ػػو االش ػػتراةية وتأس ػػيس
(جمعيات المنت الزراعي) في عاـ  1956وهي اتحاد عدد مف الجمعيػات التعاونيػة

اتبع ػ ػ ػػت النظ ػ ػ ػػاـ االش ػ ػ ػػتراةي بالةام ػ ػ ػػؿ وم ػ ػ ػػف اهمر ػ ػ ػػا جمعي ػ ػ ػػة غ ػ ػ ػػاو ج ػ ػ ػػي ن ػ ػ ػػونجي

شيننشػاف( ،)gao ji nongye shengchan hezuosheتشػةلت تلػؾ الجمعيػات
م ػػف( ) 300- 100أسػ ػرة ،وانظ ػػـ الير ػػا ق ارب ػػة ( )%85م ػػف أس ػػر ال لح ػػيف  ،وم ػػع

تأسػػيس تلػػؾ الجمعيػػات تعػػززت الملةيػػة االش ػتراةية لػػألرض ووضػػعت حػػداً ونرايػػة

للملةيػػة الخاصػػة ،فأصػػبحت مػػداخيؿ الم ػزارعيف تػػأتي فقػػط مػػف عملرػػـ "اي ةلمػػا زاد

عمؿ ال رد زاد دخله"(.)8

وفي الوقت ن سه تعيف علػى جمعيػات المنػت الز ارعػي مسػاعدة اعضػائرا فػي

بنا منازؿ ألسرهـ وغيرها مف االحتياجات الضرورية الف ذلؾ يساعدهـ فػي عملرػـ
ونشاطرـ السياسي والتقافي ،ويعمؿ على تحسيف احوالرـ الصحية  ،فضلً عف ذلؾ

يجػػػب علػ ػػى ةػػػؿ جمعيػ ػػة تعاونيػ ػػة للمنػػػت الز ارعػ ػػي أتخػ ػػاذ الت ػػدابير اللزمػ ػػة لتتة ػ ػػؿ
أعضػػائرا الػػذيف ي تقػػروف للقػػوة العاملػػة ،ةػػأف يةون ػوا ا ارمػػؿ أو مرضػػى غيػػر قػػادريف
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علػػى العمػػؿ بػػأف يػػوفر لرػػـ عيش ػاً يمةػػنرـ مػػف الحصػػوؿ علػػى ة ػػايترـ مػػف النػػذا
والملبس والوقود وتيسر التربية الصحيحة ألط الرـ(.)9

وفي ذلؾ المستوى مف الجمعيات لـ يةف المةتب السياسي الشػيوعي الصػيني

القياـ بدور الجرة المنظمة القتصاد المػزارعيف فحسػب بػؿ يػ دي دور المشػرؼ علػى
ا دارة السياسية واالجتماعيػة ،وفػي  23ةػانوف التػاني  1956قػدـ المةتػب السياسػي

مشروع برنام للتنمية الزراعية ،وأةد أف الخطوات الرئيسة لزيادة االنتاج هي العمػؿ
على صيانة مرافؽ الميا والتربة ،واستعماؿ اآلت زراعية حديتة وتحويؿ المزارع الى

الناحيػػة الميةانيةيػػة بالتػػدري  ،مػػع تحسػػيف وسػػائؿ التسػػميد ،تػػـ توسػػيع المنػػاطؽ ذات

الز ارعػػة المتعػػددة ،لز ارعػػة المزيػػد مػػف المحاصػػيؿ ذات النلػػة الػػوفيرة ،وتػػوفير المعرفػػة
ال نية مف خلؿ عقد م تمرات وتشجيع ال لحيف على االشتراؾ بدور فعاؿ في تعليـ

اسػػاليب احسػػف ،ةمػػا قػػاـ الحػػزب بارسػػاؿ فػػرؽ علػػى نطػػاؽ واسػػع مػػف اجػػؿ المةافحػػة
والقضا على اآلفات الحشرية وامراض النباتات (.)10

جدول رقم( )3إنتاج الحبوب عمى المستوى الوطن ()11
السنة

االنتاج(مليوف طف)

1954

169,52

1955

183,74

1956

192,75

1957

195,05

1958

200,00

1959

170,00

1960

143,50

1961

147,50
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يلح ػػظ م ػػف خ ػػلؿ الج ػػدوؿ االخي ػػر أف مع ػػدالت انت ػػاج الحب ػػوب اخ ػػذت تتص ػػاعد

تدريجياً خلؿ الخطة الخمسية االولى ،وحققت نتائ ايجابية وتقدماً اقتصادياً ةبيػ اًر اذ

ارت ػع النػات المحلػى ا جمػالي مػػف ( )82.4مليػار يػواف عػاـ  1953الػػى ( )106.8
مليار يواف في عاـ  ،)12(1957وتصػاعد النػات الصػناعي ا جمػالي بنسػبة ()%66
وةػػذلؾ النػػات الز ارعػػي بنسػػبة ( )%64وأصػػبحت الصػػيف الشػػعبية تالػػث أةبػػر منػػت

لل حػـ فػي العػػالـ ( ،)13ودعػت الخطػػة الخمسػية االولػػى إلػى الجماعيػػة الةاملػة للز ارعػػة
الصينية بحلوؿ عاـ ( 1967نراية الخطػة الخمسػية التالتػة) والتػأميـ الةامػؿ للصػناعة

ال أرسػ ػػمالية  ،والحػ ػػرؼ اليدويػ ػػة  ،والتجػ ػػارة  ،ومػ ػػف المقػ ػػرر أيضػ ػػا أف يةػ ػػوف التصػ ػػنيع
األساسػػي للصػػيف الشػػعبية قػػد اةتمػػؿ بحلػػوؿ عػػاـ  ، )14( 1967وعلػػى الػػرغـ مػػف اف
الخطػػة الخمسػػية االولػػى ةانػػت مسػػتوحاة مػػف االنمػػوذج السػػوفيتي إال أف ذلػػؾ ال يعنػػي

أنه لـ تةف هناؾ خلفات وتوتر في العلقة بيف الطرفيف.
ثانياً تدهور العالقات السو يتي الصيني .

ظررت بعض المشاةؿ الرئيسة التي تسببت بانقساـ حاد بيف االتحاد السوفيتي

وجمروري ػ ػػة الص ػ ػػيف الش ػ ػػعبية ،ف ػ ػػي 25ش ػ ػػباط  1956اس ػ ػػتنةر نيةيت ػ ػػا خروتش ػ ػػوؼ

( )Nikita Khrushchevفػػي جلسػػة منلقػػة للم ػ تمر العش ػريف للحػػزب الشػػيوعي
الصيني الجرائـ التي ارتةبرا سل ه ستاليف ،واداف أولئؾ المعجبيف بشخصية االخير،
وعلػػى إترهػػا أحػػس المس ػ ولوف الصػػينيوف بشػػي مػػف االنتقػػادات الخ يػػة فػػي عبػػارات
زعيـ االتحاد السوفيتي ،ومف جانبه اعترض ماو علػى تلػؾ االنتقػادات والحملػة التػي

شنرا على ستاليف( ،)15واعتقد "أنرا تردد وحدة المعسةر الشيوعي ،وذلؾ الف اغلب
االحزاب الشػيوعية فػي العػالـ ترفػع صػور سػتاليف مػع صػور مػارةس وانجلػز ولينػيف

فػػي ح لترػػا الشػػعبية وأعيادهػػا السياسػػية ،وعلػػى الػػرغـ مػػف أف سػػتاليف ارتةػػب بعػػض
االخطا لةنه ةاف مناضل حارب خصػوـ الشػيوعية بػل هػوادة وال يمةػف النػا دور "

(.)16
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وةاف الموضػوع االةتػر تأزمػاً وخلفػاً هػو ةي يػة التعامػؿ مػع الواليػات المتحػدة

االمريةي ػػة ،فعن ػػدما اجتم ػػع زعم ػػا الحرة ػػة الش ػػيوعية ف ػػي الع ػػالـ للحت ػػاؿ بال ػػذةرى
األربعيف للتورة البلش ية في موسةو فػي تشػريف التػاني عػاـ  1957طػرح خروتشػوؼ

مبػػدأ التعػػايش السػػلمي ( )Peaceful Co-existenceبػػيف الػػدوؿ ذات األنظمػػة
االجتماعي ػػة المختل ػػة وأة ػػد "أن ػػه ال يوج ػػد هن ػػاؾ ب ػػديؿ ل ػػه فأم ػػا التع ػػايش الس ػػلمي أو

الحػػرب األةتػػر تػػدمي اًر فػػي العػػالـ ،وال يوجػػد طريػػؽ تالػػث وأنػػه يمةػػف عبػػر التعػػايش
السػػلمي تحقيػػؽ أهػػداؼ أساسػػية وبأقػػؿ قػػدر ممةػػف مػػف المخػػاطر واهمرػػا أف تتحػػوؿ

الدوؿ الرأسمالية وبصػورة تدريجيػة إلػى دوؿ شػيوعية ،ويػاتي هػذا التحػوؿ عػف طريػؽ
المنافسػػة العلميػػة واالقتصػػادية السػػلمية"( ،)17وهػػذا يعنػػي أف يةػػوف التقػػدـ الصػػناعي

والتةنولػػوجي والتنػػافس السػػلمي نػػداً ومنافسػاً حقيقيػاً للمبػػاد الشػػيوعية ،وبمعنػػى خػػر

أف تنتق ػ ػػؿ المنافسػػ ػػة مػػ ػػف الميػػ ػػداف العسػ ػ ػةري إل ػ ػػى االقتص ػ ػػادي واف تح ػ ػػؿ الحػ ػ ػػرب
االقتصػػادية محػػؿ الحػػرب النوويػػة ،ممػػا ي ػ دي فػػي نرايػػة المطػػاؼ مػػف وجرػػة نظػػر

خروتشػػوؼ إلػػى انتصػػار الشػػيوعية( ،)18ةمػػا رأى "أف المبػػاد اللينينيػػة التػػي اةػػدت
علػػى اف الحػػروب حتميػػة ال م ػػر منرػػا طالمػػا أف االسػػتعمار موجػػود ،قػػد صػػينت فػػي
وقػػت ةانػػت فيػػه الق ػوى االسػػتعمارية تسػػيطر وبشػػةؿ ةامػػؿ علػػى العػػالـ ،واف القػػوى
السياسية واالجتماعية التي ةانت تسػعى الػى إقػرار السػلـ فػي العػالـ ةانػت فػي ذلػؾ
الوقت ليس لديرا القوة لجعؿ االسػتعمارييف يتخلػوف عػف الحػرب ،لةػف ظػروؼ العػالـ

قد طرأت عليرا تنيرات ةتيرة فأصػبح المعسػةر االشػتراةي قػوة ال يسػتراف برػا ،واخػذ
يعمؿ على إقرار السلـ في العالـ اجمع ،وفي ظؿ تلؾ الظروؼ الجديدة لـ يعد تمة

مجاؿ لمبدأ حتمية الحرب"(.)19

ومف جانبرا أةدت حةومة بةيف على الطبيعة العدوانية للمعسةر الرأسمالي وأف

اقامػػة علقػػات سػػلمية بػػيف المعسػػةريف ضػػرب مػػف المسػػتحيؿ ،واف التعػػايش السػػلمي
يجػػب اف يطبػػؽ فقػػط بػػيف دوؿ المعسػػةر االشػػتراةي الف سياسػػة االسػػتعمار البػػد اف

ت ػ ػ دي الػ ػػى الحػ ػػرب والحػ ػػؿ الوحيػ ػػد لضػ ػػماف السػ ػػلـ فػ ػػي العػ ػػالـ هػ ػػو القضػ ػػا علػ ػػى
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االستعمار ،واعتقد ماو "أنه لو اتيحت ال رصة للمعسةر الرأسمالي لةي يقضي على
المعسةر االشتراةي فانه لف يتوانى مرما وقع مف ات اقيات وبذؿ مف وعود"(.)20

وبعػػد رجػػوع ماوتسػػي تونػػغ مػػف موسػػةو قػػدـ مشػػروع الق ػزة الةبػػرى الػػى االمػػاـ،

ودعا اللجنة المرةزية للحزب الشيوعي الصيني لوضع خطة مناسبة للنروض بالواقع

الصػػناعي والز ارعػػي ،اذ ةانػػت جمروريػػة الصػػيف الشػػعبية تعتمػػد فػػي اقتصػػادها علػػى
االتحػػاد السػػوفيتي فبلػػغ حجػػـ مػػا تسػػتورد مػػف موسػػةو ح ػوالي ( )%50أةترهػػا مػػف
اآلالت والمعدات الزراعية والصناعية ،في حيف ةانت تصػدر إلػى االتحػاد السػوفيتي

المواد النذائية والخامات ،لذا فقد متلػت الق ػزة الةبػرى الػى األمػاـ عػزـ ماوتسػي تونػغ
علػ ػػى التحػ ػػرر مػ ػػف السػ ػػيطرة السػ ػػوفيتية وفػ ػػؾ ارتبػ ػػاط االقتصػ ػػاد الصػ ػػيني بالسػ ػػوفيت

والتح ػػوؿ إل ػػى مرحل ػػة الش ػػيوعية الةامل ػػة قب ػػؿ االتح ػػاد الس ػػوفيتي ،وتمري ػػد األرض ػػية

لتطوير الصيف الشعبية بشةؿ مستقؿ عف االتحاد السوفيتي( ،)21ةمػا اةػد ايضػا انػه
ينبني على الشعب الصيني خلؿ الخطػة الخمسػية القادمػة وهػي الخطػة التػي اطلػؽ
علير ػػا الق ػ ػزة الةب ػػرى إل ػػى األم ػػاـ اف ين ػػأوا بأن س ػػرـ ع ػػف اس ػػلوب أو م ػػنر االتح ػػاد

الس ػػوفيتي ،وعل ػػى الص ػػعيد ال ػػدولي "يج ػػب أف نة ػػوف اص ػػدقا م ػػع الس ػػوفيت وجمي ػػع

الجمروري ػػات الش ػػعبية واألحػ ػزاب الش ػػيوعية والطبق ػػات العمالي ػػة ف ػػي مختل ػػؼ البل ػػداف،

وينبني أالا تتبع الخطة القادمة برذا القدر مف االيماف االعمى للنمػوذج السػوفيتي "
وبتلؾ الةلمات أظرر ماو رغبته بتنيير الطرؽ للخطة الخمسية القادمػة ،فػي الوقػت

الذي ةانت فيػه هيةليػة الخطػة الخمسػية االولػى بشػةؿ ةامػؿ مػف االتحػاد السػوفيتي

(.)22

ثالثاً أساليب وطرق العمل

نوقشت المحتويات األيديولوجية وال لس ية وأهداؼ الق زة الةبرى إلى األماـ فػي

مػ ػ ػ تمري هاننتش ػ ػػو ( )Hangzhouالمنعق ػ ػػد ف ػ ػػي ( 4 - 3ة ػ ػػانوف الت ػ ػػاني )1958
وناننغ( )Nanningالمبرـ في ( 22 - 11ةانوف التاني  )1958وقد نظمت اللجنة

المرةزي ػػة للح ػػزب الش ػػيوعي الص ػػيني المػ ػ تمريف ،وطل ػػب م ػػاو م ػػف أعض ػػا الح ػػزب
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المحلييف وا قليمييف لحضور الم تمريف  ،وأوةؿ إلػى شػف يػي ) (Tchen Yiمرمػة

استػقباؿ الوفود ،وقد استنرؽ التحضير للم تمريف قرابة الشرر

(.)23

ةػػاف الرػػدؼ مػػف الم ػ تمر األوؿ هػػو أتػػارة الت ػػا ؿ التػػوري وتعزيػػز صػػياغة

سلسػػلة مػػف األهػػداؼ المتقدمػػة ،ومػػف اهمرػػا الوصػػوؿ الػػى بريطانيػػا فػػي انتػػاج الحديػػد
وال والذ ،في حيف ةاف الردؼ مف الم تمر التاني هو ابتداع طػ ػػرؽ ووسائؿ الوصوؿ

لتلؾ األهداؼ ،وقد تقرر في م تمر هاننتشو تجميع األيدي العاملة وتوجيررػا للقيػاـ

باألعم ػػاؿ الةبيػ ػرة مت ػػؿ بن ػػا الس ػػدود والخ ازن ػػات والمستشػ ػ يات ،وانش ػػا اآلالؼ م ػػف
المنشػ ػػلت الصػ ػػناعية الصػ ػػنيرة فػ ػػي المنػ ػػاطؽ الري يػ ػػة وتحويػ ػػؿ البرنػ ػػام إلػ ػػى حملػ ػػة
جماهيرية تستنؿ القوة العاملة المعطلة لإلنتاج الزراعي(.)24

وخلؿ م تمر نػاننغ ةشػؼ رئػيس الحػزب الشػيوعي الصػيني مػاو تسػى تونػغ

وتيقة وصػ را "المػواد الخاصػة بطػرؽ العمػؿ" وأشػار فػي مقػدمترا إلػى أهػداؼ الخطػة

الخمسػػية الجديػػدة واسػػاليب وطػػرؽ العمػػؿ إذ ذةػػر فيرػػا "لقػػد ظرػػرت موجػػة جديػػدة فػػي
االنتاج وهي التزاؿ تتصاعد تدريجياً ومػف أجػؿ التةيػؼ مػع تلػؾ الظػروؼ ،البػد مػف
تعديؿ طرؽ معينة مػف عمػؿ اللجػاف المرةزيػة والمحليػة للحػزب  ،وهػدفنا الػرئيس هػو

السػػعي لتحقيػػؽ تقػػدـ فػػي أسػػاليب وطػػرؽ العمػػؿ بنيػػة تةيي رػػا مػػع الظػػروؼ السياسػػية
المتنيرة"  ،ةما اةػد علػى ضػرورة ايػل أهميػة أةبػر للصػناعة ،وطلػب مػف السػلطات
المرةزية ولجاف الحزب الشيوعي الصيني الخاصة بالمقاطعات والمدف الترةيػز علػى
القط ػػاع الص ػػناعي ،واف تجع ػػؿ ا نت ػػاج الص ػػناعي المحل ػػي ف ػػي غض ػػوف  5إل ػػى 7

سػػنوات ،أو حتػػى فػػي غضػػوف  10سػػنوات ي ػػوؽ ا نتػػاج الز ارعػػي ،ةمػػا حػػدد مػػاو

تلث طرؽ مرمة للعمؿ وهي التخطيط الشػامؿ ،والمراقبػة المنتظمػة ،والمراجعػات أو

المقارنات السنوية  ،واشار "اف الجدوؿ الزمني للق ػزة الةبػرى الػى االمػاـ مػف الممةػف
اف تحػػدد وضػػعرا مػػف خػػلؿ السػػنوات الػػتلث االولػػى ،لػػذلؾ ينبنػػي بػػذؿ الجرػػود مػػف

اجػ ػػؿ التحػ ػػوؿ األساسػ ػػي ...ويجػ ػػب اف يةػ ػػوف الشػ ػػعار هػ ػػو العمػ ػػؿ المسػ ػػتمر خػ ػػلؿ

السػػنوات الػػتلث القادمػػة عػػف طريػػؽ تعبئػػة الجمػػاهير"( ،)25وفػػي الوقػػت ن سػػه حػػث
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ماو الناس على البد بتورة تةنولوجية بنية اللحاؽ أو تجاوز بريطانيػا فػي  15عامػا

أو أةت ػػر والوالي ػػات المتح ػػدة ف ػػي  25أو  30عام ػػا ،وم ػػف أج ػػؿ تحقي ػػؽ ذل ػػؾ الر ػػدؼ
أوضػػح م ػػاو " ان ػػه يجػػب علين ػػا أف ن ػػتعلـ أشػػيا جدي ػػدة مت ػػؿ ال رػػـ الحقيق ػػي لشػ ػ وف

األعمػػاؿ التجاريػػة والعل ػوـ والتةنولوجيػػا ،واذا لػػـ ن عػػؿ ذلػػؾ فإننػػا لػػف نػػتمةف مػػف اف
نةوف في الصدارة ،لذلؾ يجب علينا اف نجمع بعناية بيف التةنولوجيا والسياسة"(.)26

وف ػػي اجتماع ػػه م ػػع الةػ ػوادر العس ػػةرية ف ػػي  23حزيػ ػراف اة ػػد م ػػاو "اف ه ػػدؼ

تج ػػاوز االتح ػػاد الس ػػوفيتي ف ػػي إنت ػػاج ال ػ ػوالذ بحل ػػوؿ ع ػػاـ  1962فلب ػػد م ػػف إنت ػػاج
( )80-75مليػػوف طػػف مػػف ال ػوالذ ،لػػذلؾ ال نحتػػاج إلػػى خمس ػة عشػػر عػػاـ للحػػاؽ
ببريطانيػػا  ،سنسػػتنرؽ سػػنتيف أو تػػلث سػػنوات وفػػي غضػػوف خمػػس سػػنوات يمةننػػا

اللحاؽ باالتحاد السوفيتي  ،وفي سػبع سػنوات يمةننػا اللحػاؽ بالواليػات المتحػدة ،واف
هػػدفنا ال ػرئيس هػػو تحويػػؿ االقتصػػاد الص ػيني مػػف طبيعتػػه الزراعيػػة فػػي النالػػب إلػػى

دولػػة صػػناعية قويػػة" ،ومػػف جانبػػه رأى نائػػب رئػػيس الحةومػػة الشػػعبية المرةزيػػة ليػػو
شػاو شػي (")Liu Shaoqiبانػه اليػزاؿ العديػد مػف االنظمػة والقػوانيف التػي وضػعترا
الو ازرات خلؿ السنوات التماف الماضية قابلً للتطبيؽ ،غير أف البعض االخػر منرػا
قػػد أصػػبح يشػػةؿ عقبػػة أمػػاـ زيػػادة مبػػادرة الجمػػاهير وتطػػوير القػػوة ا نتاجيػػة لػػذلؾ
ينبنػػي مراجعػػة أو النػػا

ذلػػؾ النػػوع األخيػػر مػػف القػوانيف ...يتوجػػب علينػػا اف نضػػع

مبػػدأ عامػ ػاً بموج ػػب فرض ػػية تط ػػوير الم سسػػات والمش ػػاريع االش ػػتراةية وفقػ ػاً لمب ػػاد

أسرع وأفضؿ وأةتر اقتصادية علػى أسػاس رفػع وعػي الجمػاهير ...وتشػجيع االهػالي
علػػى االعتػراض أو النػػا تلػػؾ القػوانيف التػػي تحػػد مػػف تطػػوير قػػوة االنتػػاج ويجػػب اف

تمػػر الق ػوانيف االةتػػر اهميػػة وذات قيمػػة وطنيػػة مػػف خػػلؿ مصػػادقة اللجنػػة المرةزيػػة
للحػػزب الصػػيني والػػو ازرات المعنيػػة ومجلػػس الدولػػة ،تػػـ يػػتـ نشػػرها فػػي ةافػػة أنحػػا

البلد  ،والعمؿ علػى مراجعػة القػوانيف واألنظمػة القديمػة أو إدخػاؿ انظمػة جديػدة فػي
ضػػػو التجػ ػػارب الجديػ ػػدة ،وتعػػػد تلػ ػػؾ هػ ػػي الطريقػػػة الجماهيريػ ػػة المسػ ػػتمدة مػ ػػف راي
الجمرور لصياغة ومراجعة القوانيف واالنظمة "(.)27
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ومما تجدر االشارة اليه أف تلؾ المادة اعترضترا عقبتاف في تطبيقرا :االولى

هػػو أف ليػػو حػػث النػػاس علػػى االعت ػراض أو إلنػػا الق ػوانيف التػػي تشػػةؿ عقبػػة أمػػاـ
ا نتػاج ،وفػػي الوقػت ن سػػه بػرر تلػػؾ العمليػػة مػف خػػلؿ توضػيح إف القػوانيف الجديػػدة

التػػي تحػػؿ محػػؿ القػوانيف القديمػػة وهػػي غيػػر قابلػػة للتطبيػػؽ يجػػب أف تمػػر مػػف خػػلؿ

مصػػادقة الحةومػػة المحليػػة أو المرةزيػػة عليرػػا ،وينبنػػي أف ينظػػر الػػى ذلػػؾ علػػى أنػػه
يمتؿ عائقاً رئيساً أماـ وضع قوانيف معدلة جديدة السيما تلؾ القوانيف التػي ال ترغػب
الحةومة في تمريرها ،اما العقبة التانية هي أف أولئؾ الذيف تج أروا على تقديـ شػةوى

أو انتقاد ق اررات أعضا أو ةوادر الحزب ،ةانوا دائماً يجازفوف في انرـ ربما يعػدوف
اعضا في الجرة المعارضة للحزب.

وخػلؿ مػ تمر بيدايخػة ( )Beidaiheوهػػو اجتمػاع موسػػع للمةتػب السياسػػي عقػػد

فػػي اقلػػيـ هيبػػي( )Hebeiللمػػدة  17إلػػى  30ب  1958لمناقشػػة النتػػائ التػػي تػػـ
الحصػػوؿ عليرػػا ب ضػػؿ السياسػػات السػػابقة وتحديػػد االهػػداؼ الجديػػدة ،وقػػرر أعضػػا

الحػػزب رفػػع الحػػد االعلػػى مػػف انتػػاج ال ػوالذ مػػف ()5.35عػػاـ  1957إلػػى ()10.7
مليػػوف طػػف (وهػػذا يمتػػؿ ارت ػػاع بنسػػبة ( )%100عػػف معػػدؿ االنتػػاج لعػػاـ ،)1957
ممػػا يعنػػي اف ةميػػة انتػػاج ال ػوالذ يجػػب اف تنػػت فػػي غضػػوف أربعػػة شػػرور اةتػػر مػػف

تل ػػؾ الت ػػي ت ػػـ إنتاجر ػػا خ ػػلؿ األش ػػرر التماني ػػة الس ػػابقة ( ،)28واش ػػارت يون ػػغ تش ػػانغ

( )Jung Changوهي شاهدة معاصرة للق زة الةبرى "ةانػت موسػيقى حماسػية تػدوي
مةبرات الصوت ،وةانت هناؾ الفتات وملصقات وشػعارات ضػخمة مخطوطػة علػى

الجدراف ةتب عليرا "عاشت الق زة الةبرى الى االماـ" ،وليصنع الجميع فوالذاً"(.)29

ومف االولويات المرمة االخرى التي تـ تبنيرػا ضػمف مشػروع الق ػزة الةبػرى هػي

"حمل ػػة الح ػػاظ عل ػػى المي ػػا "وق ػػد اهتم ػػت تل ػػؾ الحمل ػػة ببن ػػا الس ػػدود وخ ػػزف المي ػػا

ألغراض الري ،وتضػمنت األولويػات التانويػة بػزؿ اال ارضػي الزراعيػة والسػيطرة علػى

ال يض ػ ػ ػػانات ،وف ػ ػ ػػي  16ة ػ ػ ػػانوف االوؿ  1958نش ػ ػ ػػرت ص ػ ػ ػػحي ة الش ػ ػ ػػعب اليومي ػ ػ ػػة

( )People’s Dailyمقػاال حتػت فيػه النػاس علػى انجػاز الػري والح ػاظ علػى الميػا
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والتربة  ،ومف االج ار ات المرمة االخرى التي تـ تبنيرا ضػمف مشػروع الق ػزة الةبػرى

هي "حملة االوبئة االربعة" وقد عدت تلؾ الحملة فػي حينرػا بانرػا ذات فائػدة صػحية
عامة تضمنت القضا على الذباب والبعوض والجرذاف والعصافير(.)30
رابعا تأسيس الكوميونات الشعبي

يعود تػاري الم ارحػؿ االولػى النشػا الةوميونػات إلػى نرايػة عػاـ  1956عنػدما

حث رئيس الحزب الشيوعي الصيني ماوتسي تونغ في ةتابه "المد العالي االشتراةي
فػي الريػؼ الصػيني( ) Socialist high tide in China’s countrysideالنػاس
علػػى إنشػػا مجتمعػػات ةبيػرة  ،واشػػار فػػي ذلػػؾ الوقػػت قػػائل "فػػي مجتمػػع صػػنير فيػػه
عدد قليػؿ مػف النػاس مػع ا ارضػي صػنيرة وامػواؿ قليلػة مػف المسػتحيؿ اف تبنػي إدارة

عل ػػى نط ػػاؽ واس ػػع ...ويح ػػد ه ػػذا الن ػػوع م ػػف المجتمع ػػات الص ػػنيرة م ػػف تط ػػوير ق ػػوى

ا نتػػاج ،وال يمةػػف لػػه أف يسػػتمر لمػػدة طويلػػة ،لػػذلؾ ينبنػػي أف يػػدم بشػػةؿ تػػدريجي
مع مجتمعػات اخػرى" ،وعلػى اتػر ذلػؾ نظػـ االهػالي فػي بعػض األمػاةف "التعاونيػات

الزراعيػػة العليػػا" ،اال أنرػػـ لػػـ يحصػػلوا علػػى نتػػائ جيػػدة ،وذلػػؾ ألنرػػا اقامػػت بطريقػػة

عشوائية وغير مدروسة لذلؾ قاموا بحلرا في اذار عاـ .)31( 1957

وخػػلؿ م ػ تمر تش ػينندو ( 26 - 9()Chengduاذار)1958بػػيف مػػاو م ػرة أخػػرى

أنػػه مػػف اجػػؿ االس ػراع فػػي تطػػوير قػػوى ا نتػػاج ،ةانػػت هنػػاؾ حاجػػة لجعػػؿ علقػػات
ا نتػاج أةبػػر وأةتػػر اشػتراةية واةػػد "اف الصػػيف الشػػعبية تقػوـ اآلف حملػػة الػػري وح ػػظ

الميػ ػػا وخػ ػػلؿ سػ ػػنوات قليلػ ػػة سػ ػػتعمؿ علػ ػػى مةننػ ػػة الز ارعػ ػػة" ورأى "أف التوسػ ػػع فػ ػػي
المساحات المروية هو م تاح لزيادة إنتاجية المحاصيؿ  ،وةانت أةتر الطرؽ فعاليػة

لتحقيػػؽ ذلػػؾ هػػي اسػػتعماؿ عػػدد ةبيػػر مػػف القػػوى العاملػػة الري يػػة فػػي الػػبلد للقيػػاـ

بأعم ػػاؿ ح ػػظ المي ػػا خ ػػلؿ مواس ػػـ الرة ػػود الز ارع ػػي ،وةلم ػػا ة ػػاف حج ػػـ التعاوني ػػات
ا نتاجية صنير ،فأننا قد نواجه صعوبات في الجوانب التنظيمية والتنمويػة لإلنتػاج،
ومػػف أجػػؿ التةيػػؼ مػػع متطلبػػات ا نتػػاج الري ػػي والتػػورة التقافيػػة وحيتمػػا أمةػػف علينػػا

دم التعاونيات ا نتاجية الصنيرة وتحويلرا الى تعاونيات ذات نطػاؽ واسػع بطريقػة
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مناسػػبة ومدروسػػة" ،ومػػف جانبرػػا وافقػػت اللجنػػة المرةزيػػة للحػػزب الشػػيوعي الصػػيني
عل ػػى ذل ػػؾ االقتػ ػراح الف انش ػػا الجمعي ػػات التعاوني ػػة تجع ػػؿ ال لح ػػيف تح ػػت س ػػيطرة

الحػػزب ومػػف تػػـ يسػػرؿ السػػيطرة علػػيرـ ،وفػػي غضػػوف ذلػػؾ نشػػرت صػػحي ة "الشػػعب
اليومية" في  12نيساف فةرة ماو "بتحويؿ المجتمعات الصنيرة إلى مجتمعات ةبيػرة
والبلديات الصنيرة إلى بلديات ةبيرة

"(.)32

وخػػلؿ الجلسػػة التانيػػة للم ػ تمر الػػوطني التػػامف للحػػزب الشػػيوعي الصػػيني فػػي

بداي ػػة اي ػػار  1958ق ػػدمت اللجن ػػة المرةزي ػػة السياس ػػة الخ ػػط الع ػػاـ لبن ػػا االش ػػتراةية،
واعط ػػى ذل ػػؾ الخ ػػط ش ػػعو اًر ال ح ػػدود ل ػػه لأله ػػالي ،الس ػػيما ف ػػي المن ػػاطؽ الري ي ػػة ،اذ

ارت ع ػػت معنوي ػػاترـ واصػ ػرارهـ لرف ػػع االنت ػػاج لمس ػػتويات غي ػػر مس ػػبوقة ،وة ػػاف ذل ػػؾ
التنظ ػػيـ االجتم ػػاعي بمتاب ػػة تش ػػةيؿ جدي ػػد للجم ػػاهير ،وف ػػي حزيػ ػراف اخت ػػارت اللجن ػػة

المرةزي ػػة للح ػػزب الش ػػيوعي الص ػػيني اس ػػـ "ةومين ػػات الش ػػعب"(

people’s

 )communeبوص ه اسماً يعبر بأفضؿ صورة عف جوهر ذلػؾ الشػةؿ مػف التنظػيـ

وسيةوف مرحب به ةتيػ ار مػف الجمػاهير ،وفػي غضػوف ذلػؾ نشػر تشػف بػودا( Chen

 )Bodaفي  16تموز عاـ  1958في مجلة الحزب العلـ األحمر "أف توجرنا يجػب

أف يةوف تصاعدياً ومنظماً مف أجؿ اقامة ةوميونة ةبيرة تستطيع اف تحقؽ اشتراةية
العمػػؿ بػػيف الصػػناعة والز ارعػػة واألعمػػاؿ التجاريػػة والتعلػػيـ ،والجػػيش الشػػعبي لخلػػؽ
وحدات أساسية للمجتمع الصيني"(.)33

حػػددت اللجنػػة المرةزيػػة للحػػزب الشػػيوعي فػػي مػ تمر بيدايخػػة الشػػروط العامػػة

اللزمػػة نشػػا الةوميونػػات التػػي اةػػدت إنػػه يجػػب أف يةػػوف هنػػاؾ دم ػ بػػيف ا دارة

الحةوميػػة وادارة الةوميونػػات ،فضػػل عػػف توحيػػد عمػػؿ ال لحػػيف والعمػػاؿ واالعمػػاؿ
التجاريػػة والم سسػػات التعليميػػة والػػنظـ العسػػةرية وعػػد االنتقػػاؿ مػػف النظػػاـ الجمػػاعي
إل ػػى الةوميون ػػات توجر ػػا طبيعي ػػا ،وة ػػذلؾ ن ػػاقش المػ ػ تمر نط ػػاؽ وحج ػػـ الةوميون ػػات

مش ػػي اًر إل ػػى أن ػػه اذا ةان ػػت المن ػػاطؽ الري ي ػػة واس ػػعة وقليل ػػة الس ػػةاف يمة ػػف أف تت ػػألؼ

الةوميونػػة أقػػؿ مػػف ( )2000أس ػرة  ،جاعل ػػة مػػف تأسػػيس ةوميونػػة واحػػدة لمقاطع ػػة
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واحدة ام اًر مسموحاً بػه ،وفػي الم ارةػز األةبػر حجمػاً يمةػف تقسػيـ مقاطعػة واحػدة إلػى

ةوميونػػات متع ػػددة تص ػػؿ مػػابيف( )7-6الؼ أسػػرة ،وف ػػي بعػػض الح ػػاالت األخ ػػرى
يمةػػف أيضػػا تشػػةيؿ الةوميونػػات مػػف مجموعػػات تصػػؿ الػػى مػػا يتػراوح بػػيف ( 10إلػػى

 )20ألؼ أسرة  ،وفي  29اب 1958اصدر الحػزب الشػيوعي الصػيني بيػاف رسػمي

عف ظرور الةوميونات في صحي ة الشعب اليومية ( ، )People’s Dailylوتاسيس

اوؿ ةوميونػػة شػػعبية ري يػػة أطلػػؽ عليرػػا اسػػـ سػػبوتنيؾ( )Sputnikعلػػى اسػػـ القمػػر

الصناعي السوفيتي ،واةد اف تنظيـ العمػاؿ فػي الةوميونػات يجػب اف يةػوف ةالنظػاـ
المتبػػع فػػي المصػػانع أو بػػيف رجػػاؿ الجػػيش اي ينػػاموف فػػي وقػػت واحػػد ويػػأةلوف فػػي
مواعيػػد محػػددة حتػػى يمةػػف الوصػػوؿ الػػى درجػػة مػػف االنتػػاج تحقػػؽ ارت ػػاع المسػػتوى

المعيشي لل رد(. )34

وم ػػع تط ػػور نظ ػػاـ الةومون ػػات وض ػػع ال ػػبعض منر ػػا نظ ػػاـ الض ػػمانات الس ػػبع

( )seven guaranteesأو نظػػاـ الضػػمانات العشػػر ()ten guaranteesالتػػي
حػػددت االسػػاليب التػػي يتبعرػػا السػػةاف ،وتشػػمؿ تلػػؾ الضػػمانات عػػلوات الوجبػػات،
والملبس ،وا سػةاف ،والمػاؿ للػوالدات ،وح ػلت الزفػاؼ ،والتعلػيـ ،والرعايػة الطبيػة،

والتدفئ ػػة ،حلق ػػة الش ػػعر ،والمس ػػرح ووس ػػائؿ الترفي ػػه( ،)35وق ػػد ة ػػاف ة ػػؿ ش ػػي ف ػػي
الةوميونات مشترؾ ،والنيت ةػؿ انػواع الملةيػات الخاصػة وتػـ إجبػار ةػؿ األسػر فػي
مختلؼ أرجا الصيف الشعبية إلى العمؿ في دولة تػديرها الةوميونػات وذلػؾ مػا ةػاف
يبني اليه الحزب الشػيوعي الصػيني وهػو التحػوؿ مػف الملةيػة الجماعيػة الػى الملةيػة

العام ػػة اي ملةي ػػة الش ػػعب ،وة ػػذلؾ التح ػػوؿ م ػػف المجتم ػػع االش ػػتراةي ال ػػى المجتم ػػع

الشيوعي تـ استنلؿ ةؿ الموارد االنتاجية وتحشيد القوى لزيادة االنتاج وربط التنمية
الزراعيػة بالتقػدـ الصػػناعي والتقػافي والتعليمػػي والصػحي والعسػػةري ،واعتقػد مػػاو "اف

ذلؾ النظاـ يسرؿ مرمة الحزب القيادية وتن يذ الخط العاـ للبنا االشتراةي" ()36

بدأ الناس في ةؿ أنحا البلد العمؿ على اقامة الةوميونات الشعبية المتوخاة،

واشارت وةالة االنبا الصينية شينخوا ()Xinhuaاف الةوميونات قػد أوجػدت ظروفػاً
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مناسػ ػػبة لتنميػ ػػة االنتػ ػػاج الز ارعػ ػػي فقامػ ػػت بتوسػ ػػيع القن ػ ػوات المائيػ ػػة وتسػ ػػوية االرض
وتحسػػيف الترب ػػة وتمةن ػػت م ػػف اس ػػتعماؿ المض ػػخات الةرربائي ػػة وة ػػذلؾ قام ػػت بشػػ ار

( )600ج ػرار و( )200عربػػة نقػػؿ ،ةمػػا عملػػت علػػى اقامػػة الػػورش والعنايػػة بتربيػػة
المواشي والطيور وغيرها مف المرف االخرى(.)37

وعلػ ػػى اتػ ػػر ذل ػ ػػؾ تػ ػػـ تنظ ػ ػػيـ ق اربػ ػػة( )%90م ػ ػػف مجمػ ػػوع االس ػ ػػر ال لحيػ ػػة ف ػ ػػي

( )26.500ةوميونة تضـ ةؿ ةوميونة ( )10-5الؼ اسرة اي مػف( )50-25الػؼ

شػخص ،وفػى ةافػة انحػا الصػيف حػاوؿ النػاس تقليػػد ةومنػة ةوييػا شػاف ( Cuoya

 )Shanفػػى مقاطع ػػة س ػػويبينغ ( )Suipingبمقاطعػػة هين ػػاف( )Henanالت ػػي ع ػػدها
الحزب ةػأنموذج بسػبب انتاجرػا القياسػي ،واشػارت اللجنػة المرةزيػة للحػزب الشػيوعي

"اف انش ػػا الةوميون ػػات الش ػػعبية ش ػػةؿ الح ػػافز األساس ػػي ال ػػذي دف ػػع ال لح ػػيف نح ػػو
االسراع في بنا االشتراةية وانرا ستقود الصيف الشعبية الى عصر الشيوعية" (.)38
خامسا تعديل طرق واساليب العمل
ادرةت اللجنة المرةزية للحزب الشيوعي بعض االخطا السياسية التي وقعت

فيرا خلؿ تن يذ مشروع الق زة الةبرى وسعت لتعديلرا ومراجعة بعض القوانيف خػلؿ
اجتماع الجلسة السادسة فػي مدينػة وشػانغ( 28( )Wuchangتشػريف التػاني 10 -

ةػ ػػانوف االوؿ  ،)1958وتطػ ػػرؽ االعضػ ػػا خػ ػػلؿ االجتمػ ػػاع االخيػ ػػر الػ ػػى النتػ ػػائ

ا يجابي ػػة والس ػػلبية للسياس ػػات الت ػػي ت ػػـ تبنير ػػا خ ػػلؿ الم ػػدة الس ػػابقة ،وفيم ػػا يتعل ػػؽ
بالةوميونات اوضح الحزب الشيوعي الصيني أف البلد التػزاؿ تتسػـ بشػةؿ اشػتراةي

للحةومة "اذ تةوف القاعدة فيرا ةؿ واحد ياخذ على قدر عمله" وأف الشيوعية الةاملة
"التي تنطبؽ فيرا القاعدة ةؿ واحد ياخذ على قدر احتياجاته" لـ تتحقؽ بعػد ،ويرجػع
ذلؾ بدرجة ةبيرة إلى أف الةوميونات ال تزاؿ قائمة على الملةية الجماعية وليس بعد
على ملةية الشعب ،واشار ماو في اجتماع وشانغ "أف االمػر ربمػا يسػتنرؽ مػا بػيف

( )20 – 15سػػنة أو أطػػوؿ مػػف ذلػػؾ لتحقيػػؽ الشػػيوعية الةاملػػة" ،ومػػف جانبػػه اقػػر

انًجهد ( )4انعدد ( )3ايهول 2014
999

Website: jedh.utq.edu.iq

Email: utjedh@utq.edu.iq

وزيػر الخارجيػة الصػيني شػواف الي ( )Zhou Enlaiبوجػود خلػؿ فػى عمليػة انتػاج
ال والذ ،واةد "إف م تمر بيدايخة اتسـ بجو م رط بالحماس وأهداؼ غير واقعية لذلؾ

قلؿ الحزب أهداؼ إنتػاج ال ػوالذ لعػاـ  1959مػف  30مليػوف طػف إلػى مػا يقػرب مػف
 18مليوف طف"(.)39

وةانػػت المشػػةلة االهػػـ التػػي تػػـ مناقشػػترا خػػلؿ اجتمػػاع اللجنػػة المرةزيػػة للحػػزب

الشػ ػ ػػيوعي الصػ ػ ػػيني فػ ػ ػػي مدينػ ػ ػػة زيننزهػ ػ ػػو( 25( )Zhengzhouشػ ػ ػػباط  5 -اذار
 )1959ه ػػي أف ال ػػرؽ النني ػػة تن ػػت أةت ػػر م ػػف احتياجاتر ػػا ،وأف ال ػػرؽ ال قيػ ػرة ة ػػاف
بامةانرػػا أف تأخػػذ ال ػػائض مػػف الةوميونػػات االخػػرى ،ممػػا ةػػاف لػػه تػػأتير محػػبط علػػى
ةػػل الةوميونػػات الننيػػة وال قي ػرة علػػى حػػد س ػوا  ،اذ توق ػػت الةوميونػػات الةبي ػرة مػػف
انتاج المزيػد ألنرػا ةانػت تعمػؿ بجػد لةنرػا خسػرت جػز ةبيػر مػف انتاجرػا ،فػي حػيف

ةانػػت الةوميونػػات ال قي ػرة لػػديرا حػػاف اًز اقػػؿ للعمػػؿ اذ ةػػاف بوسػػعرا االعتمػػاد بسػػرولة
علػػى ال ػػرؽ االةبػػر منرػػا فػػي الحصػػوؿ علػػى المسػػاعدة ،ونتيجػػة لػػذلؾ فػػاف المجتمػػع

الػػذيف يعيشػػوف فػػي ال ػػرؽ الننيػػة ةػػانوا غالبػاً مػػا يخ ػػوف إنتػػاجرـ أو يعرقلػػوف الطريػػؽ

الم دي إلى مزارعرـ مف اجؿ منع اخذ انتاجرـ (.)40

وعلػػى اتػػر ذلػػؾ اقتػػرح مػػاو بعػػض الشػػروط الخاصػػة بنظػػاـ ادارة الةوميونػػات

تضػػمنت القيػػادة الموحػػدة ،واف يةػػوف االنتػػاج بالدرجػػة االسػػاس للةوميونػػة ،وتقػػدير

الػ ػرابح والخس ػػائر ،وتوزي ػػع ال ػػدخؿ ،واتخ ػػاذ القػ ػ اررات م ػػف قب ػػؿ الةوميون ػػات ،والخ ػػزف
المناسػػب ،واالق ػرار بػػال روؽ ،وتطبيػػؽ ةػػؿ واحػػد ياخػػذ حسػػب عملػػه ،ةمػػا قػػاـ م ػػاو
بإلنا المساواة بيف الةوميونػات ،والنقػؿ العشػوائي للمػوارد وجمػع القػروض وشػعر أف

تلػػؾ الخصػػائص التلتػػة ةانػػت تمتػػؿ مصػػدر رعػػب للنػػاس  ،والبػػد مػػف إلنائرػػا مػػف
أجؿ الحيلولة دوف انريار الةوميونات  ،وعلى الرغـ مف سياسات إعادة التنظيـ فقد

استمرت الةومونػات فػي تحقيػؽ نتػائ

اجتماعيػة واقتصػادية سػلبية تػـ الةشػؼ عنرػا

خلؿ م تمر لوشػاف ( 17-2تمػوز  ،)1959اذ متػؿ المػ تمر االخيػر لحظػة هامػة
ونقط ػػة تح ػػوؿ مرم ػػة ف ػػي مس ػػار أح ػػداث جمروري ػػة الص ػػيف الش ػػعبية نتيج ػػة للعواق ػػب
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المترتبػة علػى ذلػؾ االجتمػػاع ،وةػاف مػف المشػارةيف البػػارزيف فػي ذلػؾ االجتمػاع هػػو

بينػػغ ديرػواى( )Peng Dehuaiوزيػػر الػػدفاع فػػى جمروريػػة الصػػيف الشػػعبية الػػذى
سافر بشةؿ مةتؼ حوؿ الصيف الشعبية في اواخر عاـ  1958واوائؿ عاـ ،1959
وشرد عف ةتػب نتػائ السياسػات السػيئة للق ػزة الةبػرى وبػدأ يعػي أخطا هػا الخطيػرة،

وفي الجلسة االخيرة لم تمر لوشػاف فػي  17تمػوز افتػتح بينػغ ةلمػه بشػجب اخطػا

حملة ال والذ في ال نػا الخل ػي قػائل "أنرػا ةانػت مصػد اًر للرػدر وتسػببت بخسػائر فػي
جرػػود العمػػؿ والم ػوارد الماديػػة" ،واقتػػرح اج ػ ار مراجعػػة لتلػػؾ االج ػ ار ات مبنيػػة علػػى
أهداؼ ونتػائ واقعيػة وباسػتخداـ حقػائؽ عمليػة حقيقيػة وقابلػة للتطبيػؽ  ،واةػد ايضػا

"اف األخطا

حدتت بسبب عدـ خبرة الحزب والحماس الزائد عند االهالي"(.)41

لػػـ يةػػف رد فعػػؿ ال ػرئيس مػػاو فوريػػا وانتظػػر بضػػعة أيػػاـ قبػػؿ اف يقػػوـ برجػػوـ

مض ػػاد ،ولعل ػػه اراد اف يح ػػدد أوال حل ػػا بين ػػغ اآلخػ ػريف ،وخ ػػلؿ الجلس ػػة التامن ػػة
ألعضػ ػػا الحػ ػػزب الشػ ػػيوعي فػ ػػي  2ب  1959رةػ ػػزت النقػ ػػاش علػ ػػى مشػ ػػةلتيف
رئيسيتيف هما :اج ار مراجعة ألهداؼ ا نتاج للسنة القادمة ،واتخاذ ق اررات تتعلػؽ

با ج ار ات الواجب اتخاذها تجا المنشقيف على الحزب ،ومف اهـ الخطوات التي

اتخذها الم تمر هي أف الحةومة لـ تعترؼ بأخطائرا السياسية ولـ تواصؿ العمػؿ
على إعادة تعديؿ النشاط الذي بدأ عند نراية العاـ السابؽ ،وحػاوؿ الحػزب اعػادة

التأةي ػػد عل ػػى قػ ػ اررات الق ػ ػزة الرئيس ػػة واعط ػػا المزي ػػد م ػػف الق ػػوة لمجابر ػػة الحرة ػػة
المعارضة  ،ورفع انتػاج الخطػة السػنوية لعػاـ  1959إلػى زيػادة ( )%41،39فػي

إجمػػالي النػػات الز ارعػػي والصػػناعي مػػف خػػلؿ زيػػادة انتػػاج الحبػػوب ال ػى ()525

مليػػوف طػػف ،و( )5مليػػوف طػػف مػػف القطػػف ،و( )380مليػػوف طػػف مػػف ال حػػـ(،)42
وف ػػي الوق ػػت ن س ػػه ق ػػاـ م ػػاو باس ػػتبعاد بين ػػغ ديرػ ػواى م ػػف منص ػػبه ة ػػوزير لل ػػدفاع

وتنصػيب لػيف بيػاوا( )Lin Biaoبػدالً عنػه ،وشػف حملػة تطريػر ضػد حل ػا بينػغ

ديرواى واستبعادهـ عف نشاط الحزب ،واضطرادهـ وزجرـ بالسػجوف وذلػؾ النرػـ
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ة ػػانوا معارض ػػيف لسياس ػػة م ػػاو بش ػػةؿ ع ػػاـ ومع ػػاديف ألي ػػديولوجيات الةوميون ػػات

وسياسة الق زة الةبرى بشةؿ خاص(.)43

سادسا االنقسام السو يت الصين

انتقػػد خروتشػػوؼ السػػةرتير األوؿ للحػػزب الشػػيوعي السػػوفيتي ،مشػػروع الق ػزة

الةبػػرى الػػى االمػػاـ السػػيما تأسػػيس الةوميونػػات واعمػػاؿ إنتػػاج ال ػوالذ فػػي الباحػػات
الخل يػػة ،واوضػػح بعػػدـ امةانيػػة تطبيقػػه فػػي الصػػيف الشػػعبية ،ف ػػي ةلمػػة ألقاهػػا فػػي
بوزناف ( )Poznanفي بولندا اةد فيرا قائلً "قاـ االتحاد السوفيتي بعد نراية الحرب

األهلي ػػة ( )1921-1918ببن ػػا الةوميون ػػات ولة ػػف اغلبر ػػا ل ػػـ تة ػػف تمتل ػػؾ مميػ ػزات
اقتصادية وسياسية جيدة ،لذلؾ قررنا التوقؼ عف بنائرا ونظمنا المناطؽ الري يػة مػف

خلؿ التعاونيات  ،وأف نظاـ الةوميونات سابقة آلوانرا وقػد يةػوف ضػررها أةتػر مػف

ن عرػػا" ،ةمػػا أةػػد ايض ػاً "انػػه إذا لػػـ تتػػوفر علقػػة سػػليمة ومدروسػػة مػػا بػػيف التطػػوير
الص ػػناعي والز ارع ػػي فس ػػيةوف ل ػػه ت ػػأتيرات س ػػلبية عل ػػى الوض ػػع االقتص ػػادي الةل ػػي
للصػػيف وسػػيةوف علػػى السػػوفيت مسػػاعدترـ فػػي الخػػروج مػػف األزمػػة" ،ومػػف جانبػػه
اوضػػح مػػاو تسػػي تونػػغ "اف نظػػاـ الةوميونػػات فػػي جمروريػػة الصػػيف الشػػعبية يختلػػؼ

عف االتحاد السوفيتي وذلؾ للقوة العاملة الةبيرة في الصيف الشعبية ،فضل عف ذلؾ

أف ال لحيف الصينييف ايدوا فةرة نظاـ الةوميونات ومػف تػـ فػاف اعػادة تنظػيـ الريػؼ
الصيني سيعمؿ بشةؿ افضؿ بةتير مما ةاف عليه في االتحاد السوفيتي" ،ةما اشار

إف نظ ػ ػػاـ الةوميون ػ ػػات ال يص ػ ػػلح ،إال عل ػ ػػى
شػ ػ ػواف الي ف ػ ػػي بداي ػ ػػة ع ػ ػػاـ  " 1959ا
جمرورية الصيف الشعبية اذ تتلئـ ظروفرا ،ومعيشة سةانرا مع هذا النظاـ" (.)44
اسػػتمر خروتشػػوؼ فػػي معارضػػة الق ػزة الةبػػرى فصػػرح فػػي هنناريػػا فػػي بدايػػة

ة ػ ػػانوف االوؿ " 1959إذ اص ػ ػػابنا الن ػ ػػرور ،عن ػ ػػدما نع ػ ػػارض قيادتن ػ ػػا ونش ػ ػػو تع ػ ػػاليـ
المارةسية اللينينية الخاصة ببنا االشتراةية والشيوعية ،فػاف تلػؾ األخطػا يمةػف اف

يسػػتنلرا اعػػدا الشػػيوعية" ،وبمػػا أف الرج ػػوـ ةػػاف أقػػؿ وضػػوحاً اال اف ا شػػارة إل ػػى

الصػػيف الشػػعبية ةانػػت واضػػحة  ،وعلػػى الػػرغـ مػػف انزعػػاج الزعمػػا السػػوفييت مػػف
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اقتصػ ػػاديات الةوميونػ ػػات ومػ ػػا تضػ ػػمنته مػ ػػف تحػ ػػدي فةػ ػػري ،لةػ ػػف بعػ ػػض الصػ ػػحؼ

السػػوفيتية امت ػدحت تجربػػة الةوميونػػات وأطلقػػت عليرػػا جمعيػػات تعاونيػػة ذات جػػودة
عالية ،ف ي الوقت الذي قاؿ فيه المس ولوف الصينيوف أف الةوميونات مناسبة لبلداف

أخػػرى ،أةػػد صػػانعوا السياسػػة السػػوفيتية أنرػػا تجربػػة نشػػأت فػػي ظػػؿ ظػػروؼ خاصػػة
بالصيف وحدها ،وال يمةف تةرار نسخة منرا في أي مةاف أخر ،وةاف أفضػؿ م شػر

عل ػػى تح ػػظ الس ػػوفيت تج ػػا التجرب ػػة الص ػػينية ه ػػو التجن ػػب الةام ػػؿ ل ػػذةر موض ػػوع
الةوميونات في الرسائؿ الرسمية وفي وسائؿ األعلـ ،وفي خطابػات أعضػا اللجنػة
التن يذية في الحزب الشيوعي السوفيتي ،ةما تـ تجنب موضوع الةوميونات حتى مف

المتحػػدتيف الرسػػمييف السػػوفيت الموجػػوديف فػػي بةػػيف عنػػد الػػرد بشػػةؿ مباشػػر علػػى
التعليقػػات التػػي ةػػاف يقػػوـ برػػا نظ ػ ار هـ الصػػينيوف بالتنػػا علػػى الةوميونػػات ،عػػلوة
علػػى ذلػػؾ عػػد يػػوـ تأسػػيس جمروريػػة الصػػيف الشػػعبية "االوؿ مػػف تش ػريف األوؿ" هػػو

اليوـ الوطني للصيف الشعبية ومناسبة تقليدية الستعراض التقدـ الشيوعي الصػيني ،
إال أف إذاعػػة موسػػةو عمػػدت فػػي عػػاـ  1959إلػػى بػػث الةتيػػر مػػف التعليقػػات عػػف
الصيف الشعبية لةنرا لـ تناقش موضػوع الةوميونػات  ،فضػل عػف برقيػة خروتشػوؼ

إلػػى ماوتسػػي تونػػغ بمناسػػبة اليػػوـ الػػوطني لجمروريػػة الصػػيف الشػػعبية  ،أشػػارت فقػػط

إلى جرود االخيرة في البنا االشتراةي وتجنبت ذةر الةوميونات تماماً(.)45
سابعا العوامل الت ساهمت

شل مشروع القتزة الكبرى الى االمام

ةاف اقتصػاد جمروريػة الصػيف الشػعبية خػلؿ الخطػة الخمسػية االولػى مبنػي
علػػى التخطػػيط الشػػامؿ ،اذ ةػػاف يعتمػػد علػػى خب ػ ار االقتصػػاد الػػذيف ةانػػت مرمػػترـ
المحافظة على اقتصاد متوازف بردؼ تحقيؽ معدالت عالية للنتاج ،وبشػةؿ خػاص

المحافظػ ػػة علػ ػػى الت ػ ػوازف بػ ػػيف الخػ ػػزف واالسػ ػػترلؾ ،والعػ ػػرض والطلػ ػػب ،والصػ ػػناعة
والز ارعػ ػػة ،والصػ ػػناعات الخ ي ػػػة والتقيلػ ػػة ،والعلقػ ػػات ض ػػمف الصػ ػػناعات المختل ػ ػػة،

والتب ػػادؿ الخ ػػارجي ،اذ ةان ػػت ةلر ػػا مرم ػػة لنج ػػاح االقتص ػػاد الص ػػيني ،واذا ل ػػـ يأخ ػػذ

المخططوف بعيف االعتبار ةؿ تلؾ العوامؿ ،فاف النتيجة الحتميػة لػذلؾ سػتةوف هػد اًر
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فػػي المػواد ،وخسػػائر ماليػػة فادحػػة ةمػػا حػػدث فػػي الخطػػة الخمسػػية التانيػػة اذ سػػاهمت
عوامؿ عدة في فشؿ مشروع الق زة الةبرى الى االماـ .
 -الحماس الزائد وطرق االنتاج الجديدة

متلت حملة انتاج ال والذ متاالً واضحاً للحمػاس ال ازئػد ف ػي عػاـ  1958تصػاعد

ه ػػدؼ انت ػػاج ال ػ ػوالذ بش ػػةؿ مس ػػتمر حت ػػى مػ ػ تمر بيدايخ ػػة ال ػػذي ح ػػدد الر ػػدؼ غي ػػر

ال ػواقعي والم ػػرط فػػي الحمػػاس نتػػاج  30مليػػوف طن ػاً مػػف ال ػوالذ فػػي عػػاـ، 1959
ومف اجؿ تحقيؽ ذلؾ الردؼ شددت الحةومة على تطوير الصناعات التقيلة السيما

انتػػاج ال ػوالذ  ،وبػػدأ تسػػابؽ الصػػينيوف فػػي ةػػؿ منطقػػة ببنػػا مصػػانع جديػػدة بطريقػػة
عشوائية وغير مدروسة وةػاف الشػي الوحيػد التابػت لػديرـ هػو الوصػوؿ الػى الرػدؼ

المنشود بأي تمف ،فأنشػأ ال لحػوف أفػراف صػرر الحديػد فػي الباحػات الخل يػة للبيػوت
والة ارجػػات والسػػاحات ومحطػػات القطػػارات وسػػاحات المػػدارس وحتػػى فػػي الملعػػب

الرياضية ،وةانت تلؾ األفراف تصنع ال والذ ليلً ونرا اًر وبدوف انقطاع ،وذةرت يونػغ
تشانغ " ةانت السما في الليؿ تشػتعؿ ضػيا وةػاف ضػجي المحتشػديف حػوؿ ال ػرف

يسمع على بعد  300ياردة" ( ،)46حتى وصؿ عددها قرابة ( )600,000فرف تعمؿ

علػػى ال حػػـ الحجػػري واألخشػػاب لةػػف السػػةاف لػػـ يعلم ػوا بعػػد انرػػـ سػػيلقوف أوخػػـ

العواقػػب مػػف و ار تلػػؾ ا جػ ار ات ،ونتيجػػة لػػنقص المػواد جمػػع االهػػالي ةػػؿ مػػا ةػػاف
حديػػدا حتػػى أنرػػـ قػػاموا بجمػػع المقػػالي وأدوات المطػػب األخػػرى وبػػدأوا فػػي صػػررها

(.)47

وعلػػى الػػرغـ مػػف تحقيػػؽ رقػػـ إنتػػاجي مػػف ال ػوالذ بلػػغ ق اربػػة ( )10.07مليػػوف

طف في نرايػة عػاـ ، 1958لػـ يةػف قػابل للسػتخداـ منػه سػوى  8مليػوف طػف فقػط
وذلؾ الف ال والذ الذي انتجه المػزارعييف فػي االريػاؼ ،ةػاف ذو نوعيػة رديئػة وغيػر

صػػالح للسػػتعماؿ ،فضػلً عػػف ةتػرة بنػػا األفػراف ةػػاف مةل ػاً وباهظػاً ماديػاً ،ةمػػا اف
االستعماؿ الم رط لػالالت وبػدوف صػيانة أدى إلػى تعطلرػا ومػف ت اػـ تػدهور المنشػلت
الصناعية ،علوة على التعب الجسدي واالنريار الذي بدأ يظرر على السةاف وعلى
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ةػوادر الحػػزب والحةومػة ( ،)48واالهػػـ مػف ذلػػؾ رةػزت الحةومػػة علػى صػناعة انتػػاج
ال ػوالذ علػػى حسػػاب الصػػناعات الخ ي ػػة مػػف خػػلؿ عػػدد المصػػانع التػػي تػػـ بنا هػػا

وانتقػػاؿ العمػػاؿ إليرػػا ،وفػػي بعػػض األحيػػاف تحولػػت الصػػناعات الخ ي ػػة إلػػى مصػػانع

نتاج ال والذ ،وتبعاً لذلؾ فاف بعض الصناعات الخ ي ة لػـ يةػف لػديرا مػا ية ػي مػف

العماؿ نتاج منتجاترا ،مما ولد نقص في السلع ذات االحتياجات اليومية متؿ زيت
الطعاـ ،والسةر ،والزجاج ،واألطباؽ الخزفية ،والنظػارات  ،واألحذيػة ،والملبػس ومػا

إلػػى ذلػػؾ ،وانخ ػػض االنتػػاج االجمػػالي للصػػناعات الخ ي ػػة بنسػػبة ( )٪9مػػف العػػاـ
السابؽ ،ةما عانت قطاعات الطاقة مف مشاةؿ خطيرة ،فأنصػرؼ السػةاف إلػى قطػع
األشػػجار وتعػػدى االمػػر الػػى جمػػع اب ػواب المنػػازؿ الخشػػبية واتػػاث المنػػازؿ مػػف أجػػؿ

ابقا أفراف الصرر مشتعلة مما أدى إلى حػدوث تلػوث خطيػر فػي البيئػة ،وعلػى أتػر
ذلؾ أخذ معدؿ ا نتاج الصناعي بالتناقص شيئاً فشيئاً (.)49

ونتيجة لألولوية التي اعطيت نتاج ال والذ اهملت الزراعة إذ ةاف الةتيػر مػف

ال لحػػيف والطػػلب والمعلمػػيف منرمةػػيف فػػي سػػاعات طويلػػة فػػي البحػػث عػػف الوقػػود
وحديػػد الخػػردة بنيػػة ابقػػا االفػراف عاملػػة  ،وفػػي االغلػػب ةانػػت الحقػػوؿ تتػػرؾ للنسػػا

واالط ػػاؿ الػػذيف علػػيرـ اف يعمل ػوا ةػػؿ شػػي باليػػد الف الحيوانػػات ةانػػت تعمػػؿ فػػي

مصػػانع انتػػاج ال ػوالذ ،فضػػل عػػف ذلػػؾ اعلػػف مػػاو "زرع المحاصػػيؿ بعشػوائية وةتافػػة
عاليػػة مػػف أجػػؿ زيػػادة االنتػػاج" ،واعتقػػد علػػى افت ػراض غيػػر صػػحيح بػػأف بػػذور النلػػة

الواحػػدة لػػف تتنػػافس مػػع بعضػػرا الػػبعض ،وأف الةتافػػة العاليػػة للز ارعػػة سػػتجلب المزيػػد
مػف االنتػاج ،عػػلوة علػى ذلػؾ بػػدأ مػاو فػػي نرايػة  1958نظػاـ ز ارعػػة جديػد ،اذ اةػػد
على زراعة تلث المساحة بمحاصػيؿ الحبػوب  ،والتلػث خػر تػرؾ لز ارعػة القطػف امػا

التلث األخير ينبني اف يستعمؿ للتناوب بيف زراعة الحبوب والقطف ،مما ادى ذلؾ

إلى انخ اض مسػتمر فػي المنػاطؽ المزروعػة ،ةمػا أفػاد تشػانغ وف()Chang Wen
أحد الشرود المعاصريف أنه ليس فقط أساليب ا نتاج التي ال معنى لرا متػؿ الحػرث

العميػػؽ الػػذي وصػػؿ فػػي بعػػض االحيػػاف ق اربػػة المتػريف بنػػا ً علػػى اعتقػػاد خػػاط بػػاف
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ذلؾ ي دي الى الحصوؿ على نباتات ذات جذور ةبيرة ( ،)50بؿ اسػتعماؿ االسػاليب

الزراعيػػة القديمػػة والرػػدر الضػػخـ للحصػػاد قػد قلػػؿ مػػف ا نتػػاج وذلػػؾ الف الةتيػػر مػػف
محاصػػيؿ الحبػػوب التػػي تػػـ حصػػادها وبقػػي الػػبعض االخػػر منرػػا ترةػػت فػػي الحقػػوؿ
لتتع ف ولـ يذهب احد لحصادها أو لجمع الحصاد المتبقي (.)51

وبحلوؿ نيساف  1959بدأت الصعوبات االقتصادية تصػبح واضػحة للعيػاف اذ

ةػاف هنػاؾ شػحة فػي الحبػوب عمػت جميػػع انحػا الػبلد  ،وفػي نرايػة العػاـ المػػذةور
ةاف هناؾ نقص بصورة عامة في األغذيػة وغيرهػا مػف المنتجػات األخػرى ،ممػا ادى

الى ظرور حالة مػف الحرمػاف والجػوع لػـ يةػف مألوفػاً ،وانتشػرت المجاعػة فػي جميػع

انحا البلد السيما في المنػاطؽ الري يػة التػي سػجلت حػاالت اةػؿ لحػوـ البشػر التػي

تػػأترت بشػػدة بالمجاعػػة وذةػػر احػػد التقػػارير بنحػػو( )63حالػػة فػػي عػػاـ  ،1960وفػػي
ذلػػؾ الوضػػع غيػػر المت ػوازف بػػدأت تظرػػر مشػػاةؿ أخػػرى منرػػا :ارت ػػاع أجػػور النقػػؿ
والمواصلت وانخ اض رواتب العماؿ ،وفػي مقابػؿ ذلػؾ ةػاف هنػاؾ نقػص فػي السػلع

االسترلةية ،واالهـ مػف ذلػؾ ةانػت العملػة النقديػة اةتػر ممػا تتطلػب اليرػا الحاجػة ،
مم ػػا تس ػػبب بتض ػػخـ نق ػػدي ةبي ػػر  ،وج ػػدي ار بال ػػذةر حت ػػى حزيػ ػراف ع ػػاـ  1960ة ػػاف

الدخؿ المالي العػاـ منتظمػاً لةنػه انخ ػض فػي تمػوز  1960الػى ( )%17,3ووصػؿ

في شرر اب الى(.)52()%4,6

وةػػاف م ػػف اب ػػرز اخط ػػا الح ػػزب الش ػػيوعي الص ػػيني ه ػػو رفض ػػه الةام ػػؿ قب ػػوؿ

االنتقادات أو االقتراحات سوا ةانت داخلية أو خارجية ،فعلى الصعيد الداخلي ةاف

ماو يرفض التقارير التي تلقاها عف نقص النذا الري ي معتقداً اف الجرة المعارضػة

استحوذت علػى الحبػوب ،وعلػى اترهػا اطلػؽ مػاو سلسػلة مػف عمليػات التطريػر علػى
الجرة المعارضة للق زة الةبرى ،ورافؽ ذلؾ حمػلت عني ػة اخػرى قػاـ برػا المسػ ولوف

مف قريػة الػى قريػة بحتػاً عػف المخػزوف النػذائي المخ ػي وتػـ مصػادرة اغلػب الحبػوب
وال ػػدجاج وال ػػبط وغي ػػر ذل ػػؾ م ػػف المػ ػواد النذائي ػػة ،وت ػػـ تع ػػذيب العدي ػػد م ػػف ال لح ػػيف
المترميف بإخ ا الطعاـ حتى الموت،وةاف اغلػب الضػحايا يػدفنوف أحيػا أو إلقػا هـ
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مقيديف في البرؾ ،أو تعريترـ تماماً واجبارهـ على العمؿ في وسػط الشػتا  ،أو ةػانوا
يوضعوف في الميا المنلية ،أو يجبروف على تناوؿ البػوؿ والبػراز ،أو يػتـ تعريضػرـ

لبتػػر بعػػض األعضػػا (اقػػتلع الشػػعر ،وجػػدع األذف واألنػػؼ) ،وفػػي الوقػػت ن سػػه لػػـ

ينظػ ػػر مػػػاو إلػ ػػى الرجمػ ػػات المتةػ ػػررة مػػػف قب ػػؿ الػ ػػزعيـ الس ػػوفيتي تجػػػا الةوميونػ ػػات
وسياسات الق زة الةبرى علػى انرػا فرصػة للت ةيػر ،بػؿ عػدها هجمػات عدائيػة  ،ورأى

اف العلقات الناعمة للتحاد السوفييتي مع الواليات المتحدة االمريةية هػي علمػات
ضعؼ وفقداف للمباد الشيوعية االساسية وليس سببا للت ةير في سياساترـ(.)53
 نظام الكوميوناتاتحدت بعض التعاونيػات فػي عػاـ  1958لتشػةؿ ةوميونػات شػعبية ومػا لبتػت

أ ف حلت االخيرة محؿ التعاونيات الزراعية ألنرا لـ تعد ةافية لسد حاجات االقتصػاد
الصيني وبنا ً على ذلؾ دمجت مف عشريف الى تلتيف تعاوينية في ةوميونة واحدة،
وانشات حضػانات االط ػاؿ المشػترةة والمستشػ يات وم ارةػز صػحة للػوالدة والملعػب
الرياضية ومدارس ابتدائية ومتوسطة داخؿ تلؾ الةوميونات لتدريب اعػداد ةبيػرة مػف

االط ػػاؿ ليةون ػوا فػػي المسػػتقبؿ نشػػطا شػػيوعييف( ،)54وفػػي ظػػؿ ذلػػؾ النظػػاـ فقػػدت
األس ػ ػرة أهميترػ ػػا ةوحػ ػػدة لإلنتػ ػػاج ،وامتلةػ ػػت الةوميونػ ػػات األرض  ،وادارة ا نتػ ػػاج ،

وس ػػيطرت عل ػػى المنتج ػػات الزراعي ػػة وة ػػاف الر ػػدؼ م ػػف ذل ػػؾ ه ػػو لتحس ػػيف ا نت ػػاج

الز ارعػػي ،والوصػػوؿ إلػػى مسػػتويات عاليػػة مػػف إنتػػاج الحبػػوب ،فضػػل عػػف ذلػػؾ بػػدأ
ال لحوف في بنا مخازف جديدة وزيادة مسػاحة اال ارضػي الزراعيػة ،االمػر الػذي اتػر
بدرجػ ػػة ةبي ػ ػرة علػ ػػى توزيػ ػػع السػ ػػةاف ،واالهػ ػػـ مػ ػػف ذلػ ػػؾ ةػ ػػاف وجػ ػػود الشػ ػػخص فػ ػػي

الةوميونات له تار سلبية على الرغبة في العمؿ ،ويمةف أف يعزى ذلػؾ إلػى تػدمير
البنػػا االجتمػػاعي لألس ػرة مػػف خػػلؿ فصػػؿ الرجػػاؿ والنسػػا فػػي داخػػؿ احيػػا سػػةنية
مختل ة في حيف تـ وضع أط الرـ في دور الحضػانة أو المػدارس الداخليػة ،وحرمػاف
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العمػػاؿ مػػف حػػؽ الخػػروج مػػف الةوميونػػات ،واسػػتبداؿ األجػػور الزمنيػػة بقيمػػة ونسػػب
مقطوعة اذ تـ توزيع دخؿ العامؿ وفقاً الحتياجاته(.)55

ةما قاـ الحزب الشيوعي بتنييرات اجتماعية عدة فػ ػػي المنػ ػػاطؽ الري يػ ػػة أهمرػ ػػا

النا ةؿ المناسبات واالحت االت الدينية واجبار االهالي على االجتماعات السياسػية

وجلس ػ ػػات الدعاي ػ ػػة ب ػ ػػدالً م ػ ػػف ذل ػ ػػؾ ،واش ػ ػػار ارل ػ ػػؼ تاةس ػ ػػتوف (

A.

Ralph

"إف نظػػاـ
 )Thaxtonأسػػتاذ السياسػػة الدوليػػة فػػي جامعػػة ب ارنػػديز) ، (Brandeisا
الةومونػػات ةػػاف ةارتػػة حقيقيػػة بػػؿ عػػد شػػةلً مػػف أشػػةاؿ العبوديػػة اذ تعػػرض السػػةاف
جػ ار ذلػػؾ النظػػاـ إلػػى ظػػروؼ عمػػؿ شػػاقة فطػػوؿ سػػاعات العمػػؿ دعػػت السػػةاف إلػػى

المطالب ػػة بتقليلر ػػا"( ،)56وعن ػػدها ق ػػررت اللجن ػػة المرةزي ػػة للح ػػزب الش ػػيوعي الص ػػيني
تقليص ساعات العمؿ إلى عشر ساعات فقط ،ويحؽ لل رد التمتع بيػوـ اسػتراحة ةػؿ

عشػ ػرة أي ػػاـ ،وذل ػػؾ الف س ػػاعات العم ػػؿ الطويل ػػة أص ػػابت الس ػػةاف بالتع ػػب وا عي ػػا

الشػػديد ،لػػذا لػػـ يسػػتطع الشػػعب الصػػيني مواةبػػة السػػرعة المطلوبػػة  ،فتػػذمر السػػةاف
وتررب ال لحوف مف العمؿ في المػزارع ،وقػاموا باعمػاؿ تخريبيػة عػدة منرػا الػتخلص

م ػػف الماش ػػية ب ػػذبحرا واةلر ػػا وح ػػرؽ الحق ػػوؿ ونر ػػب مخ ػػازف الحب ػػوب والس ػػطو عل ػػى
القطارات والرجوـ على القرى والمقاطعات المجاورة(.)57

وتعػػد حمػػلت ح ػػظ الميػػا وبنػػا السػػةؾ الحديديػػة وحمػػلت مةافحػػة االوبئػػة

االربعػػة أمتلػػة مشػػابرة لنظػػاـ عمػػؿ الةوميونػػات ،اذ دعػػت صػػحي ة "الشػػعب اليوميػػة"
الػػى قيػػاـ النػػاس ببنػػا السػػدود بنحػػو س ػريع ممػػا ادى الػػى ارت ػػاع عػػدد العػػامليف فػػي

مشػػاريع ح ػػظ الميػػا مػػف ( )25مليػػوف فػػي عػػاـ  1957إلػػى مػػا يقػػرب مػػف ()100
مليػ ػػوف عػ ػػاـ  ،1958ةػ ػػاف اغلػ ػػبرـ مػ ػػف ال لحػ ػػيف ،واتسػ ػػمت تلػ ػػؾ المشػ ػػاريع ايضػ ػػا
بساعات عمؿ غير انسانية ،وقد ةاف العمػاؿ يعملػوف لػيلً ونرػا اًر وال يسػمح لرػـ اال

بسػػاعات قليلػػة مػػف ال ارحػػة ،وعلػػى الػػرغـ مػػف أف بعػػض المشػػاريع التػػي بنيػػت ضػػمف
حملػػة ح ػػظ الميػػا ةانػػت ناجحػػة ومنعػػت حػػدوث ال يضػػانات ،إال أف معظمرػػا ةانػػت
عديمة ال ائػدة وسػاهمت فػي ت ػاقـ ال يضػانات والةػوارث الطبيعيػة النرػا بنيػت بسػرعة
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ةبيػرة وبػػدوف تخطػػيط واش ػراؼ المرندسػػيف وتػػـ التخلػػي عػػف عػػدد ةبيػػر مػػف المشػػاريع

وترة ػػت غي ػػر مةتمل ػػة بس ػػبب ع ػػدـ ام ػػتلؾ المػ ػواد اللزم ػػة ،مم ػػا تس ػػبب بر ػػدر ةبي ػػر
لألم ػواؿ  ،وفيم ػػا يتعل ػػؽ بحمػػلت مةافح ػػة االوبئ ػػة ،ب ػػدال مػػف محاول ػػة الح ػػاظ عل ػػى
الت ػ ػوازف البيئػ ػػي بػ ػػالغ النػ ػػاس بتلػ ػػؾ الحملػ ػػة وحػ ػػاولوا إبػ ػػادة اآلفػ ػػات األربعػ ػػة (الػ ػػذباب

والبعػػوض وال ئػراف والعصػػافير) ممػػا أدى إلػػى زيػػادة الجػراد والحشػرات التػػي ةػػاف لرػػا
دور ةبير في القضا على المحاصيؿ الزراعية (.)58
 -انتقال سكان الريف إلى المدن

ةػػاف هػػدؼ مػػاو هػػو اللحػػاؽ او تجػػاوز الػػدوؿ النربيػػة مػػف حيػػث ا نتػػاج
الصناعي  ،وقد تـ تعػديؿ أهػداؼ ا نتػاج بشػةؿ تصػاعدي مػرات عػدة ،ووصػؿ إلػى
مسػتويات عاليػة وبسػبب افتقارهػا إلػػى التةنولوجيػا ةانػت ا مةانيػة الوحيػدة الم ترضػػة

للصيف الشعبية للوصوؿ إلى ذلؾ الردؼ هو تحويؿ القوى العاملة مف سػةاف الريػؼ

الرائػػؿ إلػػى الصػػناعة( ،)59اذ تػػـ اسػػتخلص ( )%50-30مػػف القػػوة العاملػػة الري يػػة
واشراةرـ في الصناعة الجديدة القائمػة ،عػلوة علػى ذلػؾ ةػاف علػى جػز ةبيػر مػنرـ

يعمػػؿ فػػي مشػػاريع ال علقػػة لرػػا بالز ارعػػة تمام ػاً ،متػػؿ صػػرر الحديػػد والتعػػديف ونقػػؿ

خػػاـ الحديػػد ( ،)60ونتيجػػة لػػذلؾ تمػػت إضػػافة ( )21مليػػوف مػواطف فػػي عػػاـ 1958
إل ػػى ةش ػػوؼ الروات ػػب الحةومي ػػة  ،ووص ػػؿ إجم ػػالي ع ػػدد الع ػػامليف ف ػػي الدول ػػة إل ػػى

( )50.44مليوف شخص في عاـ  ،1960وهو ما ةاف أةتر مف الضعؼ عما ةاف
ػديدا علػػى
الوضػػع عليػػه فػػي عػػاـ  ،1957وقػػد خلػػؽ ه ػ ال العمػػاؿ الجػػدد ضػػنطًا شػ ً
نظػ ػػاـ التقنػ ػػيف النػ ػػذائي ( ،)61وهةػ ػػذا انخ ضػ ػػت القػ ػػوة العاملػ ػػة الري يػ ػػة خػ ػػلؿ المػ ػػدة
( )1958-1957بمقػػدار  38مليػػوف نسػػمة ،وعػػد ذلػػؾ بمتابػػة هػػد اًر لجرػػود االيػػدي
العاملػػة الف النػػاس الػػذيف انخرط ػوا فػػي إنتػػاج ال ػوالذ ةػػانوا عموم ػاً مػػف ال لحػػيف تػػـ
ابعادهـ عف العمؿ الزراعي ،واف هػذا التحػوؿ فػى المػوارد ةػاف أهػـ عامػؿ سػاهـ فػى

االنريار ةمس وؿ عف ( )% 24,3مف االنخ اض فى انتاج الحبوب ،والقطف بنسػبة
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( )% 51,2زيػػػت الطػ ػػب بنسػػػبة ( )%57,1والحيوانػ ػػات الري ي ػػة بنسػ ػػبة ()%28,8
(.)62

 الطعام المشتركتػػوحي فةػرة الطعػػاـ المشػػترؾ بػأف تحػػرر المزيػػد مػػف العمػػاؿ والسػػيما المػرأة مػػف
األعماؿ المنزليػة واشػراةرا فػي العمػؿ الز ارعػي ،لػذلؾ شػجع مػاو علػى انشػا اآلالؼ
مػػف قاعػػات الطعػػاـ المشػػترؾ وتقػػديـ وجبػػات مجانيػػة ألعضػػا الةوميونػػات ،وبحلػػوؿ

نراية عاـ  1958ةاف قرابة ()%90-70مف سةاف الريؼ ينضوف في نظاـ الطعاـ

المشترؾ (.)63

وا از ذلػ ػػؾ أصػ ػػبح إعػ ػػداد األغذيػ ػػة واسػ ػػترلةرا مرةزي ػ ػاً ويقػ ػػع تحػ ػػت السػ ػػيطرة

المباش ػرة للحةومػػة أو ةوادرهػػا المحليػػة ،وبػػذلؾ انترػػت معظػػـ المطػػاب الخاصػػة فػػي

العديد مف الةوميونػات ( ، )64وفػي ظػؿ ذلػؾ النظػاـ تػـ إرسػاؿ جميػع إنتػاج الحبػوب
بعد قطع الحصة التي ةاف عليرـ تسليمرا للدولة إلػى قاعػات الطعػاـ المشػترةة ،ولػـ
ي ػػتـ توزي ػػع أي حب ػػوب عل ػػى األس ػػر المعيش ػػية ال ردي ػػة ،وة ػػاف عل ػػى جمي ػػع اعض ػػا

الةوميونات الحصػوؿ علػى طعػامرـ مػف قاعػات الطعػاـ المشػترةة ،االمػر الػذي ادى
الػػى تػػدمير المطػػاب الخاصػػة لألعضػػا وتػػـ جمػػع مخزونػػاترـ النذائيػػة المتراةمػػة ،

ولةي ال يةونوا ضحايا للحرماف فإف ال لحيف الذيف لديرـ خزيف مف الحبوب والمواد
النذائية الخاصة قاموا باسترلةرا على وجه السرعة وبدأوا بذبح حيواناترـ خوفاً مف
مصادرة الحةومة لرا( ،)65فضل عف ذلؾ اف توزيع النذا على أساس المساواة بيف

الجميع ادى الى اضعاؼ الحوافز وقلؿ جرد العمؿ بيف السةاف(.)66

ونتيج ػػة ل ػػذلؾ تس ػػببت قاع ػػات الطع ػػاـ المش ػػترةة ف ػػي ه ػػدر الةتي ػػر م ػػف المػ ػواد

النذائيػػة ،اذ فقػػد جػػز منرػػا أو تضػػررت ف ػػي التخ ػزيف غيػػر الصػػحيح  ،فضػػل ع ػػف
توفير النػذا المجػاني سػبب االفػراط فػي االسػترلؾ بصػورة ةبيػرة حتػى اف ال لحػيف

ةانوا يأةلوا خمس وجبات في اليوـ  ،وأف االسترلؾ الزائد بلػغ ( )17.5مليػوف طػف
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وه ػػو م ػػا يع ػػادؿ ( )%11م ػػف إم ػػدادات الحب ػػوب الري ي ػػة ف ػػي ع ػػاـ  ، 1958وق ػػدرت
الن ايات الناتجة عف االسترلؾ الجماعي بنحو ( )% 8.75مف ا نتاج السنوي مف

الحبوب في عاـ  ،)67(1958لذلؾ عد نظاـ الطعاـ المشػترؾ احػد االسػباب الرئيسػة

لنقص الحبوب الذى حدث بعد الحصاد الجيد فى عاـ .)68(1958
-

المبالغ

االنتاج

م ػػع إنش ػػا الةوميون ػػات ت ػػـ تعي ػػيف المسػ ػ وليف المحلي ػػيف لإلب ػػلغ ع ػػف إنت ػػاج

الحبوب عف ةؿ مقاطعة ،و ظرار والئرـ لمػاو قػاموا باعطػا ارقػاـ مبػالغ فيرػا عػف
إنت ػػاج الحب ػػوب الحقيق ػػي وعل ػػى مس ػػتوى المقاطع ػػات ،وم ػػف ج ػػانبرـ اخ ػػذ المسػ ػ ولوف
يتنافسػػوف مػػع بعضػػرـ الػػبعض فػػي وضػػع سػػجلت إنتاجيػػة جديػػدة فاةػػدوا أف انتػػاج

القم ػػح ف ػػي ع ػػاـ  1958وص ػػؿ ال ػػى ( )375ملي ػػوف ط ػػف بينم ػػا ف ػػي الحقيق ػػة ة ػػاف ال
يتجػػاوز ( )200ملي ػػوف ط ػػف ،واش ػػار لي ػػو لي ػاف( )Liu Lianوه ػػو ش ػػاهد معاص ػػر

لمجاع ػػة الق ػ ػزة الةب ػػرى "عن ػػدما اض ػػطررت للعم ػػؿ ف ػػي الحق ػػوؿ ،أدرة ػػت ةي ػػؼ اف ػػاد
المسػ وليوف عػػف الزيػػادة فػػي ا نتػػاج وةانػػت حسػػاباترـ علػػى الورقػػة فقػػط ولػػـ يراقبػوا

ػتناد لتل ػػؾ التق ػػارير المب ػػالغ فير ػػا ت ػػـ
أب ػػدا الن ػػات الحقيق ػػي الق ػػادـ م ػػف الحق ػػوؿ" ،واس ػ ً
"ا عػػلف عػػف زيػػادة قػػدرها ( )٪68فػػي حصػػاد الحبػػوب الصػػي ية لعػػاـ  ،1958وأف
الصيف الشعبية يمةف أف تصػؿ إلػى ( ، ")٪92لػذلؾ اعتقػد مػاو أف الصػيف الشػعبية

سػػتنت المزيػػد مػػف النػػذا ممػػا يمةػػف أف تسػػترلؾ ،وةػػاف ذلػػؾ االفت ػراض الػػذي شػػةؿ

االسػػاس لقػرار مػػاو للحػػد مػػف المسػػاحة المزروعػػة بنحػػو ( )% 9.6فػػي عػػاـ ،1959
ونتيجػػة لػػذلؾ انخ ػػض إنتػػاج الحبػػوب فػػي عػػاـ  1959بنسػػبة ( )٪15ووصػػؿ إلػػى

(( .)69( 1961 )٪26.25كما موحف

الجدول رقم".)"3

 -مشتريات الحكومي لمحبوب وصا

الصادرات

أدخلت الحةومة المرةزية في عػاـ  1953نظػاـ التػأميف الموحػد (نظػاـ التوريػد

والش ار المرةزي) ،مما سمح لرـ بالسيطرة علػى إنتػاج الحبػوب واسػترلةرا ،وضػمف
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إمػػداد الحبػػوب لسػػةاف المػػدف غيػػر الزراعيػػة فػػي الصػػيف الشػػعبية ولةػػف أيض ػاً أدى

بالقضػػا علػػى أي تجػػارة خاصػػة للحبػػوب عبػػر المقاطعػػات مػػف قبػػؿ بعػػض التجػػار

(.)70

ونتيجػػة لألرقػػاـ المبػػالغ فيرػػا انػػدفعت الحةومػػة إلػػى االعتقػػاد بأنػػه يمةػػف تػػاميف

المزيد مف الحبوب مف سةاف الريؼ واجبارهـ على زيادة المزيد مف انتػاجرـ ،وجػدي اًر
بال ػػذةر ة ػػاف ت ػػاميف الحب ػػوب قب ػػؿ الق ػ ػزة الةب ػػرى بنح ػػو( )%24م ػػف إجم ػػالي إنت ػػاج

الحبػ ػػوب ،وزاد الػ ػػى ( )%29.4فػ ػػى عػ ػػاـ  1958و( )%39.7عػ ػػاـ  ،1959علػ ػػى
الرغـ مف اف أجمالي انتاج الحبوب فػى العػاـ االخيػر ةػاف اقػؿ بمقػدار ( )25مليػوف
طف عف عاـ  ،1957وفي عاـ  1960انخ ض تأميف الحبوب إلى ( )%35.6مف
إجمالي ا نتاج ،ولةف في الوقت ن سه ةاف إنتاج الحبوب أقؿ مف ( )52مليوف طف

مف عاـ .)71(1957

جا ذلؾ االرت اع الرائؿ في تأميف الحبوب نتيجة لزيادة سةاف الحضر ،وذلؾ

الف نسبة ةبيرة مف اليد العاملة الري يػة تحولػت مػف الز ارعػة إلػى الصػناعة ممػا ازداد

عػػدد سػػةاف الحضػػر مػػف () 99مليػػوف نسػػمة عػػاـ  1957إلػػى ( )107مليػػوف نسػػمة
عػ ػػاـ  ،1958و( )123مليػ ػػوف نسػ ػػمة عػ ػػاـ  ،1959و ( )130مليػ ػػوف نسػ ػػمة عػ ػػاـ

 ،)72(1960وبما أف إمدادات الحبوب لسةاف المناطؽ الحضرية تعتمد حصػ اًر علػى
نظػػاـ التػػأميف المرةػػزي ،فػػإف ذلػػؾ التوسػػع الم ػػاج للسػػةاف غيػػر الػػزراعييف أدى إلػػى
ارت اع الطلب على الحبوب مف جانب الحةومة وبالمقابؿ انخ ضت ةميػات الحبػوب

ف ػػي المن ػػاطؽ الري ي ػػة( ،)73وف ػػي الوق ػػت ن س ػػه ةان ػػت ص ػػادرات الحب ػػوب لجمروري ػػة

الص ػػيف الش ػػعبية ف ػػي ع ػػاـ  1959أةت ػػر م ػػف ( )% 50م ػػف ص ػػادرات ع ػػاـ ،1958
واستمرت تلؾ الصػادرات الةبيػرة السػيما الػى افريقيػا وةوبػا طػواؿ عػاـ  ،1960وبعػد

أف شػػعرت الحةومػػة فػػي نرايػػة المطػػاؼ بخطئرػػا وانتشػػار المجاعػػة اوق ػػت صػػادرات

الحبوب عاـ .)74(1961

 -التحيز الححري
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مرت الصيف الشػعبية خػلؿ المػدة ( )1961-1959بػتلث أسػو سػنوات علػى

األرجح في القرف العشريف ،إذ فشػؿ مشػروع الق ػزة الةبػرى إلػى األمػاـ تػارؾ المليػيف
مف الوفيات والػوالدات الم قػودة بسػبب المجاعػة  ،وتصػاعد معػدؿ الوفيػات حتػى بلػغ

ذروتػػه فػػي المنػػاطؽ الري يػػة ق اربػػة( )28,58فػػي األلػػؼ فػػي عػػاـ  ، 1960بينمػػا ةػػاف
معػػدؿ وفيػػات الحضػػر بنحػػو ( )13,77فػػي األلػػؼ  ،وهػػو أقػػؿ مػػف نصػػؼ العػػدد فػػي

المناطؽ الري ية ،ةما تـ ا عػلف عػف ذلػؾ العػاـ ليةػوف أسػوأ عػاـ فػي المجاعػة(،)75
وفي مقابؿ ذلؾ انخ ض معدؿ الوالدات ا جمػالي حتػى وصػؿ إلػى أدنػى مسػتوى لػه

فػ ػ ػػي المنػ ػ ػػاطؽ الري يػ ػ ػػة مػ ػ ػػا يقػ ػ ػػارب ()16,99فػ ػ ػػي االلػ ػ ػػؼ ،والمنػ ػ ػػاطؽ الحض ػ ػ ػرية
حوالي( )21,63في االلؼ عاـ(.)76( 1961كًب يوضح في انجدول رقى)2
جدوؿ رقـ" "2البيانات الديمنرافية للصيف الشعبية

السنة

عذد السكاى بالوالٗ٘ي
المجموع

الريؼ

المدف

المناطؽ الري ية

المناطؽ الحضرية

(لةؿ الؼ نسمة)

(لةؿ الؼ نسمة)

معدؿ

معدؿ

الوفيات

الوالدات

معدؿ

الوفيات

معدؿ

الوالدات

1954

603

520

82

13.71

37.51

8.7

42.45

1955

615

532

83

12.6

31.74

9.3

40.67

1956

628

536

91

11.84

31.24

7.43

37.87

1957

646

547

99

11.07

32.81

8.47

44.48

1958

659

552

107

12.5

28.41

9.22

33.55

1959

672

548

123

14.61

23.78

10.92

29.43

1960

662

531

130

28.58

19.35

13.77

28.03

1961

658

531

127

14.58

16.99

11.39

21.63
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1962

672

116

556
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10.32

8.28

37.27

35.46

وعنػػد النظػػر إلػػى معػػدالت الوفيػػات والػوالدات يمةػػف ملحظػػة وجػػود فػػرؽ ةبيػػر
بػ ػػيف المنػ ػػاطؽ الحض ػ ػرية والري يػ ػػة ،الف الحةومػ ػػة ضػ ػػمنت تزويػ ػػد سػ ػػةاف الحضػ ػػر
بإمػػدادات غذائيػػة تابتػػة واسػػتبعدت سػػةاف الريػػؼ منرػػا ،النرػػـ ةػػانوا مس ػ ولوف عػػف

إطعاـ أن سرـ( ،)77وخلؿ المدة ( )1961-1959شرد انخ اض استرلؾ الحبػوب
على الصعيد الوطني إال أف االنخ ػاض ايضػا فػي المنػاطؽ الحضػرية علػى النقػيض
مف المناطؽ الري ية ال ي دي إلى المجاعة وذلؾ يرجع الى أف نظاـ الطعاـ المشترؾ

أو النػػذا المجػػاني لػػـ يةػػف موجػػودا فػػي المنػػاطؽ الحض ػرية ،علػػى الػػرغـ مػػف وجػػود
مرافؽ طعاـ مماتلة في المدف تسمى غرؼ الطعػاـ المجػاورة  ،إال أنػه لػـ يةػف تنػاوؿ

مجانػا ،عػلوة علػى ذلػؾ فػإف معظػـ سػةاف
اميا وقبؿ ةؿ شي لػيس ً
الطعاـ هناؾ إلز ً
الحضػػر بق ػوا ي ضػػلوف تنػػاوؿ الطعػػاـ فػػي المنػػزؿ ،اذ سػػمح لرػػـ بػػالطري فػػي المنػػزؿ
وتنظيـ استرلةرـ مف تلقا أن سرـ ،وعلى اتر ذلؾ لـ تحدث المجاعة بصورة ةبيػرة

في المدف الصينية(. )78

ويتضح مف خلؿ (الجدول رقم" )"1اف استرلؾ الحبوب في المنػاطؽ الري يػة

اةتر مػف المنػاطؽ الحضػرية خػلؿ عػاـ  1958إال أنػه بػدأ يػنخ ض تػدريجياً ليصػؿ
الى ادنى مستوى له في عاـ  ،1961وقد ذةر وةر "اف ت سير التحيػز فػي المنػاطؽ

الحض ػرية هػػو أف جمروريػػة الصػػيف الشػػعبية تعلػػؽ أهميػػة ةبي ػرة علػػى إنقػػاذ م ةريرػػا
الذيف يتمرةزوف في المدف ،وعدت الحةومة المتق يف مواهب قيمة للدولػة ومػف تػـ لػـ
تعػط الحبػػوب فقػط للسػػترلؾ األساسػي ولةػػف أيضػا ال ػػوؿ والسػةر مػػف أجػؿ الوقايػػة

مف األمراض متؿ دا االستسقا " (.)79

جدول رقم""1استهالك الحبوب لسكان المناطق الححري والريتيا (االسػترلؾ مػف
حيث ةنـ  /شخص)
السنة

المدف

الريؼ
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1957

204.38

196.00

1958

201.00

185.55

1959

183.10

200.89

1960

156.00

192.59

1961

153.71

179.49

ثامنا نهاي المجاع
اسػػتمرت صػػادرات الحبػػوب لجمروريػػة الصػػيف الشػػعبية خػػلؿ المػػدة (- 1958

 )1960عل ػػى ال ػػرغـ م ػػف المجاع ػػة الت ػػي ضػ ػربت جمي ػػع انح ػػا ال ػػبلد الس ػػيما ف ػػي

المناطؽ الري ية  ،وحاوؿ ماو إقناع العالـ الخارجي بنجاح خططه ورفض المعونات
األجنبية  ،والتزـ بسياسته القمعية حتى ال يجر أحد على التمرد ضد النظاـ ،وةػاف
مػف الصػعب علػػى أي شػخص خػػارج الػبلد تقيػيـ الوضػػع ال علػي ،بمعنػػى خارجيػاً لػػـ
ية ػػف هن ػػاؾ مجاعػػػة ف ػػي الص ػػيف الشػ ػػعبية ،ولة ػػف بحل ػػوؿ عػ ػػاـ  1960ة ػػاف وجػػػود

المجاعة واضحاً على نطاؽ واسع في بقية العالـ(.)80

ونتيجػػة لػػذلؾ سػػعى الصػػليب األحمػػر الػػدولي لتقػػديـ مسػػاعدات الػػى جمروريػػه

الصيف الشعبية لةف االخيرة رفضت أي نوع مف المسػاعدات الدوليػة ،وعنػدما أخبػر
وزيػػر الخارجيػػة اليابػػاني اشػػيرو فوجيامػػا ) )Aiichiro Fujiyamaنظيػػر الصػػيني

تشيف يي ) (Chen Yiبعرض حةومته على تقديـ ( )100ألؼ طف مف القمػح مػف
خػػلؿ شػػحنرا إلػػى الصػػيف الشػػعبية بشػػةؿ سػػري ،اال اف حةومػػة بةػػيف رفضػػت ذلػػؾ

الطلػب ،وةػذلؾ وافػؽ الػرئيس االمريةػي جػوف ةينػدي) (John F Kennedyعلػػى
مسػػاعدة جمروريػػة الصػػيف الشػػعبية ،ولعػػؿ جػػوف ةينػػدي اسػػتنؿ التػػأزـ فػػي العلقػػات
السػ ػػوفيتية الصػ ػػينية وحػ ػػاوؿ التقػ ػػرب مػ ػػف الصػ ػػيف الشػ ػػعبية  ،ومػ ػػف جانبػ ػػه رد وزيػ ػػر
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الخارجيػػة الصػػينى تشػػف يػػى "انػػه يتعػػيف حػػؿ ازمػػة النػػذا فػػى الصػػيف الشػػعبية محليػاً

وانرا لف تتسوؿ ابداً االغذية" (.)81

اسػػتمرت سياس ػػة الق ػزة الةب ػػرى الػػى االم ػػاـ حتػػى ة ػػانوف التػػاني ع ػػاـ 1961

عندما بدأ ةبار قادة الحػزب الشػيوعي بإرسػاؿ فػرؽ الت تػيش إلػى الريػؼ لجمػع األدلػة

التي يمةف تقديمرا إلى ماو ،واشارت اغلػب التقػارير بوجػود مجاعػة ةبيػرة فػي جميػع

انح ػػا ال ػػبلد واف ال لحػ ػػيف ض ػػع ا ج ػػداً عػ ػػف العم ػػؿ ،وبع ػػد مناقشػ ػػات ب ػػيف ةبػ ػػار
المس وليف ،بدأت الحةومة في تخ يػؼ سياسػاترا الراديةاليػة ،واضػطر ماوتسػي تونػغ

الى ايقاؼ تصدير الحبوب واسػتيراد المػواد النذائيػة مػف ةنػدا وأسػتراليا طعػاـ شػعبه
الجػائع  ،وةػذلؾ تحػػوؿ الترةيػز الػرئيس للصػيف الشػعبية مػرة أخػرى مػػف إنتػاج ال ػوالذ
إلػػى الز ارعػػة ،وقػػد أعيػػد مليػػيف العمػػاؿ مػػف المػػدف إلػػى الريػػؼ ،ممػػا رفػػع قػػوة العمػػؿ
الري يػػة ،ةمػػا خ ضػػت الحةومػػة حجػػـ التعاونيػػات الري يػػة إلػػى متوس ػط حجػػـ أقػػؿ مػػف

( )100أسرة ،ةؿ منرا مس وؿ عف مواردها المالية ويسػمح لل لحػيف بػأف يقػرروا مػا
إذا ةػػانوا سػػيحافظوف علػػى قاعػػات الطعػػاـ المشػػترةة أو يعػػدوف وجبػػاترـ النذائيػػة فػػي

المنػزؿ ،عػلوة علػى ذلػؾ أعيػدت قطػػع اال ارضػي الػى ال لحػيف ،وأدت تلػؾ التنيػرات

مجتمعػػة إلػػى نمػػو إنتػػاج الحبػػوب وبػػدأت معػػدالت الوفيػػات تتعػػافى ،واسػػتعاد السػػةاف
النمو الطبيعي ،ومف تـ انترى مشروع الق زة الةبرى الى االماـ رسمياً في نرايػة عػاـ
.)82(1961
الخاتم
حاوؿ ماوتسي تونغ بشتى الوسائؿ واالمةانػات التحػرر مػف السػيطرة السػوفيتية

وجعلرػػا فػػي مصػػاؼ الػػدوؿ الةبػػرى مػػف خػػلؿ مشػػروع الق ػزة الةبػػرى الػػى االمػػاـ إذ
أعتمد على اآلالت الموجودة في الػبلد وعلػى الطاقػات البشػرية الرائلػة ،ورفػع شػعار

"البػػد مػػف العمػػؿ برمػػة ونشػػاط لتطػػوير الصػػناعات التقيلػػة وزيػػادة االنتػػاج الز ارعػػي

حيتمػػا أمةػػف " ،وقػػد وجػػدت تلػػؾ العبػػارات صػػدى لرػػا بػػيف مليػػيف الصػػينييف،وتوقعوا
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الةتير مف نظامرـ الجديد ببنا مجتمع شيوعي اةتر عدالً ،وعلى اترها غادر العديد
مف ال لحيف عملرـ الزراعي مف أجؿ االنضماـ إلػى تلػؾ الحملػة ،فأنشػا ال لحػوف

أف ػراف صػػرر الحديػػد فػػي ال نػػا ات الخل يػػة للبيػػوت والة ارجػػات والسػػاحات ومحطػػات
القط ػػارات وس ػػاحات الم ػػدارس وحت ػػى ف ػػي الملع ػػب الرياض ػػية ،وةان ػػت تل ػػؾ األفػ ػراف

تصػػنع الحديػػد لػػيلً ونرػػا اًر ،وةػػاف وال ال ػػرد الصػػيني للػرئيس ماوتسػػي تونػػغ وللحػػزب

الشػػيوعي الصػػيني يق ػػاس بالةميػػة الت ػػي يجمعرػػا م ػػف خػػردة الحدي ػػد والص ػلب ،فب ػػات
السةاف في ةػؿ مةػاف فػي الػبلد يبحتػوف عػف أيػة أدوات حديديػة ليػتـ صػررها ،حتػى
وصػؿ األمػر فػػي بعػض األحيػػاف إلػى التخلػي عػػف أدوات المطػب مػػف قػدور وغيرهػػا،

ألتب ػػات التػ ػزامرـ بخ ػػط الح ػػزب ورئيس ػػه ،وب ػػدال م ػػف محاول ػػة توس ػػيع ص ػػناعة ال ػ ػوالذ

بالعمػػاؿ المػػاهريف وبنػػا المعامػػؿ الجيػػدة ،قػػرر دفػػع اغلػػب السػػةاف ونقػػؿ اعػػداد ةبيػرة
مف ال لحييف للعمؿ في مشاريع انتاج ال والذ وقدر نحو ( )100مليوف فلح سػحبوا

مف العمؿ الزراعي الى انتاج ال والذ ،وقػد اختزلػت تنميػة الػبلد اقتصػاديا الػى مسػالة
مبسطة وهي ةػـ طنػاً مػف ال ػوالذ يمةػف انتاجػه ،وانعةػس سػلباً علػى القطػاع الز ارعػي
عنػدما انخ ػػض انتػػاج محاصػيؿ الحبػػوب بنسػػبة ( )%26.25وانتشػرت المجاعػػة فػػي
البلد وعانى غالبيػة السػةاف مػف قلػة تػوافر المػواد النذائيػة وضػنؾ العػيش ،ممػا ادى

الػ ػػى وفػ ػػاة اعػ ػػداد بش ػ ػرية ةبي ػ ػرة قػ ػػدرت مػ ػػا بػ ػػيف ( )45-40مليػ ػػوف شػ ػػخص خػ ػػلؿ

المػػدة(،)1961-1959ناهيػػؾ عػػف القمػػع السياسػػي الػذي مارسػػته حةومػػة مػػاو تسػػي
تونغ ضد العناصر المعارضة لسياسترا بؿ توسع القمع ليشمؿ المنتميف الى الحػزب

الشيوعي مف الذيف شةةت بوالئرـ لرا.
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