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.السياسي مع الكيومنتانغ

:تذكير

،  
لقد قمنا إل حدود اللحظة بعرض بعض المحطات الساسية للسياق التاريخي

 
  عل أرضـــيتها بـــرز الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني

سياســـيا واجتماعيـــا واقتصـــاديا، الـــنت
) 

، كمــــا قمنــــا بعــــرض مركــــز جــــدا، لمواقــــف)انظــــر الحلقــــة الول مــــن الجــــزء الثــــاني
المســــــــــــــألة الوطنيــــــــــــــة"وأطروحــــــــــــــات المميــــــــــــــة الشــــــــــــــيوعية الثالثــــــــــــــة بخصــــــــــــــوص 

ـــ صــــيف "والكولونياليــــة ـ 
، ثــــم قمنــــا1921، وذلــــك إل حــــدود مؤتمرهــــا الثــــالث في

بعـــرض مواقـــف وأطروحــــات المـــؤتمرين الـــذين دعـــت المميـــة الشـــيوعية الثالثـــة
ق"لعقدهما فيما يخص قضايا  ـي "شـعوب الشـر شـتنبر مـن 8و  1، مـؤتمر بـاكو بيي

ق"، ومؤتمر 1920سنة  ي " المنظمات الثورية والشيوعية لشعوب الشر و 21بيي
 (ــ 1922يناير من سنة  27

ي الثانيـة والثالثـة مـن الجـزء الثـاني ـ ). انظر الحلقـتيي
ففي

ق"ظــل هــذا التعــاط  للمميــة الشــيوعية مــع  ، وتحديــدا مــع مســألة"مســألة الشرــ
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البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة، كانت علقتها مــع القــوى الثوريــة لشــعوب
ــ غالبيتهــا حركــات برجوازيــة ثوريــة تســع للســتقلل  

  كــانت في
هــذه البلــدان، والــنت

  وتوحيد البلد، وكذا علقات الممية الشــيوعية الثالثــة مــع المجموعــات
الوطني

اف المميــة، عل بنــاء أحزابهــا ـ   ســتعمل لحقــا، وأحيانــا تحــت إشـر
الشــيوعية الــنت

َجت روابطهـــــا وعرفـــــت تطـــــورات سياســـــية وتنظيميـــــة ِســـــ
ُ
الشـــــيوعية، كـــــانت قـــــد ن

. مهمة ومتقدمة

  كـــــانت مدعومـــــة سياســـــيا وعســـــكريا مـــــن
فمـــــن خلل هـــــذه العلقـــــات إذن، والـــــنت

جوازيـــة الثوريـــة أو وليتاريـــة، ســـواء مـــع الحــــزاب البر طـــرف دولـــة الســـوفييتات البر
ــــ محـــــدد للثـــــورة بهـــــذه البلـــــدان المجموعـــــات الشـــــيوعية، تـــــم طـــــرح خـــــط سياسـ 

، وكـــــذا تحديـــــد مجمـــــوع القـــــوى السياســـــية1...)المســـــتعمرة والشـــــبه المســـــتعمرة(
  ســتعتمدها هــذه الثــورة بهــذه البلــدان، وتــم البحــث بعــدها عــن

والجتماعيــة الــنت
ـــ مجمـــوع تلـــك القـــوى، برجوازيـــة ي الشـــكال والصـــيغ التنظيميـــة للعمـــل الثـــوري بيي

. ثورية وشيوعية، لجل تحقيق الهداف المحددة للمرحلة بتلك البلدان

، بعــــرض  
ي شــــديد كــــذلك، ضــــمن ذاك الســــياق التــــاريخي كبي كمــــا ســــبق أن قمنــــا، بــــبت

  
، والتعريــــــــــــف)1921صــــــــــــيف (للحظــــــــــــة تأســــــــــــيس الحــــــــــــزب الشــــــــــــيوع  الصــــــــــــيني

، قه لحظــة تأسيســه الفعل ــ   كــانت تخــبت
بالتوجهات اليديولوجية والسياسية الــنت

  ســــبقت عمليــــة التأســــيس تلــــك،
ورة الداخليــــة الــــنت ـــ الســــبي ـ 

ولــــم نخــــض حينهــــا في
ورة تطور المجموعات الشيوعية بعد حركة  يــ 1919ماي  4ونقصد سبي إل حيي

ورة ، فخلل هــــــذه الســــــبي  
ــــــ للحــــــزب الشــــــيوع  الصــــــيني انعقــــــاد المــــــؤتمر التأسيس 

الداخليـــة لتطـــور المجموعـــات الشـــيوعية نحـــو تأســـيس الحـــزب، كـــانت علقـــات

ى لحقا إن كان هذا الخط السياس  الذي تم وضعه للقوى الثورية بهذه البلدان،ــ  1 سبي
  للمميــة الثالثــة، ونقصــد

  تــم تبنيهــا خلل المــؤتمر الثــاني
قــد اعتمــد عل الطروحــات الــنت

.الطروحات اللينينية بهذا الصدد
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وجت
ُـــ
َجت وت سِـــ

ُ
  المميـــة الشـــيوعية الثالثـــة قـــد ن

ي بمبعـــوني ي الصـــينييي الشـــيوعييي
ــــ مــــن ســــيعمل لحقــــا عل التأســــيس الفعل ــــ" لجنــــة مركزيــــة"بتشــــكيل  مؤقتــــة ه 

  صيف 
  في

.1921للحزب الشيوع  الصيني

ي  1;;  8
;;; الممية الشيوعية الثالثة والحزب الشيوعي الصينن

، والحركـــــــة الدبيـــــــة والثقافيـــــــة الهامـــــــة1919مـــــــاي  4هكـــــــذا إذن، فبعـــــــد حركـــــــة 
  انطلقـــــت منـــــذ 

، ازداد اهتمـــــام المميـــــة الشـــــيوعية الثالثـــــة1917والواســـــعة الـــــنت
ـــ بدايـــة   

، وأرســـلت بهـــذا الخصـــوص، في ي ، أحـــد مبعوثيهـــا الـــذي كـــان1920بالصـــيي
ق القص"مكلفــــــــــــا مــــــــــــن طــــــــــــرف المميــــــــــــة بالعمــــــــــــل الثــــــــــــوري ب  ـــــــــــ ، وهــــــــــــو"الشـر

،)Vojtinskij" (فوجتينسكيج" ي ، بهدف التحري حول الوضــع السياس ــ بالصــيي
  صاحبتها 4ومن أجل لقاء قادة حركة 

.ماي والحركة الدبية والثقافية النت

ــ مـــع  ، وبمعيتهـــم" مـــامئيف"كـــل مـــن " فوجتينســـكيج"حضـي ــ وزوجـــة هـــذا الخبـي
جم " يـــــانغ مينـــــغ شـــــاي" وهـــــو شـــــيوع  مـــــن منطقـــــة شـــــاندونغ، كـــــان مقيمـــــا(كمـــــبت

ســنوات، وكــان فيهــا عضــوا بــالحزب الشــيوع  الروس ــ 10بروسيا لمــدة تزيــد عــن 
اكية العظم ). بعد ثورة أكتوبر الشبت

 ــ ب 
بشــنغهاي، حيــث كــان هــذا الخبيــ مقيمــا بهــا" شــن تــو ســيو"التفت هذا الثلني

ـ المنطقــة الفرنســية ومســؤول عــن إصــدار مجلــة  ـ 
  كــانت تعــرف" الشــبيبة"في

الــنت
وعــن طريقــه تــم اللقــاء بمســؤول  تحريــر مجموعــة مــن المجلت. 2انتشــارا واســعا

ــ مــع  2  
، وهــو أســتاذ الدب الروس ــPolevoj" بولفــوج"ــ جــاء هــذا اللقــاء بعــد لقــاء للثلني

  تتواجـــد بهـــا
يـــ الـــنت ، حيـــث حصـــل هـــذا اللقـــاء عـــن طريـــق ســـفبي روســـيا ببكيي يـــ بجامعـــة بكيي

ي " بولفوج"فعن طريق . الحكومة العميلة ــ تــاو زهــاو"و " فوجتينسكيج"تم اللقاء بيي ،"ل 
ــــــ مــــــع قــــــادة حركــــــة  ــــــ الروس   

ــــــ هــــــو مــــــن عمــــــل عل لقــــــاء الثلني مــــــاي، وعل 4وهــــــذا الخبي
  

  بمن سيصــبح لحقــا الكــاتب العــام للحــزب الشــيوع  الصــيني
شــن"الخصوص لقاء الثلني

  شنغهاي" تو سيو
.في
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  كـــان" جريدة الشعب"وه  مجلة أسبوعية عوضت " نقد الحد: "والجرائد
النت

والبعــــض الخــــر ممــــن" الزمنــــة الجديــــدة"يصــــدرها حــــزب الكيومنتــــانغ، ومجلــــة 
ــــ"كــــانت تصــــدرها مجموعــــة أطلــــق عليهــــا ب  الــــذي كــــان يضــــم" النــــادي السياس 

الرســـتقراط  وقائـــد حملـــة الصـــلح لســـنة" ليـــانغ ك ـــ شـــاو"العديـــد مـــن أصـــدقاء 
".ملكية دستورية"من أجل  1898

ي بحـــــزب الكيومنتـــــانغ، وهـــــم " فوجتينســـــكيج" التفتــــــ  ــــ"أعضـــــاء ســـــابقيي ـ  داي جر
ـــــــ هـــــــان شـــــــون"، وكـــــــذا "شـــــــن لـــــــو"، "تـــــــاو الـــــــذي كـــــــان يكتـــــــب بمجلـــــــة حـــــــزب" ل 

ـــ القيــــادة المركزيــــة ـ 
ـــ هــــو مــــن سيصــــبح لحقــــا عضــــوا في الكيومنتــــانغ، وهــــذا الخبـي

  خلل المؤتمر التأسيس 
. للحزب الشيوع  الصيني

  تصدر عل الخصوص" فوجتينسكيج" كان هدف 
هو توحيد المجموعات النت

، وتأســـــــيس"الزمنـــــــة الجديـــــــدة"و" نقـــــــد الحـــــــد"، "الشـــــــبيبة: "المجلت الثلث
مون. تحــــالف ثــــوري جديــــد ي ـــ نفـــــس الــــوقت كــــان مســــؤولو هــــذه المجلت يعـــــبت ـ 

في
اكيا صــينيا   أو حزبــا اشــبت

يــ. تأسيس حزب شيوع  صيني وبعــد صاعات داخليــة بيي
ن، قــرر  ــ مســؤوليها ومبعــوث الكومنــبت ي شــن تــو"تلــك المجموعــات، ونقاشــات بيي

،" شن لو"و " ل  هان شون"و " سيو  
وآخريــن تأســيس الحــزب الشــيوع  الصــيني

ـ تـــا"ليلتحــق بهـــم بعــد ذلـــك كـــل مـــن   ـــ" لـ 
الـــذي سيصـــبح مســـؤول عــن الدعايـــة في

  ســـيفرزها المـــؤتمر التأسيس ـــ لصـــيف 
ي"، و1921القيـــادة المركزيـــة الـــنت يـــو كســـيي

  كون تونغ"و" سونغ
". سر

، ـــــ ي ـــــ كـــــل مـــــن بكيي  
قـــــامت هـــــذه المجموعـــــة بدايـــــة بخلـــــق ســـــتة خليـــــا شـــــيوعية في

ــــــــ منطقــــــــة)حيــــــــث المقــــــــر المركــــــــزي(شــــــــنغهاي   
، ووهــــــــان، شانغســــــــا، كــــــــانتون وفي

. شاندونغ
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ـ خريــف  ـ 
ـ ب  1920في ـ الروسـ  ـ 

ـ الثلني ، وهــو الــذي ســيمثل"شــن تــان كيــو"التفـت
  صــيف " ووهان"منطقة 

  المؤتمر التأسيس  للحزب الشيوع  في
، وركــز1921في

ورة تشـــــجيع التكـــــوين النظـــــري وتقويـــــة العمـــــل والنضـــــباط ــــ هـــــذا اللقـــــاء عل صـي
".الحزب"وسط 

  أفـــــرزت فيهـــــا 
ة الـــــنت ـــــ هـــــذه الفـــــبت  

مؤقتـــــة، عمـــــل العضـــــاء عل" لجنـــــة مركزيـــــة"في
ة شــهرية، حملــت اســم  ـ "الشــيوع "الدعايــة والتنظيــم، حيــث قــاموا بإصــدار نشـر

ـ منهــا عــددين فقــط   كـــانت تصــدر بشية، وكــان توزيعهــا محــدودا، حيـــث نشـر
الـــنت

  
  1920نونبر  7بسبب قلة الموارد المادية، عدد أول صدر في

  في
دجنــبر 7، وثاني

ة، تحــت عنـوان :من نفس السنة، وفيها تم تشر إحدى أهــم المقـالت لهــذه الفــبت
 ــــ تخليــــد الــــذكرى الثالثــــة لتأســــيس الحكومــــة الشــــيوعية بروســــيا"
وو"بتوقيــــع " في

ـــ ، 3"كس  ـــ ـــ"، وهـــذا الســـم الخبي ـــ الواقـــع اســـم مســـتعار موحـــد،"وو كس   
، هـــو في

ل ـــ"اســـتعمله مجموعـــة مـــن أعضـــاء الحـــزب لتوقيـــع مقـــالتهم، و منهـــم حينـــذاك 
".شن تو سيو"و " ، ل  هان شون"تا

ـــ منطقــــة" اللجنــــة المركزيـــــة"عملــــت هــــذه  ـ 
المؤقتــــة عل تشــــكيل لجــــان عمــــل في

شنغهاي، لجنة خاصة بالنباء الصينية السوفياتية، وه ــ أول لجنــة تشــكلت مــع
يــانغ مينـــغ"، وكــان المســـؤول عنهــا هـــو "فوجتينســكيج"وصــول مبعــوث المميــة 

ـــــ" شـــــاي  
جم والـــــذي كـــــان مقيمـــــا ســـــابقا بروســـــيا وعضـــــوا في الـــــذي لعـــــب دور المـــــبت

ي بها ومــن قلــة المــوارد ، حيث عانت هذه اللجنة من قلة العامليي حزبــها الشيوع 
 ــ صــيف . المالية

  تشكلت في
اكية، النت ، وكــان1920ثم لجنة اتحاد الشبيبة الشبت

ي ســـونغ"المســـؤول فيهـــا هـــو  ، تجتمـــع مـــرة كـــل أســـبوع لنقـــاش التقـــارير"يـــو كســـيي

ة لحقـــة تحـــت عنـــوان ــ  3 ـــ فـــبت  
ي إل"صـــدر هـــذا المقـــال في تحيـــة شـــيوعية أول مـــن الصـــيي

".ثورة أكتوبر
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  تضــــعها 
تحــــول اســــمها إل الشــــبيبة. المؤقتــــة" اللجنــــة المركزيــــة"السياســــية الــــنت

ثم لجنة مدرسة اللغات. 1921الشيوعية بعد المؤتمر التأسيس  الول لصيف 
  يتـــم

  كـــانت مهمتهـــا تـــدريس اللغـــة الروســـية لعضـــاء الشـــبيبة الـــنت
الجنبيـــة، الـــنت

إعـدادها للــذهاب إل موســكو، وفيهـا نجـد مجموعـة ممـن سيصــبحون لحقـا مـن
ـ"قــادة الحــزب أو الدولــة، ك  ي"ليــو شــاو كـ  ( ، الــذي سيصــبح لحقــا رئيســا للصــيي

ــــــ الحــــــزب) 1959  
ــــــ في ي ي اليمينييي بعــــــد أن تصــــــدى هــــــو ومجموعــــــة مــــــن القيــــــادييي

ى إل المـــام"لسياســـة  ليـــو"وطـــرح حلـــول اقتصـــادوية تحريفيـــة، و " القفـــزة الكـــبر
ــ نونــغ"، أو "جيــو ـ"ليــو ن   ـي ، الــذي سيصــبح قائــدا للحــزب الشــيوع  بشــنغهاي بيي

كــــاي"والــــذي ســــيتم اغتيــــاله مــــن طــــرف الجهــــزة البوليســــية ل  1927و  1925
ـــــ هـــــان"، ثـــــم 1927خلل انقلب أبريـــــل " شـــــيك ـــــ ك  وهـــــو مؤســـــس لنقابـــــات" ل 

ـ  ـي كمونــة"، و الــذي سيصــبح لحقــا واحــدا مــن قـــادة 1922و  1920شــنغهاي بيي
  دجنبر " كانتون

.1927في

 ــ نهايــة 
، حيــث كــانت"شــاندونغ"يتواجــد بمنطقــة " شــن تــو ســيو"، كــان 1920في

ـــــ" ســـــن يـــــات ســـــن"حكومـــــة   
قـــــد عينتـــــه مســـــؤول عـــــن التعليـــــم فيهـــــا، وعوضـــــه في

ــ   
ل ــ"المؤقتــة " اللجنــة المركزيــة"مسؤوليته السياسية بشنغهاي كمسؤول أول في

 ــــــ يونيــــــو "هــــــان شــــــون
ــــــ ســـــيتم طــــــرده مـــــن الحـــــزب في بســــــبب 1922، هــــــذا الخبي

ة كان . مجموعة من الخطاء السياسية   هذه الفبت
قــد عــاد إل" فوجتينســكيج"في

المؤقتــة أصــبح شــبه منعــدم،" اللجنــة المركزيــة"روســيا، والحصــيلة ه ــ أن عمــل 
 ــــ ينــــاير 

ــــ مــــن مســــؤول  الحــــزب بشــــنغهاي في ، إل بضــــعة أعضــــاء،1921ولــــم يتبفت
ـــ هـــان شـــون"وهـــم  ـــ تـــا"، "ل  ي ســـونغ"و" يـــانغ مينـــغ شـــاي"، "ل  الـــذي" يـــو كســـيي

عل تشكيل لجنة الحركة النقابية بهدف الهتمام" ل  ك  هان"عمل إل جانب 
بعمــــال المطــــابع ومصــــانع التبــــغ والنســــيج، و تــــم خلــــق بهــــذا الخصــــوص مــــدارس
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ـــــ الضـــــواج  الغربيـــــة لشـــــنغهاي، إل أن هـــــذا العمـــــل لـــــم  
للعمـــــال بأحيـــــاء عماليـــــة في

  اللجنة
ي في .يعرف تقدما بسبب قلة الموارد المالية وقلة العامليي

ة أساســـا عل الدعايـــة  ـــ هـــذه الفـــبت
عملـــت هـــذه المجموعـــة الشـــيوعية المنظمـــة في

ـــ للطبقـــة العاملـــة  عـــن طريـــق توزيــــع) 1921مـــاي  1( وعل تنظيـــم اليـــوم المم 

العديد من المنشورات وعقد اجتماعات بهذا الصدد، والدعوة إل تجمــع عمــال 
  كـــــانت تقـــــع تحـــــت الســـــلطة الداريـــــة

ـــــ المنطقـــــة الدوليـــــة بشـــــنعهاي الـــــنت  
كـــــببي في

بعدها بيوم واحد قدمت الجهزة البوليسية الصينية والفرنسية لتفقــد. الصينية
ء بعــد أن تــم إخلء  ــ

مقر الحزب الشيوع  بشــنغهاي، ولــم يتــم العثــور عل أي سر
بعــد هــذه الحادثــة، إل اجتمــاع" ل  هــان شــون"حيث دعا . المقر من كل الوثائق

ح إغلق المقــر وانتقــال  المؤقتــة" اللجنــة المركزيــة"عاجل لعضاء الحزب، واقبت
  والثــوري(إل كــانتون 

  ستصــبح لحقــا مركــزا للنضــال الــوطني
ــ المنطقــة الــنت ،)وه 

ورة دعــوة  إل العــودة مــن" شــن تــو ســيو"والكف عــن أي عمــل بشــنغهاي مــع صيــ
كانتون إل شنغهاي مــن أجــل تحمــل مســؤولياته السياســية والتنظيميــة، وتنظيــم

.عمل الحزب

ي 2;;  8
:;;; عودة إل المؤتمر التأسيسي للحزب الشيوعي الصينن

ــ الحلقــة الثانيــة مــن هــذا الجــزء، وبشــكل مركــز جــدا، عل  
كنــا قــد عرجنــا ســابقا في

  اعتملــت فيــه، مــن دون أن
بعــض مجريــات المــؤتمر التأسيس ــ والطروحــات الــنت

 ــ تأســيس الحــزب
  كــان لهــا الــدور المركــزي في

  العناص الــنت
  مجرياته ول في

ندقق في
ة   بلورة خطــه السياس ــ لهــذه الفــبت

 ــ يونيــو . وفي
"مــارينغ"وصــل  1921هكــذا، ففي

ي مبعوثا مــن طــرف المميــة الشــيوعية الثالثــة، وبرفقتــه  ،"ليكونســكيج"إل الصيي
ــــ ب  ي ــــ بكيي  

ــــ تــــا زهــــاو"حيــــث التقــــوا بدايــــة في ح" شــــانغ كيــــو تــــاو"و" ل  الــــذين اقــــبت
  لجل تأسيس الحزب " مارينغ"عليهما 

ف (عقد مؤتمر وطني ســنة" مــارينغ"أشرــ
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قية الهولنديـــة ــ قبـــل هـــذا عل تأســـيس الحـــزب الشـــيوع  بإندونيســـيا ــــ الهنـــد الشـر
ــــــ تــــــا زهــــــاو"لــــــم يســــــتطيع ). حينهــــــا الــــــذهاب بســــــبب عملــــــه، ليتجــــــه كــــــل مــــــن" ل 

".ل  هان شــون"إل شنغهاي للقاء " شانغ كيو تاو"و " ليكونسكيج" ، "مارينع"
لجــل" شــن تــو ســيو"ومن هناك، قام شيوعيو شــنغهاي بكتابــة رســالة عاجلــة ل 

، إل أنــــه لــــم يســـتطع مغـــادرة الحضـــور والوقــــوف عل أشــــغال المـــؤتمر التأسيس ــــ
".باو هوي سينغ"كانتون بسبب عمله، وأرسل بدله 

، ومشـــاركة عضـــوين4انعقـــد المـــؤتمر بحضـــور مبعـــوث المميـــة الشـــيوعية الثالثـــة
  حـــــددتها اللجنـــــة المركزيــــــة المؤقتـــــة

عـــــن كـــــل منطقـــــة مـــــن المنـــــاطق الســـــبع الـــــنت
ي لــم يحضيــ منهــا إل عضــوا واحــدا(  ــ أربعــة)منطقــتيي

، وتــم تحديــد مــدة المــؤتمر في
إل خمســـــــة أيـــــــام، حيـــــــث قـــــــدم ممثـــــــل المميـــــــة خلل يومهـــــــا الول تقريـــــــرا أمـــــــام

  المؤتمر الــذي انطلــق تحــت رئاســة 
ي في خلل أشــغال". شــانغ كيــو تــاو"المشاركيي

  والثـــــالث، والـــــذي لـــــم يشـــــارك فيهمـــــا ممثـــــل المميـــــة، قـــــدم
المـــــؤتمر لليـــــوم الثـــــاني

ي كـــــل حســـــب منطقتـــــه، وتـــــم تحديـــــد ي تقريـــــرا عـــــن أنشـــــطة الشـــــيوعييي المشــــــاركيي
ي ـــــ نقطــــــتيي ـ 

وع مــــــن أجـــــــل حركــــــة"و " برنامـــــــج الحــــــزب: "جـــــــدول العمـــــــال في ـــــ مشـر
 ـــ الجتمـــاع بمعيـــة كـــل العضـــاء". عماليـــة

 ـــ اليـــوم الرابـــع شـــارك ممثـــل المميـــة في
في

المؤتمرين، وتم وقف أشغال اليوم الرابع للمــؤتمر بعــد أن تــم النتبــاه إل إمكانيــة
ــــ قــــدم شــــخص  ي مــــدعيا أنــــه دخــــل عــــن" مجهــــول"تــــدخل الجهــــزة البوليســــية حيي

طريق الخطأ، فتم النسحاب بشعة بعد إفراغ المكان من كل الوثائق، ولم يبفت

  تتحــــدث عــــن حضــــور  4
هــــو الخــــر لشــــغال" ليكونســــكيج"ــ هنــــاك بعــــض المصــــادر الــــنت

ـــــــ تلـــــــك المصـــــــادر ب "مـــــــارينغ"المـــــــؤتمر إل جـــــــانب   
ونســـــــك "، حيـــــــث كتـــــــب اســـــــمه في ي :لبي

lizonski ــــ 
، وبحكــــم مســــؤوليته هــــذه، فقـــد"النقابــــة المميــــة الحمــــراء" ، وهــــو مســــؤول في

  اليوم الول لشــغال المــؤتمر
، وقدم في  

حضي المؤتمر التأسيس  للحزب الشيوع  الصيني
.تقريرا حول عمل النقابة الممية الحمراء وحول تنظيمها
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ـــــ هـــــان شـــــون"إل  بعـــــدها بمـــــدة قليلـــــة اقتحـــــم المقـــــر مجموعـــــة مـــــن. لوحـــــده" ل 
ين وجهـــاز البـــوليس الـــذي وجـــه الســـؤال ل  حـــول طبيعـــة" ل ـــ هـــان شـــون"المخـــبر

ي هم بكون المسألة تتعلق باجتماع لساتذة جــامعييي الجتماع الذي جرى، فأخبر
ــــ بهــــدف نقــــاش بعــــض مشــــاكل تنظيــــم مجموعــــة مــــن العمــــال والكتــــب ي مــــن بكيي

.المعاصة

 ــ 
  اليوم الخامس لشغال المــؤتمر بفت

بشــنغهاي) ومعــه ليكونســكيج" (مــارينغ"في
ة الجنــــوب ب  ـــــ كيـــــا'لـــــدواع  أمنيـــــة، وانتقـــــل مــــؤتمري الحــــزب الشـــــيوع  إل بحبي

  تبعـــد بحـــوال  مائـــة كيلومـــبت عـــن شـــنغهاي" هســـينغ
تمـــت المصـــادقة خلل .الـــنت

نامــــج وانتخــــاب قيــــادة مركزيــــة ثلثيــــة ــــ عل البر شــــن تــــو: "اليــــوم الخــــامس والخبي
ــ تــــا"و " شـــانغ كيــــو تــــاو"، "ســــيو ــــ مــــع عضــــو أخــــر" (لـ  ل يجــــب خلــــط هــــذا الخبي

 ــ"ل ــ تــا زهــاو"اختبي هو الخر ضمن القيادة المركزيــة كعضــو بــديل وهــو 
، انظــر في

ت شـــنغهاي مقرهـــا) هـــذا الخصـــوص الحلقـــة الثانيـــة مـــن هـــذا الجـــزء حيـــث اخـــتبي

ة الشـــهرية للحـــزب الشـــيوع  ــ المركـــزي، وتـــم التأكيـــد عل اســـتئناف إصـــدار النشـر
 ــ أبريــل، عــدد  3العــدد : صدرت منها بعض العــداد قبــل المــؤتمر التأسيس ــ(

4في
ــــ مــــاي، عــــدد   

ــــ يونيــــو، وعل الرجــــح العــــدد  5في  
ــــ  6في  

ة بعــــد المــــؤتمر في ــــ 7مباشر
).يوليوز

ـــ عمـــل الحـــزب،  
لقـــد احتلـــت مســـألة بنـــاء حركـــة عماليـــة مكانـــة مركزيـــة وأولويـــة في

ــــ غشــــت "حيــــث تــــم   
ســــكريتارية"، "مــــارينغ"، وتحــــت رئاســــة "1921تأســــيس في
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المركز الماركس  ــ اللينيني

ي   تصــدر جريــدة 5"منظمــات العمــال الصــينييي
  كــان" أســبوعية العمــل"، والــنت

الــنت
  ل : "باسم مستعار هو" شانغ كيو تاو"يكتب فيها 

".شانغ نت

ـــ" مـــارينغ"لـــم يكـــن   
راضـــيا عل عمـــل الحـــزب، حيـــث صح بـــأن الحـــزب يعمـــل في

ـــــــ للحـــــــزب حلقـــــــات ضـــــــيقة مشـــــــكلة مـــــــن الطلبـــــــة والعمـــــــال، وأن العمـــــــل السياس 
ح عــودة  إل شـنغهاي مـن أجــل إطلق العمــل" شـن تـو سـيو"ضــعيف جـدا، واقــبت

، ليتم اعتقــاله وزوجتــه بعــد"شن توسيو"والتنظيم، وهو المر الذي وافق عليه 
ـ "، "يانغ مينغ شاي""عودته، واعتقل معه آخرون ك 

بــاو هـوي"، "ك  كينـغ سر
إخراجـه مـن السـجن بكفالـة قـدرت" مـارينغ"بعد يوم ونصف استطاع "... سينغ

 ــ المعتقلـون 50ب 
ـي بفت ـ  حيي

، في ألـف يـوان مـن الفضـة عـن طريـق محـام  فرنسـ 
، وانته الحكـــــم 5الخـــــرون  ــــ افع عنهـــــم المحـــــام  الفرنسـ  ــــ الســـــجن ليــــــبت ـ 

أيـــــام في
ها  5000" الشبيبة"بتغريم جريدة  ".آراء ذات نزعة راديكالية"يوان لنشر

ح بهذا" مارينغ"بعدها أطلق  نقاش جبهة موحدة ثورية وديمقراطية، حيث اقبت
يــ الكيومنتـانغ بقيـادة  والحـزب" سـان يـات سـن"الصدد تشكيل جبهة موحدة بيي

الــذي،" شــن تــو سـيو"بهـذا الصــدد عل موافقــة " مـارينغ"وقـد حصــل . الشــيوع 
ــــــ الدبيــــــات  

، أو مــــــا يســــــم في ي ي المنفصــــــلتيي كمــــــا نعلــــــم، هــــــو زعيــــــم خــــــط الثــــــورتيي
ـــ"المنشــــفية الجديــــدة"أو " المرحلويــــة"الماركســــية ــ اللينينيــــة الثوريـــــة، ب  ، وهـ 

ة، لجــل بنــاء الرأســمالية الطروحــة الداعيــة إل ثــورة برجوازيــة بقيــادة هــذه الخبيــ

ي" وســـميت كـــذلك ب ــ  5 ، وترجـــع بعـــض المصـــادر"ســـكريتارية نقابـــات العمـــال الصـــينييي
، حيث كــان قـد   انعقد فيها المؤتمر التأسيس  للحزب الشيوع 

ة النت تأسيسها لنفس الفبت
ة  ــ ــ نشر  

، مقالــة كتبهــا " الشــيوع "صــدر في   يصــدرها الحــزب الشــيوع 
"شــانغ كيــو تــاو"الــنت

 ــ 
ة المــؤتمر 7باسمه المستعار في  ــ فــبت

ة الــذي صــدر في  ــ العــدد الســادس للنشرــ
يوليــوز، أي في

ـــــــــ للحـــــــــزب، والمقالـــــــــة تنـــــــــدد بالســـــــــتغلل الرأســـــــــمال  للعمـــــــــال، وضـــــــــعف وقلـــــــــة التأسيس 
المنظمـــــات العماليـــــة الصـــــينية، وتـــــدعو لتنظيـــــم العمـــــال عل أســـــاس طبيعـــــة الصـــــناعات،

  كان مقرها شنغهاي" السكريتارية العمالية"وتحت لواء هذه 
.النت
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وليتاريـــا اكية بقيـــادة البر  ـــ القيـــادة. أول، تليهـــا ثـــورة اشـــبت
وقــد دعمـــه بهـــذا الصـــدد في

ــــــ هــــــان شــــــون"المركزيــــــة للحــــــزب  ة " (ل  "اللجنــــــة المركزيــــــة"عضــــــو مؤســــــس فــــــبت
شـــن تـــو"ب " مـــامئيف"و" فوجتينســـكيج"المؤقتـــة، وهـــو مـــن عمـــل عل التقـــاء 

، وهو كذلك كاتب مقالت سابق بمجلــة تعــود للكيومنتــانغ، وســيتم طــرده"سيو
ـــ يونيـــو   

مـــن هـــذا المنطلـــق لـــم). بســـبب أخطـــاءه السياســـية 1922مـــن الحـــزب في
يعارض هذا التيــار فكــرة التعامــل السياس ــ مــع حــزب الكيومنتــانغ، ودافــع عل أن

 ــ نفـس الــوقت، رفـض كـل. يكــون هـذا الخبيــ هــو القـوة المركزيــة للثـورة وقائـدها
في

ـ  المـؤتمر" (ليـو شـن شـينغ"و" شـانغ كيـو تـاو"مـن 
ـي في ح) ممثـل منطقـة بكيي مقـبت

ورة العتمــاد كليــا عل الطبقــة العاملــة وإطلق مهـام"مارينغ" ي عل صيــ ، مـدافعيي
اكية   التيــــارين تــــم رفضــــهما معــــا مــــن طــــرف. الثــــورة الشــــبت

وكمــــا نعلــــم، فــــأطروحنت
ـــ قبـــــول ـي ، وتــــم اعتمــــاد خــــط يــــزاوج بيي ـــ ـــ المــــؤتمر التأسيسـ  ـ 

الغلبيــــة المشــــاركة في
ـــــ نفـــــس الـــــوقت نقـــــد خـــــط هـــــذا الحـــــزب  

ـــــ مـــــع الكيومنتـــــانغ وفي التعامـــــل السياس 
ي و مـع الحكومـة العميلـة وفضح ممارساته التوافقيـة مــع أمـراء الحـرب العســكرييي

ـــــ ي "الصـــــياغة التنظيميـــــة"إل حـــــدود هنـــــا، لـــــم يتـــــم بعـــــد تحديـــــد الشـــــكل أو . ببكيي
ة، ــــ ، كـــــل مـــــا هنـــــاك، هـــــو أن هـــــذه المســـــألة الخبـي ــــ ـي ــــ الحزبيي ـي لسياســـــة التعـــــاون بيي
ي ســــــليمة سياســــــة التعــــــاون مــــــع الكيومنتــــــانغ، تــــــم اعتبارهــــــا مــــــن جهــــــة الشــــــيوعييي

ورية عمليا، ووجب العمل عل تحديد صيغتها التنظيمية . وصي

  أكتـوبر 
"شـانغ تـاي لـ "نحـو كـانتون ومعـه " مـارينغ"، تـوجه 1921بعد هذا، وفي

ــ المـــؤتمر الثـــالث للمميـــة، وكــــان قبلهـــا يعمــــل ب( ـ 
عضــــو الحـــزب الـــذي شـــارك في

ق القص الـذي شـكلته المميـة سـابقا" إركوتيسك" مـن أجــل لقـاء) بمكتــب الشرــ
".الجبهة الموحدة"ونقاش مسألة " سن يات سن"
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 ـــ هـــذا المســـار الـــذي ســـيتخذه نقـــاش مبعـــوث المميـــة الشـــيوعية
قبـــل الخـــوض في

،"الجبهـــة الموحـــدة"حـــول مســـألة " ســـن يـــات ســـن"الثالثـــة وزعيـــم الكيومنتـــانغ 
وري الوقــــوف قبــــل ذلــــك عل تطــــور هــــذه المســــألة مــــن جهــــة ــــ نــــرى أنــــه مــــن الضي

 
.الحزب الشيوع  الصيني

ي وسياسة التعاون مع الكيومنتانغ 3;;  8
:;; الحزب الشيوعي الصينن

ـــــ مـــــع ي بخصـــــوص مســـــألة التعامـــــل السياس  مـــــن جهـــــة التـــــوجه العـــــام للشـــــيوعييي
، فقــــــد تـــــــم اعتبــــــاره مســــــألة صــــــحيحة مبــــــدئيا6الكيومنتــــــانغ، أي تــــــوجه الغلبيــــــة

  بها سـيتم تضيف
ورية عمليا، وعليه وجب العمل عل تحديد الصيغة النت وصي

ــ الممارســة العمليــة  
  نظــر،. هــذه المســألة في

حيــث بــرزت بهــذا الخصــوص وجهــنت
تــــدعو الول فيهــــا إل عمــــل ثــــوري متقــــارب ومنســــق، والثانيــــة إل تحــــالف وثيــــق

.وجب فقط تحديد شكله ومستواه

  الحفـــــــاظ عل تنظيمـــــــه الخـــــــاص،
ـــــــ حالـــــــة إن أراد الحـــــــزب الشـــــــيوع  الصـــــــيني  

ففي

، حيـــث ســـم  ي فصــــيغة سياســـة التعامــــل مـــع حـــزب الكيومنتـــانغ تعـــود إل شـــكليي
  ب "الباب المفتوح"الشكل الول منها ب 

". الباب المسدود"، والشكل الثاني

  العمــل داخـل حـزب الكيومنتــانغ،
  الشكل الول، عل الحزب الشيوع  الصيني

في

 ـــــ الشــــكل. وعليــــه أن يصـــــبح عنضا متجانســــا ومســـــتقل داخـــــل هــــذا الخبيـــــ
أمــــا في

، فعل الحــزب الشــيوع  أن يبفتـــ خــارج حــزب الكيومنتــانغ مــع ربــط حركـــة  
الثــاني

. الحزب الشيوع  بحركة هذا الخبي

ورةــ  6   صيــ
  الواقع كان هذا التوجه العام يتماسر إل حد ما مع الطروحات اللينينية في

في
جوازيــة الثوريــة ونقــدها مــع الحفــاظ عل اســتقللية ــ مــع الحركــات البر  

خلــق تحــالف ظرفي
وليتاريــا، وأن شــكل أو صــيغة هــذا التحــالف والــدعم يحــدده الحــزب الشــيوع  إن حركــة البر
ة ه ــ مـا ي طابعا ثوريا، وهذه النقطة الخبيــ ورة منح حركة الفلحيي وجد بهذا البلد، مع صي

ة من طرف الحزب الشيوع    هذه الفبت
.تم إهماله في
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ـ  اتجــاه
  الواقع، ومن جهة أول، لـم تحســم هــذه المسـألة بشعة ولــم تحســم في

في

ـــ ـــ مـــع حـــزب الكيومنتـــانغ ه  واحـــد، ومـــن جهـــة ثانيـــة، فمســـألة التعامـــل السياس 
  لهـــذه

اتيخر  للحـــزب الشـــيوع  الصـــيني ـــ والســـبت مرتبطـــة بطبيعـــة الخـــط السياس 
ة، ونقصــد تحديــدا، أنهــا مرتبطــة بخــط ومواقــف كــل تيــار وســط الحــزب مــن الفــبت
  عليهـــا

ي ومــن طبيعـــة القـــوى الجتماعيـــة والسياســـية الـــنت  ـــ الصـــيي
طبيعــة الثـــورة في

  تلك المرحلة
ي من مســألة. إنجاز مهام الثورة في   اتجاه معيي

فكل تيار كان يدفع في
ــــــ هــــــذه، وإن كــــــان الموقــــــف العــــــام للحــــــزب مــــــن هــــــذه المســــــألة التعامــــــل السياس 
ورة التعامـــــــل السياس ــــــــ مـــــــع حـــــــزب يــــــــ صيــــــــ ة، لحظـــــــة تأسيســـــــه، يمـــــــزج بيي الخبيــــــــ

ـــ نقـــد وفضـــح ممارســـاته التوافقيـــة ومســـاوماته السياســـية  ي وه ـــ(الكيومنتـــانغ وبيي
لقــد تـــم النتهـــاء إل). عمليــة سياســـية لجـــذب الكيومنتـــانغ مــا أمكــن نحـــو اليســار

ي معــا، وهــو مــا يعكــس طبيعــة الختلفــات والتوافقــات ــ الشــكليي ي طريقــة تمــزج بيي
ة، حيــــــث عل أعضــــــاء الحــــــزب ــــــ هــــــذا الفــــــبت  

  في
وســــــط الحــــــزب الشــــــيوع  الصــــــيني

ـــــ الكيومنتـــــانغ، مـــــع احتفـــــاظهم  
الشـــــيوع  أن يصـــــبحوا وبشـــــكل فـــــردي أعضـــــاء في

ـــ العمـــل كحـــزب  
ـــ الحـــزب الشـــيوع  الـــذي يجـــب عليـــه الســـتمرار في  

بعضـــويتهم في
. مستقل عن الكيومنتانغ

 ــ
  الــذي انعقــد في

  للحــزب الشــيوع  الصــيني
ي تعودان إل المؤتمر الثاني   وثيقتيي

ففي
ي  7يوليوز 23و  10شنغهاي بيي

ــ ، تم التعببي عــن هــذا النــوع مــن التعامــل السياس 

  ب ــ  7
  للحـــزب الشـــيوع  الصـــيني

ـــ " شـــنغهاي"عقـــد المـــؤتمر الثـــاني ي يوليـــوز 23و  10بيي
ه تســعة مــؤتمرين، ولــم يكــن مــن بينهــم مــاو تس ــ تونــغ، وهــم يمثلــون 1922 123، وحضي

ــ القيــادة المركزيــة للحــزب 3عضــوا للحــزب، وتــم انتخــاب   
شــن تــو ســيو، شــانغ: أعضــاء في

ي"أو (كيو تاو، تساي هو سن  ، ويعتــبر مــن")كاي ه  سيي ــ ، وهذا الخبي هــو ابــن فلح فقبي
ــ الدراســـة ـ 

ــ تونــــغ وزميلــــه كـــذلك في ــ نونـــبر . أقــــرب رفـــاق مـــاو تسـ  ـ 
1919غـــادر إل فرنســـا في

ي حينها، وعمل بها عل تنظيم العمــال لجل الدراسة، بمعية العديد من الشباب الصينييي
اكية الصــينية ، وخلــق خليــا للشــبيبة الشــبت ي أثنــاء تواجــده بفرنســا كــانت. والطلبة الصينييي
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مــع الكيومنتــانغ، حيــث نجــد بيانــا للحــزب الشــيوع  حــول الوضــع الراهــن حينهــا،
:يقول البيان

وليتاريـــا، يناضـــل مـــن أجـــل تحـــرر الطبقـــة" ، طليعـــة البر  
الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني

وليتاريـــا وليتاريـــا الصـــينية قـــادرة.... العاملـــة ومـــن أجـــل الثـــورة البر حـــنت تصـــبح البر
وط السياســية والقتصــادية عل الســتيلء عل الســلطة، وأخــذا بــالظروف والشـر
ي مشحا لــه، فالمهمــة   الذي تعتــبر الصــيي

، وكذا التطور التاريخي ي   الصيي
السائدة في

وليتاريـــا ه ـــ إقامــة جبهـــة موحـــدة للثـــورة الديمقراطيـــة مــن أجـــل العاجلـــة جـــدا للبر
".حكومة ديمقراطية فعلية) تنظيم(الطاحة بالجيش وتكوين 

 
  بيان المؤتمر الثاني

:ونجد كذلك في

ـــ الفقـــراء، عل الحـــزب الشـــيوع " ي مـــن أجـــل المصـــلحة الراهنـــة للعمـــال والفلحيي
ــ العمــال ي   دعــوة العمــال إل مســاعدة الحركــة الديمقراطيــة الثوريــة وتمكيي

الصــيني
ة من إنشاء جبهة ديمقراطية موحدة جوازية الصغبي ي الفقراء والبر ".والفلحيي

:هذا، وقد ُحددت قائمة من سبعة أهداف رئيسية تشمل خاصة

ــــ تونــــغ، وكــــانت أبرزهــــا رســــالته لــــه مــــن لــــه مجموعــــة مــــن المراســــلت مــــع رفيقــــه مــــاو تس 
  تناول فيها مسألة البحث عن خطة لجل 1920غشت  13بتاريــــخ " مونتاغريس"

والنت
، وكـــانت محاورهـــا ي وضـــع الحركـــة الثوريـــة العالميـــة، الدوات الربــع للثـــورة: الثـــورة بالصـــيي

وليتاريــــة، الثــــورة العالميــــة ، عــــرض مفصــــل للوضــــع: البر ــ وســــائل النضــــال والتنســــيق الممـ 
ورة بنـــــاء حـــــزب شـــــيوع . بروســـــيا بعـــــد الثـــــورة ـــــ ـــــ هـــــذه الرســـــالة الحـــــديث عـــــن صي  

جـــــرى في
، وبناء المنظمات العمالية والتعاونيات والسوفييتات ي  ... بالصيي

وبســبب نشــاطه الــدعانئ
  خريف 

ة  1921تم طرده من فرنسا في   المسبي
اب/ بعد مساهمته النشيطة جدا في الصي

ـــ ديـــن كســـياو بينـــغ" (ليـــون"الشـــهبي ب   
ة التحريفي ـــ هـــذه المســـبي  

، ليعـــود إل)لـــم يشـــارك في
 
  أفرزهـــا المـــؤتمر الثـــاني

، وعضـــوا بقيـــادته المركزيـــة الـــنت ي ويلتحـــق بـــالحزب الشـــيوع  الصـــيي
بعد ان اعتقلته 1931تمت تصفيته عل يد الكيومنتانغ سنة " تساي هو سن. "للحزب

يطانية الستعمارية وسلمته لجهزة  ".كاي شيك"الجهزة البر
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، بنـــــــاء جمهوريـــــــة فدراليـــــــة تشـــــــمل منغوليـــــــا والتيـــــــبيت،  
ــــ عل المســـــــتوى الـــــــوطني

يالية .تركستان، وبالطبع، القضاء عل المبر

، الحقــــــــوق الساســــــــية للجتمــــــــاع والتعــــــــببي ــــــــ الــــــــداخل  ــــ عل المســــــــتوى السياس 
...والختيار

يعات حديثــــــة للعمــــــل  ــــــ ، تشر  (ــــ عل المســــــتوى الجتمــــــاع 
يــــــوم عمــــــل مــــــن ثمــــــاني

ائب)ساعات . ، إصلح التعليم والضي

ــــــــ اتجــــــــاه  
وليتاريــــــــا عل اســــــــتقللها الطبفت نفــــــــس الوثيقــــــــة أصت عل حفــــــــاظ البر

جوازية .البر

  
ــ وثــائق المــؤتمر الثــاني ــ يوليــوز) المتــوفرة(إل حــدود اللحظــة، لــم تشر  

المنعقــد في
ـــ للحـــزب الشـــيوع  مـــع1922 ، إل أي صـــيغة تنظيميـــة عمليـــة للتعامـــل السياس 

يــ   ــ(حزب الكيومنتانغ، كل مــا هنــاك، أنــه تمــت دعــوة العمــال والفلحيي
رغــم أنــه في

 ــ
ي بشــكل كــببي جــدا عل الطبقــة العاملــة في كبي ى لحقــا، تــم الــبت ة، كما سبي هذه الفبت

، ولــم يمنــح يــال  ــ يــد الرأســمال المبر  
ــ غالبيتهــا في  

  كــانت في
المنــاطق الصــناعية الــنت

ـــ الـــذين كـــان لهـــم تاريــــخ عريـــق مـــن النتفاضـــات ي ـــ وملمـــوس للفلحيي أي دور فعل 
يــــــ الكبـــــار والســـــلطات العســــــكرية لمســــــاعدة الحركـــــة الديمقراطيـــــة) ضـــــد الملكيي

  كان الكيومنتانغ قوتها المركزيــة، عــن طريــق بنــاء جبهــة ديمقراطيــة
الثورية، والنت

. موحدة من أجل ثورة ديمقراطية لبناء جمهورية فدرالية بحكومة ديمقراطية

، غشـــــت  ــــ الشـــــهر المـــــوال  ـ 
ح عل" مـــــارينغ"، يعـــــود 1922في مـــــن موســـــكو، ليقـــــبت

ـــــــ داخـــــــل حـــــــزب   وضـــــــع هـــــــذا الخبي
اللجنـــــــة المركزيـــــــة للحـــــــزب الشـــــــيوع  الصـــــــيني

")هانغ هاو"غشت، الجلسة الثانية ب  17(الكيومنتانغ، 
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  طرحهــا 
  مــع" مــارينغ"الوصفة الــنت

هنــا لسياســة تعامــل الحــزب الشــيوع  الصــيني

  حســـــــبها، وجـــــــب عل كـــــــل عضـــــــو للحـــــــزب الشـــــــيوع 
حـــــــزب الكيومنتـــــــانغ، والـــــــنت

 ــ حــزب الكيومنتــانغ 
، أتــارت ردود)ازدواجيــة النتمــاء/ بشــكل فــردي (النخراط في

فعــل مختلفــة، وعل الخصــوص بــدا ذلــك واضــحا خلل أشــغال المــؤتمر الثــالث
 ـــــــ يونيـــــــو " كـــــــانتون"للحـــــــزب الشـــــــيوع  الـــــــذي انعقـــــــد ب 

، حيـــــــث كـــــــانت1923في
ي : المعارضة من جهتيي

والـــــــــداع  للثـــــــــورة" اليشاوي"التيـــــــــار " (شـــــــــانغ كيـــــــــو تـــــــــاو"الجهـــــــــة الول قادهـــــــــا 
اكية كمهمــــة آنيــــة ، حيــــث علــــل هــــذا التيــــار مــــوقفه بــــأن الحــــزب الشــــيوع )الشــــبت

ة ل ــــ وليتاريــــا، وأن هــــذه الخبي   هــــو حــــزب طبقــــة، والقصــــد هنــــا طبقــــة البر
الصــــيني

هـــا مـــن دون أن تخلـــق بهـــذا النـــوع مـــن التعامـــل يمكنهـــا تمثيـــل طبقـــات أخـــرى غبي
ي معهـا وأن. السياس  العديد من اللتباسات وسـط أعضـائها، ووسـط المتعـاطفيي

هــــذه اللتباســــات لــــن تعمــــل إل عل إضــــعاف تماســــك الحــــزب وقراراتــــه، وتــــؤدي
ة لهــــذا دعـــــا هــــذا التيــــار إل عــــدم منــــح الفرصــــة .بالتــــال  إل أخطــــاء عمليــــة خطبيـــــ

ـ كليــا مــع خــط هــذا. لحــزب الكيومنتــانغ، أو الئتمــان لــه إن هـــذا الموقـــف يتماسـر
اكية والعتمـــــــاد كليـــــــا وحضا عل ة مهـــــــام الثـــــــورة الشـــــــبت ـــــــ التيـــــــار الـــــــداع  إل مباشر
الطبقـــة العاملـــة، وهـــو موقـــف مغـــاير كليـــا لطروحـــات المميـــة الشـــيوعية الثالثـــة

 ـــ البلــدان المســتعمرة) الطروحــات اللينينيــة(
بخصــوص طبيعــة الثــورة وقواهـــا في

.والشبه المستعمرة

  عارضـــت وصـــفة 
ــ"مـــارينغ"الجهـــة الثانيـــة الـــنت ـ 

  شـــكلت التيـــار اليميني
ــ الـــنت ، وهـ 

الستســــلم  وســــط الحــــزب، حيــــث كــــان يــــدعو زعمــــاء هــــذا التيــــار، منــــذ مــــا قبــــل
ـــــــ للحـــــــزب، إل ثـــــــورة برجوازيـــــــة بقيـــــــادة الكيومنتـــــــانغ، ليعمـــــــل المـــــــؤتمر التأسيس 
وليتاريــة، حيــث جوازيــة عل إطلق الثــورة البر الشــيوعيون بعــد مرحلــة الثــورة البر
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بـــــأن الحـــــزب الشـــــيوع  ووضـــــعه" مـــــارينغ"علـــــل هـــــذا التيـــــار مـــــوقفه مـــــن وصـــــفة 
، مقارنة مع حزب الكيومنتانغ، هو أضعف من أن يكون قادرا عل توجيه الحال 

8وقيادة الكيومنتانغ من الداخل

 ــ لــم يكــن يعــارض دعــوة 
 ــ الحقيقــة، فهــذا التيــار اليميني

 ــ دعــم حــزب" مــارينغ"في
في

الكيومنتانغ والتحالف السياس  معه، وهو التيار، كما نعلــم، الــداع  إل أن يكــون
 ــ هــذه المرحلــة، كونهــا بالنســبة لهــذا

الكيومنتانغ القوة المركزية للثورة وقائــدها في
التيار يجب أن تكون ثورة برجوازيــة بقيــادة القــوة السياســية الممثلــة لهــا، لكــن مــا

 ــ وصــفة 
اق الكيومنتــانغ مــن"مــارينغ"كــان يعارضــه هــذا التيــار في ، هــو عمليــة اخــبت

الــــداخل، عــــن طريــــق النتشــــار الواســــع وســــط كــــل أجهزتــــه السياســــية والدعائيــــة
والتنظيمية والتحكم فيها لقيادة الثورة من داخــل هــذا الحــزب، حيــث لــن تصــبح
ي الثورة بالنسبة لهذا التيار ثورة برجوازية تستوجب حسبه فقط دعم الشيوعييي

يــ لهــا، بــل ســتكون ثــورة مــن النــوع الــذي يــدعو إليــه تيــار  شــانغ"والعمــال والفلحيي
ـــ قيادتهــــا، وهــــذا "كيــــو تــــاو ـ 

اليشاوي، مــــا دام الشــــيوعيون هــــم مــــن ســــيكونون في
اكية الن، رفــض دعــوة " شانغ كيو تاو"التيار، تيار  "مــارينغ"أو خط الثورة الشبت

ي   ســـــتخلق حســـــبه التباســـــا وســـــط الشـــــيوعييي
لعـــــدم ائتمـــــانه لهـــــذه الوصـــــفة الـــــنت

وليتاريـــا بشـــكل عـــام، خصوصـــا وأنـــه كـــان قـــد بـــدأ يحتـــل مواقـــع قياديـــة وحركـــة البر
وسط المنظمـات النقابيـة العماليـة، وبـدأ العمــل عل توسـيعها و توحيـدها تحـت

ي"لــــــواء  ، ويرفــــــض خلــــــق أي نــــــوع مــــــن"ســــــكريتارية المنظمــــــات العماليــــــة بالصــــــيي

  لحــزب الكيومنتــانغ مــنــ  8
إن مســألة مســاعدة وتــوجيه وقيــادة الحــزب الشــيوع  الصــيني

، سيتم التعببي عنها بنفس تلك العبارة وبوضوح خلل نقاشات المميــة داخل هذا الخبي
يــ ســنتعاط مــع تطــور مواقــف وأطروحــات المميــة ى لحقــا حيي الشــيوعية الثالثــة كمــا ســبي
  شــكلتها بخصــوص

الشــيوعية مــن خلل مؤتمراتهــا وعمــل لجنتهــا التنفيذيــة واللجــان الــنت
ق" ".مسألة الشر
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 ــ(التماس 
هــا مــن الفئــات الغبيــ) نظرة الصــفاء الطبفت جوازيــة الصــينية وغبي مــع البر

يــ ياليــة وللملكيي بروليتارية، رغــم معــاداة ومناهضــة كــل هــذه الفئــات للقــوى المبر
ادورية جوازية الكمبر . 9الكبار وللبر

 ــ هــذه" مــارينغ"إن وصــفة 
، تنــدرج في اق السياس ــ والتنظيم ــ هــذه، وصــفة الخــبت

  عل أساســـها ســـيتبلور مـــا ســـيعرف لحقـــا
ورة التجـــارب الـــنت المرحلـــة ضـــمن ســـبي

اتيجية  وتســـــكية  l’Entrismeباســـــبت جمـــــة القـــــرب(السياســـــية البت نعتقـــــد أن البت
ـــ  ـــ"لهـــذا المفهـــوم ه  اق السياس  اتيجية الخـــبت   تعتمـــد عل إدخـــال")اســـبت

، والـــنت
أو(مجموعة من أعضاء منظمة سياسية وسط منظمة سياسية أخرى منافســـة، 

جوازيـــــةــ  9 جوازيـــــة الوطنيـــــة الصـــــينية مـــــن جهـــــة، وعل البر   لحقـــــا عل طبيعـــــة البر
ســـــنأنت

جوازيــــــة ، فالبر ي يــــــ الثنــــــتيي ي مـــــن جهــــــة ثانيـــــة، لـــــذا ل يجــــــب الخلــــــط بيي ادوريــــــة بالصــــــيي الكمبر
ي ادورييي يـــــ الكبــــار والكمــــبر ة كــــانت مــــع الثــــورة عل الملكيي ـــ هــــذه الفــــبت ـ 

الوطنيــــة الصـــــينية في

 
يالية ومن أجل الستقلل الوطني والسلطات العسكرية، كما أنها كانت مع مناهضة المبر

جوازيـــة الوطنيـــة يـــ هـــذه البر  ـــ أنـــه لـــم تكـــن هنـــاك تناقضـــات بيي
وتوحيـــد البلد، وهـــذا ل يعني

جوازيــة الروســية والثورة، فه  تريدها إل حد ما، حد ما يخدم مصالحها طبعــا، عكــس البر
ورة الثــــــورة البلشــــــفية ضــــــد الثــــــورة ومتحالفــــــة مــــــع الســــــلطة   كــــــانت خلل ســــــبي

مثل، والــــــنت
.القيضية

يــــ ــ الختلف بيي ـ 
ي ومواقفهمــــا مـــن الثــــورة، يجـــد جـــذوره في جوازيــــتيي ــ البر ـي والختلف هنــــا بيي

يال  من غبي أن ، يعرف نموا رأسماليا إل جانب الرأسمال المبر برجوازية بلد شبه رأسمال 
ـــ نفـــس الـــوقت لـــم يقطـــع بعـــد مـــع  

، بـــل كـــان بلـــدا مســـتعِمرا وفي
ً
يكـــون هـــذا البلـــد مســـتعَمرا

العلقات القطاعية، والثانية برجوازيـة بلـد شــبه مســتعَمر تتقاسـم منـاطقه مجموعـة مـن
يــال  الــذي ـ صاع مــع الرأســـمال المبر ـ 

ياليــة، ويعــرف نمــوا رأســـماليا ضــعيفا في البلــدان المبر
ادوريــة متحالفــة معــه اقه الستعماري لهذا البلد تشكلت معه فئة اجتماعيــة كمبر زمن اخبت
ـــــ هـــــذا البلـــــد بشـــــكل كـــــببي جـــــدا  

ـــــ الكبـــــار، وتهيمـــــن في ي ومـــــع الســـــلطات العســـــكرية والملكيي
 ــــ مرحلــــة. العلقــــات القطاعيــــة

جوازيــــة الوطنيــــة الصــــينية في لحــــظ مثل انتعــــاش هــــذه البر
، وانتعاشـها كـذلك ي يـال  بالصــيي ـي تنـاقص حجـم الرأســمال المبر الحرب العالميـة الول حيي
ابات العماليـــة المصـــاحبة لهـــا ياليـــة اليابانيـــة والصيـــ خلل حملـــة مقاطعـــة منتوجـــات المبر

جوازية الوطنية   دعمتها وساندتها هذه البر
.والنت
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جوازيــة ، للتــأثبي عليهــا، وعل الخصــوص العمــل عل)حنت داخل جهاز الدولة البر
ـــــــــ مـــــــــا سيســـــــــميه تروتســـــــــك  لحقـــــــــا ب  اتيخر  كليـــــــــا، وه  (تحويـــــــــل خطهـــــــــا الســـــــــبت

l’Entrisme  à  drapeaux  déployés (اق   مـــــــن الخـــــــبت
، ومنهـــــــا نـــــــوع ثـــــــاني
عل أي، لســـنا. السياس ـــ الـــذي يتـــم بشية تامـــة لقلـــب التنظيـــم وتحويـــل أهـــدافه

  اكتملـــــت عناصها لحقـــــا
اتيجية الـــــنت ـــــ معـــــرض للتعـــــاط  مـــــع هـــــذه الســـــبت  

هنـــــا في

ـــ ـ 
ي في   خاضــــها هــــذا التيــــار التــــدمبي

ـــ ذلــــك عل مجمــــوع التجــــارب الــــنت ـ 
معتمــــدة في

. العديد من المنظمات والتجارب الثورية

وفرضـــت نفســـها باســـم المميـــة الشـــيوعية الثالثـــة" مـــارينغ"لقـــد انتضت وصـــفة 
، أمـام تعنــت وعنــاد  

  نهاية هذا الضاع الداخل  وسط الحزب الشيوع  الصــيني
في
ك خيـارات أخـرى للمميـة" سـان يــات سـن" مـن جهـة الكيومنتـانغ، والـذي لــم يــبت

ـ  عرضـنا لحـزب الكيومنتـانغ والمميـة الشـيوعية(الشيوعية الثالثة 
ى ذلـك في سبي

).1923يناير  26الشهبي ل "الثالثة، وخصوصا ما سم  بالعلن 

  الــذي انعقــد ب 
 ـــ" كــانتون"انتخــب المـــؤتمر الثــالث للحــزب الشــيوع  الصــيني

في
ــ تــا شــاو،: قيــادة مركزيــة مــن خمســة أعضــاء، وهــم 1923يونيــو  شــن تــو ســيو، ل 

ـ  القيـادة المركزيــة(تساي هــو سـن، مـاو تسـ  تونـغ 
"شـو شـيو بـاي"و) لول مـرة في

ـــ القيـــادة المركزيـــة(  
ـــ بيـــانه، ومـــن دون أن يحـــدد)هـــو الخـــر لول مـــرة في  

، وجـــاء في
  وحـزب

ـي الحـزب الشـيوع  الصــيني البيان التفاصيل العملية للتعاون السياسـ  بيي
اف بالدور الهام لحزب الكيومنتانغ :الكيومنتانغ، إعلن واعبت

...".عل حزب الكيومنتانغ أن يكون القوة المركزية للثورة، عليه قيادتها"

ــــــــــ إذن مــــــــــن كــــــــــل العناص الثوريــــــــــة للمجتمــــــــــع أن تلتــــــــــف وتجتمــــــــــع حــــــــــول" نتمني
". الكيومنتانغ من أجل إشاع تحقيق الثورة الوطنية
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 ــ بقيـادة 
  الواقع، فهذه المواقـف تتماسرــ مـع خــط التيـار اليميني

"شـن تــو سـيو"في
، ومـــع"الثـــورة الديمقراطيـــة"الـــداع  إل يكـــون الكيومنتـــانغ هـــو الحـــزب القائـــد ل

ذلك فلم يسلم هذا الخبي من النقد والفضح الذي جــاء بــه بيـان المــؤتمر الثــالث
، حيــث نقــرأ عل حــزب الكيومنتــانغ أن يكــون القــوة المركزيــة: "للحــزب الشــيوع 

للس;;ف، فح;;زب الكيومنت;;انغ يحتف;;ظ وبش;;كل متواص;;لللثــورة، عليــه قيادتهــا، 
ن ن خاطئير :عل مفهومير

ي;;;;; الث;;;;;ورة الوطني;;;;;ة الص;;;;;ينية، وه;;;;;ذه 1
;;; يأم;;;;;ل أن تس;;;;;اعده الق;;;;;وى الجنبي;;;;;ة فن

ي;;; مخاطب;;;ة الع;;;دو، ل تجعل;;;ه يفق;;;د ط;;;ابعه القي;;;ادي فحس;;;ب، ب;;;ل
الخاص;;;ية فن

ي 
باستقللهم عن طريق اس;;تدارتهم إل) الشعور(كذلك، يدمر ثقة الشعب فن

ي  )".الخارج(الجننب

ي;;;; العم;;;;ل العس;;;;كري، وي;;هم;;;;ل الدعاي;;;;ة والتحري;;;;ض وس;;;;ط 2
;;; يرك;;;;ز ك;;;;ل ق;;;;واه فن

هك;;ذا يفق;;د الكيومنت;;انغ م;;وقعه السياسي;; القي;;ادي، لن حزب;;ا ثوري;;ا. الجم;;اهير
وطني;;;ا ل يحص;;;ل عل تع;;;اطف الش;;;عب، ل;;;ن يس;;;تطيع أب;;;دا النج;;;اح بالعتم;;;اد

."فقط عل القوى العسكرية

 
يظهر إذن أن الخط السياس  والتنظيم  الذي اعتمــده الحــزب الشــيوع  الصــيني

ـ  صـيف 
ة، أي إل حــدود مــؤتمره الثـالث في   هــذه الفــبت

، كـان متناقضــا مـن1923في
  كــانت تعتمــل

تنــاقض التيــارات المتصــارعة داخلــه أول، وثانيــا مــن الضاعات الــنت
  ودولـــــــــة(وســـــــــط المميـــــــــة الشـــــــــيوعية الثالثـــــــــة 

وطبعـــــــــا وســـــــــط الحـــــــــزب البلشـــــــــفي

يــ ومجموعــة تروتســك  يــ بلشــفة لينيي  ــ) الســوفييتات، ونقصــد الضاع بيي
رغــم تبني

  حــول 
ة للطروحات اللينينية خلل مؤتمرها الثاني المســالة الوطنيــة"هذه الخبي

  طـرح مـن جهـة). انظــر الحلقـة الثانيـة" (والكولونيالية
فــالحزب الشـيوع  الصــيني

ورة قيادة حزب الكيومنتانغ للثورة، والحـديث هنــا عـن ثــورة وطنيــة مــن أجــل صي
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ـــ  
الســـتقلل وتوحيـــد البلد وبنـــاء الجمهوريـــة الفدراليـــة الديمقراطيـــة، واعتمـــد في

ــــ"نفــــس الــــوقت  اق السياس  اتيجية الخــــبت لجهــــزة هــــذا الحــــزب مــــن أجــــل" اســــبت
ــــ ذلـــــك عل وصـــــفة مبعـــــوث المميـــــة ـ 

قيـــــادة هـــــذه الثـــــورة مـــــن داخلـــــه، مرتكـــــزا في
ـــ "مــــارينغ"الشــــيوعية الثالثــــة،  ـي ـــ الحزبيي ـي ـــ بيي أي أن الحــــزب(، للتحــــالف السياسـ 

ـــ نفـــس الـــوقت يعمـــل مـــن  
الشـــيوع  يـــدعو حـــزب الكيومنتـــانغ لقيـــادة الثـــورة، وفي

، ومـن جهـة ثانيـة، حـافظ الحـزب)داخله لجل السـتيلء عل قيـادة الكيومنتـانغ
  عل تنظيمــــه خــــارج حــــزب الكيومنتــــانغ، ومقــــدما نقــــدا للخــــط

الشــــيوع  الصــــيني
ــــــ نضــــــالته الساســــــية عل  

، ثــــــم ركــــــز بشــــــكل كــــــببي جــــــدا في ــــــ ــــــ لهــــــذا الخبي السياس 
، يــال   ــ يــد الرأســمال المبر

  ه ــ في
 ــ المنــاطق الصــناعية الــنت

وليتاريــا المتواجــدة في البر
ــــ المضــــطهدين مــــن ي وعــــدم إيلئــــه أي اهتمــــام بالمســــألة الزراعيــــة وحركــــة الفلحيي

ــ الكبــار والســلطات العســكرية لمــراء الحــرب ي ـ تيــار. طــرف الملكيي ـي لقــد كــان تركبي
جوازيــة" شــانغ كيــو تــاو" ي والبر ــ العمــال الصــينييي ي وســط الحــزب عل التنــاقض بيي
ـــ ذلـــك عل قيـــادته ل" الجنبيـــة"  

، معتمـــدا في ي يـــال  بالصـــيي ممثلـــة الرأســـمال المبر
ي"  ـــ"ســـكريتارية منظمـــات العمـــال الصـــينييي

، ولـــم يمنـــح نفـــس قـــدر هـــذا الضاع في
ي ادورييي يركـــــــــز عل الـــــــــدفع" شـــــــــن تـــــــــو ســـــــــيو"وكـــــــــان تيـــــــــار . النضـــــــــال ضـــــــــد الكمـــــــــبر

جوازيــة   والثــوري وإنجــاز الثــورة البر
كمــا تــم،. بالكيومنتــانغ لقيــادة النضــال الــوطني

ـي ـي ضـد الملكيي مـن جهـة هـذه التيـارات، تغييـب وإهمــال نضـالت حركـة الفلحيي
ـــ. الكبـــار والســـلطات العســـكرية المتحالفـــة معهـــم والمحافظـــة عل مصـــالحهم  

في
ة مجــــال لضاع ثلث ـــ هــــذه الفــــبت ـ 

  في
الواقــــع، لقــــد كــــان الحــــزب الشــــيوع  الصــــيني

، يمينيـــة ويشاوية، وثالثـــة عملــــت عل ي ي متناقضــــتيي اتيجيتيي اتيجيات، اســــبت اســــبت
ي" التوفيــق" يــ الثنــتيي جوازيــة بقيــادة الكيومنتــانغ .بيي اتيجية الثــورة البر الول اســبت

اتيجية الثـــــــورة   عل الحـــــــزب الشـــــــيوع  دعمهـــــــا ومســـــــاعدتها، والثانيـــــــة اســـــــبت
الـــــــنت

اكية الن وباســــتقللية تامـــــة عــــن كـــــل الطبقـــــات والقـــــوى السياســــية  ثــــورة(الشــــبت

21



ارة                                     للدراسات والبحاث والتكوينالشر
المركز الماركس  ــ اللينيني

اكية خالصـــة وصـــافية طبقيـــا  ). اشـــبت
ـــ الـــنت اق السياس  اتيجية الخـــبت والثالثـــة اســـبت

 ــ
وع سياس ــ يلتفت أنتــ بهــا مبعــوث المميــة، لقيــادة الكيومنتــانغ مــن الــداخل بمشرــ

اتيجية الول مـــن حيـــت التحـــالف مـــع الكيومنتـــانغ، لكـــن بالعمـــل مـــن مـــع الســـبت
اتيجية الثانيــة مــن حيــث قيــادة الثــورة، لكــن مــرة اخــرى  ــ مــع الســبت

داخلــه، ويلتفت
.من داخل حزب الكيومنتانغ

اتيجيات الثلث، وعل الخصــــــوص وصــــــفة مبعــــــوث الكيـــــد أن كــــــل هــــــذه الســــــبت
  تبنتهــــا المميــــة

المميــــة الشــــيوعية الثالثــــة، تخلــــت عــــن جــــوهر الطروحــــات الــــنت
، وهـ  للتــذكبي مجــددا الطروحـات  

الشيوعية الثالثة نفسها خلل مؤتمرهــا الثـاني
ـــ انظـــر الحلقـــة الثانيـــة مـــن هـــذا الجـــزء" روي"مضـــافا إليهـــا أطروحـــات (اللينينيـــة 

 
).الثاني

  المميــــة الشــــيوعية الثالثــــة مــــع الحــــزب
هــــذا مــــا كــــان مــــن علقــــة وعمــــل مبعــــوني

ي مـــــع حـــــزب ى الن، كيـــــف كـــــان عمـــــل هـــــؤلء المبعـــــوثيي ، ولبيــــــ  
الشـــــيوع  الصـــــيني

الكيومنتانغ؟

;; الممية الشيوعية الثالثة وحزب الكيومنتانغ 9

ن   تشــــكلت فيهــــا علقــــة الكومنــــبت
ي عل أهــــم المحطــــات الــــنت كبي ســــنحاول هنــــا الــــبت

بالكيومنتـــانغ، وكـــذا عل مســـار تطـــور هـــذه العلقـــة،) المميـــة الشـــيوعية الثالثـــة(
ن اتجــــاه ورة النتبــــاه، توازيــــا مــــع هــــذا، إل العمــــل الــــذي قــــام بــــه الكومنــــبت ــــ مــــع صي
 ــ الفقـرة

ة نفســها، والـذي وضــعنا أهــم عناصه في   الفــبت
  في

الحزب الشيوع  الصيني
، ي  ــ شــخص مبعوثيهــا بالصــيي

ــ يتضــح أن المميــة الشــيوعية الثالثــة، في الســابقة، ك 
  والثــوري

كــانت تتحــرك وفــق خطــة محــددة بهــدف توحيــد قــوى النضــال الــوطني
هــــــا مــــــن البلــــــدان المســــــتعمرة والشــــــبه المســــــتعمرة، للنضــــــال ضــــــد ي وبغبي بالصــــــيي
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 ــــــ الســــــتقلل وتوحيــــــد
 ــــــ المرحلــــــة، والمحـــــددة في

ياليــــــة وتحقيـــــق أهـــــدافها في المبر
.البلد

، وكـــــان يحمـــــل إل1894عمليـــــا، تأســـــس حــــزب الكيومنتـــــامغ ابتـــــداء مـــــن خريـــــف 
ي"اســم  1905حــدود  كســينغ"أو " هســينغ شــونغ هــوي" ("جمعيــة إحيــاء الصــيي

 "، ليتحـــــول اســـــمه بعـــــد ذلـــــك إل ")زهونـــــغ هـــــوي
أو" التحـــــالف الثـــــوري الصـــــيني

، كتنظيم جمهوري ديمقراط ")شونغ كيو تونغ كينغ هوي("الرابطة المتحدة "
 ـــ الشية، ويـــدعو إل إســـقاط النظـــام عـــن

اطوري، ويعمـــل في ينـــاهض الحكـــم المـــبر
. طريق النتفاضة

 "تحول هذا 
"الكيومنتــانغ: "بعد ذلك إل حزب سياس  فعل ــ" التحالف الصيني

) 
 ــ غشــت ) الحــزب الــوطني

 ــ  1912في
اطوري في ،1911بعــد إســقاط الحكــم المــبر

  الــــــذي فيــــــه حصــــــل عل
لمــــــاني ــــــ حركتــــــه بعــــــدها عل العمــــــل البر  

حيــــــث اعتمــــــد في
ي ما بعد    عرفتها صيي

لمانية النت . 1911الغلبية من خلل أول النتخابات البر

اير  ة، وإل حـــــــدود فـــــــبر ة1923عل العمـــــــوم عرفـــــــت هـــــــذه الفـــــــبت ، تحـــــــولت كـــــــثبي
ــــ1913وشيعة، حيــــث كــــان حــــزب الكيومنتــــانغ بعــــد حــــل برلمــــان   

، قــــد دخــــل في
ـــــ اســـــمه إل   "الشية، وتغيبي

ة)1914" (الحـــــزب الثـــــوري الصـــــيني ، ثـــــم مـــــرورا بفـــــبت
ــ شــــتنبر " كـــانتون"ب " حكومـــة عســـكرية"تأســـيس الحـــزب ل  ـ 

  لـــم 1917في
الـــنت

ــــ صاع مريــــر، تطبعــــه تــــدم طــــويل،  
خصوصــــا وأن الحــــزب والحكومــــة معــــا كانــــا في

ي"أحيانــا مســاومات وتوافقــات هشــة، مــع  ومـع حكومــة" أمـراء الحــرب العســكرييي
ياليــة، وأن قائــده  يــ العمليــة، وحــنت مــع بعــض البلــدان المبر ،"ســن يــات ســن"بكيي

 ـــ البدايـــة إل اليابـــان، ثـــم بعـــد
لمـــان، حيـــث لجـــأ في كـــان مطــاردا منـــذ أن تـــم حـــل البر

عـــــــودته وتأسيســـــــه لحكـــــــومته العســـــــكرية، تمـــــــت مطـــــــاردته، ليعـــــــود مـــــــن جديـــــــد
أمـراء"، فيطارد مرة أخــرى مـن طـرف أحـد "كانتون"ويؤسس حكومة جديدة ب 
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، للجـــوء إل " الحـــرب ـــ ي اير "شـــنغهاي"المحلييي ـــ فـــبر  
ة في ـــ 1923، ثـــم عـــودته الخبي

  منهــــــا" كــــــانتون"إل 
  لهـــــذا الحــــــزب، والــــــنت

  ستصــــــبح مركــــــزا للنضــــــال الــــــوطني
الــــــنت

  كــانت
ستنطلق حرب توحيــد البلد بالمسـاعدة الماديــة والتقنيــة الســوفياتية الــنت

  هذا الشأن
.ذات أهمية في

، بالحركــة الثوريــة الروســية"ســن يــات ســن"لقــد كــانت معرفــة قائــد الكيومنتــانغ، 
ـــ ســــنة ـي مبكــــرة، وكــــذا بثــــورة أكتــــوبر العظم، حيــــث راســــل بهــــذا الخصــــوص لينيي

يـــــــ 1918 ين"، لتنطلـــــــق بعـــــــدها مجموعــــــة مــــــن المراســـــــلت بينـــــــه وبيي "تشيتشـــــــبي
ـ الــذي كــان حينهــا مفوضــا للشــؤون الخارجيــة الســوفياتية بمبــادرة مــن هــذا الخبـي

ي غشت ( ).1921وغشت  1918مراسلت بيي

  الواقع كان ل 
لقاء مــع أول مبعــوث للمميــة الشــيوعية الثالثــة" سن يات سن"في

 ، ي  ـــ خريـــف "فويتينســـك "بالصـــيي
بشـــنغهاي، بالمنطقـــة الفرنســـية، مـــن 1920، في

ـــــ دجنــــــبر . دون أن تكــــــون لهــــــذا اللقــــــاء أي تبعــــــات سياســــــية ـ 
بمنطقــــــة 1921وفي

ـ" يعــد لحملــة عســكرية لتحريـــر الشــمال" ســن يــات ســن"، حيــث كــان "قوانغسـ 
ي ـــ ذلـــك عل بعـــض العســـكرييي  

، ومعتمـــدا في ي مـــن قبضـــة أمـــراء الحـــرب العســـكرييي
ــــ تلــــك المنطقــــة  

  لــــم تــــرى النــــور حينهــــا، اســــتقبل في
ــــ الحملــــة الــــنت ، وه  ــــ ي المحلييي

ـــــ للحـــــزب" (مـــــارينغ" ـــــ المـــــؤتمر التأسيس   
ن الـــــذي شـــــارك في وهـــــو عضـــــو الكومنـــــبت

ـــ أكتـــوبر   
، حيـــث كـــان قـــد غـــادر شـــنغهاي في  

بعـــد أن أخـــذ 1921الشـــيوع  الصـــيني
ـــ الحـــزب الشـــيوع " شـــن تـــو ســـيو"موافقـــة  ي ـــ بيي حـــول مســـألة التحـــالف السياس 

). وحزب الكيومنتانغ

ـ  مـؤتمر 
شـعوب"لقد كان لهـذا اللقـاء تبعـات أهمهـا مشـاركة حـزب الكيومنتـانغ في

ق ي " الشر ه عـن هـذا 1922يناير  27و 21الذي انعقد بيي بموسـكو، حيـث حضيــ
ف فيـه "شـيو بـاي"الحزب  بطـابع الحـزب" سـافاروف"، وهـو المـؤتمر الـذي اعـبت
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يــ الحركــة الــديمقراط  الثـوري، وفيـه كــذلك تــم وضــع حــدود التعامــل السياس ــ بيي
وليتاريـــــــــة الديموقراطيـــــــــة الثوريـــــــــة الصـــــــــينية وممثلهـــــــــا الكيومنتـــــــــانغ والحركـــــــــة البر

 
حـــول هـــذا المـــؤتمر الـــذي انعقـــدت. الصـــينية وممثلهـــا الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني

وغراد"جلســـته الختاميـــة ب   ـــ نونـــبر" بـــبت
بعـــد أن كـــانت هنـــاك نـــدوة تهييئيـــة لـــه في

إيكروتيســـــك، بالمكـــــان العـــــودة إل الحلقـــــة الثالثـــــة مـــــن هـــــذا الجـــــزء"ب  1921

 
.الثاني

  صيف 
من طرف أحد أمراء الحرب، وهــو" كانتون"وبعد مطاردته من  1922في
ـ "شــان شــيونغ مينــغ" ـ " ســن يــات ســن"، التفـت ـ 

 " شــنغهاي"في
بمبعــوث ســوفيانت

يـــــ"أخـــــر، وهـــــو  ة،. ، الـــــذي كـــــانت لــــه معــــه محادثــــات طويلـــــة"داليي  ـــــ نفـــــس الفـــــبت
في

ـــ غشـــت   
 "، كـــان 1922وتحديـــدا في

ي مـــن أجـــل إعـــادة" جـــوفي قـــد وصـــل إل الصـــيي
ـــ  ي يـــ"العلقـــات الدبلوماســـية بيي ياليـــة" (بكيي و) الحكومـــة العميلـــة والمواليـــة للمبر

 "ومعلـــــوم أن . ، حيـــــث انتهـــــت المفاوضـــــات إل الفشـــــل"موســـــكو"
كـــــان" جـــــوفي

  ب 
ا سـابقا لدولـة"بريســت ليتووســك"رئيسا سابقا للوفــد السـوفيانت ، وكــذا سـفبي

وتسك   ، وهو معروف بتأييده لبت ي ليي  "انتحر (السوفييتات ببر
  " جوفي

نونبر 16في
ـــــــ"). وصـــــــيته السياســـــــية"تاركـــــــا وراءه  1927 ي بعـــــــد فشـــــــل هـــــــذه المفاوضـــــــات بيي

ـــــ و  ي  "الحكومـــــة العميلـــــة ببكيي
ـــــ إل اليابـــــان عـــــن طريـــــق"جـــــوفي ، اتجـــــه هـــــذا الخبي
ة التفتــ   ــ هــذه الخبيــ

الــذي كــان يســتعد للعــودة إل" ســن يــات ســن"شــنغهاي، وفي
  دجنبر " كانتون"

يــ . 1922في  "تمت المحادثـات بيي
 ــ" سـن يـات سـن"و" جـوفي

في
  الــذي كـــانت قيــادته ومقــره المركـــزي بشـــنغهاي،

غيــاب الحــزب الشـــيوع  الصـــيني
، الـذي سيشـكل1923ينـاير  26ل " الشـهبي"وانتهت تلـك المحادثـات بـالعلن 

ــــ الكيومنتــــانغ ي الرضــــية اليديولوجيــــة والسياســــية التهييئيــــة لسياســــة التعــــاون بيي
، حيــث جــاء فيــه  

أن النظــام" ســان يــت ســن"يعتقــد : "والحــزب الشــيوع  الصــيني
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  ل) قيــامه(الشــيوع  ونظــام الســوفييتات نفســه، ل يمكــن إدخــاله 
ي الــنت ــ الصــيي  

في
وط إيجابيـــة لتطــــبيقه ــ هــــذا الشــــعور يتقاســــمه كــــذلك الســــيد. توجــــد فيهــــا أيــــة شـر

" 
ي هــو وحــدته واســتقلله" جــوفي الــذي يعتقــد أن المشــكل الهــم والعاجــل للصــيي

 
ي تعـــــاطف كـــــببي مـــــن طـــــرف" ســـــان يـــــت ســـــن"وأكـــــد للـــــدكتور . الـــــوطني أن للصـــــيي

وع الكببي   هذا المشر
، وأنه يمكن العتماد عل روسيا في ".الشعب الروس 

ــــ روســـــيا عـــــن امتيازاتهـــــا خـــــارج حــــــدودها جــــــاءت بقيـــــة العلن حـــــول مبـــــدأ تخلـ 
، وحــــول وجــــود ي ق الصــــيي ــــ القليميــــة، والحفــــاظ عل وضــــع الســــكك الحديــــد بشر

. القوات الروسية بمنغوليا

 "ب " سـن يـات سـن"كـانت مـن تبعـات لقـاء 
ـي هـذا الخبيــ و"جـوفي ، لقـاء آخـر بيي

  دار فيهــا"ليــاو شــونغ كــاي"
، الــذي سيصــبح وزيــرا للماليــة بحكومــة كــانتون، والــنت

ي;;النقـــاش حـــول 
ي س;;;تقدمها الممي;;ة الش;;;يوعية الثالث;;ة فن

طبيع;;;ة المس;;;اعدة ال;;نت
. الجانب العسكري والتنظيمي للكيومنتانغ

ن والكيومنتانغ تم نقاشه خلل المــؤتمر الثــالث ي الكومنبت التفاق الذي جرى بيي
ــــــ يونيــــــو   

  في
، والــــــذي فيــــــه تــــــم الختلف حــــــوله1923للحــــــزب الشــــــيوع  الصــــــيني

ال  إل" شــيانغ كــاي شــيك"وتصــدي البعــض لــه، ومــع ذلــك، فقــد تــم إرســال الجبيــ
، وكــذا الشــيوع "وانغ تينغ يــون"، "شن تيانغ ن  "موسكو، ومعه وفد مكون من 

، لتـــدارس تنظيـــم1923نونـــبر مـــن ســـنة  25شـــتنبر إل  2، مـــن "شـــانغ تـــاي لي"
، حيـــث تـــم اســـتقبالهم مـــن ـــ ، والحـــزب الشـــيوع  الروس  ـــ الجيـــش الحمـــر الروس 

. طرف تروتسك  وأخرون

ــــــ أكتــــــوبر   
  تــــــوجه فيهــــــا 1923في

ة الــــــنت  "، أي خلل الفــــــبت
بقيــــــادة" الوفــــــد الصــــــيني

 ــــ هــــو " (بـــورودين"إل موســــكو، حـــل " الكيومنتـــانغيون"
ميشـــيل"اســـمه الحقيفت

ومعـــــــه مجموعـــــــة مـــــــن) المـــــــزداد بلتوانيـــــــا ومهـــــــاجر ســـــــابق بأمريكـــــــا" كروســـــــنبورغ
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ي الــــــروس   "بعــــــد تعــــــويض (المستشــــــارين الشـــــــيوعييي
المريـــــــض حينهــــــا ب" جــــــوفي

ـ إعــادة تنظيــم الكيومنتــانغ وفــق")خرخــان" ، كــانت مهمتــه الول والساســية هـ 
 "النمط 

 ــ "البلشفي
  انطلقــت بالفعـل في

، مــن1923أكتــوبر  25، وه  العملية النت
ل ـــ تـــاو"، والشـــيوع  "بـــورودين"أعضـــاء تحـــت قيـــادة  9طـــرف لجنـــة مكونـــة مـــن 

ـ  الكيومنتـانغ "زهاو
مـن المحتمــل جـدا أن عضـو(، الـذي أصـبح لحظتهـا عضـوا في

الــــــــذي سيصــــــــبح رئيــــــــس قســــــــم التنظيــــــــم" تــــــــان بينــــــــغ شــــــــان"الحــــــــزب الشــــــــيوع  
  أعمال لجنة التسعة

). للكيومنتانغ، قد شارك هو الخر في

ورة الجديـــدة مـــن إعـــادة تنظيـــم الكيومنتـــانغ بعقـــده لمـــؤتمره ســـتتوج هـــذه الســـبي
ـــــ  ـي ي الجديــــــدة1924ينــــــاير  30و  20الول بيي ، والــــــذي سيصــــــادق عل القــــــوانيي

كمـــا صـــادق. للحـــزب، مـــع تســـجيل معارضـــة لمجموعـــة مـــن أعضـــاء الكيومنتـــانغ
اكية   والشـــــــبيبة الشـــــــبت

المـــــــؤتمر عل دخـــــــول أعضـــــــاء الحـــــــزب الشـــــــيوع  الصـــــــيني
.للكيومنتانغ

ـي الكيومنتـانغ والحـزب من هذه اللحظـة إذن، انطلقـت عمليـا سياسـة التعـاون بيي
، بعــد إعــادة البنــاء التنظيم ــ للكيومنتــانغ الــذي أصــبح   

"شــبيها"الشــيوع  الصــيني
ي عل مســـتوى جميـــع الجهـــزة التنظيميـــة ، وتواجـــد الشـــيوعييي بـــالحزب الشـــيوع 

ة" روح ثوريــــــة"للكيومنتــــــانغ، ووجــــــود  ــــــ كة تميــــــل لنفــــــس الهــــــداف المباشر مشــــــبت
  وتوحيـــد البلد

والعاجلـــة، والمتمحـــورة حـــول قضـــية تحقيـــق الســـتقلل الـــوطني
، وتأســـــــــــيس الجمهوريـــــــــــة الفدراليـــــــــــة ي بالقضـــــــــــاء عل أمـــــــــــراء الحـــــــــــرب العســـــــــــكرييي

.الديموقراطية

 ــ الســابق، بعــدهكذا 
أصبح الكيومنتانغ حزبا أكبي قــوة وانضــباطا عمــا كــان عليــه في

ي فيــه بشــكل فــردي، وهـــو المــر الــذي إعــادة بنـــاءه التنظيم ـــ وانخــراط الشــيوعييي

ــ  
ــ جنــاحيه، الجنــاح اليميني ي   كــان يعرفهــا بيي

رفــع مــن حــدة تناقضــاته الداخليــة الــنت
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، وجنـــاحه   
ــ مـــع الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني "اليســـاري"الرافـــض للتعامـــل السياسـ 

ة مـا بعــد انطلق العمــل الوحــدوي( يــ الحــديث عــن فــبت   عل هــذا لحقــا حيي
سـنأنت

ي إل حدود  ي الحزبيي كاي"وانقلب الجناح العسكري بقيادة " حملة الشمال"بيي
ي" شيك ، و أصبح)عل الحزب الشيوع  والمنظمات العمالية وجماهبي الفلحيي

  نحو
، معلنا قيادته للشعب الصيني ي ة القوة السياسية الول بالصيي   هذه الفبت

في
". الديمقراطية"

  ســـــهر عليهـــــا المبعوثـــــون الشـــــيوعيون الـــــروس،
بالنســـــبة لهيكلتـــــه التنظيميـــــة الـــــنت

، حيــث  
فكــانت تعكــس إل حــد كــببي الهيكلــة التنظيميــة للحــزب الشــيوع  الصــيني

ي الحـــــزب " بـــــورودين"كـــــان  يـــــة،(هـــــو مـــــن وضـــــع بنفســـــه قـــــوانيي ي وضـــــعها بالنجلبي
:، حيث تضمنت")لياو شونغ كاي"وترجمها للصينية 

ي لختيار أعضاء اللجنة المركزية   للحزب، ويعقد مرة كل سنتيي
.ـــ المؤتمر الوطني

، و 24ـــ اللجنة التنفيذية المركزية، وتتكون من رئيس و ي بــدائل 17عضو دائميي
ي( ــــ نفــــس الــــوقت هنــــاك. تجتمــــع هــــذه اللجنــــة مــــرة كــــل ســــتة أشــــهر). المنــــاوبيي  

في
ات" لجنة دائمة" ـي فـبت تعوض اللجنـة التنفيذيـة المركزيــة وتسـهر عل الحـزب بيي

ة، وهـ  تتكـون مـن  أعضـاء، تشـكل المكتـب السياسـ  9إل  5اجتماع هــذه الخبـي
.للحزب

:ـــ ترتبط وتتبع للجنة التنفيذية المركزية أجهزة الحزب، وه  مقسمة إل ثمانية

التنظيــــــم، الدعايــــــة، الشــــــبيبة، المســــــألة العماليــــــة، المســــــألة الفلحيــــــة، الشــــــؤون
ي .العسكرية، المسألة النسائية، والنضال بخارج الصيي
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يـــــــــ القـــــــــاليم والمحافظـــــــــات والمقاطعـــــــــات والمـــــــــدن ـــ مكـــــــــاتب الحـــــــــزب تتـــــــــوزع بيي
ة، وتعقد منظمة الحزب بهـا مؤتمراتهـا المحليــة لختيــار لجانهـا التنفيذيــة الصغبي

.المحلية

، و 5ـــ ثم لجنة المراقبة، مكونة من  ي ف عل أعضــاء 5أعضاء دائميي بدائل، تشرــ
  كل المستويات

.الحزب وفي

، ينتخــب"زعيــم أو قائــد الحــزب"ـــ رئيــس اللجنــة التنفيذيــة المركزيــة يحمــل اســم 
ة .مدى الحياة، ولديه سلطة كببي

، تـــم إعـــادة تأويـــل المبـــادئ الثلثـــة  مبـــادئ الشـــعب(عل المســـتوى اليـــديولوجر 
ياليـــة وضـــد هيمنـــة: ــ المســـألة الوطنيـــة1: الثلث الســـتقلل والنضـــال ضـــد المبر

حــق: ــ رفاهيــة الشــعب 3. إقامــة الجمهوريــة: ــ الديمقراطيــة 2. الســلطة القائمــة
 ) انظــــر الحلقــــة الول مــــن الجــــزء الول. ملكيــــة الرض للجميــــع وبالتســــاوي

الــــنت
مــــــــن خلل المــــــــؤتمر الول وتــــــــم اعتمادهــــــــا أساســــــــا" ســــــــن يــــــــات ســــــــن"وضــــــــعها 

إيديولوجيا للكيومنتانغ، تكملها ثلثة مبـادئ سياسـية ضـمن إعـادة التأويـل تلـك،

ـــــ ــ التعـــــاون مـــــع الحـــــزب الشـــــيوع  2. ــ التعـــــاون مـــــع روســـــيا الســـــوفياتية 1: وه 

 
ي 3. الصيني انظر ما قدمه ماو تس  تونغ حول هذه. (ــ مساندة العمال والفلحيي

  
").حول الديمقراطية الجديدة"المبادئ في

ة، ســتتحدد نظـرة  ــ هــذه الفــبت
  تمــت إعــادة تأويلهــا في

عل أساس هذه المبادئ النت
اليــــــــا وطنيــــــــا، وتــــــــارة بمســــــــوحات"ســــــــن يــــــــات ســــــــن" ــــــــ الواقــــــــع لبر  

، الــــــــذي كــــــــان في
اكية" ـــــــ مـــــــع روســـــــيا"اشـــــــبت ـــــــ النهايـــــــة عل التعـــــــاون السياس   

، وهـــــــو الـــــــذي أجـــــــبر في
ة مـن المنـاورات والتوافقـات   بعـد مســبي

السوفياتية ومع الحزب الشيوع  الصـيني
، وحــــنت مــــع بعــــض الــــدول ي الهشــــة والفاشــــلة مــــع بعــــض أمــــراء الحــــرب العســــكرييي
، قلنــــا ســــتتحدد نظرتــــه، وعل الخصــــوص ـــ ـي ياليــــة والحكومــــة العميلــــة ببكيي المبر
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، حيـث اعتــبر المرحلـة الول ي   المراحل الثلثة للتطـور السياسـ  للصــيي
نظريته في

عســــكرية، ومــــن هنــــا اعتمــــاده عل العمــــل العســــكري للقضــــاء عل أمــــراء الحــــرب
ـــــ وســـــط الجمـــــاهبي العماليـــــة والفلحيـــــة، والثانيـــــة مرحلـــــة مهمل العمـــــل السياس 

  المساعدة مــن الــدول 
ي" الجنبيــة"الوصاية حيث اعتقد بإمكانية تلفت وأن الصــيي

، للوصــول إل المرحلــة الثالثــة" حديثــة"بالنســبة لــه غبيــ مؤهلــة ذاتيــا لبنــاء دولــة 
ـــ المرحلـــة الدســـتورية، أي مرحلـــة بنـــاء  ي الديمقراطيـــة"وه  ســـن"كتـــاب " (الصـــيي

ي": "يات سن ).1924، أبريل "مبادئ إعادة بناء الصيي

أمــا عل مســتوى الدعايــة، فقــد أصــبحت مركزيــة ومنظمــة ومنضــبطة عــن طريــق
ات رئيســا بالنيابــة(تأســيس مكتــب خــاص بهــا   ــ إحــدى الفــبت

كــان مــاو تس ــ تونــغ في
اير  ــــ فــــبر  

رئيــــس تحريــــر مجلــــة 1926ومؤقتــــا لهــــذا المكتــــب، كمــــا أنــــه سيصــــبح في
  عل إصـدار العديـد مـن")السبوع السياس ــ"

، حيــث عمـل هـذا المكتــب الـدعانئ
ــــــــــــــ الداة الدعائيــــــــــــــة الرســــــــــــــمية" إعــــــــــــــادة البنــــــــــــــاء"المجلت والجرائــــــــــــــد، مثل  وه 

كــــــــان لهــــــــذه اللــــــــة ".شــــــــعب شــــــــنغهاي"، و "جمهوريــــــــة كــــــــانتون"للكيومنتــــــــانغ، و
، بنقــل مواضــيع وشــعارات ثوريــة وطنيــة ي ــ الصــيي  

الدعائيــة صــدى قــوي وواســع في
، ي  ــ مواقــع تمركــز سـلطة أمـراء الحـرب العســكرييي

  كل البلد، وعل الخصوص في
في

 ـــ انهيــار الســلطات
و وســط الجيــوش والدارات، وســـاهمت هـــذه الدعايــة بقــوة في

.العسكرية

ي عل تطــــــور ي الســــــوفياتيييي ــــــ المجــــــال العســــــكري، فقــــــد كــــــان تــــــأثبي الشــــــيوعييي  
وفي

ــ هــذا  
الكيومنتــانغ واضــحا وقويــا، حيــث بالضــافة إل المســاعدات الســوفياتية في

، ممـا ي عل بنـاء جهــاز عســكري نظــام  ي السـوفياتييي ف الشـيوعييي الخصوص، أشر
ـ  هـذا

مكـن الكيومنتـانغ مـن وضـع جيـش منظـم خـاص بـه، وتحريـره مـن تبعيتـه في
ـــــــ الـــــــذين كـــــــانوا يســـــــيطرون عل بعـــــــض المنـــــــاطق، ي ي المحلييي المجـــــــال للعســـــــكرييي
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وكـذلك تحريـره مـن تبعيتـه للمصـالح الماليـة والتجاريـة الخاصـة ببعـض الطـراف
جوازية .البر

"شــــيانغ كــــاي شــــيك"هكــــذا، فبعــــد عــــودته مــــن زيــــارته لروســــيا الســــوفياتية، قــــام 
  ماي 

او" (وامبـوا"الكاديمية العسكرية ل : "1924بتأسيس مدرسة عسكرية في
  ســــــيكون هـــــــو قائــــــدها الول، إل جــــــانب)"بضــــــواج  كـــــــانتون" وهـــــــامبوا"

، والـــــــنت
)أو المستشـــار(الـــذي ســـيتحمل مســـؤولية نـــائب المـــدير " شـــو أن لي"الشـــيوع  

  
، وكـــذا الســـوفيانت ـــ ، كمستشـــار")بلوشـــبي"الســـم المســـتعار ل " (جـــالن"السياس 

  أطلـــق عليهـــا 
جيـــش"اســـم " ســـن يـــات ســـن"عســـكري للكاديميـــة العســـكرية الـــنت

ا وتــــــــملقــــــــد  ".الحــــــــزب ي كــــــــببي ي الســــــــوفيياتييي كــــــــان عــــــــدد المستشـــــــارين الشــــــــيوعييي
، أنـــــه كـــــان"شـــــيانغ كـــــاي شـــــيك"الـــــذي قـــــال فيـــــه " جـــــالن"اختيـــــارهم بـــــأوامر مـــــن 

اتيجيا ممتازا وصديقا وذو حس سليم .اسبت

، عمــــل  
ــــ هــــذا الــــوقت الــــذي فيــــه نظــــم الكيومنتــــانغ جهــــازه العســــكري والــــدعانئ  

في
،"كــــانتون"لنظــــامه الــــذي أقــــامه ب " مؤسســــاته الحكوميــــة"كــــذلك عل تنظيــــم 

، ويســــم ب1925وزارة إل حــــدود يوليــــوز  16حيــــث كــــان هــــذا النظــــام يعتمــــد 
ي مواقـــع"ســـن يـــات ســـن"تحـــت رئاســـة " الحكومـــة العســـكرية" ، وكـــان للشـــيوعييي

ــــــ ــــــ ينــــــاير. وســــــط الجهــــــاز الحكــــــوم  للكيومنتــــــانغ، ووســــــط حــــــزب هــــــذا الخبي  
ففي

، أي بعد انتهاء المؤتمر الول للكيومنتانغ الذي تــم إعــادة بنــاءه التنظيم ــ1924
ي وتــدقيق مبــادئه السياســية وتنظيــم ومركــزة أداتــه الدعائيــة، نجــد ثلث شــيوعييي

يــــ   ــــ اللجنــــة التنفيذيــــة المركزيــــة للكيومنتــــانغ، وهــــم  24مــــن بيي
ــ تــــاو: "عضــــو في لـ 

ـ"، "تــان بينــغ شــان"، "شــاو ـ 
ـ العضــاء"يــو شــو نت ـي ي مــن بيي ، ونجــد ســتة شــيوعييي

  تلك اللجنة التنفيذية، وهم 
شــو"، "ماو تس ــ تونــغ"السبعة عشر من البدائل في

ــ تســو هــان"، "شــانغ كيــو تــاو"، "شــيو بــاي ي ــ فــو"، "ليي ".يــو فــانغ شــو"، "هــان ل 
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 ــ مواقــع تنظيميــة مهمــة داخــل مجموعــة مــن الجهــزة
كمــا كــان هنــاك شــيوعيون في

"بينــــغ بــــاي"، رئيــــس قســــم التنظيــــم، و "تــــان بينــــغ شــــان"التنفيذيــــة، كالشــــيوع  
. رئيس قسم العمال

  تواجــــد بهـــا الشــــيوعيون
لقـــد ســــمحت هـــذه المواقــــع التنظيميــــة والسياســــية الــــنت

، حيــــث ــــ وســــط الكيومنتــــانغ بــــالتقرب مــــن الجنــــاح اليســــاري الجــــذري لهــــذا الخبي
عمــــل الشــــيوعيون عل اســــتقطاب العناص الجذريــــة والديناميكيــــة، كمــــا منحهــــم
  كــــــانت تعــــــرف

ــــــ الوصــــــول إل العديــــــد مــــــن المنــــــاطق الــــــنت هــــــذا التعامــــــل السياس 
. تحركات نضالية او انتفاضات بشعارات وطنية وثورية

ل جــــــــانب جــــــــذب هــــــــذه العناص الجذريــــــــة وســــــــط الكيومنتــــــــانغ، ركــــــــز الحــــــــزبإ
وليتاريـــــا، واســـــتطاع أخـــــذ   بشـــــكل قـــــوي عل العمـــــل وســـــط البر

الشـــــيوع  الصـــــيني
ـــــــــ النقابــــــــــات العماليــــــــــة، ومــــــــــن خلل الحركـــــــــــات النضــــــــــالية ـ 

المواقــــــــــع القياديــــــــــة في
  كـــــــانت موجهـــــــة ضـــــــد القـــــــوى الســـــــتعمارية، وعل الخصـــــــوص

ابات الـــــــنت ـــــــ والصي
، اســــتطاع الحــــزب التوســــع بشــــكل كــــببي جــــدا، و وصــــل"1925مــــاي  30حركــــة "

  خريف 
ألف عضو، 10، إل ما يقارب 1925عدد أعضائه بعد هذه الحركة، في

ــــ الــــوقت الــــذي كــــان أعضــــاء  
و مــــا يقــــارب تســــعة ألف مــــن الشــــبيبة الشــــيوعية، في

ـــ (الحـــزب عنـــد انعقـــاد المـــؤتمر الرابـــع   
بشـــنغهاي، 1925ينـــاير  12ــ  11عقـــد في

  عليــه لحقــا
وتضــاعف عــدد أعضــاءه ثلث. ل يتجــاوز ألــف عضــو) والــذي ســنأنت

 ـــ الســنة المواليــة 
ـ ســنة (مــرات في ـ 

ألــف عضـــو، 30أصـــبح العــدد يقـــارب  1926في
، وعنــد القطيعــة1927ألف عضــو ســنة  58والذي تضاعف بدوره إل ما يقارب 

، ووصــل)مع الكيومنتانغ كان الحزب بميعــة شــبيبته قــد قــارب المائــة ألــف عضــو
ي مــــن العمـــــال حيــــث عــــاد الوهـــــج الكفــــاج  للطبقــــة ه إل مــــا يتجــــاوز مليــــونيي تـــــأثبي
  الثـــوري، وذلـــك بعـــد

العاملـــة عـــن طريـــق مجمـــوع النضـــالت ذات الطـــابع الـــوطني
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  تلت نضالت سننت

اجع النت   ووجهــت بـالقمع مـن 1923و  1922حالة البت
الـنت

ــــ. طــــرف القــــوى العســــكرية ي ــــ كــــان تــــأثبي الحــــزب الشــــيوع  وســــط الفلحيي ي ــــ حيي  
في

، يــ ضــعيفا يعكسـه مـن جهــة الوضــع التنظيم ــ الهــش والفضـفاض لحركــة الفلحيي
ومن جهة ثانية الضاعات الداخلية وسط الحزب الشــيوع  نفسـه، حــول أهميــة

ـ 
  والثـوري، وعل الخصـوص موقعهـا في

ـ  النضـال الـوطني
ـي ودوهـا في حركة الفلحيي

ة مــــا بعــــد. الثــــورة الصــــينية   عل كــــل هــــذه المحــــاور والخاصــــة بفــــبت
عل أي ســــنأنت

  وحــــــــزب
ــــــــ الحــــــــزب الشــــــــيوع  الصــــــــيني ي ــــــــ الوحــــــــدوي بيي انطلق العمــــــــل السياس 

 
ة من هذا الجزء الثاني   الحلقة الخبي

.الكيومنتانغ في

ي اتجــاه الحــزب   المميــة الشــيوعية الثالثــة بالصــيي
بعــد هــذا العــرض لعمــل مبعــوني

، قبــل وأثنــاء وبعــد تأسيســه، وانطلق عملــه السياس ــ المنظــم،  
الشــيوع  الصــيني

  المميــة اتجــاه حــزب الكيومنتــانغ، قبــل وبعــد إعــادة
وكــذلك عــرض عمــل مبعــوني

 ـــــ لــــه،
، وبنــــاء جهـــــازه العســـــكري، وتقــــديم الــــدعم المــــادي والتقني ـــ بنــــائه التنظيمـ 

 
يتضح من خلل كل هذا إذن، بناء عل مجموع كل تلك الحــداث التاريخيــة الــنت

ـــ ي ــ بيي ـــ صـــنعها، أن مســـألة التحـــالف السياسـ   
أوردناهـــا وبأســـماء كـــل مـــن شـــارك في

  وحــــــزب الكيومنتــــــانغ كقــــــوة وطنيــــــة برجوازيــــــة ثوريــــــة
الحــــــزب الشــــــيوع  الصــــــيني

ة، وأن ــــ اف مــــن المميــــة، كــــانت مــــن طــــرح وتــــوجيه، ومــــن عمــــل هــــذه الخبي بــــاعبت
الصياغة التنظيمية لذاك التحالف، كانت هـ  الخـرى مـن إنتـاج وإخـراج مبعـوث

ي كمـــــا يتضـــــح كـــــذلك، رغـــــم كـــــل الضاعات الداخليـــــة. المميـــــة الشـــــيوعية بالصـــــيي
هـــــا ممـــــا هـــــو مرتبـــــط   حـــــول هـــــذه المســـــألة وغبي

وســـــط الحـــــزب الشـــــيوع  الصـــــيني
موا ي بطبيعة الثورة الصينية وقواها الجتماعيــة، فــإن أعضــاء الحــزب الشــيوع  الــبت
  هذا الخصوص، رغم اختلفاتهم معه ورغم

عمليا بما طرحه مبعوث الممية في
صاعاتهم الداخليـــــــــة، وأن مـــــــــن يصـــــــــدرون الن أحكـــــــــامهم بـــــــــالطعن، أو يـــــــــدينون
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جوازي، ونقصــــد   مـــــع حـــــزب الكيومنتــــانغ الـــــبر
تحـــــالف الحـــــزب الشـــــيوع  الصـــــيني

ي الــذين يفضــلون إصــدار الفتــاوي عــن جهــل وعجــز، ي العقائــدييي هـــؤلء اليشاوييي
عل الدراســــــــة والبحــــــــث والتحليــــــــل ومعرفــــــــة الســــــــباب لســــــــتخلص الــــــــدروس،
ة مســـؤولية هـــذا ــ هـــذه الفـــبت ـ 

ــ تونـــغ في وُيَحملـــون، بجهـــل وعجرفـــة معـــا، مـــاو تسـ 
  جـــاء بهـــا مبعـــوث

ـــ وهـــذه الصـــيغة التنظيميـــة والسياســـية الـــنت التحـــالف السياس 
المميــــة الشــــيوعية الثالثــــة، عليهــــم إذن، بــــإرادة منهــــم أو مــــن دونهــــا، فــــالمر هنــــا
ـــ تســـتقيم ســـهام ســـيان، أن يحتفظـــوا بطعنـــاتهم وإدانـــاتهم تلـــك، لكـــن عليهـــم، ك 
  باســـم المميـــة الشـــيوعية

طعنـــاتهم، أن يعوضـــوا اســـم الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني
  المميـــــة، ول نراهـــــم

ـــــ تونـــــغ باســـــم مبعـــــوني الثالثـــــة، وأن يعوضـــــوا اســـــم مـــــاو تس 
ي   ليـــــــس مـــــــن شـــــــيم هـــــــؤلء المقدســـــــيي

بقـــــــادرين عل فعـــــــل ذلـــــــك، فالنقـــــــد الـــــــذانت
للنصوص والعابدين للشخاص… أما نحن هنا، فل نصــدر الحكــام، ول نتعــاط
بمنطق الفتاوي، بل نعمل عل كشف مجمل تلك الحداث التاريخية، وتحديــد
  تشكلها، بهدف استيعاب تلك التجــارب التاريخيــة واســتخلص

دور كل طرف في
، ونحــن الول، ومــن. دروسها ي ي الثورييي فتاريــــخ الثورات، هو إرث لكل الشيوعييي

المفـــروض علينـــا، كشـــف حقـــائق هـــذا التاريــــخ بمـــا لهـــا ومـــا عليهـــا، وتقـــديم النقـــد
ــ يلــزم ذلــك مــن أجــل التقــدم إل المــام ي ، لــم يقطــع. فيهــا حيي ــ ــ الحاصي  

فالضاع في
 ــــ 

ــ"بعـــد مــــع الضاع في ـ 
، ومـــا الحملت الدعائيـــة الراهنـــة والضــــخمة ضـــد"الماضي

، إل اســـــتمرارا ي تلـــــك الثـــــورات وضـــــد الفكـــــر الشـــــيوع  الثـــــوري وقـــــاداته التـــــاريخييي
ي مواجهة هذه ي الثورييي ، وأنه يلزم عل الشيوعييي   الحاصي

  ذاك الضاع في
لماضي

الــدعايات بجديــة وحــزم ومســؤولية ثوريــة، بكشــف كــل الحقــائق التاريخيــة، بــدءا
ي الـــذين يحملـــون فعل علـــم الشـــيوعية ورايـــة الثـــورة، المســـتعدين أمـــام المناضـــليي
حقــا وفعل لنبــذ الوهــام والــدفاع المســتميث عــن الرث الشــيوع  الثــوري، وأمــام
اليـــة؛ رجعيــة   مــا زالــت تــرزح تحـــت خليــط مــن اليــديولوجيات، لبر

الجمـــاهبي الـــنت
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وقروســــطوية، تتحامــــل كلهــــا وتجمــــع عل تقــــديم الشــــيوعية ضــــد مــــا يســــمونه ب
ية" ــــــ ــــــ الملكيــــــة"وضــــــد " الطبيعــــــة البشر  

ي"حــــــق النســــــان في ، وتجريــــــم الشــــــيوعييي
 ــــــ حــــــق الشــــــعوب

بتقــــــديم إرثهــــــم وتجــــــاربــهم الثوريــــــة عل أنهــــــا مجــــــازر وجرائــــــم في
إن عملنـــا هـــذا، ل يســـتهدف فقـــط مواجهـــة هـــذه الـــدعايات التيـــة مـــن... والمـــم

، بـــــل وبالســـــاس مواجهـــــة مـــــا هـــــو أخطـــــر وأعمـــــق منهـــــا، ـــــ ي جهـــــة العـــــداء الطبقييي
ب وتصــــــفية هــــــذه" الكتابــــــات"مواجهــــــة تلــــــك الــــــدعايات و  ـــــ   تســــــتهدف صـي

الــــــنت
وير ي التجـــــارب الثوريـــــة والرث الشـــــيوع  الثـــــوري مـــــن داخلـــــه وباســـــمه، تـــــارة بـــــالبت
ـ بــه قــد ـ عــن القيــام بــأي مجهــود فعلـ  والكــذب، وغالبــا عــن جهــل بــه، وعجــز كلـ 

  
متــأخرة،" اســتفاقت"تتجــاوز عجزهــا وجهلهــا، تقــوم هــذه العناص الدخيلــة الــنت

ي حلم القيام بهما يمكن ب .للعداء الطبقييي

ف الفكــري كمــا صــدح بــه البعــض ممــن وللتذكبي مجــددا، إن عملنــا هــذا ليــس بــالبت
ـ شــعار  ـي ، رافعيي ــ ض فيهــم الــدفاع عــن الرث الشــيوع  الثــوري المم  حريــق"يفــبت

ــ مـــؤخرة "الصـــباط أول ـ 
ي أي عمـــل مـــن هـــذا النـــوع في إن لـــم" مهـــامهم"، وواضـــعيي

 أنــه عمــل ل طائــل منــه ومــن أمثــاله مــا دام أن ذاك التاريــــخ، وإن كــان ثوريــا،ايقولــو
كز فيــه وبقــوة قضــايا". مصي وانته"قد  إننا نجزم أن صلب المعركة الراهنة، تبت

 ــ الراهــن بقضــايا الرث الشــيوع  والتجــارب الثوريــة، وأن 
أي عمــل ثــوريالثــورة في

ورة كــــل ــــ ــــ المرحلــــة الراهنــــة، يشــــد إليــــه وبقــــوة الضي  
يقبــــض عل عصــــب الثــــورة في

ــــــ واجهــــــة  
، ويضــــــعهما في ــــــ التجــــــارب الثوريــــــة وكــــــل الرث الشــــــيوع  الثــــــوري المم 

ـــــــــ ـي ي والمخربيي ، وضــــــــــد العقائــــــــــدييي ي ـــــــــ التــــــــــاريخييي ـي الضاع ضــــــــــد أعــــــــــدائها الطبقييي
ي مـــــن الـــــداخل، فهـــــذا  ـــــ صـــــلب هـــــذه المعركـــــةوالتصـــــفوييي  

العمـــــل، هـــــو منـــــدرج في
التاريخية، فإما أن نكون، نحن الشيوعيون الثوريون، بتاريخنا وبتجاربنا الثوريـــة،
فتكـــــــون الكلمـــــــة الفصـــــــل للجمـــــــاهبي والشـــــــعوب والمـــــــم، وإمـــــــا الهزيمـــــــة عل يـــــــد
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ي ي والفاشــييي ي والشــوفينييي يــالييي ؛ بوابــة بربريــة المبر ي يــ والتصــفوييي ولنــا. التحريفييي
!الن أن نختار

ة، وري لهـــذه الفـــبت بعـــد هـــذا الـــذي قـــدمناه إل حـــدود اللحظـــة، نـــرى أنـــه مـــن الضيـــ
متابعـــــــة مواقـــــــف وأطروحـــــــات المميـــــــة الشـــــــيوعية الثالثـــــــة، وكـــــــذا عمـــــــل لجنتهـــــــا

  كنــا قــد أوردنــا كــل"المســألة الوطنيــة والكولونياليــة"التنفيذية، بخصــوص 
، والــنت

مارس 6ــ  2(ما له علقة بهذه المسألة من خلل مؤتمر الممية الول بموسكو 
1919(  

يونيــو ــ 22(، والثــالث )بموســكو 1920غشــت  7يوليــوز ــ  23(، و الثاني
المــــــؤتمر الول للمنظمــــــات"، وذلــــــك إل حــــــدود )بموســــــكو 1921يوليــــــوز  12

ق القص  الذي دعت المميــة)" 1922يناير  27ـــ  21(الشيوعية والثورية للشر
فت عليــه بموســكو  ي(الشيوعية الثالثــة لعقــده، وكــانت ه ــ مــن أشرــ انظــر الحلقــتيي

)يتبع. ()الثانية والثالثة بهذا الخصوص

حمو العبيوي

22 ;; 11 ;;; 2019
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