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:كلمة أولية

، الـــــذي ســـــتحاول فيـــــه دفـــــاتر   
قومـــــوا بالتحقيقـــــات ول"إن موضـــــوع هـــــذا الجـــــزء الثـــــاني

 ـــــ مـــــن حيـــــث" تنطقـــــوا بالحماقـــــات
ي والقـــــراء، هـــــو جـــــد شـــــائك وغني تقـــــديمه للمناضـــــليص

، أو تلــــــك المرتبطــــــة بهــــــا ي   جــــــرت داخــــــل الصــــــيص
الحــــــداث التاريخيــــــة، ســــــواء تلــــــك الــــــنت

ت بتكــــــالب القــــــوى ــــــ ي   تمتص
ة الــــــنت والمتعلقــــــة بالســــــياق والحــــــداث العالميــــــة لتلــــــك الفــــــتت

ات الشعوب وثرواتها يالية عل ختص  . الرأسمالية المتب
ويــزداد موضــوع هــذا الجــزء الثــاني

تشـــــابكا وعقـــــدا وجـــــب تفكيكهـــــا وتمحيصـــــها والتحقـــــق منهـــــا لعرضـــــها بالوضـــــوح اللزم
ـــــ هـــــذا الشـــــأن، بـــــدءا حـــــنت مـــــن أســـــماء  

  يتـــــم الصـــــطدام بهـــــا في
بســـــبب المعوقـــــات الـــــنت

  تمت ترجمتها أحيانا من اللغة الصينية الكلســيكية أو
الشخاص والماكن مثل، والنت

اطوري، وأحيانا أخرى عــن اللغــة المنطوقــة" وينيان"الدبية  الموروثة عن العهد المتب
  عرفــــت انطلقــــة قويــــة ابتــــداء مــــن ســــنة " بــــايهو) "العاميــــة(

بهــــدف جعــــل 1917الــــنت
ـــ متنـــاول   

ـــالعمـــال الدبيـــة في ة بحيـــاةالجميـــع، ولك  ـــ  ترتبـــط كـــذلك تلـــك العمـــال مباشر
وبالواقع الملموس للشعب، وهــو مــا جعــل اســم مكــان مــا أو شــخص مــا قــد يحمــل عل

جمـــــات اللتينيـــــة والعربيـــــة كـــــذلك ـــــ التت  
ـــــ في ي ي شـــــبه مختلفيص وصـــــول إل. 1القـــــل اســـــميص

يــ نعلــم أن العديد من الكتابات والدراسات المقدمة بهذا الشأن، وعل الخصــوص حيص
، لــم يعملــوا فقــط عل اضــطهاد ــ ي ياليــة وكلب حراســتها مــن الرجعييص تلــك القــوى المتب

مــن ممارس ــ" مثقفيهــم"الشعوب وسلب ثرواتها فقــط، بــل عملــوا كــذلك، عــن طريــق 
الــدعارة الفكريـــة والثقافيــة، عل تشــويه وتزويــر تاريــــخ وتـــراث وتجــارب تلـــك الشــعوب

ــــ(وقواهـــــا الثوريـــــة بواســـــطة أجهزتهـــــم الدعائيـــــة واليديولوجيـــــة الهائلـــــة والمتنوعـــــة  ـ 
في

  أصـــبحت اليـــوم...)التعليـــم والعلم والمكتبـــات ومعاهـــد الدراســـات والبحـــوث
، والـــنت

  وهــو "شــن تــو ســيو"، 1
ب هنا مثال بسيطا باسم أحد مؤسس ــ الحــزب الشــيوع  الصــيني ــ نضي

جمــــات اللتينيــــة كالتــــال   ــــ التت
 أوTch’en Tou-sieou أو Chen Duxiu: حيــــث كتــــب اســــمه في

Ch'en Tu-hsiuــــ يتــــم كتــــابته ي . ولنــــا أن نتصــــور كيــــف ســــيكون عليــــه هــــذا الســــم (أســــماء) حيص
حرفيا باللغة العربية.
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ــ محاولــة للتموقــع بــدون لــون،  
، في ــ والكــاديم  تجــد لهــا الطريــق بغلف البحــث العلم 

إن وجــد، وكأنهــا قائمــة بــذاتها وغتصــ معنيــة أو متــأثرة أو ه ــ خــارج الحــرب اليديولوجيــة
 ــ وأصــبحت

 ــ الماضي
  جرت في

، أو الحرب اليديولوجية النت   الحاضي
الطبقية القائمة في

، كــــانت تتنــــازع. مراجعــــا لضاع الحاضيــــ يــــ كــــان حينهــــا هــــو الحاضيــــ إن ذاك التاريــــخ، حيص
فيــــه فئــــات وطبقــــات اجتماعيــــة محــــددة، كــــل منهــــا عمــــل عل كتابــــة ذاك التاريــــخ مــــن
 ـــ كتابـــاته،

 ـــ والسياس ـــ الـــذي كـــان يحتلـــه حينهـــا، وكـــل منهـــا دافـــع في
زاويـــة مـــوقعه الطبقت

بناء عل مصالحه، عن موقفه ومنظوره وقراءته لتلك المراحل التاريخيــة حينهــا، وكــل
  شــــاركوا فيهــــا، وكــــانوا فيهــــا

 ــــ كتابــــاته، تحــــاليله ورؤيتــــه للحــــداث الــــنت
منهــــا كــــانت لــــه، في

ــــ خلقهــــا  
ـــ عــــن تلــــك. أطرافــــا نشــــيطة وفاعلــــة في ـــ الحاضـي ـ 

فتقــــديم كتابــــات ودراســــات في
 ــ 

  أصــبحت اليــوم ه ــ المراجــع التاريخيــة لتلــك(الحداث، بناء عل كتابات الماضي
الــنت

ـــ عـــن)الحـــداث ـــ الحاضي  
 ـــ رؤيـــة هـــذا الطـــرف أو ذاك، وهـــو دفـــاع في

ـــ العمـــق تبني  
، هـــو في

ــــ تقــــديم تلــــك الحــــداث،" الموضــــوعية التاريخيــــة"فمــــن يــــدعون . منظــــور ضــــد أخــــر  
في

  قــــد نراهــــم فيهــــا،" الحيــــاد"وقصــــدهم هنــــا 
ــــ أقص الحــــالت الــــنت  

ــــ تقــــديمها، أي وفي  
في

ـ ـ 
 ـــ وقــوعه، هـــو في

تقــديم حــدث مــا فقـــط، مكــانه وزمــن وقــوعه والطــراف المســاهمة في
حــد ذاتــه، عــزل ذاك الحــدث عــن ديناميــة البنيــة الجتماعيــة والقتصــادية والسياســية
  فيهــا جــرى حــدوثه، أي تجريــده مــن موضــوعية تــاريخيته وســلبه حيــاته

والفكريــة الــنت
، ومـــــن  

الفعليـــــة، وتقـــــديمه وكـــــأنه خـــــال وفـــــارغ مـــــن أي مضـــــمون وإطـــــار مـــــادي تـــــاريخي
  حدوثه، وكأنه سقط أو

  ه  من مهدت له الطريق وتحكمت في
ورة الضاعات النت ستص

  عليهــــا قــــد نشــــأ وتشــــكل وحــــدث فعل
مــــن دون أن. حــــط هكــــذا مــــن خــــارج الرض الــــنت

ــ النهايــة  
  ه ــ في

  بها يتم تقديم هؤلء لتلك الحداث، والــنت
ننس اللغة المفاهيمية النت

.جزء من هذا المنظور أو ذاك

ـــ نعلـــم أن بعضـــا ممـــن يرفعـــون رايـــة ي ويـــزداد موضـــوع هـــذا الجـــزء مـــرارة هـــذه المـــرة، حيص
ير موقــف هــذا الزعيــم"الشــيوعية" ــ تشــويه ذاك التاريــــخ لتــتب  

، هــم الخــرون ســاهموا في
حيـــث لـــم يســـلم مـــن. عقائديـــة" يساوية"أو ذاك، ولـــدعم أطروحـــات يمينيـــة وأخـــرى 
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ـــ بعـــض منـــه،  
، الـــذي عـــرف في ـــ الشـــيوع  وير، حـــنت الرشـــيف المم  ي هـــذا التشـــويه والـــتت

را باســم ليــس فقــط تحــويرا لفقراتــه وجملــه ومفــاهيمه وكلمــاته، قــد يجــد لهــا هــؤلء مــتب
جمـة أو الطبـع، بـل وصـل المـر بهـم أن عملـوا عل حـذف فقـرات مهمـة مـن أخطـاء التت
  مـــن دونهـــا، تصـــبح بعـــض قـــرارات

، والـــنت ـــ الشـــيوع  بعـــض مـــواد ذاك الرشـــيف المم 
ي وأهـداف أخـرى،   ومضـاميص

وأطروحات الممية الشيوعية ناقصة، قد تـوح  إل معـاني
  كان قد أرادها لها مناضلوها ومكافحوهــا الــذين

ي والهداف النت   والمضاميص
غتص المعاني

خصـــوا حيــاتهم لجـــل بنائهـــا و لجـــل  وليتاري&&ة وك&&ل الش&&عوباستت رف&&ع راي&&ة الث&&ورة البر

يالي .2المضطهدة لجل التحرر من الستغلل والضطهاد الرأسمالي المبر

إن الضاع الــــــذي يخوضــــــه الماركســــــيون ــ اللينينيــــــون الثوريــــــون اليــــــوم، هــــــو شــــــامل، ل
وليتاريـــــا والشـــــعوب المضـــــطهدة وحـــــده، كمـــــا ل يخـــــص يخـــــص المســـــتقبل الثـــــوري للتب
ـ  تحصـينها وتصــليب عودهــا وتهييئهـا الحديـدي للمعــارك الثوريــة

ها المتجسـد في حاضيــ
ى، بل يمتد ذاك الضاع عميقا إل تاريــــخ تراثها وتجاربــها الثورية والوطنية، الــذي الكتب
  نفثتهــــــا فيــــــه عل الخصــــــوص القــــــوى

يجــــــب العمــــــل عل تنقيتــــــه وإزالــــــة الســــــموم الــــــنت

 ــــ هــــذاــ  2
 ــــ وقتهــــا، وهــــذا ل يمنــــع مثل مــــن القيــــام، كمحاولــــة أول في

ســــنعود إل هــــذه المســــألة في
ـــ"التجــــاه لكــــل مــــن هــــو مهتــــم بهــــذه القضــــية، بإطللــــة عل مــــا يســــم ب  "الرشــــيف الماركسـ 

و"ومقــــــــارنته عل القــــــــل، مثل بإصــــــــدارات  حــــــــول المــــــــؤتمرات الربــع الول للمميــــــــة" ماســــــــبتص
ة ه  إعادة طبع، لنفس المؤتمرات الربــع، لطبعة1971الشيوعية والصادر سنة  ، فهذه الختص
ي. 1934المكتبــة الشــيوعية لســنة  يــ ، النجلتص  

 ــ الرشــيف اللمــاني
 ــ الواقــع لقــد قمنــا بــالبحث في

في

ـــ جم للغـــة العربيـــة، واكتشـــفنا أن الرشـــيف الفرنس  ، وبطبيعـــة الحـــال الرشـــيف المـــتت ـــ والفرنس 
 
ي، مقارنـــة باللمـــاني يـــ جم إل. نـــاقض وضـــعيف، وشـــيئا مـــا النجلتص ـــ الرشـــيف المـــتت ـــ اكتقي ي  ـــ حيص

في
العربيـــة، المتـــوفر لـــدينا، بخلصـــات مـــؤتمرات المميـــة الشـــيوعية، دون العمـــل عل ترجمـــة كـــل
  جـــرت خلل تلـــك المـــؤتمرات، مـــن دون الحـــديث هنـــا عـــن طبيعـــة تلـــك

الشـــغال والوقـــائع الـــنت
جمات إن تمت مقارنتها بالنصوص  يــة" الصلية"التت ي اتها الفرنســية او النجلتص عل أي،. أو بنظتص

فمجموعــــة مــــن المصــــادر التاريخيــــة تؤكــــد أن الرشــــيف الول ــــ للمميــــة الشــــيوعية تمــــت كتــــابته
ي اللمانية والروسية وطبعه وتوزيعه بداية باللغتيص
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ض&&&&&د ه&&&&&ذه العش&&&&&ابفضـــــد هـــــذه القـــــوى يجـــــد الضاع طريقـــــه الثـــــوري، و. التحريفيـــــة
ُح الثورة صح

ص
ُح الثوار وت صح .السامة، يص

ـ هــذه الكلمــة الوليــة لهــذا الجــزء، فمــا فــتئت النتهازيــة اليمينيــة مــن ـ 
ة، في ـ وكإشــارة أختـص

ير اليــديولوحب  الممســوخ، لتعاملهــا السياس ــ مــع القــوى السياســية الظلميــة، عــن التــتب
  مـــــــع حــــــــزب الكيومنتــــــــانغ

ب المثــــــــل بتحــــــــالف الحــــــــزب الشــــــــيوع  الصـــــــيني ــــــــ طريــــــــق ضي
" 

جوازي الــــوطني ــــ تونــــغ وخطــــه الثــــوري عل كــــل تجربــــة"الــــتب ، وســــحب اســــم مــــاو تس 
  منـــذ تأسيســـه إل تحـــالفه مـــع حـــزب 

جوازيـــة الوطنيـــة"الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني ،"التب
ــ تونــغ وســط اتيخب  الــذي دافــع عنــه مــاو تس  مــن دون تحديــد للخــط السياس ــ والســتت
ــــــ الفقــــــراء، ول عــــــرض ســــــياقاته ي الحــــــزب الشــــــيوع  ووســــــط جمــــــاهتص العمــــــال والفلحيص
  اعتمـدها الحـزب

وظروفه السياسـية والعسـكرية، ول مـن تحديـد السـس النظريـة الــنت
 ـــــ تحــــالفه ذاك، ول مــــن تحديـــــد طبيعـــــة وشـــــكل ذاك التحــــالف والمواقـــــف

الشــــيوع  في
المتصــــــــارعة حــــــــوله، ســــــــواء داخــــــــل الحــــــــزب الشــــــــيوع  أو وســــــــط حــــــــزب الكيومنتــــــــانغ

" 
جوازي الـــــــوطني ي وســـــــط العمـــــــال" الـــــــتب الـــــــذي كـــــــان حينهـــــــا يتمتـــــــع بامتـــــــداد جمـــــــاهتص

ة، والـــذي اســـتطاع كـــذلك بنـــاء جيـــش عســـكري نظـــام  جوازيـــة الصـــغتص ـــ والتب ي والفلحيص
اف مــــن روســــيا الســــوفياتية، وهــــو الحــــزب بعـــد تأسيســــه لمدرســــة عســــكرية تحــــت إشرــــ

" 
ـــ تســـع ســـنوات قبـــل تأســـيس الحـــزب الشـــيوع " الـــوطني ي ف لينيص ـــ حقـــه اعـــتت  

الـــذي في
، بعـــــــد الفشـــــــل الـــــــذي منيـــــــت بـــــــه ثـــــــورة   

ــــــ إحـــــــدى مقـــــــالته بعنـــــــوان1911الصـــــــيني ـ 
، في

ي" ـــــــ عل1912يوليـــــــوز  15كتـــــــب بتاريــــخ " (الديمقراطيـــــــة والشـــــــعبوية بالصـــــــيص ، ونسر
 ـــ 

افـــدا في ، وبـــأن الثـــورة"ســـان يـــات ســـن"، بالطـــابع التقـــدم  لزعيمـــه )1912نونـــتب  8التب
ــــ تقــــاوم) حينهــــا(الديمقراطيــــة بقيــــادة الكيومنتــــانغ  ــــ جــــديرة بالهتمــــام بقــــدر مــــا ه  ه 

يال   .3"الغرنب "الضطهاد المتب

 ــ نفــس الــوقتــ  3
ي كذلك هنا، بالدور المهم الــذي يحتفــظ بــه الفلحــون متســائل في ف لينيص اعتت

وليتاريـــا، حيـــث يقـــول ـ غيـــاب حـــزب التب ـ 
إذا لـــم يقـــدها حـــزب: "عـــن القيمـــة الثوريـــة لهــذا الــدور في

ي الــذين الييص بروليتــاري، فهــل يســتطيع الفلحــون الحفــاظ عل خاصــيتها الديمقراطيــة ضــد الليــتب
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  وهـــويته" اليساوية"كمـــا لـــم تفتـــأ النتهازيـــة 
ــ الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني ـ 

مـــن الطعـــن في
الماركســــــية ــ اللينينيـــــة بنــــــاء عل تحــــــالفه مــــــع حــــــزب الكيومنتـــــانغ، ومحــــــاولت تجريــــــد
وليتـــــاري الثـــــوري خلل كـــــل مراحـــــل كفـــــاحه   مـــــن خطـــــه التب

الحـــــزب الشـــــيوع  الصـــــيني
  منــذ تأسيســه بطــابع حــزب مــاو

الثــوري، مــع طبــع كــل تجربــة الحــزب الشــيوع  الصــيني
  لتجربة الحزب

، من دون أي تحليل مادي تاريخي ي وفاة هذا الختص تس  تونغ، إل حيص
ات تطــورات الضاعات ـ مختلــف فــتت ـ 

ـ تونــغ فيــه، في ، ولــدور مــاو تسـ   
الشــيوع  الصــيني

 ـــــ. اليديولوجيـــــة والسياســـــية والعســـــكرية
هكـــــذا أصـــــبح كـــــل تاريــــخ الحـــــزب الشــــيوع  في

منظور هؤلء، حزب وتاريــــخ ماو تس  تونـغ، وأصـبحت كـل مواقـف الحـزب وسياسـاته
ـ تونــغ ـ مواقــف وسياســات مــاو تسـ  كمــا لــم يفتــأ. منــذ التأســيس إل انتصــار الثــورة، هـ 

العقائـــــدي مـــــن رفـــــع رايـــــة المميـــــة الشـــــيوعية، الثالثـــــة طبعـــــا،" اليساوي"هـــــذا الخـــــط 
، وبــالخص فيمـــا" رايـــة"و  

 ـــ وجــه التجربـــة الثوريـــة للحــزب الشــيوع  الصــيني
، في ي ســتاليص

يتعلــــق بطبيعــــة الثــــورة الصــــينية وبتحــــالفه مــــع حــــزب الكيومنتــــانغ، مــــن دون أن يقــــوم
هـــؤلء حـــنت بإلقـــاء نظـــرة خاطفـــة عل مقـــررات وأطروحـــات المميـــة الشـــيوعية الثالثـــة

بشـــكل عـــام، وحـــول المســـألة الصـــينية بشـــكل" المســـألة الوطنيـــة والكولونياليـــة"حـــول 

ي فيهــا، قبــل وبعــد تأســيس الحــزب الشــيوع  ي الصــينييص خــاص، وحــول مهــام الشــيوعييص
ي حـــول كـــل هـــذه المســـائل ، ول مـــن دون أن يتحقـــق هـــؤلء مـــن مواقـــف ســـتاليص  

الصـــيني
  عليـه لحقــا، (

ي&نعرض هنا استباقا لما سنأنت
ن إث&ر العلن ال&&ذي ألق&اه فن موقف س&&تالين

ي&&& 
ن فن ــ1926نون&&&بر  30الجلس&&&ة العام&&&ة الس&&&ابعة للجن&&&ة التنفيذي&&&ة للكومن&&&بت ـ 

، أي في
الوقت الذي فيه كانت قد انطلقت العديد من المناوشات السياسية والعســكرية ضــد

ــــ أواخــــر   
، ابتــــدأت بــــإعلن الحكــــام العرفيــــة في ، حيــــث1926م&&&&ارس الحــــزب الشــــيوع 

ي مـــــن مســـــؤولياتهم السياســـــية والعســـــكرية وســـــط ســـــيتم العمـــــل عل إقالـــــة الشـــــيوعييص
، وكـــــذلك وضـــــع القيـــــود عل1926الكيومنتـــــانغ، واعتقـــــال العديـــــد منهـــــم شـــــهر مـــــاي 

  فيهــــا كــــان
ــــ النقابــــات الــــنت النقابــــات العماليــــة الحمــــراء ونــــزع الســــلح مــــن العمــــال، وه 

يــ و اتحــاداتهم الثوريــة .الشيوعيون ينشطون بقوة، وكــذا إجــراءات قمعيــة ضــد الفلحيص
  ســــــيتعرض لهــــــا العمــــــال

فكــــــل هــــــذه المناوشــــــات كــــــانت مقدمــــــة للحملــــــة الدمويــــــة الــــــنت

؟) التوجه(ينتظرون فقط فرصة النتقال  ي "إل اليميص
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، حيــــث يقــــدر عــــدد القتل حينــــذاك1927والفلحــــون والشــــيوعيون ابتــــداء مــــن ربيــــع 
ي وحـــدهم ب  ـــ تلـــك اللحظـــة، (38000وســـط الشـــيوعييص  

كـــان عـــدد أعضـــاء الحـــزب في
عضــــــوا مــــــن 35000عضــــــوا، بالضــــــافة إل مــــــا ينــــــاهز  57963، ينــــــاهز 1927أبريــــــل 

، أي عمليـــــــــا النقلب عل الثـــــــــورة وإجهاضـــــــــها عل يـــــــــد الجهـــــــــاز)الشـــــــــبيبة الشـــــــــيوعية
، حــدثت هــذه المجــزرة أربعــة أشــهر بعــد"كــاي تشــيك"العســكري للكيومنتــانغ بقيــادة 

ي بكــل وضــوح ووثوقيــة، و باس&&م اللجن&&ة التنفيذي&&ة للممي&&ةالعلن الــذي ألقــاه ســتاليص
ـ جلســة عامــة يــوم الش&&يوعية ـ 

إن التط&&ور الش&&امل"، حيــث قــال 1926نون&&بر  30، وفي
للث&&&&&&ورة الص&&&&&&ينية، طابعه&&&&&&ا وافاقه&&&&&&ا، تش&&&&&&بن م&&&&&&ن دون أي ش&&&&&&ك، إل أن&&&&&&ه يج&&&&&&ب عل
ي&&&&& الكيومنت&&&&&انغ، وأن يكثف&&&&&وا عمله&&&&&م داخ&&&&&ل ه&&&&&ذا

ن أن يظل&&&&&وا فن ن الص&&&&&ينيين الش&&&&&يوعيين
ي&& حكوم&&ة ك&&انتون"وعليهــم، أي الشــيوعيون، ، "الح&&زب

الس&&عي بجه&&د"و" ال&&دخول فن

ي&&&
 ـــ"لجع&&ل الكيومنت&&انغ ح&&زب الش&&&عب الحقيقت

، وذلـــك بالنضـــال ضـــد جنـــاحه اليميني
ـــــ لحـــــزب الكيومنتـــــانغ(  

مح&&&&&اولته تحوي&&&&&ل الكيومنت&&&&&انغ إل ح&&&&&زب"و) الجنـــــاح اليميني
.4)"برجوازي

ــ وجــه تجربــة تحــالف" رايــة "5 زورانقــول إذن لهــؤلء الــذين يرفعــون جهل أو  
ي في ســتاليص

ــــ مســــتنقع  
  مــــع حــــزب الكيومنتــــانغ، ومــــن دون أن نســــقط في

الحــــزب الشــــيوع  الصــــيني
ـــــــ اليـــــــوم، لـــــــم يعـــــــد" البوليميـــــــك" ي ي ــ اللينينييص اليـــــــة، فوضـــــــع الماركســـــــييص والعجرفـــــــة اللتب

ي هنا بالجملــة التاليــةــ  4 ن النفص&&ال ع&&ن: "ابتدأ تضيــــح ستاليص يق&&ال أن&&ه يج&&ب عل الش&&يوعيين
مغ&&&&&&&&ادرة الكيومنت&&&&&&&&&انغ س&&&&&&&&يكون بالنس&&&&&&&&بة. الرف&&&&&&&&&اق، س&&&&&&&&يكون جنون&&&&&&&&&ا خالص&&&&&&&&ا. الكيومنت&&&&&&&&انغ

ن الخط&&أ الك&&بر خط&&ورة ن الص&&ينيين   بقيــة التضيــــح أعله)" (...للش&&يوعيين
 . لتــأنت

عل أي، ســنأنت

 
، عـــــن علقـــــة الحـــــزب الشـــــيوع  الصـــــيني ـــــ ي ـــــ هـــــذا الجـــــزء، بالتـــــدقيق والتفصـــــيل اللزميص  

لحقـــــا في
، حــــــدوده، مبــــــادئه، ــــــ ــــــ مــــــع الكيومنتــــــانغ، عــــــن طبيعــــــة هــــــذا التعامــــــل السياس  وتعــــــامله السياس 
اتيخب  الـــذي عل أساســـه ســـينخرط ــ والســـتت وطه، إطـــاره، وعل الخصـــوص الخـــط السياسـ  ـــ شر
  بلــورت وســهرت عل

 ــ نســج تلــك العلقــة. كــذلك عــن الطــراف الــنت
  في

الحــزب الشــيوع  الصــيني

 
  شــــاركت فيــــه، والطـــراف الـــنت

، وكــــذلك الطــــراف الــــنت إخــــراج هـــذا النــــوع مـــن التعامـــل السياس ــــ
، أو مـن جهـة الكيومنتـانغ، أو مـن جهـة المميـة  

رفضته، سواء من جهة الحزب الشيوع  الصيني
.الشيوعية الثالثة

.ليس عل الزور تقوم الثورة، ول به تكون، وحدها الحقيقة دائما ثورية ــ ــ  5
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الية، نقول بجدية وحرقة ثورية، والمر هنا، بالنســبة ليحتمل المزيد من المراض اللتب
ـــــ وحـــــــدتها الشــــــاملة، التاريخيــــــة والنظريـــــــة والعمليـــــــة ـ 

:لنــــــا، يسي عل كـــــــل القضــــــايا، في
.تجرؤوا، قوموا بالتحقيقات ول تنطقوا بالحماقات

 

 

ي من التأسيس  
الحزب الشيوعي الصينن

إل القواعد الثورية ومناطق السلطة السياسية الحمراء

الحلقة الول

ي 
ة تأسيس الحزب الشيوعي الصينن ن فبت لمحة تاريخية مركزة): 1921(الصين

ة :الملمح السياسية الساسية للفبت

  وانعقــاد مــؤتمره الول ســنة
بضعة أشهر قبل التشكل الفعل  للحزب الشيوع  الصيني

، كـــــــانت هنـــــــاك ثلث أقطـــــــاب عســـــــكرية تتنـــــــازع الســـــــلطة فيمـــــــا بينهـــــــا وتقتســـــــم1921
، وتعـرف"المراكـز"، كما كـانت هنــاك محافظـات، البعيـدة عـن "المركزية"المحافظات 

عــن تلــك المراكــز" الســتقلل"غالبيتهــا باســم مواقعهــا الجغرافيــة، تعــرف نوعــا مــا مــن 
ي  ي محلييص والمناطق" قوانغس "أهمها منطقة (وتقع تحت السلطة الفعلية لعسكرييص

ق  قا، وه  منطقة توجد شمال شر   شكلت مركزا لتواجــد" قوانغ دونغ"الجبلية شر
النت

كمـــا كـــانت هنـــاك حكومـــة عميلــة قائمــة). حـــزب الكيومنتـــانغ والحـــزب الشـــيوع  لحقــا
اف القــــــوى   كــــــانت تحــــــوز عل اعــــــتت

ــــــ مســــــتقرة، والــــــنت ، مــــــن قبــــــل تحالفــــــات غتص ــــــ ي ببكيص
ــــ   

ـــ المتكافئــــة"الســــتعمارية، كونهــــا لــــم تعــــد النظــــر في ـــ الرقابــــة"المعاهــــدات غتـص ـ 
، ول في
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ـ  الواقــع مسـتعمرات
  كـانت في

  تـم التنـازل عنهـا والـنت
المالية، ولم تطـالب بالمنـاطق الـنت

ــــ الميــــاه  
حقيقيــــة، ثــــم لــــم تطــــرح قضــــية التنقــــل الحــــر للبــــواخر الحربيــــة الســــتعمارية في

ياليـــة،. الصـــينية ـــ التعامـــل مـــع القـــوى المتب ـــ الواقـــع، لقـــد كـــانت مهمتهـــا الرئيســـية ه   
في

ه" رئيــس الجمهوريــة"حيــث كــانت تتكــون مــن  ــ ومجلــس مصــطنع يتــم تنصــيبه أو تغيتص
، كمــا كـان هنـاك برلمـان فاسـد ومـثتص للسـخرية، ـي وفق إرادة الفئة الحاكمـة العميلـة ببكيص
، ـــ ي حيـــث نـــاذرا مـــا كـــان يعقـــد دوراتـــه واجتماعـــاته، أمـــا بعـــض المحافظـــات التابعـــة لبكيص
فقــــد كــــانت تحــــت الســــيادة والمراقبــــة الفعليــــة للســــلطات العســــكرية المحليــــة رغــــم أن

ي .شؤونها الدارية كانت تتم باسم حكومة بكيص

ــ" (موكــدن"إذن يتمركــز بمنطقــة  قط&&ب أول ي ي ، و)توجــد شــمال بكيص
يتمركــزقط&&ب ث&&انن

ي" (هونب "بمنطقة  محاذيـة ل" (هـوبيه"ويمتد جنوبا إل منطقة ) محاذية جنوبا لبكيص
ي"  " نـــانكيص

فت  ـــ الشـــمال السرـــ
قط&&ب ث&&الثو). المتواجـــدة شـــمال كـــانتون" (هونـــان"و ) في

").قوانغ دونغ"لمنطقة " كانتون"يوجد شمال " (يانغتس "يتمركز بالواد السفل  ل 

:مخطوطة مبسطة للتقسيم السياسي

ي اتجاه الجنوب
يــ 2ــ منطقة القطب العسكري الول ـــ  1: من الشمال فن ــ منطقة بكيص

  ـــ  3ــــ 
ــ 5ــ منطقــة القطــب العســكري الثــالث ـــ ثــم  4ــ منطقــة القطــب العســكري الثــاني

  تمركـــــز فيهـــــا حـــــزب الكيومنـــــانتغ، ومركزهـــــا كـــــانتون " قوانـــــغ دونـــــغ"منطقـــــة 
ـــــ(الـــــنت وه 

  تقــــع تحــــت ســــلطة" هونــــغ كونــــغ"محاذيــــة ل 
قية الــــنت ــــ وكــــذلك لبعــــض المنــــاطق السر

ي أهمها  ي محلييص ").قوانغس "عسكرييص

ـــــ  
ـــــ الواقـــــع، تخـــــدم بالســـــاس ملك الراضي  

كـــــانت ســـــلطة هـــــذه القطـــــاب العســـــكرية في

، كما هـ    الرياف، وتمثلهم سياسيا عل المستوى المحل 
ي الغنياء في الكبار والفلحيص

ـــ المراكـــز والمنـــاطق الســـاحلية   
ي وتســـينغ تـــو(تخـــدم في ـــ تســـيص ي  ) شـــنغهاي مثل و تيص

الـــنت
ي الــذين بــرزوا كفئــة طبقيــة إبــان ادورييص عرفــت نشــاطا اقتصــاديا حــديثا، فئــة مــن الكمــتب

  للقرن التاسع عسر
اق الستعماري ابتداء من النصف الثاني .الختت
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ــــــ  
، انعقــــــد اجتمــــــاع في  

  ســــــبقت تشــــــكل الحــــــزب الشــــــيوع  الصــــــيني
ة الــــــنت ــــــ هــــــذه الفــــــتت  

في
  )منطقة قوانغ دونغ" (كانتون"

لمـان 200، لحـوال  1921أبريــل  7، في مـن أعضـاء التب
اطوريــة وإعلن الجمهوريــة 1913الســابق الــذي تــم انتخــابه ســنة  ،6بعــد إســقاط المتب

عية"بهــدف العلن عــن تأســيس  رئيســا لهــا" ســان يــت ســون"وتنصــيب " حكومــة شرــ
ة)ســنة 65كــان عمــره حينهــا (  ــ الواقــع،. ، وهــو الشخصــية الوطنيــة البــارزة لهــذه الفــتت

في
"قوانــغ دونــغ"كــان قبــل هــذا رئيســا لحكومــة عســكرية بمنطقــة " ســان يــت ســون"ف 

يـــ شـــتنتب  ليتـــم تنحيتـــه مـــن طـــرف الســـلطة العســـكرية الحاكمـــة 1918ومـــاي  1917بيص
ــ"بمنطقــة  ســان يــت"ل " الحكومــة الوطنيــة"لــم تعمــر هــذه . المحاذيــة لهــا" قوانغس 

  يونيو " سون
  في

ســنة" كــانتون"، ليتم تشكيل أخرى ب 1922طويل، حيث ستختقي
1923.

عية"لجـــــل العلن عـــــن  "كـــــانتون"عل إثـــــر هـــــذا الجتمـــــاع ب  ـــــ ،"حكومـــــة وطنيـــــة شر
، بتاريــــخ  ـــــ ي ـــــ بكيص  

، مـــــن طـــــرف أمـــــراء الحـــــرب الثلث1921أبريـــــل  25انعقـــــد مـــــؤتمر في
ة، لعـادة ترتيـب الوضـاع ووضــع تنظيـم جديـد للمنـاطق ـ  هـذه الفـتت

ي في القوى بالصـيص
اع عل السلطة ي   تأثرت بسبب التي

  الواقع شكل هذا المؤتمر احتجاجا وردا عل. النت
في
المنافســة للحكومــة العميلــة" ســان يــت ســون"التشــكل الوشــيك للحكومــة الوطنيــة ل 

ي .ببكيص

ة :الملمح الجتماعية والقتصادية الساسية للفبت

ـــ" ســـان يـــت ســـون"لقـــد كـــان الوضـــع الجتمـــاع  مأســـاويا، تلخصـــه إحـــدى مقـــولت   
في

ـي قـال ة، حيص ي(عنـدنا : "هـذه الفـتت ".، لـدينا فقـط فقـراء والكــتر فقـرا)ويقصـد بلـد الصـيص
  لـــم تعـــرف حينهـــا تطـــورا، بـــل حـــافظت

ـــ الزراعـــة الـــنت  
فالغالبيـــة العظم كـــانت تعمـــل في

ـــــ القيـــــام بمجهـــــودات جبـــــارة جـــــدا، عل طرقهـــــا التقليديـــــة ي   تتطلـــــب مـــــن الفلحيص
والـــــنت

  قريـــب شـــيئا مـــا مـــن 1912لقـــد تـــم وضـــع دســـتور مـــؤقت ســـنة ــ  6
الـــذي أســـس لنظـــام برلمـــاني

، بعــد أن تــم إلغــاء دســتور    الفرنس ــ
لمــاني الــذي اعتــتب دســتورا ممنوحــا ونســخة 1908النظــام التب
.لدستور اليابان
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ـــــــ للتقلبـــــــات المناخيـــــــة والريـــــــاح الموســـــــمية والكـــــــوارث وتنوجـــــــد تحـــــــت التـــــــأثتص المباشر
  كـــــــانت تواجههـــــــا الســـــــلطات القائمـــــــة

الطبيعيـــــــة ومـــــــا ينتـــــــج عنهـــــــا مـــــــن مجاعـــــــات الـــــــنت
يـــــ ه ـــــ أميـــــة، وثابتـــــة عل عاداتهـــــا القديمـــــة .باللمبـــــالة فالغالبيـــــة العظم مـــــن الفلحيص

 
هـا، وتعيـش التعاسـة عل أعقـاب الفوضـي الـنت ومحافظـة عل معتقـداتها وطـرق تفكتص

تبــة عنهــا، حيـــث أن نســـبة  ـ وإيجاراتهـــا والــديون المتت ـ 
بالمئــة 10عمــت تقســـيم الراضي

ي الغنياء، كانوا يملكون أكتر   الكبار والفلحيص
من ساكنة الريف وهم من ملك الراضي

يــ أن أزيـد مـن  50من  ـ  حيص
، في ـ 

ـي الفقـراء، 70بالمئة من الراضي بالمئـة هــم مـن الفلحيص
  بثمـن يتجـاوز غالبـا نصـف المحصـول، أو العمــل لـدى ملك

مضطرون ليجار الراضي
ي الغنياء   الكبار والفلحيص

  قدمها ماو تس . (الراضي
انظر بهذا الصدد التحقيقات النت

يــــح والتحليــــل الملمــــوس والواضــــح لوضــــع ــــ   امتــــازت بالتسر
ــــ والــــنت ي تونــــغ حــــول الفلحيص

  الجزء الول من هذه الدفاتر
، أو انظر ملخصات تلك النصوص في ي ).الفلحيص

ة كــانت بالســاس بلــدا زراعيــا وحرفيــا  ـ هـــذه الفـــتت ـ 
ي في قــارب عــدد(عل العمــوم، فالصـــيص

ة مليـــــون ـــــ ة اثنـــــا عسر ـــــ هـــــذه الفـــــتت  
ي في ـــــ بالصـــــيص ي ، حيـــــث كـــــانت الحـــــرف الريفيـــــة)الحرفييص

ية تــوفر ثلث أربــاع المنتجــات الســتهلكية اليوميــة ــ ــ. والحضي وبجــانب العمــل الزراع 
، نمــــا قطــــاع اقتصــــادي  ــــ  

ــــ " حــــديث"والحرفي  
ياليــــة في منــــاطق"عــــن طريــــق القــــوى المتب

، ووهــــان، هونــــغ كونــــع " النفــــوذ ي يــــ تســــيص المســــتعمرة"أطلــــق عليهــــا ب (كشــــنغهاي، تيص
، وهــــو يهــــم النقــــل ")مســــتعمرة التــــاج"أو " الملكيــــة  

فت ــــ ســــكك(، كــــانتون والشــــمال السر
ســانات والمنــاجم والصــناعات الخفيفــة كالنســيج)حديــد، ملحــة ســاحلية ونهريــة ، التت

  تتطلب رأسمال مهما ومهارات تقنية،. والصناعات الغدائية
أما الصناعة الثقيلة والنت

ة   بعض المدن الكبتص
.7فقد كانت ضعيفة وبطيئة التطور والتوسع، وممركزة أساسا في

  تزامنـــــــــت تاريخيـــــــــا مـــــــــع تشـــــــــكل
وليتاريـــــــــا الحديثـــــــــة النشـــــــــأة، والـــــــــنت لـــــــــم تكـــــــــن هـــــــــذه التب

، بقليلــة العــدد  
المجموعات الشــيوعية الول، ثــم مــع تشــكل الحــزب الشــيوع  الصــيني

ة نجــــدــ  7 يــــ المنتوجــــات لهــــذه الفــــتت صــــناعة الصــــلب(الفحـــم، الحديــــد الخــــام، الصــــلب : مـــن بيص
.، القصدير، الزيوت وصناعة القطن وأنواع الحبوب المختلفة)النتيمون(، الثمد )الحديثة
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ي يتجــاوز(فقــط  ـ الــوقت الــذي كـــان فيــه عــدد ســكان الصـــيص ـ 
ي في يقــارب عـــددها المليــونيص

ــ مجموعــة مــن المنــاطق الشــبه المســتعمرة ) مليــون نســمة 450  
كات(والممركــزة في ـ شـر

  تشـــكل غالبيـــة)أجنبيـــة اســــتعمارية
ــ قريبــــة مـــن جـــذورها الفلحيــــة الـــنت ، بـــل كـــذلك هـ 

فكثتص من العمال هم مهاجرون مؤقتون ويشكلون قوة عاملة غتصــ قــارة، تعـود. السكان
ة وخاضـــــعة بشـــــكل قـــــوي ب موســــم الحصــــاد، وه ـــــ بــــدون خـــــتب إل القريـــــة عنـــــدما يقـــــتت

اتبية للكونفوشيوسية   رسختها اليديولوجية التت
.للتقاليد السائدة النت

 ــــ ثلث أشــــكال
وليتاريــــا تتنظـــم في تعاونيــــات وه ــــ تحــــت القيــــادة: ســـابقا كــــانت هــــذه التب

ة  المراكـــز(الفعليـــة لـــرب المعمـــل، أو نقابـــات إقليميـــة كـــانت تجمـــع عمـــال المـــدن الكـــبتص
  كـــانت تشـــكل 

ياليـــة" منـــاطق نفـــوذ"الـــنت وكـــان النتمـــاء إليهـــا عل أســـاس) القـــوى المتب
ـي"المدينـة، ثـم جمعيـات شية تتواجـد أحيانـا تحـت قيـادة  يلتحـق بهـا العمـال" مجرميص

مــع 1850تاريخيــا يعــود أول تنظيــم نقــانب  للطبقــة العاملــة إل نهايــة . لحمايــة أنفســهم
اب لهــــا ب " الحمالــــة"نقابــــة  ـــ "المســــتعمرة الملكيــــة"وعمــــال التغليــــف، وكــــان اول إضـي

ي مـــــا بعـــــد. هونـــــغ كونـــــغ ــــ صـــــيص ـ 
ابات العماليـــــة في ــــ ء بالضـي ــــ فتاريــــخ الطبقـــــة العاملـــــة ملـ 

ســــانات ســــنة1911 ابات عمــــال التت ــــ ــــ وإضي ي يــــد ببكيص ابات لعمــــال التب ــــ ، هكــــذا نجــــد إضي
ابات عمــال النقــل ســنة 1913 ــ ابات عمــال المنــاجم وعمــال المطــابع1914، إضي ــ ، إضي
  

   1916 / 1915ســننت
ابات عمــال النســيج ســننت ــ ، وإضي .1918 / 1917عل التــوال 

، كــل هـذه النضـالت العماليـة تـم قمعهـا ولـم تكـن تحمـل أي طـابع أو مضـمون سياسـ 
بــل كــان المســتفيد الوحيــد منهــا سياســيا بعــد ذلــك هــو حــزب الكيومنتــانغ، عــن طريــق

ـــــ("التحـــــاق العديـــــد مـــــن العمـــــال بـــــه وكـــــذلك بعـــــض النقابـــــات  ي ).مثل" نقابـــــة الحلقيص
 ــ الغــالب

ين، كــان في فالعمل السياس  منذ نهاية القرن التاسع عسر وبداية القــرن العسرــ
جوازية، منظماتها ومثقفيها، وكان الهتمــام الكامــل مركــزا بالســاس محصورا وسط التب

ـــــ ، وعل المعاهـــــدات السياســـــية والقتصـــــادية الغتص ي عل الوجـــــود الســـــتعماري بالصـــــيص
فـــالمطروح هنـــا بالنســـبة لهـــم، هـــو. المتكافئـــة أكـــتر مـــن الهتمـــام بالقضـــايا الجتماعيـــة

، تحقيــق الســتقلل السياس ــ والقتصــادي، وتوحيــد البلد   
أي(قضية التحــرر الــوطني
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  فيهــا
ورة التاريخية النت   تتوافق والستص

جوازية النت اختيار طريق الثورة الديمقراطية التب
).وجدوا لهم نماذج سابقة

اطوريــة ســنة  ي قــد عرفــت، بعــد إســقاط المتب ، بعــض1911تجذر الشارة إل أن الصــيص
اطوريــــة"التحــــولت الجتماعيــــة مــــع انهيــــار  ، حيــــث"البنيــــة الداريــــة والعســــكرية للمتب

ي الـــذين كـــانوا ي والعســـكرييص ي المـــدنييص انهـــارت معهـــا فئـــة اجتماعيـــة مـــن كبـــار المســـؤوليص
يـــــ  ي عل كـــــل شـــــؤونها، وبـــــرزت فئـــــة اجتماعيــــة تتشـــــكل مــــن المثقفيص ي"قـــــائميص "العضييص

الوطنيـــــــة والثوريـــــــة والســـــــتعدادات الهائلـــــــة لرفـــــــض الثقافـــــــة والطلبـــــــة ذووا الميـــــــولت
ي. القديمة وفرض الرقابــة عل الســلطة كــذلك بــرزت فئــة مشــكلة مــن بعــض العســكرييص

 ــــ نظــــام
ي في ــــ الــــذين كــــانت لهــــم تطلعــــات ثوريــــة ووطنيــــة، إل أنهــــم كــــانوا عــــالقيص ي المحلييص

ــ ل يمكـــن لهـــم التخلـــص منـــه إل إذا حلـــت الثـــورة أمـــامهم وحررتهـــم اجتمـــاع  وسياسـ 
ي مــــــن. منــــــه وكــــــذلك بــــــروز فئــــــة مــــــن برجوازيــــــة العمــــــال الصــــــناعية أو التجــــــار القــــــادميص

ــــــ الكبــــــار، حيــــــث منهــــــم مــــــن ارتبــــــط  
الخــــــدمات المدنيــــــة، أو مــــــن أصــــــول ملك الراضي

ــ ضاع ـ 
، ومنهـــم مـــن كـــان نشـــاطه الصـــناع  أو التجـــاري في يـــال  بمصـــالح الرأســـمال المتب

ة انتعاشــــا مهمــــا إل إبــــان الحــــرب العالميــــة الول . معــــه ـــ (لــــم تعــــرف هــــذه الفئــــة الختـص
ادات مـــن الخـــارج، حيــــث عرفــــت تطـــورات) 1918ــ  1914 بســــبب انخفــــاض الســــتتص

ة بالنســـبة لهـــذه)الوطنيـــة(عل مســـتوى الصـــناعات المحليـــة  ، وأطلـــق عل هـــذه الفـــتت
جوازيـــة ب  ، إذ لـــم تعـــرف خللهـــا ســـوى منافســـة مـــن جهـــة القـــوة"العض الـــذهنب "التب

  ستصبح خلل معــارك حركــة 
يالية اليابانية النت هــدفا للحركــة مــن 1919مــاي  4المتب

منـــــاطق"خلل الــــدعوة والعمـــــل عل مقاطعـــــة كـــــل منتوجاتهـــــا، و ضـــــد اســـــتيلئها عل 
ـــ"وخـــط ســـكة الحديـــد " شـــانتونغ"اللمانيـــة ب " النفـــوذ ومنـــاطق التعـــدين" كياوتس 

.المحاذية لها

ود ي إن تبلــور هــذه الفئــات الجتماعيــة توافــق مــع طبقــة متوســطة صــينية جديــدة، ســتت
  انشـــأها أمـــراء الحـــرب

، مـــن جهـــة، النظمـــة الـــنت ي بواســـطة كوادرهـــا الكبـــار والمتوســـطيص
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ود الحــزب الشــيوع  ي ، ومــن جهــة ثانيــة حــزب الكيومنتــانغ، وإل حــد مــا ســتت ي العســكرييص
ي ي الثورييص   أطواره الول ببعض المثقفيص

  في
.الصيني

ي
ي والطبقت

وليتاريا عل خط النضال السياسي الوطنن دخول البر

 ــ خلل بــروز
  والطبقت

  النضال السياس  الــوطني
وليتاريا في لقد جرت عملية انخراط التب

وليتاريــــا دخلــــت هــــذا الضاع يومــــا قبــــل انطلق1919مــــاي  4حركــــة  ، والحقيقــــة فالتب
مـــن) مـــا يقـــارب ثلث ألـــف عامـــل(مـــاي تظـــاهر العديـــد  3تلـــك الحركـــة، حيـــث بتاريــــخ 

ــــ نــــان فــــو"عمــــال  ي" (شــــانتونغ"، عاصــــمة "تس  مــــن أجــــل إعــــادة) توجــــد شــــمال نــــانكيص
ي " تســينغ تــاو" ة بمحافظــة (للصــيص والواقعــة تحــت النفــوذ" شــانتونغ"وه ــ مدينــة كــبتص

 
يــ المنــاطق) بها قاعــدة بحريــة ألمانيــة" (تسينغ تاو"ومعلوم أن ). اللماني كــانت مــن بيص

  اســـــتولت عليهـــــا اليابـــــان ضـــــدا عل ألمانيـــــا خلل بدايـــــة الحـــــرب العالميـــــة الول،
الـــــنت

  
 ــ . 1914نونــتب  7تحديدا في

أن اليابــان 1915ينــاير  18ومعلــوم كــذلك، بعــد هــذا، وفي
ين"قــــدمت  ــــ   وافــــق عليهــــا الخــــائن رقــــم واحــــد" المطــــالب الواحــــدة والعسر

ي الــــنت للصــــيص
ـــ كــــاي" ـ 

ي" يــــوان سر ، تلــــك ،8أحــــد زعمــــاء أمــــراء الحــــرب الشــــمالييص ـــ ـ 
  لــــم تكــــن تعني

والــــنت
ياليــة ي ستصــبح تحــت الحمايــة الكاملــة للمتب المطالب إن ه ــ طبقــت، ســوى أن الصــيص

.اليابانية

ــــ   
ي الحــــرب العالميــــة الول في ، وهــــو المــــر الــــذي1917غشــــت  14لقــــد دخلــــت الصــــيص

إل جـــانب) ببـــاريس" (مـــؤتمر الســـلم"مكنهـــا بعـــد ذلـــك مـــن المشــــاركة فيمـــا ســـم  ب 
ياليــة، حيــث ســتحاول طــرح قضــية الوجــود العســكري بهــا، وقضــية عــودة القــوى المتب

 ــ الصــل تعــبتص مــن طــرف مــاو تس ــ تونــغ عل الخيانــة" الخائن رقــم واحــد"جملة ــ  8
هنــا، ه ــ في

  قام بها 
  كاي"النت

اطوريــة ســنة" يوان سر ي قبل بتلــك المطــالب، حيــث بعــد الطاحــة بالمتب حيص
  كــاي"كان  1911

اطور" يوان سر  ــ أواخــر أيــام حكــم المــتب
ي في .زعيمــا مــن أمــراء الحــرب الشــمالييص

  كاي"قام 
 " يوان سر

، وه ــ حكومــة تمثــل طبقــنت ي بتشكيل أول حكومة لمراء الحــرب الشــمالييص
ي يــالييص  ــ ذلــك عل المتب

  الكبار، معتمدا في
ي وملك الراضي ادورييص  ــ ســنة . الكمتب

أراد أن 1915وفي
  قبل كل مطالبها لجل ذلك

يالية اليابانية النت ي اعتمادا عل القوة المتب اطورا للصيص .يصبح إمتب
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ياليــة إليهــا ومجموعــة مــن المطــالب المرتبطــة بالجمــارك" منــاطق النفــوذ" ، إل...المتب
ان المــؤتمر اعتــتب أن هــذه المطــالب كلهــا تتجــاوز حــدوده وأنــه يســتحيل معالجتهــا مــن

ي بعــــدها طــــرح قضــــية ســــحب . خللــــه ين"لتحــــاول الصــــيص ــــ "المطــــالب الواحــــدة والعسر
ــ مناقشــة1915اليابانيــة لســنة   

ــ مــرة أخــرى بالفشــل، ويمنــح لهــا الحــق فقــط في ، وتمني
 "تراجــع اليابــان عمــا اســتولت عليــه مــن منــاطق 

،"شــانتونغ"بمنطقــة " النفــوذ اللمــاني
ياليــــة اليابانيــــة  ــــ المنطقــــة تحــــت ســــيطرة المتب مشــــاريــــع(لكــــن ومــــن دون نتيجــــة، لتبقت

  ســيتم المصــادقة عليهــا فيمــا
ــ الــنت قــرارات هــذا المــؤتمر فيمــا يخــص هــذه القضــية، ه 

").معاهدة فرساي"سم  ب 

ي حركة احتجاجية طلبية بشــعارات مناهضــة ي علم بهذه القرارات، انطلقت ببكيص حيص
يــ بشــعارات  ــ البدايــة، لتطــور بسعة إل مناهضــة الحكومــة العميلــة ببكيص

ياليــة في :للمتب
فــــــــض التوقيــــــــع عل المعاهــــــــدة"، "لنناضــــــــل ضــــــــد الخونــــــــة" مــــــــن أجــــــــل ســــــــحب"، "لتي

ين ـــــــ وبلـــــــغ". لنقـــــــاطع المنتوجـــــــات اليابانيـــــــة"، )اليابانيـــــــة" (المطـــــــالب الواحـــــــدة والعسر
ـــــــ علـــــــم أن اتفاقـــــــا شيا مـــــــع اليابـــــــان، كـــــــان قـــــــد عقـــــــد عل خلفيـــــــة ي الســـــــخط أوجـــــــه، حيص

ين" ي قرضـــا قيمتـــه " المطـــالب الواحـــدة والعسرـــ مليـــون20حيـــث ســـتمنح اليابـــان الصـــيص
وهــــو المــــر الــــذي جعــــل التجــــاه. إليهــــا" منــــاطق النفــــوذ اللمانيــــة"خلل تمريــــر " يــــن"

ياليــــــــــة، العــــــــــام لحركــــــــــة الحتجاجــــــــــات يتجــــــــــه نحــــــــــو الحكومــــــــــة التابعــــــــــة للقــــــــــوى المتب
  تلك المفاوضات

ي عل من شاركوا في كتص .وبالخصوص التت

يــــــ ، تيص ي ــــــ اتجــــــاه انخــــــراط طلبــــــة جامعــــــات شــــــنغهاي، نــــــانكيص  
تطــــــورت الحركــــــة بسعة في

ي ، وعل الخصـــوص...تســـيص يـــ ، ومـــع امتـــداداتها هـــذه انخـــرط التجـــار والعمـــال والحرفييص
كات اليابانيــة مــع مقاطعــة منتوجاتهــا بالســواق مــن طــرف التجــار التحقــت. عمال السرــ

يد وعمــال المنــاجم العديد من القطاعات العمالية بالحركة، قطاع النسيج والنقل، التب
وليتاريـــا هـــذه المـــرة أكـــتر تنظيمـــا مـــن وعمـــال ورشـــات ســـكك الحديـــد، حيـــث كـــانت التب

.السابق
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وليتاريــا فيهــا  يــ(لقد عرفت هــذه الحركــة تصــاعدا مهمــا بــانخراط التب عل الخصــوص بيص
  شــملت العديــد مــن المنــاطق 9)يونيــو 11و  3

بعــد العتقــالت الجماعيــة للطلبــة الــنت
يـــــ وحــــدها تجــــاوز عــــدد العتقــــالت (  ـــــ بكيص
، ونجحـــــت هـــــذه الحركـــــة)طــــالب 1000في

  الحرب، وفرض تراجع الحكومة العميلة
ي في   وضع حد لمشاركة الصيص

الحتجاجية في
  " معاهدة فرساي"عل التوقيع عل 

، وكذلك إقالة الوزراء الثلث1919يونيو  28في
  المفاوضات التنازلية لليابان

.الذين شاركوا في

ياليــــة، إل النضــــال الملحــــظ إذن، أن الحركــــة عرفــــت تحــــول شيعا مــــن مناهضــــة المتب
ياليــة فقبــل هــذا،. أيضا ضــد القطــب السياس ــ ــ العســكري الحــاكم والمتــواط  مــع المتب

ـ ـ 
يـــ النضـــال ضــد الســـلطة السياســـية القائمـــة، ممثلـــة ملك الراضي كـــان هنـــاك فصـــل بيص

ــــ محــــدد ياليــــة، وأن الربــــط بينهمــــا كــــان غتص ، والنضــــال ضــــد المتب ي ادورييص الكبــــار والكمــــتب
يــ يــ الطرفيص   أنتجــت وضــعا معاديــا 4وهــو مــا يحســب لحركــة . لعــدم الربــط بيص

مــاي، الــنت
ـــ معـــا ي ، ووحـــدت الشـــعارات ضـــدهما، وشـــكلت عمليـــا جبهـــة متحـــدة جمعـــت10للطرفيص

ياليــة ة والمتوســطة المعاديــة للمتب جوازيــة الصــغتص يــ والتجــار والتب وليتاريــا والحرفييص .التب

 
لقد غلبت عل هذه الحركة بشــكل عــام اليديولوجيــة الوطنيــة وخــط النضــال الــوطني

ـــــــ   
، والـــــــذي في وليتـــــــاري،الـــــــديمقراط  ـــــــ التب  

بـــــــوتقته تمـــــــت عمليـــــــة تشـــــــكل الـــــــوع  الطبقت

ـــ تونـــغــ  9 ـــ بـــدايتها، حركـــة ثوريـــة للجبهـــة 4كـــانت حركـــة ": بهـــذا الصـــدد يقـــول مـــاو تس   
مـــاي في

المثقفـــون الشـــيوعيون والمثقفـــون الثوريـــون المتحـــدة المتألفـــة مـــن ثلث فئـــات مـــن النـــاس هـــم
جوازيون  ة والمثقفــون الــتب جوازيــة الصــغتص ون (مــن التب  ــوهــؤلء الختصــ

ــ في  
يشــكلون الجنــاح اليميني

، مــن دون أن ينضــمو). الحركة يــ   هــذه الحركــة ه ــ اقتصــارها عل المثقفيص
كانت نقط الضعف في

ــــــ تطــــــورت إل حركــــــة . إليهــــــا العمــــــال والفلحــــــون ي يونيــــــو انضــــــمت إليهــــــا جمــــــاهتص 3ولكنهــــــا حيص
، فأصــبحت حركـــة ثوريــة عل ـ ـي جوازيـــة فضـــل عــن المثقفيص ة والتب جوازيــة الصــغتص وليتاريــا والتب التب

".الديمقراطية الجديدةحول "". نطاق البلد
ياليـــة ومناهضـــة للقطاعيـــة 4لقـــد كـــانت حركـــة "ــ  10 وأن مغزاهـــا. مـــاي حركـــة مناهضـــة للمتب

 ـــ أنهـــا كـــانت ترتـــدي طابعـــا لـــم تتمتـــع بـــه ثـــورة 
  البـــارز يكمـــن في

، أل وهـــو معارضـــتها1911التـــاريخي
ياليــــة والقطاعيــــة عل حــــد ســــواء ــــ مســــاومة للمتب ــــ تونــــغ"بصــــورة كاملــــة وبــــدون أدني ، مــــاو تس 

"حول الديمقراطية الجديدة"
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، حيـــــــث  
ــــــ بـــــــالتحرر الـــــــوطني ـ 

ورة دمـــــــج وانصـــــــهار قضـــــــية التحـــــــرر الطبقت وانطلق ســـــــتص
ـــــ قلـــــب القضـــــايا الوطنيـــــة، وأن التحـــــرر الجتمـــــاع  مـــــن  

أصـــــبحت القضـــــايا الطبقيـــــة في
ــــ والقتصــــادي مــــن ياليــــة، هــــو جــــوهر التحــــرر السياس  الطبقــــات الحاكمــــة عميلــــة المتب

.الستعمار

  للغــة المنطوقــةمــاي بقــوة  4من جهة أخرى، لقــد ســاهمت حركــة 
 ــ النتصــار النهــان 

في
اطوري،) وينيـــان(عل اللغـــة الكلســـيكية والدبيـــة ) بـــايهو( الموروثــــة عـــن العهـــد المـــتب

  كــانت محتكــرة وســط الفئــات النخبويــة 
جوازيــة" المثقفــة"والــنت فمؤســس الحــزب. التب

  
ي الوائــل، خلل ســنة" شن تو سيو) "لحقا(الشيوع  الصيني ي المســاهميص كان من بيص

  الدعاية لستعمال اللغة المنطوقة، حيث اعتتب ان اســتعمالتها عــن طريــق1917
، في

الصحافة والنسر سيعزز الدعايــة للثقافــة الجديــدة والفكــار السياســية الجديــدة وســط

مــــاي، التموقــــع عل 4بهــــذا الخصــــوص اســــتطاع الشــــيوعيون، بعــــد حركــــة . الجمــــاهتص
ـــــ ي   ســـــاهم فيهـــــا كـــــذلك العديـــــد مـــــن المثقفيص

رأس هـــــذه الحركـــــة الثقافيـــــة والدبيـــــة الـــــنت
اليون، المــــدافعون عــــن اللغــــة المنطوقــــة ضــــد اللغــــة الدبيــــة والمفكريــــن والكتــــاب اللــــتب
ي   كــان شــعار الشــيوعييص

اطوري، وضــد الكونفوشيوســية الــنت الموروثــة عــن العهــد المــتب
، شــكلت حركــة ف". لنقلــب دكــان كونفوشــيوس: "فيها ي ي الصــينييص 4بالنســبة للشــيوعييص

، وبــهــذا الصــدد11ماي نقطة بداية لمرحلة جديدة مــن زاويــة نظــر إيديولوجيــة وثقافيــة
 ـــ 

مـــاي ولـــدت بنـــاء عل 4حركـــة "أن " الديمقراطيـــة الجديـــدة"كتـــب مـــاو تس ـــ تونـــغ في
ي وليتاريــة. نداء الثورة العالمية، نداء الثورة الروسية، نداء لينيص فه  جزء من الثــورة التب

)". العالمية للمرحلة  
(يتبع بحلقة ثانية / الجزء الثاني
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ي 4إن مرحلة ما قبل حركة "ــ  11 ي مختلفــتيص ي تــاريخيتيص ماي ومرحلة ما بعدها تشكلن مرحلــتيص
ي "حول الديمقراطية الجديدة"، ماو تس  تونغ "للجبهة الثقافية أو اليديولوجية للصيص
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