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كلمة أولية:
إن موضـ ــوع هـ ــذا الجـ ــزء الثـ ـ يـان ،الـ ــذي سـ ــتحاول فيـ ــه دفـ ــاتر "قومـ ــوا بالتحقيقـ ــات ول
ـلي والقـ ـراء ،ه ــو ج ــد ش ــائك ي
تنطق ــوا بالحماق ــات" تق ــديمه للمناضـ ـ ص ي
وغن م ــن حيـ ــث
ــ
الحـ ــداث التاريخيـ ــة ،سـ ــواء تلـ ــك الـ ـ تـن جـ ــرت داخـ ــل الصـ ـ ص ي
ـي ،أو تلـ ــك المرتبطـ ــة بهـ ــا
والمتعلقـ ــة بالسـ ــياق والحـ ــداث العالميـ ــة لتل ـ ــك الف ـ ـ تـتة الـ ـ تـن ص ي ـ ـ
تمت ت بتك ـ ــالب القـ ــوى
ختات الشعوب وثرواتها .ويــزداد موضــوع هــذا الجــزء الثـ يـان
المتيالية عل ص
الرأسمالية ب
تشـ ــابكا وعقـ ــدا وجـ ــب تفكيكهـ ــا وتمحيصـ ــها والتحقـ ــق منه ــا لعرضـ ــها بالوضـ ــوح اللزم
بسـ ــبب المعوقـ ــات الـ ـ تـن يتـ ــم الصـ ــطدام بهـ ــا ي
ف هـ ــذا الشـ ــأن ،بـ ــدءا حـ ـ تـن مـ ــن أسـ ــماء
ــ
الشخاص والماكن مثل ،ت
والن تمت ترجمتها أحيانا من اللغة الصينية الكلســيكية أو
المتاطوري ،وأحيانا أخرى عــن اللغــة المنطوقــة
الدبية "وينيان" الموروثة عن العهد ب
)العامي ــة( "ب ــايهو" ال ـ تـن عرف ــت انطلق ــة قوي ــة ابت ــداء م ــن س ــنة  1917به ــدف جع ــل
العمــال الدبيــة يف متنــاول الجميــع ،ولك ترتبــط كــذلك تلــك العمــال ر ـ
مباشة بحيــاة
ـ
ـ
وبالواقع الملموس للشعب ،وهــو مــا جعــل اســم مكــان مــا أو شــخص مــا قــد يحمــل عل
مختلفي يف ت
يـ ـ
القـ ــل اسـ ـ ص ي
التجمـ ــات اللتينيـ ــة والعربيـ ــة كـ ــذلك .1وصـ ــول إل
ـمي شـ ــبه
ص ــ
العديد من الكتابات والدراسات المقدمة بهذا الشأن ،وعل الخصــوص ص يـ
حي نعلــم أن
ص يـ
الرجعيي  ،لــم يعملــوا فقــط عل اضــطهاد
المتياليــة وكلب حراســتها مــن
تلــك القــوى ب
ممارس
الشعوب وسلب ثرواتها فقــط ،بــل عملــوا كــذلك ،عــن طريــق "مثقفيهــم" مــن
ـ
الــدعارة الفكريــة والثقافيــة ،عل تشــويه وتزويــر تاري ــخ وت ـراث وتجــارب تلــك الشــعوب
وقواهـ ــا الثوريـ ــة بواسـ ــطة أجهزتهـ ــم الدعائيـ ــة واليديولوجيـ ــة الهائلـ ــة والمتنوعـ ــة ) ي
ف
ــ
التعليــم والعلم والمكتبــات ومعاهــد الدراســات والبحــوث ،(...والـ تـن أصــبحت اليــوم
1ـ ي
نضب هنا مثال بسيطا باسم أحد مؤسس الحــزب الشــيوع الصـ ي
ـين وهــو "شــن تــو ســيو"،
ـ
حي ــث كت ــب اس ــمه يف ت
التجم ــات اللتيني ــة كالت ــال Chen Duxiu :أو  Tch’en Tou-sieouأو
ـ
ـ
ـ
ي
حي يت ــم كت ــابته
 .Ch'en Tu-hsiuولن ــا أن نتص ــور كي ــف س ــيكون علي ــه ه ــذا الس ــم )أس ــماء( ص
حرفيا باللغة العربية.
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العلم وال كــاديم ،ي ـف محاولــة للتموقــع بــدون لــون،
تجــد لهــا الطريــق بغلف البحــث
ـ
ه خــارج الحــرب اليديولوجيــة
إن وجــد ،وكأنهــا قائمــة بــذاتها صـ
وغت معنيــة أو متــأثرة أو ـ
الن جرت ي
الطبقية القائمة ي
ي
ي
الحاض ،أو الحرب اليديولوجية ت
الماض وأصــبحت
ف
ف
ـ
ـ
يـ
يـ
الحاض  .إن ذاك التاري ــخ ،ص ي ـ
الحاض  ،ك ــانت تتن ــازع
حي ك ــان حينه ــا ه ــو
مراجع ــا لضاع
في ــه فئ ــات وطبق ــات اجتماعي ــة مح ــددة ،ك ــل منه ــا عم ــل عل كتاب ــة ذاك التاري ــخ م ــن
ت
والسياس الــذي كــان يحتلــه حينهــا ،وكــل منهــا دافــع ي ـف كتابــاته،
الطبق
زاويــة مــوقعه
ـ
ـ
بناء عل مصالحه ،عن موقفه ومنظوره وقراءته لتلك المراحل التاريخيــة حينهــا ،وكــل
منه ــا ك ــانت ل ــه ،ي ـ ـف كتاب ــاته ،تح ــاليله ورؤيت ــه للح ــداث ال ـ تـن ش ــاركوا فيه ــا ،وك ــانوا فيه ــا
يـ ـ
الحاض ع ــن تل ــك
أطراف ــا نش ــيطة وفاعل ــة ي ـ ـف خلقه ــا .فتق ــديم كتاب ــات ودراس ــات ي ـ ـف
ي
الماض )الـ ت
ه المراجــع التاريخيــة لتلــك
ـوم
ـ
ي
ال
ـبحت
ـ
ص
أ
ـن
الحداث ،بناء عل كتابات
ـ
ـ
يـ
الحــداث( ،هــو يف العمــق ي
الحاض عــن
تبن رؤيــة هــذا الطــرف أو ذاك ،وهــو دفــاع ي ـف
ـ
ـ
ي
منظ ــور ض ــد أخ ــر .فم ــن ي ــدعون "الموض ــوعية التاريخي ــة" ـ ـف تق ــديم تل ــك الح ــداث،
وقص ــدهم هن ــا "الحي ــاد" يف تق ــديمها ،أي ي
وف أقص الح ــالت ال ـ تـن ق ــد نراه ــم فيه ــا،
ــ
ــ
تقــديم حــدث مــا فقــط ،مكــانه وزمــن وقــوعه والط ـراف المســاهمة ي ـف وقــوعه ،هــو ي ـف
حــد ذاتــه ،عــزل ذاك الحــدث عــن ديناميــة البنيــة الجتماعيــة والقتصــادية والسياســية
والفكريــة الـ تـن فيهــا جــرى حــدوثه ،أي تجريــده مــن موضــوعية تــاريخيته وســلبه حيــاته
الفعليـ ــة ،وتقـ ــديمه وكـ ــأنه خـ ــال وفـ ــارغ مـ ــن أي مضـ ــمون وإطـ ــار مـ ــادي تـ ـ ي
ـاريخ ،ومـ ــن
ستورة الضاعات ت
الن ه من مهدت له الطريق وتحكمت يف حدوثه ،وكأنه سقط أو
ص
ح ــط هك ــذا م ــن خ ــارج الرض ال ـ تـن عليه ــا ق ــد نش ــأ وتش ــكل وح ــدث فعل .م ــن دون أن
ت
ت
ه ي ـف النهايــة
ننس اللغة المفاهيمية الن بها يتم تقديم هؤلء لتلك الحداث ،والــن ـ
جزء من هذا المنظور أو ذاك.
ويــزداد موضــوع هــذا الجــزء م ـرارة هــذه المــرة ،ص ي ـ
حي نعلــم أن بعضــا ممــن يرفعــون رايــة
"الشــيوعية" ،هــم الخــرون ســاهموا ي ـف تشــويه ذاك التاري ــخ لتـ بـتير موقــف هــذا الزعيــم
أو ذاك ،ول ــدعم أطروح ــات يميني ــة وأخ ــرى "يساوية" عقائدي ــة .حي ــث ل ــم يس ــلم م ــن
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هــذا التشــويه والـ ت يـتوير ،حـ ت
المم الشــيوع ،الــذي عــرف ي ـف بعــض منــه،
ـيف
ـ
ش
الر
ـن
ـ
ليــس فقــط تحــويرا لفقراتــه وجملــه ومفــاهيمه وكلمــاته ،قــد يجــد لهــا هــؤلء مـ بـترا باســم
أخطـاء ت
التجمـة أو الطبـع ،بـل وصـل المـر بهـم أن عملـوا عل حـذف فقـرات مهمـة مـن
المم الش ــيوع ،وال ـ تـن م ــن دونه ــا ،تص ــبح بع ــض ق ـرارات
بع ــض م ــواد ذاك الرش ــيف
ـ
وأطروحات الممية الشيوعية ناقصة ،قد تـوح إل مع يـان ومض ص ي
ـامي وأهـداف أخـرى،
ي
والمضامي والهداف ت
صي
الن كان قد أرادها لها مناضلوها ومكافحوهــا الــذين
المعان
غت
ص
ت
البوليتاري&&ة وك&&ل الش&&عوب
استخصــوا حيــاتهم لجــل بنائهــا و لجــل رف&&ع راي&&ة الث&&ورة ر
يال.2
أسمال
المضطهدة لجل التحرر من الستغلل والضطهاد الر
ر
المب ي
ي
إن الضاع ال ـ ــذي يخوض ـ ــه الماركس ـ ــيون ـ اللينيني ـ ــون الثوري ـ ــون الي ـ ــوم ،ه ـ ــو ش ـ ــامل ،ل
للتوليتاريـ ــا والشـ ــعوب المضـ ــطهدة وحـ ــده ،كمـ ــا ل يخـ ــص
يخـ ــص المسـ ــتقبل الثـ ــوري ب
يـ
حاضها المتجسـد ي ـف تحصـينها وتصــليب عودهــا وتهييئهـا الحديـدي للمعــارك الثوريــة
الكتى ،بل يمتد ذاك الضاع عميقا إل تاري ــخ تراثها وتجاربــها الثورية والوطنية ،الــذي
ب
يجـ ــب العمـ ــل عل تنقيتـ ــه وإزالـ ــة السـ ــموم الـ ـ تـن نفثتهـ ــا فيـ ــه عل الخصـ ــوص القـ ــوى
 2ـ س ــنعود إل ه ــذه المس ــألة ي ـف وقته ــا ،وه ــذا ل يمن ــع مثل م ــن القي ــام ،كمحاول ــة أول ي ـف ه ــذا
كس "
التج ــاه لك ــل م ــن ه ــو مهت ــم به ــذه القض ــية ،بإطلل ــة عل م ــا يس ــم ب "الرش ــيف المار ـ ـ
ومقـ ـ ــارنته عل القـ ـ ــل ،مثل بإصـ ـ ــدارات "ماسـ ـ ـ صـبتو" حـ ـ ــول المـ ـ ــؤتمرات الربــع الول للمميـ ـ ــة
الختة ه إعادة طبع ،لنفس المؤتمرات الربــع ،لطبعة
الشيوعية والصادر سنة  ،1971فهذه
ص
ص يـ
النجلتي
المكتبــة الشــيوعية لســنة  . 1934ي ـف الواقــع لقــد قمنــا بــالبحث ي ـف الرشــيف اللمـ يـان،
والفرنس  ،وبطبيع ــة الح ــال الرش ــيف الم ـ ت
الفرنس
ـيف
ـ
ش
الر
أن
ـفنا
ـ
ش
واكت
ـة،
ـ
ي
العرب
ـة
ـ
غ
لل
جم
ـت
ـ
ـ
ي
ي
ت
ـ
ي
ـ
ي
ـ
ي
حي اكتق الرشــيف المــتجم إل
نــاقض وضــعيف ،وشــيئا مــا
ص
النجلتي ،مقارنــة باللمــان .ـف ص
العربي ــة ،المت ــوفر ل ــدينا ،بخلص ــات م ــؤتمرات الممي ــة الش ــيوعية ،دون العم ــل عل ترجم ــة ك ــل
الشــغال والوقــائع الـ تـن ج ــرت خلل تلــك الم ــؤتمرات ،مــن دون الحــديث هنــا عــن طبيعــة تلــك
ت
صي
النجلتيــة .عل أي،
بنظتاتها الفرنســية او
التجمات إن تمت مقارنتها بالنصوص "الصلية" أو ص
الول للممي ــة الش ــيوعية تم ــت كت ــابته
فمجموع ــة م ــن المص ــادر التاريخي ــة تؤك ــد أن الرش ــيف
ـ
صي
باللغتي اللمانية والروسية
وطبعه وتوزيعه بداية
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التحريفيـ ــة .فضـ ــد هـ ــذه القـ ــوى يجـ ــد الضاع طريقـ ــه الثـ ــوري ،وض& &&د ه& &&ذه العش& &&اب
ص ُ
ص ُ
السامة ،ي حصح الثوار وت حصح الثورة.
أختة ،ي ـف هــذه الكلمــة الوليــة لهــذا الجــزء ،فمــا فــتئت النتهازيــة اليمينيــة مــن
وكإشــارة ص ـ
ب
السياس مــع القــوى السياســية الظلميــة ،عــن
ـديولوح الممســوخ ،لتعاملهــا
التـ بـتير اليـ
ـ
طري ـ ــق يـ ـ ـ
ض ب المث ـ ــل بتح ـ ــالف الح ـ ــزب الش ـ ــيوع الص ـ ـ ي
ـين م ـ ــع ح ـ ــزب الكيومنت ـ ــانغ
ي
تس تون ــغ وخط ــه الث ــوري عل ك ــل تجرب ــة
"ال ـ بـتجوازي ال ــوطن" ،وس ــحب اس ــم م ــاو ـ ـ
الحــزب الشــيوع الصـ ي
التجوازيــة الوطنيــة"،
ـين منــذ تأسيســه إل تحــالفه مــع حــزب " ب
مــن دون تحديــد للخــط السياس والسـ ت
تس تونــغ وســط
ـاو
ـ
م
ـه
ـ
ن
ع
ـع
ـ
ف
دا
ـذي
ـ
ل
ا
اتيخ
ـت
ب
ـ
ـ
ص يـ ـ
والفلحي الفق ـ ـراء ،ول عـ ــرض سـ ــياقاته
ـاهت العمـ ــال
الحـ ــزب الشـ ــيوع ووسـ ــط جمـ ـ ص
وظروفه السياسـية والعسـكرية ،ول مـن تحديـد السـس النظريـة الـ تـن اعتمـدها الحـزب
الش ــيوع ي
ف تح ــالفه ذاك ،ول م ــن تحدي ــد طبيع ــة وش ــكل ذاك التح ــالف والمواق ــف
ــ
المتصـ ـ ــارعة حـ ـ ــوله ،سـ ـ ــواء داخـ ـ ــل الحـ ـ ــزب الشـ ـ ــيوع أو وسـ ـ ــط حـ ـ ــزب الكيومنتـ ـ ــانغ
"ال ـ ـ بـتجوازي ال ـ ـ ي
ـاهتي وس ـ ــط العم ـ ــال
ـوطن" ال ـ ــذي ك ـ ــان حينه ـ ــا يتمت ـ ــع بامت ـ ــداد جم ـ ـ ص
ص يـ
ـغتة ،والــذي اس ــتطاع ك ــذلك بن ــاء جي ــش عس ــكري نظ ــام
والتجوازيــة الص ـ ص
والفلحي ب
بع ــد تأسيس ــه لمدرس ــة عس ــكرية تح ــت ر ـ
إشاف م ــن روس ــيا الس ــوفياتية ،وه ــو الح ــزب
"الـ ي
ـوطن" الــذي يف حقــه اعـ تـتف ص ي ـ
ليني تســع ســنوات قبــل تأســيس الحــزب الشــيوع
ـ
ـين ،بع ـ ــد الفش ـ ــل ال ـ ــذي مني ـ ــت ب ـ ــه ث ـ ــورة  ،1911ي
الص ـ ـ ي
ف إح ـ ــدى مق ـ ــالته بعن ـ ــوان
ـــ
ـي" )كت ـ ــب بتاري ــخ  15يولي ـ ــوز  ،1912رـ ـ ـ
"الديمقراطي ـ ــة والش ـ ــعبوية بالص ـ ـ ص ي
ونس عل
التافــدا ي ـف  8نونـ بـت  ،(1912بالطــابع التقــدم لزعيمــه "ســان يــات ســن" ،وبــأن الثــورة
ب
ه تق ــاوم
ه ج ــديرة بالهتم ــام بق ــدر م ــا ـ ـ
الديمقراطي ــة بقي ــادة الكيومنت ــانغ )حينه ــا( ـ ـ
الغرن".3
الضطهاد ب
المتيال " ب
3ـ ت
اعتف ص ي
ليني كذلك هنا ،بالدور المهم الــذي يحتفــظ بــه الفلحــون متســائل ي ـف نفــس الــوقت
ي
التوليتاريــا ،حيــث يقــول" :إذا لــم يقــدها حــزب
عــن القيمــة الثوريــة لهــذا الــدور ـف غيــاب حــزب ب
بروليتــاري ،فهــل يســتطيع الفلحــون الحفــاظ عل خاصــيتها الديمقراطيــة ضــد الليـ بـت ص ي
اليي الــذين
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كم ــا ل ــم تفت ــأ النتهازي ــة "اليساوية" م ــن الطع ــن يف الح ــزب الش ــيوع الص ـ ي
ـين وه ــويته
ـ
الماركسـ ــية ـ اللينينيـ ــة بنـ ــاء عل تحـ ــالفه مـ ــع حـ ــزب الكيومنتـ ــانغ ،ومحـ ــاولت تجريـ ــد
الحـ ــزب الشـ ــيوع الصـ ـ ي
التوليتـ ــاري الثـ ــوري خلل كـ ــل مراحـ ــل كفـ ــاحه
ـين مـ ــن خطـ ــه ب
الثــوري ،مــع طبــع كــل تجربــة الحــزب الشــيوع الصـ ي
ـين منــذ تأسيســه بطــابع حــزب مــاو
ي
تس تونغ ،إل ص ي
تاريخ لتجربة الحزب
الخت ،من دون أي تحليل مادي
حي وفاة هذا
ص
الشــيوع الصـ ي
تس تونــغ فيــه ،ي ـف مختلــف فـ تـتات تطــورات الضاعات
ـين ،ولــدور مــاو
ـ
اليديولوجي ــة والسياس ــية والعس ــكرية .هك ــذا أص ــبح ك ــل تاري ــخ الح ــزب الش ــيوع ي
ف
ــ
منظور هؤلء ،حزب وتاري ــخ ماو تس تونـغ ،وأصـبحت كـل مواقـف الحـزب وسياسـاته
تس تونــغ .كمــا لــم يفتــأ
منــذ التأســيس إل انتصــار الثــورة ،ـ
ه مواقــف وسياســات مــاو ـ
هـ ــذا الخـ ــط "اليساوي" العقائـ ــدي مـ ــن رفـ ــع رايـ ــة المميـ ــة الشـ ــيوعية ،الثالثـ ــة طبعـ ــا،
ـتالي ،يف وجــه التجربــة الثوريــة للحــزب الشــيوع الصـ ي
و"رايــة" سـ ص ي
ـين ،وبــالخص فيمــا
ـ
يتعل ــق بطبيع ــة الث ــورة الص ــينية وبتح ــالفه م ــع ح ــزب الكيومنت ــانغ ،م ــن دون أن يق ــوم
هــؤلء حـ تـن بإلقــاء نظــرة خاطفــة عل مقــررات وأطروحــات المميــة الشــيوعية الثالثــة
حــول "المســألة الوطنيــة والكولونياليــة" بشــكل عــام ،وحــول المســألة الصــينية بشــكل
ـيوعيي الصـ ص ي
صي
ـينيي فيهــا ،قبــل وبعــد تأســيس الحــزب الشــيوع
خــاص ،وحــول مهــام الشـ
الصـ ي
ـين ،ول مــن دون أن يتحقــق هــؤلء مــن مواقــف سـ ص ي
ـتالي حــول كــل هــذه المســائل
ن
ت
سنأن عليـه لحقــا ،موقف س& ن ن
&تالي إث&ر العلن ال&&ذي ألق&اه ي&ف
)نعرض هنا استباقا لما
ن
الجلس &&ة العام &&ة الس &&ابعة للجن &&ة التنفيذي &&ة للكومن & ت&بن ي &ف  30نون & ر&ب  ،1926أي ي ـف
الوقت الذي فيه كانت قد انطلقت العديد من المناوشات السياسية والعســكرية ضــد
الح ــزب الش ــيوع ،ابت ــدأت ب ــإعلن الحك ــام العرفي ــة ي ـ ـف أواخ ــر م &&ارس  ،1926حي ــث
صي
ـيوعيي مـ ــن مسـ ــؤولياتهم السياسـ ــية والعسـ ــكرية وسـ ــط
سـ ــيتم العمـ ــل عل إقالـ ــة الشـ ـ
الكيومنتـ ــانغ ،واعتقـ ــال العديـ ــد منهـ ــم شـ ــهر مـ ــاي  ،1926وكـ ــذلك وضـ ــع القيـ ــود عل
وه النقاب ــات ال ـ تـن فيه ــا ك ــان
النقاب ــات العمالي ــة الحمـ ـراء ون ــزع الس ــلح م ــن العم ــال ،ـ ـ
ص يـ
الفلحي و اتحــاداتهم الثوريــة.
الشيوعيون ينشطون بقوة ،وكــذا إجـراءات قمعيــة ضــد
فكـ ــل هـ ــذه المناوشـ ــات كـ ــانت مقدمـ ــة للحملـ ــة الدمويـ ــة الـ ـ تـن سـ ــيتعرض لهـ ــا العمـ ــال
صي
اليمي؟"
ينتظرون فقط فرصة النتقال )التوجه( إل
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والفلح ــون والش ــيوعيون ابت ــداء م ــن ربي ــع  ،1927حي ــث يق ــدر ع ــدد القتل حين ــذاك
صي
ـيوعيي وحــدهم ب ) 38000كــان عــدد أعضــاء الحــزب ي ـف تلــك اللحظــة،
وســط الشـ
أبريـ ــل  ،1927ينـ ــاهز  57963عضـ ــوا ،بالضـ ــافة إل مـ ــا ينـ ــاهز  35000عضـ ــوا مـ ــن
الشـ ـ ــبيبة الشـ ـ ــيوعية( ،أي عمليـ ـ ــا النقلب عل الثـ ـ ــورة وإجهاضـ ـ ــها عل يـ ـ ــد الجهـ ـ ــاز
العســكري للكيومنتــانغ بقيــادة "كــاي تشــيك" ،حــدثت هــذه المجــزرة أربعــة أشــهر بعــد
العلن الــذي ألقــاه سـ ص ي
ـتالي بكــل وضــوح ووثوقيــة ،وباس&&م اللجن&&ة التنفيذي&&ة للممي&&ة
الش&&يوعية ،ي
وف جلســة عامــة يــوم  30نون& ر&ب  ،1926حيــث قــال "إن التط&&ور الش&&امل
ـ
للث & &&ورة الص & &&ينية ،طابعه & &&ا وافاقه & &&ا ،تش & & ن&ب م & &&ن دون أي ش & &&ك ،إل أن & &&ه يج & &&ب عل
ن
&يوعيي الص& & ن ن
ن ن
ف الكيومنت& &&انغ ،وأن يكثف& &&وا عمله& &&م داخ& &&ل ه& &&ذا
&ينيي أن يظل& &&وا
الش& &
&
&
ي
ن
&ع بجه&&د
&
س
ال
"
و
"
&انتون
&
ك
&ة
&
م
حكو
ف
الح&&زب" ،وعليهــم ،أي الشــيوعيون" ،ال&&دخول ي&
ي
ت
ي
اليمين
ـاحه
ـ
ن
ج
ـد
ـ
ض
ـال
ـ
ض
بالن
ـك
ـ
ل
وذ
،
"
الحقيق
لجع&&ل الكيومنت&&انغ ح&&زب الش&&عب
ـ
ي&
ي
اليمين لحـ ــزب الكيومنتـ ــانغ( و"مح& &&اولته تحوي& &&ل الكيومنت& &&انغ إل ح& &&زب
)الجنـ ــاح
ــ
برجوازي"(.4
نقــول إذن لهــؤلء الــذين يرفعــون جهل أو زورا" 5رايــة" سـ ص ي
ـتالي ي ـف وجــه تجربــة تحــالف
الح ــزب الش ــيوع الص ـ ي
ـين م ــع ح ــزب الكيومنت ــانغ ،وم ــن دون أن نس ــقط ي ـ ـف مس ــتنقع
ص يـ
اللتالي ـ ــة ،فوض ـ ــع الماركس ـ ـ ص ي
اللينينييـ الي ـ ــوم ،ل ـ ــم يع ـ ــد
ـيي ـ
"البوليمي ـ ــك" والعجرف ـ ــة ب
ن ن
صي
&يوعيي النفص&&ال ع&&ن
ستالي هنا بالجملــة التاليــة" :يق&&ال أن&&ه يج&&ب عل الش&
 4ـ ابتدأ تضي ــح
الكيومنت& & & &&انغ .الرف& & & &&اق ،س& & & &&يكون جنون& & & &&ا خالص& & & &&ا .مغ & & &&ادرة الكيومنت& & & &&انغ س& & & &&يكون بالنس& & &&بة
&ينيي الخط&&أ ال ك& ر&ب خط&&ورة) "...لتـ تـأن بقيــة التضي ــح أعله( .عل أي ،سـ ت
&يوعيي الص& ن ن
ن ن
ـنأن
للش&
ي
اللزمي  ،عـ ــن علقـ ــة الحـ ــزب الشـ ــيوع الصـ ـ ي
ص يـ ـ
ـين
ف هـ ــذا الجـ ــزء ،بالتـ ــدقيق والتفصـ ــيل
لحقـ ــا ـ ـ
السياس  ،حـ ــدوده ،مبـ ــادئه،
السياس مـ ــع الكيومنتـ ــانغ ،عـ ــن طبيعـ ــة هـ ــذا التعامـ ــل
وتعـ ــامله
ــ
ـ
ـ
اتيخ ال ــذي عل أساس ــه س ــينخرط
ر ـش وطه ،إط ــاره ،وعل الخص ــوص الخ ــط
السياس والس ـ تـت ب
ـ
الحــزب الشــيوع الصـ ي
ـين ي ـف نســج تلــك العلقــة .كــذلك عــن الطـراف الـ تـن بلــورت وســهرت عل
السياس  ،وك ــذلك الط ـراف ال ـ تـن ش ــاركت في ــه ،والط ـراف ال ـ تـن
إخ ـراج ه ــذا الن ــوع م ــن التعام ــل
ـ
ي
الصين ،أو مـن جهـة الكيومنتـانغ ،أو مـن جهـة المميـة
رفضته ،سواء من جهة الحزب الشيوع
الشيوعية الثالثة.
 5ـ ـ ليس عل الزور تقوم الثورة ،ول به تكون ،وحدها الحقيقة دائما ثورية.
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اللتالية ،نقول بجدية وحرقة ثورية ،والمر هنا ،بالنســبة
ليحتمل المزيد من المراض ب
لن ـ ــا ،يسي عل ك ـ ــل القض ـ ــايا ،ي
ف وح ـ ــدتها الش ـ ــاملة ،التاريخي ـ ــة والنظري ـ ــة والعملي ـ ــة:
ــ
تجرؤوا ،قوموا بالتحقيقات ول تنطقوا بالحماقات.

ن
الصين من التأسيس
الشيوع
الحزب
ي
ي
إل القواعد الثورية ومناطق السلطة السياسية الحمراء
الحلقة الول
الصي ت
ن
ن ن
الصين ) :(1921لمحة تاريخية مركزة
الشيوع
الحزب
تأسيس
ة
فب
ي
ي
الملمح السياسية الساسية ت
للفبة:
ي
الصين وانعقــاد مــؤتمره الول ســنة
بضعة أشهر قبل التشكل الفعل للحزب الشيوع
 ،1921ك ـ ــانت هن ـ ــاك ثلث أقط ـ ــاب عس ـ ــكرية تتن ـ ــازع الس ـ ــلطة فيم ـ ــا بينه ـ ــا وتقتس ـ ــم
المحافظات "المركزية" ،كما كـانت هنــاك محافظـات ،البعيـدة عـن "المراكـز" ،وتعـرف
غالبيتهــا باســم مواقعهــا الجغرافيــة ،تعــرف نوعــا مــا مــن "الســتقلل" عــن تلــك المراكــز
صي
صي
محليي )أهمها منطقة "قوانغس" والمناطق
لعسكريي
وتقع تحت السلطة الفعلية
الجبلية رشقا ،وه منطقة توجد شمال رشق "قوانغ دونغ" ت
الن شكلت مركزا لتواجــد
حــزب الكيومنتــانغ والحــزب الشــيوع لحقــا( .كمــا كــانت هنــاك حكومــة عميلــة قائمــة
ص يـ
غت مسـ ــتقرة ،والـ ـ تـن كـ ــانت تحـ ــوز عل اع ـ ـ تـتاف القـ ــوى
ببكيـ  ،مـ ــن قبـ ــل تحالفـ ــات ص ـ ـ
الس ــتعمارية ،كونه ــا ل ــم تع ــد النظ ــر يف "المعاه ــدات غت المتكافئ ــة" ،ول ي
ف الرقاب ــة
صـ ـ
ــ
ــ
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المالية ،ولم تطـالب بالمنـاطق ال تـن تـم التنـازل عنهـا وال تـن كـانت ي ـف الواقــع مسـتعمرات
حقيقي ــة ،ث ــم ل ــم تط ــرح قض ــية التنق ــل الح ــر للب ــواخر الحربي ــة الس ــتعمارية ي ـ ـف المي ــاه
الصــينية .ي
المتياليــة،
ـية
ـ
س
الرئي
ـا
ـ
ه
مهمت
ـانت
ـ
ك
ـد
ـ
ق
ل
ـع،
ـ
ق
الوا
ف
ه التعامــل مــع القــوى ب
ـ
ـ
تغيته
حيــث كــانت تتكــون مــن "رئيــس الجمهوريــة" ومجلــس مصــطنع يتــم تنصــيبه أو ص ـ
وفق إرادة الفئة الحاكمـة العميلـة ص يـ
ببكي  ،كمــا كـان هنـاك برلمـان فاسـد وم صـثت للسـخرية،
حيــث نــاذرا مــا كــان يعقــد دوراتــه واجتماعــاته ،أمــا بعــض المحافظــات التابعــة ص ي ـ
لبكي ،
فق ــد ك ــانت تح ــت الس ــيادة والمراقب ــة الفعلي ــة للس ــلطات العس ــكرية المحلي ــة رغ ــم أن
شؤونها الدارية كانت تتم باسم حكومة ص ي
بكي.
بكي ( ،وقط&&ب ث& ن
قط&&ب أول إذن يتمركــز بمنطقــة "موكــدن" )توجــد شــمال ص يـ
&ان يتمركــز
ي
بمنطقة "هون" )محاذية جنوبا ص ي
لبكي( ويمتد جنوبا إل منطقة "هـوبيه" )محاذيـة ل
ب
ـانكي" يف الشــمال ر ـ
"ن ـ ص ي
الس تف( و "هونــان" )المتواجــدة شــمال كــانتون( .وقط&&ب ث&&الث
ـ
يتمركز بالواد السفل ل "يانغتس" )يوجد شمال "كانتون" لمنطقة "قوانغ دونغ"(.
السياس:
مخطوطة مبسطة للتقسيم
ي
من الشمال نف اتجاه الجنوب 1 :ـ منطقة القطب العسكري الول ـ  2ـ منطقة ص يـ
بكي
ي
ي
ـ ـ  3ـ منطقــة القطــب العســكري الثــان ـ  4ـ منطقــة القطــب العســكري الثــالث ـ ثــم  5ـ
ت
وه
منطق ــة "قوانـ ــغ دونـ ــغ" الـ ــن تمركـ ــز فيهـ ــا حـ ــزب الكيومن ــانتغ ،ومركزهـ ــا كـ ــانتون ) ـ ـ
محاذي ــة ل "هون ــغ كون ــغ" وك ــذلك لبع ــض المن ــاطق رـ ـ
السقية ال ـ تـن تق ــع تح ــت س ــلطة
صي
صي
محليي أهمها "قوانغس"(.
عسكريي
ك ــانت سـ ــلطة هـ ــذه القطـ ــاب العسـ ــكرية يف الواق ــع ،تخ ــدم بالس ــاس ملك الر ي
اض
ــ
ــ
والفلحي الغنياء ي
صي
ه
كما
،
المحل
المستوى
عل
سياسيا
وتمثلهم
الرياف،
ف
الكبار
ـ
تي تسـ ص ي
تخــدم يف المراكــز والمنــاطق الســاحلية )شــنغهاي مثل و ص ي ـ
ـي وتســينغ تــو( الـ تـن
ـ
صي
ادوريي الــذين بــرزوا كفئــة طبقيــة إبــان
عرفــت نشــاطا اقتصــاديا حــديثا ،فئــة مــن الكمـ بـت
الختاق الستعماري ابتداء من النصف ي
ت
الثان للقرن التاسع ر
عس.
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ـين ،انعقـ ــد اجتمـ ــاع ي
يف هـ ــذه الفـ ـ تـتة الـ ـ تـن سـ ــبقت تشـ ــكل الحـ ــزب الشـ ــيوع الصـ ـ ي
ف
ــ
ــ
ي
التلمـان
"كانتون" )منطقة قوانغ دونغ( ،ف  7أبريــل  ،1921لحـوال  200مـن أعضـاء ب
المتاطوريــة وإعلن الجمهوريــة،6
الســابق الــذي تــم انتخــابه ســنة  1913بعــد إســقاط ب
بهــدف العلن عــن تأســيس "حكومــة رـشعية" وتنصــيب "ســان يــت ســون" رئيســا لهــا
)كــان عمــره حينهــا  65ســنة( ،وهــو الشخصــية الوطنيــة البــارزة لهــذه الفـ تـتة .ي ـف الواقــع،
ف "ســان يــت ســون" كــان قبــل هــذا رئيســا لحكومــة عســكرية بمنطقــة "قوانــغ دونــغ"
ص يـ
ـتنت  1917ومــاي  1918ليتــم تنحيتــه مــن طــرف الســلطة العســكرية الحاكمــة
بي شـ ب
قوانغس " المحاذيــة لهــا .لــم تعمــر هــذه "الحكومــة الوطنيــة" ل "ســان يــت
بمنطقــة "
ـ
ي
ستختق يف يونيو  ،1922ليتم تشكيل أخرى ب "كــانتون" ســنة
سون" طويل ،حيث
.1923
عل إثـ ــر هـ ــذا الجتمـ ــاع ب "كـ ــانتون" لجـ ــل العلن عـ ــن "حكومـ ــة وطنيـ ــة رـ ـشعية"،
انعقـ ــد مـ ــؤتمر يف ص يـ ـ
بكي  ،بتاري ــخ  25أبريـ ــل  ،1921مـ ــن طـ ــرف أمـ ـراء الحـ ــرب الثلث
ــ
ي
القوى بالص ص ي
ـي ـف هـذه الف تـتة ،لعـادة ترتيـب الوضـاع ووضــع تنظيـم جديـد للمنـاطق
الن تأثرت بسبب ي ي
ت
التاع عل السلطة .يف الواقع شكل هذا المؤتمر احتجاجا وردا عل
التشــكل الوشــيك للحكومــة الوطنيــة ل "ســان يــت ســون" المنافســة للحكومــة العميلــة
صي
ببكي.
الملمح الجتماعية والقتصادية الساسية ت
للفبة:
لقــد ك ــان الوض ــع الجتمــاع مأســاويا ،تلخصــه إحــدى مق ــولت "ســان يــت ســون" ي ـف
حي قـال" :عنـدنا )ويقصـد بلـد الص ص ي
هـذه الف تـتة ،ص يـ
ـي( ،لـدينا فقـط فقـراء وال كـ رـت فقـرا".
فالغالبيــة العظم كــانت تعمــل ي ـف الزراعــة الـ تـن لــم تعــرف حينهــا تطــورا ،بــل حــافظت
ص يـ ـ
الفلحي القيـ ــام بمجهـ ــودات جبـ ــارة جـ ــدا،
عل طرقهـ ــا التقليديـ ــة والـ ـ تـن تتطلـ ــب مـ ــن

 6ـ لق ــد ت ــم وض ــع دس ــتور م ــؤقت س ــنة  1912ال ــذي أس ــس لنظ ــام برلم ـ يـان قري ــب ش ــيئا م ــا م ــن
الفرنس  ،بعــد أن تــم إلغــاء دســتور  1908الــذي اعتـ بـت دســتورا ممنوحــا ونســخة
التلمـ يـان
النظــام ب
ـ
لدستور اليابان.
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رـ ـ ـ
المباش للتقلب ـ ــات المناخي ـ ــة والري ـ ــاح الموس ـ ــمية والك ـ ــوارث
ـأثت
وتنوج ـ ــد تح ـ ــت الت ـ ـ ص
الطبيعي ـ ــة وم ـ ــا ينت ـ ــج عنه ـ ــا م ـ ــن مجاع ـ ــات ال ـ ـ تـن ك ـ ــانت تواجهه ـ ــا الس ـ ــلطات القائم ـ ــة
ص يـ ـ
ه أمي ــة ،وثابت ــة عل عاداتهـ ــا القديم ــة
باللمب ــالة .فالغالبيـ ــة العظم م ــن
الفلحي ـ ـ
يـ
الفوض ال تـن
تفكتهـا ،وتعيـش التعاسـة عل أعقـاب
ومحافظـة عل معتقـداتها وطـرق ص
اض وإيجاراتهــا والــديون ت
عمــت تقســيم الر ي
المتتبــة عنهــا ،حيــث أن نســبة  10بالمئــة
ـ
والفلحي الغنياء ،كانوا يملكون ر
من ساكنة الريف وهم من ملك الر ي
صي
أكت
اض الكبار
من  50بالمئة من الر ي
ص يـ
اض  ،يف ص يـ
الفلحي الفقـراء،
حي أن أزيـد مـن  70بالمئـة هــم مـن
ـ ـ
مضطرون ليجار الر ي
اض بثمـن يتجـاوز غالبـا نصـف المحصـول ،أو العمــل لـدى ملك
الر ي
والفلحي الغنياء) .انظر بهذا الصدد التحقيقات ت
صي
الن قدمها ماو تس
اض الكبار
رـ ـ
ص يـ ـ
بالتسي ــح والتحلي ــل الملم ــوس والواض ــح لوض ــع
الفلحي وال ـ تـن امت ــازت
تون ــغ ح ــول
صي
الفلحي ،أو انظر ملخصات تلك النصوص يف الجزء الول من هذه الدفاتر(.
عل العمــوم ،فالصـ ص ي
ـي ي ـف هــذه الفـ تـتة كــانت بالســاس بلــدا زراعيــا وحرفيــا )قــارب عــدد
ـي يف هـ ــذه الفـ ـ تـتة اثنـ ــا رـ ـ
ي
ص يـ ـ
عسة ملي ــون( ،حي ــث ك ــانت الح ــرف الريفيـ ــة
الحرفيي بالصـ ـ ص ـ ـ
يـ
ـ
س
اع
ر
الز
ـل
ـ
م
الع
ـانب
ـ
ج
وب
.
ـة
ـ
ي
اليوم
ـتهلكية
ال
ـات
ـ
ج
المنت
ـاع
ـ
ب
أر
ثلث
ـوفر
ـ
ت
ية
والحض
ـ
ي
المتيالي ــة ي ـ ـف "من ــاطق
والحرف  ،نم ــا قط ــاع اقتص ــادي "ح ــديث" ع ــن طري ــق الق ــوى ب
ــ
تي تس ـ ص ي
النف ــوذ" كش ــنغهاي ،ص يـ ـ
ـي ،ووه ــان ،هون ــغ كون ــع )أطل ــق عليه ــا ب "المس ــتعمرة
الملكي ــة" أو "مس ــتعمرة الت ــاج"( ،ك ــانتون والش ــمال رـ ـ
الس تف ،وه ــو يه ــم النق ــل )س ــكك
حديــد ،ملحــة ســاحلية ونهريــة( ،ت
التســانات والمنــاجم والصــناعات الخفيفــة كالنســيج
والصناعات الغدائية .أما الصناعة الثقيلة ت
والن تتطلب رأسمال مهما ومهارات تقنية،
الكبتة.7
فقد كانت ضعيفة وبطيئة التطور والتوسع ،وممركزة أساسا يف بعض المدن
ص
التوليتاريـ ـ ــا الحديثـ ـ ــة النشـ ـ ــأة ،والـ ـ ـ تـن تزامنـ ـ ــت تاريخيـ ـ ــا مـ ـ ــع تشـ ـ ــكل
لـ ـ ــم تكـ ـ ــن هـ ـ ــذه ب
المجموعات الشــيوعية الول ،ثــم مــع تشــكل الحــزب الشــيوع الصـ ي
ـين ،بقليلــة العــدد

 7ـ م ــن ص ي ـ
بي المنتوج ــات له ــذه الف ـ تـتة نج ــد :الفح ــم ،الحدي ــد الخ ــام ،الص ــلب )ص ــناعة الص ــلب
الحديثة( ،الثمد )النتيمون( ،القصدير ،الزيوت وصناعة القطن وأنواع الحبوب المختلفة.
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ـوني يف الــوقت الــذي كــان فيــه عــدد ســكان الصـ ص ي
ي
ـي يتجــاوز
فقــط )يقــارب عــددها المليـ ص ـ
 450مليــون نســمة( والممركــزة ي ـف مجموعــة مــن المنــاطق الشــبه المســتعمرة ) ر ـشكات
ه قريب ــة م ــن ج ــذورها الفلحي ــة ال ـ تـن تش ــكل غالبي ــة
أجنبي ــة اس ــتعمارية( ،ب ــل ك ــذلك ـ
غت قــارة ،تعـود
فكثت من العمال هم مهاجرون مؤقتون ويشكلون قوة عاملة صـ
السكان .ص
إل القري ــة عن ــدما يق ـ ت
وه ب ــدون خ ـ بـتة وخاض ــعة بش ــكل ق ــوي
ـاد،
ـ
ص
الح
ـم
ـ
س
مو
ب
ـت
ــ
الن رسختها اليديولوجية ت
للتقاليد السائدة ت
التاتبية للكونفوشيوسية.
س ــابقا ك ــانت ه ــذه التوليتاري ــا تتنظ ــم ي
وه تح ــت القي ــادة
ـات
ـ
ي
تعاون
:
ـكال
ـ
ش
أ
ثلث
ف
ب
ـ
ـ
الفعليــة لــرب المعمــل ،أو نقابــات إقليميــة كــانت تجمــع عمــال المــدن الكـ صـبتة )المراكــز
المتياليــة( وك ــان النتم ــاء إليه ــا عل أس ــاس
ال ـ تـن ك ــانت تش ــكل "من ــاطق نف ــوذ" الق ــوى ب
ص يـ
مجرمي " يلتحـق بهـا العمـال
المدينـة ،ثـم جمعيـات شية تتواجـد أحيانـا تحـت قيـادة "
لحمايــة أنفســهم .تاريخيــا يعــود أول تنظيــم نقـ بـان للطبقــة العاملــة إل نهايــة  1850مــع
نقاب ــة "الحمال ــة" وعم ــال التغلي ــف ،وك ــان اول يـ ـ
إضاب له ــا ب "المس ــتعمرة الملكي ــة"
يـ ـ
بالض ابات العماليـ ــة يف صـ ـ ص ي
ـي مـ ــا بعـ ــد
مل ء
ــ
هونـ ــغ كونـ ــغ .فتاري ــخ الطبقـ ــة العاملـ ــة ـ ـ
وإضابات عم ــال ت
ببكي يـ ـ
 ،1911هك ــذا نج ــد يـ ـ
التي ــد ص يـ ـ
التس ــانات س ــنة
إضابات لعم ــال ب
إضابات عمــال النقــل ســنة  ،1914يـ
 ،1913يـ
إضابات عمــال المنــاجم وعمــال المطــابع
ـنن  1916 / 1915عل التــوال ،يـ
وإضابات عمــال النســيج سـ ت
سـ ت
ـنن .1918 / 1917
سياس ،
كــل هـذه النضـالت العماليـة تـم قمعهـا ولـم تكـن تحمـل أي طـابع أو مضـمون
ـ
بــل كــان المســتفيد الوحيــد منهــا سياســيا بعــد ذلــك هــو حــزب الكيومنتــانغ ،عــن طريــق
ص يـ ـ
الحلقي " مثل(.
التحـ ــاق العديـ ــد مـ ــن العمـ ــال بـ ــه وكـ ــذلك بعـ ــض النقابـ ــات )"نقابـ ــة
عس وبداية القــرن رـ
فالعمل السياس منذ نهاية القرن التاسع ر
العسين ،كــان ي ـف الغــالب
التجوازية ،منظماتها ومثقفيها ،وكان الهتمــام الكامــل مركـزا بالســاس
محصورا وسط ب
عل الوجـ ــود السـ ــتعماري بالصـ ـ ص ي
الغت
ـي ،وعل المعاهـ ــدات السياسـ ــية والقتصـ ــادية صـ ـ
المتكافئــة أ ك ـ رـت مــن الهتمــام بالقضــايا الجتماعيــة .فــالمطروح هنــا بالنســبة لهــم ،ه ــو
قضية التحــرر الـ ي
السياس والقتصــادي ،وتوحيــد البلد )أي
ـوطن ،تحقيــق الســتقلل
ـ
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والستورة التاريخية ت
التجوازية ت
الن فيهــا
الن تتوافق
ص
اختيار طريق الثورة الديمقراطية ب
وجدوا لهم نماذج سابقة(.
تجذر الشارة إل أن الصـ ص ي
المتاطوريــة ســنة  ،1911بعــض
ـي قــد عرفــت ،بعــد إســقاط ب
للمتاطوري ــة" ،حي ــث
التح ــولت الجتماعي ــة م ــع انهي ــار "البني ــة الداري ــة والعس ــكرية
ب
ـدنيي والعس ـ ص ي
ـؤولي الم ـ ص ي
انه ــارت معه ــا فئ ــة اجتماعي ــة م ــن كب ــار المس ـ ص ي
ـكريي ال ــذين ك ــانوا
صي
ص يـ ـ
قـ ص ي
العضيي"
المثقفي "
ـائمي عل ك ــل ش ــؤونها ،وب ــرزت فئ ــة اجتماعي ــة تتش ــكل م ــن
والطلب ـ ــة ذووا المي ـ ــولت الوطني ـ ــة والثوري ـ ــة والس ـ ــتعدادات الهائل ـ ــة لرف ـ ــض الثقاف ـ ــة
القديمة وفرض الرقابــة عل الســلطة .كــذلك بــرزت فئــة مشــكلة مــن بعــض العسـ ص ي
ـكريي
المحليي ال ــذين ك ــانت له ــم تطلع ــات ثوري ــة ووطني ــة ،إل أنه ــم ك ــانوا ع ـ ص ي
ص يـ ـ
ـالقي ي ـ ـف نظ ــام
وسياس ل يمك ــن له ــم التخل ــص من ــه إل إذا حل ــت الث ــورة أم ــامهم وحررته ــم
اجتم ــاع
ـ
منـ ــه .وكـ ــذلك بـ ــروز فئـ ــة مـ ــن برجوازيـ ــة العمـ ــال الصـ ــناعية أو التجـ ــار القـ ـ ص ي
ـادمي مـ ــن
الخ ـ ــدمات المدني ـ ــة ،أو م ـ ــن أص ـ ــول ملك الر ي
اض الكب ـ ــار ،حي ـ ــث منه ـ ــم م ـ ــن ارتب ـ ــط
ــ
ي
المتي ــال ،ومنه ــم م ــن ك ــان نش ــاطه الص ــناع أو التج ــاري ـف ضاع
بمص ــالح الرأس ــمال ب
الخت ة انتعاش ــا مهم ــا إل إب ــان الح ــرب العالمي ــة الول )
مع ــه .ل ــم تع ــرف ه ــذه الفئ ــة
صـ ـ
 1914ـ  ( 1918بس ــبب انخف ــاض الس ـ صـتتادات م ــن الخ ــارج ،حي ــث عرف ــت تط ــورات
عل مس ــتوى الص ــناعات المحلي ــة )الوطني ــة( ،وأطل ــق عل ه ــذه الف ـ تـتة بالنس ــبة له ــذه
ـذهن" ،إذ ل ــم تعــرف خللهــا ســوى منافســة مــن جهــة القــوة
ب
التجوازيــة ب "العض الـ ب
المتيالية اليابانية ت
الن ستصبح خلل معــارك حركــة  4مــاي  1919هــدفا للحركــة مــن
ب
خلل ال ــدعوة والعم ــل عل مقاطع ــة ك ــل منتوجاته ــا ،و ض ــد اس ــتيلئها عل "من ــاطق
كياوتس " ومنــاطق التعــدين
النفــوذ" اللمانيــة ب "شــانتونغ" وخــط ســكة الحديــد "
ـ
المحاذية لها.
إن تبلــور هــذه الفئــات الجتماعيــة توافــق مــع طبقــة متوســطة صــينية جديــدة ،سـ ت يـتود
بواســطة كوادرهــا الكبــار والمتوسـ ص ي
ـطي ،مــن جهــة ،النظمــة الـ تـن انشــأها أم ـراء الحــرب
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العسـ ص ي
ـكريي ،ومــن جهــة ثانيــة حــزب الكيومنتــانغ ،وإل حــد مــا سـ ت يـتود الحــزب الشــيوع
ي
صي
صي
الثوريي.
المثقفي
الصين يف أطواره الول ببعض
ت
ن
والطبق
الوطن
السياس
البوليتاريا عل خط النضال
دخول ر
ي
ي
ي
ت
التوليتاريا يف النضال السياس الـ ي
والطبق خلل بــروز
ـوطن
لقد جرت عملية انخراط ب
ـ
فالتوليتاري ــا دخل ــت ه ــذا الضاع يوم ــا قب ــل انطلق
حرك ــة  4م ــاي  ،1919والحقيق ــة ب
تلــك الحركــة ،حيــث بتاري ــخ  3مــاي تظــاهر العديــد )مــا يقــارب ثلث ألــف عامــل( مــن
عم ــال "تس ن ــان ف ــو" ،عاص ــمة "ش ــانتونغ" )توج ــد ش ــمال ن ـ ص ي
ـانكي( م ــن أج ــل إع ــادة
ــ
ي
وه مدينــة كـ صـبتة بمحافظــة "شــانتونغ" والواقعــة تحــت النفــوذ
"تســينغ تــاو" للصـ صـي ) ـ
ي
اللمان( .ومعلوم أن "تسينغ تاو" )بها قاعــدة بحريــة ألمانيــة( كــانت مــن ص يـ
بي المنــاطق
الـ ـ تـن اسـ ــتولت عليهـ ــا اليابـ ــان ضـ ــدا عل ألمانيـ ــا خلل بدايـ ــة الحـ ــرب العالميـ ــة الول،
تحديدا يف  7نونــت  . 1914ومعلــوم كــذلك ،بعــد هــذا ،ي
وف  18ينــاير  1915أن اليابــان
ب
ـ
رـ ـ
والعسين" للص ـ ص ي
ـي ال ـ تـن واف ــق عليه ــا الخ ــائن رق ــم واح ــد
ق ــدمت "المط ــالب الواح ــدة
ـماليي ،8وال ـ تـن ل ــم تك ــن ي
"ي ــوان رس ك ــاي" أح ــد زعم ــاء أمـ ـراء الح ــرب الش ـ ص ي
تعن  ،تل ــك
ــ
ــ
المطالب إن ه طبقــت ،ســوى أن الصـ ص ي
للمتياليــة
ـي ستصــبح تحــت الحمايــة الكاملــة
ب
ـ
اليابانية.
لق ــد دخل ــت الص ـ ص ي
ـي الح ــرب العالمي ــة الول ي ـ ـف  14غش ــت  ،1917وه ــو الم ــر ال ــذي
مكنه ــا بع ــد ذل ــك م ــن المش ــاركة فيم ــا س ــم ب "م ــؤتمر الس ــلم" )بب ــاريس( إل ج ــانب
المتياليــة ،حيــث ســتحاول طــرح قضــية الوجــود العســكري بهــا ،وقضــية عــودة
القــوى ب
ي
تس تونــغ عل الخيانــة
 8ـ جملة "الخائن رقــم واحــد" هنــا ،ـ
ه ـف الصــل تعـ صـبت مــن طــرف مــاو ـ
ت
الن قام بها "يوان رس كاي" ص ي
بالمتاطوريــة ســنة
حي قبل بتلــك المطــالب ،حيــث بعــد الطاحــة
ب
 1911كان "يوان رس كــاي" زعيمــا مــن أمـراء الحــرب الشـ ص ي
ـماليي ي ـف أواخــر أيــام حكــم المـ بـتاطور.
قام "يوان رس كاي" بتشكيل أول حكومة لمراء الحــرب الشـ ص ي
وه حكومــة تمثــل طبقـ تـن
ـماليي،
ـ
اض الكبار ،معتمدا يف ذلــك عل المتيـ ي ي
ادوريي وملك الر ي
صي
وف ســنة  1915أراد أن
الكمت
ب
ب
ص
ـاليي .ـ
ـ
المتيالية اليابانية ت
صي
الن قبل كل مطالبها لجل ذلك.
إمتاطورا
للصي اعتمادا عل القوة ب
يصبح ب
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المتياليــة إليهــا ومجموعــة مــن المطــالب المرتبطــة بالجمــارك ،...إل
"منــاطق النفــوذ" ب
ان المــؤتمر اعتـ بـت أن هــذه المطــالب كلهــا تتجــاوز حــدوده وأنــه يســتحيل معالجتهــا مــن
رـ ـ
خلل ــه .لتح ــاول الص ـ ص ي
والعسين"
ـي بع ــدها ط ــرح قض ــية س ــحب "المط ــالب الواح ــدة
يـ
وتمن مــرة أخــرى بالفشــل ،ويمنــح لهــا الحــق فقــط ي ـف مناقشــة
اليابانيــة لســنة ،1915
تراجــع اليابــان عمــا اســتولت عليــه مــن منــاطق "النفــوذ اللمـ يـان" بمنطقــة "شــانتونغ"،
تـ ـ
المتيالي ــة الياباني ــة )مش ــاري ــع
لك ــن وم ــن دون نتيج ــة ،لتبق المنطق ــة تح ــت س ــيطرة ب
ه الـ تـن ســيتم المصــادقة عليهــا فيمــا
قـرارات هــذا المــؤتمر فيمــا يخــص هــذه القضــية ،ـ
سم ب "معاهدة فرساي"(.
حي علم بهذه القرارات ،انطلقت ص ي
صي
ببكي حركة احتجاجية طلبية بشــعارات مناهضــة
للمتياليــة يف البدايــة ،لتطــور بسعة إل مناهضــة الحكومــة العميلــة ص يـ
ببكي بشــعارات:
ب
ـ
"لنناضـ ـ ــل ضـ ـ ــد الخونـ ـ ــة" " ،يلتفـ ـ ــض التوقيـ ـ ــع عل المعاه ـ ــدة"" ،م ـ ــن أجـ ـ ــل سـ ـ ــحب
رـ ـ ـ
والعس ين" )الياباني ـ ــة(" ،لنق ـ ــاطع المنتوج ـ ــات الياباني ـ ــة" .وبل ـ ــغ
المط ـ ــالب الواح ـ ــدة
الس ـ ــخط أوج ـ ــه ،ص يـ ـ
حيـ عل ـ ــم أن اتفاق ـ ــا شيا م ـ ــع الياب ـ ــان ،ك ـ ــان ق ـ ــد عق ـ ــد عل خلفي ـ ــة
رـ
والعسين" حيــث ســتمنح اليابــان الصـ ص ي
ـي قرضــا قيمتــه 20مليــون
"المطــالب الواحــدة
"ي ــن" خلل تمري ــر "من ــاطق النف ــوذ اللماني ــة" إليه ــا .وه ــو الم ــر ال ــذي جع ــل التج ــاه
المتيالي ـ ـ ــة،
الع ـ ـ ــام لحرك ـ ـ ــة الحتجاج ـ ـ ــات يتج ـ ـ ــه نح ـ ـ ــو الحكوم ـ ـ ــة التابع ـ ـ ــة للق ـ ـ ــوى ب
وبالخصوص ت
الت ص ي
كت عل من شاركوا يف تلك المفاوضات.
ـانكي ،ص ي ـ ـ
تطـ ــورت الحركـ ــة بسعة يف اتجـ ــاه انخ ـ ـراط طلبـ ــة جامعـ ــات شـ ــنغهاي ،نـ ـ ص ي
تي
ــ
ص يـ
تسـ ص ي
والحرفيي  ،وعل الخصــوص
ـي ،...ومــع امتــداداتها هــذه انخــرط التجــار والعمــال
عمال رـ
السكات اليابانيــة مــع مقاطعــة منتوجاتهــا بالســواق مــن طــرف التجــار .التحقــت
التيد وعمــال المنــاجم
العديد من القطاعات العمالية بالحركة ،قطاع النسيج والنقل ،ب
التوليتاري ــا ه ــذه الم ــرة أ ك ـ رـت تنظيم ــا م ــن
وعم ــال ورش ــات س ــكك الحديــد ،حي ــث ك ــانت ب
السابق.
15

ر
الشارة

ي
اللينين للدراسات والبحاث والتكوين
المركز الماركس ـ

التوليتاريــا فيهــا )عل الخصــوص ص يـ
بي
لقد عرفت هــذه الحركــة تصــاعدا مهمــا بــانخراط ب
 3و  11يونيــو( 9بعــد العتقــالت الجماعيــة للطلبــة الـ تـن شــملت العديــد مــن المنــاطق
) يف ص يـ ـ
بكي وح ــدها تج ــاوز ع ــدد العتق ــالت  1000ط ــالب( ،ونجح ــت ه ــذه الحرك ــة
ــ
صي
الصي يف الحرب ،وفرض تراجع الحكومة العميلة
الحتجاجية يف وضع حد لمشاركة
عل التوقيع عل "معاهدة فرساي" يف  28يونيو  ،1919وكذلك إقالة الوزراء الثلث
الذين شاركوا يف المفاوضات التنازلية لليابان.
المتيالي ــة ،إل النض ــال
الملح ــظ إذن ،أن الحرك ــة عرف ــت تح ــول شيعا م ــن مناهض ــة ب
المتياليــة .فقبــل هــذا،
أيضا ضــد القطــب
السياس ـ العســكري الحــاكم والمتــواط مــع ب
ـ
بي النضــال ضــد الســلطة السياســية القائمــة ،ممثلــة ملك الر ي
كــان هنــاك فصــل ص ي ـ
اض
ـ
صي
غت مح ــدد
الكب ــار والكم ـ بـت
المتيالي ــة ،وأن الرب ــط بينهم ــا ك ــان صـ ـ
ادوريي ،والنض ــال ض ــد ب
ص يـ
لعــدم الربــط ص يـ
الطرفي  .وهــو مــا يحســب لحركــة  4مــاي ،الـ تـن أنتجــت وضــعا معاديــا
بي
ص يـ
للطرفي معــا ،10ووحــدت الشــعارات ضــدهما ،وشــكلت عمليــا جبهــة متحــدة جمعــت
ص يـ
للمتياليــة.
ـغتة والمتوســطة المعاديــة
التوليتاريــا
ب
والتجوازيــة الصـ ص
والحرفيي والتجــار ب
ب
لقد غلبت عل هذه الحركة بشــكل عــام اليديولوجيــة الوطنيــة وخــط النضــال الـ ي
ـوطن
ال ـ ــديمقراط ،وال ـ ــذي ي
ت
التوليت ـ ــاري،
ـوع
ـ
ـ
ل
ا
ـكل
ـ
ـ
ش
ت
ـة
ـ
ـ
ي
عمل
ـت
ـ
ـ
م
ت
ـوتقته
ـ
ـ
ب
ف
الطبق ب
ــ ـ
ــ ـ
تس تونــغ" :كــانت حركــة  4مــاي ي ـف بــدايتها ،حركــة ثوريــة للجبهــة
 9ـ بهــذا الصــدد يقــول مــاو ـ
المتحــدة المتألفــة مــن ثلث فئــات مــن النــاس هــم المثقفــون الشــيوعيون والمثقفــون الثوريــون
ي
اليمين ي ـف
الختون يشــكلون الجنــاح
ـغتة والمثقفــون الـ بـتجوازيون )وهــؤلء
صـ
التجوازيــة الصـ ص
مــن ب
ـ
ي
ص يـ
المثقفي  ،مــن دون أن ينضــم
ه اقتصــارها عل
الحركة( .وكانت نقط الضعف ف هــذه الحركــة ـ
إليه ـ ــا العم ـ ــال والفلح ـ ــون .ولكنه ـ ــا ص ي ـ
ـاهت
حيـ تط ـ ــورت إل حرك ـ ــة  3يوني ـ ــو انض ـ ــمت إليه ـ ــا جم ـ ـ ص
ص يـ
المثقفي  ،فأصــبحت حركــة ثوريــة عل
والتجوازيــة فضــل عــن
ـغتة ب
والتجوازيــة الصـ ص
التوليتاريــا ب
ب
نطاق البلد"" .حول الديمقراطية الجديدة".
للمتيالي ــة ومناهض ــة للقطاعي ــة .وأن مغزاه ــا
 10ـ "لقــد ك ــانت حرك ــة  4مــاي حرك ــة مناهض ــة
ب
التـ ي
ـاريخ البــارز يكمــن ي ـف أنهــا كــانت ترتــدي طابعــا لــم تتمتــع بــه ثــورة  ،1911أل وهــو معارضــتها
بص ــورة كامل ــة وب ــدون يـ ـ
تس تون ــغ
أدن مس ــاومة
ب
للمتيالي ــة والقطاعي ــة عل ح ــد س ــواء" ،م ــاو ـ ـ
"حول الديمقراطية الجديدة"
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ر
الشارة

ي
اللينين للدراسات والبحاث والتكوين
المركز الماركس ـ

ت
الطبق ب ـ ــالتحرر ال ـ ـ ي
ـوطن ،حي ـ ــث
وانطلق س ـ ـ صـتورة دم ـ ــج وانص ـ ــهار قض ـ ــية التح ـ ــرر
ـــ
أصـ ــبحت القضـ ــايا الطبقيـ ــة ي
ف قلـ ــب القضـ ــايا الوطنيـ ــة ،وأن التحـ ــرر الجتمـ ــاع مـ ــن
ــ
السياس والقتص ــادي م ــن
المتيالي ــة ،ه ــو ج ــوهر التح ــرر
الطبق ــات الحاكم ــة عميل ــة ب
ــ
الستعمار.
من جهة أخرى ،لقــد ســاهمت حركــة  4مــاي بقــوة ي ـف النتصــار النهــان للغــة المنطوقــة
)ب ــايهو( عل اللغ ــة الكلس ــيكية والدبي ــة )ويني ــان( الموروث ــة ع ــن العه ــد الم ـ بـتاطوري،
التجوازيــة .فمؤســس الحــزب
والـ تـن كــانت محتكــرة وســط الفئــات النخبويــة "المثقفــة" ب
ي
بي المسـ ص ي
الصين )لحقا( "شن تو سيو" كان من ص ي
ـاهمي الوائــل ،خلل ســنة
الشيوع
ي
اعتت ان اســتعمالتها عــن طريــق
 ،1917ف الدعاية لستعمال اللغة المنطوقة ،حيث ب
ر
والنس سيعزز الدعايــة للثقافــة الجديــدة والفكــار السياســية الجديــدة وســط
الصحافة
ـاهت .به ــذا الخص ــوص اس ــتطاع الش ــيوعيون ،بع ــد حرك ــة  4م ــاي ،التموق ــع عل
الجم ـ ص
ص يـ ـ
المثقفي
رأس هـ ــذه الحركـ ــة الثقافيـ ــة والدبيـ ــة الـ ـ تـن سـ ــاهم فيهـ ــا كـ ــذلك العديـ ــد مـ ــن
والمفكري ــن والكت ــاب الل ـ بـتاليون ،الم ــدافعون ع ــن اللغ ــة المنطوق ــة ض ــد اللغ ــة الدبي ــة
صي
ـيوعيي
الموروثــة عــن العهــد المـ بـتاطوري ،وضــد الكونفوشيوســية الـ تـن كــان شــعار الشـ
ـيوعيي الصـ ص ي
صي
ـينيي ،شــكلت حركــة 4
فيها" :لنقلــب دكــان كونفوشــيوس" .فبالنســبة للشـ
ماي نقطة بداية لمرحلة جديدة مــن زاويــة نظــر إيديولوجيــة وثقافيــة ،11وب ـهــذا الصــدد
تس تونــغ ي ـف "الديمقراطيــة الجديــدة" أن "حركــة  4مــاي ولــدت بنــاء عل
كتــب مــاو ـ
نداء الثورة العالمية ،نداء الثورة الروسية ،نداء ص ي
التوليتاريــة
ليني .فه جزء من الثــورة ب
العالمية للمرحلة") .يتبع بحلقة ثانية  /الجزء ي
الثان(
حمو العبيوي
 28أبريل 2019
ـاريخيتي مختلفـ ص ي
صي
 11ـ "إن مرحلة ما قبل حركة  4ماي ومرحلة ما بعدها تشكلن مرحلـ ص ي
ـتي
ـتي تـ
صي
للصي" ،ماو تس تونغ "حول الديمقراطية الجديدة"
للجبهة الثقافية أو اليديولوجية
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