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"قوموا بالتحقيقات ول تنطقوا بالحماقات"دفاتر 

ي
الجزء الثانن

ي من التأسيس
الحزب الشيوعي الصينن

إل القواعد الثورية ومناطق السلطة السياسية الحمراء

الحلقة الثالثة

يولي999وز 12يوني999و 99  22موس999كو، (99 الم999ؤتمر الث999الث للممي999ة الش999يوعية الثالث999ة  6
ق"و) 1921 "مسألة الشر

ـــــ تعاطيهـــــا مـــــع  
المســـــألة"لســـــنا هنـــــا بصـــــدد طـــــرح تحليـــــل لخـــــط المميـــــة الشـــــيوعية في

، بقـــــــدر مـــــــا نعمـــــــل فقـــــــط عل عـــــــرض وتقـــــــديم هـــــــذا الخـــــــط"الوطنيـــــــة والكولونياليـــــــة
  للمميـــة 

أنظـــر الحلقـــة الثانيـــة مـــن(وتطـــوراته منـــذ بدايـــة تبلـــوره خلل المـــؤتمر الثـــاني

 
ق). هــذا الجــزء الثــاني   كــانت تخــتق

كــذلك نعمــل عل إبــراز مختلــف وجهــات النظــر الــنق
 ــ هــذا

  انتهت إليها نقاشاتها الداخليــة، اعتمــادا في
الممية، وكذا الخلصات العامة النق

.عل وثائق الممية نفسها

تحــت عنــوان" المســألة الوطنيــة والكولونياليــة"خلل المؤتمر الثالث إذن، تم تنــاول 
ق"   النقطــة التاســعة مــن جــدول 12، ودار حولها النقاش يوم "مسألة الشر

يوليوز، في
.العمال

حضيـــــ هـــــذا المــــؤتمر فيمـــــا يخـــــص البلـــــدان المســـــتعمرة، والشـــــبه المســـــتعمرة و بلـــــدان
ق بشــــكل عــــام،  ــــ  . مــــن المــــؤتمرين 76بلــــدا وبمشــــاركة  23الشر

ي الــــنق وبالنســــبة للصــــيص
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  الــذي
  هذا الشأن، فقد حضي عضوين، الول من الحــزب الشــيوع  الصــيني

تخصنا في
ة قيد التأسيس    هذه الفتق

وعضــو آخــر 1"شــانغ تــاي ل ــ"، وهــو )1921يوليــوز (كان في
. من الشبيبة

  جلسة 
ي عضوين من مؤتمري هذه البلدان بسكرتارية المؤتمر، 23في يونيو، تم تعييص

ة الدعائيــة" (سومياتســك "وهمــا  ـ ق القص: "وهــو رئيــس تحريــر النشـر ـ "شــعوب الشـر
  يصــــــدرها 

ق القص"الــــــنق ـــــ   لشــــــعوب الشـر
الــــــذي أسســــــه الحــــــزب" المكتــــــب الــــــدعان 

يا ب  ــ لســبتص ق القص، و ") إيركوتســك"الشــيوع  الروس  "ســلطان ســادي"عــن الشرــ
ق المتوسط .عن الشر

ــ يــوم  
  جــرت في

 ــ جلســة النقــاش الــنق
ــ مــداخلت المــؤتمرين في  

لــن نعــرض كــل مــا جــاء في
  حــــــددناها ســــــابقا، كــــــون العديــــــد مــــــن 12

يوليــــــوز، إل تلــــــك المتعلقــــــة بالمســــــألة الــــــنق
  تحليل الوضع السياس  العام الــذي يخــص هــذا البلــد أو

المداخلت كانت تخوض في
.ذاك

ق"ما يمكن تسجيله إذن، من خلل جلسة النقاش المخصصة ل  ، هــو"مســألة الشرــ
  بهـــا تعامـــل المـــؤتمر مـــع ) الهنـــد" (روي"احتجـــاج 

المســـألة"بشـــدة عل الطريقـــة الـــنق
، حيــث أشــار إل الهمــال الكــبتص لهــذه المســألة خلل النقــاش"الوطنيــة والكولونياليــة

ـــــ هـــــذا المـــــر مـــــؤتمر جنـــــوب إفريقيـــــا (العـــــام   
الـــــذي نـــــادى" إيفـــــون جـــــونس"ســـــانده في

هــــا هامــــة وكاملــــة   اعتتر
  والــــنق

ورة تطــــبيق أطروحــــات المــــؤتمر الثــــاني ــــ بالنســــبة ل). بضي
يوليوز لم تكــن لهــا أيــة أهميــة، 11ليوم " اللجنة الكولونيالية"دائما، فجلسة " روي"

ـ"حيــث أن المــؤتمرين  ـي كمــا أنــه خلل. تغيبــوا عــن الحضــور والمشــاركة فيهــا" الغربييص

 ــ بدايــة "زهــانغ تــاي لي"أو " شانغ تــاي لي"ــ  1
ق 1921، اشــتغل في ن للشرــ بمكتــب الكومنــتق

  ماي "إيركوتسك"القص ب 
توجه إل موســكو لحضــور المــؤتمر الثــالث للمميــة 1921، وفي

  ستســـــم لحقـــــا بالشـــــبيبة
اكية الـــــنق ي الوائـــــل للشـــــبيبة الشـــــتق الشـــــيوعية، وهـــــو مـــــن المؤسســـــيص

.الشيوعية
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،"الكولونياليــــة"الجلســــة تقــــرر عــــدم طــــرح أي قــــرار، أو حــــل أو طــــرح نظــــري للمســــألة 
ــ بهــذه المســألة ورة خلــق لجنــة فعليــة وحقيقيــة تعني كمــا رفــض. ليطــالب بعــدها بضيــ

ـــ النقـــاش بســـبب الـــوقت القصـــتص الـــذي خصـــص لهـــا  
إل" روي"وخلـــص . المشـــاركة في

هــــــو أســــــوء مــــــن مواقــــــف المميــــــة الثانيــــــة) الثــــــالث(التأكيــــــد عل أن موقــــــف المــــــؤتمر 
".الكولونيالية"بخصوص المسألة 

ياليــة اليابانيــة   تحــدث عــن الخطــر الــذي تشــكله المتر
ممثــل الحــزب الشــيوع  الصــيني

ي قد تســقط تحــت ، وأن الصيص  
وليتاريا عالميا وبالنسبة للتحاد السوفيانق بالنسبة للتر

 
، تحديــدا عــن. الســتعباد اليابــاني  

ثــم انتقــل إل الحــديث عــن الوضــع الــداخل  الصــيني
وليتاريــــا الرثــــة"حركــــة الطلبــــة وحركــــة مــــا أســــماها ب  ،)lumpenproletariat" (التر

ـــــ اتجـــــاه أهـــــداف صـــــحيحة  
ي في ي الحركـــــتيص ورة قيـــــادة هـــــاتيص ـــــ فـــــالفلحون. وأكـــــد عل ضي

  ل 
وليتاريا الرثة"الفقراء بالنسبة له، هم يمثلون القطاع الريفي ".التر

 " روي"، وبعد أن شارك ")جوليان("مؤتمر فرنسا 
رأيه الحتجــاجر  عل الطريقــة الــنق

ق" ("الوطنيــة والكولونياليــة"بهــا تعامــل المــؤتمر الثــالث مــع المســألة  ،")مســألة الشرــ
  الغرب،

ق وفي   الشر
قدم تحليل عن مختلف خصائص ومختلف بنيات الرأسمالية في

  يسيطر عليها الستعمار
  البلدان النق

وذكر بــأنه. وكذا مختلف البنيات الجتماعية في
 ــ كــل البلــدان المســتعمرة، هنــاك طبقــة تنتفــع وتنتعــش مصــالحها الملموســة بســبب

في
ي يــــــالييص ي المتر ي مــــــع: تقاربــهــــــا مــــــن الرأســــــمالييص ي الفيــــــودالييص ــــــ العقــــــارييص ي علقــــــة الملكيص

ـــــ النضـــــال ضـــــد  
ام في ي ـــــ هنـــــاك طبقـــــات أخـــــرى تشـــــارك حتمـــــا وبـــــالتق ي ـــــ حيص  

ياليـــــة، في المتر
ياليـــة ة والمثقفـــون، وهـــم مرتبطـــون بالطبقـــة العاملـــة، وأكـــد: المتر جوازيـــة الصـــغتص التر

  النضال
ورة الوحدة في ، أن الثــورة الروســية منحــت"جوليــان"يقــول . جوليان عل ضي

ـــــــ الســـــــوفييتات  
فـــــــالثورة. للثـــــــورة ضـــــــد الســـــــتعمار هـــــــدفا محـــــــددا وطرحـــــــت الحـــــــل في

ورية لنتصـــار الثـــورة العالميـــة، ومـــن الـــواجب التنســـيق ـــ ق، ه ـــ ضي ـــ ـــ الشر  
الشـــيوعية في

ــ الحركـــة الشــــيوعية وحركــــات المســـتعمرات ـي ــ. بيص ـ 
ثــــم أشـــار إل أن قضـــايا الشـــيوعية في
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، وأن القضــــية الراهنــــة البلــــدان المســــتعمرة ليســــت بعــــد عل جــــدول العمــــال الحــــال 
  تكليف الحزاب الشيوعية بلعب دور الموجه للحركات الوطنية

. تكمن في

ق"خـــارج هـــذه الجلســـة، تـــم التعـــاط  كـــذلك مـــع  ـــ  " مســـألة الشر
خلل النقاشـــات الـــنق

 ــــ مداخلــــة 
 ــــ إطــــار النقــــاش 24ليــــوم " روي"تخللــــت المــــؤتمر، حيــــث جــــاء في

يونيــــو، في
 ــ يــوم 

23حول الوضع القتصادي الدول  الذي كان تروتســك  قــد قــدم تقريــرا حــوله في
ورة تعميـــــق تحليـــــل القضـــــايا القتصـــــادية بالمســـــتعمرات وعلقـــــات ـــــ يونيـــــو، طـــــرح ضي

ح إضــافة، ضــمن" المراكــز" ي، كمــا اقــتق يــ ــ القتصــاد النجلتص  
بهــا، ودور المســتعمرات في

ــ السياســة القتصــادية  
أطروحات الوضع القتصادي، جزء حول دور المستعمرات في

ياليـــة   قـــد تكـــون. للمتر
وكـــان رد تروتســـك  مـــا مفـــاده أن رأســـمالية المســـتعمرات، والـــنق

ــــــ  
ا وضــــــيقا في ــــــ عمومــــــا تلعــــــب دورا صــــــغتص ــــــ بعــــــض البلــــــدان المســــــتعَمرة، ه   

دة في محــــــدد
وليتاريــــا وحــــدها يمكــــن أن تكــــون الســــاس ونــــواة نضــــالت.الســــواق الدوليــــة ، وأن التر

  المستعمرات
ي في .الفلحيص

يــ حــول تكتيــك الحــزب الشــيوع  الروس ــ   ــ (هنــاك كــذلك التقريــر الــذي قــدمه لينيص
5في

ـــ)يوليـــوز  
ـــ المســـتعمرات ســـتلعب دورا حاســـما أكـــتث فـــأكتث في  

، حيـــث جـــاء أن الثـــورة في
يــــــ. الثـــــورة العالميـــــة وأنـــــه هنــــــاك بالفعـــــل صــــــعوبات، إل أن جمــــــاهتص العمـــــال والفلحيص

 ــ الطريــق ليصــبحوا عنضا تاريخيــا حاســما
ولمعرفــة المزيــد بهــذا. بالمســتعمرات هــم في

أطروحــات حــول الوضــع الــدول  ومهــام المميــة الشــيوعية"الشــأن، يمكــن الرجــوع إل 
يوليــوز، ونــداء 12يوليوز، وأطروحات حول تكتيك الحزب الشيوع  الروس  ل  4ل 

وليتاريــــة، والــــذي مــــن خللــــه دعــــت اللجنــــة التنفيذيــــة للمميــــة المــــوجه للحــــزاب التر
ــــــ " بــــــاكو"اللجنــــــة التنفيذيــــــة، عل ضــــــوء مــــــؤتمر   

، إل عقــــــد مــــــؤتمر1920الســــــابق في
ق القص" ".شعوب الشر
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ي شديد، ما جــاء حــول  كتص ق"كان هذا بتق خلل المــؤتمر الثــالث للمميــة،" مســألة الشرــ
والملحــــظ أنــــه لــــم تكــــن هنــــاك خلصــــات رســــمية بشـــأن هــــذه المســـألة، أو تطــــوير، أو

  للممية حولها
  تبناها المؤتمر الثاني

.تعميق للطروحات اللينينية السابقة النق

ق القص"قبــل انعقــاد مــؤتمر  ـ الــذي دعــت اللجنــة التنفيذيــة للمميــة" شــعوب الشـر
مــــؤتمر"، لجنــــة لجــــل )1921(دجنــــتر  25إل عقــــده، تــــم تشــــكيل خلل جلســــتها ل 

ق ،"زينوفيــف"و " ، تريليســتص"راديــك"، "ســافاروف"، وه ــ تتكــون مــن "شعوب الشر
  سيطرأ عل تشكيلتها تغيتص يوم 

، حيث نجد كل من1922يناير  10وه  اللجنة النق
الــــذي" ســــافاروف"و " زينوفيــــف"إل جــــانب " جورالســــك "، "بيل كــــون"، "برانــــدلر"

  جلسة 
بمســألة 1921أكتوبر  10كلف رسميا من طرف اللجنة التنفيذية للممية في

ق المتوســـط وآســـيا الوســـط  ـــ ، هـــذا"تريليســـتص"و " راديـــك"تـــم تعـــويض كـــل مـــن(الشر
بتهنص ــ 1921يوليــوز  19الختص كان قد كلف ســابقا خلل جلســة اللجنــة التنفيذيــة ل 

ق القص وبكيفية تنظيمه ).تقرير كتانر  يتعلق بالشر

ق القص 7 موس99كو، ين99اير( 992 المؤتمر الول للمنظم99ات الش99يوعية والثوري99ة للشر99
1922 (

ق القص"لقد جاء مؤتمر  الــذي نــادى المــؤتمر" المنظمات الشيوعية والثوريــة للشرــ
ورة عقـــده، ســـنة ونصـــف بعـــد الطروحـــات اللينينيـــة ـــ الثـــالث للمميـــة الشـــيوعية بضي

  للمميــة حــول 
  تبناها المؤتمر الثــاني

بالضــافة" (المســألة الوطنيــة والكولونياليــة"النق
  تمــت بلورتهــا وتبنيهــا خلل")روي"طبعا لطروحات 

، وكذلك بعــد الطروحــات الــنق
ق" ــ " المــؤتمر الول لشــعوب الشرــ  

ــ " بــاكو"في ي انظــر الحلقــة (1920شــتنتر  8و  1بيص
ومع ذلك سنلحظ أنه بعد كل هذا، لــم تحســم هــذه المسـألة). الثانية من هذا الجزء

، وقد ســم  أحيانــا ب ــ  2  
  الرشيف اللماني

المــؤتمر الول لعمــال"حمل المؤتمر هذا السم في
ق القص ق"، أو "الشر ق القص"، أو "مؤتمر شعوب الشر أو" مؤتمر المنظمــات الثوريــة للشـر

  أرشيف الممية بالفرنسية اسم 
ق القص"كما جاء في ".مؤتمر ثوار الشر
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وســط مختلــف القــوى والحــزاب الشــيوعية، بــل اســتمرت موضــوع جــدال واختلف،
ــــــــــــ المســــــــــــتعمرات وشــــــــــــبه  

خصوصــــــــــــا مــــــــــــع تطــــــــــــور الضاعات الوطنيــــــــــــة والطبقيــــــــــــة في
ــ عمليــة بنــاء الحــزاب الشــيوعية بهــذه البلــدان  

كمــا أنــه. المســتعمرات، ومــع التقــدم في
اتيجر  ل  ـ و اســتق ق"لــم يتــم تحديــد أي خــط نظــري، سياسـ  ـ ـ المــؤتمر" مســألة الشـر ـ 

في
ـ نضــالها ـ 

الثــالث للمميــة، والــذي قــد ترتكــز عليــه هــذه القــوى والحــزاب الشــيوعية في
  تبناهــــا مـــؤتمر . بهـــذه البلـــدان

، فقـــد كـــانت هنــــاك الموضــــوعات الـــنق "بــــاكو"وللتــــذكتص
ق"   شتنتر " لشعوب الشر

  نجد مــن بينهــا موضــوعات 1920في
بيل"، بالجماع، والنق

ـــــــ العنض الســـــــائد والقائـــــــد ل" كـــــــون   دعـــــــت إل أن تكـــــــون الطبقـــــــة الفلحيـــــــة ه 
الـــــــنق

ق" ــ الفقــراء" ("ســوفييتات شــعوب الشرــ ي ورة")ديكتاتوريــة الفلحيص ، وأنــه ليــس بالضيــ
جوازيــــة ونجــــد كــــذلك موضــــوعات. لهــــذه الشــــعوب المــــرور بمرحلــــة الديمقراطيــــة التر

ــ إل الطاحــة بــالحكم الســتبدادي والســتيلء" ستاشــكو" ي   دعــت طبقــة الفلحيص
الــنق

ي . عل الحكم ووضعه بيد سوفييتات الفلحيص

 
  تـــــم تبنيهـــــا بالجمـــــاع، كـــــانت هنـــــاك الطروحـــــات الـــــنق

وقبـــــل هـــــذه الموضـــــوعات الـــــنق
  يمكــن تلخيصــها بكــل

، والــنق  
  مؤتمرهــا الثــاني

ي وتبنتها الممية الشيوعية في بلورها لينيص

ي فيما يل  :تركتص

ي روسيا السوفياتية وجميع حركات التحرر الوطنية .ــــ التأكيد عل الرتباط الوثيق بيص

ـــ العـــــالم إل الــــدعم النشــــيط لكــــل حركـــــات التحــــرر ـ 
ــــ دعــــوة كــــل الحـــــزاب الشــــيوعية في

، إن وجد طبعا، بهذا البلد .الثورية، وأن شكل هذا الدعم يحدده الحزب الشيوع 

يــ وضــد كــل بقايــا القطاعيــة، وإعطــاء ي ضد الملكيص ورة مساعدة حركات الفلحيص ــــ ضي
.تلك الحركات طابعا أكتث ثورية
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جوازيــة الثوريــة وط والمــؤقت مــع حركــات التر عقــد تحالفــات مؤقتــة: ـــ التحالف المشرــ
ي للبلــــدان المســــتعمرة والبلــــدان  ي الثــــورييص جوازييص ي الــــتر ،"المتخلفــــة"مــــع الــــديمقراطييص

وليتاريــا، لكن من دون اندماج معهم، والحفاظ بشكل حازم عل استقللية حركــة التر

 
  شكلها الجنيني

ة في . حنق وإن كانت هذه الختص

ق القص"بالنسبة لهذا المــؤتمر، مــؤتمر  الــذي" المنظمــات الشــيوعية والثوريــة للشرــ
ته  فت عليه الممية الشيوعية الثالثة، فقد حضي منظمة، شارك 30دعت إليه، وأشر

ومـــــؤتمري الحركـــــات" اللحزبيـــــون"مـــــؤتمرا، منهـــــم الشـــــيوعيون، و  127مـــــن خللهـــــا 
ي والشــــبيبات ي موضــــوع هــــذه المقالــــة،. الوطنيـــة والفوضـــوييص وبالنســـبة لممثل ــــ الصـــيص

اكيون والوطنيــــون الثوريــــون، ت منظمــــات وتيــــارات مختلفــــة، منهــــا الشــــتق ــــ فقــــد حضي
، حيــــث كــــان عــــدد...والكيومنتــــانغ، وعصــــبة النســــاء، والشــــيوعيون والحركــــة العماليــــة

ي إجمــال هــو  ي 5بالضــافة إل (مــؤتمرا دائمــا  37مــؤتمري الصــيص ،)مــؤتمرين استشــارييص
هــو عضــو اللجنــة المركزيــة للحــزب" (شــانغ كيــو تــاو"شــيوعيا وعل رأســهم  14منهــم 

 ــ يوليــوز 
  أفرزهــا المــؤتمر التأسيس ــ للحــزب في

  الــنق
، ومســؤول1921الشيوع  الصيني

ي"فيهـــا عـــن التنظيـــم، وهـــو كـــذلك قيـــادي ف  "ســـكريتارية منظمـــات العمـــال الصـــينييص
  غشت 

  أسسها الحزب في
أو" سياســة البــاب المســدود"، وأحد زعمــاء تيــار 1921النق

اكية كمهمــــة آنيــــة ــــ المــــؤتمر" (شــــانغ تــــاي لي"، و)تيــــار الثــــورة الشــــتق  
الــــذي شــــارك في

ــــــــ صــــــــيف   
مــــــــن الشــــــــبيبة 11، ثــــــــم )1921الثــــــــالث للمميــــــــة الشــــــــيوعية بموســــــــكو في

  
اكية، والبــــافق يــــ"الشــــتق عــــن حــــزب" شــــيو بــــاي"مــــع الشــــارة هنــــا إل حضــــور " لحزبييص

. الكيومنتانغ

ق"فويتينســــــك "لقـــــد حـــــدد الهـــــدف مـــــن المــــــؤتمر، حســـــب  ــــ تجميــــــع عمــــــال الشرــــــ ـ 
، في

يالية، كما عتر كذلك مندونر  روسيا، كل مــن  و" زينوفيــف"القص للنضال ضد المتر
عل أن المــؤتمر هــو فرصــة للتأكيــد بشــدة عل تضــامن جميــع الحركــات" ســافاروف"
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، وعل تقـــــــديم روســـــــيا المســـــــاعدة  
  تناضـــــــل مـــــــن أجـــــــل التحـــــــرر الـــــــوطني

الثوريـــــــة الـــــــنق
ي ي الثورييص جوازييص . للتر

  جـــاءت خلل المـــؤتمر والمرتبطـــة بوضـــع
ســـنحاول عـــرض مجموعـــة مـــن الفكـــار الـــنق

ي ومهــــــام البلــــــدان المســــــتعمرة والشــــــبه المســـــــتعمرة، وعل الخصــــــوص بوضــــــع الصــــــيص
ي فيها   البداية تقرير . الشيوعييص

الوضع الـــدول "حول " زينوفييف"هكذا، فقد جاء في
ق القص ــــــ ي قــــــد بــــــدأت" والشر عل ضــــــوء مــــــؤتمر واشــــــنطن، وتأكيــــــده عل أن الصــــــيص

نضال مقاومتها، وأنه عل المؤتمر تحديد الخط الــذي يجــب أن تعمــل عليــه الكــوادر
، أن" زينوفييـــف"وقــد ضح . الثوريـــة لجـــل تنظيـــم القــوى للنضـــال ي بخصــوص الصـــيص

.3الممية تفتقر للمعطيات حولها

 ــ مرحلــة الشــيوعية" زينوفييف"وفق 
  آســيا ليــس بعــد في

،4دائما، فإن تطور النضال في
 ــ مرحلــة الوطنيــة الثوريــة، حيــث أن المميــة الشــيوعية كــانت قــد اســتوعبت

بــل هــو في
  
وليتـــــــاري والنضـــــــال الـــــــوطني ـــــــ النضـــــــال التر ي أهميـــــــة(منـــــــذ البدايـــــــة أهميـــــــة العلقـــــــة بيص

  للمميــــة
، وأنــــه عل شــــعوب المســــتعمرات التكتــــل حــــول)أطروحــــات المــــؤتمر الثــــاني

 
.التحاد السوفيانق

ـــــــ الحقيقـــــــة، عنـــــــدما تفحصـــــــنا بعـــــــض وثـــــــائق المميـــــــة بهـــــــذا الشـــــــأن، وجـــــــدنا أن مجمـــــــوعــ  3  
في

ي إل حـدود ينـاير    توفرت عليهـا المميــة حــول الصـيص
، هــو جـد متــأخر عـن1922المعطيات النق

ة ـــ هـــذه الفـــتق  
  كـــانت تجـــري بهـــا في

فجـــل تلـــك المعطيـــات المتـــوفرة لـــدى المميـــة. الحـــداث الـــنق
  ل1921كــــــانت تقــــــف إل حــــــدود غشــــــت 

، أي إل حــــــدود تأســــــيس الحــــــزب الشــــــيوع  الصــــــيني
ي" ".سكريتارية منظمات العمال الصينييص
ـــــ  4  

ي في ي بالخصـــوص، المشـــاركيص ، الســـوفياتييص ي نـــود تنـــبيه القـــارئ هنـــا إل أن معظـــم الشـــيوعييص
 ـــ أرشـــيف المميـــة،" المرحلـــة الشـــيوعية"المـــؤتمر، اســـتعملوا أحيانـــا مفهـــوم 

كمـــا هـــو مســـجل في
هــا عــن مفهــوم آخــر حمــل اســم "وذلــك للشــارة إل  ي وليتاريــة، لتميتص المرحلــة"مرحلــة الثــورة التر
.والذي خصت به البلدان المستعمرة والشبه مستعمرة" الوطنية الثورية
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 ــ تنســيق النضــال التحــرري 
ليــس بعــد مــن أجــل(إن المهمة الرئيســية للمــؤتمر تتمثــل في

اكية وليتاريــــــا لوروبــــــا) الشــــــتق لشــــــعوب المســــــتعمرات وشــــــعوب آســــــيا مــــــع نضــــــال التر
وليتاريا .وأمريكا، وأن المشكلة الوطنية لن تحل إل عن طريق التر

، أكــــــد عل أن"المســــــألة الوطنيــــــة والكولونياليــــــة"، مــــــن جهتــــــه وحـــــــول "ســــــافاروف"
شـــــــعوب المســـــــتعمرات لـــــــن تســـــــتطيع الوصـــــــول للســـــــتقلل إل عـــــــن طريـــــــق النضـــــــال

وليتاريا ك مع التر يالية لن تتحطم مــن. المشتق ة من جهتها، تعلم أن المتر وهذه الختص
ق القص ه  . دون تحرر شعوب المستعمرات ، وهــو المــر"متخلفــة"إن بلدان الشر

ياليـــة وري العمـــل عل فهـــم واســـتيعاب بشـــكل. الـــذي تســـتغله المتر ـــ لهـــذا، فمـــن الضي
.مضبوط مستوى تطور المجتمع بهذه البلدان

، يقــــــول  ي ي يحتفــــــظ"ســــــافاروف"فيمــــــا يخــــــص الصــــــيص ، أن الرأســــــمال الجنــــــنر  بالصــــــيص
  أن. بالسيطرة الكاملة عل وسائل النتاج

ي لهم المصلحة في ي الصينييص وأن القطاعييص
ــ تحــالف  

  هم في
  السيطرة الجنبية النق

يبفق البلد مقسما، كما لهم المصلحة كذلك في
. معها

ي هــو   ــ الصــيص
 ــ"يجــب أن يكــون المــدخل والشــعار في

، وهــو ليــس بشــعار"تــأميم الراضي
، مثله مثل التحرر مــن الســيطرة الجنبيــة، والقضــاء ، إنما هو شعار ديمقراط  شيوع 

لهــــــــــذا بالنســــــــــبة ل. عل أمــــــــــراء الحــــــــــرب وبنــــــــــاء الجمهوريــــــــــة الديمقراطيــــــــــة الفدراليــــــــــة
 ــ نفــس الــوقت"ســافاروف"

، وفي  
وليتاريــا التحــالف مــع حركــة التحــرر الــوطني ، عل التر

  تســع إل عرقلــة وإعاقــة تطورهــا
جوازيــة المحليــة الــنق فمــن ل. عليها النضــال ضــد التر

جوازيــــة هــــو خــــائن للقضــــية الشــــيوعية، ومــــن يناضــــل ضــــد يســــاند الثــــورة الوطنيــــة التر
جوازيــــة إل وليتاريــــا الــــدفع بالتر وليتاريــــا هــــو خــــائن للقضــــية الوطنيــــة، وأنــــه عل التر التر

.الوع  بالمسألة الفلحية، علينا الدعاية لفكرة السوفييتات كأداة للسلطة
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، الــــذي قـــــدم مــــداخلته باســـــم الحركـــــة العماليــــة  ي عل(بالنســـــبة لحـــــد مــــؤتمري الصــــيص
ـــ")كيـــو تـــاو"الرجـــح، ول نجـــزم بـــذلك، كـــان هـــو   

ــ أي وجـــود لملك الراضي ، فقـــد نفـي
ي وبالنســـبة للتصـــنيع،. الكبـــار، وأكـــد عل أنـــه هنـــاك فقـــط فلحـــون صـــغار ومتوســـطيص

  
 ــــ الســــيطرة الجنبيــــة، وأن المليــــوني

عامــــل هــــم عبيـــد) مليــــون 2(فهــــو يجــــد جــــذوره في

ي طابعا رجعيا. للرأسمال الجننر  4ثم تحدث عــن حركــة . واعتتر أن لنقابات الحرفييص
ي"ماي وعن   ــ غشــت" سكرتارية منظمات العمال الصينييص

  أسســها الشــيوعيون في
النق

1921.

ـــ هــــذا المــــؤتمر، فقــــد ضح ـ 
أمــــا فيمــــا يخــــص حــــزب الكيومنتــــانغ الــــذي كــــان مشــــاركا في

ف بالطابع الديمقراط  الثوري لهذا الحزب، بما يل " سافاروف" نحن: "بعد أن اعتق
ـــــ ، ونتمني ي وريا بالصـــــيص ـــــ ا كـــــان ضي مقتنعـــــون أن هـــــذا الحـــــزب قـــــد أنجـــــز عمل ثوريـــــا كـــــبتص

 ــ المســتقبل
 ــ البلــدان المســتعمرة، يجــب... النضال جنبا إل جنــب معــه في

نقــول إنــه في
". أن تكون المرحلة الول للحركة الثورية حتما حركة وطنية ديمقراطية

ي وكوريا، عليهم إنجــاز مهمــة عظيمــة وأكــتر وليتارية للصيص ثم أضاف، أن الجماهتص التر
، عليهم ضمان التحريــر الشــامل والكامــل لبلــدانهم  

 ــ نفــس. من مهمة التحرر الوطني
في

ـــــ اســـــتقللية وســـــط  
وليتاريـــــة والشـــــبه بروليتاريـــــة التنظـــــم في الـــــوقت، عل العناض التر

  يتـــم تشـــكيلها اليـــوم كمنظمـــات نقابيـــة أو حرفيـــة. نقابـــاتهم الطبقيـــة
...فالنقابـــات الـــنق

اف بهــا مــن قبلنــا كنقابــات طبقيــة ة بالكيومنتانغ، ول يمكن العــتق   ارتباط مباشر
ه  في

وليتاريــا( وليتاريــا مــن) ... والقصــد نقابــات طبقــة التر  ــ للتر
وليســوا بــأداة للنضــال الطبفق

ــــــ نتعامــــــل معكــــــم، مناضــــــلو الكيومنتــــــانغ، كمــــــا نتعامــــــل مــــــع. أجــــــل تحررهــــــا ي لهــــــذا، حيص

ــــ  
حلفائنــــا، أصــــدقائنا ورفاقنــــا، نقــــول لكــــم علنــــا وبوضــــوح، نحــــن نســــاعد وسنســــتمر في

 
لكــن. مســاندة نضــالكم بقــدر مــا هــو يتعلــق بثــورة وطنيــة وديمقراطيــة للتحــرر الــوطني

وليتاريــا   استقللية عملنــا الشــيوع  لتنظيــم جمــاهتص التر
  نفس الوقت، سنخوض في

في
ي وليتاريــــا نفســــها، وهــــذا. والشــــبه بروليتاريــــا للصــــيص فــــالمر يتعلــــق بقضــــية جمــــاهتص التر
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وليتاريا الصينية   هذا المجــال، عل حركــة. يجب أن يقوم به العمال الصينيون، التر
في

ي دوي الميـــــولت الجذريـــــة جوازييص ـــــ اســـــتقللية عـــــن الـــــتر  
ي أن تتطـــــور في العمـــــال بالصـــــيص

جوازيـــــــة مـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى، نطلـــــــب مـــــــن هـــــــذه العناض. والتنظيمـــــــات والحـــــــزاب التر
جوازيـــــــة والعناض الديمقراطيـــــــة الجذريـــــــة أل تحـــــــاول الهيمنـــــــة عل الديمقراطيـــــــة التر
 ـــ واســتبدال

ي وكوريــا، وأل تحــاول ضفها عــن طريقهــا الحقيفق الحركـــة العماليـــة بالصـــيص
ديمقراطيــــــــة جذريــــــــة مصــــــــبوغة بــــــــألوان) أحلم(بطموحــــــــات ) أحلمهــــــــا(طموحاتهــــــــا 
.5السوفييتات

  وجههــا 
ــ هــذه الكلمــة الــنق   مــن" ســافاروف"إل هنــا تنته 

لمنــدوب الكيومنتــانغ، والــنق
ي ـــ الشـــيوعييص ي ـــ حـــزب الكيومنتـــانغ وبيص ي ـــ بيص خللهـــا تـــم وضـــع حـــدود التعامـــل السياس 

وليتاري   الديمقراط  والنضال التر
ي النضال الوطني ، أو بيص ي .الصينييص

بالمقابل، بقيت إحــدى النقــط المركزيــة عالقــة بســبب الخلف حولهــا، وه ــ المســألة
  بعــد

الزراعيــة، حيــث أبــدى منــدوب الكيومنتــانغ عل أن مســألة الصــلح الزراع ــ تــأنق
ــ أن منــدوب روســيا طــرح ي ـ حيص ـ 

تحقيــق وحــدة البلد تحــت ســلطة حكومــة وطنيــة، في
ورة البدء، ومن القاعدة، بتغيتصــ زراع ــ جــذري، وبــهــذا الصــدد ضح  ":ســافاروف"ضي

ة" من دون سلوك وموقف ملموس من المسألة الزراعيــة، لــن يمكــن للجمــاهتص الغفتصــ
ــ. والعريضة أن تنجذب وتنضم للنضال بجانبنا  

  بلورة برنامج جيد، ول يكفي
فل يكفي

ة ممــا يطلــق عليهــا بــالمتنورة وســط المجتمــع، نامــج وســط حلقــة صــغتص اح هــذا التر اقــتق
وري جعله  نامج(فمن الضي ."مطلبا ملتهبا للجماهتص العاملة) أي التر

  البلــدان 
، إل)كوريــا، اليابــان(هــذا، وقــد خلــص المــؤتمر بعــد مــداخلت مــؤتمري بــافق
  أصـــدر المـــؤتمر بعـــدها 

بيـــان المـــؤتمر الول للمنظمـــات"مجموعـــة مـــن القـــرارات الـــنق

يــ" سافاروف"للتذكتص فقط، فمضمون فكرة ــ  5  ــ أطروحــات لينيص
هنا، هو متسق مع ما جــاء في

، أنظـــــر"المســـــألة الوطنيـــــة والكولونياليـــــة"حـــــول  ـــــ ، البنـــــد الخـــــامس مـــــن النقطـــــة الحاديـــــة عشر
.الحلقة الثانية من هذا الجزء
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ق القص يـــ هـــذه القـــرارات، نجـــد القـــرار بخصـــوص". الشـــيوعية والثوريـــة للشرـــ مـــن بيص
ق القص" ــــ ــــ الشر  

بنــــاء عل التقريــــر الــــذي قــــدمه" نتائــــج مــــؤتمر واشــــنطن والوضــــع في
 ــ هــذا الموضــوع، أطروحــات "زينوفيف"

حــول" "ســافاروف"، ثم الهم بالنسبة لنــا في
ق القص ــــ ــــ الشر  

ي في ورة البحــــث عــــن العلقــــة"مهــــام الشــــيوعييص ــــ ، الــــذي أكــــد عل ضي
وليتاريــة   والثــورة التر

يــ النضــال الــوطني وبــهــذا الشــأن، أكــد. والربــط الــدقيق والســليم بيص
، هـــو النضـــال" ســـافاروف" ي ي والصـــينييص ي والكـــورييص ي اليابـــانييص عل أن مهـــام الشـــيوعييص

ي وكوريا من الستعباد الستعماري وليتاريــا اليابانيــة يجــب. من أجل تحرير الصيص فالتر
، وأن النضال القتصــادي  

  ه  عدوها الحقيفق
أن تناضل ضد الرأسمالية اليابانية النق

ـ باليابــان، هــو مــن نــوع  ـ"والسياسـ  ـ  ـ كوريــا، فالحركــة الثوريــة". بروليتــاري أورونر ـ 
أمــا في

، ي ي أن يســاندوا الــوطنييص يجــب أن يكــون لهــا طابعــا وطنيــا ثوريــا، حيــث عل الشــيوعييص
مــع التنديــد بأخطــائهم وفضــح ضــعفهم، وعليهــم، أن يجعلــوا العمــال طليعــة الحركــة
، عل الحــــزب الشــــيوع  تنظيــــم ــــ ي ي مــــن خلل التحــــالف مــــع الفلحيص الثوريــــة للــــوطنييص

، للوصـــــــول إل . الجمـــــــاهتص تحــــــت لــــــوائه ي ورة، خاصــــــة بالصــــــيص ـــــ شــــــبه"وأن هنــــــاك ضـي
وليتاريـــا وليتاريـــا الرثـــة" التر إن الســـوفييتات تشـــكل الســـلح الوحيـــد للتحـــرر مـــن". والتر

ياليــــــة والرأســــــمالية وليتاريــــــا،" ســــــافاروف"وخلــــــص . الســــــيطرة المتر إل أن هيمنــــــة التر
يــ إل وليتاريا، لن تكون ممكنة إل عندما يدفع العمــال الفلحيص وخاصة ديكتاتورية التر

ي   الصيص
.النضال، لهذا، فمن واجب الثورة تحويل البنية الزراعية في

، أي بعــد مــرور نصــف ســنة عل تأســيس الحــزب1922إل حــدود هــذا التاريــــخ، ينــاير 
  وانعقـــــــاد مـــــــؤتمره الول، وبعـــــــد انعقـــــــاد ثلث مـــــــؤتمرات للمميـــــــة

الشـــــــيوع  الصـــــــيني
ق"الشــــــيوعية الثالثــــــة، ومــــــؤتمرين ل  ــــــ وحركــــــاته ومنظمــــــاته الشــــــيوعية" شــــــعوب الشر

اف المميـــة، لـــم يحـــدد أي خـــط نظـــري وسياس ـــ لطريـــق والثوريـــة بـــدعوة وتحـــت إشرـــ
  ســميت ب 

،"المتخلفــة"الثورة بالبلدان المستعمرة والشبه المستعمرة والبلدان النق
  تــــــم تأسيســــــها بهـــــذه البلـــــدان،

حيـــــث وجــــــدت المنظمــــــات والحــــــزاب الشـــــيوعية الـــــنق
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ـ الــنق ـي ي تبنتهمــا تلــك المــؤتمرات، وهمــا أطروحــة لينيص نفســها، إجمــال، أمــام أطروحــتيص

  لــــم تختلــــف معهــــا أفكــــار 
بعــــد ذلــــك، ثــــم" ســــافاروف"وضــــعنا محاورهــــا ســــابقا، والــــنق

  دعـــت إل " ستاشـــكو"و" بيل كـــون"أطروحـــات 
ـــ الفقـــراء"الـــنق ي "ديكتاتوريـــة الفلحيص

ز ل وســـط مـــؤتمرات المميـــة ـــ لـــم تـــتر ي  ـــ حيص
، في ـــ ي وســـلطة الســـوفييتات بقيـــادة الفلحيص

ة، وبخصــــــــــــوص  المســــــــــــألة الوطنيــــــــــــة"الشــــــــــــيوعية الثالثــــــــــــة، إل حــــــــــــدود هــــــــــــذه الفــــــــــــتق
ق"، ول وســـــط مـــــؤتمري "والكولونياليـــــة  "شـــــعوب الشرــــــ

، الطروحـــــة المنشـــــفية الـــــنق
ورة الثوريــــــــة بروســــــــيا، والداعيــــــــة إل تحقيــــــــق ثــــــــورة مــــــــن النــــــــوع تبلــــــــورت خلل الســــــــتص

اكية وليتاريــــا الشــــتق جوازيــــة، تليهــــا بعــــد ذلــــك ثــــورة التر جوازي أول بقيــــادة التر كمــــا. الــــتر
ـــ نفـــس الـــوقت، وســـط تلـــك المـــؤتمرات، أطروحـــة   

اكية مهمـــة"غـــابت في الثـــورة الشـــتق
ــــ الطبقـــــة الجنينيـــــة حينهـــــا بتلـــــك البلـــــدان، ويســـــتعبد" آنيـــــة وليتاريـــــا، وهـ  بقيـــــادة التر

يـــال   الــذي كــان يســيطر بالكامـــل عل كـــل وســائل") الجنــنر ("غالبيتهــا الرأســـمال المتر
ي خلل كــل تلـــك. النتــاج بتلــك البلــدان ي الغــائبتيص ومــع ذلــك، ســنجد تلـــك الطروحــتيص

  طرحها كمــا أوردنــا
، والنق  

ي عند تأسيس الحزب الشيوع  الصيني تيص المؤتمرات، حاضي
العضــو" ل ــ هــان شــون"الكــاتب العــام للحــزب، و " شــن تــو ســيو"ذلك ســابقا، كــل مــن 

ي ــــ القيــــادة المركزيــــة للحــــزب، وهمــــا معــــا مــــن قــــادة خــــط الثــــورتيص  
المســــاعد والبــــديل في

ي  يــ كــان ")المنشــفية("المنفصــلتيص  ــ حيص
 ــ" شــانغ كيــو تــاو"، في

المســؤول عــن التنظيــم في
ـ القيــادة المركزيــة،" ليــو شــن شــينغ"القيــادة المركزيــة، و  ـ 

العضــو المســاعد والبــديل في
اكية الن"هم من قادة خط   ". (الثورة الشتق
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