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دفاتر "قوموا بالتحقيقات ول تنطقوا بالحماقات"
الجزء ن
الثان
ي

ن
الصين من التأسيس
الشيوع
الحزب
ي
ي
إل القواعد الثورية ومناطق السلطة السياسية الحمراء
الحلقة الثالثة
 9 6الم 99ؤتمر الث 99الث للممي 99ة الش 99يوعية الثالث 99ة )موس 99كو 22 ،يوني 99و  12 9يولي 99وز
 (1921و"مسألة ر
الشق"
لسـ ــنا هنـ ــا بصـ ــدد طـ ــرح تحليـ ــل لخـ ــط المميـ ــة الشـ ــيوعية ي
ف تعاطيهـ ــا مـ ــع"المسـ ــألة
ــ
الوطني ـ ــة والكولونيالي ـ ــة" ،بق ـ ــدر م ـ ــا نعم ـ ــل فق ـ ــط عل ع ـ ــرض وتق ـ ــديم ه ـ ــذا الخ ـ ــط
وتطــوراته منــذ بدايــة تبلــوره خلل المــؤتمر الثـ يـان للمميــة )أنظــر الحلقــة الثانيــة مــن
هــذا الجــزء الثـ يـان( .كــذلك نعمــل عل إبـراز مختلــف وجهــات النظــر الـ قـن كــانت تخـ قـتق
الممية ،وكذا الخلصات العامة ق
الن انتهت إليها نقاشاتها الداخليــة ،اعتمــادا ي ـف هــذا
عل وثائق الممية نفسها.
خلل المؤتمر الثالث إذن ،تم تنــاول "المســألة الوطنيــة والكولونياليــة" تحــت عنــوان
"مسألة ر
الشق" ،ودار حولها النقاش يوم  12يوليوز ،يف النقطــة التاســعة مــن جــدول
العمال.
يـ ـ
حض ه ــذا الم ــؤتمر فيم ــا يخ ــص البل ــدان المسـ ــتعمرة ،والش ــبه المس ــتعمرة و بل ــدان
رـ ـ
الشق بش ــكل ع ــام 23 ،بل ــدا وبمش ــاركة  76م ــن الم ــؤتمرين .وبالنس ــبة للص ـ ص ي
ـي ال ـ قـن
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تخصنا يف هذا الشأن ،فقد ي
حض عضوين ،الول من الحــزب الشــيوع الصـ ي
ـين الــذي
كان يف هذه ق
الفتة قيد التأسيس )يوليــوز  ،(1921وهــو "شــانغ تــاي ـل " 1وعضــو آخــر
من الشبيبة.
يف جلسة  23يونيو ،تم ص ي
تعيي عضوين من مؤتمري هذه البلدان بسكرتارية المؤتمر،
النشة الدعائيــة" :شــعوب ر ـ
وهمــا "سومياتســك" )وهــو رئيــس تحريــر ر ـ
الشق القص"
ال ـ ـ قـن يص ـ ــدرها "المكت ـ ــب ال ـ ــدعان لش ـ ــعوب ر ـ ـ
الش ق القص" ال ـ ــذي أسس ـ ــه الح ـ ــزب
الشــيوع الروس لسـ صـبتيا ب "إيركوتســك"( عــن ر ـ
الشق القص ،و "ســلطان ســادي"
ـ
عن ر
الشق المتوسط.
لــن نعــرض كــل مــا جــاء ي ـف مــداخلت المــؤتمرين ي ـف جلســة النقــاش الـ قـن جــرت ي ـف يــوم
 12يوليـ ــوز ،إل تلـ ــك المتعلقـ ــة بالمسـ ــألة الـ ـ قـن حـ ــددناها سـ ــابقا ،كـ ــون العديـ ــد مـ ــن
المداخلت كانت تخوض يف تحليل الوضع السياس العام الــذي يخــص هــذا البلــد أو
ذاك.
ما يمكن تسجيله إذن ،من خلل جلسة النقاش المخصصة ل "مســألة رـ
الشق" ،هــو
احتجــاج "روي" )الهنــد( بشــدة عل الطريق ــة الـ قـن بهــا تعامــل المــؤتمر مــع "المســألة
الوطنيــة والكولونياليــة" ،حيــث أشــار إل الهمــال الكـ صـبت لهــذه المســألة خلل النقــاش
العـ ــام )سـ ــانده ي
ف هـ ــذا المـ ــر مـ ــؤتمر جنـ ــوب إفريقيـ ــا "إيفـ ــون جـ ــونس" الـ ــذي نـ ــادى
ــ
ي
يـ ـ
اعتته ــا هام ــة وكامل ــة( .بالنس ــبة ل
بض ورة تط ــبيق أطروح ــات الم ــؤتمر الث ــان وال ـ قـن ر
"روي" دائما ،فجلسة "اللجنة الكولونيالية" ليوم  11يوليوز لم تكــن لهــا أيــة أهميــة،
ص يـ
الغربيي " تغيبــوا عــن الحضــور والمشــاركة فيهــا .كمــا أنــه خلل
حيــث أن المــؤتمرين "
 1ـ "شانغ تــاي لي" أو "زهــانغ تــاي لي" ،اشــتغل يف بدايــة  1921بمكتــب الكومنـ قـتن رـ
للشق
ـ
القص ب "إيركوتسك" ،ي
وف ماي  1921توجه إل موســكو لحضــور المــؤتمر الثــالث للمميــة
الشـ ــيوعية ،وه ــو م ــن المؤسسـ ـ ص ي
ـي الوائ ــل للشـ ــبيبة الشـ ـ قـتاكية ال ـ قـن ستسـ ــم لحق ــا بالشـ ــبيبة
الشيوعية.
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الجلس ــة تق ــرر ع ــدم ط ــرح أي قـ ـرار ،أو ح ــل أو ط ــرح نظ ــري للمس ــألة "الكولونيالي ــة"،
ليطــالب بعــدها يـ
بضورة خلــق لجنــة فعليــة وحقيقيــة ي ـ
تعن بهــذه المســألة .كمــا رفــض
المشــاركة ي ـف النقــاش بســبب الــوقت القصـ صـت الــذي خصــص لهــا .وخلــص "روي" إل
التأكيـ ــد عل أن موقـ ــف المـ ــؤتمر )الثـ ــالث( هـ ــو أسـ ــوء مـ ــن مواقـ ــف المميـ ــة الثانيـ ــة
بخصوص المسألة "الكولونيالية".
ممثــل الحــزب الشــيوع الصـ ي
المتياليــة اليابانيــة
ـين تحــدث عــن الخطــر الــذي تشــكله ر
ق
صي
الصي قد تســقط تحــت
السوفيان ،وأن
للتوليتاريا عالميا وبالنسبة للتحاد
بالنسبة ر
الســتعباد اليابـ يـان .ثــم انتقــل إل الحــديث عــن الوضــع الــداخل الصـ ي
ـين ،تحديــدا عــن
التوليتاري ــا الرث ــة" )،(lumpenproletariat
حرك ــة الطلب ــة وحرك ــة م ــا أس ــماها ب " ر
ـتي ي
وأ كـ ــد عل يـ ـ
ي
ض ورة قيـ ــادة هـ ـ ص ي
ف اتجـ ــاه أهـ ــداف صـ ــحيحة .فـ ــالفلحون
ـاتي الحركـ ـ ص ـ ـ
ي
التوليتاريا الرثة".
الفقراء بالنسبة له ،هم يمثلون القطاع الريف ل " ر
مؤتمر فرنسا )"جوليان"( ،وبعد أن شارك "روي" رأيه الحتجـ رـاج عل الطريقــة الـ قـن
بهــا تعامــل المــؤتمر الثــالث مــع المســألة "الوطنيــة والكولونياليــة" )"مســألة رـ
الشق"(،
الشق ي
قدم تحليل عن مختلف خصائص ومختلف بنيات الرأسمالية يف ر
وف الغرب،
وكذا مختلف البنيات الجتماعية يف البلدان ق
الن يسيطر عليها الستعمار .وذكر بــأنه
ي ـف كــل البلــدان المســتعمرة ،هنــاك طبقــة تنتفــع وتنتعــش مصــالحها الملموســة بســبب
صي
الملكيـ العقـ ـ ص ي
ص يـ
المتيـ ـ ص ي
تقارب ـهـ ــا مـ ــن الرأسـ ـ ص ي
ـوداليي مـ ــع
ـاريي الفيـ ـ
ـاليي :علقـ ــة
ـماليي ر
ـالتام ي
حي هنـ ــاك طبقـ ــات أخـ ــرى تشـ ــارك حتمـ ــا وبـ ـ ق ي
المتياليـ ــة ،يف ص يـ ـ
ف النضـ ــال ضـ ــد
ر
ــ
ــ
ـغتة والمثقفــون ،وه ــم مرتبط ــون بالطبقــة العاملــة ،وأ كــد
التجوازيــة الص ـ ص
المتياليــة :ر
ر
جوليان عل يضورة الوحدة يف النضال .يقــول "جوليــان" ،أن الثــورة الروســية منحــت
للث ـ ــورة ض ـ ــد الس ـ ــتعمار ه ـ ــدفا مح ـ ــددا وطرح ـ ــت الح ـ ــل ي
ف الس ـ ــوفييتات .ف ـ ــالثورة
ـــ
الشــيوعية يف ر ـ
ه ي ـض ورية لنتصــار الثــورة العالميــة ،ومــن الــواجب التنســيق
ق،
الش
ـ
ـ
بي الحرك ــة الش ــيوعية وحرك ــات المس ــتعمرات .ث ــم أش ــار إل أن قض ــايا الش ــيوعية في
ص يـ
ـ
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البل ــدان المس ــتعمرة ليس ــت بع ــد عل ج ــدول العم ــال الح ــال ،وأن القض ــية الراهن ــة
تكمن يف تكليف الحزاب الشيوعية بلعب دور الموجه للحركات الوطنية.
خــارج هــذه الجلســة ،تــم التعــاط كــذلك مــع "مســألة ر ـ
الشق" خلل النقاشــات الـ قـن
تخلل ــت الم ــؤتمر ،حي ــث ج ــاء ي ـ ـف مداخل ــة "روي" لي ــوم  24يوني ــو ،ي ـف إط ــار النق ــاش
حول الوضع القتصادي الدول الذي كان تروتســك قــد قــدم تقريـرا حــوله ي ـف يــوم 23
يونيـ ــو ،طـ ــرح يـ ـ
ض ورة تعميـ ــق تحليـ ــل القضـ ــايا القتصـ ــادية بالمسـ ــتعمرات وعلقـ ــات
ص يـ
النجلتي ،كمــا اقـ قـتح إضــافة ،ضــمن
"المراكــز" بهــا ،ودور المســتعمرات ي ـف القتصــاد
أطروحات الوضع القتصادي ،جزء حول دور المستعمرات ي ـف السياســة القتصــادية
للمتياليــة .وك ــان رد تروتس ــك مــا مفــاده أن رأســمالية المســتعمرات ،والـ قـن قــد تكــون
ر
ـتعمرة ،ه عمومـ ــا تلعـ ــب دورا صـ ــغتا وضـ ــيقا ي
محـ ــددة يف بعـ ــض البلـ ــدان المسـ ـ َ
ف
ص
د
ــ
ــ
ــ
التوليتاري ــا وح ــدها يمك ــن أن تك ــون الس ــاس ون ــواة نض ــالت
الس ــواق الدولي ــة ،.وأن ر
صي
الفلحي يف المستعمرات.
هنــاك كــذلك التقريــر الــذي قــدمه ص يـ
الروس ) ي ـف 5
ليني حــول تكتيــك الحــزب الشــيوع
ـ
يولي ــوز( ،حي ــث ج ــاء أن الثــورة يف المس ــتعمرات س ــتلعب دورا حاس ــما أ ك ـ ثـت ف ـ ث
ـأكت ي ـف
ـ
ص يـ ـ
والفلحي
ـاهت العمـ ــال
الثـ ــورة العالميـ ــة .وأنـ ــه هنـ ــاك بالفعـ ــل صـ ــعوبات ،إل أن جمـ ـ ص
بالمســتعمرات هــم ي ـف الطريــق ليصــبحوا عنضا تاريخيــا حاســما .ولمعرفــة المزيــد بهــذا
الشــأن ،يمكــن الرجــوع إل "أطروحــات حــول الوضــع الــدول ومهــام المميــة الشــيوعية
ل  4يوليوز ،وأطروحات حول تكتيك الحزب الشيوع الروس ل  12يوليــوز ،ونــداء
التوليتاري ــة ،وال ــذي م ــن خلل ــه دع ــت
اللجن ــة التنفيذي ــة للممي ــة الم ــوجه للحـ ـزاب ر
اللجنـ ــة التنفيذيـ ــة ،عل ضـ ــوء مـ ــؤتمر "بـ ــاكو" السـ ــابق ي
ف  ،1920إل عقـ ــد مـ ــؤتمر
ــ
"شعوب ر
الشق القص".
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كان هذا قبت ص ي
كت شديد ،ما جــاء حــول "مســألة رـ
الشق" خلل المــؤتمر الثــالث للمميــة،
والملح ــظ أن ــه ل ــم تك ــن هن ــاك خلص ــات رس ــمية بش ــأن ه ــذه المس ــألة ،أو تط ــوير ،أو
الن تبناها المؤتمر ي
تعميق للطروحات اللينينية السابقة ق
الثان للممية حولها.
قبــل انعقــاد مــؤتمر "شــعوب ر ـ
الشق القص" الــذي دعــت اللجنــة التنفيذيــة للمميــة
إل عق ــده ،ت ــم تش ــكيل خلل جلس ــتها ل  25دجن ـ رـت ) ،(1921لجن ــة لج ــل "م ــؤتمر
ر
وه تتكــون مــن "ســافاروف"" ،راديــك" ،تريليسـ صـت" و "زينوفيــف"،
شعوب الشق" ،ـ
وه اللجنة ق
تغيت يوم  10يناير  ،1922حيث نجد كل من
الن سيطرأ عل تشكيلتها ص
"بران ــدلر"" ،بيل ك ــون"" ،جورالس ــك" إل ج ــانب "زينوفي ــف" و "س ــافاروف" ال ــذي
كلف رسميا من طرف اللجنة التنفيذية للممية يف جلسة  10أكتوبر  1921بمســألة
رـ
الشق المتوســط وآســيا الوســط )تــم تعــويض كــل مــن"راديــك" و "تريليس ـ صـت" ،هــذا
الخت كان قد كلف ســابقا خلل جلســة اللجنــة التنفيذيــة ل  19يوليــوز  1921ص ـ
بتهن
ص
تقرير كتان يتعلق ر
بالشق القص وبكيفية تنظيمه(.
ر
 9 7المؤتمر الول للمنظم99ات الش99يوعية والثوري99ة ر9
للشق القص) 2موس99كو ،ين99اير
(1922
لقد جاء مؤتمر "المنظمات الشيوعية والثوريــة رـ
للشق القص" الــذي نــادى المــؤتمر
الثــالث للممي ــة الشــيوعية ي ـ
بض ورة عق ــده ،ســنة ونص ــف بعــد الطروح ــات اللينيني ــة
ق
الن تبناها المؤتمر الثـ يـان للمميــة حــول "المســألة الوطنيــة والكولونياليــة" )بالضــافة
طبعا لطروحات "روي"( ،وكذلك بعــد الطروحــات الـ قـن تمــت بلورتهــا وتبنيهــا خلل
"المــؤتمر الول لشــعوب ر ـ
الشق" يف "بــاكو" ص ي ـ
ـتنت ) 1920انظــر الحلقــة
بي  1و  8شـ ر
ـ
الثانية من هذا الجزء( .ومع ذلك سنلحظ أنه بعد كل هذا ،لــم تحســم هــذه المسـألة
ي
اللمان ،وقد ســم أحيانــا ب "المــؤتمر الول لعمــال
 2ـ حمل المؤتمر هذا السم يف الرشيف
الشق" ،أو "مؤتمر المنظمــات الثوريــة رـ
الشق القص" ،أو "مؤتمر شعوب ر
ر
للشق القص" أو
كما جاء يف أرشيف الممية بالفرنسية اسم "مؤتمر ثوار ر
الشق القص".
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وســط مختلــف القــوى والحـزاب الشــيوعية ،بــل اســتمرت موضــوع جــدال واختلف،
خصوصـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــع تطـ ـ ـ ــور الضاعات الوطنيـ ـ ـ ــة والطبقيـ ـ ـ ــة ي
فـ ـ المسـ ـ ـ ــتعمرات وشـ ـ ـ ــبه
ــ
المســتعمرات ،ومــع التقــدم ي ـف عمليــة بنــاء الحـزاب الشــيوعية بهــذه البلــدان .كمــا أنــه
اتيج ل "مســألة ر ـ
الشق" ي ـف المــؤتمر
لــم يتــم تحديــد أي خــط نظــري،
سياس و اسـ قـت ر
ـ
الثــالث للمميــة ،والــذي قــد ترتكــز عليــه هــذه القــوى والح ـزاب الشــيوعية ي ـف نضــالها
ـذكت ،فق ــد ك ــانت هن ــاك الموض ــوعات ال ـ قـن تبناه ــا م ــؤتمر "ب ــاكو"
به ــذه البل ــدان .وللت ـ ص
"لشعوب ر
شتنت  ،1920بالجماع ،ق
والن نجد مــن بينهــا موضــوعات "بيل
الشق" يف
ر
ك ـ ــون" ال ـ ـ ق
ه العنض الس ـ ــائد والقائ ـ ــد ل
ـة
ـ
ـ
ي
الفلح
ـة
ـ
ـ
ق
الطب
ـون
ـ
ـ
ك
ت
أن
إل
ـت
ـ
ـ
ع
د
ـن
ــ ـ
الفلحي الفقـراء"( ،وأنــه ليــس يـ
"ســوفييتات شــعوب رـ
ص يـ
بالضورة
الشق" )"ديكتاتوريــة
التجوازي ــة .ونج ــد ك ــذلك موض ــوعات
له ــذه الش ــعوب الم ــرور بمرحل ــة الديمقراطي ــة ر
ص يـ
الفلحي إل الطاحــة بــالحكم الســتبدادي والســتيلء
"ستاشــكو" الـ قـن دعــت طبقــة
صي
الفلحي.
عل الحكم ووضعه بيد سوفييتات
وقبـ ــل هـ ــذه الموضـ ــوعات الـ ـ قـن تـ ــم تبنيهـ ــا بالجم ــاع ،كـ ــانت هنـ ــاك الطروحـ ــات الـ ـ قـن
بلورها ص ي
ليني وتبنتها الممية الشيوعية يف مؤتمرهــا الثـ يـان ،والـ قـن يمكــن تلخيصــها بكــل
تر ص ي
كت فيما يل:
ـ ـ التأكيد عل الرتباط الوثيق ص ي
بي روسيا السوفياتية وجميع حركات التحرر الوطنية.
ـ ـ دع ــوة ك ــل الحـ ـزاب الش ــيوعية ي
ف الع ــالم إل ال ــدعم النش ــيط لك ــل حرك ــات التح ــرر
ــ
الثورية ،وأن شكل هذا الدعم يحدده الحزب الشيوع ،إن وجد طبعا ،بهذا البلد.
ص يـ
صي
الملكي وضــد كــل بقايــا القطاعيــة ،وإعطــاء
الفلحي ضد
ـ ـ يضورة مساعدة حركات
تلك الحركات طابعا ث
أكت ثورية.
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ـ التحالف رـ
التجوازيــة الثوريــة :عقــد تحالفــات مؤقتــة
المشوط والمــؤقت مــع حركــات ر
جوازيي الث ـ ص ي
صي
م ــع ال ــديمقر ص ي
ـوريي للبل ــدان المس ــتعمرة والبل ــدان "المتخلف ــة"،
اطيي ال ـ رـت
التوليتاريــا،
لكن من دون اندماج معهم ،والحفاظ بشكل حازم عل استقللية حركــة ر
ي
ق
الجنين.
الختة يف شكلها
حن وإن كانت هذه
ص
بالنسبة لهذا المــؤتمر ،مــؤتمر "المنظمــات الشــيوعية والثوريــة رـ
للشق القص" الــذي
وأشفت عليه الممية الشيوعية الثالثة ،فقد ي
دعت إليه ،ر
حضته  30منظمة ،شارك
م ــن خللهـ ــا  127مـ ــؤتمرا ،منهـ ــم الش ــيوعيون ،و "اللحزبي ــون" وم ــؤتمري الحركـ ــات
ـويي والش ــبيبات .وبالنس ــبة لممثل الص ـ ص ي
الوطني ــة والفوض ـ ص ي
ـي موض ــوع ه ــذه المقال ــة،
ـ
فق ــد يـ ـ
حضت منظم ــات وتي ــارات مختلف ــة ،منه ــا الش ـ قـتاكيون والوطني ــون الثوري ــون،
والكيومنت ــانغ ،وعص ــبة النس ــاء ،والش ــيوعيون والحرك ــة العمالي ــة ،...حي ــث ك ــان ع ــدد
ـي إجمــال هــو  37مــؤتمرا دائمــا )بالضــافة إل  5مــؤتمرين استشـ ص ي
مــؤتمري الصـ ص ي
ـاريي(،
منهــم  14شــيوعيا وعل رأســهم "شــانغ كيــو تــاو" )هــو عضــو اللجنــة المركزيــة للحــزب
ي
التأسيس للحــزب ي ـف يوليــوز  ،1921ومســؤول
الصين الـ قـن أفرزهــا المــؤتمر
الشيوع
ـ
فيهــا عــن التنظيــم ،وهــو كــذلك قيــادي ف "ســكريتارية منظمــات العمــال الصـ ص ي
ـينيي"
ق
الن أسسها الحزب يف غشت  ،1921وأحد زعمــاء تيــار "سياســة البــاب المســدود" أو
تي ــار الث ــورة الش ـ قـتاكية كمهم ــة آني ــة( ،و"ش ــانغ ت ــاي لي" )ال ــذي ش ــارك ي ـ ـف الم ــؤتمر
الثـ ـ ــالث للمميـ ـ ــة الشـ ـ ــيوعية بموسـ ـ ــكو ي
فـ صـ ـ ــيف  ،(1921ثـ ـ ــم  11مـ ـ ــن الشـ ـ ــبيبة
ــ
الش ـ قـتاكية ،والب ـ ق
ص يـ ـ
لحزبيي " م ــع الش ــارة هن ــا إل حض ــور "ش ــيو ب ــاي" ع ــن ح ــزب
ـاف "
الكيومنتانغ.
لقـ ــد حـ ــدد الهـ ــدف مـ ــن المـ ــؤتمر ،حسـ ــب "فويتينسـ ــك" ،يف تجميـ ــع عمـ ــال ر ـ ـ
الش ق
ــ
مندون روسيا ،كل مــن "زينوفيــف" و
عت كذلك
المتيالية ،كما ر
القص للنضال ضد ر
ر
"ســافاروف" عل أن المــؤتمر هــو فرصــة للتأكيــد بشــدة عل تضــامن جميــع الحركــات
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الثوري ـ ــة ال ـ ـ قـن تناض ـ ــل م ـ ــن أج ـ ــل التح ـ ــرر ال ـ ـ ي
ـوطن ،وعل تق ـ ــديم روس ـ ــيا المس ـ ــاعدة
صي
صي
الثوريي.
جوازيي
للت
ر
ســنحاول عــرض مجموعــة مــن الفكــار الـ قـن جــاءت خلل المــؤتمر والمرتبطــة بوضــع
البل ـ ــدان المس ـ ــتعمرة والش ـ ــبه المس ـ ــتعمرة ،وعل الخص ـ ــوص بوض ـ ــع الص ـ ـ ص ي
ـي ومه ـ ــام
صي
الشيوعيي فيها .هكذا ،فقد جاء يف البداية تقرير "زينوفييف" حول "الوضع الــدول
رــ
والش ق القص" عل ضـ ــوء مـ ــؤتمر واشـ ــنطن ،وتأكيـ ــده عل أن الصـ ـ ص ي
ـي قـ ــد بـ ــدأت
نضال مقاومتها ،وأنه عل المؤتمر تحديد الخط الــذي يجــب أن تعمــل عليــه الكــوادر
الثوريــة لجــل تنظيــم القــوى للنضــال .وقــد ضح "زينوفييــف" بخصــوص الصـ ص ي
ـي ،أن
الممية تفتقر للمعطيات حولها.3
وفق "زينوفييف" دائما ،فإن تطور النضال يف آســيا ليــس بعــد ي ـف مرحلــة الشــيوعية،4
بــل هــو ي ـف مرحلــة الوطنيــة الثوريــة ،حيــث أن المميــة الشــيوعية كــانت قــد اســتوعبت
التوليت ـ ــاري والنض ـ ــال ال ـ ـ ي
من ـ ــذ البداي ـ ــة أهمي ـ ــة العلق ـ ــة ص يـ ـ
ـوطن )أهمي ـ ــة
بيـ النض ـ ــال ر
أطروح ــات الم ــؤتمر الث ـ يـان للممي ــة( ،وأن ــه عل ش ــعوب المس ــتعمرات التكت ــل ح ــول
ق
السوفيان.
التحاد

 3ـ ي
ف الحقيق ـ ــة ،عن ـ ــدما تفحص ـ ــنا بع ـ ــض وث ـ ــائق الممي ـ ــة به ـ ــذا الش ـ ــأن ،وج ـ ــدنا أن مجم ـ ــوع
ــ
ق
ي
المعطيات الن توفرت عليهـا المميــة حــول الص صـي إل حـدود ينـاير  ،1922هــو جـد متــأخر عـن
الحــداث الـ قـن كــانت تجــري بهــا ي ـف هــذه الفـ قـتة .فجــل تلــك المعطيــات المتــوفرة لــدى المميــة
كـ ــانت تقـ ــف إل حـ ــدود غشـ ــت  ،1921أي إل حـ ــدود تأسـ ــيس الحـ ــزب الشـ ــيوع الصـ ـ ي
ـين ل
صي
الصينيي".
"سكريتارية منظمات العمال
كي في
ي
صي
صي
ـيوعيي ،السـ
 4ـ نــود تنــبيه القــارئ هنــا إل أن معظــم الشـ
ـوفياتيي بالخصـ يـوص ،المشــار ص ـ
المــؤتمر ،اســتعملوا أحيانــا مفهــوم "المرحلــة الشــيوعية" كمــا هــو مســجل ـف أرشــيف المميــة،
صي
لتميتهــا عــن مفهــوم آخــر حمــل اســم "المرحلــة
التوليتاريــة،
وذلــك للشــارة إل "مرحلــة الثــورة ر
الوطنية الثورية" والذي خصت به البلدان المستعمرة والشبه مستعمرة.
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إن المهمة الرئيســية للمــؤتمر تتمثــل ي ـف تنســيق النضــال التحــرري )ليــس بعــد مــن أجــل
ق
التوليتاريـ ــا لوروبـ ــا
الشـ ــتاكية( لشـ ــعوب المسـ ــتعمرات وشـ ــعوب آسـ ــيا مـ ــع نضـ ــال ر
التوليتاريا.
وأمريكا ،وأن المشكلة الوطنية لن تحل إل عن طريق ر
"س ـ ــافاروف" ،م ـ ــن جهت ـ ــه وح ـ ــول "المس ـ ــألة الوطني ـ ــة والكولونيالي ـ ــة" ،أ ك ـ ــد عل أن
ش ـ ــعوب المس ـ ــتعمرات ل ـ ــن تس ـ ــتطيع الوص ـ ــول للس ـ ــتقلل إل ع ـ ــن طري ـ ــق النض ـ ــال
ق
المتيالية لن تتحطم مــن
التوليتاريا .وهذه
الختة من جهتها ،تعلم أن ر
ص
المشتك مع ر
دون تحرر شعوب المستعمرات .إن بلدان ر
الشق القص ه "متخلفــة" ،وهــو المــر
المتيالي ــة .له ــذا ،فم ــن ي ـ
الض وري العم ــل عل فه ــم واس ــتيعاب بش ــكل
ال ــذي تس ــتغله ر
مضبوط مستوى تطور المجتمع بهذه البلدان.
ـي ،يق ـ ــول "س ـ ــافاروف" ،أن الرأس ـ ــمال الجن ـ ـ رـن بالص ـ ـ ص ي
فيم ـ ــا يخ ـ ــص الص ـ ـ ص ي
ـي يحتف ـ ــظ
صي
صي
الصينيي لهم المصلحة يف أن
القطاعيي
بالسيطرة الكاملة عل وسائل النتاج .وأن
ق
يبف البلد مقسما ،كما لهم المصلحة كذلك يف السيطرة الجنبية ق
الن هم ي ـف تحــالف
معها.
ـي هــو "تــأميم الر ي
يجــب أن يكــون المــدخل والشــعار يف الصـ ص ي
اض " ،وهــو ليــس بشــعار
ـ
ـ
شيوع ،إنما هو شعار ديمقراط ،مثله مثل التحرر مــن الســيطرة الجنبيــة ،والقضــاء
عل أمـ ـ ـ ـراء الح ـ ـ ــرب وبن ـ ـ ــاء الجمهوري ـ ـ ــة الديمقراطي ـ ـ ــة الفدرالي ـ ـ ــة .له ـ ـ ــذا بالنس ـ ـ ــبة ل
ـوطن ،ي
التوليتاريــا التحــالف مــع حركــة التحــرر الـ ي
وف نفــس الــوقت
"ســافاروف" ،عل ر
ـ
التجوازيــة المحليــة الـ قـن تســع إل عرقلــة وإعاقــة تطورهــا .فمــن ل
عليها النضــال ضــد ر
التجوازي ــة ه ــو خ ــائن للقض ــية الش ــيوعية ،وم ــن يناض ــل ض ــد
يس ــاند الث ــورة الوطني ــة ر
بالتجوازي ــة إل
التوليتاري ــا ال ــدفع ر
التوليتاري ــا ه ــو خ ــائن للقض ــية الوطني ــة ،وأن ــه عل ر
ر
الوع بالمسألة الفلحية ،علينا الدعاية لفكرة السوفييتات كأداة للسلطة.
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بالنس ــبة لح ــد م ــؤتمري الص ـ ص ي
ـي ،ال ــذي ق ــدم م ــداخلته باس ــم الحرك ــة العمالي ــة )عل
الرج ــح ،ول نجــزم ب ــذلك ،ك ــان ه ــو "كي ــو ت ــاو"( ،فق ــد ي ـ
نف أي وجــود لملك الر ي
اض
ـ
الكب ــار ،وأ ك ــد عل أن ــه هن ــاك فق ــط فلح ــون ص ــغار ومتوس ـ ص ي
ـطي .وبالنس ــبة للتص ــنيع،
فه ــو يج ــد ج ــذوره يف الس ــيطرة الجنبي ــة ،وأن الملي ـ ي
ـون ) 2ملي ــون( عام ــل ه ــم عبي ــد
ـ
صي
الحرفيي طابعا رجعيا .ثم تحدث عــن حركــة 4
واعتت أن لنقابات
الجنن.
للرأسمال
ر
ر
الصينيي" ق
صي
الن أسســها الشــيوعيون ي ـف غشــت
ماي وعن "سكرتارية منظمات العمال
.1921
أم ــا فيم ــا يخ ــص ح ــزب الكيومنت ــانغ ال ــذي ك ــان مش ــاركا ي
ف ه ــذا الم ــؤتمر ،فق ــد ضح
ــ
"سافاروف" بعد أن ق
اعتف بالطابع الديمقراط الثوري لهذا الحزب ،بما يل" :نحن
مقتنع ــون أن هـ ــذا الحـ ــزب قـ ــد أنجـ ــز عمل ثوريـ ــا ك ـ صـبتا ك ــان يـ ـ
يـ ـ
ض وريا بالصـ ـ ص ي
ونتمن
ـي،
النضال جنبا إل جنــب معــه ي ـف المســتقبل ...نقــول إنــه ي ـف البلــدان المســتعمرة ،يجــب
أن تكون المرحلة الول للحركة الثورية حتما حركة وطنية ديمقراطية".
صي
للصي وكوريا ،عليهم إنجــاز مهمــة عظيمــة وأ كـ رـت
التوليتارية
ثم أضاف ،أن
الجماهت ر
ص
ي
الوطن ،عليهم ضمان التحريــر الشــامل والكامــل لبلــدانهم .ي ـف نفــس
من مهمة التحرر
الـ ــوقت ،عل العناض التوليتاريـ ــة والشـ ــبه بروليتاريـ ــة التنظـ ــم ي
ف اسـ ــتقللية وسـ ــط
ر
ــ
نقابــاتهم الطبقيــة .فالنقابــات الـ قـن يتــم تشــكيلها اليــوم كمنظمــات نقابيــة أو حرفيــة...
ه يف ارتباط ر
مباشة بالكيومنتانغ ،ول يمكن العـ قـتاف بهــا مــن قبلنــا كنقابــات طبقيــة
ق
للتوليتاريــا مــن
التوليتاريــا(  ...وليســوا بــأداة للنضــال
الطبف ر
)والقصــد نقابــات طبقــة ر
ـ
أجـ ــل تحررهـ ــا .لهـ ــذا ،ص ي ـ ـ
حي نتعامـ ــل معكـ ــم ،مناضـ ــلو الكيومنتـ ــانغ ،كمـ ــا نتعامـ ــل مـ ــع
حلفائن ــا ،أص ــدقائنا ورفاقن ــا ،نق ــول لك ــم علن ــا وبوض ــوح ،نح ــن نس ــاعد وسنس ــتمر ي ـ ـف
مســاندة نضــالكم بقــدر مــا هــو يتعلــق بثــورة وطنيــة وديمقراطيــة للتحــرر الـ ي
ـوطن .لكــن
ي
ي
التوليتاريــا
ـاهت ر
ف نفس الوقت ،سنخوض ف استقللية عملنــا الشــيوع لتنظيــم جمـ ص
والش ــبه بروليتاري ــا للص ـ ص ي
التوليتاري ــا نفس ــها ،وه ــذا
ـاهت ر
ـي .ف ــالمر يتعل ــق بقض ــية جم ـ ص
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التوليتاريا الصينية .يف هذا المجــال ،عل حركــة
يجب أن يقوم به العمال الصينيون ،ر
ـي أن تتطـ ــور ي
صي
العم ــال بالصـ ـ ص ي
جوازيي دوي المي ــولت الجذريـ ــة
ف اسـ ــتقللية عـ ــن الـ ـ رـت
ــ
التجوازي ـ ــة .م ـ ــن جه ـ ــة أخ ـ ــرى ،نطل ـ ــب م ـ ــن ه ـ ــذه العناض
والتنظيم ـ ــات والحـ ـ ـزاب ر
التجوازي ـ ــة والعناض الديمقراطي ـ ــة الجذري ـ ــة أل تح ـ ــاول الهيمن ـ ــة عل
الديمقراطي ـ ــة ر
ق
الحركــة العماليــة بالصـ ص ي
الحقيف واســتبدال
ـي وكوريــا ،وأل تحــاول ضفها عــن طريقهــا
ـ
طموحاتهـ ـ ــا )أحلمهـ ـ ــا( بطموحـ ـ ــات )أحلم( ديمقراطيـ ـ ــة جذريـ ـ ــة مصـ ـ ــبوغة بـ ـ ــألوان
السوفييتات.5
تنته هــذه الكلمــة الـ قـن وجههــا "ســافاروف" لمنــدوب الكيومنتــانغ ،والـ قـن مــن
إل هنــا
ـ
صي
بي ح ــزب الكيومنت ــانغ ص ي ـ
خلله ــا ت ــم وض ــع ح ــدود التعامــل السياس ص ي ـ
ـيوعيي
وبي الش ـ
ـ
ي
الصينيي ،أو ص ي
صي
التوليتاري.
بي النضال
الوطن الديمقراط والنضال ر
وه المســألة
بالمقابل ،بقيت إحــدى النقــط المركزيــة عالقــة بســبب الخلف حولهــا ،ـ
اع تـ قـأن بعــد
الزراعيــة ،حيــث أبــدى منــدوب الكيومنتــانغ عل أن مســألة الصــلح الزر ـ
تحقيــق وحــدة البلد تحــت ســلطة حكومــة وطنيــة ،يف ص ي ـ
حي أن منــدوب روســيا طــرح
ـ
اع جــذري ،وب ـهــذا الصــدد ضح "ســافاروف":
يضورة البدء ،ومن القاعدة،
صـ
بتغيت زر ـ
الغفتة
ـاهت
صـ
"من دون سلوك وموقف ملموس من المسألة الزراعيــة ،لــن يمكــن للجمـ ص
يكف بلورة برنامج جيد ،ول ي
والعريضة أن تنجذب وتنضم للنضال بجانبنا .فل ي
يكف
ـ
ق
ـغتة ممــا يطلــق عليهــا بــالمتنورة وســط المجتمــع،
التنامــج وســط حلقــة صـ ص
اقــتاح هــذا ر
فمن ي
للجماهت العاملة".
التنامج( مطلبا ملتهبا
ص
الضوري جعله )أي ر
هــذا ،وقــد خلــص المــؤتمر بعــد مــداخلت مــؤتمري بـ قـاف البلــدان )كوريــا ،اليابــان( ،إل
مجموعــة مــن الق ـرارات الـ قـن أصــدر المــؤتمر بعــدها "بيــان المــؤتمر الول للمنظمــات
للتذكت فقط ،فمضمون فكرة "سافاروف" هنا ،هو متسق مع ما جــاء يف أطروحــات ص يـ
ليني
5ـ
ص
ـ
حـ ــول "المسـ ــألة الوطنيـ ــة والكولونياليـ ــة" ،البنـ ــد الخـ ــامس مـ ــن النقطـ ــة الحاديـ ــة ر ـ ـ
عش  ،أنظـ ــر
الحلقة الثانية من هذا الجزء.
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الشــيوعية والثوريــة ر ـ
للشق القص" .مــن ص ي ـ
بي هــذه الق ـرارات ،نجــد الق ـرار بخصــوص
"نتائ ــج م ــؤتمر واش ــنطن والوض ــع يف رـ ـ
الشق القص" بن ــاء عل التقري ــر ال ــذي ق ــدمه
ــ
"زينوفيف" ،ثم الهم بالنسبة لنــا ي ـف هــذا الموضــوع ،أطروحــات "ســافاروف" "حــول
الشق القص" ،ال ــذي أ ك ــد عل يـ ـ
ـيوعيي يف رـ ـ
ي
ض ورة البح ــث ع ــن العلق ــة
مه ــام الش ـ
ص ــ
بي النضــال الـ ي
والربــط الــدقيق والســليم ص يـ
التوليتاريــة .وب ـهــذا الشــأن ،أ كــد
ـوطن والثــورة ر
ـوريي والصـ ص ي
ـانيي والكـ ص ي
ـيوعيي الياب ـ ص ي
صي
ـينيي ،ه ــو النض ــال
"ســافاروف" عل أن مهــام الشـ
من أجل تحرير ص ي
فالتوليتاريــا اليابانيــة يجــب
الصي وكوريا من الستعباد الستعماري .ر
ق
أن تناضل ضد الرأسمالية اليابانية ق
الحقيف ،وأن النضال القتصــادي
الن ه عدوها
أورون " .أمــا ي ـف كوريــا ،فالحركــة الثوريــة
والسياس باليابــان ،هــو مــن نــوع "بروليتــاري
رـ
ـ
صي
صي
ـوطنيي،
ـيوعيي أن يســاندوا الـ
يجــب أن يكــون لهــا طابعــا وطنيــا ثوريــا ،حيــث عل الشـ
مــع التنديــد بأخطــائهم وفضــح ضــعفهم ،وعليهــم ،أن يجعلــوا العمــال طليعــة الحركــة
ص يـ ـ
صي
الفلحي  ،عل الح ــزب الش ــيوع تنظي ــم
ـوطنيي م ــن خلل التح ــالف م ــع
الثوري ــة لل ـ
ـاهت تح ـ ــت ل ـ ــوائه .وأن هن ـ ــاك ي ـ ـ
ض ورة ،خاص ـ ــة بالص ـ ـ ص ي
ـي ،للوص ـ ــول إل "ش ـ ــبه
الجم ـ ـ ص
والتوليتاريــا الرثــة" .إن الســوفييتات تشــكل الســلح الوحيــد للتحــرر مــن
التوليتاريــا" ر
ر
التوليتاريـ ــا،
المتياليـ ــة والرأسـ ــمالية .وخلـ ــص "سـ ــافاروف" إل أن هيمنـ ــة ر
السـ ــيطرة ر
ص يـ
الفلحي إل
التوليتاريا ،لن تكون ممكنة إل عندما يدفع العمــال
وخاصة ديكتاتورية ر
صي
الصي.
النضال ،لهذا ،فمن واجب الثورة تحويل البنية الزراعية يف
إل حــدود هــذا التاري ــخ ،ينــاير  ،1922أي بعــد مــرور نصــف ســنة عل تأســيس الحــزب
الش ـ ــيوع الص ـ ـ ي
ـين وانعق ـ ــاد م ـ ــؤتمره الول ،وبع ـ ــد انعق ـ ــاد ثلث م ـ ــؤتمرات للممي ـ ــة
الشـ ــيوعية الثالثـ ــة ،ومـ ــؤتمرين ل "شـ ــعوب ر ـ ـ
الش ق" وحركـ ــاته ومنظمـ ــاته الشـ ــيوعية
والثوريــة بــدعوة وتحــت ر ـ
وسياس لطريــق
ـري
ـ
ظ
ن
ـط
ـ
خ
أي
ـدد
ـ
ح
ي
ـم
ـ
ل
ـة،
ـ
ي
المم
اف
إش
ـ
الثورة بالبلدان المستعمرة والشبه المستعمرة والبلدان ق
الن ســميت ب "المتخلفــة"،
حيـ ــث وجـ ــدت المنظمـ ــات والح ـ ـزاب الشـ ــيوعية الـ ـ قـن تـ ــم تأسيسـ ــها بهـ ــذه البلـ ــدان،
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ـتي تبنتهمــا تلــك المــؤتمرات ،وهمــا أطروحــة ص ي ـ
نفســها ،إجمــال ،أمــام أطروحـ ص ي
ليني الـ قـن
وض ــعنا محاوره ــا س ــابقا ،وال ـ قـن ل ــم تختل ــف معه ــا أفك ــار "س ــافاروف" بع ــد ذل ــك ،ث ــم
ص يـ
الفلحي الفق ـراء"
أطروح ــات "بيل ك ــون" و"ستاش ــكو" ال ـ قـن دع ــت إل "ديكتاتوري ــة
الفلحي  ،يف ص ي ـ
ص يـ
حي لــم تـ رـتز ل وســط مــؤتمرات المميــة
وســلطة الســوفييتات بقيــادة
ـ
الشـ ـ ـ ــيوعية الثالثـ ـ ـ ــة ،إل حـ ـ ـ ــدود هـ ـ ـ ــذه الف ـ ـ ـ ـ قـتة ،وبخصـ ـ ـ ــوص "المسـ ـ ـ ــألة الوطنيـ ـ ـ ــة
والكولونياليـ ــة" ،ول وسـ ــط مـ ــؤتمري "شـ ــعوب ر ـ ـ
الش ق" ،الطروحـ ــة المنشـ ــفية الـ ـ قـن
تبلـ ـ ــورت خلل السـ ـ ـ صـتورة الثوريـ ـ ــة بروسـ ـ ــيا ،والداعيـ ـ ــة إل تحقيـ ـ ــق ثـ ـ ــورة مـ ـ ــن النـ ـ ــوع
التوليتاري ــا الش ـ قـتاكية .كم ــا
التجوازي ــة ،تليه ــا بع ــد ذل ــك ث ــورة ر
ال ـ رـتجوازي أول بقي ــادة ر
غــابت ي ـف نفــس الــوقت ،وســط تلــك المــؤتمرات ،أطروحــة "الثــورة الشـ قـتاكية مهمــة
وه الطبقـ ــة الجنينيـ ــة حينهـ ــا بتلـ ــك البلـ ــدان ،ويسـ ــتعبد
آنيـ ــة" بقيـ ــادة ر
التوليتاريـ ــا ،ـ ـ
المتيــال )"الجنـ رـن"( الــذي كــان يســيطر بالكامــل عل كــل وســائل
غالبيتهــا الرأســمال ر
ـتي الغـ ص ي
النتــاج بتلــك البلــدان .ومــع ذلــك ،ســنجد تلــك الطروحـ ص ي
ـائبتي خلل كــل تلــك
المؤتمرات ،ي
الصين ،ق
ي
حاض ص ي
والن طرحها كمــا أوردنــا
تي عند تأسيس الحزب الشيوع
ذلك ســابقا ،كــل مــن "شــن تــو ســيو" الكــاتب العــام للحــزب ،و " ـل هــان شــون" العضــو
المس ــاعد والب ــديل يف القي ــادة المركزي ــة للح ــزب ،وهم ــا مع ــا م ــن ق ــادة خ ــط الث ـ ص ي
ـورتي
ــ
حي كــان "شــانغ كيــو تــاو" المســؤول عــن التنظيــم في
ي
ـلتي )"المنشــفية"( ،ف ص يـ
المنفصـ ص ي
ـ
ـ
القيــادة المركزيــة ،و "ليــو شــن شــينغ" العضــو المســاعد والبــديل ي ـف القيــادة المركزيــة،
الشتاكية الن") .يتبع بحلقة رابعة  /الجزء ي
ق
الثان(
هم من قادة خط "الثورة

حمو العبيوي
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