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، التأسيس والنطلقة 3 ي
%%% الحزب الشيوعي الصينن

ـــــ بدايـــــة شـــــهر  
  في

ـــــ للحـــــزب الشـــــيوع  الصـــــيني انطلـــــق عقـــــد المـــــؤتمر الول التأسيس 
ـــ"بشــــنغهاي، بمنطقــــة ) 1921(يوليــــوز  ، حيــــث أقــــام المــــؤتمرون"النفــــوذ الفرنسـ 

ل يعود ل  ي ي جرت أشغال المؤتمر بمني   حيح
ل  هــان"بمدرسة غنح مأهولة للبنات، في

ــ علــم بإمكانيــة". شــون ي ا لمكــان انعقــاده حيح ــ وقــد عــرف هــذا المــؤتمر انقطاعــا وتغينح
  
ة في ، ليتم استكمال أشغاله عل بحنح ". كيا هسينغ"تدخل الجهاز البوليس 

  اثنا عشر عضــوا
، هــم1حضي هذا المؤتمر الول التأسيس  للحزب الشيوع  الصيني

إقليميــة/ عضــوا ينتمــون بــدورهم إل ســبع مجموعــات مناطقيــة  57منــدوبون عــن 
، ووهـــــــان، تســـــــينان ( ـــــــ ي ومـــــــن بعـــــــض) محافظـــــــة شـــــــانتونغ(كـــــــانتون، شـــــــنغهاي، بكيح

ي المؤتمرين ماو تس  تونــغ  قية، وكان من بيح 28عمــره حينهــا (المناطق الجبلية الشر
ـــ توجـــد" (شانغســـا"الـــذي مثـــل فيهـــا مجموعـــة ) ســـنة عاصـــمة منطقـــة هونـــان، وه 

). مركز تواجد حزب الكيومنتانغ" قوانغ قونغ"وشمال " ووهان"جنوب 

ة   نظر عارضتها الغلبية الحاضي
، برزت وجهني .خلل هذا المؤتمر الول التأسيس 

عية"وباختصار، فوجهة النظر الول طرحها ما أطلق عليه بأنصــار  الماركســية الشرــ
البـدلء/ وهــو أحــد العضـاء الثلث النــواب " (ل ــ هــان شـون"، يمثلهــم "القانونيــة/ 

ــ   ســيفرزها هــذا المــؤتمر التأسيس 
وا أن)لعضــاء القيــادة المركزيــة الــني ، حيــث اعتــنر

يجــــب أن يتــــم عــــن طريــــق الصــــحافة) الماركســــية(الدعايــــة لليديولوجيــــة الجديــــدة 
  أكــنر منــه مــن العمــل الثــوري 

لمــاني عــرف(وبــوجه مكشــوف، وعــن طريــق العمــل النر
ي"هذا التيار بخط  ، ثـورة برجوازيــة بقيــادة الكيومنتــانغ،" نظرية الثورتيح ي المنفصلتيح

ورة التاريخيــة للثــورة ، أي خوض غمار السنح اكية بقيادة الحزب الشيوع  وثورة اشني
اكية جوازية لبناء الرأسمالية وبعدها العمل عل إطلق الثورة الشني ).النر

 مجموعة من المصادر التاريخية إل حضور مشارك ثالث عشر لهذا المؤتمر، وهوــ تجمع 1
، هولنــدي مناضــل بالمســتعمرة الهولنديــة"هانــك ســنيفليت"، الســم المســتعار ل "مــارينغ"

ي للحـــزب ـــ المؤسســـيح ي قية الهولنديـــة ــ اندونيســـيا حاليـــا، وهـــو مـــن بيح ـــ ق اســـيا ــ الهنـــد الشر ـــ بشر
اف عل بنــاء الحــزب الشــيوع . الشيوع  بها ي للشرــ ن إل الصــيح وقد حضي كمبعــوث للكومنــني

ته وتجربته السياسية بتلك المستعمرة السيوية .بها، بسبب خنر
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عل عكس وجهة النظر الول هذه، بــرزت وجهــة نظــر ثانيــة، عارضــتها ه ــ الخــرى
ــ وجهــة نظــر ترفــض مقــدما أي تعــاون مــع الحــزاب الوطنيــة ة، وه  ـ الغالبيــة الحاضـي
جوازيـــــــــة والديمقراطيـــــــــة، وتريـــــــــد العتمـــــــــاد كليـــــــــا وحضا عل الطبقـــــــــة العاملـــــــــة، النر

 ـــ أقـــرب وقـــت ممكــن إل الســـلطة 
ليـــو شـــن"زعمـــاء هـــذا التيـــار، ومنهــم (والوصـــول في

الــذي اضــطر لحقــا إل مغــادرة الحــزب، تــم تصــنيفهم وســط الحــزب ضــمن" شــينغ
وتســــــــكية والتحريفيــــــــة، وقــــــــد عــــــــرف هــــــــذا التيــــــــار بخــــــــط  سياســــــــة البــــــــاب"خــــــــط الني

").المسدود

ــ برنامجــا ون عل أن يبقي ــ برنامجــا، عمــل الحاضيــ لقــد بلــور المــؤتمر الول التأسيس 
، حيــث تشــكلت"شــن تــو ســيو"شيا، ثــم انتخــب قيــادة مركزيــة كــان كاتبهــا العــام هــو 

الكــاتب العــام وهــو صــاحب" (شــن تــو ســيو: "هــذه القيــادة مــن ثلث أعضــاء، وهــم
ي" ي" نظرية الثورتيح وهــو مســؤول") زانغ كوطاو"أو " (شانغ كيو تاو"، و)المنفصلتيح

ل ــ"، و ")سياســة البــاب المســدود"وهــو أحــد زعمــاء تيــار مــا ســم  ب (عــن التنظيــم 
يــ. وهو مسؤول عن الدعاية" تا   الواقع، شكلت هذه القيــادة المركزيــة حينهــا جنيح

في
)أو بــدائل(المكتب السياس  المستقبل  للحزب، وه  تعمل بمساعدة ثلث نواب 

الملحــظ إذن، بنـاء عل. 2"ليــو شـن شــينغ"و " ل ــ هــان شـون"، "شــو فــو هــاي"هــم 

، قــــــــامت بعـــــــضــ  2 ي  ــــــــ هــــــــذا الـــــــوقت الـــــــذي تنظــــــــم فيــــــــه الحـــــــزب الشـــــــيوع  داخــــــــل الصـــــــيح
في

ي بتنظيم نفسها، خصوصا باليابان وفرنسا، وه ــ مشــكلة المجموعات الشيوعية خارج الصيح
 ــ غالبيتهــا مــن طلبــة وعمــال

  إل فرنســا 150تاريخيــا، لقــد هــاجر مــا يقــارب مــن . في
ألــف صــيني

يــ البلــدين، وكــان مــا يقــارب مــن  1917ابتــداء مــن ســنة    400عل إثــر اتفاقيــة بيح
طــالب صــيني

 
 ــ الحــزب الشــيوع  الصــيني

أغلبهــم مــن منطقــة هونــان، ومنهــم مــن سيصــبح لحقــا مســؤول في
  

ـــ الدولـــة كـــالتحريقي  
ـــ(" دينـــغ كســـياو بينـــغ"وفي كـــانت لـــه علقـــات بـــالحزب الشـــيوع  الفرنس 

يـــــ كـــــان طالبـــــا فيهـــــا الـــــذي كـــــان وزيـــــرا للصـــــناعة الثقيلـــــة والــــذي" هـــــو شـــــانغ كونـــــغ" وقبلـــــه )حيح
  البدايــة جمعيــة للمســاعدة وســط مجموعــة العمــال. ستقتلعه الثورة الثقافية

أسس هؤلء في
، وستشــــــكل بعـــــدها"الطلبــــــة والعمــــــال"إل جمعيــــــة  1921والطلبــــــة، ليتحــــــول اســــــمها ســــــنة 

اير    فنر
اكية الصينية "1921مجموعة من تلك الجمعية في ، حيــث"مجموعة الشبيبة الشني

  إل  1921ســــتتحول بعــــد يوليــــوز 
فــــرع الحــــزب"وبتوصــــيات مــــن الحــــزب الشــــيوع  الصــــيني

  بفرنسا
، كمــا كــانت هنــاك فــروع أخــرى بألمانيــا وبلجيكــا، وكــانت كلهــا تشــكل"الشيوع  الصيني

  ذات المقر بألمانيا
.الفرع الورونر  للحزب الشيوع  الصيني
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 كمـــام%%%او تسي%%% تون%%%غ ل%%%م يك%%%ن م%%%ن بينه%%%اتشـــكيلة القيـــادة المركزيـــة للحـــزب، أن اســـم 
، كمـــا أن طـــرح مســـألة سياســـة التعـــاون مـــع الحـــزاب الوطنيـــة"القلم"تـــدع  بعـــض 

جوازيـــة والديمقراطيـــة، وتحديـــدا مـــع حـــزب   "الكيومنتـــانغ"النر
ـــ السياســـة الـــني ، وه 

عية"دافـــع عنهـــا تيـــار   ـــ إطـــار نظريـــة أولويـــة " الماركســـية الشرـــ
الثـــورة الديمقراطيـــة"في

جوازيــة بقيــادة حــزب الكيومنتــانغ، ورفضــها تيــار أخــر دافــع مــن جهتــه عــن آنيــة" النر
اكية" ، تدفع للتســاؤل مــن جهــة، عــن الســس" الثورة الشني بقيادة الحزب الشيوع 

ـــ طرحـــه لهـــذه المســـألة خلل مـــؤتمره  
  اعتمـــدها الحـــزب في

النظريـــة والسياســـية الـــني
، ومـــــن جهـــــة ثانيـــــة، عــــن الخـــــط الــــذي نهجـــــه الحــــزب الشـــــيوع  بشــــأنها، التأسيس ـــــ
  نظــر التيــارين

 ــ المــؤتمر التأسيس ــ لوجهــني
ين في خصوصــا بعــد رفــض أغلبيــة الحاضيــ

ي الذكر   (السالفيح
  هذا الجزء الثاني

  عل هذه المسالة لحقا في
).سنأني

ة، عــن ســلوك سياس ــ محــدد ــ هــذه الفــني  
عل العمــوم، لقــد عــنر الحــزب الشــيوع  في

اتجــــاه كــــل الحــــزاب، بمــــا فيهــــا حــــزب الكيومنتــــانغ، رغــــم عــــدم امتنــــاع الغلبيــــة عــــن
، حيث تم تحميلهــم مســؤولية  السياســية" الفوضيــ"سياسة التعاون مع هذا الخنح

ي وذلــك بســبب سياســات الكيومنتــانغ. 3إل جانب مســؤولية أمــراء الحــرب الشــمالييح
ات، وكــــذا ـــ بعـــــض الفـــــني ـ 

التوافقيــــة، أحيانــــا حـــــني مــــع بعــــض الســـــلطات العســـــكرية في
ة   نهجها هذا الحزب خلل هذه الفني

دد واللتواء الني .بسبب سياسات الني

ــ آن واحـــد إل تشـــكيلت سياســـية ـ 
ــ نفـــس الـــوقت، أدان الحـــزب فكـــرة النتمــــاء في ـ 

في
كـــــانت هنـــــاك، إل جـــــانب حـــــزب الكيومنتـــــانغ، مجموعـــــة مـــــن الجمعيـــــات(متنوعـــــة 

اكية"والمنظمـــات  ة"). الفوضـــوية"و" الشـــني ة لهـــا أهميـــة كـــبنح ـــ فهـــذه المســـألة الخنح
بطها الحــــزب الشـــيوع  مـــع حــــزب   ســـنح

جـــدا بخصـــوص نوعيــــة وشـــكل العلقــــة الــــني
، الكيومنتــانغ لحقــا، حينمــا نعلــم أن مســألة تعــاون الحــزب الشــيوع  مــع هــذا الخنحــ
ته المميــــة الشــــيوعية الثالثــــة حزبــــا برجوازيــــا وطنيــــا، قــــد أقرتهــــا المميــــة الــــذي اعتــــنر
، وذلــك ضــمن مــا أطلـق عليــه ب الشيوعية نفسها قبــل أن يتشـكل الحــزب الشــيوع 

، لن حــــزب الكيومنتــــانغــ  3 ي ي بــــأمراء الحــــرب الشــــمالييح يتــــم غالبــــا وصــــف هــــؤلء العســــكرييح
ـــ كـــانت المنـــاطق ي ـــ حيح  

ـــ المنـــاطق الجنوبيـــة، في  
والحـــزب الشـــيوع  كانـــا متمركزيـــن بالســـاس في

قية ه  تحت سلطة أمراء الحرب .الشمالية وبعض المناطق الوسطية والشر
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  المنعقـــد بموســـكو بتاريــــخ " المســـألة الوطنيـــة والكولونياليـــة"
 ـــ مؤتمرهـــا الثـــاني

23في
وغراد"الفتتاح جرى ب  (1920غشت  7يوليوز ــ    " بني

).1920يوليوز  19في

  إذن، رغم قلــة أعضــاءه
لقد سجلت محطة المؤتمر الول للحزب الشيوع  الصيني

دد وســط المجموعــات وحــداثته وضــعفه، انتهــاء إل حــد كــبنح لمرحلــة الخلــط والــني
، وتثــبيت اتجــاه  ــ وتنظيــم" محــدد"المنتســبة بهــذا القــدر أو ذاك إل الفكــر الماركس 

ــــ مــــن المميــــة الشــــيوعية شــــدا بإيديولوجيــــة محــــددة، وبــــدعم سياس  مركــــزي، مسني
ومــــن روســــيا الســــوفياتية، ســــينطلق الحــــزب إل موضــــوع وذات نضــــاله، وســــيتوجه
ية، حيث عرفــت بــدايات الحــزب تطــورا شيعا خصوصــا وليتاريا الحضي بداية إل النر
وليتاريــــة بعــــد مجهــــودات خاصــــة لعضــــائه ـــ المواقــــع النر ـ 

.عل المســــتوى النقــــانر  في
،  ــــ شــــهر غشــــت، أي شــــهرا واحــــدا بعــــد مــــؤتمره التأسيس ــــ

هكــــذا اســــتطاع الحــــزب في
ي" تأسيس وهــو" (شــانغ كيــو تــاو"تحت قيادة " سكرتارية منظمات العمال الصينييح

عضو القيادة المركزية للحزب والمسؤول فيها عن التنظيم، وهو كذلك أحد زعماء
اكية"وآنيـــــة " سياســـــة البـــــاب المســـــدود"تيـــــار    ســـــتعمل عل")الثـــــورة الشـــــني

، والـــــني
  وســطهم عــن طريــق خلــق جريــدة

التكــوين السياس ــ للعمــال وتطــوير العمــل الــدعانئ
  كـــانت" أســبوع العمــل"حملـــت اســم 

  ستنضـــاف إل مجموعــة مــن الجرائــد الـــني
الــني

لقــــد عرفــــت بدايــــة الســــنة. 1920منــــذ " الماركســــية"تصــــدرها بعــــض المجموعــــات 
اب البحــارة   ــ (المواليــة للتأســيس سلســلة مهمــة مــن النضــالت العماليــة، كإضيــ

13في
ب تــم فيهــا) 1922ينــاير  ي إل مائــة ألــف عامــل مضـيـ بيح ـ   وصــل فيهــا عــدد المضـي

الــني
إل حـــــدود بـــــدايات شـــــهر مـــــارس،" هونـــــغ كونـــــغ"الشـــــل الكامـــــل للمينـــــاء الكـــــبنح ب 

اب عمـــــال أوراش وســـــكة الحديـــــد  ـــــ ـــــ ــ هـــــانكو("وإضي ي اير، حيـــــث") بكيح ـــــ شـــــهر فـــــنر  
في

  انتهــت
ــ اتحــاد عمــال  واحــد، والــني  

عملــوا عل توحيــد مختلــف نقابــاتهم المحليــة في
 ). تــم قتــل أربعــة عمــال واعتقــال المئــات(بشــكل دمــوي 

لقــد عملــت الســكرتارية الــني
 ــ 
  عل عقــد أول مــؤتمر للنقابــات بكــانتون في

مــاي 1أسسها الحزب الشــيوع  الصــيني
أزيــد مــن مئــة نقابــة محليــة و نقابــات المــدن(، ومشاركة العديد مــن النقابــات 1922
ة   كـــــــانت تتواجـــــــد بهــــــا كــــــذلك عناض ) الكـــــــبنح

ي"و" الكيومنتــــــانغ"والـــــــني "الفوضــــــوييح
هــــــم مــــــن بعــــــض المجموعــــــات  اكية"وغنح ــــــ" (الشــــــني  

كــــــانت تمثــــــل هــــــذه النقابــــــات في
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، ومــــــن خلل)مدينــــــة 12ألــــــف عامــــــل منقــــــب مــــــن  270000مجملهــــــا مــــــا يقــــــارب 
ياليـــة والقطاعيــــة، والمطالبـــة بيـــوم المـــؤتمر تــــم تســـجيل الموقـــف المنــــاهض للمنر
ابات، وطــرح ــ   ســاعات، وترســيخ مبــدأ التضــامن العمــال  خلل الضي

عمــل مــن ثمــاني
.ميثاق للعمل

ي"عملــــــت    أسســــــها الحــــــزب الشــــــيوع " ســــــكرتارية منظمــــــات العمــــــال الصــــــينييح
الــــــني

هـــــا وعل توســـــيع   عل تأجيـــــج العديـــــد مـــــن النضـــــالت العماليـــــة وعل تأطنح
الصـــــيني

 ــ 
  كــانت تتمركــز فيهــا يــد عاملــة" شــنغهاي"القاعدة النقابية، وعل الخصوص في

الــني
ي إل مــــا 500000تتجــــاوز حينهــــا  عامــــل، حيــــث وصــــل فيهــــا عــــدد العمــــال المنقــــبيح

نقابـــة ســـنة 24مـــن  (1923ســـنة  84000، و1922عامـــل ســـنة  40000يقـــارب 
اب عمــال). 1923نقابة سنة  50إل  1922 وعل ذكر هذه النضالت، نذكر بإضي

ق  ــــ   قادهــــا الشــــيوعيون أواخــــر شــــهر شــــتننر " هــــونر "الفحــــم بشــــمال شر
،1922الــــني

  التحـــق بهـــا كـــذلك عمـــال ســـكة الحديـــد 
ب(وعمـــال الســـباكة ") كينهـــان"ب (والـــني
اب الـــذي كـــان مـــاو تس ـــ تونـــغ محرضـــه ومنظمـــه الرئيس ـــ")هـــان يـــانغ" ، وهـــو الضيـــ

 ــ انطلقتــه، قبــل أن يتــم اســتغلله و
ليــو شــاو"عليــه مــن طــرف " الســطو"والفعل ــ في

 
  أواخــر الســتينات مــن القــرن" (سر

ى في وليتاريا الكنر الذي لفظته الثورة الثقافية النر

 
اب بالفشل بعد ثلثة أيام فقط ) الماضي ).شتننر 26إل  23من (وينته  الضي

  عل تنظيمها
  عمل الحزب الشيوع  الصيني

لقد جئنا عل ذكر هذه النضالت الني
وليتاريا، وهو الحــزب الحــديث العهــد والضــئيل العــدد  كــان عــدد(وقيادتها وسط النر

57عضــوا، بعــد أن كــان عــددهم  123يقــارب  1922أعضــاء الحــزب خلل صــيف 
 ــ صــيف 

إن تمــت مقــارنته بحــزب الكيومنتــانغ الــذي) 1921عضوا عنــد التأســيس في
ة مئتــــا ألــــف  1895تواجــــد عمليــــا منــــذ  ــــ هــــذه الفــــني  

(والــــذي قــــارب عــــدد أعضــــاءه في
ي مــن قبــل،. 4عضو) 200000 وليتاريــة لــم تشــهدها الصــيح فمثــل تلــك النضــالت النر

ي مـــــن مختلـــــف الفئــــــاتــ  4 كــــــان لحــــــزب الكيومنتــــــانغ امتــــــدادا واســــــعا وســــــط جمــــــاهنح الصــــــيح
يـــــة، وإيـــــدولوجيته الجتماعيـــــة، فقـــــد كـــــان القـــــوة السياســـــية الوحيـــــدة آنـــــذاك، الكـــــنر جماهنح
ياليـــة ومـــن أجـــل الســــتقلل، والقضـــاء عل أمـــراء الحـــرب وتوحيـــد الوطنيـــة المناهضـــة للمنر

ي .. البلد كانت لها الهيمنة وأصبحت مركز اهتمام الجماهنح العمالية والفلحية والحرفييح
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والقصــــد هنــــا مــــن حيــــث تسلســــلها وزخمهــــا، ومــــن حيــــث تنظيمهــــا واتســــاع القاعــــدة
  كـــــافحت مـــــن خللهـــــا وواجهـــــت هـــــذه المـــــرة ومنـــــذ حركـــــة 

وليتاريـــــة الـــــني مـــــاي 4النر
ي عل حــــد ســــواء1919 يــــالييح يــــ والمنر ــــ الرجعييح ي قلنــــا، جئنــــا عل. ، أعــــدائها الطبقييح

 
  منحهـــا الحـــزب الشـــيوع  الصـــيني

ذكـــر هـــذا لنـــثنح النتبـــاه إل الهميـــة القصـــوى الـــني

ـــ  
وليتاريـــا والعمـــل وســـطها منـــذ انطلقتـــه، حيـــث لـــم يتـــم إيلء نفـــس الهميـــة، في للنر
، ولنــثنح ي ي الــذين يشــكلون الغلبيــة العظم للصــيح ة، للعمل وسط الفلحيح هذه الفني

 ــــــ بــــــداياته، مــــــع
النتبــــــاه كــــــذلك إل الخــــــط العــــــام الــــــذي اتخــــــذه الحــــــزب الشــــــيوع  في

 ــ القيــادة المركزيــة للحــزب، خــط نظريــة
استحضار تواجد خطــان وسـطه وممثلن في

، ثورة أول وطنية ديمقراطية برجوازية تكون بقيادة برجوازيــة ي ي المنفصلتيح الثورتيح
اكية وطنيـــة، يمثلهـــا ويعـــنر عنهـــا سياســـيا حـــزب الكيومنتـــانغ، لتليهـــا ثـــورة ثانيـــة اشـــني
وليتاريــــا أن تتخل عــــن قيــــادة الثــــورة الول بقيــــادة بروليتاريــــة، وعليــــه فــــإنه عل النر

جوازيـــــــــة الوطنيـــــــــة"لصـــــــــالح    لحـــــــــزب"النر
، وأن يـــــــــذعن الحـــــــــزب الشـــــــــيوع  الصـــــــــيني

جوازيــة الوطنيــة وخــط أخــر ســم . الكيومنتانغ الذي عليه أن يقــود سياســيا ثــورة النر
اكية مهمــة آنيـة ل"سياسة الباب المسدود"بخط  ، والذي يجعــل مــن الثــورة الشــني

ي ــــــــ فاقــــــــدة للســــــــيادة السياســــــــية. تقبــــــــل التأجيــــــــل بالصــــــــيح علمــــــــا بــــــــأن هــــــــذه البلد ه 
والقتصادية، وه  أساسا فلحية، وطبقتها العاملة حديثة العهد وأغلبيتها تتواجــد

يــــــــــــــال   أي الرأســــــــــــــمال(تحــــــــــــــت اســــــــــــــتغلل واضــــــــــــــطهاد برجوازيــــــــــــــة الرأســــــــــــــمال المنر
يــ تزعــم)الســتعماري   بهــا حكومــة رجعيــة عميلــة قائمــة ببكيح

، وهـ  كــذلك البلد الــني
، ومنــاطق أخــرى تتواجــد تحــت ســلطات عســكرية، وه ــ كــذلك ي تمثيلهــا لكــل الصــيح

ياليــة فيمــا ســم  ب    تقتسم مناطقها مجموعة مــن البلــدان المنر
منــاطق"البلد الني
ي "النفــوذ لي بلــد ه ــ": "سـن يــات ســون"، حيــث يقــول بهــذا الشـأن زعيــم الــوطنييح

ــــ مســــتعمرة لكــــل بلــــد لهــــا معــــه معاهــــدة ــــ النهايــــة مســــتعمرة؟ فه   
ي في جميــــع. الصــــيح

ي ليســت فقــط عبــدا ي هم أسيادها، هكــذا، فالصــيح   لها معاهدة مع الصيح
البلدان الني

بالضـافة إل كــل هــذا وذاك، هنــاك الخــط". لمة واحــدة، ولكـن ه ــ عبــد لكــل المــم
اتيجر  الــذي طرحتــه المميــة الشــيوعية الثالثــة ابتــداء مــن مؤتمرهــا السياس ــ والســني

  
، حيــث انوجــدت)1920(الثاني  

، أي قبــل أن يتــم تأســيس الحــزب الشــيوع  الصــيني
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  تعـاطت معهــا
حينها الممية أمام وضعية جديدة ومختلفة تمامــا عــن الوضـاع الــني

وعها ـــ وليتاريـــة ومشر ي منصـــبا عل قضـــية الثـــورة النر كنح   فيهـــا كـــان كـــل الـــني
ســـابقا والـــني

اك  بالبلــدان الرأســمالية، فهــذه الوضــعية الجديــدة والمختلفــة ه ــ مــا ســتطلق الشــني
.5"المسألة الوطنية والكولونيالية"عليه الممية ب 

"المسألة الوطنية والكولونيالية"%%% الممية الشيوعية الثالثة و 4

ن و %%1  4 ي زوبعة اليمينيين
ن"%% فن "اليشاويين

ي بلــدا شــبه مســتعمرا، إلــ  5 حول هذه الوضعية الجديدة والمختلفــة، فقــد تــم اعتبــار الصــيح
  كــانت ه ــ الخــرى تتطلــب حينهــا تحليل ماديــا

رة الــني جانب وجود وضــعية البلــدان المســتعمر
حيــث. تاريخيــا وملموســا لجــل طــرح نظريــة الثــورة بهــا عل أســس النظريــة الماركســية للثــورة

رة مــع البلــدان رة وشــبه المســتعمر يــ تلــك الــدول المســتعمر تم النتباه بهــذا الصــدد إل الفــارق بيح
  لـــــم تعـــــرف أي شـــــكل مـــــن أشـــــكال

الرأســـــمالية مـــــن جهـــــة، ومـــــن جهـــــة ثانيـــــة مـــــع البلـــــدان الـــــني
  لـــم. الســـتعمار، ولـــم تعـــرف كـــذلك تطـــورا نحـــو نظـــام الرأســـمالية

وهنـــاك كـــذلك البلـــدان الـــني

تعــــرف اســــتعمارا ولــــم تتطــــور نحــــو نظــــام الرأســــمالية، لكــــن بالمقابــــل كــــان الرأســــمال الجنــــنر 
يـــــال  ــــ نشـــــاطها القتصـــــادي ، وبـــــدأ يعمـــــل عل تحويـــــل بنيـــــة تلـــــك البلـــــدان) (المنر ـ 

ا في حاضيــــــ
فروســــــــيا القيضية مثل، أي قبــــــــل أن يحطــــــــم البلشــــــــفة نظامهــــــــا. القتصــــــــادية والجتماعيــــــــة

رة  ، لــــم تكــــن دولــــة مســــتعمر ــــ كــــانت)بفتــــح الميــــم(السياس ــــ والقتصــــادي والجتمــــاع  ، ول ه 
ــــــ حينهــــــا كــــــانت دولــــــة رأســــــمالية ، ول ه  يــــــال  رة أو بهــــــا "منــــــاطق النفــــــوذ" المنر شــــــبه مســــــتعمر

رة   ــــ) بكش الميــــم(متقدمــــة، بــــل كــــانت ه ــــ نفســــها دولــــة مســــتعمر
حيــــث كــــانت مثل تتحكــــم في

ي    نفــس الــوقت كــانت قــد)1919تمت إعادتها سنة (بعض المناطق الشمالية من الصيح
، وفي

يــال (عرفــت تغلغل للرأســمال الجنــنر    ــ هــذا الطــار، لــم يكــن مطروحــا عل) المنر
بهــا، وه ــ في

 ــ هــذا الطــار
قواها الثورية ما كان مطروحا حينها عل القوى الثوريــة بالبلــدان الرأســمالية، وفي

يــ ثلث خطــوط نظريــة وسياســية، خــط المناشــفة خــط: كذلك كان قد بــرز الضاع إجمــال بيح
اكية بقيـــــــادة جوازيـــــــة بقيـــــــادة برجوازيـــــــة لبنـــــــاء الرأســـــــمالية ثـــــــم تليهـــــــا الثـــــــورة الشـــــــني الثـــــــورة النر
اكية كمهمــــــة آنيــــــة. ثــــــم خــــــط   طرحــــــت موقــــــف الثــــــورة الشــــــني

وتســــــكية الــــــني بروليتاريــــــة. والني
ا مركزا لها:البلشفة   لن نجد تعبنح

، والني ي   بلورها لينيح
 خط الثورة المتواصلة عنر مراحل الني

ي نفسه حولها، حيث يقول بهذا الصدد : أكنر مما كتبه لينيح
، من أجل الحريــة الكاملــة، ومــن أجــل"  ي عل رأس الشعب بكامله، وعل الخصوص الفلحيح

.ثورة ديمقراطية متسقة، من أجل الجمهورية
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 ــ مرحلـة
  مع حزب الكيومنتـانغ في

لقد أثارت سياسة تعامل الحزب الشيوع  الصيني
تمتــــد هــــذه المرحلــــة إل حــــدود مــــا أطلــــق عليــــه ب(الحــــرب الهليــــة الثوريــــة الول 

ا، غلـــــب عليـــــه إجمـــــال الجهـــــل بالحقـــــائق التاريخيـــــة) 6"حملـــــة الشـــــمال" لغطـــــا كـــــثنح
 ــ الحقيقــة، بالنسـبة لهــذا البعـض الـذي نقصــده بدايــة هنــا،

وإصدار الفتاوي، وهــو في
العقائدي، جـزء مـن عمليـة هجـوم شــاملة عل الحـزب الشــيوع " اليشاوي"الخط 

ـــ مرحلـــة  
ـــ في ، انطلقـــت بدايـــة بالهجوم علـــ الخـــط الـــذي اعتمـــده هـــذا الخنح  

الصـــيني
ت سياســــــيا أساســــــا بتعــــــاونه مــــــع حزب ــــــ ي   تمنح

الحــــــرب الهليــــــة الثورية الولــــــ والــــــني
 ــ شـخص مــاو تس ــ تونــغ،

ال الحزب الشــيوع  لهــذه المرحلـة في ي الكيومنتانغ، مع اخني
، ثـــم تمديـــد عمليـــة الهجـــوم"الماويــة"وأحيانـــا وصـــم خـــط الحـــزب منـــذ التأســـيس ب

هــذه، بنــاء دائما علــ سياســة تعامــل الحــزب الشــيوع  مــع حــزب الكيومنتانغ، علــ
ـــــــ مرحلـــــــة المواجهـــــــة العســـــــكرية للعـــــــدوان  

، حـــــــني في كـــــــل مراحـــــــل الحـــــــزب الشـــــــيوع 
ــ كــل هــذه المراحــل، منــذ  

، في  
هــم الحــزب الشــيوع  الصــيني ي ، و تركنح  

يــال  اليابــاني المنر
ـــــ تونـــــغ ـــــ شـــــخص مـــــاو تس   

وكـــــأن الخـــــط السياس . التأسيس إلـــــ انتصـــــار الثـــــورة، في
  كان، من جهة، ل يمــت بصــلة لخــط المميــة

اتيجر  للحزب الشيوع  الصيني والسني

اكية ي مـــن أجـــل الشـــني ليح هـــذا مـــا يجـــب أن تكـــون عليـــه عمليـــا. عل رأس العمـــال وكـــل المســـتغر
  يجــــب أن تســــيطر وتحــــدد

وليتاريــــا الثوريــــة، هــــذا هــــو جــــدول أعمــــال الطبقــــة الــــني سياســــة النر
". حلول كل المشاكل التكتيكية، كل الجراءات العملية للحزب خلل الثورة

وليتاريـــا أن تقـــوم بـــالثورة": ل يحتمـــل أو يقبـــل أي لـــف أو دوران وبوضـــوح، مـــرة ثانيـــة عل النر
ي لسحق بالقوة مقاومة الوتوقراطية وشــل الديمقراطية حني النهاية، بالتحالف مع الفلحيح

جوازية .تذبذب النر
وليتاريـــــا مـــــن اكية بالتحـــــالف مـــــع العناض الشـــــبه النر وليتاريـــــا أن تقـــــوم بـــــالثورة الشـــــني عل النر
ة جوازيـــة الصـــغنح ــ والنر ـي جوازيـــة وشـــل تذبـــذب الفلحيح .الشـــعب لتحطيـــم بـــالقوة مقاومـــة النر

وليتاريا ي"هذه ه  مهام النر .، لينيح
ــ الكتابـــات التاريخيــــة  6 ـ 

ــ أن المصــــطلح"الغربيــــة"ــ هـــذا المصــــطلح تـــم اســـتعماله في ـي ــ حيح ـ 
، في

  الرســــم  هــــو 
ــــ حرفيــــا  Peifa" بايفــــا"الصــــيني  

ــــ إشــــارة إل الطــــابع"عقوبــــة الشــــمال"ويعني  
، في

 "الخســـــيس للســـــلطات العســـــكرية المضـــــاد 
وع الـــــوطني ســـــن يـــــات"وقائـــــده حينـــــذاك " للمشرـــــ

".سن
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الشـــيوعية بهـــذا الخصـــوص، ومـــن جهـــة ثانيـــة، وكـــأنه كـــان واحـــدا منـــذ انطلقتـــه، لـــم
، خـــط مستقيم منذ ي ـــ نظـــر هـــؤلء العقائـــدييح  

ـــ يـــذكر، هـــو في يعـــرف أي تحـــول وتغنح
ونها ثــورة ديمقراطية برجوازيــة علــ نمــط(الولدة إل أن انتضت الثورة  هؤلء يعتنر

ياليــة و بعــد انتصــار أول  ــ عضــ المنر
وهــا هكذا في جوازيــة القديمــة، اعتنر الثــورات النر

ى لحقـــا مـــا طبيعـــة هـــذه  اكية عظمـــ بروســـيا، وســـني الثـــورة الديمقراطيـــة"ثورة اشـــني
  لــم يبــذلوا أي جهــد لمعرفتهــا، ول حــني هــم منحــوا لنفســهم الــوقت" الجديــدة

الــني
ــــ مرحلــــة الحرب الهلية). لــــذلك  

وكــــأن سياســــة التعامــــل مــــع حــــزب الكيومنتــــانغ في
ي(الثورية الول  ي الشــمالييح ، ه ــ)أي إل حدود القضاء علــ أمــراء الحــرب العســكرييح

ــــــ مرحلــــــة مواجهة العدوان  
سياســــــة تعامــــــل الحــــــزب الشــــــيوع  مــــــع ذاك الحــــــزب في

  مثل
يال  الياباني ، ليــس. المنر ي   نفس الــوقت، دائمــا مــن منظــور هــؤلء العقائــدييح

وفي
ــ نفــس إطــار الخــط  

ــ نفســها، بــل بقيــت وفي فقــط أن سياســة التعامــل تلــك بقيــت ه 
، الـــذي هـــو الخـــر، بعـــد عزلهـــم لـــه عن خط  

اتيجر  للحـــزب الشـــيوع  الصـــيني الســـني
  كما هو منذ الولدة إل انتصــار الثــورة

  هذا الشأن، بقي
ء. الممية الشيوعية في  ــ

ل سر

ــــ  
ــــ هجــــومهم، يــــوح  بــــأن الحــــزب الشــــيوع  عــــرف مراحــــل مختلفــــة في  

لــــذا هــــؤلء، في
ــــ تعــــبنح عــــن نظرتهــــم الجامدة واللماديــــة للتاريــــــــخ(تطــــوره  ــــ)ه   

، أو عــــرف تحــــول في
 ــ سياســة تعــامله مــع حــزب الكيومنتــانغ

اتيجر  وفي ء لــذا هــؤلء،. خطــه الســني  ــ
ول سر

  نفســــــه، هــــــو موضوع تناقضــــــات وضــــــاعات
يــــــوح  بــــــأن الحــــــزب الشــــــيوع  الصــــــيني

ـــ تحــــولت الخــــط الــــذي اعتمــــده الحــــزب، سياســــيا ـ 
هــــا في داخليــــة، كــــانت تجــــد تعبنح

ـــ تحـــولت سياســـات تعـــامله مـــع حـــزب الكيومنتـــانغ  
اتيجيا، وفي هـــذا بالنسبة. واســـني

  تتنـــــــاقض كليـــــــا العقائـــــــدي ذو النظـــــــرة" اليشـــــــاوية"لخـــــــط 
الحاديـــــــة والجامـــــــدة الـــــــني

. والديالكتيك المادي

أمــــا بالنســــبة لخــــط النتهازيــــة اليمينيــــة، فهــــو، مــــن حيــــث المنطــــق الــــداخل  لكــــل مــــا
العقائــدي، إل مــن حيــث الــدفاع،" اليشاوية"أسلفنا ذكره هنا، ل يختلف عن خط 

  مــع
عــوض الهجــوم الــذي شــنه الول، عــن سياســة تعــاون الحــزب الشــيوع  الصــيني

، ومــن. حــزب الكيومنتــاغ ــ  
فــالحزب الشــيوع  بالنســبة لهــذا الخــط النتهــازي اليميني

دون أن نعيــــد كــــل مــــا ذكرنــــاه ســــابقا، نهــــج كــــذلك نفــــس سياســــة التعــــاون مــــع حــــزب
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اتيجر  منــذ الكيومنتانغ عل طول كل المراحل، ونهــج نفــس الخــط السياس ــ والســني
ـــ تونـــغ، منـــذ تأسيســـه إل انتصـــاره، وكـــان هـــذا الحـــزب الشـــيوع  هـــو حـــزب مـــاو تس 

  كذلك إل أن انتض
. التأسيس، وبقي

بــدل عــن كــل هــذا، وبعيــدا عــن فتــاوي الهجــوم أو الــدفاع عــن سياســة تعامــل الحــزب
  مع حزب الكيومنتــانغ، لــم يعمــد، ل هــؤلء ول أولئــك، إل البحــث

الشيوع  الصيني

 ــ
  في

اتيجر  الــذي نهجــه الحـزب الشــيوع  الصــيني عـن طبيعــة الخــط السياس ــ والســني
ــــــ تعــــــامله  

  في
  اعتمــــــد عليهــــــا الحــــــزب الشــــــيوع  الصــــــيني

بــــــداياته، وعــــــن الســــــس الــــــني

ــــــ   بهــــــا تــــــم التضيف العمل 
ــــــ مــــــع حــــــزب الكيومنتــــــانغ، وعــــــن الطريقــــــة الــــــني السياس 

ـــ تلـــك المرحلـــة) التطـــبيق(  
ول عـــن التحـــول الـــذي عرفـــه. لـــذاك التعامـــل السياس ـــ في

يــ النقلب عليــه مــن طــرف حــزب   حيح
اتيجر  للحــزب الشــيوع  الصــيني الخــط الســني

ــــــ خلل)1927(الكيومنتــــــانغ  ــــــ مــــــع هــــــذا الخنح  ــــــ تعــــــامله السياس 
، وكــــــذا التحــــــول في

 
يـــال  اليابـــاني ه، لـــم يقـــدمه ل هـــؤلء، ول أولئـــك... العـــدوان المنر ـــ ومـــا. كـــل هـــذا وغنح

، يشي كـــــذلك عل حـــــزب الكيومنتـــــانغ،  
يشي هنـــــا عل الحـــــزب الشـــــيوع  الصـــــيني

ف ، لــم يعــرف أي تحــول يــذكر، ل قبــل أن تشـرـ ـ ـي ـ مخيلــة هــؤلء أجمعيح ـ 
الــذي هـــو في

 "روســيا الســوفياتية عل إعــادة بنــائه عل 
فت روســيا"النمــط البلشــقي ، أي نعــم أشرــ

ــــــ ســــــنة  ــــــ نفــــــس الســــــنة كــــــذلك،1924الســــــوفياتية عل إعــــــادة بنــــــائه التنظيم  ، وه 
  ماي 

فت فيهــا روســيا الســوفياتية عل التكــوين السياس ــ1924تحديدا في   أشر
، الني
ــــــ   

ــــــ" الكاديميــــــة العســــــكرية"والعســــــكري لعضــــــائه في  
  أنشــــــأت لهــــــذا الغــــــرض في

الــــــني
  لــم يكــن الهـدف منهــا ســوى بنـاء جيــش عل نمــط الجيــش الحمــر"وهامبوا"

، والــني
ي إنشائها    كان قائدها حيح

، وه  المدرسة العسكرية الني "شيانغ كاي شــيك"الروس 
كـــــاي"الـــــذي كـــــان قـــــد زار روســـــيا الســـــوفياتية قبـــــل هـــــذا لـــــذاك الغـــــرض، ومعلـــــوم أن 

ي" شــيك  ــ حــق الشــيوعييح
هــذا، هــو العســكري الــدموي الــذي قــاد المجــزرة الرهيبــة في

يــــ ســـنة  ، لــــم يعــــرف. 1927والعمــــال والفلحيح يــــ  ــــ منظـــور هــــؤلء أجمعيح
قلنــــا، أنـــه في

ف روســـــيا الســـــوفياتية عل ـــــ حـــــزب الكيومنتـــــانغ هـــــو الخـــــر، أي تحـــــول قبـــــل أن تشر
، ول بعـــــد أن أصـــــبح هـــــذا الحـــــزب هـــــو الحـــــزب الحـــــاكم بعـــــد ـــــ إعـــــادة بنـــــائه التنظيم 
ي وإطلق حملـــــــــة استئصـــــــــال دمويـــــــــة ضـــــــــد القضـــــــــاء عل أمـــــــــراء الحـــــــــرب الشـــــــــمالييح
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ياليــة ي انــدلع حــرب مناهضــة المنر ، ول حيح ي ي الثورييح ي والعمال والفلحيح الشيوعييح
  معرض هذا الجزء(... اليابانية

  عل كل هذا في
).سنأني

ــ بحــث"قوم%%وا بالتحقيق%%ات ول تنطق%%وا بالحماق%%ات"ولنبــدأ الن، عمل بمبــدأ   
، في

ي والحركـــــــات  ـــــــ الشـــــــيوعييح ي جوازيـــــــة الديمقراطيـــــــة"مســـــــألة التعـــــــاون السياس ـــــــ بيح النر
المســألة"بالبلدان المستعمرة والشــبه المســتعمرة، أو مــا تــم طرحــه باســم " الوطنية

  للمميـــة الشـــيوعية الثالثـــة، ولنبـــدأ نحـــن" الوطنيـــة والكولونياليـــة
ـــ المـــؤتمر الثـــاني  

في
ة . من أول مؤتمر لهذه الخنح

) 1919مارس  6%%  2موسكو، (المؤتمر الول للممية الشيوعية الثالثة  %%2  4

ـــ  كمحـــور خـــاص أو نقطـــة لوحـــدها ضـــمن جـــدول" المســـألة الكولونياليـــة"لـــم تحضي
أعمـــال المـــؤتمر، كمـــا أن النقاشـــات العامـــة حولهـــا لـــم تلمســـها إل بشـــكل غنحـــ مباشرـــ

ياليـــــة  انظـــــر وثـــــائق المـــــؤتمر الول(وضـــــمن إطـــــار الطروحـــــات اللينينيـــــة حـــــول المنر
). للممية بهذا الخصوص

ت هذا المؤتمر وفود من البلدان المســتعمرة والشــبه مســتعمرة وبعــض بلــدان حضي
ق   لــم يتشــكل فيهــا بعــد الحــزب. الشرــ

ي الــني ــ الصــيح   تخصــنا هنــا وه 
ــ الحالــة الــني  

وفي
، فقــد حضيــ عضــوين عــن الحــزب    للعمــال"الشــيوع 

اك  الصــيني لو"، وهمــا "الشــني
".دشان جون كوغ"و " دشو سيو

ـــ خلل النقاشـــات موحـــدا، بـــل كـــان امتـــدادا للضاع القـــائم لـــم يكـــن الموقـــف الروس 

يــ واتجــاه تروتســك  يــ اتجــاه لينيح عل. داخــل روســيا السـوفياتية، ووســط البلشــفة بيح
حـــــول" بــــرن"عــــن موقــــف الســــتنكار لطروحـــــات مـــــؤتمر " زينوفيــــف"العمــــوم عــــنر 

،"الســلم"المقنعــة ب . ن.د.المستعمرات اللمانية ودور المنظمة الســتعمارية س
ـــــدعا إل أن يكـــــون الشـــــعار هـــــو  عـــــن" تروتســـــك "كمـــــا عـــــنر ". المـــــوت للســـــتعمار"وـ

 
موقفه الذي يقول فيه بأن المستعمرات لن تستطيع الوصول إل استقلل حقيقي

ـــــــ المركــــــــز  ـ 
أي أن تحــــــــرر شــــــــعوب). البلــــــــدان الرأســــــــمالية(إل اعتمــــــــادا عل الثــــــــورة في

ـــــــ   
ـــــــ ويتوقـــــــف عل الثـــــــورة في ي المراكـــــــز"المســـــــتعمرات وتحقيـــــــق اســـــــتقللها هـــــــو رهيح

".الرأسمالية
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                          المركز الماركس  ــ اللينيني

  تخوضــها ضــد
ياليــة والحــروب الــني ر هنــا كــل مــا جــاء بــه المــؤتمر حــول المنر

ُ
ك
ْ
ذ
رــ
لــن ن

  تخــص المســألة
ر فقــط بــأن المــؤتمر أصــدر بعــض القــرارات الــني كر

ر
ذ
ـ ـ 
الشــعوب، بــل ن

  نحــن بصــددها هنــا، ومــن بينهــا قــرار ضــد مــؤتمر 
ـ " (بــرن"الــني ـ 

، وإدانــة)مــارس 5في
اكيون ــ الــــــــديمقراطيون الــــــــذين... السياســــــــة الســــــــتعمارية للمميــــــــة الثانيــــــــة والشــــــــني

ـــ سياســـتها الســـتعمارية  
جوازيـــة في لمعرفـــة المزيـــد بهـــذا الشـــأن، يمكـــن، ويتبعـــون النر

ــــ   
  تــــم التصــــويت عليهــــا في

مــــارس، 4العــــودة كــــذلك لرضــــية المميــــة الشــــيوعية الــــني
وللطروحــــــــــات حــــــــــول الوضــــــــــع الــــــــــدول  وسياســــــــــات التوافقــــــــــات حــــــــــول السياســــــــــة

  
  تم اعتمادها في

ها الني   تقرير مصنح
مارس، 6الستعمارية والتنكر لحق الشعوب في

  
.مارس 6وبيان الممية الشيوعية في

ــ هــذا المــؤتمر الول والمــؤتمر ي أمــا فيمــا يخــص نشــاط اللجنــة التنفيذيــة للمميــة بيح
  
وهـــو تاريــــخ افتتـــاح المـــؤتمر 1920يوليـــوز  19إل  1919مـــارس  6أي مـــن (الثـــاني

  ب 
وغراد"الثـــــاني ـــــ " موســـــكو"، الـــــذي انعقـــــد ب "بـــــني ي غشـــــت 7يوليـــــوز إل  23بيح

، فوثــائق المميــة المتــوفرة لــدينا ل تقــدم أي وثيقــة أو نقــاش حــول المســألة)1920
ي المؤتمرين حــول" يــاليموف"اللهم تقرير قــدمه . خلل دورات اللجنة التنفيذية بيح

ق    غشت (الشر
  أن ) 1919في

ق هو المصدر"والذي يمكن تلخيص محتواه في الشر
اكية ق مــع الشــني   لن تنهزم إل إذا تحــالف الشرــ

يالية الني ، وهنــاك"الذي يغذي المنر
اك  الكـــــوري إل اللجنـــــة تقريـــــر قـــــدمه أحـــــد أعضـــــاء اللجنـــــة المركزيـــــة للحـــــزب الشـــــني

ـــــ نونـــــنر   
ياليـــــة1919التنفيذيـــــة في ، وهـــــو يتضـــــمن تاريــــخ الحـــــزب ونضـــــاله ضـــــد المنر

...اليابانية

قبــــل" المســــألة الكولونياليــــة"هــــذا باختصــــار شــــديد مــــا يمكــــن تســــجيله بخصــــوص 
  للممية الشيوعية، ويمكن الشارة إل أن المؤتمر الول ذاك،

انعقاد المؤتمر الثاني
وليتارية بالبلدان الرأسمالية .كان منصبا بشكل كبنح عل قضية الثورة النر

ي للممية الشيوعية  %%%3  4
،1920غش%%ت  7يولي%%وز %%  23موس%%كو (%%% المؤتمر الثانن

وغراد"الفتتاح ب ي " بيتت
)1920يوليوز  19فن
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ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                          المركز الماركس  ــ اللينيني

ـــ النقطــــة الســــابعة مــــن" المســــألة الوطنيــــة والكولونياليــــة"لقــــد تــــم التعــــاط  مــــع  ـ 
في
، ودار حولهــا النقــاش بتاريــــخ   

يوليــوز، حيــث 28و  26جــدول أعمــال المــؤتمر الثــاني
ت هـــــذه الشـــــغال وفــــود مـــــن البلـــــدان المســـــتعمرة والشـــــبه مســـــتعمرة وبعـــــض حضيـــــ

ق .بلدان الشر

،  
  لم يتشكل فيها بعد الحــزب الشــيوع  الصــيني

ي الني وبــهذا الصدد، حضي من الصيح
ي  ي شــاو"، وهمــا "العمــال"من حــزب ) 2(مؤتمرين إثنيح  ــ تــاو"أو " (لو هســيح

"لو سر
أن إن"، و )، الــذي تـــم تعيينــه باللجنـــة الخاصـــة بالمهـــام المميــة"لو س ـــ دشـــاو"أو 

".هاك

، وكـــــانت ه ـــــ اللجنـــــة"المســـــألة الوطنيـــــة والكولونياليـــــة"تشـــــكلت لجنـــــة خاصـــــة ب 
  تشكلت بتاريــــخ 

يونيو، وكانت تتكون من أعضــاء البلــدان 24الخامسة للمؤتمر الني
ــــ(بلغاريــــا، فرنســــا، هولنــــدا، ألمانيــــا، هنغاريــــا، النمســــا، روســــيا : التاليــــة ي كــــل مــــن لينيح

، وهـــو"مـــارينغ("، اندونيســـيا ")ريـــد("، الوليـــات المتحـــدة المريكيـــة ")كامـــانيف"و

ــــ للحــــزب الشــــيوع  ــــ المــــؤتمر التأسيس   
ســــكرتنح هــــذه اللجنــــة، وهــــو الــــذي شــــارك في

  لحقـــا
ا ")روي("، المكســـيك، الهنـــد )الصـــيني اك ": كيلـــش("، إنجلـــني الحـــزب الشـــني

 
يطاني ا )النر ي ")رامساي("، إيران، إيرلندا، إنجلني .، كوريا")لو("، تركيا، الصيح

ـ صــورة بعــض التقــارير المقدمــة حــول ـ 
ســنحاول هنــا وبشــكل مركــز، وضــع القــارئ في

جوازيـــــة" المســـــألة الكولونياليـــــة" بشـــــكل عـــــام، ومســـــألة التحـــــالف مـــــع الحركـــــات النر
 ــ البلــدان المســتعمرة وشــبه المســتعمرة وغنحــ الرأســمالية،

الوطنيــة وطبيعــة الثــورة في
ــــ يــــوم   

ــــ في ي "روي"، وكــــذلك 1920يوليــــوز  26ونبــــدأ ببعــــض مــــا جــــاء بــــه تقريــــر لينيح
ح مجموعــــة مــــن الطروحــــات الضــــافية لطروحــــات) مــــؤتمر مــــن الهنــــد( الــــذي اقــــني

ي حول  ".المسألة الوطنية والكولونيالية"لينيح

ن %%%1  %%%3  4 :%%% الفكار الساسية للتقرير الذي قدمه لينين

يالية أنها قسمت العالم إل أمم مستغلة  ي(ــ خاصية المنر وأمم مســتغلة) كش الغيح
ي( ي ) فتح الغيح ي(حيث ثلثة أرباع العالم تنتم  للمستغليح ).فتح الغيح
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                          المركز الماركس  ــ اللينيني

، فمــن  ــ مجــرى التاريــــخ العـالم 
ياليــة أقحمــت الشــعوب المســتعمرة في ـــ الحــرب المنر

ــــــ  ــــــ البلــــــدان غنح
وري أن يســــــع الشــــــيوعيون إل تنظيــــــم الحركــــــة الســــــوفييتية في ــــ الضـي

.الرأسمالية

.ــ يشكل الفلحون الغلبية العظم بهذه البلدان

ي للحركــــــــات ــــــــ إشــــــــارة لنقــــــــاش داخــــــــل اللجنــــــــة، حــــــــول مســــــــألة دعــــــــم الشــــــــيوعييح  
ــ وفي

جوازية داخل البلدان المستعمرة و ن%%، "المتخلفة"النر ن عل وجوب التميتن أكد لينين
جوازي%%%%%ة ن%%%%% الحرك%%%%ات الديمقراطي%%%%ة التر ن%%%% الحرك%%%%ات الوطني%%%%ة الثوري%%%%%ة، وبين عل. بين
ورية ن أساسية وضن ، تعتتر مسألة التحالف مع الفلحين ن .ضوء هذا التميتن

ن%%ــ  يالي%ة، وبين ن المس%%تعدين للتس%%وية م%ع المتر ن الصلحيين جوازيين ن التر ن بين التميتن
ن ن الثوريين جوازيين  .التر

نـــ  ن الث%%وريين ن دعم ومس%%اندة فق%%ط ال%%وطنيين يطة ان ل يعارض%%وا عل الشيوعيين شر%%
ن لخط ثوري ن المتبعين ن وتنظيم الفلحين .الشيوعيين

ي%% البل%%%دان المس%%%تعمرةــ 
ن%%% فن بهـــذا الصـــدد تـــم نقـــاش( أف%%%ق خل%%ق س%%وفييتات الفلحين

 
  البلدان المستعمرة، والني

داخل اللجنة حول إمكانية تجنب المرحلة الرأسمالية في
وليتاريـــا العالميــة، وتــم وليتاريــا الســتيلء عل الســلطة بمســاعدة النر يمكــن فيهــا للنر
ــ البلـــدان المســـتعمرة ـ 

التأكيـــد عل إمكانيـــة تجنـــب المرحلـــة الرأســـمالية وتجاوزهـــا في
")المتخلفة"و

ــ يجــــب عل المميــــة الشــــيوعية دراســــة طــــرق تحقيــــق هــــذا الهــــدف، والبحــــث عــــن
.الحلول العملية من أجل تطوير الحركة الثورية بالمستعمرات

  دور 
، ليأني ي الذي وبعــد) من الهند" (روي"كان هذا بإيجاز التقرير الذي قدمه لينيح

المســــــألة"ترحيبــــــه بــــــالعرض العميــــــق الــــــذي قــــــامت بــــــه المميــــــة الثالثــــــة بخصــــــوص 
  نضــع منهــا هنــا مــا نــراه مهمــا ومرتبطــا"الكولونياليــة

، قــدم أطروحــاته الضــافية الــني
:بمضمون هذا الجزء
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تحدي%%%%%د بالض%%%%بط علق%%%%ة الحرك%%%%ة العمالي%%%%ة العالمي%%%%ة والممي%%%%ةـــ مـــــن المهـــــم جـــــدا 
يالي%%ة الثالث%%ة م%%ن جه%%ة، والحرك%%ات الثوري%%ة بالبل%%دان المض%%طهدة م%%ن ط%%رف المتر

.من جهة ثانية

ا للرأســــــمالية الوروبيــــــة، ســــــواء عل مســــــتوى ــ تشــــــكل المســــــتعمرات احتياطــــــا كــــــبنح
اســـتغلل المـــواد الوليـــة أو كأســـواق، بـــل كـــذلك كخـــزان للقـــوى واليـــد العاملـــة ضـــد

  المركز 
وليتاريا في ).البلدان الرأسمالية(النر

 ــ الحفــاظ عل النظــام
ــ الربــاح المستخلصــة مــن المســتعمرات تلعــب دورا حاســما في

وليتاريا ببلدان المركز قلب النظام الرأسمال  ببلدان المركز، بحيث يصعب عل النر
).قائما(ثابته ) الهيكل الستعماري(الرأسمال  إن بقيت البنية الستعمارية 

ـــــ المركـــــز،  
وليتاريـــــة في ـــــ نفـــــس الوقـــــف الثـــــورة النر  

ـــ انهيـــــار الســـــيطرة الســـــتعمارية، وفي
عل الممي%%ة الش%%يوعية توس%%يعلهــذا، . ســيؤدي إل قلــب النظــام الرأســمال  بأوروبــا

ي تناض%%ل م%%ن
نشاطاتها وربط التصال مع القوى الثورية بالبلدان المضطهدة ال%%نت

يالي وليتاري%%ا. أجل قلب النظام المتر وري ول مفر منه تنسيق نضال التر من الضن
.ونضال الشعوب المضطهدة

وليتاري%%%%%اــ  الممي%%%%%ة الش%%%%%يوعية تمث%%%%%ل النبث%%%%%اق المباشر%%%%% وهيئ%%%%%ة الرك%%%%%ان العام%%%%%ة لتر

ي%%%%
ي يج%%%%ب أن توح%%%%د ك%%%%ل الق%%%%وى الثوري%%%%ة فن

الع%%%%الم ك%%%%امل، المنظم%%%%ة المكافح%%%%ة ال%%%%نت
ي كل البلدان

يالية، وفن .العالم ضد المتر

ق، مــع كــل مــا أنتجــه ذلــك مــن ـ ياليــة منعــت التطــور الجتمــاع  لشــعوب الشـر ـــ المنر
ة، نظــام الرض، تراكــم عــواقب اجتماعيــة محليــا، حــول الصــناعة الخفيفــة والصــغنح

وليتاريا   تشكل النر
  والتأخر في

.ملكية الراضي

ــــ الحركــــة الديمقراطيــــة ي ـــ تحتــــد القطيعــــة ومــــن دون توقــــف بالبلــــدان المســــتعمرة بيح
ــ الفقــراء والعمــال ضــد ي ــ حركــة الفلحيح ي جوازيــة مــن جهــة، وبيح جوازيــة بقيــادة النر النر

جوازيـــة(فـــالول . كـــل أشـــكال الســـتغلل مـــن جهـــة ثانيـــة تحـــاول الســـيطرة عل) النر
ـــ الفقـــراء والعمـــال(الثانيـــة  ي ، لهـــذا عل المميـــة الشـــيوعية أن تعـــارض هـــذه)الفلحيح

 ــــــــ وســـــــط الجمــــــــاهنح
.الســـــــيطرة، وأن تــــــــدعو وتشــــــــجع وتعــــــــزز تطــــــــوير الـــــــوع  الطبقي
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فالمهم%%%ة العاجل%%%ة والساس%%%ية هي%%% إنش%%%اء أح%%%زاب ش%%%يوعية بالبل%%%دان المس%%%تعمرة،
ن%%%%% والعم%%%%%ال وت%%%%%وجيههم وقي%%%%%ادتهم إل بن%%%%%اء جمهوري%%%%%ة م%%%%%ن أج%%%%%ل تنظي%%%%%م الفلحين

 .السوفييتات

وليتاريــا البلـدان المتقدمــة، تسـتطيع جمــاهنح البلــدان  شدة بنر أن" المتخلفـة"ـــ مسني
.تصل إل الشيوعية من دون المرور بالمرحلة الرأسمالية

ة،" المتخلفــة"ــــ القـوة الحقيقيـة بالبلــدان   ــ المجموعــات الوطنيــة الصــغنح
ل تكمــن في

ى ية الثورية الكنر   الحزاب الجماهنح
عل الممية الشيوعية أن تشجع وتعــزز. بل في

ية   المستعمرات عن طريق عمل هذه الحزاب الجماهنح
.الثورة في

 ـــ: ـــ المرحلـــة الول للثـــورة بالمســـتعمرات ليســـت بالشـــيوعية
قيـــادة شـــيوعية حـــني في

 ــ وتشــكيل التجربــة
ورية من أجل تطوير الــوع  الطبقي هذه المرحلة الول، تبقي ضي

جوازي يجــب أيضــا ان تتحقــق تحـــت القيــادة. الثوريـــة الصـــلحات ذات الطــابع الــنر
جوازية وليتاريا وليس النر ي% أشع وق%ت. الوحيدة للنر

وع فن وري الشر% يجب من الضن
ن ي بناء سوفييتات العمال والفلحين

.ممكن فن

،"المسألة الوطنية والكولونياليــة"بخصوص نقاش " روي"إل هنا ننه  ما جاء به 
 "و " كرازيــــــادي("ونشــــــنح إل أن مــــــؤتمري إيطاليــــــا 

، عارضــــــا بشــــــدة مســــــاندة")شاني
ي  ي(الــــــــوطنييح ي الــــــــوطنييح جوازييح ، وانتقــــــــد ) أي الــــــــنر ي  "حــــــــني وإن كــــــــانوا ثــــــــورييح

"شاني
 ــ البلــدان المســتعمرة وشــبه

ي في ي الثــورييح يــ حــول التعــاون مــع الــوطنييح أطروحات لينيح
وليتاريـــا الوروبيـــة إل المســـتعمرة، حيـــث بـــرر مـــوقفه بـــأن ذلـــك التعـــاون ســـيدفع النر

 
إل تصنيف أفكــار" روي"وهو المر الذي دفع . النتهازية القومية والتعاون الطبقي

ورة مســـاندة ومســـاعدة مـــؤتمري إيطاليـــا بالمعاديـــة للثـــورة، وأن الـــذي ل يعتقـــد بضيـــ
  نضالهم من أجل التحرر لن يكون إل رجعيا

.شعوب المستعمرات في

ـــــ"مـــــارينغ"مـــــن جهتـــــه، أكـــــد  ي ، ســـــكرتنح اللجنـــــة، عل عـــــدم تعـــــارض أطروحـــــات لينيح
ـــــــ علقـــــــات"روي"والطروحـــــــات الضـــــــافية ل  ، وأكـــــــد عل أن القضـــــــية المهمـــــــة ه 

 ــ المســتعمرات والبلـدان المتخلفــة، وتأســيس مكتــب لجــل
ي في ي بـالوطنييح الشـيوعييح

  موسكو
ق، وتعليم الماركسية لمناضل  البلدان المستعمرة في .الشر
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يــ بالجمــاع  ــ أطروحــات لينيح
بعد هذا النقاش الذي حاولنا عرض الهم فيــه، تــم تبني

  
 ــ)ممثل إيطاليــا وممثــل إســبانيا(يوليوز، مع امتناع ثلث أعضــاء  28في

، كمــا تــم تبني
".روي"الطروحات الضافية ل 

ن%%%% ح%%%%ول  %%2  %%3  4 ي ت%%%%م" المس%%%%ألة الوطني%%%%ة والكولونيالي%%%%ة"%% أطروح%%%%ات لينين
ال%%%%نت

ي للممية الشيوعية
تبنيها خلل المؤتمر الثانن

:7)وهي النقطة الحادية عشر" (المتخلفة"فيما يخص البلدان 

 ــــ هــــذه الطروحــــات مــــن غنحــــ النقطــــةــ  7
نضــــع هنــــا بشــــكل ملخــــص ومركــــز لبعــــض مــــا جــــاء في

  النص أعله
  طرحناها في

ة الني ـ: الحادية عشر
جوازيــة حــول المســاواة ه ــ مجــردة، فقــط القضــاء عل الطبقــات يمكــن أن ينتــج أطروحــة النر

.مساواة فعلية وحقيقية

ـــ عل الحزب الشيوع  أل يقدم أطروحات مجردة حول المسألة الوطنية، بل عليه أن يبـــادر
  بتحليــــل ملمــــوس

ــــ المــــم الــــني ي ــــ المــــم المضــــطهدة والمســــتغلة، وبيح ي ــــ بيح ي والعمــــل عل التمينح
يالية. تضطهد وتستغل ية من طرف أقلية ه  خاصية المرحلة المنر .اضطهاد أغلبية البشر

جوازيـــــة حــــــول المـــــم، ياليــــــة عــــــرت وأزالــــــت الغبــــــار عــــــن العبــــــارات الفارغــــــة للنر ـــ الحــــــرب المنر
  وتقرير المصنح

والتحرر الوطني

، يجــب أن يكــون"المســألة الوطنيــة والكولونياليــة"ــــ أساس سياســة المميــة الشــيوعية حــول 
وليتاريـــــا وعمـــــال كـــــل المـــــم وكـــــل البلـــــدان مـــــن أجـــــل النضـــــال الثـــــوري هـــــو تقـــــارب ووحـــــدة النر

جوازيـــة  ـــ والنر
ك لســقاط ملك الراضي فقـــط وحـــدة العمـــل ســتؤدي إل القضـــاء عل. المشـــني

.الضطهاد القوم 

ـــ الجمهوريــة الســوفياتية يجــب أن تكــون مركــز تجمــع الحركــة العماليــة لكــل البلــدان، وكــذلك
ة ل خلص لهــا خــارج التحــالف مــع. جميــع حركـــات تحــرر الشــعوب المضـــطهدة فهــذه الخنحـــ

يالية العالمية وليتاريا وانتصار السلطة السوفياتية عل المنر .النر

ي لجميع حركــات التحــرر ــــ سياسة الممية الشيوعية يجب أن تهدف إل تشكيل تحالف متيح
  مـــع الجمهوريــــة الســــوفياتية

أشــــكال هــــذا التحــــالف ســــيتم تحديــــده حســــب مســــتوى. الــــوطني
  كل بلد

.التطور في

18



ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                          المركز الماركس  ــ اللينيني

بخص%%وص ال%%دول والبل%%دان الك%%ت  تخلف%%ا حي%%ث تس%%ود المؤسس%%ات القطاعي%%ة أو
ي العتبار

وري أن نضع فن :الباترياركا الريفية، فمن الضن

ي%%%% ه%%%%ذه 1
ورة دع%%%%م جمي%%%%ع الح%%%%زاب الش%%%%يوعية لحرك%%%%ات التح%%%%رر الثوري%%%%ة فن %% ضن%%%%

البل%%دان، وال%%ذي يج%%ب أن يك%%%ون فعلي%%ا نش%%يطا، عل أن ش%%كله يح%%دده، إن وج%%د،
.الحزب الشيوعي للبلد

ي%%%% المق%%%%ام الول عل
واج%%%%ب ال%%%%دعم النش%%%%يط ه%%%%ذا له%%%%ذه الحرك%%%%ة يق%%%%ع طبيعي%%%%ا وفن

ي%%% إط%%%ار العلق%%%ة الس%%%تعمارية والمالي%%%ة، البل%%%د
عم%%%ال بل%%%د المرك%%%ز ال%%%ذي يتب%%%ع ل%%%ه، فن

ي 
)المتخلفل("المعنن

ي له%%ا 2
ورة النض%%ال ض%%د رج%%ال ال%%دين والعناض الرجعي%%ة القرووس%%طوية ال%%نت %% ضن%%

".المتخلف"تأثتن بالبلد 

ورة محارب%%%%%%%%ة  3 الس%%%%%%%%لموية، وح%%%%%%%%دة عل أس%%%%%%%%اس" (Panislamisme"%% ضن%%%%%%%%

ي
الس%%%يووية، وح%%%دة عل أس%%%اس النتم%%%اء" (Panasiatisme"و ) النتم%%%اء ال%%%دينن

ي%%
ي تح%%اول اس%%تخدام الكف%%اح التح%%رري)الجغرافن

، وك%%ل الحرك%%ات المش%%ابهة له%%ا، ال%%نت
، ن ك والياب%%%%%انيين ن ال%%%%%تت ي%%%%%اليين يالي%%%%%ة الوروبي%%%%%ة والمريكي%%%%%%ة لتقوي%%%%%ة المتر ض%%%%%د المتر

ي الكبار ورجال الدين
...والنبلء وملك الراضن

ي%%%% البل%%%%دان  4
ن%%%% فن ورة دع%%%%م وبش%%%%كل خ%%%%اص حرك%%%%ة الفلحين ض%%%%د" المتخلف%%%%ة"%% ضن%%%%

ي%%%% الكب%%%%ار، وض%%%%د ك%%%%ل مظ%%%%اهر وبقاي%%%%ا القطاعي%%%%ة، والس%%%%عي إل إعط%%%%اء
ملك الراضن

وليتاري%%ا ن%% الط%%ابع الك%%ت  ثوري%%ة م%%ن خلل تحقي%%ق وح%%دة متين%%ة للتر حرك%%ة الفلحين
ق، للمس%تعمرات، الشيوعية الوروبية مع الحركة الفلحي%ة الثوري%%ة لبل%دان الشر%

".المتخلفة"وبشكل عام للبلدان 

وري، وعل وج%%%%%ه الخص%%%%%وص، ب%%%%%%ذل ك%%%%%ل المجه%%%%%ودات لج%%%%%%ل تط%%%%%بيق م%%%%%ن الضن%%%%%
ي تس%%%%ود فيه%%%ا العلق%%%ات

ي%%% البل%%%%دان ال%%%%نت
المب%%%%ادئ الساس%%%ية لنظ%%%ام الس%%%%وفييتات، فن

...الماقبل رأسمالية، وذلك بخلق سوفييتات العمال
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وري محارب%%ة، بح%زم وق%وة، مي%%ولت ومح%%اولت التي%ارات والحرك%ات 5 %% م%ن الضن%%
جوازي%%%%%%ة للبل%%%%%%دان  ي%%%%%% التلب%%%%%%س ب%%%%%%ألوان"المتخلف%%%%%%ة"التحرري%%%%%%ة الديمقراطي%%%%%%ة التر

، فن
. الشيوعية وتقديم نفسها كأحزاب شيوعية

جوازي%%%%%ة عل الممي%%%%%ة الش%%%%%يوعية أل ت%%%%%دعم الحرك%%%%%ات الوطني%%%%%ة الديمقراطي%%%%%ة التر
ط أن تك%%%%%%%%%%ون عناض الح%%%%%%%%%%زب"المتخلف%%%%%%%%%%ة"للمس%%%%%%%%%%تعمرات والبل%%%%%%%%%%دان  ، إل بشر%%%%%%%%%%

، الش%%يوعيون، مجتمع%%ة ومتعلم%%ة ب%%روح مهامه%%ا الخاص%ة، وليتاري المس%تقبلي التر
جوازية لوطانها الخاصة .مهام النضال ضد الحركات الديمقراطية التر

ن جوازيين ن ال%%%%تر عل الممي%%%%ة الش%%%%يوعية عق%%%%د تحالف%%%%ات مؤقت%%%%ة م%%%%ع ال%%%%ديمقراطيين
، لك%%%%%%%%ن م%%%%%%%%ن دون ان%%%%%%%%دماج معه%%%%%%%%م،"المتخلف%%%%%%%%ة"للبل%%%%%%%%دان المس%%%%%%%%تعمرة والبل%%%%%%%%دان 

وليتاري%%%ا، ح%%%نت وإن ك%%%انت ه%%%ذه والحف%%%اظ بش%%%كل ح%%%ازم عل اس%%%تقللية حرك%%%ة التر

ي
ي شكلها الجنينن

ة فن . الختن

وري كش%%%%%%%ف وبل كل%%%%%%%ل للجم%%%%%%%اهتن العمالي%%%%%%%ة بك%%%%%%%ل البل%%%%%%%دان، وعل 6 %% م%%%%%%%ن الضن%%%%%%%
يالي%%ة بمس%%اعدة"المتخلف%%ة"الخص%%وص بالبل%%دان  ، الخ%%داع المنظ%%م للق%%وى المتر

الطبق%%%%%%%ات المحظوظ%%%%%%%ة بال%%%%%%%دول المض%%%%%%%طهدة، ال%%%%%%%ذين يتظ%%%%%%%اهرون بوج%%%%%%%ود دول
ي%%% الحقيق%%%ة تابع%%%ة م%%%ن زاوي%%%ة نظ%%%ر اقتص%%%ادية ومالي%%%ة

مس%%%تقلة سياس%%%يا، إنم%%%ا هي%%% فن
.وعسكرية

ي%%%%%%% البل%%%%%%%دان
ي%%%%%%% ح%%%%%%%ق الطبق%%%%%%%ة العامل%%%%%%%ة فن

وكمث%%%%%%%ال ص%%%%%%%ارخ عل الخ%%%%%%%داع المم%%%%%%%ارس فن
يالية الحلف%اء وبرجوازي%ة ه%ذا البل%%د أو ذاك، يمكنن%ا أن ن%%ذكر حال%ة الخاضعة لمتر
ي% ه%ذا البل%%د ال%ذي

، حيث تح%ت ذريع%%ة إنش%%اء دول%%ة يهودي%%ة فن ن الصهاينة بفلسطين
في%%%%ه ع%%%%دد اليه%%%%ود ه%%%%و ع%%%%ديم الهمي%%%%ة، س%%%%لمت الص%%%%هيونية الس%%%%اكنة الس%%%%اخطة

ي ن%%%%% ي%%%%% الوض%%%%%ع الع%%%%%المي. والمنتفض%%%%%ة م%%%%%ن العم%%%%%ال الع%%%%%رب للس%%%%%تغلل النجلتن
ففن

الراه%%%ن، ل خلص للش%%%عوب الض%%%عيفة والمس%%%تعبدة خ%%%ارج اتح%%%اد الجمهوري%%%ات
.السوفياتية

 ــــ مؤتمرهــــا
  تبنتهــــا المميــــة الشــــيوعية الثالثـــة في

بالضــــافة إل هــــذه الطروحــــات الــــني
، تمـــــت إضـــــافة أطروحـــــات   

، قبـــــل تأســـــيس الحـــــزب الشـــــيوع  الصـــــيني  
"روي"الثـــــاني
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ي إليهـــــا، وأصـــــبحت تعـــــنر عـــــن خـــــط المميـــــة الشـــــيوعية ونظرتهـــــا لنضـــــال الشـــــيوعييح
فهــــذه القــــرارات المتعلقــــة بهــــذه... الثــــوري بالبلــــدان المســــتعمرة وشــــبه المســــتعمرة

  الواقع الرضية اليديولوجية والسياسية لما سيســم لحقــا ب
المسألة، شكلت في

ي" الجبهــة المتحــدة" ، وفرضــت عل الشــيوعييح ـ الكيومنتــانغ والحــزب الشــيوع  ـي بيح
ـــ الشــــكال العمليــــة والملموســــة لتجســـــيدها عل أرض النضــــال التحــــرري ـ 

البحــــث في
.والثوري

خــــــارج نقاشــــــات" المســــــألة الوطنيــــــة والكولونياليــــــة"لقــــــد تــــــم التعــــــاط  كــــــذلك مــــــع 
وأطروحـــات اللجنـــة الخاصـــة بهـــا، حيـــث قـــدمت العديـــد مـــن التقـــارير والطروحـــات
يــ حــول الوضــع الــدول  ومهــام ، نــذكر منهــا مثل تقريــر لينيح  

خلل هــذا المــؤتمر الثــاني
19(وأطروحـــات حـــول المهـــام الساســـية للمميـــة ) يوليـــوز 19(المميـــة الشـــيوعية 

وط قبول )غشت 4(، والنظام الساس  للممية الشيوعية )يوليوز )انخراط(، وشر
ـــــ المميـــــة الشـــــيوعية   

العـــــالم الرأســـــمال  والمميـــــة"، وبيـــــان )غشـــــت 6(الحـــــزاب في
"زينوفييـــف"، وتقريـــر اللجنــة التنفيذيــة المقــدم مــن طــرف )غشـــت 8" (الشــيوعية

ي  ـ الحــزاب الثوريــة لكــل مــن الصــيح ي لممثلـ  ر بنــدوتيح
ـ ـك
  لــم يتشــكل فيهــا(الــذي ذك

الــني

 
حيــــث تقــــرر عقــــد...وكوريــــا وأرمينيــــا وتركيــــا والهنــــد) بعــــد الحــــزب الشــــيوع  الصــــيني

 ــ 
ق في  ــ ســنة (غشــت  15مــؤتمر لشــعوب الشرــ

ورة توســيع)1920نحــن هنــا في ، وضيــ
  هذه البلدان

.8العمل في

رة باللجنــــة 6خلل جلســــة ــ  8 ـــ للشــــعوب المســـــتعمر ـي غشــــت، تــــم فـــــرز أربعــــة أعضــــاء ممثليح
كمـــا تـــم تقـــديم تقـــارير لفـــروع المميـــة منهـــا خمســـة تقـــارير تخـــص البلـــدان. التنفيذيـــة للمميـــة

ي رة، جاء من ضمنها تقريرا قدم باسم الصيح .المستعمر
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ق  5 9)1920شتنتر  8%%  1باكو، (%%% المؤتمر الول لشعوب الشر

 ـــ المـــؤتمر ، وغشـــت 31جـــرى الفتتـــاح بتاريــــخ 
مـــؤتمر عـــن مجمـــوع 1891شـــارك في

،  1273البلدان المشاركة، منهم  ي  55شيوع  مــؤتمرين، 8مــن النســاء، وعــن الصــيح
   266ومنهم 

.10)بلدانهم(مؤتمر لم يعلنوا عن انتمائهم الوطني

ســنحاول تقــديم بشــكل مركــز مــا جــاء خلل مجريــات هــذا المــؤتمر، مــن دون عــرض
  تعرضــت بشـكل خــاص لهــذا البلـد أو

جــل المــداخلت والتقــارير، خصوصــا تلــك الــني
  نحــن بصـــددها

  فقـــط بمــا جـــاء بشــكل عــام حـــول المســألة الـــني
ذاك، حيـــث ســنكتقي

.هنا

 ــ يــوم 
وهــو( رئيسـا للمـؤتمر" زينوفييــف"شــتننر تــم اختيـار  1خلل الجلسة الول في

الــــذي ذكــــر بأهــــداف المميــــة) رئيــــس اللجنــــة التنفيذيــــة للمميــــة الشــــيوعية الثالثــــة
ــــ ي وليتاريــــا الوروبيــــة وبيح ــــ النر ي ي بيح ورة خلــــق تحــــالف مــــتيح ــــ الشــــيوعية، وأكــــد عل ضي

يالية   النضال ضد المنر
.البلدان السيوية في

  امتــــــــدت إل 
، أشــــــــار 8بشــــــــكل مركــــــــز إذن، وخلل جلســــــــات المــــــــؤتمر الــــــــني شــــــــتننر

ـــ التوضـــيح" زينوفييـــف" إل أن المهمـــة الساســـية لهـــذا المـــؤتمر يجـــب أن تكـــون ه 
اكية ق، عل وحـــــــــدة مصـــــــــالحهم مـــــــــع الثـــــــــورة الشـــــــــني ـــــــــ ـــــــــ بلـــــــــدان الشر لعمـــــــــال وفلح 

ك"الغربيـــة" ق الســـتعداد. ، ودفعهـــم إل النضـــال المشـــني كمـــا أنـــه عل شـــعوب الشرـــ
اكية، لنــه، يقــول  ، مــن الممكــن، بفضــل الثـــورة"زينوفييـــف"منــذ الن للثـــورة الشـــني

فالشــيوعيون الســيويون ل يمكنهــم النضــال. الروســية، تجنــب المرحلــة الرأســمالية

  الصــادر باســم المميــة الشــيوعية، انظــر ــ  9
وغراد"ســجل التقريــر الســينوغرافي .1921، "بــني

و،  .، حول هذا المؤتمر1971وبالمكان العودة إل إصدارات ماسبنح
 ـــ تقريـــره الـــذي قـــدمه للجنـــة التنفيذيـــة للمميـــة الشـــيوعية الثالثـــة" زينوفييـــف"يقـــول ــ  10

في
ــ : "بهــذا الخصــوص ي ، ومــن فئــة اللحزبييح ي ل انتمــاء حزنر ــ(تشــكل مــؤتمر بــاكو مــن الشــيوعييح

ي) لها  : وه  الفئة الكنر عددا و تنقسم إل فئتيح
، والــني ــ ي واحدة ه  فعليا تتشكل من لحزبييح

ـــ وأشــــباه بروليتاريــــا المــــدن ، والخــــرى تتشــــكل مــــن أنــــاس ـي ــــ الفلحيح يجــــب أن نضــــمنها ممثل 
، ولكنهم ينتمون فعل لحزاب برجوازية ي ".يسمون أنفسهم بلحزبييح
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وحــــــدهم، ويجــــــب عليهــــــم أن يهــــــدفوا إل الوحــــــدة مــــــع القــــــوى الخــــــرى المناهضــــــة
يالية .للمنر

ـــ تقريـــر   
،)روســـيا، وهـــو مـــؤتمر عـــن المميـــة الشـــيوعية الثالثـــة" (راديـــك"كمـــا جـــاء في

ورة تحــالف ق، تأكيــده عل ضيــ حول الوضع الدول  ومهام الجمــاهنح العماليــة بالشرــ
ق ـــــ ـــــ بالشر ي ق، حيـــــث أن انتصـــــار العمـــــال والفلحيح ـــــ روســـــيا والشـــــعوب الثوريـــــة بالشر

ـــــــ النضـــــــال ضـــــــد) تحـــــــالفهم(يعتمـــــــد عل وحـــــــدتهم   
مـــــــع روســـــــيا وعل انخراطهـــــــم في

يالية .المنر

ـــــ تقريــــــره، عل تضــــــامن المميــــــة الشــــــيوعية الثالثــــــة مــــــع" بــــــافلوفيتش"وتحــــــدث  ـ 
في

ورة فــــــرض المميــــــة عل الحــــــزاب ـــــ الحركــــــات الثوريــــــة للشــــــعوب المضــــــطهدة، وضـي
ام بتقـــــديم المســـــاعدة النشـــــيطة للحركـــــات الوطنيـــــة ي الشـــــيوعية لكـــــل البلـــــدان، اللـــــني

. الثورية للشعوب المستعمرة والشبه مستعمرة

  للمميــــة
  توصــــل إليهــــا النقــــاش خلل المــــؤتمر الثــــاني

كمــــا ذكــــر ببعــــض النتائــــج الــــني
ق المتقدمــة، وبمســاعدة بروليتاريــا البلــدان الشيوعية، وه  أنه بإمكان شعوب الشرــ
ة إل   وأن تصــــل عــــنر مرحلــــة وســــيطة قصــــنح

ــــ نظامهــــا الســــوفييني  
المتقدمــــة، أن تبني

. الشيوعية، من دون الحاجة لن يمر تطورها عنر المرحلة الرأسمالية

ــــ المجتمـــــع القطـــــاع  وشـــــبه ـ 
ــــ قابلـــــة للتطـــــبيق في ، هـ   

فصـــــيغة التنظيـــــم الســـــوفييني
ــــــــ وســـــــــيلة صـــــــــالحة ليـــــــــس للبـــــــــدان ـي ، وأن ســـــــــوفييتات العمـــــــــال والفلحيح القطـــــــــاع 
الرأســـــــــمالية وحســـــــــب، وإنمـــــــــا أيضــــــــا للبلــــــــدان ذات النظمـــــــــة الجتماعيـــــــــة مــــــــا قبـــــــــل

.الرأسمالية

  تقرير 
يعتمــد مصــنح الثــورة: جــاء باختصــار مـا يل ــ) آسـيا الوســط" (موسوشيف"في

ــــــ للمســــــألة   
اكية عل الحــــــل العقلني ورة الدراســــــة"الكولونياليــــــة"الشــــــني ــــــ ، وعل ضي

والتحليــــــــــــل الجــــــــــــدي للتوزيــــع الحــــــــــــال  للملكيــــــــــــة، ووســــــــــــائل النتــــــــــــاج، والعلقــــــــــــات
ـــ مختلـــف المنـــاطق  

  في
ق. الجتماعيـــة، وكـــذا التشـــكل الثقـــافي ـــ فالحركـــة الثوريـــة بالشر

ياليـــــــة ـــــــ ضـــــــد بقايـــــــا القطاعيـــــــة والمنر ي يجـــــــب أن تكـــــــون تنظيمـــــــا لجمـــــــاهنح الفلحيح
ق حيــث. الوروبية فهذه الحركة الثورية يجب أن تكون بالساس زراعيــة، لن الشرــ
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ـــ بعـــض الســـتثناءات النـــادرة،  
وليتاريـــا الصـــناعية تكـــاد تكـــون معدومـــة فيـــه، إل في النر

ق هـــو الجمـــاهنح. تســـود فيـــه الجمـــاهنح الفلحيـــة إن محـــور الثـــورة الجتماعيـــة بالشرـــ
يالية  بري المحلية والمنر ".الغربية"الفلحية، وعدوها هو سلطة الستبداد النر

ق بوصفها عملية حشــد، "موسوشيف"إننا، يقول    الشر
ننظر إل الحركة الثورية في

يالية الوروبية .وتنظيم للجماهنح الفلحية ضد بقايا القطاع وضد المنر

الثــورةيقــول بــأن ) هنغاريــا، وهــو مــؤتمر عــن المميــة الشــيوعية الثالثــة" (بيل كــون"
يـــــ بروســـــيا ورة أن تتبـــــع ثـــــورة العمـــــال والفلحيح ـــ ـــ الغـــــرب عليهـــــا بالضـي ـ 

ق وفي  ـــــ الشرـــــ
.في

ياليــــة، ولكــــن ي ضــــد المنر فالثورتــــان مرتبطتــــان عضــــويا، ليــــس فقــــط لنهمــــا موجهــــتيح
ــــــ عنــــــه للنتصــــــار وري ل غني ــــــ ط ضي ــــــ شرــــــ ــــــ هــــــذا النضــــــال ه   

.أيضــــــا لن وحــــــدتهما في
ياليـــــــة جاهـــــــدة لرشـــــــاء جوازيـــــــة المنر فلخضـــــــاع شـــــــعوب المســـــــتعمرات، تســـــــع النر
لة، وكــذلك وات المســتغر ي عن طريق منحهم بعض الفتات من الــنر العمال الوروبييح

ــــــــ  
ــــــــ المســــــــتعمرات لجعــــــــل سياســــــــتها في  

اســــــــتخدام الطبقــــــــات المحليــــــــة المهيمنــــــــة في
وحـــــده نظـــــام الســـــوفييتات يمكنــــه منـــــح الســـــلطة. الســـــتغلل أرخـــــص وأقـــــل دمويــــة

ــــــ الظــــــروف الخاصــــــة لي: للجمــــــاهنح العاملــــــة  
  قابــــــل للتطــــــبيق في

النظــــــام الســــــوفياني
  يشــكل فيهــا العمــال العنض) بنيــات(فهياكــل . شــعب

ـ المنــاطق الــني ـ 
الســوفييتات في

  يشـــكل فيهـــا
ـــ المنـــاطق الـــني  

الســـائد يمكـــن ومـــن الـــواجب أن تكـــون مختلفـــة عنهـــا في
. الفلحون العنض السائد

ة وليتاريـــــــا مســـــــتحيلة بـــــــدون بروليتاريـــــــا صـــــــناعية، وهـــــــذه الخنحــــــــ إن ديكتاتوريـــــــة النر
ق   الشر

  الغرب، ما ه ــ إل التعــبنح. ضعيفة جدا في
صحيح أن السلطة السوفييتية في

ق، حيـــــــث ل وجـــــــود لطبقـــــــة عاملـــــــة ـــــــ ـــــــ الشر  
وليتاريـــــــا، إل أنـــــــه في عـــــــن ديكتاتوريـــــــة النر

ــــــ عل الطبقــــــة  
صــــــناعية، وحيــــــث أن ســــــكان الريــــــف هــــــم ضــــــحية الســــــتغلل، ينبعي

يــ(الفلحية أن تكون العنض القائد للسوفييت  فه  التعبنح عن ديكتاتوريــة الفلحيح
).الفقراء

ق، يجب أن تكون السوفييتات أجهزة    الشر
ي الفقراء) هيكل، أداة(في ليس. للفلحيح

جوازيـــــــة قبـــــــل تحقيـــــــق نظـــــــام ق بمرحلـــــــة الديمقراطيـــــــة النر ــــــ ورة أن يمـــــــر الشـر ـــــــ بالضي
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  أي. الســــوفييتات
ق، ســــيختقي ــــ ــــ الشر  

، نظــــام الســــوفييتات، في ــــ فبانتصــــار هــــذا الخنح
ي المستعمرات والمراكز . فرق بيح

ــــــ المــــــؤتمر" بيل كــــــون"موضــــــوعات  هــــــذه، وافــــــق عليهــــــا المكتــــــب بالجمــــــاع، وتبني
اض .موضوعاته بالجماع كذلك ومن دون أي اعني

ــــ ترجمــــات أخــــرى " (ستاشــــكو"  
ــــ، أكــــد ")ساتشــــكو"وفي ي ــــ تقريــــره عل أن الفلحيح  

في
ق هــــو ق، وأن تحريــــر شــــعوب الشرــــ يشــــكلون الغلبيــــة العظم لشــــعوب بلــــدان الشرــــ

ي ي بتحرر الفلحيح وط ورهيح ي الثوريــة الطاحــةمشر   عل طبقة الفلحيح
، حيث ينبعي

، ـــــ ي بـــــالحكم الســـــتبدادي والســـــتيلء عل الحكـــــم ووضـــــعه بيـــــد ســـــوفييتات الفلحيح
ي ورجــــال الــــدين بكــــل مــــا لــــديهم ــــ الملك العقــــارييح  

وتوزيعهــــا عل... ومصــــادرة أراضي
ائب وتحرير طبقتهم من أي استغلل ي الفقراء والكف عن دفع الضي .الفلحيح

.، تم تبنيها ه  الخرى من طرف المؤتمر وبإجماع"ستاشكو"موضوعات 

ــ نقاشــات المــؤتمرين ومــا ارتأينــاه مرتبطــا بموضــوعنا  
هــذا باختصــار شــديد مــا جــاء في

وهو للتأكيد عل أن هذه المسألة، حينها، ورغم مـا طرحتــه المميــة الشــيوعية. هنا
  دعـــــت إل عقـــــد هـــــذا المـــــؤتمر،

ـــــ الـــــني   بهـــــذا الشـــــأن، وه 
ـــــ مؤتمرهـــــا الثـــــاني  

الثالثـــــة في
ه  فت عل رئاسته، كما حضي عضوا من روسيا السوفياتية، قلنا أننا أوردنــا 104وأشر

كــــــــل هــــــــذا للتأكيــــــــد عل أن هــــــــذه المســــــــألة كــــــــان حولهـــــــا نقــــــــاش هــــــــام وكــــــــبنح وســــــــط
ـــ بعــــض الجــــوانب  ـ 

، اختلفــــت فيــــه الــــرؤى في ي ـــ البلــــدان(الشــــيوعييح ـ 
طبيعــــة الثــــورة في

ـــــ قواهـــــا، إمكانيـــــة تكز الثـــــورة ومـــــا ه  المســـــتعمرة والشـــــبه مســـــتعمرة، عل مـــــاذا ســـــني
جوازيـــة أم مـــن ورة للثـــورة الديمقراطيـــة النر ــ تجنـــب المرحلـــة الرأســـمالية، أهنـــاك ضـي

ــــ الثــــورة  
ــــ في ي ــــ جــــوانب أخــــرى... )المكــــان تجاوزهــــا، دور الفلحيح  

، وتوحــــدت فيــــه في
ق مـــع روســـيا( ـــ ياليـــة، تحـــالف القـــوى الثوريـــة ببلـــدان الشر وحـــدة النضـــال ضـــد المنر

السوفياتية، دعم الحزاب الشيوعية النشيط للحركات الثورية بالبلدان المستعمرة
...) والشبه المستعمرة

منهــــم 35(عضـــو  48انته هــــذا المـــؤتمر بخلـــق هيئـــة تنفيذيـــة دائمـــة تتكــــون مـــن 
  تم تبنيها بالجماع)شيوعيون

:، وقدمت خلله بعض الطروحات الني
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ق  "):بيل كون"قدمها (أطروحة حول سلطة السوفييتات بالشر

ق ضـــــد الضـــــطهاد الخــــارحر  والــــداخل  تطـــــرح عل جــــدول ـــ انتفاضــــة شــــعوب الشرـــــ
ق   كل بلدان الشر

.العمال تأسيس نظام حكم جديد في

ق الوسط ما ه ــ إل ديمقراطيــة شــكلية، ولــم   حدثت ببلدان الشر
ــــ الصلحات الني

  العمق
.تغنح الوضع في

ق إل طــرد المضــطهدين الجــانب ــــ ل يجب أن تهــدف ثــورة الجمــاهنح العاملــة بالشرــ
.فقط، بل و يجب كذلك بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق ثورة زراعية عظيمة

ـ تبعــد ـي ــــ تمثــل ســلطة الســوفييتات النظــام الوحيــد المناســب للجمــاهنح العاملــة حيح
. المحظوظة عن السلطة) الفئات(العناض 

ياا قـــــدرة ــــ أثبتـــــت التجربـــــة العمليـــــة للطبقـــــة الفلحيـــــة بروســـــيا الســـــوفياتية، ســـــيبنح
ي عل إدارة شؤونهم بأنفسهم ).إنشاء السوفييتات الفلحية( الفلحيح

:أطروحة حول المسألة الزراعية
ق ه ــ الطبقــة الوحيــدة المنتجــة، وه ــ الكــنر يــ لشــعوب بلــدان الشرــ ـــ طبقــة الفلحيح

.اضطهادا واستغلل

ــــــ متعــــــددة  ي العــــــادات القطاعيــــــة، الملكيــــــة(ــــ أســــــباب اضــــــطهاد واســــــتغلل الفلحيح
ائبا )القطاعية، الضي

ــ ي ي الجانب والمستبدين المحلييح ، لجل التحرر، إسقاط الرأسمالييح ي ــــ عل الفلحيح
...والستيلء عل السلطة عن طريق تشكيل السوفييتات

 

 " الصــــــلية"لقــــــد جئنــــــا عل عــــــرض كــــــل هــــــذا، اعتمــــــادا عل الوثــــــائق التاريخيــــــة 
الــــــني

ـــ يتعـــرف المناضـــلون والقـــراء، عـــن صـــاغتها وأصـــدرتها المميـــة الشـــيوعية الثالثـــة، ك 
ي للنضـــال الثـــوري بالمســـتعمرات قـــرب، عل مجمـــل أطروحـــات ومنظـــور الشـــيوعييح

  لــم تسـقط 
هــا مــن البلــدان الــني ة تحــت) بعــد(وشبه المستعمرات وغنح  ــ هــذه الفــني

في
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ــــــ الن ذاتـــــــه إل بلـــــــدان رأســـــــمالية ـ 
ــــــ نوضـــــــح. ســـــــلطة الســـــــتعمار ولـــــــم تتطـــــــور في وكـ 

بالخصوص، أن طريق الثورة بهذه البلــدان لــم يكــن معــدا أو محــددا ســلفا، وأن ثــورة
وليتاريــا و   وضــعت عل رأس مهــام الحــزاب والمنظمــات إقامــة ديكتاتوريتهــاالنر

الــني
  البلدان الرأسمالية، لم تكن ه  مركز جدول العمال الخــاص بالبلــدان

الشيوعية في
ة، بــل كــانت قضــية الثــورة بهــذه البلــدان  ــ نفــس الفــني

المستعمرة وشــبه المســتعمرة في
محـــط جـــدال ونقــــاش، وســـط المميـــة الشـــيوعية، ووســــط المجموعــــات والحــــزاب
الشــــــيوعية بتلــــــك البلــــــدان، حيــــــث كــــــان المطــــــروح هــــــو كيــــــف الوصــــــول إل تحقيــــــق

ــ) ســلطة المجــالس" (ســلطة الســوفييتات" ي ــ بلــدان غالبيتهــا العظم مــن الفلحيح  
في

  أقص
، وبــها في يال  وترزح عموما تحت سلطة الستبداد القطاع  والرأسمال المنر

الحـــــــالت بروليتاريـــــــة ناشـــــــئة، ضـــــــعيفة وقليلـــــــة العـــــــدد، وفئـــــــات برجوازيـــــــة تعـــــــادي

 
. الستعمار وتطمح إل الستقلل والتحرر الوطني

يـــــــ مـــــــن يـــــــدعو إل إمكانيـــــــة تجـــــــاوز عل العمـــــــوم، تـــــــأرجحت مجمـــــــل الطروحـــــــات بيح
اكية، وذلـــك ة إل ســـلطة المجـــالس وبنـــاء الشـــني المرحلـــة الرأســـمالية والمـــرور مباشرـــ
وليتاريا الشــيوعية الوروبيــة ي محليا، وخارجيا عل النر بالعتماد عل حركة الفلحيح

.و روسيا السوفياتية

وطة ومـن دون انـدماج مــع الحركــات ي من يدعو إل عقد تحالفــات مؤقتـة ومشـر وبيح
جوازيـــة ـــ الحركـــات النر ، والمقصـــود هنـــا ه  ـــ ياليـــة والســـتبداد المحل  المعاديـــة للمنر

ـ ـ 
ــ في وليتاريــا حــني وه  ـ نفــس الــوقت الحفــاظ عل اســتقللية حركــة النر ـ 

الثوريــة، وفي
ــــــ طابعــــــا أكــــــنر ثوريــــــة، والعمــــــل عل بنــــــاء ي ، وإعطــــــاء حركــــــة الفلحيح ــــــ  

شــــــكلها الجنيني
 ، ي )أنظر الطروحة اللينينية بهذا الشأن(سوفييتات العمال والفلحيح

جوازيــــة الثوريــــة، كمــــا أن هنــــاك مــــن دعــــا إل عــــدم التعامــــل مــــع أي مــــن الحركــــات النر
ة وليتاريــا الناشــئة والضــعيفة والقليلــة العــدد، ومباشرــ والعتمــاد كليــا وحضا عل النر

اكية وليتاريــة وبنــاء الشــني وبالمقابــل، هنــاك مــن دعــا إل أن طبيعــة. مهــام الثــورة النر
ــ الفقــراء، وأن عل"ثــورة فلحيــة"الثــورة بهــذه البلــدان ه ــ  ي ، تقودهــا طبقــة الفلحيح

ة تقع مهام بناء سلطة السوفييتات .هذه الخنح
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ة، وه ــ كمــا   هذه الفــني
  تبلورت في

ي شديد، مجمل الطروحات الني كنح كانت هذه وبني
، الــذي، كمــا عرضــنا  

ة سبقت بقليل سنة تأســيس الحــزب الشــيوع  الصــيني نرى، فني
وليتاريـــة ة وســـط النر ـــ ـــ بدايـــة هـــذه الحلقـــة، تـــوجه منـــذ انطلقتـــه إل العمـــل مباشر  

في
ية الناشـــــئة، وعمـــــل عل تأســـــيس  ـــــ ي"الحضي "ســـــكرتارية منظمـــــات العمـــــال الصـــــينييح

، عضــــــو القيــــــادة المركزيــــــة للحــــــزب والمســــــؤول فيهــــــا عـــــن"شـــــانغ كيــــــو تــــــاو"بقيــــــادة 
اكية"وآنيــة " سياســة البــاب المســدود"التنظيــم، وأحــد زعمــاء خــط  ".الثــورة الشــني

ة، عل خــــــوض سلســــــلة مــــــن ــــــ هــــــذه الفــــــني  
  في

كمــــــا عمــــــل الحــــــزب الشــــــيوع  الصــــــيني
النضالت العمالية وتوحيد العديد من النقابات العماليــة وتوســيع قواعــدها، وعقــد

نا كـــذلك، إل أن الحـــزب الشـــيوع ... مؤتمرهـــا الول ، عـــرف خلل وكمـــا أشرـــ  
الصـــيني

  نظر رفضتها الغلبية المــؤتمرة، وجهــة نظــر أول أطلــق
انطلقته هذه، بروز وجهني

ي"عليها ب  ي المنفصلتيح الكاتب العــام" شن تو سيو"، وصاحبها هو "نظرية الثورتيح
للحــزب، وكــان يــدعمه داخــل القيــادة المركزيــة للحــزب، أحــد زعمــاء هــذا التيــار وهــو

ـــــ هـــــان شـــــون" عية"، وقـــــد أطلـــــق عل هـــــذا الخـــــط ب "ل  ـــــ ".أنصـــــار الماركســـــية الشر
، أي رفـــض أي تعامـــل"سياســـة البـــاب المســـدود"ووجهـــة نظـــر ثانيـــة عرفـــت بخـــط 

جوازية الثورية، والقصــد هنــا حــزب الكيومنتــانغ، والعتمــاد سياس  مع الحركات النر
اكية كمهمة آنية، وكــان زعمــاء ة مهام الثورة الشني وليتاريا لمباشر كليا وفقط عل النر

ــ القيــادة المركزيــة للحــزب همــا   
و") زانــغ كوطــاو"أو " (شــانغ كيــو تــاو"هــذا الخــط في

. "ليو شن شينغ"

ــــ فيهــــا الحــــزب العمــــل   باشر
ة الــــني ــــ هــــذه الفــــني  

ــــ كــــان الخــــط العــــام للحــــزب في ي ــــ حيح  
في

ـــ نفـــس ي وليتاريـــا الناشـــئة ولـــم يمنـــح فيهـــا للعمـــل وســـط الفلحيح والنضـــال وســـط النر
جوازيـــــة الهميـــــة والنخـــــراط، يـــــدعو بخصـــــوص سياســـــة التعـــــاون مـــــع الحركـــــات النر
ــــ مــــع حــــزب الكيومنتــــانغ، لكــــن مــــع عــــدم الثوريــــة، إل عــــدم رفــــض التعامــــل السياس 

  فضحه ونقد تذبذبه وتعرية سياساته التوافقية
)يتبع بحلقة ثالثة(. التهاون في
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