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 مقدمة

يوعي المؤتمر   علني 2  قوميّةلا القضّيتين فيال طروحات » أ نّ  الّسادسالعالمي  الش ّ

يوعيا المؤتمر أ قّرهصاغها لينين و التّي  «يّةاالس تعمار و  ا أ هّميتهحتفظ بكامل ت  الثّانيالعالمي  الش ّ

يوعيّةويجب أ ن تواصل توجيه نشاط ال حزاب  يوعيالمؤتمر  فمنذ. الش ّ  الثّانيلمي العا الش ّ

 لنّظاماعامل أ زمة في أ نّها  من جهة وأ ش باه المس تعمراتللمس تعمرات  عمليّةال  هميّةال   أ خذت

مبرايلي العالمي  .بقدر كبير تتعاظم االإ

 مبرايليّةموضوع اس تغالل ال يمكن لالإ أ نّها  من جهة ،أ صبحت المس تعمراتفمن انحية أ ولى، 

ّ  ،عنه يس تغنأ ن ت  . مّما مضى ثيربك أ كثر  مبرايليّينزاعات والحروب بين االإ مصدرا دائما للن

 لجديدةالحربيّة ا الخططو  النّهبحروب دون توقّف من جانب الّدول االإمبرايليّة وتتواصل 

لىالتّي  الّشعوبمختلف ضّد   مبرايلّيةى االإ لقو ا اتتحضير  وتعاظم ،ةمس تقلّ ما حّد  بقيت اإ

 .جديدمن  لمس تعمراتااقتسام في سبيل  فيما بينهاحروب ل

 ثوريّة ةاسع بؤرة حركالشّ  وأ ش باه المس تعمراتعالم المس تعمرات  أ صبحومن انحية اثنية، 

 عن ،هافي جزء من  ،العظيمة يّةالتّاريخ  هميّةاهرة ذات ال  هذه الظّ  نتجتال تخمد.  جماهيريّة

في  — يلّداخلا الّرئيس يّة وأ ش باه المس تعمراتفي وضع المس تعمرات  تحصلتّي غيرات ال التّ 

 قويّةفمن ذلك ت ؛وبعدهاالعالميّة  مبرايليّةأ ثناء الحرب االإ  — جتماعيّةاالتركيبتها اقتصادها و 

مها وبدء تنظّ  اليّةمعالطبقة ال تطّورو  يّةالّزراع ي وتعميق ال زمة الّرأ سمال الّصناعي التّطّورعناصر 

حصلت لتّي ا غيراتالتّ  عن ،في جزء أ خر ،ونتجتوغير ذلك.  فاّلحينر أ وسع جماهير الافقاإ و 

 خالل ّرئيس يّةال مبرايليّةاعترضت القوى االإ التّي  تالّصعوابمن ذلك ف ؛الوضع العالميفي 

ثر تلك الحرب عالميّةال مبرايلّيةعاش تها االإ التّي  الحرب وال زمة  عدوانيّةحتداد اثم بعد ذلك  .اإ
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ياسة نجلترا والياابن والوالايت ال كّل  تنتهجهاالتّي  يّةاالس تعمار  الس ّ يطاليا  دةمتّحمن اإ وفرنسا واإ

مبرايلي «للّسلم»وهولندا كنتيجة  مبرايليّةروس يا من قوة  انتقالوأ يضا،  .االإ  ماليّةعلى قوة اإ  اإ

في سبيل  عالميّةال ةمبرايليّ االإ ضّد  افرالظّ  الّسوفييتي تّحاداالونضال شعوب  .مبرايليّةمعادية لالإ 

 تّحاداكي في االوتأ ثير البناء االشتر  .قوميّةال قضيّةلل ي الثّورالحّل ومثال  .عن اس تقاللها الّدفاع

يوعيّةالحركة  قويّةوأ خيرا ت .الّسوفييتي لصالح  ونشاطها ّيةالّرأ سمال في البلدان  الش ّ

 المس تعمرات.

البلدان المس تعَمرة  ا فيالهائلة س ياس يّ  يّةالّشعب اس تفاقة الجماهير  كلّها هذه الوقائع تللقد عجّ 

غالبا ما التّي  يمةالعظ  يّةالثّورجملة من االنتفاضات  فجرتو  ا.كبير  تعجيال وش به المس تعَمرة

 ربطا لّداخلاالطبقي في  الّصراعقوى  تطّورب  مبرايليّةالمعادي لالإ  يالتّحّرر النّضالربطت 

 .أ صيال اوثيق

العمال  . كان قمعمن الّدرجة ال ولى عالميّة أ هميّة الّصينيّة لثّورةا اكتسبت لقد 1

شارة انطالق موجة  2911أ اير  60في  ش نغهايفي  الّصينيّين . الّصينعظيمة في  ثوريّةاإ

 نجليزيّةوتيان تسين وهانكيو وكانتون والمس تعَمرة االإ  ش نغهايمثل  الّصناعيّةأ كبر المراكز ف

ضراابت هنغ كنغ كانت كلّ  ير كات جماه تحرّ من أ اثرت موجة  جماهيريّة ثوريّةها مسرح اإ

ّ والجنتري. لقد عملت ال  الّصينيّين عقاريّينال المالكينضّد  فاّلحينال وطنيّة حتّى ال ةبرجوازي

في ي لثّورا النّضالالواسعة على حصر  يّةالثّورالوطنيّة من الحركة  ىفي هذه المرحلة ال ول

لىو  مبرايليّينومقاطعة االإ  عسكريّينال ضّد  النّضالك ؛فقط قوميّةأ هداف  ذات ك. وفي ذل ما اإ

 )انقالباها وّ في تنظيم ق مضاّدةال ةالثّوربدأ ت  يّةالثّوركانت تنهض فيه الموجة الّذي  الوقت

تنظيم جناح و لبة في بيكين، قمع مظاهرات الطّ و ، 1926ش يك في أ ذار  كاي تشان

. (ي، وغير ذلكفي كوانتونغ وكوانغس فاّلحينالضّد  النّضالانخرط في الّذي  ال يمنلكيومنتانغ ا

نّ  يطرة على جملة من المناطق، ، والس ّ 1926بدأ ت في صيف التّي  مالالحملة على الشّ  اإ

ي الحركة عظيم ف ه نموّ رافقمها، قد وتحطّ  الّرجعيّة عسكريّةجمعات ال وهزيمة العديد من التّ 

ضرابكيانغ،  كيو وكيو في هان نجليزيّةاحتالل المصالح االإ ) جماهيريّةال  ش نغهايي عام ف اإ

لى انتفاضة تحّول  المظفرة  اضةاالنتفطرحت لقد . (فالحيّةنمو هائل في الحركة الة، مسلّحاإ

 يّةلثّوراالوطنيّة على الحركة  ماليّةعهيمنة الطبقة ال قضيّة 1927في نيسان  «ش نغهاي»في 
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لى معسكر  محليّةال برجوازيّةودفع ال  الّذي  لثّورةل المعادي  االنقالب، وأ ملت الّرجعيّةنهائيا اإ

 ش يك. كاي قام به تشانغ

ن ال نشطة ال  مرار نهوض اس ت خاّصة، و الّسلطةفي سبيل  يناضلون الّذينة للعمال مس تقلّ اإ

لى ثورةالتّي  فالحيّةالحركة ال ت شكّلت التّي  ، دفع أ يضا حكومة ووهانزراعيّة تتحول اإ

لى المعسكر المعادي الّصغيربقيادة جناح الكيومنتانغ البرجوازي  غير أ ن الموجة  .للثّورة، اإ

 تمّردتنغ،  ايف هوالنغ )انتفاضةسلسلة من االنتفاضات  وخاللكانت قد تراجعت.  يّةالثّور

من  الّسلطة اعنتز ا فاّلحونحاول العمال وال (في هوانن وهوبيي وكفانتغ وكيانغسو فاّلحينال

وا في فشل. لكنهم ةالثّورمنع هزيمة  وابلتّالي عقاريّينوالمالكين ال برجوازيّةوال  مبرايليّيناالإ 

نّ ذلك.  لتّي ا كان انتفاضة عمال كانتون البطلة يّةالثّورأ خر مظهر قوي لهذه الموجة  اإ

 قامةواإ غ بتحطيم الكيومنتان يّةالّزراع  ةالثّورأ ن تربط  سوفييتاتل احاولت تحت شعار 

 .فاّلحينالعمال وال دكتاتوريّة

 هنديّةال  لّصناعةا تطّورالمعرقلة ل  نجليزيّةاالإ  مبرايليّة، أ اثرت س ياسة االإ الهندفي  6

لى ش يع  ابقالسّ مت كطبقة عوض انقسامها تدعّ التّي  هنديّةال  برجوازيّةال عند  غضبا شديدا اإ

أ داة —« المؤتمر الوطني الهندي»في اندماج  1916ى في عام تجلّ والّذي ة وطوائف دينيّ 

ي مواجهة ف وطنيّةال متّحدةوأ قامت الجبهة ال  ؛«ةاالإسالميّ ابطة الرّ »بـ —هنديّةال  برجوازيّةال 

نّ مبرايليّةاالإ  ّ االإ  مبرايليّةأ ثناء الحرب أ جبر االإ  ثوريّةالخوف من حركة  . اإ على القيام  ةنجليزي

سوم الرّ  قيمة عفي رف االقتصاديدت في الميدان تجسّ  محليّةال البرجوازيّةبتنازالت لصالح 

ياسيالجمركية على البضائع المس توردة، وفي الميدان   افهةالتّ  رلمانيّةبفي االإصالحات ال  الس ّ

وبئة المجاعة وال  ) مبرايلّيةتائج الفظيعة للحرب االإ النّ  . غير أ نّ 1919أ دخلت في عام التّي 

أ ثير ثورة الكادحين، وت الّسكانمن  غفيرةحالة الجماهير ال  في ردي الفظيع، والتّ (1918س نة 

 في روس يا وسلسلة االنتفاضات في البلدان المس تعَمرة )مثل نضال)أ كتوبر(  تشرين ال ول

لياان كبيرا الهندي غ  الّشعباالس تقالل( قد أ حدثت في جماهير في سبيل  ركيالتّ  الّشعب

ه الحركة الكبيرة هذانتهت . نجليزيّةاالإ  مبرايليّةاالإ ضّد  يّةالثّورحركات ي في سلسلة التّ تجلّ 

 ةالثّور هنديّةال  برجوازيّةبخيانة ال  (1922—1919)في الهند  مبرايليّةال ولى المعادية لالإ 

ضر  فاّلحينموجة انتفاضات التصاعد الخوف من  خاّصة، خيانة حتمها وطنيّةال  العمال اابتواإ

نّ محليّينال عراف الضّد   اتدريجي رجوازيّةبال  قوميّةلاخ وتفسّ  يّةالثّورالوطنيّة اندحار الحركة  . اإ
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لى س ياسة عرقلة  نجليزيّةاالإ  مبرايليّةسمَحا لالإ  ن أ خر ي الهند. وتبيّ ف الّصناعي التّطّورابلعودة اإ

جراءات ي الس تعمار االموضوعي بين االحتكار  التّناقض في الهند أ نّ  نجليزيّةاالإ  مبرايليّةاالإ  اإ

لى أ خرى و يتعمّ  مس تقلّ  اقتصادي تطّورع الهند نحو وتطلّ  لىيؤّدي ق من س نة اإ  ثوريّةأ زمة  اإ

 عميقة جديدة.

من حركة جماهير  بل برجوازيّةمن معسكر ال  نجليزيّةاالإ الهيمنة ضّد  الحقيقي هديدتّ ال يأ تي ال 

 ّ لى  تطّورت التّي  ين المتصاعدةالعمال الهندي ضراابتاإ  شهدي ضخمة. وفي ذات الوقت،  اإ

ا في الوضع ليّ را ك تغيّ د هذه الظواهر . تحدّ يّةالّزراع  ةالثّورعلى نضج  الّريفاحتداد ال زمة في 

ياسي  في الهند. الس ّ

ندونيس يافي  4 ّ  مبرايليّةاالإ  ، تضطرّ اإ لى منح أ  الهولندي القوى  ظمعة، أ كثر فأ كثر، اإ

مبرايليتين ال مريكية ) مكانيّة (نجليزيّةواالإ االإ . وهكذا س الماللبضائع ورؤواتوريد المزيد من  اإ

لى أ ن تلعب في الواقع دورا اثنواي مبرايليّةاالإ  تضطرّ  ندوني في  الهولندية اإ  ”وس يطال“دور  ؛س يااإ

لى جانب  ارالحارس والجزّ  مهّمة سار ميالّذي  ي التّ  . لقد كانت االنتفاضةأ خرىمهمات اإ

بؤس  قتعمّ التّي  قتصاديّةاال، نتيجة مباشرة لل زمة 1926 الثّانيتشرين اندلعت في جافا في 

يوع . قاد عنفب  يّةالثّور وطنيّةلحركة الا الحكومة ، وقمعالّسكانأ وسع جماهير  ون هذه يالش ّ

غراقهاكبير. وقد نجحت الحكومة في  بقدراالنتفاضة  يوعيام وتحطيم الحزب في الدّ  اإ  لش ّ

عدام ن  .فاّلحينوسجن الآالف من خيرة مناضلي العمال وال واإ لتّي ا افهةالتّ  االإصالحاتاإ

ين نيّ دعم القادة الوط  كسبو  يّةالّشعب حقد أ وسع الجماهير  الإطفاء الحقاأ دخلتها الحكومة 

 لّشعبافئات  وضعيّةمن  ئان شي الجماهير لم تحسّ  ”تسكين“ مهّمةفي  صالحيّيناالإ 

هجوم  ةخاصّ اط و كر والمطّ السّ  يالمتواصلة )أ زمة صناعت قتصاديّةاالال زمة تخلق الكادحة. 

كات تحرّ ل  موضوعيّة اظروفالبطالة(  وتعاظمتشديد ظروف العمل، في سبيل  رأ س المال

 .مبرايليّةاالإ ضّد  فاّلحينجماهير العمال وال اتش نّهجديدة  حتميّة

فريقيافي  1 ضّد  لّريفاسلسلة من انتفاضات قبائل القبايل في  ، بدأ تشمال اإ

مبرايليتين الفرنس يّ  ّ  تمّردا هلحق . و 1925في س نة  ةة واالإس بانيّ االإ  علىة القبائل الدرزي

يطرة في الس ّ  يّونمبرايل لم ينجح االإ و . ”ةيامالح“الواقعة تحت  ة في سورايالفرنس يّ  مبرايليّةاالإ 

اّل  المغربعلى  ن تغلغلاإ البلدان  في هذه ةفاكثب  ال جنبيي رأ س المال بعد حرب طويلة. اإ
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 ّ ة من الحضرية ونموها في موج ماليّةعد ظهور الطبقة الجديدة. وقد تجسّ  اجتماعيّةد قوى ول

ة في فلسطين وسوراي وتونس والجزائر. وس يدخل فالحو هذه ل مرّ ل وّ  تطّورت  االإضراابت

ن شيئا فشيئا النّضالفي  أ يضا البلدان  ببطء. كان ذلك واإ

ن  3 أ مريكا ي بلدان ف وعسكرايّ  اقتصادايّ  أ مريكية مالالشّ  مبرايليّةالإ ا عتوسّ تعاظم اإ

 يالس تعمار ا النّظاملتناقضات مجمل  الّرئيس يّةة أ حد المسارح يجعل من هذه القارّ ة الالتينيّ 

مبرايلي العدائيّ  ن نفوذ االإ نجلتراة. اإ والّذي ، كان حاسما قبل الحربالّذي  ،في هذه البلدان اإ

لى  أ قوى  بعيّةت  ،بعد الحرب ،ت محلهش به مس تعَمرة قد حلّ  وضعيّةانحدر ابلكثير منها اإ

م في اقتصاد حكّ مواقع الت أ مريكية مالالشّ  مبرايليّةت االإ حتلّ ال مريكية. ا متّحدةتجاه الوالايت ال 

ضة ، محرّ اليّةموأ خضعت حكوماتَها لرقابتها ال ؛رؤوس المال تصديرتزايد بفضل  هذه البلدان

ياسةالبعض على البعض ال خر. لقد أ خذت هذه  ،في ذات الوقت  مبرايليّةالإ ل عدوانيّةال الس ّ

 برجوازيّةقود ال ت)نيكاراغوا(.  مسلّحال  التّدخلحّد  غلب مكشوفا بتزايد افيعن  اال مريكية طابع

لىتينيّ بدأ  في أ مريكا الالالّذي  ال مريكية مبرايليّةاالإ ضّد  الوطني التّحّررنضال  الّصغيرة حّد  ة اإ

جنتين ما عدا ال ر ) الّسكانمن جّدا  محدودة فئة تشكّلالتّي  وطنيّةال برجوازيّةا ال كبير. أ مّ 

برأ س المال ال مريكي و  أ ولى من انحية عقاريّينالمالكين الكبار والمرتبطة ب  (يليوالبرازيل والش ّ 

 .مضاّدةال ةالثّور، فهيي في معسكر اثنيةمن انحية 

 ال رضبيل في س  يالثّور فاّلحينلاانطلقت عبر نضال التّي  المكس يكية ةالثّوراكتست 

لى درجة كبيرة ذاتوالكنيسة في  عقاريّينالمالكين الضّد   الجماهيري نّضالال طابع  ،الوقت واإ

لى تكوين حكومة من ال نجليزيّةال مريكية واالإ  مبرايليّةاالإ ضّد  التّي  لّصغيرةا برجوازيّة. وأ دى اإ

ن  ماللشّ ا مبرايليّةواالإ  عقاريّينكين الل بتنازالت للما الّسلطةتسعى للحفاظ على  أ مريكية. اإ

ضراابت فاّلحينانتفاضات ال  عقاريّينال حكومة المالكينضّد  االإكواتورالعمال وغيرها في  واإ

فع النقالب الغياكي كانت الدّ  التّجاريّة برجوازيّةك وال و البنأ صحاب حكومة وضّد احل في السّ 

. سلسلة من االنقالابت في 1925في س نة  دكتاتوريّة عسكريّةعسكري وتركيز حكومة 

من  ، وسلسلةنيكاراغوافي  أ مريكية مالالشّ  مبرايليّةاالإ  على. وحرب أ نصار يليالش ّ 

 ،ال رجنتين يين في ابتوغوني فيالّزراع العمال  وانتفاضة، البرازيلاالنتفاضات في جنوب 

العفوية  عاّمةال راابتواالإض، واالنتفاضات كولومبياو االإكواتورو بوليفياوانتفاضات الهنود في 

 مبرايلّيةية لالإ المعاد جماهيريّةوالحركات ال كولومبياو فينيزويالفي  جماهيريّةوالمظاهرات ال
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وات ال خيرة أ حداث الس نكّل  تشهدوغيرها.  كولومبياوفي  أ مريكا الوسطىكّل  وفي كوابفي 

 علىية الغضب المتنامي في بلدان أ مريكا الالتين  خاّصةوتعمقه، و ي الثّورالمسار  تعاظمعلى 

 .عالميّةال مبرايليّةاالإ 

لى حّد ال ن وفي أ غلب الحاالت  مبرايليّةلقد نجحت االإ  7 غراقفي اإ ركة الح اإ

رت تلك أ اثالتّي  يّةساس  القضااي ال  كّل  في البلدان المس تعَمرة في الدم. لكن يّةالثّور

ياسةالموضوعي بين  التّناقضلم يختفي  .حركات بقيت دون حلّ التّ  عند  يّةتعمار االس   الس ّ

ال في الهند وال و الّصينأ بدا ال في  مس تقلّ ال المس تعَمرة  الّشعوب تطّورو  عالميّةال مبرايليّةالإ ا

وال يمكن  ارس تمر اب حّدةيزداد في أ ي بلد أ خر من البلدان المس تعَمرة وش به المس تعَمرة بل 

اّل  نتفيأ ن ي  ا لم طالمفي المس تعمرات. و  الظافري الثّور لجماهير الكادحةاعن طريق نضال اإ

نه س يفعل في التّناقضذلك  ينتفي  مس تعَمرة وش به مس تعَمرة كأ حد أ هم العواملكّل  فاإ

ياسة قوموفي ذات الوقت، ت .ةالثّورفي  موضوعيّةال  مبرايليّةاالإ  الّدولعند  يّةاالس تعمار  الس ّ

لعب في وي عمقايزداد  التّناحروالحروب فيما بينها. هذا  التّناحر أ س بابكواحد من أ قوى 

. لّشيءا، دورا مهما بعض مبرايليّينالإ اأ حالف د تعدّ ابلرغم من  خاّصةأ ش باه المس تعمرات 

مبرايلي من جهة التّناحرلكن   يّةالثّور ماليّةعلوالحركة ا السوفيتي تّحادواال أ ولى بين العالم االإ

ّ الثّورالحركة  تطّورفي  أ هميّةأ كبر  ه، لاثنيةمن جهة  يّةالّرأ سمال دان لفي الب في  ةي

 المس تعمرات.

ن  8 ّ اال)االشتراكية  ةالثّورة و نشطجبهة قتال بين القوى ال  تشكّلاإ  السوفيتي حادت

من جهة  يّةمبرايل من جهة أ ولى والقوى االإ  (يّةالّرأ سمال دان لفي الب الثّوريّة ماليّةعوالحركة ال

اهير الكادحة . تمثل الجمةحاسم ساس يّةأ   أ هميّةالعالمي  التّاريخاثنية له في العصر الحالي من 

مبرايلي جيشا عسكراي قواي ضّد  تناضلوالتّي في المس تعمرات   ةالثّوري فاالس تعباد االإ

ن البلدان المس تعَمرة عالميّةاالشتراكية ال ند ع حالّيا  أ كثر محاور القتال خطورةهي . اإ

أ ش باه و ة في المس تعمرات يالتّحّرر يّةالثّورع الحركات . ويزداد تجمّ عالميّةال مبرايليّةالإ ا

اّل اإ  مقتنعة عبر تجربة مريرة أ ن ال خالص لها ؛الّسوفييتي تّحادحول راية اال المس تعمرات

 .عالميّةال مبرايليّةاالإ  لىع عالميّةال ماليّةعال ةالثّوروابنتصار  يّةالثّور ماليّةعمع الطبقة ال لتّحالفاب
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 ممّيةادة ال  بقي يّةالّرأ سمال في البلدان  ماليّةعوالحركة ال الّسوفييتي تّحادويدعم عمال اال

يوعيّة المس تعَمرة  الّشعوبلكل  يالتّحّرر النّضالة متزايدة وبنشاطهم، دعمون بهمّ ي، وس  الش ّ

نّ مبرايليّةالنهائي من نير االإ  التّحّررفي سبيل  في نضالها بين  لتّحالفا . أ كثر من ذلك: اإ

الجماهير عند  قيخل مبرايليّةفي البلدان االإ  يّةالثّور ماليّةعوالطبقة ال الّسوفييتي تّحاداال

 مكانيّةاإ ، المس تعَمرة وش به المس تعَمرة، متأ ّخرةالبلدان ال وكّل  والهند الّصينالكادحة لشعوب 

 تطّوروحتّى  يالّرأ سمال النّظامبة مرحلة س يادة متجنّ وثقافي،  اقتصادي، وحرّ  مس تقلّ  تطّور

 م.اعبوجه  يّةالّرأ سمال العالقات 

بذلك أ فقا  ماليّةعتنشأ  فيه الديكتاتورية الالّذي  اتالثّوروالحروب و  مبرايليّةعصر االإ يفتح 

نّ  الّشعوب تطّورل  في منتهيى الجدّ  عالمي المعاصر ال ال لالقتصادتحليال شموليا  المس تعَمرة. اإ

نما ابالنهيار الحتمي الّرأ سمالخاء ر بأ فق مرحلة جديدة وطويلة من الرّ يبشّ   ماليّةرأ سللي، واإ

ركة المكان قدم، وتتفكك اتمي وأ صبحت كابحا للتّ قدّ ي التّ التّاريخدورها  حاليّا أ نهتالتّي 

ّ  ، وتجرّ (الّسوفييتي تّحاداال) ماليّةعالطبقة ال دكتاتوريّةل لى مصائالبشري ب جديدة. وهكذا ة اإ

 ةالثّور ”حويلت“و متأ ّخرةغير رأ سمالي في المس تعمرات ال  تطّورل  موضوعيّةال مكانيّةاالإ توجد 

ضل مساعدة بف مالّيةعثورة اشتراكية  متقّدمةفي المس تعمرات ال  برجوازيّةال  الّديمقراطيّة

ذا كانت الظروف ال ماليّةعال دكتاتوريّةال صبح تلك مالئمة، ت  موضوعيّةفي البلدان ال خرى. اإ

نّ فذا، لوحده.  الّصراعو  الّصراعه يحّدد المسار الحقيقي لل حداث واقعا. ذلك أ نّ  مكانيّةاالإ   اإ

نما هو واجب النّضالوالممارسة، و  النّظريّةعن هذا الطريق في  الّدفاع ّل ك من أ جله بحزم، اإ

 يّةالثّور لطةالسّ الء على ياالست  قضيّة. كما يطرح هذا ال فق على المس تعمرات يوعيّينالش ّ 

 .وفييتاتالسّ بواسطة 

 تعمراتوأ ش باه المس  في المس تعمرات  يّةالثّورللحركة  يّةساس  ال  القضااي كّل  وهكذا تجد

، هذا واالشتراكي يالّرأ سمال ينالنّظام بين العظيم ي التّاريخ لّصراعاب مباشرة صلةنفسها في 

 ،وفييتيالسّ  تّحاداالضّد على نطاق عالمي توجيهه  مبرايليّةاالإ  ال ن شرعتالّذي  الّصراع

 .يوعيّةالش ّ والحركة  برجوازيّةل ا طبقيّةال  الّسلطة، بين بعينه بلد رأ سماليكّل  وداخل

ن  مرات في العالم أ جمع والجماهير الكادحة في المس تع يّةالثّور ماليّةعبين الطبقة ال التّعاوناإ

في س تغّل، يجب أ ن ي و . عار ّص ال هذافي  مبرايليّةاالإ على  نتصارالمان ال كثر وثوقا لالضّ  هو

على  ينمبرايليّ حرب من جانب االإ وكّل  ةمبرايليّ االإ ول دّ البين  مسلّحنزاع كّل  ،الّصراعهذا 
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لىها دفع جماهير المس تعمرات و  تعبئة، ل الّسوفييتي تّحاداال في  مبرايليّةاالإ ّد ض نضال حاسم اإ

 .فاّلحينالوطني وانتصار العمال وال التّحّررسبيل 
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 ملستعمراتا قتصادال ةمّز امل اخلطوط

 ميريالّزةإلا يزةستعماراالّاسة سزللو

اّل  ال يمكن فهم اتريخ المس تعمرات المعاصر 9 ذا أ عتبر جزءا من اتريخ اإ  طّورتاإ

 .ايليّةمبرمرحلته ال خيرة: االإ حتّى  ةبدائيّ  أ شكالهمن أ كثر  يالّرأ سمال االقتصادمجمل 

مي القائم على العال اقتصادهابمجال المس تعمرات الشاسع في فلك  يّةالّرأ سمال  وبقدر ما تزجّ 

بح بقدر ما يعكس اتريخ البلدان المس تعَمرة وش به المس تعَمرة د الرّ االس تغالل وتصيّ 

ياسيو  االقتصادي نمط في  ”قيفوالتث  مدينرسالة الت“ى ميز ما يسمّ ت التّي  الخطوطكّل  الس ّ

نتاج  ح عنيد خص وبوضو على ال  تكشف نّها اإ  البرجوازي. االجتماعي النّظامي و الّرأ سمالاالإ

بشاعة سمة ب س ياسة غزوات واضطهاد متّ  «.رأ س المالفي التراكم البدائي »طرق وممارسة 

، وتموينها ة، وحروب ال فيون وغارات القرصنةأ ديبيّ ي وحمالتها التّ االس تعمار غريبة عبر نهبها 

غزارة في بسة وسموم أ خرى تنتج بماء الحياة والكتب المقدّ  محليّينان الكّ للسّ  االإجباري

 قويّةى تساعدت علالتّي  في أ ورواب وأ مريكا. تلك كانت أ هم العواملجّدا  ةالبلدان المس يحيّ 

 ي.الّرأ سمال النّظام

ور اب ماكدوانلد وأ وتو) صالحيّينالحقيرة وخدمهم االإ  مبرايليّينابلرغم من أ كاذيب االإ 

 الّشعوبلى اإ م والثقافة قدّ هضة والتّ تجلب النّ “ مبرايليّةيعلنون أ ن االإ  الّذين (وشركائهما

نّ  ”فةالمتخلّ  لى عصر  فاإ  ويجثالّذي  العبءمن ف أ بدا لم يخفّ  حتكاريّةاال يّةالّرأ سمال المرور اإ

كّل  جلبها فييالتّي  رةتائج المدمّ النّ ف المس تعَمرة. الّشعوبمن  الغفيرةعلى كاهل الجماهير 

نتاجهاحل وجوده، يعاد امر أ ولى في  خاّصةي، الّرأ سمال التّطّورمكان   في المس تعمرات اإ

نّ  أ حدثته  الّذي مقدّ التّ  بدرجة مرعبة وبسرعة متزايدة بفعل تغلغل رأ س المال ال جنبيي. اإ

طر فيه مكان تس ي ي أ يّ سه أ بدا. ففتحسّ  عاّمة ، على العكس، لم يقع بصفةيّةالّرأ سمال 

لى س ند  مبرايليّةاالإ   فئاتال اية مع حد في البدفتتّ  ؛اجتماعيتكون بحاجة في المس تعمرات اإ
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قطاعيّ —القديم  االجتماعي النّظامرة في المس يط   ّ الّربو و  التّجاريّة برجوازيّةون وال االإ ضّد  —ةي

لى المحافظة وتأ بيدمكان كّل  في مبرايليّة. تسعى االإ الّشعب أ غلبيّة كال االس تغالل أ شكّل  اإ

نّ يّ جع هي أ ساس وجود حلفائها الرّ التّي  (الّريففي  خاّصة) يّةالّرأ سمال ة عن الّسابق  ين. اإ

 النّظام أ دواترة على دفع مبالغ طائلة لصيانة بفي هذه البلدان مج يّةالّشعب الجماهير 

ن المجاعة وال وبئةوشرطجيش ي من االس تعمار  داري. اإ في  ةخاصّ  عاظمتتالتّي  ة وجهاز اإ

ف العمل غير ، وظروابلجملة محليّينال الّسكانرين، وانتزاع أ راضي المفق   فاّلحينصفوف ال

 عبوديّةن ال محتّى  ال سوأ   (يين البيض وغيرها كثيرالّرأ سمال في المزارع ومناجم )ة االإنسانيّ 

ؤّدي تالمس تعمرات، و  سكّان مكان تأ ثيرها المشؤوم علىكّل  في سار مت —المفضوحة 

لى القضاء على تجمّ  ن دور أ حياان اإ في  ”ثقيفيالتّ و  عليميالتّ “ مبرايليّةاالإ  الّدولعات بأ كملها. اإ

 د.اّل المس تعمرات هو في الواقع دور الج

البلدان  هادمت اس تخالتّي  مس تعمراتال ز في البلدان المس تعَمرة بين يجب أ ن نميّ  20

الخاّص ي مالالّرأ سلنظامها  امتدادافأ صبحت بذلك  هاسكّان  لفائضكمس توطنات  يّةالّرأ سمال 

أ سواق ومصدر ك مبرايليّوناالإ يس تغلها التّي  وبين المس تعمرات (أ ستراليا، كندا وغيرهما)

 .اأ ساس ة ومجال استثمار رؤوس المالمواد أ وليّ 

. لقد أ صبحت اأ يض س ياس يّةو  اقتصاديّةبل سب ح هذا التمييز اتريخية ف  أ هميّةليست عظمة 

مبرايلي النّظامأ ي أ جزاء من  ؛ال ول من بلدان التاج النّوعالمس تعمرات من  ها تطّور بحكم االإ

وقد أ عاد  أ و تكاد تكون كذلك. حتكاريّةدولة االللالتّي  تتمتع بحقوق مساوية لتلكو  العام

نتاجي فيها الّرأ سمال التّطّور صلب  حتكاريّةة االالّدولفي التّي  جتماعيّةنفس التركيبة اال اإ

لىويالمحلّ  الّسكان أ بيدبينما  البيض المهاجرين الّسكان ق ال مر هنا علّ يتال ؛ كبيرحّد  ن اإ

 . الثّاني النّوعبنظام اس تعماري على الصورة الموجودة في المس تعمرات من 

لى جانب الكثير من التجمّ النّوع بين هذين  قومي ية الّسكان ات عين نوع انتقالي يوجد فيه اإ

فريقيا الجنوبية، زي )رين من المعمّ  كّونالبيض ت الّسكانمن  ذو شأ ن، عدد محليّةال لندا اإ

 جوهرة المن جه حتكاريّةة االالّدولالقادمة من  برجوازيّةال وتمثّل . (الجديدة، الجزائر وغيرها

، (جرةمس تعمرات اله)في هذه البلدان  حتكاريّةة االالّدول برجوازيّةاس تعماراي ل « امتدادا»

هذه هتم ت و  يّةاالس تعمار  حتكاريّةة االالّدولطابق مصالح ي برجوازيّةمصالح هذه ال معظم و 



 

11 

لى درجة ال خيرة  ذلك ا ينجحعندم خاّصةي في المس تعَمرة، الّرأ سمال ”افرعه“ قويّةة بتمعّين اإ

مبرايلي في  ”فرعال“ خضاعاالإ ما يمكن أ ن ا. كربما محوهم كليّ  القدامى أ و محليّينال الّسكان اإ

 دان ش بهالنفوذ في هذه البلفي سبيل  مبرايليّةالخصومة بين مختلف ال نظمة االإ تؤّدي 

لى انفصالها عن مس تقلّ ال  لى ارتباطها بمنافسي هذوحتّى  حتكاريّةة االالّدولة اإ . وغالبا ةال خير  هاإ

 (بلدان التاج)على أ ن تمنح لوكالتها في هذه المس تعمرات  مبرايليّةما ترغم تلك ال س باب االإ 

ياسيبعض االس تقالل   خاّصةال مبرايليتهاالإ ة حليفة وقرينة واالقتصادي فتصبح عندئذ قوّ  الس ّ

 بها.

كراهافي جوهره احتكارا ال يرتكز على  االإمبرايليي االس تعمار  النّظاميمثل  22  الإ

مبرايلي في البلد البلد االإ  برجوازيّةل  االقتصاديغير  االإكراهفحسب، بل أ يضا على  االقتصادي

نه التّ  غالال تين: من جهة أ ولى، اس تغالل المس تعمرات اس تذو وظيفتين رئيس يّ  احتكارابع، اإ

ّ  ةمختلف أ شكال الجزي)شرسا  ترويج  ية منالمباشرة وغير المباشرة، أ رابح قصوى متأ ت

ومن تزويد هذه ال خيرة ابلمواد ال ولية بأ ثمان بخسة مع  حتكاريّةة االالّدولصناعة  منتجات

مبرايلي للحفاظ ع، ومن جهة اثنية، يص(ااس تخدام يد عاملة رخيصة جدّ  لى لح االحتكار االإ

 وتطويرها أ ي اإخضاع الجماهير المس تعَمرة.الخاّص شروط وجوده 

ن االإ  ل اس تعماري هي ك  تهاوظيف  من جهة مبرايليّةاإ ر طفيلي عمَ للبلد المس ت ابلنّس بةمس تغ 

 ه ثقافةت. وواقع أ ن هذا الطفيلي يمثل تجاه ضحيّ شيءكّل  قبل قتصاديّةدم بنيته اال يمتّص 

ل أ كثر قوّ  ي من ة وخطورة، ال يغير شيئا من طابع وظائفه الطفيلعالية، وفي الحقيقة مس تغ 

مبرايبلد كّل  ي فيالّرأ سمالوجهة نظر البلد المس تعَمر. لقد اتبع االس تغالل   تطّورطريق  لياإ

نتاجقوى  التّي  يالّرأ سمالالس تغالل في ا خصوصيّةوال يّةاالس تعمار ، لكن ال شكال االإ

، والفرنس ية وغيرهما تكبح على العكس، في أ خر المطاف نجليزيّةاالإ  برجوازيّةال  هاس تخدم ت 

اّل  تقوم من عمل البناء أ ال فقوامهاالقوى المنتجة في مس تعمراتها.  تطّور منه )سكك  ما قلّ اإ

آ  الس تمرار سيرعلى البلد و عسكريّة، موانئ( وكان ضروراي للس يطرة ال حديديّة لة الجباية أ

 .االإمبرايليحاجيات تجارة البلد لسّد و 

من جراء  حّررتتال  هالكن  ؛التّصديرفي سبيل  فالحة المس تعمرات على العملمعظم ر جبَ ت  

لى  ما،عمو  ،ل. وتتحوّ يّةالّرأ سمال ة عن الّسابق قتصاديّةذلك أ بدا من عراقيل ال شكال اال اإ

خضاععبر  ”حر“اقتصاد بضاعي  نتاج  اإ ت رأ س لحاجيا يّةالّرأ سمال ة عن الّسابقأ شكال االإ
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خضاع، يّةالّرأ سمال ة عن الّسابقالمال المالي، وتكثيف طرق االس تغالل   ةاد الفالحاقتص واإ

وغير ذلك  أ عباء الجباية قويّةان بسرعة، وتتطّورذان ي ي اللّ الّربو و التّجاري لنير رأ س المال 

نتاجهمد طرق ، لكن ال تتجدّ فاّلحيناس تغالل ال يش تدّ و كثير.  تحويل المواد  عموما، ،يتمّ و . اإ

لدان ة في المس تعَمرة بل في البة المس تخرجة من المس تعمرات ال بصناعة تحويليّ ال وليّ 

رات ال رابح المس تخلصة من المس تعمال تصرف و. حتكاريّةة االالّدولفي  خاّصةو  يّةالّرأ سمال 

نتاج مّ تس تس تخرج من البلد المس تعَمر ل  بل ،فيها عموما قصد االإ  حتكاريّةة االالّدول ا فيتثمر اإ

مبرايليع لتوسّ افي مجاالت  أ و من جهة  ياالس تعمار . وهكذا، يكون االس تغالل جديدةال االإ

نه ينهب الخيرات الطبي  تطّوره الجوهري، كابحا ل اتّجاه عية القوى المنتجة في المس تعمرات. اإ

ّ نيس ت  خاّصةو   ة في البلد المس تعمَر.زف احتياطات القوى المنتجة البشري

ن في  معيّن تطّوري في االس تعمار االس تغالل  بسبّ ت  حالفي لكن  21  تاجاإ

ن ذلك  ال يقع . واالإمبرايليبفعل االحتكار ا ا خاصّ اتّجاهيأ خذ  التّطّورالمس تعمرات، فاإ

اّل  تشجيعه ذا كان يطابق مصالح اإ ي س تعمار اال اوالحفاظ على احتكاره حتكاريّةة االالّدولاإ

لى زراعة  فاّلحينجزءا من ال. يمكنها أ ن تدفع مثال خاّصة لى االنتقال من زراعة الحبوب اإ اإ

ريقة ذلك يتم بط ان، كواب، جافا، مصر وغيرها(. لكنّ الّسودالمطاط ) ر أ والسكّ  القطن أ و

مس تعَمرة بل على لبلدان ال في ا مس تقلّ االقتصادي ال  التّطّورليس فقط ال تتطابق مع مصالح 

. مبرايليّةاالإ  حتكاريّةاال الّدولالمس تعمرات تجاه  تبعيّةالعكس تقوي أ كثر من ذي قبل 

ياسةمتها حطّ التّي  حدث زراعات جديدة عوض تلكس تت  و  يع تزويد لتوس   يّةاالس تعمار  الس ّ

 هذا الغرضل  ش يّدتالتّي  ديدةي الجأ نظمة الرّ  وتتحّول. ابلمواد ال ولية عالميّةال مبرايليّةاالإ 

لى أ داة اس تغالل مكثف لل مةل نظمة القديمة المحطّ اعوض  . برايليّينم في أ يدي االإ  فاّلحيناإ

ياسةاالتي، في جزء كبير منها، خلقتها نفس  يّةالّزراع وتقوم محاوالت لتكييف العالقات   لس ّ

نتاج  يّةاالس تعمار  ن المزارع الك اخليّةالدّ  الّسوقتوس يع  قصد يالّرأ سماللنمط االإ  برى من. اإ

س تغل ثروات مناجم ت  . حتكاريّةاال الّدولنوع تخدم مصالح رأ س المال المالي في كّل 

قصد جعل هذه ال خيرة  خاّصة، حتكاريّةة االالّدولالمس تعمرات لفائدة حاجيات صناعة 

هي  ال تخضع الحتكارها. تلكالتّي  ة عن مصادر المواد ال ولية في البلدان ال خرىمس تقلّ 

نتاج في  ن أ هم مجاالت االإ نتاج في المس تعمرات يزداد نسبيا ف تطّورالمس تعمرات. اإ قط االإ
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وحيث  ،ما(ر، وغيرهكّ ة )صناعتي التبغ والسّ بساطفي غاية ال  عمليّة الّصناعةعندما تكون 

كان. عموما، تحويلها على عين المب ة محسوسة وريمكن تقليص نفقات نقل المواد ال ولية بص

 يا( أ ساسا أ و كليا طابعا رأ سمال حربيّة)عدا المحدثة لغاايت  يّةالّرأ سمال  مؤّسساتتحمل ال

 ّ نّ زراعيا يتميز بتركيبة رأ س مال عضوي لبلدان المس تعَمرة ا فيصنيع الحقيقي التّ  ة ضعيفة. اإ

 ّ آلية حيوي ال  مس تقاّل  ار تطوي المنتجة البلد قوى ة قادرة على تطويروخصوصا خلق صناعة أ

هاد د جوهراي وظيفته في االضط عرقلها. وهكذا تتجسّ تبل  حتكاريّةة االالّدولعها شجّ ت 

على لعب دور و  مس تقلّ ه ال تطّورضحية بمصالح ر البلد المس تعَمر على التّ جبَ : ي  ياالس تعمار 

 قتصاديّةاال طةالّسل قويّةقصد ت جنبيّةال   ماليّةرأ سة( للالملَحق االقتصادي )فالحة، مواد أ وليّ 

مبرايليالبلد  برجوازيّةل  الس ياس يّةو  ة عها في بقيّ توسّ  يّةقو ي وتاالس تعمار وتأ بيد احتكارها  االإ

 العالم على حساب الطبقات الكادحة في البلد المس تعَمر.

وضوح ال مثيل ، بمبرايليّةعن االإ  الّسابقفي العصر « الكالس يكية يّةالّرأ سمال »مثلما بينت 

ق القتصاد الّ الماضي دون بناء خة لتحطيم لبيّ الخصائص السّ كّل  له، عبر نهبها المس تعمرات،

نّ  ؛جديد والطفيلي  يالّربو ، وطابعها مبرايليّةاالإ ر ال كثر داللة على انحالل المؤشّ  كذلك فاإ

نّ  خضاعظمى نحو الع مبرايليّةالقوى االإ  اتّجاه يظهر بوضوح في اقتصادها في المس تعمرات. اإ  اإ

ى نحو متزايد عل حتكاريّةة االالّدولي في الّرأ سمالمس تعمراتها المحتكرة لحاجيات االقتصاد 

لى تحطيم يؤّدي وأ كثر صرامة،  المس تعَمرة  انكّ قليدي لسّ االقتصادي التّ  النّظامال فقط اإ

لى انقطاع التّ محليّينال لى، بل أ يضا اإ نتاج، وفي نهاية ال مر اإ بطاء وازن بين مختلف فروع االإ  اإ

 القوى المنتجة في المس تعمرات اصطناعيا. تطّور

تعَمرة ، من جهة أ ولى، في جعل المس  حتكاريّةاال الّدولكّل  العام المشترك بين تّجاهل االيتمثّ 

مبرايلي،  قتصاداياتمكين هذا ال خير من أ ن يكفي نفسه في سبيل  جزءا خاضعا في نظامها االإ

ومن جهة اثنية، في حرمان المس تعمرات من عالقات  ؛ال خرى مبرايليّةوأ ن يواجه ال نظمة االإ 

مباشرة مع مجمل االقتصاد العالمي، وفي كسب وظيفة الوس يط والحكم ال على في عالقات 

نّ  قتصاديّةالبلد المس تعَمر اال ال حادية  عيّةتب ال  قويّةفي ت تّجاهاالهذا  ابلعالم الخارجي. اإ

التروس تات و  مبرايليّةاالإ صومة مختلف القوى يشحذ خ حتكاريّةة االالّدولللمس تعمرات تجاه 

 الخ...، عالميّةال
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نّ  دها تحدّ لتّي ا في المس تعمرات يّةالّشعب واس تغالل الجماهير  يّةالّرأ سمال العالقات  تطّور اإ

 ا.جدّ  متنّوعةهذه الظروف تأ خذ أ شكاال 

نّ  سكّان العظمى من غالبيّةنظرا لكون ال 26  المس تعمرات ملتصقة ابل رض، فاإ

بقة المالكين وحلفاؤها )ط  مبرايليّةتس تخدمها االإ التّي  فاّلحينال شكال الضارية الس تغالل ال

االإمبرايلي  التّدخل. فبفعل خاّصة أ هميّةي( تكتسي الّربو و التّجاري ورأ س المال  عقاريّينال

دماج يرافقوغير ذلك(  حتكاريّةة االالّدول منتجات صناعة)ضرائب، تصدير  رايف في ال   اإ

فقاردي والبضاعي االقتصاد النقّ  ذلك  يتمّ و  ؛، وغير ذلكهاوخراب حرف  ةالفالح اقتصاد اإ

ي المقابل، يضبط : فمتقّدمةال  يّةالّرأ سمال أ ن تم في البلدان له بطريقة أ سرع بكثير مما س بق 

نّ  عمليّةقة على البطيء حدودا ضيّ  الّصناعي التّطّور لمهول بين ا فاوتهذا التّ  ظهور العمال. اإ

د أ حدث البطيء لل شكال الجديدة ق التّطّورالقديمة و  قتصاديّةريع لل شكال االحطيم السّ التّ 

يا سكّان  ضخماوتجّدا  كبيرا ”نقصا في ال رض“ومصر وغيرها،  ندونيس يااإ و والهند  الّصينفي 

. فاّلحونلزرعها ايالتّي  العقاري وتجزئة قصوى لل راضي يعفي ال رايف وزايدة كبيرة في الر 

لى أ ن عالقات االس تغالل واالضطهاد القديمة،  التّي  اعيّةقطاالإ وش به  قطاعيّةاالإ ابالإضافة اإ

كما  فاّلحينعلى ال ثقلهابكّل  لها أ كبر، تنيخدون أ ن يصبح تحمّ  الّشيءبعض  ”تعصيرها“وقع 

ن الّسابقفي   تهاتجار  جهازو  تهاشملت أ رايف المس تعمرات بنظام جباي التّي  يّةالّرأ سمال . اإ

 ر)بقضائها على المشاعة القروية مثال(، لم تحرّ  يّةالّرأ سمال ة عن الّسابقالعالقات  تزعزعو 

. ولم تقم ةيّ الّرأ سمال ة عن الّسابقواس تغاللهم  هممن نير أ شكال اضطهاد فاّلحينأ بدا بذلك ال

 الّضريبة، و ةزئيّ بصورة ج ابالإجارة نقدا اخرة واالإجارة عينضت السّ عبير عنها نقدا )عوّ سوى ابلتّ 

ّ النّ  لّضريبةاب عينيّةال   ”لنجدة“. وحينفاّل زاد في تعميق بؤس الالّذي  ة وغير ذلك(، ال مرقدي

ما في يسلبونهم. وفي بعض ال حيان )ك الّذيني، يأ تي المرابون روضعهم المز  من فاّلحينال

 ديونهم.ة الس تخالص وراثيّ  عبوديّة( يخلقون الّصينبعض مناطق الهند و 

ي مختلف فوحتّى  في مختلف البلدان المس تعَمرة يّةالّزراع ع العالقات تنّو كّل  ابلرغم من

نّ  ها تقريبا: فهم هي دائما نفس  فاّلحينجماهير العند البائسة  وضعيّةال مناطق بلد بعينه، فاإ

نّ بادل غير مؤهّ بفعل التّ  نتا لين لرفع مس توى تقنية زراعتهم وتنظيمها. اإ عملهم  جيّةاإ

فقار الو واس تهالكهم ينقصان.   الّصين. ففي الهند و عاّمة في هذه البلدان ظاهرة فاّلحيناإ
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فقار الاإ و   هو الّريفي فحاليّا  درجة حيث أ صبح العنصر المهيمن فاّلحينندونيس يا، بلغ اإ

نّ ضحيّ ما يكون ، وغالبا كذلكتقريبا  أ رض أ ودون  الفقيرفاّلح ال  عقاريّةية الالملك  ة مجاعة. اإ

يجار اّل اإ  وال تصلح يري الكب الّزراعالكبيرة غير مرتبطة أ بدا تقريبا ابالستثمار  لجمع خالص االإ

لى أ نه غالبا ما توجد سلسلة كاملة من المس تأ جرين وما تحت فاّلحينمن ال ، ابالإضافة اإ

 و، زومندار( أ  ير لك العقاري الكبير )جنتاالمس تأ جرين، وسطاء طفيليين بين المزارع والم

نّ الّدول الحة في هذه للف ابلنّس بةالكبيرة  هميّةي االصطناعي القديمة ذات ال  ش بكات الرّ  ة. اإ

مبرايلي. ولما وقع تجديدها فيما بعد التّدخلالبلدان قد انهارت في البداية بفعل  على قاعدة  االإ

ئة. للفالح. ويزداد تواتر المحاصيل السيّ  عندجّدا  اظ، فقد أ صبح اس تعمالها ابهماليّةرأ س

قصاءنوع. لقد وقع كّل  نفسه أ عزل أ مام الكوارث وال وبئة منفاّلح ويجد ال ر غفيرة جماهي اإ

نتاج، وليس لهم أ ية  فاّلحينمن ال مكانيّةعن مسار االإ درا للحصول على عمل في المدن، وان اإ

لىما يجدونه في ال رايف حيث يتحوّ  ّ عمال “ لون اإ  ابئسين. ”ينأ س يوي

 تشكّل، و ناعةللّص  ابلنّس بة اخليّةالدّ  الّسوق أ زمةَ  فاّلحينالعند  البائسة وضعيّة  تخلق هذه ال

نّ الّرأ سمال التّطّور أ مام بذلك عائقا قواي في  وطنيّةال ازيّةبرجو مثل ال  مبرايليّةاالإ  ي في البلد. اإ

يع بوصفه عائقا أ مام توس   فاّلحينالعند  ومصر، تعاني من ذلك البؤس الّصينالهند و 

 الس ياس يّةو  قتصاديّةاس تغاللها. لكن، مثلها أ يضا، تجد نفسها مرتبطة عبر مصالحها اال

زراعي  اإصالح ي، فال تس تطيع تحقيقالّربو و التّجاري رأ س المال بالكبيرة و  عقاريّةلملكية الاب

 .أ هميّةله بعض 

من  فيرةغ  فئة التّجارة تطّور. ويخلق فالحيّةك االقتصاد المنزلي والحرف اليزداد تفكّ 

ن س يادة رأ س مارستالتّي  محليّةال التّجاريّة برجوازيّةال  المال  أ يضا وظيفة المحتكر والمرابيي. اإ

عرقل نمو المس تعمرات ت اقتصادفي  خصوصيّةي وهيمنتهما في الظروف الالّربو و التّجاري 

من  اخليّةالدّ  الّسوق معركةفي يعاني رأ س المال الوطني ابزدايد دائم و . الّصناعيرأ س المال 

ة عن الّسابقتخلقها العالقات التّي  الواردة ومن العرقلة جنبيّةمنافسة رؤوس المال ال  

نتاج صناعة بعض تنشأ  في و . الّريففي  يّةالّرأ سمال  صناعة خفيفة كبيرة ) محليّةقطاعات االإ

 .العراقيل تلكرغم  وطنيّةرأ س المال الوطني والبنوك ال تطّور( وينشأ  وي خاّصة

لى تعمار االس   لنّظاماب االإضراردون  زراعيّة اإصالحاتالمحاوالت البائسة لتحقيق  تسعى ي اإ

لى مالك رأ سمالي االإقطاعيلمالك ش به اتحّول  انجاز لى تكوين تحوال بطيئا، اإ صغيرة  فئة واإ
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اّل  عمليا ذلكيؤّدي ال و. بعض ال حيان يال غنياء ف فاّلحينمن ال لى اإ فقار م ظادوام تعاإ اإ

على قاعدة  تطّورت . و اخليّةالدّ  الّسوق تطّورأ كثر  ، مما يشلّ فاّلحيناحقة من الالسّ  غلبيّةل  ا

 .وطنيّةللحركات افي ا ساس يّةال   جتماعيّةاالالقوى  المتناقضة قتصاديّةهذه المسارات اال

حرازضح دور رأ س المال المالي في ، يتّ مبرايليّةاالإ في مرحلة  24 ر االحتكا اإ

ياسياالقتصادي و  تائج النّ  في بعض خاّصة. يظهر ذلك في المس تعمرات بجالء خاّص  الس ّ

ليها اس تغالل رأ س المال في المس تعمراتأ دّ التّي  قتصاديّةاال  خاّصة ارةالتّجفيغزو  ؛ى اإ

لى ال نزعوي  أ ساسا ويلعب دور رأ س مال ربوي )قروض( آلة دولة القمع االإ  ظاحفاإ  مبرايليّةعلى أ

لى الّدولفي المس تعمرات وتقويتها )بواسطة قروض  حرازة وغير ذلك( أ و اإ ة أ جهزة مراقب اإ

 .ةة اتمّ مراقب ةمس تقلّ في البلدان ش به المس تعَمرة المسماة  محليّةال برجوازيّةحكومة ال 

لى المس تعمرات  عيسرّ   جزءالؤّدي يو . فيها يّةالّرأ سمال العالقات  تطّورتصدير رأ س المال اإ

نتاجيوظف في الّذي  ليها رمن رأ س المال المصدّ  المس تعمرات اإ لى  اإ  الّصناعي طّورالتّ ع يسر ت اإ

نما ؛جزئيا تبعيتها تجاه  ويّةقلت على العكس ليس قصد تدعيم اس تقالل اقتصاد المس تعَمرة واإ

لالمال المصدّ  رؤوس عموما س تخدمت . مبرايليّةرأ س المال المالي في البلدان االإ  ى رة اإ

رق امتالك واس تخراج المواد ال ولية أ ومن أ جل تطوير طفي سبيل  المس تعمرات كليا تقريبا

ّ حديديّةصال )سكك االتّ  ل نقل المواد تسهّالتّي  ة، تهيئة الموانئ وغير ذلك(، منشأ ت بحري

نّ حتكاريّةاال لّدولال ولية وتربط وثيقا المس تعمرات اب في ل لمفضّ امارات ستثاال شكل . اإ

نتاج أ غذية ذات طلب في  اتالّزراعس المال في أ  الفالحة هو مشاركة ر  الكبرى قصد اإ

نّ هائلة واحتكار مصادر من المواد ال ولية الّسوق الجزء ال كبر من فائض القيمة  نقل . اإ

لى المس تخلص من اليد العاملة الرخيصة للعبيد المس تعمَ  لى  يحدّ  يّةحتكار ة االالّدولرين اإ اإ

ل معرقال يشكّ و  نتاجيّةقواها االإ  تطّوردرجة كبيرة من نهوض اقتصاد البلدان المس تعَمرة ومن 

 .اوس ياس يّ  اقتصاداي لمس تعمراتا رلتحرّ 

 اهاتّجابلمس تعمرات، وهي  يّةالّرأ سمال  الّدولعالقات في أ خرى  جوهريّة خاصيّةهناك 

لى احتكار حتكاريّةمختلف مجموعات رأ س المال المالي اال بعض ل  خارجيّةال التّجارةكّل  اإ

خضاعها وابلتّاليالبلدان المس تعَمرة وش به المس تعَمرة،  التّي  القنواتّل ك لرقابتها وترتيب اإ

نّ عالميّةال لّسوقتربط اقتصاد المس تعَمرة اب هذا االحتكار  يمارسهالّذي  أ ثير المباشرالتّ  . اإ
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 طّورالتّ ، على حتكاريّةاال التّصديرمن جانب عدد قليل من شركات  خارجيّةال للتّجارة

بل في تكييف  يّةقوم ال اخليّةالدّ  الّسوق تطّورد كثيرا في ي في المس تعمرات ال يتجسّ الّرأ سمال

طفيليين ، وفي امتصاص ال التّصديرالمبعثرة في المس تعمرات لحاجيات  اخليّةالدّ  التّجارة

جارة المس تعمرات ت تطّورفي  خاصيّةة. هذه الثروات البلدان المس تعَمرة الطبيعيّ  مبرايليّيناالإ 

مس تعمرات: فهيي في ال  مبرايليّةا عنها في شكل وطابع البنوك االإ تجد أ يضا تعبيرا خصوصيّ 

 .ارجيّةختمويل تجارة المس تعمرات الفي سبيل  أ ساسا محليّينال الّسكانخرات تس تخدم مدّ 

ياسةكّل  قودي 21 ظة المس تعمرات هاجس المحاف نحو مبرايليّةالإ ا قتصاديّةاال الس ّ

وال  ما أ مكن ذلك. تقلّ مس  ها ال تطّورعلى تبعيتها وتقويتها وفي تكثيف اس تغاللها وفي عرقلة 

رى في الكب الّصناعة تطّورماح ب على السّ  مبرايليّةة االإ الّدول برجوازيّةجبر يمكن أ ن ي

اّل  المس تعمرات دارة حرب أ و التّ  ؛خاّصةظروف في اإ لى اإ  حضير لها يمكن فيفالحاجة اإ

لى خلق مختلف المشاريع التّ  أ ن تجرّ  معيّن مس توى ّ عدينيّ اإ  س تعمراتة في الم ة والكيماوي

جبر الهند(. ويمكن لمنافسة أ قوى الخصوم أ ن تمثال ذلك استراتيجية كبرى ) أ هميّةلها التّي 

قرارعلى  حتكاريّةة االالّدول أ ن  نازالت في س ياس تها الجمركية لكن مع الحرص علىبعض التّ  اإ

وأ ش باه  المس تعمرات برجوازيّة فئات. ومن أ جل رشوة بعض متميّزةتضمن لنفسها رسوما 

لىيّةالثّورفي مراحل نهوض الحركة  خاّصة، المس تعمرات من  معيّن دّ ح ، يمكنها التخفيف اإ

تسعى  قتصاديّةر االغيغالبا و  س تثنائيّةاالضغطها االقتصادي. لكن حالما تختفي تلك الظروف 

ياسة لى اضطهاد وعرقلة  فورا مبرايليّةاالإ  قتصاديّةاال الس ّ ي االقتصادي ف التّطّوراإ

تصنيعها  ةخاصّ االقتصاد الوطني في المس تعمرات و  تطّورالمس تعمرات. ينتج عن ذلك أ ن 

اّل  ينجزاوالكامل لصناعتها ال يمكن أ ن  مس تقلّ ال  التّطّورو  ياسة تناقض صارخ مع س   فياإ

نّ مبرايليّةاالإ  في كون  اّصةخالبلدان المس تعمرة يتضح  تطّورالطابع الخصوصي ل  . ولذلك فاإ

نتاج فيها  بعض الفروع  جات وينحصر فيوتش نّ  اس تثنائيّةمصاعب  خالليتحقّق نمو قوى االإ

 .اصطناعيا الّصناعيّة

لى ضغط متزايد ابس تمرار تمارسه االإ  ذلككّل  يؤّدي ن المس تعَمرة على البلدا مبرايليّةحتما اإ

التّي  قتصاديّةاال جتماعيّةمتزايدة من جانب العناصر اال قويّةوش به المس تعَمرة، مثيرا مقاومة 

نّ  مبرايليّةأ حدثتها االإ  ثير ي و  لتّناحراقوي ابزدايد دائم ي مس تقلّ ال  التّطّورعرقلة دوام  نفسها. اإ

 .ثوريّة وطنيّةات انتفاضوحركات مقاطعة و  ثوريّةأ زمات 
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تعمرات. ي في المس  الّرأ سمال تطّورالمالزمة لل  موضوعيّةات الالتّناقض من جهة أ ولى، تحتدّ 

 الّدول برجوازيّةالح ومص مس تقلّ المس تعمرات ال  تطّورات بين التّناقضأ يضا  فتتكاث وابلتّالي

ا: حقّ  ريّةثو ي الجديد، قوة الّرأ سمال. ومن جهة اثنية، يخلق شكل االس تغالل مبرايليّةاالإ 

أ س المال لمواجهة اضطهاد ر  فاّلحينع حولها ابزدايد ماليين اليتجمّ التّي  ،ماليّةعالطبقة ال

نّ المالي بمقاومة منظّ  لقوى ي اوعمالئهم حول س ياسة تخلّ  مبرايليّيناالإ  نعيقكّل  مة. اإ

أ كاذيب  ليست سوى ”نهوض المس تعمرات الحر“وحول تشجيع  االس تعمارعن  مبرايليّةاالإ 

مبرايليّة يوعيأ ن يفضح  هميّةمن ابلغ ال  و . اإ في البلدان و  مبرايليّةفي البلدان االإ ون الش ّ

 هذه ال كذوبة.المس تعَمرة 
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 همتكتّكو ّوعّزنيشزال إسرتاتّجّة

 ندواهل الصزنييف 

 املستعمرات من شابههاوما 

 

نّ وأ ش باه المس تعمراتالمس تعمرات كّل  أ ن فيكما هو الشّ  23 لقوى ا تطّور ، فاإ

اقعة، يضاف ا. هذه الو والهند في مس توى منخفض نسبيّ  الّصينالمنتجة وجماعية العمل في 

ليها االضطهاد ال جنبيي وتواجد بقااي   ،يّةلّرأ سمال اة عن الّسابقمن االإقطاع والعالقات  قويّةاإ

 يّةالثّورلحركة ل ابلنّس بةق ال مر في هذه البلدان. يتعلّ  ةالثّورد طابع المرحلة المقبلة من تحدّ 

 ماليّةعال وريّةدكتاتالمات أ ي مرحلة تحضير مقدّ  ؛برجوازيّة ديمقراطيّة بثورةفي هذه البلدان 

ذناالشتراكية.  ةالثّورو   الّديمقراطيّةات رالثّو في الية التّ  جوهريّةالمهمات أ ن نضبط ال  يمكننا :اإ

 :وأ ش باه المس تعمراتفي المس تعمرات  برجوازيّةال 

)تأ ميم المصالح،  ّيةمبرايل ، تحرير البلد من نير االإ ماليّةعتغيير ميزان القوى لصالح الطبقة ال أ .

ناك حيث ه  قوميّةتحقيق الوحدة ال ؛أ خرى( أ جنبيّة مؤّسسات، البنوك، و حديديّةكك الالسّ 

لّ  ؛بعد تحقّقلم ت  تركيز  ؛ايليّةمبرتقف وراءها االإ التّي  ةاالإطاحة بسلطة الطبقات المس تغ 

رساء  ؛وجيش أ حمر فالحيّةو  ماليّةعمجالس  يمنة تدعيم ه  ؛فاّلحينالعمال وال دكتاتوريّةاإ

 .ماليّةعالطبقة ال

نجاز ب. ة لّسابقا عبوديّةأ شكال االس تغالل وال كّل  من فاّلحينتحرير ال ؛يّةالّزراع  ةالثّور اإ

جراءات جذرية لتحسين  ؛تأ ميم ال رض ؛يّةاالس تعمار و  يّةالّرأ سمال عن   فاّلحينال ةوضعيّ اتخاذ اإ

قامة في سبيل  ياسياالقتصادي و  التّحالفاإ  .الّريفال وثق بين المدينة و  الس ّ
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غيرهما، وما يصاحبه من نمو الطبقة و ووسائل النقل  الّصناعةالالحق في  التّطّورمع  ج.

يالنقابيي وتدعيم الحزب  ماليّةع، يجب تطوير تنظيم الطبقة الماليّةعال كسابه وعيالش ّ موقعا  واإ

 وكسب يوم العمل من ثمان ساعات. ماليّةعقياداي حصينا بين الجماهير ال

قامة المساواة بين القوميات وبين الجنسين )مساواة المرأ ة في الحقوق( وفصل  د. ة لّدولااإ

لغاءعن الكنيسة  ياسيقرار التعليم اإ نظام الطوائف و  واإ  عندي العام ورفع المس توى الثقاف الس ّ

لىية و قر الو  مدينةالفي جماهير ال  ذلك. ما اإ

ن سير حركة العمال وال خفاقاتهانجاحاتها أ و  ؛يّةالثّور فاّلحيناإ  مبرايليّيناالإ ّد ض النّضالفي  اإ

لى أ ي مدى ستتمكّ س تحدّ  برجوازيّةواالإقطاعيين وال  من  برجوازيّةال  الّديمقراطيّة ةالثّورن د اإ

اّل  منهايتحقّق ال يمكن أ ن الّذي  ، والجزءيّةساس  مهماتها ال   جميع اعمليّ  تحقّقأ ن   ةلثّوراب اإ

نّ  االشتراكية في  ةالثّور تطّورله يسهّ  مبرايليّةتحرير المس تعمرات من نير االإ  االشتراكية. اإ

اّل  نهائياد ي. وال يمكن أ ن يتأ كّ الّرأ سمالالعالم   يّةالّرأ سمال البلدان  في ماليّةعابنتصار الطبقة الاإ

لى مرحلتها االشترا ةالثّورروط النتقال من الشّ  معيّن أ دنىحّد  من بدّ  الو. متقّدمةال  كية. فمن اإ

هم ابيي عمالي وحزب ش يوعي قوي. وال  وتنظيم نقّ  الّصناعي التّطّورمن  معيّن ذلك مس توى

ش يوعي قوي له تأ ثير كبير في الجماهير. وهذا ما س يكون له حديد تطوير حزب هو ابلتّ 

لى أ قصىمسارا بطيئا وشاقّ  ذا لم تعجّ حّد  ا اإ  برجوازيّةال  اطيّةالّديمقر  ةالثّورله في هذه البلدان اإ

ّ التّي   نفسها في تلك البلدان. موضوعيّةدتها الظروف الول

 

 الّديمقراطيّة ةالثّورفي المس تعمرات عن  برجوازيّةال  الّديمقراطيّة ةالثّورتتميز  27

ّ  خاّصة، مس تقلّ في بلد  برجوازيّةال  الوطني من  لتّحّررافي سبيل  لنّضالابة بصلتها العضوي

نّ النير االإمبرايلي المس تعمرات ّل ك فيي الثّورالعامل الوطني له تأ ثير كبير على المسار  . اإ

تسحق الجماهير ي التّ  بكامل فظاعتها مبرايليّةاالإ  عبوديّةال  ىتتجلّ حيث  وأ ش باه المس تعمرات

فحسب  اّلحينفوال ماليّةعر ال في حركة الطبقة ال. كما يمكن للعامل الوطني أ ن يؤثّ يّةالّشعب 

 رجوازيّةبال، تقع ال الطبقات ال خرى. فأ وّ كّل  ، موقفةالثّورر أ يضا، في مجرى بل يحوّ 

ّ  الّصغيرة نطاق واسع في  ابلدرجة ال ولى وعلى الّصغار برجوازيّونفون ال ة الفقيرة والمثقّ الحضري

ن موقع نشطال  يّةالثّورالبداية، تحت تأ ثير القوى   ةالثّورعَمرة في المس ت برجوازيّةة. اثنيا، اإ
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لى برجوازيّةال  الّديمقراطيّة أ كبر  ةالثّورياق في س   أ رجحهاتكون يكبير. و حّد  له طابع انتهازي اإ

(. 1917—1905ة في وس يّ الرّ  برجوازيّةال  داتردّ )مثال ت مس تقلّ البلد ال  برجوازيّة أ رجحتمن 

نه لمن المهم لعامل لالخاّص أ ثير ر، حسب الحاالت الملموسة، التّ أ ن ندرس بتبّص جّدا  اإ

خذه بعين أ  جّدا  في المس تعمرات، ومن المهم ةالثّوربدرجة كبيرة أ صالة  يحّدد الّذي الوطني

يوعياالعتبار في تكتيك الحزب   المعني. الش ّ

لى جانب   ةالثّورمحور  كّلتش يّةالّزراع  ةالثّورالوطني، فاإن قضية  التّحّررفي سبيل  النّضالاإ

أ ن  يوعيّينالش ّ . لذلك يجب على متقّدمةفي البلدان المس تعَمرة ال  برجوازيّةال  الّديمقراطيّة

. ويجب الّريف في طبقيّةال ات التّناقضوعمق  يّةالّزراع ال زمة  تطّوراالنتباه  يتابعوا بأ شدّ 

ها واعيا توج  فالحيّةوللحركة ال ماليّةععليهم، منذ البداية، أ ن يعطوا لغضب الجماهير ال

ة الّسابققات نير مختلف العالوضّد  مبرايليّةاالإ  عبوديّةاالس تغالل وال ضّد  ، وتوجيههموثورايّ 

نّ فاّلحيناقتصاد الر تدمّ التّي  قطاعيّةوش به االإ  قطاعيّةاالإ  يّةالّرأ سمال عن   متأ ّخرةحالة ال ال . اإ

نساني، ونير رأ س المال  يجار غير اإ ي هي الّربو و التّجاري بدرجة كبيرة، للفالحة ووجود نظام اإ

 القوى المنتجة في فالحة المس تعمرات وهي في تناقض ال مثيل له تطّورأ كبر العراقيل أ مام 

نتاج للتّ جّدا  ةتطّورمع ال شكال الم  التّي  عالميّةلا الّسوقالفالحي و لمس تعمرات ابادل بين اإ

 واحتكرتها. مبرايليّةبعثتها االإ 

ا تجاه دفي تلك البلدان المس تعَمرة موقعا موحّ  وطنيّةال برجوازيّةال تشغل ال  28

لمال شيء، يخدم مباشرة مصالح رأ س اكّل  قبل التّجاريّة برجوازيّة. جزء منها، ال مبرايليّةاالإ 

مبرايلي )ما يسمّ  الكمبرادوريين(. عموما، يدافع هذا الجزء بطريقة منسجمة  برجوازيّةى االإ

لموظفين امن أ صحاب الرواتب العليا و من االإقطاعيين  مبرايليّةتقريبا، مثل حلفاء االإ 

مبرايليّةو  وطنيّة، عن رؤية غير محليّينال زء المتبقي . الجوطنيّةمجمل الحركة الضّد  موّجهة اإ

لى أ رضية ، يقف عمحليّةال الّصناعةلة لمصالح الممثّ  فئةال  خاّصةو ، محليّةال برجوازيّةمن ال 

لى المساومات بحيثينز و  مميّزةا متذبذاب بصفة اتّجاهالوطني ويشكل  النّضال يمكن أ ن  ع اإ

يوعي)أ و حسب اصطالح أ طروحات المؤتمر  اا اإصالحيّ وطنيّ نسميه  ، لثّانياالعالمي  الش ّ

هذا الموقع  1925بعد  الّصينفي  رىصحيح أ ننا لم نعد ن(. «ديمقراطيا برجوازاي» هاتوجّ 

ثر ي الثّور، بين المعسكرين وطنيّةال برجوازيّةال عند  الوسطي مبرايلي. فاإ  خاّصة ضعيّةو واالإ

. وطنيّةال لتّحريرا في البداية على رأ س حرب الّصينيّة وطنّيةال برجوازيّةوقف جزء كبير من ال 
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لى  لى ل نالحظ اال نز . في الهند ومصر ةالثّور المعادي معسكرال فيما بعد انتقلت نهائيا اإ اإ

لى تت ، انتهازيّةة، حركة نموذجيّ  برجوازيّة قوميّةال ن حركة  تأ رجح بين ت ات كبيرة و دردّ نزع اإ

 .ةالثّورو  مبرايليّةاالإ 

ن اس تقالل البلد عن االإ  ق أ يضا المس تعَمر يواف الّشعبكّل  يوافق مصالحالّذي  مبرايليّةاإ

اّل  مبرايلي.االإ  النّظاملكنه في تناقض مطلق مع كامل طبيعة  ،وطنيّةال برجوازيّةمصالح ال  أ ن اإ

لى محلّيينين اليّ الّرأ سمال مختلف  ل كبير مرتبطون برأ س المال االإمبرايلي من خالحّد  هم اإ

هاما  أ ن ترشو مباشرة جزءا مبرايليّةجدا. يمكن لالإ  متنّوعةمصالحهم المباشرة وعبر طرق 

 ؛كمبرادورال ن، ك حتّى  ا، وعلى نطاق أ وسع مما فعلتمعيّن منهم. ويمكن أ ن تخلق لهم موقعا

لّ  ؛كوس يط تجاري  مبرايليّةعب المس تعَبد. لكن االإ كحارس محتشدات للشّ  ؛أ دنى كمس تغ 

ل االحتكاري ال على.تحتفظ لنفسها بموقع س يّ  عن  مبرايليّةاالإ ق فال تواف د العبيد والمس تغ 

مكانيّة، وعلى وطنيّةال برجوازيّةة لل طواعية أ بدا على س يطرة حرّ   مس تقلّ ي ال مالالّرأ س التّطّور اإ

 رجوازيّةبهنا، يكون تناقض المصالح بين ال  .”مس تقلّ ال “ الّشعبيادة على والس ّ  ”الحر“و

 مبرايلّيةد. فاالإ عيالّص  ا وجوهراي على هذا، موضوعيّ مبرايليّةفي البلد المس تعَمر واالإ  وطنيّةال

 .وطنيّةال برجوازيّةال  سجودتقتضي 

نّ   ر أ نّ . غيمبرايليّةجود أ مام االإ ة دوما للسّ ، وهي ال ضعف، مس تعدّ محليّةال برجوازيّةال  اإ

دا ومهدّ  امباشرا وحقيقيا وحادّ  طبقيّةلم يكن هنالك خطر ثورة  ا مااستسالمها ليس نهائيّ 

تسعى  يّةمبرايل موقعها في وجه االإ  قويّةالخطر ومن أ جل ت من جانب الجماهير. الجتناب ذلك

 فاّلحينالو  الّصغيرة برجوازيّةفي هذه المس تعمرات لكسب دعم ال  برجوازيّةال  قوميّةهذه ال

ن حظوظها في النّ ماليّةعوجزء من الطبقة ال )بعد  ماليّةعلق ابلطبقة اجاح قليلة فيما يتعلّ . اإ

حصل في هذه البلدان(. لذلك يهمها أ كثر أ ن ت الس ياس يّةللحياة  ماليّةعاستيقاظ الطبقة ال

ذ أ   برجوازيّةعند  . لكن هنا تكمن النقطة ال ضعففاّلحينعلى دعم ال ن المس تعمرات اإ

لغاؤه فاّلحينال يحتمل للالّذي  االس تغالل اّل  في المس تعمرات ال يمكن اإ . يّةالّزراع  ةورلثّ اباإ

ن المصالح المباشرة ل  الكبيرة  قاريّةعوالهند ومصر شديدة االرتباط ابلملكية ال الّصين برجوازيّةاإ

 برجوازيّةال  تتدّخلبحيث  فالحيّةابس تغالل الجماهير ال عاّمة ي وبصفةالّربو وبرأ س المال 

ى، ليس تخشنّها اإ  زراعي حاسم. اإصالحكّل  ضدّ  ولكن أ يضا يّةالّزراع  ةالثّورضّد  ليس فقط
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 يالثّوري س يثير الغليان الّزراعرح الواضح وحده للمشكل دون موجب، واقع أ ن الطّ 

ادرة تقريبا غير ق صالحيّةاالإ  برجوازيّة. وهكذا فال فاّلحينل انتشاره بين جماهير الوس يعجّ 

عب. في المقابل، تسعى بجمل العملي لهذا المشكل الجوهري والّص الحّل على تطرق 

لى أ ن تبقي الجماهير ال  أ هميّةال  قوميّةفات وتصرّ  لى ت الّصغيرة برجوازيّةلها، اإ حت تأ ثيرها واإ

جبار أ كثر. ذلك دون الخناق أ كثر فيشدّ  مبرايليّينة. لكن االإ معيّن على تنازالت مبرايليّةاالإ  اإ

اّل  تذكر جديّة ليست في وضع يمكنها من مواجهتهم بمقاومة برجوازيّةأ ن ال  حزما “ تتصنع أ نّهااإ

شاعة ال وهام  ،”قوميّةفي مبادئها ال مكانيّة عنكما تقوم ابإ ن مبرايليّةة مع االإ تسوية سلميّ  اإ . اإ

 ا.تدريجيّ  صالحيّةاالإ رورة من المغالطتين وتفقد أ وهامها ابلضّ  تتخلّصالجماهير 

 

نّ  29  وطنيّةال يّةبرجواز ال عند  الوطني االإصالحي ساسيال   هتّوجقدير الخاطئ لل التّ  اإ

زاب في استراتيجية ال ح خطيرةوقوع أ خطاء  مكانيّةاإ يخلق في هذه البلدان المس تعَمرة 

يوعيّة  وتكتيكها. نوعان من ال خطاء ممكنان:المعنيّة  الش ّ

نّ 2 يمكن أ ن يقود  يالثّورالوطني  التّوجهو  االإصالحيالوطني  التّوجهرق بين عدم فهم الفّ  . اإ

لى س ياسة تتمثّ  ّ اإ لى تبرجوازيّةلل  ل  ل في تذي ير واضح كفاية تجاه غ  تنظيمييز س ياسي و ما، واإ

لى غموض  ،برجوازيّةال  (. يّةاع الّزر ةالثّور اتشعار  خاّصة) ال ساس يّة يّةالثّورات الّشعار واإ

يوعيالحزب  الّذي وقع فيه ساسيذلك كان الخطأ  ال    .1927—1925في  يالّصين الش ّ

نّ 1 ختلف ي ت التّ — برجوازيّةال  صالحيّةاالإ  وطنيّةلا عند خاّصةال هميّةاالنتقاص من ال   . اإ

 فاّلحينوال لّصغيرةا برجوازيّةبفعل تأ ثيرها الكبير على ال  —عن المعسكر االإقطاعي االإمبرايلي

لى  يؤدّ لحركة، يمكن أ ن يامراحل أ ولى ، على ال قل في ماليّةعجزء من الطبقة الوحتّى  اإ

لى عزل س ياسة انعزاليّ   عن الجماهير الكادحة. يوعيّينالش ّ ة واإ

لتّي كان حّددها امهمات ال  حقيقلت  يةكاف  عنايةهنالك  يس، ل المذكورتين في كلتا الحالتين

يوعيّة الثّاني على أ نّها مهمات أ ساس يّة  يوعيّةلل حزاب مؤتمر ال مميّة الش ّ البلدان  في الش ّ

لمعني االبلد  داخل برجوازيّةال  الّديمقراطيّة اتالحركضّد  النّضالمهمات المس تعَمرة، أ ي 

 وطنيّةالو  برجوازيّةتحرير الجماهير الكادحة من تأ ثير ال دون  ،النّضالهذا دون ف نفسه.

يوعيّةلحركة اال يمكننا بلوغ هدف  صالحيّةاالإ   ةالثّور في ساسياالستراتيجي ال   الش ّ

 ّدوريمثل الالتّي  ،ماليّةعالطبقة ال هيمنة فدون. ماليّةعالطبقة ال هيمنة: برجوازيّةال  الّديمقراطيّة
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يوعيالقيادي للحزب  ن  يتجّزأ  جزءا ال  فيها الش ّ  برجوازيّةل ا الّديمقراطيّة ةالثّورمنها، فاإ

 ية.االشتراك  ةالثّور، فضال عن الحديث عن تهانهاي حتّى  زبدورها، ال يمكن أ ن تنجَ 

 

في البلدان المس تعَمرة وش به جّدا  دورا هاما الّصغيرة برجوازيّةال تلعب  10

 اللخجّدا  ةختلفم أ دوارا  كّل واحدة منها تلعب فئات ةمن عدّ  أ لّفوهي تتالمس تعَمرة. 

 .يّةالثّور وطنيّةمختلف مراحل الحركة ال

. لكنه مبرايليّةتخلقها البضائع المس توردة، يعادي االإ التّي  يعاني من المزاحمةالّذي  ،الحرفي

 ابلتّاليهم. ويس تخدم  الّذيناع اس تغالال ال حدود له للمرافقين والصنّ  مارسي في ذات الوقت

عاني هو نفسه ي في ذات الوقت كنهل  .طبقيّةالواعية بأ هدافها ال  ماليّةععادي للحركة اليفهو 

ن الالّربو و التّجاري كثيرا من اس تغالل رأ س المال  لى  منه يؤوسوالم غير الواضح  وضعي. اإ اإ

 .جعيّةالرّ تأ ثير ال وهام  كون ضحيّةغالبا ما تو  ،هارّددتد حدّ ي فئةهذه ال عند حّد  أ قصى

ث بأ شكال شبّ اب ويت والرّ  التّجارة برع  قريةمرتبط ابس تغالل ال ، الحضري والريفي،اجرالتّ 

. ةمتجانس غير ئاتف ال . لكن هذه اخليّةالدّ  الّسوقاالس تغالل البالية ويفضلها على أ فاق توس يع 

لها  ،يينابلكمبرادور وجه من الوجوهمرتبطة بوهي  ،التّجاريّة برجوازيّةال هذه ال جزاء من ف 

 .حصرا اخليّةالدّ  الّسوقينحصر نشاطها في تلك التّي موقف مغاير ل 

ال للمصالح  ماحز لون ال كثر ، هم غالبا الممثّ وغيرهمالطلبة  ،الّصغار برجوازيّونفون ال المثقّ 

اّمة للبرجوازية الع موضوعيّةفحسب ولكن أ يضا للمصالح ال الّصغيرة برجوازيّةلل  خصوصيّةال

. وطنيال نّضالل ا أ بطالك ، في أ ولى مراحل الحركة الوطنيّة،لونيتدخّ غالبا ما . و بأ سرها قوميّةال

ن دورهم  أ ن يكونوا مدافعين عن مصالح ، عموما،ال يمكنهموا. نسبيّ  هام على رأ س الحركة اإ

ّ عال نلكياابلم ةمرتبط اينحدرون منهي تّ ال  ةاالجتماعيّ لفئات ا نّ ل   فاّلحينال . يمكن ينقاري

 الّصغيروازي ن فكرهم البرجيمل اح يّةب انقالحركة ال  نحواعدة أ ن تدفع بهم الّص  يّةالثّورللموجة 

أ ن و  النّضالرى طبقته في مجب  أ ن يقطع الّصلة همنهم يمكن القليل. فقط مترّددالمتذبذب وال 

 الطبقة الحعن مص انشط امدافع صبحأ ن ي الطبقي العمالي و  لاضنّ ال مهمات  فهمدرجة  يبلغ

ا. ش يوعيّ حتّى و  فكرهم لوان اشتراكيا الّصغار برجوازيّونيعطي المثقفون ال  غالبا ماو . ماليّةعال

 في بلدان ّدوراليزال لهم اليوم ذلك  وال ،مبرايليّةاالإ ضّد  النّضالولقد لعبوا دورا ثوراي في 
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أ يضا أ ن  اهلكن يمكن  ،هاوراءهم أ ن تجرّ للحركة الجماهيريّة يمكن و ة مثل الهند ومصر. معيّن

لى أ سوأ  معسكر   الّرجعّيةة لخياليّ ا اتتّجاهاالانتشار أ ن تتسبّب في أ و  الّرجعّية اتتدفع بهم اإ

 في صفوفهم.

لى جانب هذه   الفقراء يّنحضري ال الّسكان كبير من يوجد في مدن المس تعمرات عدد فئاتال اإ

لى تأ ييد موضوعيّا دفع وضعهمي الّذين ر، تجار ون عمل الغيون ال يس تغلّ : حرفيّ ةالثّور اإ

مفقرون يبحثون عن مصدر رزق وغيرهم. وتوجد  فاّلحون، عاطلونفون وارع، مثقّ الشّ 

 نصافأ   ”العمال ال س يويين“ من يرةغف  فئة، قراهاكما في المس تعمرات أ يضا، في مدن 

نتاج وا بمدرسة لم يمرّ الّذين عمال ال  ة.ويعيشون من مكاسب عرضيّ  عمليالماالإ

لى جانب  ،فاّلحوناليمثّل  حدى ال ،وابعتبارهم حلفائها ماليّةعالالطبقة اإ . للثّورة محّركةال ىقو اإ

في حتّى كّان السّ من احقة السّ  غلبيّةال   فاّلحينال تحصى من الالتّي  الماليينجماهير  مثّلت 

 لعمالاف ي(. حل الّسكانمن  %90ا )في بعض المس تعمرات تطّورأ كثر المس تعمرات 

المسحوقين  نفاّلحيهم الجماهير الغفيرة من المزارعين الجياع وصغار ال الّريففي  ئيسيالرّ 

لى ف الّذينو  ّيةالّرأ سمال و  يّةالّرأ سمال ة عن الّسابقأ شكال االس تغالل  من البؤس وبكلّ  قدوا اإ

قصاؤهموقع  الّذينرة، و ال رض المؤجّ على حتّى  درجة كبيرة فالحتهم نتاجاعن مسار  اإ  الإ

ن يحرزوا أ   فاّلحين. ال يمكن للفاّلحونويذوون تدريجيا من الجوع والمرض، وأ خيرا العمال ال

اّل  همتحررعلى   لثّورةاب بلغت ن أ   عماليّةطبقة الل ل ال يمكن ، لكن يّةالعمال الطبقة تحت قيادة اإ

لى النصر  برجوازيّةال  الّديمقراطيّة اّل ابلتّحالف مع ااإ  .فاّلحينلاإ

تزال  في البلدان المس تعَمرة وش به المس تعَمرة، حيث الز الطبقي داخل الفاّلحين ياميتم الت

ت تطّور ولكن. انسبيّ  ببطء، يّةالّرأ سمال ة عن الّسابقلعالقات االإقطاع و من ا قويّةتوجد بقااي 

لى درجة أ ن ال الّسوقعالقات  ر ظلون جمهورا متجانسا من وجهة النّ لم يعودوا يشكّ  فاّلحيناإ

، يمكن بلدينهذين ال في مناطق ال في بعض خاّصة و  ي،والهند يالّصين الريف. في طبقيّةال 

واسطة ب فاّلحينوال فالحيّينالعمال ال تس تغلّ  فاّلحينال ن عناصر منحدرة من ال نجدأ ن 

 غيرها.و لماش ية وأ دوات الفالحة اع و المقنّ ل رض ا ريعو  وتشغيل اليد العاملة التّجارةاب و الرّ 

الطبقة  رّ ، يمكن عموما أ ن تجعقاريّينالمالكين الضّد  فاّلحينفي المرحلة ال ولى من نضال ال

لى  نفاّلحيالعليا من ال فئاتال بعض  تنتقلأ ن . لكن يمكن فاّلحينالكّل  ماليّةعال  ةالثّوراإ

اّل  فاّلحينكسب دور قيادة ال ماليّةع. وال تس تطيع الطبقة الالحقامضاّدة ال ذااإ  انضلت بتفان اإ
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نجازة ومن أ جل مطالبهم الجزئيّ في سبيل  نجازا يّةالّزراع  ةالثّور اإ لى كامال، وأ ن تكون ع اإ

 .حاّل ثورايّ  يّةالّزراع لقضية ا حلّ في سبيل  فاّلحينرأ س نضال أ وسع جماهير ال

 اّصةخفي البلدان المس تعَمرة وش به المس تعَمرة سمات  ماليّةعالطبقة التمتلك  12

دان. ة وفكر عمالي طبقي في هذه البلمس تقلّ  ماليّةعفي تكوين حركة جّدا  تعلب دورا هاما

لعامل مرتبطا يبقى االّذي  رالمفقّ  الّريفالمس تعمرات من في احقة السّ  العمال أ غلبيّةتنحدر 

الكبرى مثل  يّةالّصناع في المصنع. وفي أ غلب المس تعمرات )ابس تثناء بعض المدن حتّى  به

 لوغيرها( ليس لنا عموما سوى الجيل العمالي ال وّ  «كلكوات»، «بومباي»، «ش نغهاي»

لسوا ولفظتهم ين أ ف من حرفيّ  أ لّفيت ماليّةعالكبيرة. ما تبقى من الطبقة ال الّصناعةيشغل 

ما. كثر تقدّ في المس تعمرات ال  حتّى  والمنتشرة على نطاق واسع فكّكةالمت حرفيّةال الّصناعة

لى صفوف الطبقة ال الّصغيريحمل الحرفي المفلس والمالك  كرا تعاونيا ة وفعقليّ  ماليّةعاإ

نّ في المس تعمر  ماليّةعأ ثير الوطني االإصالحي في الحركة الب التّ يسمحان بتسرّ  بات قلّ التّ  ات. اإ

لى ة تغير اليد العاملة في المصانع، الرّ ة ل عدادها )كثر كبير ال  وافد جماهير وت الّريفجوع اإ

ّ الّصناعةجديدة مفقرة على  فاّلحين غات اللّ  عوال طفال وتنّو  النّساءس بة الكبيرة من ( والن

 عمليّةظمين والدعايَة المنت  التّحريَض ها ة واالنغالق، يجعل كل  ينيّ ة وال فكار المس بقة الدّ وال ميّ 

يمارسه  الّذي رسالعمال. غير أ ن االس تغالل الشّ  عندالوعي الطبقي  تطّورر خّ تؤ صعبة، و 

لعمال، ا عند س ياسي حّق كّل  ال شكال فظاظة، وغيابأ كثر رأ س المال المحلي وال جنبيي ب

 عمرات بسرعةفي المس ت ماليّةععلى أ ساسها تتجاوز الحركة الالتّي  موضوعيّةيخلق الظروف ال

ل ضّد  النّضالها جماهير متعاظمة ابس تمرار في وراء ت وتجرّ الّصعوابكّل   محليّينين الالمس تغ 

 . مبرايليّينواالإ 

)من  توأ ش باه المس تعمرافي المس تعمرات  ماليّةعالحركة ال تطّوركانت المرحلة ال ولى من 

لى  1919 ثر  اعامّ ا نهوض يّةالثّور وطنيّةلحركة الا تقريبا( مرتبطة عضواي بنهوض 1923اإ اإ

خضاعزت . وقد تميّ عالميّةالحرب ال لمعادي ا النّضاللمصالح  ماليّةعمصالح الطبقة ال ابإ

ّ محليّةال برجوازيّةتقوده ال الّذي  مبرايليّةلالإ   ماليّةعات الشاط. وعندما تأ خذ االإضراابت والن

صرون يح الّذين الّصغار برجوازيّونفون ال ينظمها المثقّ ما ال خرى طابعا منظما، فعادة 

نّ  النّضال قضاايفي  ماليّةعالمطالب ال للمرحلة  هميّةأ  الطابع ال كثر  الوطني. في المقابل، فاإ
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يبدأ  في المس تعمرات بعد المؤتمر الّذي  ماليّةعة من نهوض الحركة الالثّاني العالمي  وعيالش ّ

طبقة ك قوة و ك الس ياس يّةفي المس تعمرات الحلبة  ماليّةعل في دخول الطبقة الالخامس، يتمثّ 

 طبقيّةالحها ال مصفي سبيل  هاضدّ  النّضالوتنخرط في  وطنيّةال برجوازيّةة تواجه ال مس تقلّ 

للمرحلة الجديدة من  خاصيّة. هذه العاّمة وطنيّةال ةالثّورومن أ جل الهيمنة على  خاّصةال

 ةالثّورثال م  خاّصةنوات ال خيرة، و ات في المس تعمرات أ كدها بصفة مطلقة اتريخ الس ّ الثّور

ندونيس يافي  واالنتفاضةالكبرى  الّصينيّة  تتحّررفي الهند  ماليّةعالطبقة ال د أ نّ ؤكّ تال مور كّل  .اإ

تغدو عنصرا س ياس يا ، و صالحيّينشتراكيين االإ واال االشتراكيينأ يضا من تأ ثير القادة الوطنيين 

 .محليّةال برجوازيّةوال  بريطانيّينال  مبرايليّيناالإ ضّد   يناضلمس تقاّل 

خذ المباشرة من المهم أ ن نأ   يّةالثّورالحركة مهمات د بطريقة صحيحة لكي نحدّ  11

ز يّ بلغتها هذه الحركة في مختلف البلدان المس تعَمرة. تتم التّي  ضجدرجة النّ كنقطة انطالق 

التّي  اس يّةسمات ال  ة في الهند بجملة من السّ عن الحركة الحاليّ  الّصينفي  يّةالثّورالحركة 

ا س بق من متطبع الفارق في نضج الحركة في هذين البلدين. ويجب بصفة مطلقة اس تخدام 

لكن،  ة.وغيرها من المس تعمرات المشابه هنديّةال  يّةالثّورفي الحركة  الّصينيّة ةالثّورتجربة 

ذا أ ردان تحديد ال  الّصينيّةق التجربة س يكون أ سلواب خاطئا كليا أ ن نطبّ  المباشرة ت مهمااإ

ت مناس بة في كانالتّي  ورةكتيكية في الهند ومصر وغيرها، على الّص ات والطرق التّ الّشعار و 

 ا.رورية حاليّ أ ثناء مرحلة ووهان مثال أ و على الصورة الضّ  الّصين

لى  ن الميل اإ نكاراإ  يّةلثّوراابلمرحلة الحاضرة للحركة  خاّصةوال هداف ال حتميّةت ال الّصعواب اإ

اّل  في الهند ومصر وغير ذلك ال يمكن أ ن يكون نجازا. يجب مضرّ اإ كوين تل عمل كبير  اإ

يوعيّةال حزاب  ، ولتوجيه النقاابت ةماليّ عللطبقة ال نقّابيّةوتثقيفها، ولتطوير المنظمات ال  الش ّ

نجز في هذه ، قبل أ ن ت جماهيريّة س ياس يّةو  اقتصاديّةي، ولتفجير أ عمال الثّورنحو الطريق 

الل مرحلة خ الّصينكانت صحيحة تماما في التّي  مهماتالبلدان ببعض حظوظ النجاح ال 

 .فاّلحينوال ماليّةعووهان بوصفها أ هدافا مباشرة لنضال الطبقة ال

ن مصالح  م ال حزاب تجبر أ ه وطنيّةال برجوازيّةلل  طبقيّةيطرة ال الس ّ في سبيل  الّصراعاإ

ظهاروارجيون، والوفديون( على مواصلة في الهند ومصر )السّ  برجوازيّةال  تهم للكتلة معارض  اإ

بكّل  ازيّةانتهو  اإصالحيّةبل  ثوريّةة. هذه المعارضة ليست الّسائد قطاعيّةاالإ  مبرايليّةاالإ 

اّل  بساطة.  وطنيّةلا برجوازيّة. ليس لل خصوصيّة أ هميّةليس لها  هذا الواقع ال يعني أ ن   أ نّ اإ
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لها  برجوازيّةال  صالحيّة، لكن هذه المعارضة االإ مبرايليّةاالإ ضّد  لنّضالتقوم ابالتّي  ةالقوّ  أ هميّة

يجابيي — مغزى حقيقي وخاّص  ذلك عندما و  يّةالثّورالحركة  تطّورل  ابلنّس بة —سلبيي واإ

 تمتلك تأ ثيرا على الجماهير.

نّ   ح في جرّ بقدر ما تنج هاتطّوروتؤخر  الثّوريّةالحركة تعرقل أ نّها  هو أ هميّةالواقع ال كثر  اإ

بعادها عن  ي. لكن، من انحية أ خرى، عمل المعارضة الثّور النّضالالجماهير الكادحة واإ

يمكن  —ادّ رغم كونه ال يرمي بعيدا ج—المهيمنة  قطاعيّةاالإ  مبرايليّةالكتلة االإ ضّد  برجوازيّةال 

نها ليست ، رغم كو الس ياس ّيةة يقظة أ وسع الجماهير الكادحة للحياة معّين في حدود عّجليأ ن 

نّ حّد  كبيرة في أ هميّةذات  ّ  ذاتها. اإ ّ زاعات الملموسة والمكشوفة بين ال الن  وطنيّةال ةبرجوازي

 ي ظروفذاتها يمكن فحّد  كبيرة في أ هميّةرغم كونها ليست ذات  مبرايليّةواالإ  صالحيّةاالإ 

 ر.الجماهي عندكبيرة  ثوريّةبب غير المباشر الندالع أ عمال ة، أ ن تصبح السّ معيّن

ثل تسعى بنفسها لتمنع حركتها المعارضة من أ ن تكون لها م  صالحيّةاالإ  برجوازيّةأ ن ال  صحيح

 ك حيث توجد الظروفلها مس بقا بطريقة أ و بأ خرى. لكن هناتلك النتائج وأ ن تشلّ 

نّ  س ياس يّةل زمة  موضوعيّةال ها مع ونزاعات  صالحيّةاالإ  وطنيّةحركة المعارضة ال عميقة، فاإ

 أ هميّةمكن أ ن تكتسي ي للثّورةة ارتباطا ابلبؤرة الحقيقيّ  ال كثر تفاهة وال قلّ حتّى  مبرايليّةاالإ 

 ابلغة الخطورة.

ّ كّل  اس تخدامموا أ ن يتعلّ  يوعّيينالش ّ يجب على  ا أ هّميته يّةقو زاعات وتأ جيجها وتتلك الن

يصالها  يّةالثّورعارات لشّ على ا لتّحريضوربطها اب لى واإ هذه  ذهن أ وسع الجماهير، ودفعاإ

لىو ، خاّصةومفتوح وأ ن تكون لها مطالبها ال مس تقلّ الجماهير لعمل   ذلك. ما اإ

ّ ال حزاب من نوع السّ ضّد  النّضالفي  16 كتيك ل التّ ين، يتمثّ وارجيين والوفدي

ح. هذه ال حزاب بنجا الوطني االإصالحيفي هذه اللحظة في فضح طابعها الحقيقي  الّصحيح

لى  ا بعد  الوطني دون أ ن تنتقل نهائيّ  التّحّررفي سبيل  النّضالكانت قد خانت عديد المرات  اإ

ي الوقت د أ ن تفعل ذلك فيما بعد. لكن فمن المؤكّ و مثل الكيومنتانغ.  للثّورةمضاّد المعسكر ال

ماهير أ عين أ وسع الج أ ماموجهها الحقيقي لم ينكشف بعد  هي خطرة ابلضبط ل نّ  ّراهنال

ّ  كبيرهذا الهدف، مازال ضروراي عمل في سبيل  الكادحة. يوعيّةربية من الت وكذلك  .الش ّ

ذا لم ينجح اجديدة وكبيرة جدّ  س ياس يّةلهذه الجماهير أ ن تكتسب بنفسها تجربة  يجب . اإ
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يوعي  وطنيّةال برجوازيّةون منذ ال ن في زعزعة ثقة الجماهير الكادحة في القيادة ال الش ّ

 عودّص الزمن  ةرالثّو د ، فاإن هذه القيادة س تصبح خطرا كبيرا يهدّ وطنيّةللحركة ال صالحيّةاالإ 

من المهم مساعدة الجماهير الكادحة في الهند ومصر ، لذا .يّةالثّورالموجة من  المقبل

ندونيس يا ومس تعمرات أ خرى مشابهة على أ ن   بواسطة وازيّةبرجمن تأ ثير ال حزاب ال  تتحّررواإ

مل ال يمكن الحصول عل ذلك بجو. ّراهنةظروف المرحلة ال ناسبي تكتيك ش يوعي صحيح 

وارجيون السّ ) صالحيّةاالإ  وطنيّةحول غياب أ ي فرق بين المعارضة الجّدا  كبيرة تبدو جذرية

، يمكن للثّورةلمعادين ين اوحلفائهم االإقطاعيّ  بريطانّيينال  مبرايليّينوبين االإ  الخ...(والوفديون 

 على جماهيرال تأ ليبمثل هذه المبالغة ل  اس تعمالبسهولة  صالحيّيناالإ  ينللقادة الوطنيّ 

نّ يوعيّينالش ّ  مبرايلي . اإ سي والمباشر الرئي  االإقطاعي العدوّ —الجماهير ترى في المعسكر االإ

ند من الحركة في اله  ّراهنةذاته في المرحلة الحّد  ر الوطني، وهو أ مر صحيح فيللتحرّ 

ندونيس يا  اّل  بقدر ما ال نتناول)ومصر واإ ة هذه القوّ ّد ض النّضال. في (قضيّةجانبا واحدا من ال اإ

ّ  يوعيّينالش ّ ، يجب على للثّورةالمهيمنة المعادية  ّ الهندي ين أ ن يكونوا نيس يّ ين واالإندو ين والمصري

كثر جرأ ة من أ ي وأ   انسجاما. يجب عليهم أ ن يحاربوا بأ كثر فعالية وبطريقة أ كثر المقّدمةفي 

أ و محاوالت  تانقالابتنظيم  في سبيل. طبعا ليس ثوريّة وطنيّة صغيرة برجوازيّةمجموعة 

أ وسع الجماهير  عبئةت  في سبيلنما اإ صغيرة. و  ثوريّةة ل قليّ  للقيام ابنتفاضات لم تنضج بعد  

 نتفاضةاالة لهذه الجماهير في ضمان مشاركة حقيقيّ  قصدت وأ عمال أ خرى الكادحة لمظاهرا

 اسة، أ ن يفضح بشر أ هميّةي. لكن ليس دون الثّور النّضالرة للمرحلة الالحقة من المظفّ 

ّ  وارجيينالسّ  الوطني االإصالحيالجماهير الكادحة الطابع عند   وميّةقين وأ حزاب والوفدي

تهم ، ومساومتهم ورغب وطنيّةهم في الحركة الدردّ انسجامهم وتقادتها، وعدم  خاّصةأ خرى، و 

 طبقيّةللمطالب ال  لّرجعّيةاة ومقاومتهم الّسابق، وخياانتهم بريطانيّينال  مبرايليّينفي تسوية مع االإ 

 لتّحريراينشرونها حول التّي  ةالجوفاء، وال وهام المضرّ  قوميّة، وجملهم الفاّلحينللعمال وال

كّل  وطني. يجب نبذال التّحّررفي سبيل  النّضالفي  يّةالثّورلمي للبلد وتخريبهم للطرق السّ 

يوعيحلف بين الحزب  تة اقات مؤقّ ف. هذا ال ينفي اتّ صالحيّةاالإ  وطنيّةوبين المعارضة ال الش ّ

 ّ ذا كان ابالإمكان  مبرايليّةاالإ ضّد  دةشاطات المحدّ وتنس يق بعض الن اط نش اس تخداماإ

ذا لم تضيّ جماهيريّةحركة  الندالع برجوازيّةالمعارضة ال  رية الحزب من ح االتفاقاتق هذه ، واإ

يوعي أ ن  يوعّيينلش ّ ابين الجماهير. من المعلوم أ نه يجب على  التّنظيمو  التّحريضفي  الش ّ
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أ دنى مظهر ّد وض برجوازيّةال  قوميّةالضّد  اة، فكراي وس ياس يّ القوّ  يناضلوا ابلتوازي وبأ شدّ 

يوعي. في مثل هذه الحاالت يجب على الحزب ماليّةعالحركة ال داخللتأ ثيرها  أ ن يحرص  الش ّ

ياسي، ليس فقط على المحافظة على اس تقالله خاّصة براز وجهه الس ّ الحقيقي،  الكامل وعلى اإ

على وقائع، على فتح عيون الجماهير الكادحة الواقعة تحت تأ ثير  وابالعتمادلكن أ يضا 

 قراطيّةالّديمعدم اس تقرار هذه المعارضة وخطر ال وهام كّل  لكي ترى برجوازيّةالمعارضة ال 

 تنشرها.التّي  برجوازيّةال 

نّ  14 لى  جرّ الكبيرة ي وطنيّةال برجوازيّةوجه الجوهري لحزب ال خاطئا للتّ  فهما اإ اإ

هذه  تطّور ، يمرّ عاّمة . كقاعدةالّصغيرة برجوازيّةال حزاب ال خاطئ لطابع ودور  فهمخطر 

لى الموقع الوطنيي الثّور ال حزاب من الموقع الوطني  اتّجاهل حركات مثحتّى  االإصالحي. اإ

ندونيس يا، كانت مذهب و  الّصينصن في  ايت صن سالم في اإ غاندي في الهند وساركات اإ

ّ  اتاتّجاهفي البداية   رجوازيّةبأ صبحت فيما بعد في خدمة ال  صغيرة برجوازيّةة فكرية جذري

ر من جديد في الهند ومص نشأ  ، الوقت. مذ ذلك صالحيّةاالإ  وطنيّةال اتتّجاهواالالكبيرة 

ندونيس يا جناح جذري من مجموعات  مثل الحزب الجمهوري، ) صغيرة برجوازيّةواإ

. في يءالشّ منسجمة بعض  ثوريّة وطنيّة، تمثل وجهة نظر (وساركات راايت ،«الوطني»و

 جذرية مشابهة. صغيرة برجوازيّةمجموعات وأ حزاب  تشكّلالهند، يمكن أ ن ت 

 قّدم. يةوطنيّ ال برجوازيّةأ ن هذه ال حزاب مرتبطة في جوهرها ابل  ىسن ن أ ن لكن ال يجب 

، وريّةث وطنيّةهذه ال حزاب مطالب  سهم على رأ   الّذين الّصغار برجوازيّونفون ال المثقّ 

لى درجة معيّنةوعي عن الوقت،  ذاتلكنهم في  بلدانهم. ي ف يالّرأ سمال التّطّور، ممثلو منهم اإ

جاه . لكن تضربكّل  من الّرجعيّةيمكن لبعض هذه العناصر أ ن تصبح أ تباعا لل وهام 

 وطنيّةلا برجوازيّةتكون في البداية، وهذا ما يميزها عن أ حزاب ال  قطاعيّةواالإ  مبرايليّةاالإ 

نما الممثلة  صالحيّةلة لالإ الكبيرة، ليست الممثّ   مبرايليّةية لالإ تقريبا للمصالح المعاد يّةالثّوراإ

لى حين أ ن يطرح  برجوازيّةل  مشاكل ال  ة،بوضوح وبحدّ ي الثّورالمسار  تطّورالمس تعَمرة اإ

 دكتاتوريّةو  ةيّ الّزراع  ةالثّور قضيّة خاّصة، برجوازيّةال  الّديمقراطّية للثّورة جوهريّةال اخليّةالدّ 

بع عادة عن أ ن يكون لها طا الّصغيرة برجوازيّةال حزاب ال  . عندئذ تكّف فاّلحينالعمال وال

ن تضع  طرة الكتلة س يضّد  فقط ال طبقيّةال  فاّلحينالعمال وال لحمصا ةالثّورثوري. فما اإ
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لمجموعات ا تنتقلحتّى  ،برجوازيّةس يطرة طبقة ال ضّد  بل أ يضا مبرايليّةواالإ  قطاعيّةاالإ 

لى جانب ال حزاب ال ،عادة ،الّصغيرة برجوازيّةال   .صالحيّةاالإ  وطنيّةاإ

يوعيّةأ ن تعمل ال حزاب  ةالضرور مطلق من  تتمايز  نأ  على في هذه البلدان منذ البداية  الش ّ

. ايّ تنظيم و  اس ياس يّ  الّصغيرة برجوازيّةن ال حزاب والمجموعات ال ع ال كثر وضوحا على النّحو

ن تعاوان مؤقّ  يوعيتا بين الحزب اإ تضيه مصلحة مقبول عندما تق  يّةالثّور وطنيّةوالحركة ال الش ّ

ذا كانت الحركة حتّى  ي. في بعض الظروف يمكنالثّور النّضال لوطنيّة اعقد تحالف ظرفي، اإ

ذا كانت  الّسلطةضّد  تناضل فعال يّةالثّور ذا كان ممثلوها ال ي  ثوريّةالقائمة واإ منعون حقا واإ

. لكن في يّةورالثّ ين ابلروح كادح من ال غفيرةوالجماهير ال  فاّلحينمن تربية ال يوعيّينالش ّ 

ماج أ ن يتفسخ في شكل اند يجبس ياق أ ي تعاون، يجب أ ن يفهم بوضوح شديد أ نه ال 

يوعيّةللحركة  يوعيّةة . يجب أ ن تحافظ الحركيّةالثّور الّصغيرة برجوازيّةالحركة ال  في الش ّ  ،الش ّ

في  اس تقالليته الذاتية ؛ماليّةععلى اس تقاللية الحركة ال ،مطلقا ومهما كانت الظروف

 ك.والتحرّ  التّنظيمو  التّحريض

 االس تعدادو  هاات دردّ ؤ بتوالتنبّ ها، دوتردّ  الّصغيرة برجوازيّةنقد عدم انسجام المجموعات ال 

 ام بنضال حازموالقي فئاتال لهذه  يّةالثّورالطاقات كّل  الوقت ذاتلمواجهتها مع اس تخدام في 

لى ان بكّل  عيفي صفوف العمال والسّ  الّصغيرأ ثير البرجوازي التّ ضّد  تزاع الجماهير الوسائل اإ

، منها فاّلحينى العل هيمنةال  عاز تن وا الّصغيرة برجوازيّةمن تأ ثير ال حزاب ال  غفيرةال  فالحيّةال

يوعيّةتلك هي مهمات ال حزاب  –  .الش ّ

ي فعة كالتّ ضج مرتدرجة من النّ  وغيرهافي الهند ومصر  يّةالثّورلن تبلغ الحركة  11

اّل  الّصينفي  ن النضج ر وقكبيرة في هذه البلدان. في حالة تأ خّ  ثوريّةعند قيام موجة اإ وعها فاإ

ياسي طيء نسبيا. تدريجي، ب تطّوريمكن أ ن يتم عبر  للثّورة محّركةوالعضوي للقوى ال الس ّ

ذا  كرا يمكن للحركة أ ن تبلغ سريعا درجة عالية من الكبيرة اب يّةالثّورت الموجة قاملكن اإ

ذا كانت الظروف مالئمة بصفة  ،ليس من المستبعدو النضج.   ةالثّورقود أ ن ت، اس تثنائّيةاإ

لى  ا أ ن . لكن من الممكن أ يضفاّلحينمن طرف العمال وال الّسلطةعلى  االستيالءمباشرة اإ

لىي الثّورينقطع المسار  ذا لم تبلغ الموجة  خاّصةما حّد  لوقت طويل اإ ّ الثّوراإ اّل  المقبلة ةي اإ

 .ركبيبوضوح  ملموسة وضعيّةكّل  تحليل يجبة ومدى ضعيفين نسبيا. لذا قوّ 

ن العوامل التّ  لى مرحلة أ خرى أ على: ةالثّور تطّورحاسمة في  أ هميّةالية لها اإ  من مرحلة اإ
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يوعيللحركة أ ي الحزب  ماليّةعال يّةالثّورالقيادة  تطّوردرجة  (2 ، درجة تعداد الحزب) الش ّ

 اس تقالله، وعيه الطبقي، قدرته الكفاحية، نفوذه، صلته ابلجماهير، تأ ثيره في النقاابت وفي

 .(فالحيّةالحركة ال

ن فاّلحينالعند  معيّن حدّ  وفي ماليّةعالطبقة العند  يّةالثّوروالتجربة  التّنظيمدرجة  (1 . اإ

 برجوازيّةال  من تأ ثير ال حزاب تتحّررأ ن  يجب. النّضالللجماهير هي تجربة  يّةالثّورالتجربة 

حسن الحاالت، في أ  حتّى  . وبما أ ن هذه الشروط ال تجتمع بدرجة كافية،الّصغيرة برجوازيّةوال 

ن ال زمة للثّورةقبل أ ول انفجار  ، والموجة نائيّةاس تث يجب أ ن تكون عميقة بصفة  يّةالثّور، فاإ

لكامل للعمال من بلوغ النصر ا برجوازيّةال  الّديمقراطيّة ةالثّورلكي تتمكن جّدا  طويلة يّةالثّور

ذا كانت االإ  االحتمالفورا. يمكن أ ن نتصور مثل هذا  فاّلحينوال لمس يطرة ا مبرايليّةمثال اإ

 منشغلة ابلتوازي بحرب طويلة خارج البلد المس تعَمر.

نّ  13  ةالثّور حلامر أ ولى أ ظهرتها لنا التّي  ة والملموسةالحيّ  يّةالتّاريخ ة الجدليّ  اإ

ناضلون في ي  الّذينلئك و ل   خاّصة، يوعيّينللش   مقدّ ت الّصينفي  برجوازيّةال  الّديمقراطيّة

منها، لّصحيحة اروس الدّ  الس تخالصن البلدان المس تعَمرة، تجربة ثمينة يجب دراس تها بتمعّ 

يوعيّ بما ارتكبه ق فيما يتعلّ  خاّصة . لقد في المس تعمرات همعمل  خالل من أ خطاء ونالش ّ

نها كانت ل   (نتينس ّ ال  تجاوزت) يّ عاد على نحو غيرفيها طويلة  يّةالثّورة الموجة كانت مدّ 

ّد ض مباشرة موّجهةمال لم تكن نظرا لكون حملة الشّ و مديدة.  اخليّةبحرب د قد اقترنت

 ،نسبيا سلبيّةداية في الب —نتيجة عدائها المتبادل—التّي بقيت  ،الكبرى مبرايليّةالقوى االإ 

قليم وهو— ة س نواتعدّ كانتون ل وطنيّةللحركة ال برجوازيّةالقيادة ال فقد كان في أ يدي  رغم  اإ

في هذا  ،لماذا اعتبر يفّسرلى جيش الخ... وهذا اإ  تستند سلطة مركزيةوله  —يتهمحدود

 تهني بمثابة قضيّ الوط  التّحرير حرَب  بدايةفي ال  برجوازيّةال  جزٌء كبير من ،الظرف االس تثنائي

نّ الخاّصة على رأ س صبح أ  القيادي  الّدورفعليا  صلبه البرجوازيّة تلعب  الّذي  الكيومنتانغ . اإ

حقة، ال حداث الاّل  خاللل هذا الواقع، قد شكّ لو  .قصير في زمن يّةالثّور وطنيّةالحركة ال

هي  ينيّةالّص  وضعيّةالالتّي يجب ذكرها في خصائص ال من . كما أ نّ ةالثّورأ كبر خطر على 

في  ماليّةعما عليه الطبقة المقارنة ببرجوازيتها من فيها أ قوى  ماليّةعواقع أ ن الطبقة ال

ن كا يّةلثّورالكن مع صعود الموجة  التّنظيمكانت ضعيفة أ نّها  المس تعمرات ال خرى. صحيح
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لى درجة قصوى ماليّةعات الالتّنظيم نمو يوعيالحزب بعد أ ن كان ف  .سريعا اإ جموعة م الش ّ

لى  ا، وكسب في زمن قصير جدّ  (الحقا أ كثر من ذلكو )عضوا  60000صغيرة ارتفع تعداده اإ

قد  الّصغيرة رجوازيّةبعددا كبيرا من العناصر ال  وطبيعي أ نّ  .ماليّةعالجماهير ال فيكبيرا  تأ ثيرا

ن شفيةب ل قاليد ال وأ كثر من ذلك التّ  يّةالثّورالحزب تنقصه التجربة  هذادخل الحزب.  . اإ

دا لم تفهم جيّ التّي  ،نتهازيّةاال الّصغيرة برجوازيّةة من الميول ال متحّررالعناصر المتذبذبة غير ال 

يوعيالحزب  مهمات  لثّورةل  حاسمتطوير كّل  تعارض كانتوالتّي  هة ودورمس تقلّ ال  الش ّ

ن  على ت، هيمنيّةالّزراع   للثّورة في الحزب القائد يوعيّينت للش ّ المؤقّ  االنخراطقيادته. اإ

لى مقتضيات حّد  يس تجيب في —الكيومنتانغ— وطنيّةال لى وحتّى  ضالالنّ  وضعيّةذاته اإ اإ

طالقا للش ّ  ّ تّي ال  غفيرةال  ماليّةعضمن الجماهير ال يوعيّينمصالح العمل الضروري اإ بع هذا تت

لى ذلك الحزب. ابالإضافة يوعيالحزب  فقد حصل ،اإ قليم ي في في البداية الّصين الش ّ االإ

مكانيّةالكيومنتانغ على  حكومةالخاضع ل  ماليّةعر الضمن الجماهي مس تقلّ تطوير تحريض  اإ

ك الوقت في ذلكان للحزب ولقد . اوضمن جنود الجيش الوطني وضمن منظماته فالحيّةوال

ز يّ أ نذاك موقعه الطبقي العمالي المتم للجماهير . لم يشرح غلّ اس ت مامن االإمكانيات أ كثر م

ولم  .بوضوح كاف الّصغيرة برجوازيّةال  اتتّجاهاالوغيره من  صن ايت صنعن مذهب 

يوعيّ  مارسي لى أ  مس تقلّ س ياسة  صفوف الكيومنتانغفي  ونالش ّ نه عندما يصبح ة ولم يتفطنوا اإ

 برجوازيّةال  موقفا نقداي تجاه العناصر يوعيّينتكوين الحلف أ مرا ضروراي، يجب أ ن يكون للش ّ 

يوعيّ ة. لقد تخلى مس تقلّ لوا دوما كقوة وأ ن يتدخّ   وطنيّةال رجوازيّةبات ال دردّ ون عن فضح تالش ّ

أ ن يكون هذا العمل من أ هم مهمات الحزب  يجب، في حين كان برجوازيّةال  قوميّةوال

يوعي م الجيش دالحتمي للكيومنتانغ يقترب كلما تقّ  االنقسامأ ثناء المرحلة ال ولى. كان  الش ّ

يوعيخذ قيادة الحزب الوطني. ولم تتّ  وحيد العمال تفي سبيل  ي أ ي أ مر تقريباالّصين الش ّ

مكانه مواجهة قيادة الكيومنت مس تقلّ لف نضالي يين في حالثّور فاّلحينوال انغ. يكون ابإ

طغير المس تعدّ  يّةالثّور ماليّةعالطبقة ال تشان كاي شاكوهكذا، فاجأ  انقالب  القا، محداث ة اإ

يوعيفي صفوفها. لكن قيادة الحزب  االرتباك قد  ةالثّورن أ نذاك أ  حتّى  لم تس تخلص الش ّ

لى مرحلة جديدة ولم تغيّ  ، وبما أ ن االنقالبأ ماله الّذي  تّجاهاالر مجرى الحزب في انتقلت اإ

ض الوقت مع ير لبعللكيومنتانع واصل السّ  الّصغارالجناح اليساري من القادة البرجوازيين 

يوعيالحزب  ن ت الش ّ قليميا قد تم: مايفاإ . لكن في «انووه»و «انكنين» ات حكومتتشكّلزا اإ
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يوعيأ يضا لم يلعب الحزب  «ووهان» قليم  الش ّ  «ووهان»دورا قياداي وسرعان ما بدأ ت في اإ

ولت اس ت) ضحتتّ لم  الّسلطةسمة من جهة بعناصر انش ئة من ازدواجية مرحلة اثنية متّ 

ت عووسّ  حكومةالراجعة للمهمات من ال  معيّن على عدد الّريففي  فاّلحينال اتاتّحاد

 قضيّةل  مس تقلّ « عامي» تبحث عن حلالتّي  تحت ضغط الجماهير مهماتهاالنقاابت من 

كجهاز  يتاتسوفي تنظيم في سبيل  ، ومن جهة أ خرى بغياب شروط انضجة كفاية(الّسلطة

 «كنينان»حكومة ضّد  مازالت تخوض نضاال ثورايالتّي  «ووهان»حكومة ضّد  لالنتفاضة

يوعي. عرقل الحزب ةالثّورخانت التّي  برجوازيّةالممثلة لل  اط أ نذاك مباشرة النش الش ّ

 ولم يساعدها على تجميع وتنظيم قواها ولم يساهم في تقويض يّةالثّورللجماهير  مس تقلّ ال 

تأ ثير ومواقع قادة الكيومنتانغ في البالد وفي الجيش، ولم يس تخدم لهذا الغرض مشاركته في 

 لّصغارابعض القادة البرجوازيين )نشاط لهذه الحكومة كّل  الحكومة، ابلعكس، لقد شجب

لى ا في الحزب ذهبو  قرار  «ووهان»في المضربين  المشاركة في نزع سالح العمال حدّ اإ واإ

 (.«تشانغشا»لى اإ االإرسال التأ ديبيي 

هو  «ووهان»في حكومة  الّصغاركان ال مل في اجتناب القطيعة مع القادة البرجوازيين 

ياسةأ ساس هذه  فعندما أ خذت  .سوى تأ جيل هذه القطيعة فعليا م يقعل. لكن نتهازيّةاال الس ّ

لى  «ووهان»دا أ خذ قادة الكيومنتانغ في انتفاضات الجماهير طابعا مهدّ  مع  تّحادالايسعون اإ

دها لبلوغ دوما جهو  يّةالثّور فاّلحينحلفائهم في الخندق المقابل. وتواصل حركة العمال وال

يوعيصر. ال ن أ صلح الحزب النّ  كانه م ي س ياس ته وانتخب قيادة جديدة واحتلّ الّصين الش ّ

 ماهيريّةجكانت قد تراجعت. وفي المعارك البطولية ال يّةالثّور. لكن الموجة ةالثّورعلى رأ س 

ض المناطق فقط تة وفي بع، تم فقط بلوغ نجاحات مؤقّ سوفييتاتال ت تحت شعار أ نجز التّي 

رة المؤخ نهضتفي المناطق ال خرى و  ،في الوقت المناسب يّةالّزراع  ةالثّورت تطّور

ليوم في بعض ة تظهر االّسابقالفادحة  نتهازيّةاالوعوض ال خطاء جّدا  متأ ّخرةة غفير ال  فالحيّةال

 ا. ة خطيرة جدّ أ خطاء انقالبيّ  محليّةالمناطق ال

يوعيارتكب  ن الهزائم ال لالنتفاضاتحضير ون أ يضا أ خطاء كبيرة عند التّ الش ّ ثقيلة أ لقت . اإ

ل ،ة في الجنوبالثّاني ة تطّورهادخلت مرحل كانت قدالتّي  ،ةلثّورمن جديد اب ى نقطة اإ

 هذه المرحلة. انطالق
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ن تركيبة كتلة ال  الّسلطة وطنيّةال برجوازيّةال  مع بلوغ 17 القديمة قد  عسكريّينفاإ

 ّ نّ تغي طاحة بها المباشر الرئيسي. ل هي اليوم العدوّ  الّسلطةفي التّي  الكتلة الجديدة رت. اإ الإ

 هم مهماتأ  ذلك تتمثل ي فف. للثّورة فاّلحينالحاسمة من العمال والجب كسب الجماهير و 

يوعيالحزب  ة. جربة هامّ يون تالّصين ي في المرحلة الحاضرة. لقد امتلك العمال الّصين الش ّ

يوعيوتدعيم الحزب  ثوريّةوجعلها أ كثر  نقّابيّةالحركة ال  قويّةيجب ت نّ الش ّ ا من معيّن جزءا . اإ

ا هاما في وأ ظهر نشاط برجوازيّةال  الّديمقراطيّةص من ال وهام قد تخلّ  الّصينيّين فاّلحينال

. من لّصيناالعظيم في  فاّلحينلها من جمهور ال أ هميّةقلية ال أ  د مجرّ  هي، لكنالثّور النّضال

في ) صالحيّةاالإ  وطنّيةبموقع ال الّصغيرة برجوازيّةأ ن تلتحق بعض المجموعات ال جّدا  الممكن

عن طريق  ماليّةعلكي تحظى بتأ ثير في صفوف الجماهير ال ه(أ و على هامش الكيومنتانغ صلب

تراكيون االش ن وشان، أ ما الزعماء النقابيّ  بنغ اتنغ) برجوازيّة ديمقراطيّة من معارضة نوع

لى هؤالء االإ  الّديمقراطيّون  يجب. ال (الّصغارالبرجوازيين  صالحيّينفينتمون هم أ يضا اإ

ن عزلها وفضحها أ مام الجماهير وعي عبر تكتيك ش ي ،التقليل من شأ ن هذه المحاوالت. اإ

يوعيهو شرط ضروري مطلقا لكي يتمكن الحزب  ،صحيح ا قياداي موقع من أ ن يحتلّ  الش ّ

ر بين أ ن ينش منذ ال ن على الحزب يجب. الّصينجديدة في  ثوريّةفعال عند حلول موجة 

ّ [ وفكرة سوفييتاتال ] ماليّةعالمجالس ال مكان فكرةكّل  الجماهير في العمال  ةدكتاتوري

على الحزب  بيجمنها. و  ة جديدة ومظفرة للجماهير ال بدّ مسلّحوفكرة أ ن انتفاضة  فاّلحينوال

 عبأ  ي وأ ن  الّسلطةفي التّي  د منذ ال ن في تحريضه على ضرورة االإطاحة ابلكتلةأ ن يشدّ 

التّي  وضوعيّةمة الظروف البدقّ  االعتبارخذ بعين ال  مع  ثوريّةمظاهرات في سبيل  الجماهير

مكانيّةكّل  ، ومع اس تخدامةالثّورفي سبيل  تواصل نضجها جب على الجماهير، ي تعبئةل  اإ

يوعيالحزب  وتنظيم  ةالّدولسلطة على  االستيالءجه ابس تقامة وبعناد نحو أ ن يتّ  الش ّ

، وطرد قاريّينعوانتزاع ملكية المالكين الجهاز انتفاضة، ك [ سوفييتاتال ] ماليّةعالمجالس ال

 هم.أ مالك ال جانب ومصادرة  مبرايليّيناالإ 
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 املباشرة نيّوعّزالشمهمات 

ن  18 يوعيّةال حزاب  أ ليفتاإ في البلدان المس تعَمرة وش به  هاوتطوير  الش ّ

 ضعف العاملالموضوعي و ي الثّورناسب العميق بين الوضع والقضاء على عدم التّ  ،المس تعَمرة

حدى شكّ ي اتي، الذّ  يوعيّة مميّةل  ا مهماتأ لّح ل اإ من  معيّن بعدد مهّمة. تصطدم هذه ال الش ّ

ن تماعيّةج االتركيبتها ب هذه البلدان و في ي التّاريخ لتّطّورت المشروطة ابالّصعواب  التّطّور. اإ

 ابلنّس بة)نسبيا  ة وقليلة العددال تزال فتيّ  ماليّةعهذه البلدان ضعيف والطبقة الفي  الّصناعي

رهاب (انكّ للسّ  ن اإ لى ذلك غاتع اللّ ة وتنّو وال ميّ  ياالس تعمار  النّظام. اإ ن ، يجعل موما اإ

يوعيّةل حزاب اونمو  ،عاّمة بصفة هاتطّورو  ماليّةععب تنظم الطبقة الالّص  ريع بصفة لسّ ا الش ّ

 مميّزةط ال وال طفال هي الخطو  النّساءنس بة كبر ، و ماليّةعب في أ عداد الطبقة ال. التقلّ خاّصة

كوادر  وحتّى ،لعمال المس تعمرات. ويطغى في عدد كبير من المناطق العمال الموسميون

ن ذلك يسهّ ساس يّةلعمال ال  ا  ماليّةعبين الطبقة ال الّصلةل مازال لها قدم في القرية. اإ

في أ غلب البلدان  نّ أ  جربة نت التّ وعي العمال الطبقي صعبا. بيّ  تطّورلكنه يجعل  ،فاّلحينوال

يوعيّةنتدب الكوادر المس تعَمرة وش به المس تعَمرة ت   ذا لم يكن في ،الش ّ الجزء  في جزء هام اإ

حيان كثيرة من بين المثقفين وفي أ   خاّصةفي البداية و  الّصغيرة برجوازيّةمن بين ال  ،الغالب

 من بين الطلبة. 

ال كثر  ليّةمبرايل نها ترى فيه عدو االإ لى الحزب عهذه العناصر  توافدليس من النادر أ ن ت 

اّل  ة،فعاليّ  يوعيال تفهم دوما كفاية أ ن الحزب أ نّها اإ  الس تغاللاضّد  ليس حزب نضال الش ّ

مبرايلي  اد بوصفه اس تغالل واضطهكّل  ضدّ  الوطني فحسب، بل يناضل بحزم واالضطهاداالإ

 يوعيّينلش ّ اي، يرتقي عدد كبير من هؤالء الثّور النّضال. وفي مجرى ماليّةعحزب الطبقة ال

لى مس توى وجهة النظر ال  ص بصعوبة من لّ خ، في حين أ ن جزءا كبيرا منهم يتماليّةعال طبقيّةاإ

 ّ ن الّصغيرة برجوازيّةال  دردّ ة وتالحالة الفكري جد تالتّي  بطابلض  هي يةعناصر الحزب تلك ال . اإ

، وطنيّةال وازيّةبرجقيق، دور ال الظرف الدّ م بطريقة صحيحة، في قيّ ت صعوابت أ كثر في أ ن 
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بلدان . ليس لل وغيرها يّةالّزراع  ةالثّورد في قضية ك ابنسجام ودون تردّ تحرّ ت وفي أ ن 

ّ اشتراكية ديمقراطيّةالمس تعَمرة أ ية تقاليد  . وعلى اركس يّةمة تقاليد ، لكن ليس لها أ يضا أ ي

وتكوين  النّضالجرى في م الّصغيرمن بقااي الفكر القومي البرجوازي  تتخلّصة أ ن أ حزابنا الفتيّ 

 .ةب لشفيّ الحزب لكي تجد طريق ال 

يوعيّة مميّةتجبر ال   موضوعيّةت الالّصعوابهذه   زمتميّ  جدّ  ماهتما خصيصأ كثر على ت  الش ّ

 ،خاّصةفة وبص ،ددلتكوين الحزب في البلدان المس تعَمرة وش به المس تعَمرة. في هذا الّص 

يوعيّةة كبرى على ال حزاب ب مسؤوليّ تتوجّ  م ل جل هذا ال . يلز مبرايليّةفي البلدان االإ  الش ّ

 التّنظيميدان جربة في م مساعدة في صياغة خط س ياسي صحيح وتحليل دقيق للتّ ال فحسب 

يوعيّةولكن أ يضا تربية منتظمة للكوادر  التّحريضو  من  معيّن نىأ دحّد  وطبع وترجمة الش ّ

لى لغة مختلف البلدان المس تعَمرة، وأ خيرا مساعدة  ال دب الماركسي ة ما شطن اللينيني اإ

بلدان المس تعَمرة لل  جتماعيّةواال قتصاديّةحليل الماركس يين للقضااي االراسة والتّ أ مكن في الدّ 

يوعيّة. يجب على ال حزاب الخوش به المس تعَمرة وفي خلق صحافة للحزب،  ي البلدان ف الش ّ

طار من المناضلين المنبثقين من  المس تعَمرة وش به المس تعَمرة بذل كافة جهودها لتربية اإ

عاية الدّ  رين ومحاضرين لحلقاتفي الحزب كمسيّ نفسها، مس تخدمين مثقّ  ماليّةعالطبقة ال

ة ين ودعاض محرّ  ن منهمكوّ ة لتربية خيرة العمال لية وغير القانونيّ ومدارس الحزب القانونيّ 

يوعيّةل حزاب على ا جب. يلينينيّةعين ابلروح ال ومنظمين وقادة متش بّ  ي البلدان ف الش ّ

لى جانب استيعاب  .جتماعيّةاالة بتركيبتها حقيقيّ  ش يوعيّة المس تعَمرة أ يضا أ ن تصبح أ حزااب فاإ

ّ الثّوراليومي والمعارك  النّضاليين عبر التمرس في الثّورأ فضل المثقفين  الكبرى، يجب  ةي

يوعيّةعلى ال حزاب  يوعيّةاهتمامها في تدعيم المنظمة أ كبر أ ن تكرس  الش ّ  ي المصانعف الش ّ

مكان تمركز  كلّ  بين عمال النقل وبين أ نصاف ال قنان في المزارع الكبرى، وفيو المناجم، و 

يوعي. يجب على الحزب العمالَ  يّة  الّرأ سمال فيه   مالّيةعأ ن يبعث خالايه في ال حياء ال الش ّ

ضين. كما رّ المحضّد  نة والمتمرسةلمزارع المحّص وا ماليّةعجم وفي الثكنات الافي أ حياء المنو 

همال العمل ضمن الحرفيين والصنّ  لمحليون أ ن ينتظم العمال ا جباع والبائسين. يال يجب اإ

في نفس المنظمة الحزبية، ويجب اس تخدام تجربة  حتكاريّةاال الّدولوالعمال القادمون من 

لبلدان ري بتكييفها مع وضع انس يق بين العمل العلني والعمل السّ أ عرق ال حزاب في التّ 

ظمات حيث وقع تحطيم من الّصينما حدث مثال في  ،قدر االإمكان ،المس تعَمرة ل جل تفادي
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أ ضعف الّذي  ال مر الّرجعيّةرابت هامة بسرعة نسبيا ودون مقاومة كبيرة بواسطة ض جماهيريّة

يوعيصلة الحزب   .اس تثنائيّةبصورة  ابلجماهير الش ّ

في  ةعامّ المباشرة ال يوعيّينالش ّ مهمات من بين  الّرئيس يّة مهّمةتتمثل ال  19

لى جانب، وأ ش باه المس تعمراتالمس تعمرات  يوعيّةتطوير ال حزاب  اإ لعمل في ا، في الش ّ

ن. النقاابت  أ هميّةل كثر ا الّصناعيّةشيء من القطاعات كّل  اس تقطاب غير المنظمين وقبل اإ

لى نقاابت وغيرها.مثل التعدين والمناجم والنقل والنس يج   طبقيّة وتحويل المنظمات الحالية اإ

قيادة تلك ي سبيل ف ينوالرجعيّ  صالحيّيناالإ  ينالقادة النقابيين الوطنيّ ضّد  النّضالحقيقية، و 

ثل في يتم مهمات تلك هي المهمات في الميدان النقابيي. الصنف ال خر من ال  المنظمات.

ف، وفي قيادة اال عر ضّد  النّضالالمباشرة في  همومطالب  قتصاديّةاالالعمال عن مصالح  الّدفاع

 على جبو  ،ماليّةعتجمع جماهير الّرجعيّة التّي ذكاء. في النقاابت االإضراابت بنشاط و 

يجاد ف  وضعيّةتحتم الالتّي  بعمل دعائي ثوري. وفي البلدانأ ن يقوموا  يوعيّينالش ّ  يها ضرورة اإ

ين، وتكبح تمنع اس تقطاب غير المنظم  الّرجعيّة نقّابيّةل ن القيادة ال )منفصلة  ثوريّةنقاابت 

لى منظمات صفراءنقّابيّةال  الّديمقراطيّةأ بسط متطلبات  لى ذلك( ،، وتحول النقاابت اإ . وما اإ

خاّص  نتباهالحمراء. من المهم تتبع، اب نقّابيّةال  مميّةابتفاق مع قيادة ال   قضيّةهذه ال  يجب حل

فريقيا( و الّصينأ مستردام في البلدان المس تعَمرة ) أ مميّةا، مؤامرات جدّ  فضح ، الهند، شمال اإ

يوعيأ مام أ عين الجماهير. من واجب الحزب  الّرجعيّةطبيعتها  أ ن  تكاريّةح ة االالّدولفي  الش ّ

رشادفي المس تعمرات عبر توجيه  يّةالثّور نقّابيّةيساعد بفعالية الحركة ال  رسال معلمين  اتاإ واإ

لىجّدا  دائمين. لقد وقع عمل القليل  ال ن.حّد  في هذا المجال اإ

يوعيالحزب  وجب على الفالحيّةالمنظمات أ ينما وجدت  60 ّل كأ ن يتّخذ  الش ّ

ّ منظمات أ نّها  المطا طابعها مهما كان فيهاالتغلغل في سبيل  تّدابيرال  ن  ةجماهيري  اإحدىحقا. اإ

 ،ماليّةعطبقة الال صلب  يّةالّزراع  قضيّةالمباشرة تتمثل في أ ن يطرح بصحة ال الحزب  تاممه

الحاسم، وفي أ ن يعرف أ عضاء الحزب طرق  هاودور يّةالّزراع  ةالثّور أ هميّةوأ ن يبين لها 

ب أ ن منظمة في الحز كّل  . من واجبفاّلحينفي صفوف ال التّنظيموالدعاية و  التّحريض

لمباشرة ا فاّلحينلافي دائرة نشاطها وأ ن تصوغ مطالب  خاّصةال يّةالّزراع  وضعيّةتدرس ال

 ،ابع ثوريالموجودة بط فالحيّةدائما أ ن يطبعوا الحركة ال يوعيّينالش ّ المناس بة. يجب على 
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حفاظ على ال جبوي ،جديدة ثوريّة فاّلحينات اتّحادويجب عليهم أ يضا أ ن ينظموا لجاان أ و 

يوعيبين هذه المنظمات والحزب  ةمنتظم صلة ا في كم فاّلحينجماهير الصلب  .الش ّ

. يمكن اّلحينفة لصالح تحالف نضالي بين العمال والنشطصفوف العمال يجب القيام بدعاية 

لى أ حزاب ل ببالغ السّ أ ن تتحوّ  ”فالحيّةوال ماليّةعال“ لل حزاب مبتذلة  غيرةص  برجوازيّةهولة اإ

ن تأ س  ؛ةمعّين في فترات هترتدييمكن أ ن الّذي  يالثّور ثوبمهما كان ال  يسها غير لذلك فاإ

يوعيال يجب على الحزب ف ؛مرغوب فيه مج بين الد أ ساسد تنظيمه على أ ن يش يّ  الش ّ

لى تنظيم أ حزاب أ خرى على هذا أ بدا طبقتين يميز لّذي ا ال ساس. كما ال يمكنه أ ن يسعى اإ

 .الّصغيرة برجوازيّةالمجموعات ال 

مؤتمرات د في ندوات و أ ن يتجسّ  فالحيّةوال ماليّةعي بين الجماهير الالنّضاليمكن للحلف 

ر اي وتحضّ دور ىتس تدعالتّي  يين والنقاابت،الثّور فاّلحينال (لجان أ و)ات اتّحادممثلي 

نشاء لجان عمل ن المبعناية. يمكن في بعض الحاالت أ ن يكون م نس يق نشاط لت  ثوريّةالئم اإ

لى ذلك، جماهيريّةولقيادة مختلف ال عمال ال فالحيّةوال ماليّةعالمنظمات ال خيرا، في . أ  وما اإ

حدى المهمات االنتفاضة زمن يوعيلحزب ا، س تكون اإ نواب  مجالسأ ليف ت جوهريّةال الش ّ

يوعي. يجب على الحزب (سوفييتات) فاّلحينالعمال وال أ ثير أ ن يبذل جهده الإحراز ت الش ّ

لى ت  جأ  وأ ن يل .مهما كانت الظروف فالحيّةحاسم على الحركة ال ية لتّنظيم اق ال شكال يطب اإ

وط لتحويل ر وتخلق الشّ  ،فالحيّةل ما أ مكن قيادة الحركة التسهّالتّي  لحلف عمالي وفالحي،

لى   لطة.لسّ ل و  لالنتفاضة جهازك  سوفييتاتهذه ال شكال في المس تقبل اإ

ب يشع ي  62 ن خاّصةفي البلدان المس تعَمرة معاانة  ماليعال باالش ّ صلب  هأ هّميت. اإ

. ال عريقةال يّةمال الّرأ سفي البلدان  ي عليههمما أ قوى بكثير في هذه البلدان  ماليّةعالطبقة ال

بابيعرف اس تغالل  ة، د، ظروف عمل فظيعأ ي تقييد قانوني: وقت عمل غير محدّ  الش ّ

بابوضع ليس و شراسة ال عراف والمراقبين.  غريبا أ ن  ليسو . من ذلك الفالحي أ فضل الش ّ

بابيشارك  المس تعَمرة.  في البلدان يّةالثّورالحركات كّل  العمالي والفالحي بنشاط في الش ّ

بيبةلت هذه لقد شكّ   الّصينفي  ةفالحيّ والجيوش ال يّةالثّورالجزء ال كبر من المنظمات  الش ّ

 ّ ندونيس ياثوار و  ،رين الياابنيينالمس تعم  ضّد  يناضلون الّذين ،ينوكتائب ال نصار الكوري  اإ

ن وغيرهم كثير.ال بطال،  باب أ مميّةعند  ااحلحكثرها اإ أ  و  مهّمة أ هم اإ يوعيّة الش ّ ي ف الش ّ

نشاء منظمات  يوعيّةتحت القيادة  جماهيريّة ثوريّةالبلدان المس تعَمرة هي اإ ن تربية  .الش ّ اإ
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بابا لحركة حقّ  ش يوعيّة قياديّةكوادر  ري الطابع الجماهي هميّةيضاهي من حيث ال   الش ّ

بيبةأ ساسا لمنظمات  ماليّةعوالتركيبة ال يوعيّة الش ّ لى جانب الش ّ ب. اإ ، يكون ماليعلا باالش ّ

عي مع السّ  هاب اوش ب فالحيّةالالطبقة  صلبمن  يّةالثّورمن المالئم اس تقطاب أ فضل العناصر 

لى ت بيبةفدراليات في  قياديّةفي ال جهزة ال  ماليّةعالعناصر ال قويّةاإ نالش ّ ب اس تقطاب . اإ  باالش ّ

بيبةلمنظمات  ابلنّس بةيكون مقبوال  جماهيراي ماليعغير ال  غالبيّةضمن تفقط عندما  الش ّ

 .تهاتركيب في  صلبة ش يوعيّة وقيادة ماليّةع

بيبةيجب على  يوعيّة الش ّ يوعيمشاركتها في كامل نضال الحزب ، خالل الش ّ أ ن  ،الش ّ

ّ  من ال سواء، كاّل حّد  تجتنب على لى تعويض الحزب  زوعن  تّجاه)اال ماليّةعقيادة الطبقة الفي اإ

 يوعيّةش   نفي ضرورة حركة ش باب تقوم علىالتّي  التّصفية وعقليّة (”طالئعي“ ىالمسمّ 

بيبةوتختزل دور فدراليات  يوعيّة الش ّ وغير  اّمةعفي دور منظمات الطلبة أ و المنظمات ال الش ّ

بيبةدة المحدّ   .للش ّ

يوعيّةبيبات كما يجب على الش ّ   لنيّةع في المس تعمرات أ ن تس تخدم ش بكة المنظمات ال  الش ّ

بيبةمن  غفيرةكسب الجماهير ال  ل جلة االإضافيّ  يين الثّوربة ل ط ومن ال  فالحيّةوال ماليّةعال الش ّ

عطاؤها  بيجالمغلوطة.  يّةالثّور اتتّجاهواال صالحيّةاالإ  وطنيّةتأ ثير الول جل انتزاعها من  اإ

يوعيّةبيبات الش ّ  تلك د الحزب  و قأ ن يبرانمجا ثوراي وضمان   .الش ّ

يوعيّةبيبات يجب على الش ّ   ،وجد ال نتوالتّي  النّوعأ ن تعمل في المنظمات من هذا  الش ّ

 ّ لى الن مات أ ثير والقيادة. عند اس تخدام هذه المنظفيها التّ  تحقّقو ي الثّورشاط وأ ن تجرها اإ

بيبةجماهير  وعند جرّ  لى  الش ّ  بيبةالش ّ ال يجب على منظمات ي الثّور النّضالالكادحة اإ

يوعيّة ن فقدان طابعها في عملها الخاّص  تنحصرأ ن تفقد اس تقاللها وأ ن  الش ّ يوعيا. اإ وما  لش ّ

بابينجر عنه من فقدان متوقع لقيادة حركة  ظمات هما خطران كبيران على من يّةالثّور الش ّ

بيبة يوعيّة الش ّ خدامها اس تفي سبيل  ةفمع العمل ضمن المنظمات االإضافيّ  ا،. لذالش ّ

بيبةوتطويرها، يجب على  يوعيّة الش ّ ة علنطريقة م ب تتدّخل، وأ ن أ ن تقوي عملها الخاّص  الش ّ

بيبةأ مام جماهير  لى  يّةجماهير الكادحة وأ ن تس تقطب أ جود عناصر هذه المنظمات ال الش ّ اإ

بيبة يوعيّة الش ّ ن فروع النقاابت واالالش ّ بي ات اتّحادو  فالحيّةات التّحاد. اإ  ماليّةعال بةالش ّ
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 وغيرها يّةمحل ة الالطالبيّ  مؤّسساتة والوالجمعيات المعادية للعسكرة والجمعيات الرايضيّ 

 .جماهيريّةهي من تلك المنظمات ال

يوعي مؤتمر  اللزم ي   يوعيّةال حزاب  كل   الّسادس العالمي الش ّ أ ن بعَمرة في البلدان المس ت الش ّ

 فةة متخلّ عقليّ ّل ك ضدّ  وأ ن تناضل هاوتطوير  ش يوعيّة حركة ش بيبة بعثتساهم بنشاط في 

همال مصالح والتّي والنقاابت  ماليّةعالطبقة الصلب  لى اإ بيبةتميل اإ لى رفض  ماليّةعال الش ّ واإ

ب وضعيّةتحسين في سبيل  النّضالالمشاركة في   المس تغَل. باالش ّ

ّ  النّساءأ خذ اس تغالل اليد العاملة من  61  صوصيّةخبطريقة  ساعا كبيراوال طفال ات

من  طولأ  من البؤس، يوم عمل  في البلدان المس تعَمرة: أ جر مجاعة أ شدّ  وحش يّةوأ شكاال 

وال طفال في بعض المناطق للعمل في المزارع الكبرى بشروط  النّساءحتمل، شراء ي  أ ن

 ّ  نبجاهاانت من اإ ش به الجحيم في منازل العمال، سلوك وحشي و ي  عيشة، اس تعبادي

 وغيرهمن ريوالمبشّ  برجوازيّةوال طفال. غير أ ن ال  النّساءتلك هي ظروف عمل  ؛لينالمشغّ  

 النّساء في صفوفالنّطاق جعي واسع يقومون بعمل ر  طائلةماليّة  بحوزتهم مبالغ الّذين

لى اليأ س، يستيقظن شيئا فشيئا  العامالت. لكن العامالت في المس تعمرات المدفوعات اإ

لى الوعي الطبقي وي  ة بهمّ  المناضلة ماليّةعويلتحقن بصفوف الطبقة الي الثّورن الطريق سلكاإ

اركة مشي الثّور النّضاليات في الّصين لعامالت اأ وال مشاركة  دليل ذلك هوو . وشجاعة

ضراابت )مليئة ابلتفاني  حات في ، بطولة بعض العامالت، دخول الفاّل جماهيريّةال النّساءاإ

يوعيّة. يجب على ال حزاب (كتائب ال نصار أ ن  راتوأ ش باه المس تعمفي المس تعمرات  الش ّ

اليد  سودث ت حي مؤّسساتفي ال خاّصة ماليّةعال فئاتال تولي اهتماما كبيرا للعمل ضمن هذه 

لهن في النقاابت ابنتظام. وأ ن تنتدب أ فض  النّساءية. يجب عليها أ ن تنظم النّسائ العاملة 

لى جانب نضاله لىضّد  للحزب. يجب على الحزب اإ  تأ ثير المنظمات المعادية أ ن يسعى اإ

شفواي  لنيّةع وغير ال  علنيّةوالدعاية ال  التّحريضوسائل كّل  العامالت مس تخدما النّساءكسب 

لى هذه ال  يوعيّةل حزاب ا أ مام عاّمةالمهمات وكتابيا. وابالإضافة اإ  هناكت في المس تعمرا الش ّ

والوضع  يّةقتصادواال جتماعيّةاالالناجمة عن مميزات التركيبة  خصوصيّةالمهمات جملة من ال 

ياسي  بلد.كّل  في الس ّ

يوعي يشير المؤتمر لى  الّسادسالعالمي  الش ّ كّل  اتركا هميّةأ  المباشرة ال كثر مهمات ال  بعضاإ

 مجموعة مهامه في برانمج نشاطه الملموس. يحّدد حزب
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تمام  الطريقأ نّها  من جهة هاوتنفيذة مسلّحال  االنتفاضةالمباشرة لتحضير  عمليّةال  الوحيد الإ

 برجوازيّةوال  قاريّينعوالمالكين ال مبرايليّينوالقضاء على سلطة االإ  برجوازيّةال  الّديمقراطيّة ةالثّور

 وريّةثفي مجملها بغياب موجة  متميّزة: سلطة الكيومنتانغ. في ال ونة الحاضرة ال وطنيّةال

نّ الّصين الّشعبة من غفير للجماهير ال  لجماهير. لكسب ا النّضالالعام هو الحزب خط  ي، فاإ

ياسةهذه  حركة  ضو ونه مبرايليّةفي ظروف اش تداد الحركة المعادية لالإ  مارستالتّي  الس ّ

 ّ في  قواه كلّ  تعبئةمازال متواصال، تفرض على الحزب الّذي  شاط الفالحياالإضراب والن

تنظيميا  وعمال ،ساس يّةحول شعارات الحزب ال   هاوتوحيد ماليّةعتجميع الطبقة السبيل 

ب على التدرّ  ا أ قصى منوحدّ  ،يّةالثّور فالحيّةات التّحادابت واالالنقا قويّةتفي سبيل  هائال

ياسيقيادة العمل اليومي االقتصادي و   مال مكثفاوع ،فاّلحينجماهير العمال والصلب  الس ّ

في ذات  ،لى الحزبع يجبو  .ماليّةعالمنقضية للطبقة ال يّةالثّورشرح تجربة الفترة في سبيل 

أ ن يشرح للجماهير اس تحالة تحسين جذري لوضعهم واس تحالة القضاء على هيمنة الوقت، 

 تركيزو  سكريّينع تحطيم سلطة الكيومنتانغ وال دون  يّةالّزراع  ةالثّورقضااي  وحلّ  مبرايليّيناالإ 

 .سوفييتاتال سلطة 

آلة بين حتّى  نزاعكّل  يجب على الحزب أ ن يس تخدم ين في ي الّرأ سمال العمال و ال شد ضأ

اط في الجيش بين الجنود والضبو ، الّريففي  عقاريّينوالمالكين ال فاّلحينبين الو المصنع، 

ّ عمّ لي  فاّلحينمال واللعمن اة غفير الجماهير ال  تعبئة قصد هاشحذي و  طبقيّةزاعات ال ق هذه الن

ضّد  الميّةعال مبرايليّةحاالت عنف االإ كّل  وكس بهم للحزب. يجب على الحزب أ ن يس تخدم

االإنجازات كّل و  بأ كملها، قاليمطابع الغزو العسكري ل  حالّيا  ي، عنف يكتسيالّصين الّشعب

 قات المهيمنة.لطبل  يّةالّشعب الجماهير معارضة نطاق ع وسّ حتّى يموية للرجعية المسعورة، الدّ 

نّ  ر تيك يقدّ على تطبيق تك ف في جزء كبير منه لكسب الجماهير يتوقّ  نّضالال نجاح هذا  اإ

بية، روح انقالنزعة )ات أ قصى اليسار اتّجاهوعلى اإصالح ال خطاء و  يحاصح تقديرا الوضع 

رهاب فردي، عسكريّةمغامرة  لى المطالبة ابلدّ  تقوم علىالتّي  نتهازيّةواال (وغيرها، اإ عوة اإ

عادة تركيز حكومة الكيومنتانغ.  وطنيّةة الالجمعيّ  أ ن  ،الوقت ذاتفي  ،يجب على الحزبو واإ

قناع وتربية الجماهير بأ ساليب القسر والتّ كّل  يهزم  كم،حالميول نحو تعويض أ ساليب االإ
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لقمع الرهيب ا وضعيّةفي  قويّةتقوي خطر عزلة الحزب عن الجماهير الكادحة وهي عزلة التّي 

 ة.الحاليّ 

عادة تنظيم الخالايالّداخليجب على الحزب أ ن يسعى، في العمل  لى اإ  محليّةان الج واللّ ي، اإ

على بعث اّص خ بتركيز اهتمام جتماعيّةاال لحزبا، وتحسين تركيبة الّرجعيّةحطمتها التّي 

نتاج خالاي الحزب في قطاعات  كك السّ  معاملو  ساس يّةفي المصانع ال  ) الّرئيس يّةاالإ

يوعييجب على الحزب و . (حديديّةال بط التركيبة ابلغا لض  اهتماماي أ يضا أ ن يعير الّصين الش ّ

وفقراء  ماليّةعه الوش ب ماليّةعنة من العناصر التصبح مكوّ حتّى  الّريفلمنظماته في  جتماعيّةاال

ا تسمح به بقدر م الّديمقراطيّةالمركزية  مبدأ  تطبيق  يجب. كما ةرئيس يّ بصورة  ال رايف

 ،النّضالها جماعيا. و وحلّ القضااي ومناقشة  اخليّةالدّ الحزب لديمقراطية ري ظروف العمل السّ 

لى خرقتؤّدي والتّي لبعض المنظمات  الّديمقراطيّة لالميو ضّد الوقت،  ذاتفي   االنضباط اإ

لى  لى تحطيم نفوذ مراكزلمسؤوليّ انقص تزايد الحزبيي واإ  قويّةت جبي .قياديّةال  الحزب ة واإ

ياسيأ عضاء الحزب والرفع من تكوينهم عند  النّظريّةالتربية  منتظمة  وممارسة دعاية الس ّ

فترة ) نيّةالّصي  لثّورةمن اة الّسابقودراسة تجارب ودروس المراحل  لينينيّةوال  ماركس يّةلل

ن  .(وغيرها «كانتون»وانتفاضة  «ووهان» يوعيالحزب  مهّمةاإ  ابي تجاه أ حز الّصين الش ّ

 يّةالّرأ سمال  اّدةمضال ةالثّورهي أ داة التّي  (واي شين غشان، وات بنغ التانغ)« الطريق الثالث»

على ممارسة  تمادابالع ة وفضح نشاطها الوطني االإصالحي تتمثل في محاربتها بقوّ  يّةالّزراع و 

 ة.الّسائدات لطبقل  لةيعم ك نديد بها والتّ  جماهيريّةوالحركة ال مبرايليّةالحركة المعادية لالإ 

مصادرة -1 ؛مبرايليّةالقضاء على هيمنة االإ  -2لكسب الجماهير هي:  الّرئيس يّةات الّشعار 

القضاء  -4 ؛أ مة في تقرير مصيرهاكّل  توحيد البلد مع حق -6 ؛جنبيّةالمشاريع والبنوك ال  

 والجنود فاّلحينالعمال والمجالس تركيز سلطة  -1 ؛تانغن الكيومي و  عسكريّينعلى سلطة ال 

عانة العاطلين و  رفع ال جورو  يوم عمل من ثمان ساعات -3 ؛(سوفييتات) والضماانت اإ

عادة ال رض لل عقاريّينكين الل الما يضاأ ر كّل  مصادرة -7 ؛جتماعيّةاال  نفاّلحيالكبار، اإ

لغاء -8 ؛والجنود يبة ضر ووضع  محليّينوالموظفين ال عسكريّينضرائب حكومة ال كّل  اإ

 .عالميّةال ماليّةعوالحركة ال الّسوفييتي تّحادمع اال التّحالف-9 ؛لخالدّ تصاعدية واحدة على 

ن  64  نجليزيّةالإ ا مبرايليّةاالإ ضّد  النّضالهي  الهندفي  جوهريّةال يوعيّينالش ّ مهمات اإ

 دكتاتوريّةركيز تو  يّةالّزراع  ةالثّورو بقااي االإقطاع كّل  القضاء علىو تحرير البلد في سبيل 
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نجاز هذه ال تيةي سوفي  يةفي شكل جمهور فاّلحينالعمال وال اّل  نجاحب مهمات . ال يمكن اإ اإ

بقة ة من الط غفير د حزب ش يوعي قوي يحسن الوقوف على رأ س الجماهير ال وجيعندما 

لى االنتفاضة ال  اهيقودالكادحين و وكّل  فاّلحينوال ماليّةعال قطاعضّد  ةمسلّحاإ  .مبرايليّةاالإ و  االإ

ضراابت الطبقة ال ن حركة اإ  برجوازيّةال  قوميّةال عناس تقاللها و حالّيا  تطّورت التّي  هنديّةال  ماليّةعاإ

نتاج تقريبا كّل  لىاإ ها وامتداد يلمو الشّ  اطابعو  ها دمدول طتواتر االإضراابت و و قطاعات االإ

 ماليّةعقادة االإضراابت من الجماهير ال انبثاقو العمال  في سلوكديدين صالبة والحزم الشّ وال

في الهند قد  أ نّ  نويبيّ  هنديّةال  ماليّةعفي اتريخ الطبقة ال عطافناعلى  ذلك يدلّ كّل  ،نفسها

ن اندماجنضجت الشّ   جموعاتالمكّل  روط الضرورية الإنشاء حزب ش يوعي جماهيري. اإ

يوعيّة  س تقلّ م البالد، في حزب واحد سري  أ رجاءالمبعثرين في  فرادىال يوعيّينالش ّ و  الش ّ

ّ  يوعيّينالش ّ  اتواجب أ ول وممركز هو قتين تأ سيس الحزب على طب  مبدأ  ين. ومع نبذ الهندي

نه يجب على  دة مع الموجو  فالحيّةوال ماليّةعاس تخدام صالت ال حزاب ال يوعيّينالش ّ فاإ

بقة حزبهم الخاص. ال يجب عليهم أ ن ينسوا أ ن س يطرة الط  قويّةتفي سبيل  الجماهير الكادحة

ّ اب مسلّحوجود حزب ش يوعي موحد وصلب و دون  ال يمكن تحقيقها ماليّةعال  ةلنّظري

يوعي. يجب أ ن يكون تحريض الحزب ماركس يّةال سبيل  في مرتبطا بنضال العمال الش ّ

يوعيلحزب االوقت أ هداف  ذاتمطالبهم المباشرة وأ ن يشرح في  في  هوطرق عاّمةال الش ّ

ي الحركة ف نشطدور  لهاالتّي  مؤّسساتبلوغها. من الضروري تكوين خالاي في السبيل 

ياسة، في تنظيم وقيادة االإضراابت وال عمال ماليّةعال يوعيّةا. يجب على المنظمات الس ّ  لش ّ

لى خلق كوادر  اهتماماأ ن تعير  ءمنذ البد  لحزب.في ا ماليّةع قياديّةخاصا اإ

دون  صالحيّينالهنديين أ ن يفضحوا القادة الوطنيين االإ  يوعيّينالش ّ في النقاابت، يجب على 

لى منظمات في سبيل  طبنشا واضلا، وأ ن ينهوادة قيقية للطبقة ح  طبقيّةتحويل النقاابت اإ

حالل الممثلين   الحيّةصمحل القيادة االإ  ماليّةعيين للجماهير الالثّورالعاملة، ومن أ جل اإ

ثل في فض الهنديين المتم  صالحيّينالحالية. يجب ابلخصوص فضح ال سلوب المفضل لالإ 

عمال وال عراف. بين ال« حياداي» بوصفه حكما نجليزيّةاالإ  مبرايليّةطة ممثل االإ اسو النزاعات ب

، نقّابيّةلمنظمة ال ل  مالّيةعوالتركيبة ال نقّابيّةال  الّديمقراطيّةيجب طرح مطالب  النّضالفي هذا 

يوعيّ  فرقعمل الحزب في النقاابت ال ارتكازيجب أ ن تكون نقاط  وغير ذلك.  ةالش ّ
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ومتعاطفين. يجب أ يضا اس تخدام موجة االإضراابت  يوعيّينكونة من ش  توالمجموعات الم 

ن عمال المناجم وصناعة التعدين والبؤساء العاملينغير المنظمينالحالية لتنظيم العمال   . اإ

 ماليّةععموما، هم الجزء ال قل تنظما من الطبقة ال فالحيّينفي المزارع الكبرى وال جراء ال

 الالزم. االهتمام يعيروهم أ ن يوعيّينالش ّ . يجب على هنديّةال 

وأ ن  المؤتمر الوطني الهندي عند صالحيّةاالإ  وطنيّةأ ن يفضحوا ال يوعيّينالش ّ على  يجب

لعاصف ا لّشعارحول المقاومة السلبية اب وغيرهميعارضوا جمل السوارجيين والغانديين 

لى   .مبرايليّينتحرير البلد وطرد االإ في سبيل  مسلّحال  النّضالالداعي اإ

تعريف  هّمةم الهنديين أ وال  يوعيّينالش ّ ، فعلى فالحيّةوالمنظمات ال فاّلحينلل ابلنّس بة أ ما

ى الحزب أ ن . يجب عليّةالّزراع  قضيّةفي ال  عاّمةال الحزب بمطالب غفيرةال  فاّلحينجماهير ال

 لّريفمن خالل العمال المرتبطين اب ،يوعيّينالش ّ يجب على . لهذا الغرض يصوغ برانمج عمل

وأ ن ينظموا  مطالبهم الجزئيةفي سبيل  فاّلحيندوا نضال الشدّ وبطريقة مباشرة أ يضا، أ ن ي 

تسقط المنظمات  أ العلى  خاّصة. يجب الحرص فالحيّةات اتّحاد النّضالفي مجرى 

لين في التّي  فالحيّةال نشاؤها تحت تأ ثير المس تغ  عطاالّريفس يقع اإ ء المنظمات . يجب اإ

ر عب فاّلحينمطالب ملموسة ودعم نشاط ال قوامهالموجودة برانمجا واضحا  فالحيّةال

ة فرصة أ ن ال يتخلوا في أ ي يوعيّينالش ّ نس يان أ ن على  ال يجب في المدن. ماليّةعمظاهرات 

 جماهيريّةال قادة المنظمات عندواالإصالحي  االنتهازيالتكتيك  جهراعن حقهم في أ ن ينتقدوا 

 يعملون فيها.التّي 

ن سحق  61 ندونيس يافي  1926 انتفاضةاإ آالف من أ عضاء حزبنا  اإ واعتقال ونفي أ

عادة بناء منظمات حزبنا المدمرة طرق  لى اإ لى أ قصى حد. تتطلب الحاجة اإ قد شتتاه تنظيميا اإ

الهولندية.  يّةمبرايل الإ عند االبوليسي  النّظامخلقها التّي  ظروف السريةو عمل جديدة تتالءم 

يوعيحزب لامهمات بعض من  اهذو  لى : نقل مركز ثقل الحزب اإ ساس يّةال   ندونيسياالإ  الش ّ

عادة تكوين و المعامل والمزارع الكبرى، في  يةالّريف ية و حضر ال ماليّةعحيث تتمركز الطبقة ال اإ

مطالب بالخاّص  االهتماموجودها،  شرعيةفي سبيل  النّضالوقع حلها و التّي  النقاابت

المنظمات كّل  العمل فيو ، تهاوتقوي  فالحيّةتطوير المنظمات ال، عمليّةال الجزئية و فاّلحينلا

يوعيعلى الحزب  يجبحيث  جماهيريّةال وطنيّةال له وأ ن يجمع حو  فرقان أ ن يكوّ  الش ّ

 الّذينلهولنديين ا االشتراكيين الّديمقراطيّينضّد  نشطال  النّضالو ، يّةالثّور وطنيّةالعناصر ال
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اب العمال اجتذو ، محليّةال ماليّةعقاعدة في الطبقة ال ؤلّفوايحاولون بدعم من الحكومة أ ن ي

لى  الّصينيّين قامة صو ي، الثّور الطبقي وللنضال الوطني النّضالالكثيرين اإ  تينالت بين الحرك اإ

يوعي   والهند. الّصينفي  تينالش ّ

وعليهم  ؛ماليّةعالطبقة الصلب  عملهمأ ن يقووا  كورايفي  يوعيّينالش ّ يجب على  63

ا أ ن يعيدوا تنظيمه قويّةوت فالحيّةوال ماليّةعفي س ياق جهدهم لزايدة نشاط الفدراليات ال

يدوا ربط وأ ن يع  ؛ماليّةعلطبقة المن ا ساس يّةال   فئاتال تنظيم النقاابت وجعلها تشمل 

ربطوا مطلب أ ن يالوقت  ذاتعليهم في  جبيو . الس ياس يّةابلمطالب  قتصاديّةت االالنّضاال

في  فاّلحينلا فقاراإ تزايد تتعاظم حيويته ب الّذي  يّةالّزراع  ةالثّورالوطني للبلد بشعار  التّحّرر

الجماهير لب ص يّةالثّور. يجب القيام بعمل صبور من التربية ياالس تعمار  النّهبظل نظام 

 ها من تأ ثيرتخليص ل  (وغيرها جيل دو شان)الكادحة المنخرطة في المنظمات الدينية الكبرى 

يوعيالتأ ثير  قويّة. يجب تصالحيّينالزعماء الوطنيين االإ   يّةالثّورمات المنظكّل  في الش ّ

نشاء حزب وطنيو  .الموجودة جماهيريّةال  ،لفرديا االنتماءوحد يرتكز على مثوري  عوض اإ

واسطة لجان ب يّةالثّور وطنيّةيجب العمل على تنس يق وتوحيد نشاط مختلف المنظمات ال

نشاء حلف فعلي للعناصر   جامانسالوقت نقد عدم  ذاتوفي  يّةالثّورعمل مشتركة واإ

 ، وفضحهم دوما أ مام الجماهير. يجب اس تقطاب قوىالّصغاروترددات القوميين البرجوازيين 

يوعيجديدة في الحزب  ة س يكون أ فضل ضمانذلك ف. الّصناعةمن بين عمال  خاّصة الش ّ

صلب  ل المضرةالضرورية لنزعة التكت التّصفية خاّصةوسيسهل  ،اب لشفي اتطّورالحزب  تطّورل 

 الحزب.

يوعيلن يلعب الحزب  67 اّل  وطنيّةدورا هاما في الحركة ال مصرفي  الش ّ ندما ع اإ

ن تكوين نقاابت العمال المصريين وت ماليّةعيعتمد على الطبقة ال ت النّضاال ويّةقالمنظمة. اإ

ذن  تهاوقياد طبقيّةال  يوعيات الحزب مهمأ ولى هي اإ ن أ عظم خطهاأ هم و  المصري الش ّ ر . اإ

 نشطنضال ون د غزو القوميين البرجوازيين النقاابت. وه ال ن في مصر نقّابيّةلحركة ال ا على

حدى ن طبقيّةمنظمة  يس تحيل قيامتأ ثيرهم ضّد  ن اإ  يوعيّينلش ّ اص ئاقحقيقية للعمال. اإ

حدى مهصلب  في الماضي كانت العمل ساس يّةالمصريين ال    اتمعمال المدن فقط. وتتمثل اإ

طرحا صحيحا وفي جر ما أ مكن من الجماهير  يّةالّزراع  قضيّةفي طرح ال  الّرئيس يّة الحزب
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لى  فاّلحينيين والالّزراع من العمال  غفيرةال  خاّص  هتماماوتنظيمها. ويجب تكريس  النّضالاإ

 ضعيفا. ال يزالالّذي  بناء الحزب نفسهب 

فريقيفي المس تعمرات الفرنس ية في  يوعيّينالش ّ على  يجب 68 أ ن يعملوا  اشمال اإ

ناصر يوحدوا فيها الع حتّى  الموجودة ال ن جماهيريّةال يّةالثّور وطنيّةالمنظمات الكّل  في

نجم » عمالي وفالحي. أ ما منظمةنضالي حقا على برانمج منسجم وواضح لحلف  يّةالثّور

فريقيا حزب، بل  في شكل تطّورأ ن يعملوا على أ ن ت  يوعيّينالش ّ فال يجب على « شمال اإ

، مع انخراط جماعي لنقاابت عمال يّةالثّورفي شكل حلف نضالي لمختلف المنظمات 

بقة القيادي للط  الّدور، الخ... من الضروري ضمان فاّلحينات اتّحاد، و ةوالفالح الّصناعة

ي قاعدة تنظيم هالتّي  نقّابيّةشيء، يجب تطوير الحركة ال كّل  فيها، قبل يّةالثّور ماليّةعال

يوعيالتأ ثير  ن  الش ّ من ي لثّوراالوثيق بصفة متزايدة دوما بين الشق  التّعاونفي الجماهير. اإ

يجب  يّةالّزراع  ضيّةق هو مهمتنا الثابتة. في ال  محليّةال ماليّةعالبيضاء والطبقة ال ماليّةعالطبقة ال

التّي  يةيين الناجم عن س ياسة انتزاع الملك الّريف  الّسكان عند معرفة توجيه السخط المتنامي

اابت العمال تنظيم أ فضل الإضر )نضال منظم جيدا  اتّجاهالفرنسة، في  مبرايليّةتنتهجها االإ 

المنظمات  . يجب على(وغيرهافي الجزائر،  فالحيّيننقاابت العمال ال قويّة، تفالحيّينال

يوعيّة  االزدراءّد ض ابلدرجة ال ولى وأ ن تناضل محليّينبلد أ ن تس تقطب العمال الكّل  في الش ّ

يوعيّةيتعرضون له. يجب أ ن تكون ال حزاب الّذي   فروعا يّينمحل حقا من عمال  تأ لّفةالم  الش ّ

يوعيّة مميّةل  ا في  ة شكال وفعال.مس تقلّ  الش ّ

يوعي المس تعمرات، يلفت المؤتمر قضيّةابلتوازي مع  69 بجد  لّسادسا العالمي الش ّ

يوعيّةال حزاب  اهتمام لى  الش ّ لى  الّسود وضعيّة. تختلف الّسود قضّيةاإ  لذا،خر. أ  من بلد اإ

جماهير  قطنهات التّي  ب دراسة وتحليال بصورة ملموسة. يمكن تقس يم المناطقفهيي تتطلّ 

 التالي: حوعلى النّ غفيرة سوداء 

 الّسودماهير ج تشكّلال مريكية وبعض بلدان أ مريكا الجنوبية حيث  متّحدةالوالايت ال  .أ  

 ؛البيض لّسكانأ قلية مقارنة اب الغفيرة

فريقيا حيث يشكل  اتّحاد .ب  ؛ضمقارنة ابلمس توطنين البي غلبيّةال   الّسودجنوب اإ



48 

 

ليبيراي، ) مبرايليّةالإ اش به مس تعمرات  اء وهي في الواقع مس تعمرات أ والّسود الّدول .ت

 ؛دومينيك( هايتي، سان

لى أ حزمة ومناطق تحت وصاية مختلف القوى  .ث فريقيا الوسطى المقسمة اإ كل اإ

نجلترا مبرايليّةاالإ   .(وغيرها، فرنسا، البرتغال، )اإ

يوعيّةال حزاب مهمات د يجب أ ن تحدّ   ملموسة. وضعيّةكّل  وفق الش ّ

ن يدفعون وأ غلبهم مزارع الّسودمليون من  12قرابة  ال مريكية متّحدةالوالايت ال في يعيش 

يجارهم عينا ويعيشون ظروف قطاعيّةش به  ااإ ن اإ ي نفس ه الّسودهؤالء المزارعين  وضعيّة. اإ

اّل  يين وال تختلفالّزراع ال جراء  وضعيّة  مارسريع. يأ لغاها التشالتّي  عبوديّةشكليا عن ال اإ

 الديجيجمعون وظائف أ س ياد ال رض وتجار ومرابين و  الّذينكون العقاريون البيض لالما

قامة الجبرية ووسائل أ خرىالّسود ل مريكية، ا برجوازيّةال  الّديمقراطيّة من وسائل ، س ياسة االإ

نتاج أ بشع أ شكال اس تغالل مرحلة ال  طبقة  . بفضل تصنيع الجنوب فاإنعبوديّةويعيدون اإ

 نحو لّسوداوبسرعة متزايدة هجرة  الوقتفي ذات وتتواصل  ،سوداء بدأ ت تتكون ماليّةع

ن  اء الّسود ليّةماعالطبقة ال تطّورالشمال حيث تتكون أ غلبيتهم من عمال غير مختصين. اإ

 الّسوداء تتكون في أ حي في ذات الوقتنوات ال خيرة. لكن في الس ّ  أ هميّةالحدث ال كثر  هو

لى جانب  صغيرة برجوازيّة صبحون عمالء ي  برجوازيّةال  يفة منع ض  فئةينبثق عنها مثقفون اإ

 .مبرايليّةلالإ 

حدى أ هم مهمات الحزب  ن اإ يوعياإ لة المساواة الكامفي سبيل  النّضالتتمثل في  الش ّ

. من يةعنصر وكّل  وس ياسي اجتماعي حيفكّل  ، ومن أ جل القضاء علىللّسودوالحقيقية 

يوعيواجب الحزب  ينظم  لعنصرية البيضاء، وأ ناهر اأ قل مظضّد  قوتهبكّل  أ ن يناضل الش ّ

وعيا  مهويضم أ كثر  الّسودوأ ن يكثف عمله بين العمال  «اللنش» عدالةضّد  ةنشطمقاومة 

شيء في ّل ك منظمات العمال البيض وقبلكّل  قبولهم فيفي سبيل  داخل الحزب ويناضل

ذا ما اس توجب ال مر الّذي  ال مر)النقاابت  وأ ن  (لكذال ينفي تنظيمهم في نقاابت منفصلة اإ

اء لّسودافي الجنوب. وأ ن يعمل بين الجماهير  فالحيّينوالعمال ال فاّلحينينظم جماهير ال

 مثل لّصغيرةا برجوازيّةال  اتتّجاهلالموضحا الطابع الخيالي والرجعي  الّصغيرة برجوازيّةال 

 .ماليّةعالغارفية، ومقاومة تأ ثيرها في الطبقة ال مذهب
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عار يجب رفع ش الّسودحيث توجد جماهير غفيرة من  متّحدةالوالايت ال  جنوبفي دول 

نّ  الّسودحق  ب هو ي في دول الجنو الّزراعحويل الجذري للنظام التّ  في تقرير مصيرهم. اإ

حدى المهمات ال   ال أ ن يشرحوا للعم الّسود يوعيّينالش ّ . يجب على ةالثّورفي  ساس يّةاإ

 برجوازيّةال ضّد  اءالبيض ماليّةعأ ن تحالفا وثيقا ونضاال مشتركا مع الطبقة ال الّسود فاّلحينوال

الظافرة  ةماليّ عال ةالثّورالوحشي وأ ن  االس تغاللال مريكية وحدهما قادران على تحريرهم من 

 غلبيّةلصالح ال   دةمتّحفي جنوب الوالايت ال  وطنيّةوال يّةالّزراع  تيننهائيا القضي  وحدها س تحلّ 

 .الّسودالبلد  سكّان احقة منالسّ 

فريقيا اتّحادفي  الّسودتمثل جماهير  ن وتوطنالمس   دراوقد وص .الّسكان أ غلبيّة جنوب اإ

ّ ل بنقّ التّ  ومن حّق  الس ياس يّةوهي محرومة من الحقوق  ؛أ راضيها تهمالبيض ودول  ة وتعاني حري

ة الّسابقو  يّةالّرأ سمال  واالضطهاد االس تغاللاضطهاد عنصري وطبقي ومن أ ساليب  أ سوأ  من 

يوعي. يجب على الحزب هاعن  العمال  جاحات في طبقةس بق له أ ن أ حرز بعض النّ الّذي  الش ّ

ل للّسودالمساواة الكاملة في سبيل  ة أ كبر في نضالهبهمّ  أ ن يس تمرّ  الّسود االإجراءات كّل  غاءواإ

ناء . أ ث عقاريّينخصيصا ضدهم ومن أ جل مصادرة أ راضي المالكين ال موّجهةوالقوانين ال

في نقاابت  لّسوداقبول في سبيل  النّضالوتنظيمهم في النقاابت و  الّسوداس تقطاب العمال 

نه من واجب الحزب أ ن يناضل ،العمال البيض س بقة ال فكار الم كّل  ضدّ  الوسائلبكّل  فاإ

 ّ بنشاط  ا من صفوفه. يجب على الحزب أ ن يرفعة بين العمال البيض واجتثاثها كليّ العنصري

رساء جمهورية  أ ن  ة البيضاء، ويجبة تضمن حقوق ال قليّ مس تقلّ  محليّةوانسجام شعار اإ

نظام  يّةالّرأ سمال  العالقات تطّورت يفتّ  . بقدر ماالّشعارتحقيق هذا في سبيل  ايناضل فعليّ 

 الّسود الّسكانن ة مالمس تغلّ  ئاتف لل  طبقيّةالقبائل، يجب على الحزب أ ن يكثف التربية ال 

لّ  لى انتزاعهم من تأ ثير المس تغ   .مبرايليّةالإ يصبحون أ كثر فأ كثر عمالء ل الّذينين وأ ن يسعى اإ

فريقيافي مس تعمرات   الس تغاللاأ سوأ  ال شكال ويجمع بين طرق  االس تغالل، يأ خذ وسط اإ

 لّدولاالحرب يسعى رأ س مال  تلتالتّي  حلةالمر . في يّةالّرأ سمال و  قطاعيّةواالإ  عبوديّةال 

لى التّ مبرايليّةاالإ  حتكاريّةاال فريقيّ ، بقوة أ كبر دوما، اإ ، مساعدا على ةغلغل في المس تعمرات االإ

لى عمال في المزارع وفي المناجم ة المتحوّ لّ ة المس تغَغفير حشد الجماهير ال  يلز م و  غيرها.و لة اإ

يوعي المؤتمر   يوعيّةَ ال حزاَب  الّسادسالعالمي  الش ّ طع مع الق حتكاريّةاال الّدولفي  الش ّ

نشاط في هذه المس تعمرات، وأ ن تساعد ب  جماهيريّةالأ ظهرتها تجاه الحركات التّي  مباالةلالا
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أ وفي المس تعمرات نفسها. يجب عليها أ ن تدرس  حتكاريّةاال الّدولهذه الحركات سواء في 

مكانيّةلق وخ مبرايليّةلالإ  لدمويةّ ا االنتصاراتد فضح قصن في هذه البلدان بتمعّ الحّل  صلة  اإ

 تغاللاالس  الناش ئة في هذه المس تعمرات ال كثر معاانة من  ماليّةععضوية مع العناصر ال

مبرايلي البشع.  االإ

ي الحركة ا فنشطأ ن يلعبوا دورا  أ مريكا الالتينيةفي  يوعيّينالش ّ يجب على  40

عندما ال  حتّى ،مبرايلّيةاالإ وضّد كي ال رض لنظام كبار ماضّد  موّجهةال جماهيريّةال يّةالثّور

يوعيّةال ال يجب على ال حزاب  لكن. الّصغيرة برجوازيّةتزال هذه الحركة تحت قيادة ال  أ ن  ش ّ

، يّةالثّورالحركة  على ةمني ه ال  في سبيل النّضالين مهما كان الحال. أ ثناء تخضع لحلفائها الوقتيّ 

يوعيّةيجب على ال حزاب  ياسيال شيء، أ ن تحافظ دوما على اس تقاللها كّل  قبل الش ّ  س ّ

 يوعّيينالش ّ على  . يجبماليّةعلطبقة الاأ ن يصبح الحزب قائد في سبيل  ي وأ ن تعملالتّنظيمو 

 :في تحريضهمخاّص  بوجه اليةات التّ الّشعار على  أ ن يؤكّدوا

وض)انتزاع  -2 عادة جزءالمزارع الكبرى والالتيفوندات  (دون ع  لى ا منها واإ  فالحيّينلعمال الاإ

 ؛توطنينوالمس تأ جرين والمس   فاّلحينلغاايت العمل الجماعي وتوزيع الجزء المتبقي على ال

وأ هم  (وغيرها، بنوك، مؤّسسات صناعيّةمناجم، ) جنبيّةال   مؤّسساتمصادرة ال - 1

 ؛كي ال رضلوكبار ما وطنيّةال برجوازيّةال  مؤّسسات

لغاء ديون  - 6  ؛على البلد مبرايليّةاالإ  ة وتصفية رقابةالّدولاإ

د - 4  ؛عبوديّةيوم العمل من ثمان ساعات والقضاء على ظروف العمل ش به ال  جار اإ

 ؛فالحيّةو  ماليّةعوتحويل الجيش ميليش يا  فاّلحينتسليح العمال وال - 1

 عقاريّينن الس يطرة كبار المالكي محلّ  دوالجنو  فاّلحينالعمال وال سوفييتاتسلطة  تركيز - 3

 .طبقيّةال  والكنيسة

ّ الثّور“ ى ابلحكوماتلما يسمّ مضاّد ال ،فالحيّة ماليّةعحكومة شعار  كونيجب أ ن ي التّي  ”ةي

يوع التّحريضمركز ، الّصغيرة برجوازيّةال  عسكريّةال  دكتاتوريّةالتنش ئها   .يالش ّ

نّ  وتنظيم  فكر قويّةت في هذه البلدان هو يّةالثّورالجوهري لنجاح مجمل الحركة  الّشرط اإ

يوعيّةال حزاب  ل حزاب لى اع جب. يجماهيريّةوالمنظمات ال ماليّةعصلتها ابلجماهير الو  الش ّ

يوعيّة لى تنظيم العمال جه تتّ  أ ن الش ّ ، وابلدرجة للدون ك طبقيّةين في نقاابت الّصناعيّ اإ
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ي، ورفع مس تواهم مبرايليّةتملكها االإ التّي  الكبرى مؤّسساتال ولى عمال ال ووعيهم  اسيالس ّ

لى  ّ  نقّابيّةوال  صالحيّةفكر االإ  اجتثاثالطبقي، واإ يجب  ذات الوقت فية. يّ التّعاون ة و الفوضوي

 ير منظمة. يجب تطو فالحيّةات التّحادوالمزارعين والمس تأ جرين في اال فاّلحينتنظيم ال

يوعيّة أ ن تعمل فيها الفرق جبيالتّي  «مبرايليّةالرابطة المعادية لالإ » الوثيق  التّعاون نّ اإ  .الش ّ

زاب بين ال ح الّصلة، و فاّلحينللعمال وال جماهيريّةال يّةالثّورما أ مكن بين المنظمات 

يوعيّة  ماليّةعع الطبقة الالمناس بة وم عالميّةة، وصلتها مع المنظمات اللبلدان أ مريكا الالتينيّ  الش ّ

 .تامالمهأ هم ، هي من ضمن متّحدةفي الوالايت ال  يّةالثّور

ن  42 يوعيّةال حزاب مهمات أ هّم اإ  قضيّةفي  مبرايليّةالبلدان االإ في  الش ّ

قامة صلة  يوع ة بين ال حزاب نشطالمس تعمرات لها طابع ثالثي. أ وال، يجب اإ والنقاابت  يّةالش ّ

ما أ قيم  نّ في المس تعمرات. اإ  ثوريّةوما يقابلها من منظمات  حتكاريّةاال بلدانال في  يّةالثّور

لى حّد ال ن من  يوعيّةبين ال حزاب  الّصالتاإ ها الحركة ت ونظير  حتكاريّةاال بلدانال في  الش ّ

ادرة. ال النّ  اتاالس تثناءرة ال يمكن اعتباره كاف عدا بعض في البلدان المس تعمَ  يّةالثّور

اّل  موضوعيّةت اللّصعوابيمكن تفسير هذا الواقع اب قرار بأ نّ اإ أ حزاب ّل ك جزئيا. يجب االإ

يوعيّة مميّةال   قامة عالقات وثيقة ومنتظمة ودائمة مع  هميّةلم تفهم بعد ال   الش ّ الحاسمة الإ

اشرة تدعيم هذه الحركات بطريقة نشطة ومبفي سبيل  في المس تعمرات يّةالثّورالحركات 

يوعيّةال يمكن اعتبار موقف ال حزاب  .عمليّةو   قضيّة في مبرايليّةفي البلدان االإ  الش ّ

اّل  حقاا ب لشفيالمس تعمرات  ذا دعّ اإ ال البلدان في المس تعمرات ونض يّةالثّورمت فعال الحركة اإ

 .عامّ  وجهبي الثّورهنا يكمن معيار نشاطها ف . مبرايليّةاالإ ضّد  المس تعَمرة

بصفة  برايليّةم االإ ضّد  المس تعَمرة الّشعوبفي دعم نضال مهمات من ال  الثّانينف الّص يتمثل  

زاب للعمال. في هذا الميدان كان أ يضا نشاط ال ح فعليّة جماهيريّةحقيقية عبر تنظيم أ عمال 

يوعيّة ير وتنظيم بصفة مطلقة أ ن يصبح تحض  يجبغير كاف.  يّةالّرأ سمال في أ هم البلدان  الش ّ

يوعي التّحريضفي  ساس يّةة أ حد العناصر ال  مثل هذه ال عمال التضامنيّ  الجماهير  يف الش ّ

الحقيقي للنظام  هبالنّ أ ن يفضحوا طابع  يوعّيينالش ّ . يجب على يّةالّرأ سمال في البلدان  ماليّةعال

، عاّمة اهراتصحافة، مظ)بحوزتهم التّي  التّحريضي عبر جميع وسائل الّرأ سمال ياالس تعمار 

 ياالس تعمار  لنّظاماتقدم التّي  وا بعناد ش بكة ال كاذيبيفضحهم أ ن ي ل ع  يجب (برلمانيّةمنابر 

 لنّضالاتتمثل في  متميّزة مهّمةم شامل. في هذا الميدان، هناك على أ نه عمل حضارة وتقدّ 
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حدى نقاط التّي  رينمنظمات المبشّ ضّد  مبرايلي وسع االإ ال كثر نشاطا للتّ  االرتكازهي اإ

 المس تعَمرة. الّشعوبوالإخضاع 

 يّةالّرأ سمال البلدان  في فاّلحينالعمال والمن  غفيرةجماهير ال الأ ن يعبئوا  يوعيّينالش ّ يجب على 

 النّضالون . يجب أ ن يكينالكامل وس يادتها  المس تعَمرة الّشعوب اس تقاللمطلب في سبيل 

ات الثّور في مسلّحال  مبرايليّيناالإ ل تدخّ وضّد موي الدّ انتفاضات المس تعمرات قمع ضّد 

الجديدة  كريّةعسالفتوحات ال وضّد  مبرايليّةالإ عند ا حربيّةال عدوانيّةال عاظمتوضّد  وطنيّةال

روري الضّ  منف ؛عالمّيةال ماليّةعنضاال حازما ومنظما ومليئا ابلتفاني من جانب الطبقة ال

يوعيّة مميّةالدروس من واقع أ ن أ ي فرع من فروع ال  كّل  اس تخالص في البلدان  الش ّ

لى لم يتوصّ  يّةالّرأ سمال   الّصينيّة ةلثّورافاع الفعلي عن الجماهير على نطاق كاف للدّ  تعبئةل اإ

نّ عالميّةال مبرايليّةة لالإ الهيمنة المس تمرّ ضّد  وحملة  الميّةعحرب في سبيل  حضيراتالتّ  . اإ

ات في ورالثّ دعم  مهّمةتطرح  ”ترويضهم“ قصد ”تهم“ شعوب مس تعمراضّد  مبرايليّيناالإ 

هذا الهدف مركز نضال العمال في البلدان  . ويجب أ ن يحتلّ انشطدعما  المس تعمرات

 .يّةالّرأ سمال 

يوعييجب أ ن يعتبر الحزب  ياسةضّد  النّضال الش ّ اكية االشتر عند  يّةاالس تعمار  الس ّ

نهائيا، بموقفها  ةالثّاني مميّة. لقد أ كدت ال  مبرايليّةاالإ ضّد  من نضاله يتجّزأ  جزءا ال  الّديمقراطيّة

كّل  ضوحو بكّل  ما كان قد أ برزه بروكسلفي المس تعمرات في مؤتمرها ال خير  قضيّةمن 

 ّ  طانشب  برايليّةم الإ افي س ياسة دعم  االشتراكية الّديمقراطيّةشاط العملي لمختلف ال حزاب الن

ّ هاواضطهاد المس تعَمرة الّشعوب اس تغاللفي  بة ال مم، ص ا وجهة نظر ع  ت رسميّ . لقد تبن

 غالبيّةعلى  الهيمنة ”حق“ ة لهاتطّورالم  يّةالّرأ سمال ة في البلدان الّسائدومفادها أ ن الطبقات 

اإخضاعها لنظام اس تغالل واس تعباد وحشي قصد تضليل جزء من في سبيل  شعوب الكون

الشتراكية ا. تدافع ياالس تعمار  النّهبة ابلحفاظ على نظام وجعلها معنيّ  ماليّةعالطبقة ال

تخفي نّها اإ  .زفي المس تعمرات ال كثر مدعاة للخزي والتقزّ  مبرايليّةعن مغانم االإ  الّديمقراطيّة

ياسةالقائمة بين  الّصلةو  الحقيقي يالّرأ سمال ياالس تعمار  النّظامطابع  وخطر  يّةالس تعمار ا الس ّ

مبرايليّةحرب   تمّرد ما أ خذفأ يند العمال والجماهير الكادحة في العالم أ جمع. جديدة تهدّ  اإ

اّل  مبرايليّةاالإ ضّد  ريالمس تعَمرة شكل نضال تحرّ  الّشعوب  ة  االشتراكي تصطفّ وااإ
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لى جانب جزّ  الّديمقراطيّة تت صوّ و . مبرايليّيناالإ  ةالثّوراري دوما وفعال ورغم جملها الكاذبة اإ

طلبته ّذي ال لالعتماد المالي نوات ال خيرةالس ّ  يالبلدان ففي جميع  االشتراكيةال حزاب 

المغرب، )ها رتحرّ في سبيل  تناضلالتّي  المس تعَمرة الّشعوب علىالحرب  حكوماتهم لشنّ 

ندونيس يا(سوراي،  قد وقع تعيين ف ي؛االس تعمار  االس تغاللرك بنفسها مباشرة في اتشو . اإ

شارك ، وت مبرايليّةين حكاما لمس تعمرات تحت أ وامر الحكومات االإ فرنس يّ  اشتراكيين

 الكونغو كّانس الس تغالل) يّةاالس تعمار  مؤّسساتال يات االشتراكية البلجيكية فيالتّعاون 

نهم يدعّ (الّسود دافع )االإجراءات شراسة لخنق االنتفاضات في المس تعمرات،  مون أ شدّ . اإ

دي ل الحزب االشتراكي الهولن، وتدخّ الّصينفي  التّدخلقادة حزب العمل البريطاني عن 

ندونيس يا(لقمع انتفاضة  ن اإ  اإصالح يمكن نهمفادها أ  التّي  الّديمقراطيّةاالشتراكية  النّظريّة. اإ

ا يسعى ليست سوى قناع ”دانظاما اس تعماراي جيّ “ يصبحف ي الّرأ سمال ياالس تعمار  النّظام

خفاء وجههم  االشتراكيون الّديمقراطيّونمن خالله  لى اإ لحقيقي. يجب ا االشتراكي الّديمقراطياإ

ن وا للجماهير الكادحة في البلداشرحي أ ن أ ن يزيحوا عنهم هذا القناع و  يوعيّينالش ّ على 

ياسةفي أ ن ال حزاب االشتراكية هي شريك وعون مباشر  كيف مبرايليّةاالإ   يّةالس تعمار ا الس ّ

أ صبحت وكيل ف ش ناعة ال كثرابل سلوب  ، وأ نها خانت كامل البرانمج االشتراكيمبرايليّةاالإ 

 والمس تعمرات. حتكاريّةاال الّدولالضارية في  مبرايليّةاالإ 

التّي  ّديمقراطيّةالاالشتراكية محاوالت كّل  االنتباه أ ن يتابعوا بأ شدّ  يوعيّينالش ّ على  جبي

لى توس يع تأ ثيرها في المس تعمرات وتأ سيس ف ّيةالّرأ سمال تسعى بمساعدة الحكومات  روع اإ

 مبرايليّينالإ ا االس تعماريّينمن  ّق ومنظمات فيها. هذه المحاوالت تتوافق مع س ياسة هذا الشّ 

نّ محليّةال فئاتال ينوي تدعيم مواقعه في المس تعمرات برشوة بعض الّذي  لظروف ا . اإ

ياسةال  بعض المس تعمرات يمكنها أ ن تساهم في بعض نجاحات هذهفي  خصوصيّةال وأ ن  س ّ

راكية االشتفي هذه البلدان تحت تأ ثير  صالحيّةلحركة االإ في اتا ا مؤقّ تطّورتحدث 

يوعيالحزب  مهّمة تمثلوت . يّةالّرأ سمال لبلدان في ا الّديمقراطيّة ضّد  ةويبحي الالنّضفي  الش ّ

 محليّةأ مام الجماهير ال يّةاالس تعمار  االشتراكيينس ياسة مثل هذه المحاوالت وفي فضح 

تشمل القادة تّى ح  مبرايليّينالمضطَهدة لالإ  الّشعوبتكنها التّي  ةة المس تحقّ وتوس يع الكراهيّ 

 .مبرايليّةعمالء االإ  الّديمقراطيّيناالشتراكيين 
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يوعيّةال يمكن لل حزاب   جاالتذه المهكّل  فينجاحات  تحقّقأ ن  يّةالّرأ سمال في البلدان  الش ّ

اّل  ذا طوّ اإ يوعيّةشرح وجهة النظر ل  خاّصةصفوفها الرت دعاية مكثفة في اإ  قضيّةي ف الش ّ

 والقضاء على يّةقض في هذه ال  الّديمقراطيّةاالشتراكية بقااي فكر كّل  المس تعمرات واجتثاث

 .الّصحيحينيني عن الخط اللّ  انحرافكّل 

يوعيالمؤتمر   الّسادسالعالمي  الش ّ

 2918أ يلول  2في  ،موسكو
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