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!تنبيه من الاناسخ اللاكتروني

:تم نسخ هذا الكتاب المهم بتصرف من خللا ما يأتي) 1
تطهير الكتبباب من جميببع الفقببرات والمقبباطع والعبببارات. أ

التي تتضمن افكار شيوعية الخائن خروشوف المزيفة؛
تطهير الكتاب من جميع الفقببرات والمقبباطع والعبببارات. ب

التي تتضمن افكار وممارسات لشوفينية الدولة العظيمة؛
تطهير الكتاب من جميببع الفقببرات والمقبباطع والعبببارات. ج

.التي تتضمن افكارا بيروقراطية
  وقببد قمنببا بمببا ورد اعلها من خللا مسببح النصببوص ذات

.الصلة، واعادة صياغة بعضها، وحذف صفحات بكاملها
ازلنا عناوين الجزاء التحريفية من الكتبباب اينمببا وردت. د

.لهذا الكتاب" المحتويات"في صفحات 
تتوفر لدى الناسخ اللكتروني نسختان ورقيتان عربيتان) 2

امببا الثانيببة فهي.بب 1972احداهما صادرة عام . لهذا الكتاب
غير مؤرخة، لكنها صادرة، كما استنتجنا من قرائتهببا، قبببل

اعتمببدنا في نسبببخ هببذا الكتبباب، بالماسببح.ببب 1972سببنة 
الضوئي، على النسخة الورقيببة العربيببة الصببادرة قبببل عببام

بببالنظر  1972، ولم نعتمد النسخة الصادرة عببام 1972
لكن القسببم. لحتببواء الخببيرة على فقببرات تحريفيببة اكببثر
ُكِتبببا 1972الولا والثبباني من الفصببل الولا من طبعببة 

بصورة افضل من ما هما عليه في الطبعة القببدم من طبعببة



وحرصا منا على تحقيق اقصى فائدة ممكنة للقّراء.ب 1972
الكرام، قمنا بنسخ هذين القسمين من الفصل الولا من طبعة

العربيببة بواسببطة الببرقن اليببدوي باسببتعمالا لوحببة 1972
المفاتيح ووضعناهما في بداية هذها النسخة اللكترونية، قبببل
الفصل الولا، المنسوخ بالماسح الضوئي، من طبعة السابقة

.1972لطبعة 
، الىSticky Notes) قمنا باضافة تعليقين، على هيئة 3

هذها النسخة اللكترونية. ضمنا الولى ملحظة عن الطبقات
في المجتمبببع الشبببتراكي. في حين ضبببمنا الثانيبببة معادلبببة

 العربيبببة ولم تبببرد في1972رياضبببية رودت في طبعبببة 
الطبعة السابقة لها.

) قمنا يتصحيح بعض الخطاء المطبعية الببواردة في هببذا4
الكتاب، والتي نوهت عنها دار النشر في جدولا وضعته في

آخر الكتاب.
 للتعبببويض عن بعضPDF)اسبببتعملنا محبببرر ملفبببات 5

النصوص، التي اتت سببيئة الوضببوح من الصببل الببورقي،
بما يعادلها مرقونا ضمن صورة الصفحة المعنية المنسببوخة

بالماسح الضوئي.
.  لذا اقتضى التنويه

الصوت الشيوعي



1الفصل الوال

القوانين القتصادية لظهور واقيام الشاتراكية

ضروارة الثورة الشاتراكية وامرحلة. 1
النتقال من الرأسمالية الى الشاتراكية

خصائص ظهور اسلوب النتاج الشاتراكي
  ان احللا اساسسسلوب الناتسسساج الشاسسستراكي محسسسل الساسسسلوب
الرأسامالي عن طريق الثورة هو عملية حتميسسة ل مفسسر منهسسا
ويستدعيها مجمل ساير تطسسور المجتمسسع. وهسسذه الموضسسوعة
الهامة جدا في الماركسية اللينينية والتي كانات ثسسورة اكتسسوبر
اولا محك تاريخي لها قد اكدتها الن تجربة كثير من البلدان

التي سالكت طريق الشاتراكية.
  ان الثسسورة الشاسستراكية السستي هي الشسسرط اللزام لظهسسور
اسالوب الناتاج الجديد الشاسستراكي، تختلسسف مبسسدئيا عن كافسسة
الثسسورات السسسابقة. ففي الماضسسي لم يرافسسق احللا اساسسلوب

 - ناسسسخ هسسذه السسسطور، بواساسسطة السسرقن اليسسدوي عن طريسسق لوحسسة1
المفاتيح، الصوت الشيوعي؛ اعتمادا على النسخة الورقية العربية طبعسسسة

. هسسذا وقسسد قمنسسا بتطهسسير هسسذا16 – 3 لهذا الكتاب، ص. ص. 1972
النص من تحريفيسسسة الخسسسائن خروشاسسسوف المزيفسسسة - ملحظسسسة الصسسسوت

الشيوعي.



للناتاج محل اسالوب آخر ال تغيير اشاكالا الساتثمار. فمهمسسا
اختلفت التشسسسكيلت الجتماعيسسسة – القتصسسسادية مسسسا قبسسسل
الشاتراكية: العبوديسسة والقطاعيسسة والرأساسسمالية، فيمسسا بينهسسا،
فقسسد كسسان لهسسا اساسساس اقتصسسادي مشسسترك ال وهسسو الملكيسسة
الخاصة لوساائل الناتاج وهي التي تولد الساتثمار. ومن هنسسا
فسسان كسسل شاسسكل جديسسد للقتصسساد مسسا قبسسل الشاسستراكي كسسان
باساسستطاعته ان يولسسد ويتطسسور عفويسسا في ظسسروف ساسسيطرة
الساسسسلوب القسسسديم للناتسسساج. فقسسسد ولسسسدت اشاسسسكالا القتصسسساد

الرأسامالية وتطورت في احشاء القطاعية.
  وفي اطار الرأسامالية، ول سايما في اطار اساسسلوبي الناتسساج
مسسسا قبسسسل الرأساسسسمالي، لم يكن بامكسسسان اشاسسسكالا القتصسسساد

الشاتراكية التي تختلف عن تلك مبدئيا ان تولد ضمنها.
ل بد واان يبببدأ  ولذلك فان ميلد اسالوب الناتاج الشاتراكي 

بالثورة الشاسستراكية، أي باساسستيلء البروليتاريسسا على السسسلطة
السياساية. وبعد ذلك فقط تظهر امكاناية اعادة بنسساء العلقسسات

الجتماعية اشاتراكيا.
  وتقضي الثورة الشاتراكية على الوضع الذي تضسسطر فيسسه
اغلبية ابناء المجتمع – أي الشغيلة – للعمل من اجل القليسسة
الُمسسسسَتِغّلة. وتكسسسون الثسسسورة الشاسسستراكية علقسسسات الملكيسسسة
الجتماعيسسة لوساسسائل الناتسساج، تلسسك العلقسسات السستي تصسسفي

. وناتيجسسة2بمجرى تطورها امكاناية اساتثمار الناسان للناسان

 - اثبتت التجربة التأريخية لحقا ان هسسذا السسزعم ليس صسسحيح بسسالمرة.2
←ذلسسك ان القضسساء على علقسسات الناتسساج غسسير الشاسستراكية واساسستبدالها 



للثورة الشاسستراكية تشسسرع الجمسساهير الشسسعبية لولا مسسرة في
خلسسق تاريخهسسا عن وعي تمامسسا، امسسا وساسسائل الناتسساج السستي
تحركها هسسذه الجمسساهير فهي تسسستخدم بصسسورة متزايسسدة لسسسد

حاجاتها.
  ومسسع تغسسير الساسساس القتصسسادي للمجتمسسع ترساسسخ الثسسورة
الشاتراكية ايديولوجية الماركسية اللينينيسسة، أي ناظسسام الراء
السياساية والحقوقية والفلسفية والفنية والخلقية التي تفصسسح

عن مصالح جماهير الشغيلة.

ضروارة مرحلة النتقال من الرأسمالية الى الشاتراكية
مضمون وامهمات هذه المرحلة

  ان خصائص الثورة الشاتراكية وظهسسور علقسسات الناتسساج
الشاسسسستراكية تسسسسستدعي ضسسسسرورة مرحلسسسسة الناتقسسسسالا الى
الشاتراكية. ومن البديهي ان الطبقة العاملسسة، بعسسد اساسستيلئها
على السلطة، تستطيع فورا، خللا بضعة شاهور، ان تنسستزع
ملكية الحتكارات والملك العقسساريين الكبسسار. ولكن تصسسفية
البرجوازاية المتوساطة والبرجوازاية والبرجوازايسسة الصسسغيرة
تتطلب وقتا اطولا كثسسيرا، كمسسا يتطلب وقتسسا اطسسولا من ذلسسك
تحويسسل الناتسساج البضسساعي الصسسغير تحسسويل اشاسستراكيا وناقسسل

الشاسستراكية ل يمنسسع امكانايسسة اساسستغللا الناسسسان بعلقسسات الناتسساج →
للناسسسان، حيث يتسسأتى خطسسر الساسستغللا من قيسسام الكسسوادر الدارييسسة
بممارساة الفساد المالي واختلساهم لمسسوالا الدولسسة الشاسستراكية. وهسسذا مسسا
حصل، للساف الشديد، في التحاد السسسوفياتي السسسابق بعسسد وفسساة ساسستالين

العظيم. - ملحظة الصوت الشيوعي.



النشسسسساط القتصسسسسادي للفلحين والحرفسسسسيين الى الطريسسسسق
الشاتراكي.

ان مرحلببة النتقببال من الرأسببمالية الى الشاببتراكية هي  
مرحلة اعادة بناء المجتمع الرأسمالي واتحويلببه ثوريببا الى
مجتمع اشابتراكي عن طريبق تحويبل نظبام علقبات النتباج
القائم حببتى لحظببة قيببام الثببورة واعن طريببق بنبباء القاعببدة

المادية التكنيكية الجديرة بالشاتراكية.
  وخللا مرحلة الناتقالا من الرأسامالية الى الشاتراكية تقوم
الطبقسسة العاملسسة السستي اساسستلمت السسسلطة تحت قيسسادة الحسسزب

الماركسي اللينيني بحل المهمات التالية:
 – تزيح السااس القتصادي الرأسامالي الذي ولى عهسسده1 

وتنشىء الساسساس الشاسستراكي والبنسساء الفسسوقي السسذي يتطلبسسه.
وتصفي الطبقات الساتغللية وكافة اشاكالا اساسستثمار الناسسسان

للناسان.
 – تجري التحويل الشاتراكي للناتاج البضاعي الصغير2 

لسسدى الفلحين والحرفسسيين عن طريسسق اشاسساعة التعاونايسسات
الطوعية.

 – تبني القاعدة المادية التكنيكية للشاتراكية بشكل اناتسساج3 
آلي كبسسير يسسؤمن التقسسدم التكسسنيكي في كافسسة فسسروع القتصسساد

الوطني.
 – تنجز الثورة الثقافية وتحل مهمة اعادة تربيسسة الفئسسات4 

البرجوازاية الصغيرة، الغفيرة في اغلبية البلدان.



  اذن، فمرحلة الناتقالا من الرأساسسمالية الى الشاسستراكية تبسسدأ
من اساتلم البروليتاريا للسلطة تحت قيادة الحزب الماركسي
اللينيني وتنتهي باناتصار علقات الناتسساج الشاسستراكية وبنسساء
القاعدة المادية والتكنيكية للشاتراكية وتوطيسسد البنسساء الفسسوقي

الجتماعي الشاتراكي الجديد.

. التحولت القتصادية العاجلة2
للسلطة البرواليتارية

بناء أسس القتصاد الشاتراكي
  تتميز الثورة الشاتراكية، كما اشارناا ساابقا، باناها تقوم حيث
ينعسسسدم أي شاسسسكل من اشاسسسكالا (عناصسسسر) الشاسسستراكية في
المجتمسسع. ومن هنسسا يتضسسح ان المهمسسة الولى للبروليتاريسسا
المنتصرة هي بنسساء أساسسس القتصسساد الشاسستراكي القسسائم على
الملكية الجتماعية. ويستدعي ذلك السيطرة بأسارع ما يمكن
على المواقسسع الحساساسسة في القتصسساد الوطسسني، المسسر السسذي

يعتبر أهم شارط لتحقيق التحولت الشاتراكية اللحقة.
  وبالنسبة للصناعة الرأسامالية والبنوك والنقليسسات والتجسسارة
ل عن طريسسق التسسأميم والمواصسسلت فسسان هسسذه المهمسسة ُتَحسس
الشاتراكي. وتسسبين التجربسسة ان التسسأميم الشاسستراكي للفسسروع
القتصادية الحساساة يجب ان يجرى فور اناتقالا السسسلطة الى

ايدي الشغيلة.



  وتملي هذا المر الدواعي التالية:
 – مسسستوى التشسسريك الفعلي لوساسسائل الناتسساج السااساسسية1 

والتوزايع والتبادلا. وكان ماركس قد اشاسسار في حينسسه الى ان
احتكار الرأسامالا يصبح وثاقسسا لساسسلوب الناتسساج السسذي نامسسا«

ويصل تمركسسز وساسسائل. في ظل هذا الحتكار وتحت وطأته
الناتسساج وتشسسريك العمسسل الى درجسسة يصسسبحان فيهسسا غسسير

.3»متلئمين مع غلفهما الرأسامالي
 2 – كون التأميم الشاتراكي يقسسوض القاعسسدة القتصسسادية 

فالمواقع الحساساة في اقتصاد هذا البلد(لسيطرة الحتكارات 
او ذاك هي، عسسسادة، في ايسسسدي الحتكسسسارات – الرأساسسسمالا

وليس كافيسسا ان يحسسرم هسسذا الرأساسسمالا من السسسلطة. الكبسسير
السياساية، فمن الضروري كذلك اناتزاع السسسلطة القتصسسادية

).منه
 3 – ضسسسرورة ايجسسساد قاعسسسدة اقتصسسسادية لدكتاتوريسسسة 

البروليتاريسسسا، أي للسسسسلطة السسستي قسسسامت على اثسسسر الثسسسورة
فمن المعروف ان اية ساسسلطة للدولسسة ل تسسستطيع(الشاتراكية 

).البقاء اذا لم تستند الى قاعدة اقتصادية معينة
 4 – تهيئة الظروف للتحسسولت الجتماعيسسة والقتصسسادية 

.اللحقة

. ان773 – 772، ص 23 - ماركس واناجلس، المؤلفسسات، المجلسسد 3
هذا الحكم، عموما، ل يتعلق بالبلدان النامية، ولكنه حتى في هسسذه البلسسدان

غسسسير متلئمسسسة مسسسع غلفهسسسا«توجسسسد مؤساسسسسات (وهي اجنبيسسسة عسسسادة) 
.من وجهة ناظر المصالح الحيوية للبلد المعني» الرأسامالي



  ان التأميم الشاسستراكية يختلسسف اختلفسسا جسسذريا عن التسسأميم
فالتسسأميم الرأساسسمالي يعسسني اناتقسسالا المؤساسسسات. الرأساسسمالي

العائدة لبعض الرأساماليين او الشركات المسسساهمة الى ايسسدي
الدولسسة البرجوازايسسة ول تنتج عن هسسذا التسسدبير ايسسة تغسسيرات
مبدئيسسة في القتصسساد، وذلسسك لن الدولسسة البرجوازايسسة هي
عبارة عن لجنة لدارة شاؤون البرجوازاية وهي تنفسسذ المهسسام

.التي ترضي البرجوازاية
  اما التأميم الشاتراكي فهو يقدم الملكية الرأساسسمالية الكبسسيرة
الى الشغيلة، وبسسذلك يغسسير العلقسسات الناتاجيسسة في المجتمسسع

.تغييرا جذريا

اشاكال واطرق واواتائر التأميم الشاتراكي
  ان اشاسسكالا ومواعيسسد وطسسرق التسسأميم الشاسستراكي يمكن ان

.تكون مختلفة وذلك تبعا للموقف المحدد
  ومن الناحيسسة النظريسسة يمكن ان توجسسد عسسدة اناسسواع لهسسذا

:التأميم
.تأميم الملكية الرأسامالية بأسارها فورا وبدون تعويض – 1 
 2 – تسسأميم الحتكسسارات فسسورا وبسسدون تعسسويض ثم تسسأميم 

بدون تعويض(ممتلكات أرباب العمل المتوساطين والصغار 
).او بتعويض وذلك تبعا للظروف



 3 – تأميم الحتكارات فورا وبدون تعسسويض، ثم تشسسريك 
ممتلكسسات اربسساب العمسسل المتوساسسطين والصسسغار عن طريسسق

4.مختلف اشاكالا رأسامالية الدولة

  وتبين تجربة البلسسدان الشاسستراكية امكانايسسة اساسستخدام أي من
وبهسسذا الخصسسوص. هسسذه الساسساليب تبعسسا للظسسروف المتسسوفرة

ناستعرض هنا المثلة الملموساة لتطسسبيق التسسأميم في مختلسسف
.البلدان الشاتراكية

كسسان التجسساه الرئيسسسي السسذي حللتسسه .التحبباد السببوفييتي  
مؤلفسسات ليسسنين ومقسسررات الحكومسسة السسسوفييتية يتلخص في
التسسأميم الفسسوري للمؤساسسسات الصسسناعية الكسسبرى والبنسسوك

وبخصسسوص. ووساسسائط النقسسل الرئيسسسية والتجسسارة الخارجية
الصسسناعة ككسسل طسسرح ليسسنين خطسسة تشسسريكها التسسدريجي عن

ال ان التخسريب السذي مارساسته. طريق توطيد الرقابة العمالية
البرجوازاية والحسسرب الهليسسة والتسسدخل الجنسسبي اللسسذين بسسدآ
آناذاك – كسسل ذلسسك اضسسطر الحكومسسة السسسوفييتية الى العسسدولا

اقسسرت مراساسسيم 1918وفي أواساسسط عسسام . عن هسسذه الخطة
شاسسمل 1920تأميم الصسسناعة الكبسسيرة، وحسستى أواخسسر عسسام 

التأميم كافسسة المؤساسسسات السستي يعمسسل في كسسل منهسسا اكسسثر من
خمسة عمالا مسسع محسسرك ميكسسانايكي او عشسسرة عمسسالا بسسدون

.محرك ميكانايكي
  وبعسسسد اناتهسسساء هسسسذه الفسسسترة في حيسسساة التحسسساد السسسسوفييتي

ِمَح من جديسسد») شاسسيوعية الحسسرب«والمشسسهورة بأساسسم ( ساسسُ

 - راجع مسألة رأسامالية الدولة في الفترة الناتقالية ادنااه.4



وبصورة مؤقتة بممارساسسة النشسساط الرأساسسمالي الخسساص تحت
السياساسسة القتصسسادية الجديسسدة(رقابة شاسسديدة من قبسسل الدولسسة 

»).نايب«المعروفة باسام 
كان الوضع هنسسا يختلسسف. البلببدان الشاببتراكية الواروابية  

فبعسسد طسسرد المحتلين اللمسسان. عمسسا في التحسساد السسسوفييتي
الفاشاست وتزايد النشسساط السياساسسي لجمسساهير الشسسغيلة بسسسبب
ذلسسسك لم تسسسستطع البرجوازايسسسة ان تنسسسسف بصسسسورة ساسسسافرة

ففي هسسسسذه البلسسسسدان خللا. اجسسسسراءات الحكومسسسسات الثورية
 تم بسسدون تعسسويض، وقبسسل5المرحلة الديمقراطية من الثسسورة

كسسسل شاسسسيء، تسسسأميم مؤساسسسسات وامسسسوالا الشسسسركات العائسسسدة
لمواطسسني المانايسسا وايطاليسسا واليابسسان او الشاسسخاص السسذين

امسسا المسسوالا العائسسدة للحلفسساء فقسسد تم. تعاوناوا مع هذه الدولا
ثم جسسرى اناسستزاع قسسسم من البنسسوك. تأميمهسسا مسسع تعسسويض

الوطنيسسة من ايسسدي الكتسسل الرجعيسسة وفرضسست رقابسسة حسسددت
وفيمسسسا بعسسد، أي في المرحلسسة. ناشسساط المؤساسسسسات الخاصة

الشاسسستراكية من الثسسسورة، تم كسسسذلك تشسسسريك المؤساسسسسات
).وبعضها بتعويض جزئي(المتوساطة والصغيرة 

كسسان تشسسريك المواقسسع .البلببدان الشاببتراكية السببيوية  
ما عدا كوريا الديمقراطيسسة(الحساساة في اقتصاد هذه البلدان 

حيث كسسانات الصسسناعة كلهسسا في الواقسسع ملكسسا لليابسسانايين فتم
تأميمها فورا وبسسدون تعسسويض، ومنغوليسسا السستي لم تكن لسسديها

 - كانات الثورة في البلدان الشاتراكية الوروبية قسسد مسسرت بمرحلسستين:5
ديمقراطية واشاتراكية.



)صسسناعة في الواقسسع عنسسد اناتقسسالا السسسلطة الى ايسسدي الشسسعب
يختلسسف عمسسا في التحسساد السسسوفييتي والبلسسدان الشاسستراكية

وكسسان السسسبب. الوروبيسسة من حيث طسسرق وآجسسالا تنفيسسذه
الرئيسسسي لهسسذا الختلف هسسو الحالسسة الخاصسسة للبرجوازايسسة
الوطنيسسة في هسسذه البلسسدان السستي كسسانات مسسستعمرة او شاسسبه

فالقسسسم الكسسبر من هسسذه البرجوازايسسة ايسسد. مسسستعمرة ساسسابقا
.المرحلة الولى – الوطنية التحررية – من الثورة

  ففي جمهورية الصين الشعبية مثل، وفي جمهورية فييتنام
الديمقراطية جسسرى تشسسريك المواقسسع السااساسسية في القتصسساد

تسسسسأميم مؤساسسسسسات البرجوازايسسسسة) أ: على النحسسسسو التسسسسالي
في(الكومبرادوريسسة والحتكسسارات الجنبيسسة بسسدون تعسسويض 

فيياتنام قدمت تعويضات لبعض المؤساسات العائدة للرأسامالا
)، ب)الحتكسساري الفرناسسسي وذلسسك طبقسسا لتفاقيسسات جسسنيف

تشريك القسم السااساسسي من المؤساسسسات العائسسدة للبرجوازايسسة
الوطنية عن طريق مختلسسف اشاسسكالا رأساسسمالية الدولسسة – أي

.بتعويض معين لمالكيها السابقين

التحولت الزراعية الثورية
  ان التأميم الشاتراكي لوساائل الناتاج السااساية الذي اشارناا

ال اناسسه. اليه اعله يتناولا الملكية الرأسامالية بصسسورة خاصة
توجد عمليا في أي بلد رأساسسمالي بالضسسافة الى تلسسك الملكيسسة

الكبار وما يتعلق بها) القطاعيين(ملكية اصحاب الراضي 



ويصسسفى. من اشاكالا الساسستثمار القطاعيسسة وشاسسبه القطاعية
.ذلك عن طريق اصلحات زاراعية

  وتحث الصسسلحات الزراعيسسة اغلبيسسة جمسساهير الفلحين
لممارساة النضالا السياساي وتهيء امكاناية اساسستخدام قابلياتهسسا

وتهسسييء هسذه. الثورية لحسسل المهسسام ذات الطسسابع الشاسستراكي
الصلحات ظسسروف تكسسوين العلقسسات القتصسسادية الجديسسدة
بين الصناعة الشاسستراكية والزراعسسة، بين المدينسسة والريسسف،

.تلك العلقات التي تسهل البناء الشاتراكي اللحق
الرض لمن«  تجري الصسسلحات الزراعيسسة تحت شاسسعار 

».يفلحها
  ال ان التنفيذ العملي لهسسذا الشسسعار، أي السياساسسة الملموساسسة
التي تنتهجها السلطة البروليتاريسسة، تعتمسسد على امسسور كثسسيرة
– التقاليسسسد القائمسسسة في هسسذا البلسسد او ذاك، وحالسسسة الفلحين

ومن هنسسسا يمكن وجسسسود. وميسسسولهم وساسسسيكولوجيتهم الخاصة
:ناوعين من الصلحات الزراعية

،)مع التعويض الجزئي احياناا(تأميم الرض تأميما تاما )  أ
التأميم الجزئي الذي ينتقسسل الى ملكيسسة الدولسسة طبقسسا لسسه)  ب

فقط قسسسم من الراضسسي المفلوحسسة، امسسا القسسسم الغلب منهسسا
.فُيَقّدم الى الفلحين الشغيلة بشكل ملكية خاصة

  ويعتبر تأميم الراضي كلها افضل اجراء من وجهة ناظسسسر
وقسسد اشاسسار(تحقيسسق التحسسولت الشاسستراكية بأساسسرع مسسا يمكن 

ال ان هسذا الجسراء ل يمكن ان). لينين الى هذا المر مرارا
يحظى بسسسدعم من قبسسسل الفلحين في البلسسسدان السسستي تتمسسسيز



.خصوصا بقوة تقاليد الملكية البرجوازاية الصسسغيرة الخاصة
.ولذلك ُيطّبق في هذه البلدان التأميم الجزئي

  وقسسسسد تم تسسسسأميم الرض كلهسسسسا في التحسسسساد السسسسسوفييتي
وجمهورية منغوليا الشعبية حيث لم تكن لدى الفلحين تقاليد

وقدم قسسسم كبسسير من هسسذه. ثابتة في الملكية الخاصة للرض
ففي. الراضسسي الى الفلحين لساسستثمارها مجاناسسا والى البد
150التحسساد السسسوفييتي، مثل، اساسستلم الفلحسسون اكسسثر من 

مليون هكتار من الراضي التي كانات ساسسابقا ملكيسسة للساسسرة
.القيصرية والقطاعيين والكنائس والديرة

  وُحّلت هسسذه المسسسألة على وجسسه يختلسسف قليل عن ذلسسك في
ففي. البلدان الخرى التي سالكت طريق التطور الشاسسستراكي

هذه البلدان اجرت الحزاب الشيوعية والعماليسسة اصسسلحات
.زاراعية خففت فورا من الحالة القتصادية لغلبية الفلحين

ولم تتعسسارض هسسذه الصسسلحات مسسع ساسسيكولوجيا الفلحين
.وظروف العمل التي كانات قائمة في الساسستثمارات الفلحية
د ذلسسسسك عمليسسسسا في تصسسسسفية الشاسسسسكالا القطاعيسسسسة وَتَجسسسسسّ
والحتكاريسسسة في القتصسسساد وتصسسسفية التزامسسسات السسسديون

مع العلم بان قسما كبيرا من الراضسسي قسسدم ملكسسا. وهلمجرا
وناتيجسسسسة لسسسسذلك اساسسسستلم الفلحسسسسون في البلسسسسدان. للفلحين

مليسسون هكتسسار من 14الشاتراكية الوروبية، مثل، حوالي 
.الراضي



انشاء النظام الشاتراكي لدارة القتصاد الوطني
  ل يقتصر تكسسوين اقتصسساد مرحلسسة الناتقسسالا من الرأساسسمالية
الى الشاسسسستراكية على مختلسسسسف اشاسسسسكالا وطسسسسرق التعميم

ففي هذه الجراءات لسسذاتها، مسسع. الشاتراكي لوساائل الناتاج
اناهسسسا اجسسسراءات اسااساسسسية ومسسسع اناهسسسا منطلقسسسات للتحسسسولت
الشاتراكية، ل يوجد عنصسسر تنظيم الناتسساج وجسسرد وتوزايسسع

ولكنه ل يمكن بدون هذا العنصر ممارساسسة. منتوجات العمل
.ادارة القتصاد، أي تحقيق تشريكه فعل

  ان فوضى الناتاج البضاعي تظل باقيسسة لدرجسسة كبسسيرة في
ولذلك يتسم باهميسسة كبسسيرة للغايسسة. اقتصاد المرحلة الناتقالية

اخضسساع العلقسسات البضسساعية النقديسسة لمبسسادىء التخطيسسط
ولهذا الغرض تسسؤمم. واساتخدامها لغراض بناء الشاتراكية

الطبقة العاملة البنوك وتكون ناظامها النقدي وناظامها المسسالي
والتسليفي وتصفي الطابع العفوي في تحديد اساسسعار الناسسواع
السااساسية من المنتوجسات، وبسذلك تفسرض رقابتهسا على السسوق

.وفي الوقت ذاته تحتكر التجارة الخارجية. الداخلية
  تلك هي الجراءات السااساية في المجالا القتصادي السستي
تقوم بها دولة دكتاتوريسسة البروليتاريسسا على اثسسر قيسسام ساسسلطة

.جماهير الشغيلة
  ان اجراء هذه المجموعة الكاملة من التحولت القتصادية
.يتيح امكاناية ازااحة الشكل الرأساسسمالي لدارة اقتصسساد البلد
وتكون الطبقة العاملة عوضا عنه شاكل الدارة الخسساص بهسسا



وجهازاها الداري القيسسادي السسذي هسسو عبسسارة عن هيئسسة تنفسسذ
.ارادة الطبقة العاملة

  ان الطبقسسة العاملسسة اذ تسسستلم ساسسلطة الدولسسة وتسسسيطر على
وساائل الناتاج السااساية والبنوك والنظسسام المسسالي والتسسسليفي
والتجارة الخارجيسسة والتجسسارة الداخليسسة جزئيسسا تبسسني القطسساع

وتسسسيطر الدولسسة على كافسسة. الشاسستراكي للقتصسساد الوطسسني
وبالعتماد على هذه. المواقع الحساساة في القتصاد الوطني

المواقع تتهيأ للدولة الشاسستراكية امكانايسسة التسسأثير الفعسسالا على
التطسسور القتصسسادي والسياساسسي للبلد مؤمنسسة نامسسو الشاسسكالا
الشاتراكية للقتصاد، واناتصار هذه الشاسسكالا كليسسا في آخسسر

.المطاف























































































لیة

الصوت الشيوعي
Sticky Note
هذا يصح بالنسبة للطبقات الاستغلالية التي كانت سائدة في المجتمع ما قبل الاشتراكي. لكن هذا لا يعني ان المجتمع الاشتراكي غير الناجز (الذي يمثل المرحلة الانتقالية بين الرأسمالية والشيوعية التي تمثل الاشتراكية الناجزة مرحلتها الاولى) هو مجتمع لاطبقي وذلك لسببين: 1) تتكون عناصر وطبقات رأسمالية جديدة من داخل المجتمع الاشتراكي غير الناجز منبثقة من البيروقراطية. وتمثل هذه العناصر والطبقات الرأسمالية الجديدة المتولدة من رحم البيروقراطية اكبر خطر يهدد النظام الاشتراكي ويعمل على اسقاطه من الداخل واعادة الرأسمالية؛ 2) حتى الطبقات الاستغلالية التي تم اسقاطها وتجريدها من ملكيتها ستظل طبقات معادية منزوعة السلطة والملكية فهي بذلك طبقات استغلالية كامنةفقط في المجتمع الاشتراكي الناجز الذي يمثل المرحلة الاولى للشيوعية سوف تختفي العناصر والطبقات الرأسمالية نهائيا. ولم يصل الى المجتمع الاشتراكي الناجز أي شعب او أمة من الأمم حتى الآن. فهو يتطلب لتحقيقه ان يرتفع مستوى القوى المنتجة الى اعلى من ما هو عليه في اكثر الدول الرأسمالية تطورا - ملاحظة الصوت الشيوعي
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الصوت الشيوعي
Sticky Note
وتُحَدَد هذه الكمية حسب الصيغة التاليةك ن = (م س - ت + د - غ) \ قحيثك ن = كمية النقد الضرورية للتداولم س = مبلغ اسعار البضائع المباعةت = مبلغ اسعار البضائع المباعة بالتقسيط والقروضد = مبلغ المدفوعات عن الاقساطغ = مبلغ المدفوعات المغطاة بالمقابلق = متوسط كمية دورات وحدة القسمة----------------نسخ الصوت الشيوعي النص والمعادلة اعلاه من الطبعة العربية لسنة 1972 لهذا الكتاب، الصفحة 220

























































العالقات االقتصادیة و االتفاقیات









































































































































































































على  عدد  ایام   العمل
وانما  على  حالة  امور  الكولخوز























للتناسب  بین  الطلب
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