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تنبيه من الناسخ اللكتروناي!
تم نسخ هذا الكراس بتصرف وذلك من خللا:
 (1تطهققيره من افكققار شاققيوعية الخققائن خروشاققوف المزيفققة .وقققد
انجزنا هذا التطهير من خللا حذف جميع الفقرات والنصوص ذات
العلقققة ،و )او( اعققادة صققياغتها بمققا يتفققق والنهج الماركسققي –
اللينيني.
 (2تطهيره من نص يعبر عن افكار شاوفينية الدولة العظمى.
 (3تصقققحيح بعض الخطقققاء في التعبقققير ،القققواردة في النسقققخة
الورقية ،والتي يققؤدي عققدم تصققحيحها الى قلب المعققنى المقصققود.
ووضققعنا النصققوص المشققمولة بهققذا النققوع من التصققحيح ،بعققد ان
عكسناها بما يتفققق والمعققنى الحقيقي المقصققود ،بين معترضققين ] [
ٌ
كل في محله.
لذا اقتضى التنويه.

الصوت الشيوعي

القاناونايات القاتصادية
ّ
وتوطدها
لنشوء الشاتراكية
 - : 1ضرورة المرحلة الناتقالية من الرأسمالية الى الشاتراكية وجوهرها
حتمية الثورة الشاتراكية
لقد وضقع كقارلا مقاركس وانجلقز وليقنين ،خللا تتبعهم قانونيقات تطقور اسقلوب
النتاج الرأسمالي نظريقة الثقورة الشاقتراكية ،وسقلحوا بهقا الشقغيلة في نضقالهم من
ِرة.
أجل تصفية سيطرة الطبقات ال أمستثم َ
وقققد برهنققوا على أن الرأسققمالية تولّد ،في معققرض تطورهققا ،المقققدمات الماديققة
لنتقالا النسانية ،ثورياً ،الى التشكيلة القتصادية الجتماعية الشيوعية الجديقدة القتي
تعتققبر الشاققتراكية أولا مرحلققة فيها .1إن النتققاج الرأسققمالي يبلققغ درجققة عاليققة من
التعميم .ذلقك أن الرأسقمالية ،عنقدما تمركقز إنتقاج السقلع في مؤسسقات جبقارة قليقل
عققددها ،وعنققدما تطققور التقسققيم الجتمققاعي للعمققل ،تضققفي على النتققاج طابعققاً
اجتماعيقاً .وهقو أمقر يتطلب تنظيمقاً ممنهجقاً للقتصقاد على نطقاق المجتمقع .إل ان
الرأسمالية ل تستطيع فعل ذلك بسقبب سقيطرة الملكيقة الخاصقة .ونتيجقة لهقذا يقبرز
نزاع بين القوى المنتجة والعلقات النتاجية.
كما تعمد الرأسمالية ،فض ً
ل عن خلقها المقدمات الماديقة للنتققالا الى الشاقتراكية،
الى خلق القوة الجتماعية الثورية ،الى خلق البروليتاريا التي تصققبح ،بقيققادة حزبهققا
الماركسي اللينيني ،قابر النظام الجتماعي القديم ،وصانع النظام الجديد.

 - 1في الماركسية اللينينية تمثل الشاتراكية ،كمققا صققاغها مققاركس ،المرحلققة الولى للشققيوعية
وبالتققالي وجققوب خضققوعها لقققوانين شاققيوعية فقققط .لكن في الماركسققية اللينينيققة الماويققة تمثققل
الشاتراكية مرحلة انتقالية بين الرأسمالية والشيوعية وبالتالي وجوب خضوعها لقوانين مشققتركة
رأسمالية شايوعية - .ملحظة الصوت الشيوعي.

وعلى هقققذا ،فالنتققققالا من الرأسقققمالية الى الشاقققتراكية ،هقققو العمليقققة القانونيقققة
التاريخيققة ،والنتيجققة الضققرورية لتطققور المجتمققع .لم يكن بالمكققان القضققاء على
سيطرة الرأسمالا لو لم يؤد الى ذلك سير التطور ،القتصادي كله .وليس بمقدور أية
قققوة ،كمققا يشققير ليققنين ،أن تحطم الرأسققمالية لققو أن التققاريخ لم ينخرهققا ولم يهيء
لنسفها.
بيد أن اسقتبدالا ]الرأسقمالية بالشاقتراكية[ ل يحقدث بشقكل آلي .فل يمكن القضقاء
على الرأسمالية إل عن طريق الثورة الشاتراكية التي تحرم البرجوازيقة من السقلطة
السياسققية ومن امكانيققة اضققطهاد الشققغيلة واسققتثمارهم .إن الثققورة الشاققتراكية هي
التحطيم الجذري للعلقات الرأسمالية القديمة ،وتوطيد العلقات الشاتراكية الجديدة.
ِرة ل تتخلى ،طوعيققاً،
تعلمنا اللينينية وتؤكد التجربة التاريخية أن الطبقات ال أمستثم َ
عن السلطة ول عن سيطرتها القتصادية .لهقذا ل بقد من اللجقوء الى الشاقكالا غغغير
السلمية 2في تطوير الثورة الشاتراكية.
ان الثققورة الشاققتراكية انمققا تعققني ،دائمققاً ،تبققدلت نوعيققة عميقققة في العلقققات
النتاجية ،تعني :تصفية الملكية الخاصة لوسائل النتققاج ،وإقامققة علقققات اجتماعيققة
على اسس جديدة من الملكية ،تسقاعد على تطقوير ثقافقة المجتمقع الماديقة والنفسقية،
وعلى تحرير الشخصية وازدهارها.
ان تاريخ تطور المجتمع خللا السنوات الخمسققين الخققيرة يؤكققد صققحة النظريققة
الماركسية اللينينية عن الثورة الشاتراكية .كان اولا امتحان عملي لهقذه النظريقة هقو
ثققورة اوكتققوبر الشاققتراكية العظمى .كققانت هققذه الثققورة اولا ثققورة تحطم جبهققة
المبريالية في أضعف حلقاتها ،وتفتح عهداً جديداً في تاريخ النسانية ،عهقد النتققالا
الثوري من الرأسمالية الى الشاتراكية على النطاق العالمي.
ليس تحطيم الرأسمالية ثوريقاً غقير صقفحة تاريخيقة كاملقة من المعقارك الطبقيقة.
وسرعان ما انتصرت الثورة في منغوليا عقام  ،1921بعقد ثقورة اوكتقوبر العظمى.
وبفضل الدور الحاسم الذي لعبه التحاد السوفييتي نشأت ،في أعقاب انهيققار الفاشاققية
 - 2التوكيد بالخط العريض من الناسخ اللكتروني - .ملحظة الصوت الشيوعي.

في الحرب العالمية الثانية ،الشروط الملئمة لنهوض جديد في الحركة الثورية .وقققد
توصل الشعب العامل الى السلطة في عدد من دولا اوروبا وآسقيا .وفي عقام 1959
ظفرت الثورة الشاتراكية في كوبا .ان الشاتراكية تبصم قدماً في القارة الميركية.
كل هذا عبارة عن مصداق لنبقوءة ليقنين القائلقة بقأن تطقور المجتمقع التقالي يقدفع
ببلدان جديدة وجديدة الى النفصالا عن النضام الرأسققمالي العققالمي ،والى السققير في
طريق التطور الشاتراكي .وعوضاً عن علقات النظقام الرأسقمالي تسقيطر علققات
انتاجية اشاتراكية ،فعلقات انتاجية شايوعية.

ضرورة المرحلة الناتقالية وجوهرها
يتم تحويل المجتمع الرأسمالي ثورياً الى الشاتراكي خللا فترة تاريخية قد تطققولا
او تقصر ،هي المرحلة النتقالية من الرأسقمالية الى الشاقتراكية .لققد وضقع مؤسسقا
الشيوعية العلمية ،كارلا ماركس وفريدريك انجلز ،نظرية المرحلة النتقالية التي يتم
خللهققا التحويققل الثققوري للعلقققات النتاجيققة الرأسققمالية الى علققات اشاققتراكية .ثم
طققور ليققنين هققذه النظريققة ،وعمققل على تعميقهققا .وقققد كتب ليققنين موضققحاً مهمققات
البروليتاريققا وطليعتهققا – الحققزب الشققيوعي ،في الثققورة الشاققتراكية ،مققا يلي» :ان
هدفها هو بناء الشاتراكية ،والقضاء على تقسيم المجتمع الى طبقققات ،وتحويققل كافققة
اعضققاء المجتمققع الى شاققغيلة ،3ونسققف كققل تربققة لمختلققف انققواع اسققتثمار النسققان
للنسان ،وهذا الهدف ل يمكن ان يتحققق دفعقة واحقدة ،وهقو يتطلب مرحلقة انتقاليقة
من الرأسمالية الى الشاقتراكية ،مرحلقة طويلقة نوعقاً ما« .4وأمقا ضقرورة المرحلقة
 - 3تجدر الشاارة هنا الى ان الشاتراكية الماوية تخالف الشاتراكية الروسية حققولا تحويققل كافة
اعضاء المجتمع الى شاغيلة )أي موظفين حكوميين( .ان تحويل كافة اعضاء المجتمع الى شاققغيلة
)مققوظفين( يسققتلزم ،بالضققرورة ،الغققاء الملكيققة الخاصققة بكافققة احجامهققا ،الكبققيرة والمتوسققطة
والصغيرة … ان الشاتراكية الماوية تقضي على الملكية الخاصة الكبيرة وتحولها الى ملكية كل
الشعب )ملكية دولة ديكتاتورية البروليتاريا( ،في حين تلغي الملكية الخاصة المتوسققطة وتحولهققا
الى ملكيققة تعاونيققة ،وتبقي على الملكيققة الخاصققة الصققغيرة فيمققا عققدا (1 :الزراعققة ،حيث يتم
تجميعها على شاكل مزارع تعاونية و  (2تجقارة الجملة القتي تنتققل ملكيتهقا الى الدولة الشاقتراكية.
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النتقاليقة من الرأسقمالية الى الشاقتراكية ،فهي ترجقع الى خصقائص نشقوء اسقلوب
النتاج الشيوعي وتوطيده.
ان الثورة البروليتارية ،خلفاً للثورة الجتماعية السابقة التي تم بنتيجتهققا اسققتبدالا
اشاكالا الملكية الخاصة والستثمار بشكل آخر ،فقط ،انما تعني انقلباً عميققاً وجقذرياً
في العلقققات الجتماعية .انهققا تحققولا الملكيققة الخاصققة لوسققائل النتققاج الى ملكيققة
اجتماعية ،وتقضي على استثمار النسقان للنسقان .فالعلققات النتاجيقة الشاقتراكية
التي تنفي الملكية الخاصة ،انما تأخلَق فقط نتيجة تصفية سيطرة المستثمِرين السياسية
وقدرتهم القتصادية ،عندما ينتقل القسم الهام من وسائل النتققاج الى ملكيققة المجتمققع
كله .ولهذا ،بالذات ،فهي ل يمكن ان تنشأ في طيات الرأسمالية .ومن اجل هذا ل بققد
من انقلب ثققوري يجققري ،في اعقابققه ،انتقققالا السققلطة السياسققية الى أيققدي الشققعب
الشغيل بقيادة الطبقة العاملة.
واذا كانت مهمة الثورة البرجوازيقة ،الساسقية هي اقامقة سقلطة البرجوازيقة ،أي
نقل سلطة الدولقة وفقق متطلبقات القتصقاد الرأسقمالي القذي نشقأ عفويقاً تحت شاقكل
قطققاع معين في طيققات القطاعيققة ،فققان هققدف البروليتاريققا الرئيسققي ،في الثققورة
الشاتراكية ،ينحصر ،عند نقل السلطة الى أيقديها ،في تعميم وسقائل النتقاج ،وإقامقة
القتصاد الشاتراكي.
إن المرحلة النتقاليقة هي فقترة تاريخيقة كاملقة ،فقترة تحويقل العلققات النتاجيقة
الرأسققمالية ،تحققوي ً
ل ثوريققاً ،الى علقققات اشاققتراكية ،فققترة نهققوض القققوى المنتجققة
نهوضاً عظيماً.
في هذه المرحلة تع ّد الطبقة العاملة نفسها كقوة قققادرة على ادارة البلد .انهققا تعيققد
تثقيف جمقاهير البرجوازيققة الصققغيرة بقالروح الشاققتراكية وتقدفعها في طريققق بنققاء
المجتمع الشيوعي.
والمرحلققة النتقاليققة ضققرورية لكققل بلققد يققود السققير في طريققق الشاققتراكية .ول
يستطيع تخطيها أي وطن مهمقا كقانت ظقروف تطقوره ملئمقة كقل الملءمة .إل أن
مققدة هققذه المرحلققة النتقاليققة مختلفققة بققاختلف الوطققان ذاتها .فهي تتعلققق ،أو ً
ل،

بمستوى التطور القتصادي لهذا البلد أو ذاك ،الذي بلغه في المرحلة السابقة للثورة،
كما تتباين ،ثانياً ،نتيجقة تقأثير ققانون تطقور الرأسقمالية تطقوراً غقير متكقافىء .ففي
البلدان المتطورة صناعياً ،التي ينشأ فيها جهاز انتققاجي جبققار ،والققتي بلغت مسققتوى
رفيعاً من تعميم النتاج ،يمكن لهذه المرحلة النتقالية أن تكون اكثر قصراً.
كما أن مدد المراحل النتقالية ،التاريخية تتعلق ،فيمقا تتعلقق بقه ،بالوضقع القدولي
الذي تققوم فيقه الشقغيلة بتحويلهقا الثقوري .ففي الظقروف الحديثقة ،حين تقوفرت في
التحاد السوفييتي أغنى تجربة ممكنة عن البنيان الشاتراكي ،وحين نشأت المنظومة
الشاتراكية ومساعداتها المتبادلة ،في هذه الظققروف يمكن أن تحققل مهمققات المرحلققة
النتقالية بتجاوز صعوبات أقل ،وفي مدد اكثر قصراً.
إن تجربة التحويل الشاتراكي في كثير من البلدان تظهققر أن النتقققالا الثققوري من
الرأسققمالية الى الشاققتراكية انمققا يخضققع لقانونيققات تنظم جميققع البلققدان السققائرة في
طريق الشاتراكية .وكانت أولا ما تبققدت هقذه القانونيقات في التحويقل الثقوري القذي
حققه التحاد السوفييتي.
هققذه القانونيققات هي :قيققادة الطبقققة العاملققة لجمققاهير الشققغيلة ،ويأعتَبَققر الحققزب
الماركسي اللينيني نواة هذه القيادة؛ والقيام بالثورة البروليتاريققة تحت هققذا الشققكل أو
ذاك؛ واقامة هذا اللون أو ذاك من ديكتاتورية البروليتاريا؛ واتحاد الطبقة العاملة مققع
جماهير الفلحين الساسية وغيرها من فئقات الشقغيلة؛ وتصقفية الضقطهاد الققومي
واقامة صقداقة بين الشقعوب على اسقاس المسقاواة والخقوة؛ والقدفاع عن مكتسقبات
الثورة ضد مؤامرات العداء – في القداخل والخقارج ،وتضقامن الطبققة العاملقة في
بلقد مقا مقع الطبققات العاملقة في البلقدان الخقرى ،أي تحقيقق المميقة البروليتاريقة؛
وتصفية الملكية الرأسمالية الخاصة واقامة الملكية الشاتراكية العامة على أهم وسائل
النتاج؛ واجراء التحويل الشاتراكي في الريف تدريجياً؛ وتخطيط القتصاد الوطققني
تخطيطاً موجهاً لبناء الشاتراكية والشيوعية ولزيادة رفاهية الشعب؛ وتحقيققق الثققورة
الشاتراكية في اليديولوجية والثقافة؛ وانشقاء فئقة مثقفقة وفقيرة العقدد تخلص للطبققة
العاملة وللشاتراكية.

وهكذا فان القانونيات العامة للنتقالا من الرأسمالية الى الشاتراكية تتناولا جوانب
أساسية للتحقويلت الجتماعيقة في مرحلقة النتققالا من الرأسققمالية الى الشاقتراكية:
سياسية ،واقتصادية ،وحياة المجتمع الروحية.
ومع هذا ،فهذه القانونيات تتحقق في كل وطن يبني الشاتراكية تحققاً متباينققاً ،تبعققاً
لظروف تطقوره التاريخيقة الحسقية .إنقه أمقر يتحقدد بتفقاوت نضقج ظقروف الثقورة
الشاتراكية الموضوعية منها والذاتية ،في هققذا الققوطن او ذاك ،وبخصقائص ماضققيه
التاريخي ،وبتقاليد شاقعبه الوطنيقة والمعاشاقية .بيقد أن تنقوع صقور الشاقكالا الحسقية
لبنققاء الشاققتراكية ل ينفي القانونيققات العامققة الققتي تتبققدى بققدواً خاصققاً في الظققروف
العائدة لكل وطن على حقدة .وهكقذا فقالفوارق في تنفيقذ البنيققان الشاققتراكي يمكن ان
تظهر ،مث ً
ل ،في أشاكالا ديكتاتورية البروليتاريا ،وفي هذه الخصائص او تلك لنشققوء
الساس التكقنيكي المقادي ،وفي طقرق تجميقع الفلحين ،وفي طقرق تصقفية الملكيقة
الرأسمالية الخاصة لوسائل النتاج.
في هققذه القضققية الجذريققة من قضققايا الثققورة الشاققتراكية يأعم أ
ِققل التحريفيققون،
والجامقدون عقائقدياً ،معقاولهم ضقد الماركسقية اللينينية .فقاذا كقان الولقون ينكقرون
القانونيات العامة للتحويل الشاتراكي ،ويغالون في هذه الخصقائص القوميقة او تلقك،
ويجعلون من المصقالح القوميقة معارضقاً للمصقالح المميقة فقان الخقرين يسققطون
ضقققرورة أخقققذ خصقققائص مختلقققف الوطقققان بعين العتبقققار ،عنقققد النتققققالا الى
الشاتراكية .إن الشيوعيين اللينينيين يخوضون نضقا ً
ل ل هققوادة بقه ضقد التحريفققيين
وضد الجامدين عقائدياً ،على السواء ،في الحركة الشيوعية العالمية.

 - :2التحويلت الثورية الولى في دولة ديكتاتورية البروليتاريا
– ناشوء القطاع الشاتراكي –
تبققدأ المرحلققة النتقاليققة من الرأسققمالية الى الشاققتراكية ،في الميققدان السياسققي،
ِرة السياسية ،وباقامة ديكتاتورية البروليتاريققا في هققذا
بتصفية سلطة الطبقات ال أمستثم َ

الشكل او ذاك ،كما تبدأ ،في الميدان القتصادي ،بتصفية الملكية الرأسمالية الخاصققة
على وسائل النتاج ،وبتوطيد الملكية الشاقتراكية الجتماعيقة .وهكقذا تنشقأ الشقروط
السياسية والقتصادية الضرورية لبناء الشاتراكية.

ديكتاتورية البروليتاريا هي الشرط الضروري
للناتقال الثوري من الرأسمالية الى الشاتراكية
لكي نبققدأ في بنققاء الشاققتراكية ل بققد ،قبققل كققل شاققيء ،من القضققاء على الدولققة
البرجوازية القديمة ،التي هي جهاز السيطرة السياسية واقامة ديكتاتورية البروليتاريا
تحت هذا الشكل أو ذاك.
إن ديكتاتورية البروليتاريا هي ادارة المجتمع سياسياً من قبل الطبقة العاملققة .انهققا
ديكتاتورية الغالبية العظمى على القليققة ،موجهققة ضققد ال أمسقتثمِرين وضقد اضققطهاد
الشعوب ،ومن أجل القضاء على استثمار النسققان من قبققل النسققان .وهي تعققبر ،ل
عن مصالح الطبقة العاملة فحسب ،بل وعن مصالح الشققعب العامققل كلققه .انهققا تبققدو
الشرط السياسي الساسي لبناء الشاققتراكية .يقققولا ليققنين» :إن التطققور نحققو المققام،
نحو الشيوعية ،إنما يسير عبر ديكتاتورية البروليتاريققا ل غيرهققا ،لن القضققاء على
مقاومة الرأسماليين ال أمستثمِرين ل يتم بدونها ،وليس هنالك من طريق آخر«.5
فما هي المهمات التي تقوم بها ديكتاتوريقة البروليتاريقا في المرحلقة النتقاليقة من
الرأسمالية إلى الشاتراكية؟
إن أولا ما تعمد اليه البروليتاريا هقو اسقتخدام السقلطة الحكوميقة لتحطيم جقبروت
ال أمسقققتثمِرين القتصقققادي ،بقققانتزاع الرض ،والحقققراج ،والمصقققانع ،والمعامقققل،
والمصارف ،والطرق الحديدية ،الى ما هنالك ،من أيديهم ،وبتحطيم القوات المسققلحة
هجومات الثورة المضادة التي يقوم بها الرأسماليون والقطاعيون بعد الطاحققة بهم،
وسحق مقاومتهم .وعلى هذا ،فإقامة ديكتاتورية البروليتاريا إنما تعني نضا ً
ل طبقيققاً،
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ولكن بأشاكالا جديدة ،ضد البرجوازية الداخلية والخارجية ،التائقة الى إعادة النظمققة
الرأسمالية الى البلدان البانية للشاتراكية.
ان العنف الثوري ضد ال أمستثمِرين هققو أمققر ل بققد منققه لديكتاتوريققة البروليتاريققا،
يفرضقه عنقاد البرجوازيقة في عقدم التخلي طوعقاً عن السقلطة للطبققة العاملة .ومقع
هذا ،فدرجة العنقف متباينة .إنهقا تتحقدد بدرجقة مقاومقة ال أمسقتثمِرين .بيقد أن العنقف
ليس هو الناحية الساسية في ديكتاتورية البروليتاريقا ،ول يعكس أعظم جقوهر فيها.
ان أهمية ديكتاتوريقة البروليتاريقا الرئيسقية هي العمقل البنّقاء لتحويقل المجتمقع على
أسس اشاتراكية.
وتسقتخدم البروليتاريقا السقلطة السياسقية في صقالح الشقعب العامقل كله .ونضقالا
الطبققة العاملقة والفلحين ضقد ال أمسقتثمِرين يجمقع بينهم في اتحقاد ل انفصقام له .ان
اتحاد الطبقة العاملة مع الفلحين ،بقيادتها هو المبدأ الولا لديكتاتورية البروليتاريا.
ويأعتَبَر حقزب الطبققة العاملقة الثقوري المسقلح بالنظريقة الماركسقية اللينينيقة ققوة
ديكتاتورية البروليتاريا الموجهة القائققدة .فل يمكن تنفيققذ المهمققة التاريخيققة العالميققة،
مهمة بناء المجتمع الشيوعي ،إل بقيادة حزب الطبقة العاملة المتحدة مع جميقع فئقات
الشغيلة.
وتتحققولا الثققورة ،في أعقققاب تصققفية سققلطة البرجوازيققة ،واقامققة ديكتاتوريققة
البروليتاريا ،من قوة ّ
محطمة للنظام القديم الى قوة بنّاءة جبارة تخلق علقققات جديققدة
في جميع ميادين حياة المجتمع.
ان النتقالا من الرأسمالية الى الشاتراكية يفققترض ،موضققوعياً ،تنوعقاً عديققداً في
الشاكالا السياسية .وقيقام ديكتاتوريقة البروليتاريقا ،في هقذا الشقكل أو ذاك ،انمقا هقو
احدى قانونيات تحويل المجتمع الرأسمالي ،ثورياً ،الى مجتمع اشاتراكي.
لقد قامت ديكتاتورية البروليتاريا في التحاد السوفييتي ،بعقد ظفقر ثقورة اوكتقوبر
العظمى ،تحت شاكل السوفييتات .كقانت السقلطة السقوفييتية أعظم منظمقة جماهيريقة
للشققغيلة في نضققالهم من أجققل اعققادة بنققاء المجتمققع اشاققتراكيا .وقققد ظفققر نظققام
الديموقراطية الشعبية في عدد من بلدان اوروبقا وآسقيا ،في ظقروف تاريخيقة نشقأت

بعد الحرب العالمية الثانية .إنققه شاققكل تنظيم سياسققي للمجتمققع ،جققوهره ،ديكتاتوريققة
البروليتاريا أيضاً .ان الديموقراطية الشعبية تعكس اصالة تطققور الثققورة الشاققتراكية
في ظروف تفقاقم أزمقة الرأسقمالية العامة .وفيهقا تنعكس أيضقا الظقروف التاريخيقة
والقومية للبلدان السائرة في طريق التطور الشاتراكي.

التعميم الشاتراكي لوسائل الناتاج الرئيسية
عندما تخطو الطبققة العاملقة خطواتهقا الولى في قيقادة المجتمقع السياسقية تعمقد،
بشكل مخطط ،الى خلق الظروف اليلة الى استبدالا العلقققات النتاجيققة ]الرأسقمالية
بالعلقات الشاتراكية[ .وهو أمر يتطلب ،قبل كقل شاقيء ،تصقفية ملكيقة ال أمسقتثمِرين
الخاصققة ،واقامققة الملكيققة الجتماعيققة على وسققائل النتققاج الساسققية ،أي تعميمهققا
اشاتراكياً .اما الملكية الخاصة الناشائة عن العمل ،وهي ملكية صقغار 6المنتجين ،فهي
تتحققولا ،شاققيئاً فشققيئاً ،وعلى امتققداد المرحلققة النتقاليققة ،وعلى أسققاس الطوعيققة
والرضى ،الى ملكية اشاتراكية.
 - 6أثبتت التجربققة التاريخيققة ،كمققا يققرى الناسققخ اللكققتروني ،ان هققذا صققحيح تمامققاً بالنسققبة
للفلحين فقط – بشرط ان يكون تجميع الزراعققة بصققيغة مققزارع تعاونيققة وليس مققزارع دولققة.
للح َرف والصققناعات اليدويققة ،فهققو يققؤدي الى خلققق نمققط خققانق
لكن ،بالمقابل ،ل يصح بالنسبة ِ
للنظققام الشاققتراكي يتنققاقض وطبيعققة النسققان من حيث سققلبه لحريققة الفققرد ،ل يمكن تطبيقققه إل
بواسطة القمع الشامل والرقابة البوليسية الصارمة ،وهذا يتنققافى مققع اهققداف الشاققتراكية وقيمهققا
النبيلة السققاعية لتحريققر النسققان ل الى اسققتعباده .وقققد ادى ذلققك في نهايققة المطققاف الى تحققولا
الجماهير عن الشاتراكية وانتقالهققا الى صققفوف الثققورة المضققادة ،فكققان من أهم عوامققل انهيققار
نحق ل والققدولا الشاققتراكية السققابقة في
الشيوعية وفشل البناء الشاتراكي في التحاد السققوفييتي ال أم َ
اوربا الشرقية والوسطى …
الحق َرف والصققناعات اليدويققة لم يققؤدي الى القضققاء على البرجوازيققة الصققغيرة
ثم ان تجميع ِ
كطبقة .فقد ظلت البرجوازية الصغيرة طبقة قائمة بذاتها في المجتمققع الشاققتراكي رغم تجريغغدها
من الملكية ،واستمرت في محاولت التخريب والعمل ضد الثورة …
الح َرف والصناعات اليدوية الى القاء مسققؤوليات انتققاج السققلع
بالضافة الى ذلك ،ادى تجميع ِ
اليدويققة على كاهققل القتصققاد الشاققتراكي حيث يعجققز التخطيققط عن حسققاب نسققبها بصققورة
صققحيحة .يققرى الناسققخ اللكققتروني انققه ينبغي ان تققترك الحققرف والصققناعات اليدويققة للملكيققة
الخاصة الصغيرة من دون تأميم الى أن تنقرض ذاتياً عند ولوج المرحلققة العليققا للشققيوعية حيث
تفقد أي معنى لوجودها بالتدريج  - ...رأي للصوت الشيوعي.

إن التعميم الشاتراكي لوسائل انتاج ال أمستثمِرين الساسية يتهيأ ،موضوعياً ،خللا
سققير تطققور الرأسققمالية كلققه .وقققد كتب مققاركس ،في صققدد مققا ينحققو اليققه الققتراكم
الرأسمالي تاريخيقاً ،يققولا» :إن احتكقار الرأسقمالا يتحقولا الى عقبقات أمقام أسقلوب
النتاج الذي نما في ظله وبتأثيره .فمركزة وسائل النتاج ،وتعميم العمل ،يبلغان حداً
يصبحان معه غير متلئمين مع اطارهما الرأسققمالي .فينفجققر الطققار ،وتققدق سققاعة
جققرد أم َجقق ّردو الملكيققات من ملكيققاتهم« ،7ان دولققة
الملكيققة الرأسققمالية الخاصة .ويأ ّ
ديكتاتورية البروليتاريا مدعوة الى تنفيذ هذه المهمة.
والبروليتاريقققا ،إذ تحققققق التعميم الشاقققتراكي لوسقققائل النتقققاج ،تأ ّ
حطم ،أو ً
ل ،ثم
تصفي ،كلياً ،الساس القتصادي الذي يقوم عليه جققبروت ال أمسققتثمِرين واسققتثمارهم
للشغيلة .كما تنشىء ،ثانياً ،لديكتاتوريتها الساس القتصادي الذي ل يمكن من دونققه
المساك بالسقلطة السياسقية ،وتنفيقذ التحويقل الشاقتراكي التقالي .وهي ،ثالثقاً ،تخلقق
الشروط الموضوعية الضرورية لتخطيط تطقوير القتصقاد الوطقني من أجقل زيقادة
رفاه الشغيلة.
ثم ان التعميم الشاتراكي لوسائل النتاج يقضي على تناقض الرأسمالية الساسققي،
التناقض بين الطابع الجتماعي للنتقاج وبين شاقكل الحيقازة الرأسقمالي الخقاص .إن
وسققائل النتققاج في المؤسسققات القائمققة على الملكيققة الجتماعيققة ،ل تعققود تأعتَبَققر
رأسما ً
ل ،كما ل تعود قوة العمل تعتبر سلعة ،ويتحولا عمل العامل الى عمققل للعامققل
ذاته ،للمجتمع ،ويعود نتاج هذا العمل الى الشغيلة طراً.8
يعلمنا لينين أن عملية التعميم الشاتراكي للنتاج ل تقتصر فقط على تجريقد القذين
ًجردوا الخرين من ملكيقاتهم .فالمؤسسقات القتي تحقولت الى ملكيقة شاقعبية يجب أن
تعمم ،عملياً ،أي أن نشاطها ينبغي أن يوجه في صالح المجتمع كله .وفي سققبيل هققذه
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 - 8يصققح ذلققك بشققرط أن ل يختلس "الشققيوعيون" و "المققدراء" و "المسققؤولون" ،في النظققام
الشاتراكي ،الملكية العامة كما كان يحصل في الدولا الشاتراكية السابقة ابتققدا ًء من سقققوط قيققادة
جورجي مالنكوف في التحققاد السققوفييتي سققنة  1954وحققتى مأسققاة النهيققار الشققامل في عهققد
الخائن الكبر ميخائيل غورباتشوف - .ملحظة الصوت الشيوعي.

الهققداف تطبققق في المؤسسققات المعممققة حسققابات في منتهى الدقققة ،ورقابققة على
النتقاج وتوزيقع المنتجقات ،ويققام جهقاز حكقومي جديقد لدارة المؤسسقات الشقعبية
العامة ،كما وتتخذ جميع التدابير من اجل رفع إنتاجية العمل … الخ.
ويجققري التعميم الشاققتراكي لوسققائل انتققاج ال أمسققتثمِرين في البلققدان السققائرة في
طريق الشاتراكية ،يجري بطرق متباينة ،تبعاً لتباين الشروط التاريخية .بيد أنه مهما
تنوعت الشاكالا الحسية لتحويل وسائل النتاج ،ثورياً ،الى ملكية شاقعبية عامقة ،فقان
هذه الشاكالا تبقى عبارة عن أط أرق متباينة للتأميم الشاتراكي.
ِرة من ملكياتهقا تققوم بقه
إن التأميم الشاتراكي عبارة عن تجريد الطبققات ال أمسقتثم َ
السلطة البروليتارية ،وتحويقل هقذه الملكيققات إلى ملكيققة حكوميقة اشاقتراكية ،أي الى
ملكية شاعبية عامة.
لقد نأفّذ التأميم الشاتراكي اولا ما نفذ في التحاد السقوفييتي .وعنقدما ققامت الدولقة
السقوفييتية بالتقأميم نص ،في البقداءة ،على الجمقع بين مصقادرة وسقائل النتقاج من
دون تعويض وبين شارائها الجزئي من البرجوازية .والى جانب ذلك ،فقد أشاار لينين
الى إمكانية وجود مقت لمؤسسات رأسمالية – حكومية مختلطة يساهم فيها الرأسمالا
الخاص ،وهي مؤسسات يمكن ان تكون شاك ً
ل انتقالياً الى المؤسسات الشاتراكية.
في التحاد السوفييتي جرى تجريد الرأسققماليين من وسققائل النتققاج ،ووضققع اليققد
على مفققاتيح القتصققاد الوطققني ،عققبر مقاومققة ال أمسققتثمِرين الضققارية ،وفي جققو من
النضققالا الطبقي العققنيف سققواء ضققد الثققورة المضققادة في الققداخل أو ضققد الرجعيققة
العالمية .لهققذا كققان ل بققد من رفض دفققع أي تعققويض للبرجوازيققة لقققاء المؤسسققات
المؤممققة ،ومن التنكققر للعتمققاد الواسققع على المؤسسققات الرأسققمالية الحكوميققة
المختلطة.
كققان جققواب الحكومققة السققوفييتية على المقاومققة البرجوازيققة القيققام ،في البققداءة،
بتأميم بعض المؤسسات ،ثم القيام بتأميم فروع كاملة من الصناعة والنقل.
ففي كقانون الولا من عقام  1917أأ ّم َمت المصقارف الضقخمة ،ثم القسقم العظم
منها .وفي الفققترة المنقضققية من كققانون الولا من عققام  1917وشاققباط من عققام

 ،1918أأ ّم َمت الصققحافة والسققطولا النهققري ،ووسققائل المواصققلت .وفي تمققوز
 1918اعتبرت الطرق الحديدية ملكية حكومية ،كما أأ ّم َمت الصناعة الضخمة كلهققا
في الققوطن .ونتيجققة لققذلك فقققد تمكنت الدولققة البروليتاريققة من المسققاك بمفققاتيح
القتصاد جميعها خللا فترة زمنية قصيرة.
أما التأميم الشاتراكي في البلدان الخرى السائرة في طريق الشاقتراكية فققد تمقيز
بعدد من الخصائص .ففي بلدان الديموقراطيات الشعبية الوروبية جرى ،الى جققانب
مصادرة وسائل النتاج العائدة للمحتلين المطرودين وللبرجوازية الضخمة المرتبطة
بهم ،جققرى ،بالنسققبة الى ملكيققة البرجوازيققة الصققغيرة 9والمتوسققطة ،شاققراء لقققاء
تعقويض كامقل او جقزئي لقيمقة المؤسسقات المؤممة .هقذا التقدبير كقان متوافققاً مقع
ارشاققادات مؤسسققي الشققيوعية العلميققة حققولا امكانيققة شاققراء وسققائل انتققاج الطبقققات
ال أمستثمِرة في شاروط معينة.
ففي عدد من بلدان الديموقراطيققة الشققعبية أأسقتأخ ِد َمت ،مختلققف أشاققكالا الرأسققمالية
الحكوميققة ،اسققتخداماً اوسققع ممققا جققرى في التحققاد السققوفييتي ،من اجققل تحويققل
المؤسسات الرأسمالية الخاصة الى مؤسسات اشاتراكية.
وتأعتَبَققر تصققفية الملكيققة الرأسققمالية القطاعيققة الضققخمة ،أي اقققرار الصققلح
الزراعي ،المهمة التي ل غنى عنها للفترة الولى من المرحلة النتقاليققة في الميققدان
القتصقادي .ويرتبقط بتنفيقذ هقذا التحويقل توطيقد قيقام اتحقاد الطبققة العاملقة وطبققة
الفلحين ،وكذلك خلق المققدمات الموضقوعية لنتققالا الفلح العامقل ،في المسقتقبل،
الى الشاتراكية.
إن حقل هقذه القضقية يمكن أن يكقون متباينقاً تبعقاً لتبقاين نسقبة الققوى الطبقيقة في
البلققدان المختلفققة ،وللشققروط التاريخيققة والتقاليققد فيها :فامققا أن يتم عن طريققق تققأميم
الرض كلهققا ،ومن ثم وضققعها ،باعتبارهققا ملكيققة شاققعبية عامققة ،تحت تصققرف
الفلحين البقققدي والمجقققاني ،أو أن يتم عن طريقققق تقسقققيم قسقققم هقققام من الرض
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المصققادرة من كبققار الملكين ،بين العققاملين الزراعققيين ،على أسققاس المبققدأ القائققل
»الرض لمن يزرعها«.
لققققد أأ ّم َمت الرض في التحقققاد السقققوفييتي ومنغوليقققا دون أي تعقققويض .ونقققالا
الفلحون الشغيلة ،بل مقابل ،حق استعمالا الرض المنتزعة من ال أمسققتثمِرين .هكققذا
تحرر هؤلء الفلحون من ضرورة دفع ريع عققاري ضقخم للقطقاعيين والكقولك.
إن تصفية الملكية الخاصة للرض أوجدت أفضل الشروط لنتققالا الفلحين الشقغيلة
إلى الشاتراكية.
قققؤ ّمم إل الرض العائقققدة لكبقققار ملكي
وفي بلقققدان الديموقراطيقققة الشقققعبية لم تأ َ
الراضي .وقد نأ ّظ َمت ،على قسم من هققذه الراضققي ،أنققواع متباينقة من المؤسسقات
الزراعية الحكومية )غسخوزات ،مزارع شاققعبية( ووزع القسققم العظم من أراضققي
كبار الملكين بل تعويض ،أو لقاء تعققويض بسققيط ،على الققذين كققانوا يعملققون فيها.
وفي كوبا أأ ّمم  %70من مجموع مساحات الراضي.
إن تقققأميم الرض في التحققاد السقققوفييتي وفي منغوليقققا ،وتوزيعهقققا في البلقققدان
الشاتراكية الخرى ،ساعد على توطيد اتحاد الطبقة العاملة مع طبقة الفلحين .وهققو
أمر أوجد المقدمات لنجاز التحويل الشاتراكي في القتصاد الزراعي.
فما هي النتائج الجتماعية – القتصادية للتحويلت الثورية الولى الققتي أنجزتهققا
حكومة ديكتاتورية البروليتاريا؟
إن التعميم الشاتراكي لوسائل انتاج ال أمستثمِرين ،والتحويقل القزراعي في الريقف،
يشترطان التصفية الكاملة لشاققكالا السققتثمار السققابقة للرأسققمالية في اقتصققاد البلد،
ولسيدة هذه الشاكالا ،طبقة القطاعيين .فيتحطم الساس المادي للعلقات الرأسققمالية
الى درجققة هامة .ويصققبح القسققم العظم من القققوى المنتجققة عققام ً
ل في خدمققة بنققاء
الشاققتراكية .ويتحققولا القطققاع الرأسققمالي في القتصققاد من قطققاع سققائد في ظققل
الرأسمالية الى قطاع ثانوي في اقتصاد المرحلة النتقالية ،لتأتابع ،فيمقا بعقد ،تنحيتقه،
ص قفّى في نهايققة المرحلققة النتقالية .10وينشققأ القطققاع الشاققتراكي في القتصققاد
ثم ليأ َ
 - 10بعد انهيققار التحققاد السققوفييتي السققابق ظهققر رأيققان في الحققزاب الثوريققة حققولا تصققفية
القطاع الرأسمالي الكبققير في نهايققة مرحلققة النتقققالا من الرأسققمالية الى الشاققتراكية .الققرأي ←

الوطني ،حيث تققوم العلققات النتاجيقة الشاقتراكية ،القتي تقضقي على أي اسقتثمار
للنسان من قبل النسان.
ويققؤدي التبققدلا الجققذري في شاققروط الققوطن القتصققادية ،السققائر في طريققق
الشاتراكية ،إلى نشوء القوانين القتصققادية التابعققة للشاققتراكية ،وبققدء عملهققا؛ ولكن
هذه القوانين تتمتع بخصائص معروفة تشترطها نوعيقة بنيقة المجتمقع الجتماعيقة –
القتصادية في المرحلة النتقالية .إن هذه القوانين تعمل في ظققروف تنققوع قطاعققات
القتصاد ،تعمل بوجود قوانين اقتصادية تخص قطاعات اخرى.

 :3بنية المجتمع القاتصادية – الجتماعية
في المرحلة الناتقالية من الرأسمالية الى الشاتراكية
خصائص اقاتصاد الوطن في المرحلة الناتقالية
تتسم البنيقة القتصقادية – الجتماعيقة لمجتمقع بلقد يسقير في طريقق الشاقتراكية،
بطابع انتقالي .ويتميز اقتصاد هذا البلد ،قبل كل شايء ،بأنه اقتصققاد متعققدد النققواع،
ويتألف من عدد من القطاعات القتصادية – الجتماعية .إن القطاع القتصقادي هقو
شاكل من القتصاد الجتماعي يتمتع بنوع خقاص من ملكيقة وسقائل النتقاج وبطقابع
معين من العلقات النتاجيقة – الجتماعية .ويتمقيز إقتصقاد المرحلقة النتقاليقة لي
بلد ما باجتماع ثلثة قطاعات اقتصادية – اجتماعية رئيسية :هي القطاع الشاتراكي،
والقطاع السلعي الصغير ،وقطاع الرأسمالية الخاصة.
يضم القطاع الشاتراكي المؤسسات الشعبية العامة )مؤسسات الدولة( التي تشكلت
نتيجقققة التعميم الشاقققتراكي لوسقققائل انتقققاج الطبققققات ال أمسقققتثمِرة )الرأسقققماليين
→الولا يؤيد ذلك .اما الرأي الثاني فيدعو للسماح للقطاع الرأسمالي الكبير للعمققل في المجتمققع
الشاقققتراكي ،لكن تحت رقابقققة صقققارمة من الدولقققة الشاقققتراكية ومنقققع ظهقققور الرأسقققمالية
البيروقراطيققة .يققرى أصققحاب الققرأي الثققاني انهم بققذلك يشققركون الرأسققمالية الوطنيققة في بنققاء
الشاتراكية من خللا تسققخير القطققاع الرأسققمالي الكبققير لمسققاعدة القطققاع الشاققتراكي في البنققاء
القتصادي - .ملحظة الصوت الشيوعي.

والقطاعيين( وكذلك المؤسسات التعاونية التي نشقأت عن طريقق التجميقع الطقوعي
لقسم من صغار المنتجين ،في تعاونيات مختلفة الشاكالا.
ان الساس القتصادي للقطاع الشاتراكي هو ملكية المجتمققع الشاققتراكية لوسققائل
النتاج بشكليها .وفي هققذا القطققاع تتمركققز الفققروع القتصققادية الرئيسققية للقتصققاد
الوطني .وعلى هذا القطاع تعتمد ديكتاتوريققة البروليتاريققا ،أي السققلطة السياسققية في
القوطن .ويلعب القطقاع الشاقتراكي دوراً قياديقاً في اقتصقاد المرحلقة النتقاليقة .انقه
يضققم فققروع القتصققاد الوطققني ،الرئيسققية ،ويحققوز تكنيكققاً أكققثر حداثققة واتقانققاً من
الفروع الخرى .وتسود في مؤسسات هذا القطاع العلقات النتاجية الشاتراكية ،أي
علقات التعاون الرفاقي والمساعدة المتبادلققة .وكققان نصققيب القطقاع الشاقتراكي في
التحققاد السققوفييتي بين عققامي  %38.5 ،1924 – 1923من مجمققوع منتققوج
القتصاد الوطني.
اما القطاع السلعي الصغير فيشمل اقتصقاد صقغار المنتجين في المدينقة والريقف،
من فلحين وحرفيين وعاملين في البيوت .ويقوم انتاج هؤلء على الملكية الخاصققة،
وعلى العمل الشخصي .ففي العديد من الدولا الققتي سققارت في الطريققق الشاققتراكية،
شامل القطاع السلعي الصغير ،في بدء المرحلة النتقالية ،غالبية السكان ،ولعب دوراً
هاماً في القتصاد الوطني .وهكذا ففي التحاد السوفييتي بلغت حصة القطاع السلعي
الصققغير ،في عققامي  %51 ،1924 – 1923من مجمققوع منتققوج القتصققاد
الوطني.
وأمققا القطققاع الرأسققمالي الخققاص فيتققألف من مؤسسققات البرجوازيققة القائمققة في
المدينة والريف .لقد تمثققل ،في المدينققة ،بمؤسسققات الصققناعة والتجققارة الخاصققتين،
وفي الريف ،باسققتثمارات الكققولك .ان السققتثمارة الكولكيققة الواسققعة النتشققار في
القطاع الرأسمالي ،في المرحلة النتقالية ،هي النموذج المثقل لهقذا القطقاع .وتعتمقد
دولة ديكتاتورية البروليتاريا ،في هذا القطاع ،الى انتهاج سياسة تحديققد وتضققييق لققه
في البداءة ،ومن ثم سياسققة التصققفية التامققة لققه .ففي التحققاد السققوفييتي لم يكن دور
قطاع الرأسمالية الخاصة ،في القتصاد الوطني ،كبيراً عند بققدء المرحلققة النتقاليققة.

فقد بلغ نصيبه بين عامي  %8.9 ،1924 – 1923من مجموع منتوج القتصاد
الوطني .وفضق ً
ل عن هقذه القطاعقات الرئيسقية يمكن ان توجقد في اقتصقاد المرحلقة
النتقالية ،قطاعات اخرى ايضاً ،كالقطاع البطريركي والقطاع الحكومي الرأسمالي.
يضم القطاع الولا ،بصورة رئيسية ،الستثمارات الفلحية الطبيعيققة الققتي ل ترتبققط
بالسققوق اطلقققاً أو تكققاد ل ترتبققط به .ويشققاهد هققذا القطققاع في الققدولا الققتي كققان
اقتصادها قبل الثورة يشمل اشاكا ً
ل اقتصقادية سقابقة للرأسقمالية ،الى جقانب الشاقكالا
الرأسمالية المسيطرة ،كما كان عليه المر في روسيا ،مث ً
ل ،وفي القدولا القتي انتقلت
الى الشاتراكية ،متخطية مرحلة التطور الرأسمالية )كمنغوليا مث ً
ل(.
إن دور القطاع البطريركي في القتصاد ،كقاعققدة ،ليس ذا أثققر هققام .ففي التحققاد
السققوفييتي كققان نصققيب هققذا القطققاع بين عققامي  %0.6 ،1924 – 1923من
مجموع منتوج القتصاد الوطني.
وأما القطاع الرأسمالي الحكومي فيشمل ،قبل كل شايء ،المتيازات ،والمؤسسققات
التي تؤجرها الدولة ،وكذلك المؤسسات الحكومية – الخاصة المشتركة.
وليست الرأسمالية الحكومية ،في ظل ديكتاتورية البروليتاريقا ،إل نموذجقاً خاصقاً
من الرأسقققمالية الحكومية .فتأ َحققق دّد طبيعتهقققا الخاصقققة ،في المرحلقققة النتقاليقققة من
الرأسمالية الى الشاتراكية ،بنوعية علقققات الملكيققة فيها .هققذه الرأسققمالية تنشققأ ،في
ظل ديكتاتورية البروليتاريا ،عن الجمع بين الملكية الشققعبية )حكومية( وبين الملكيققة
الرأسققمالية الخاصة .وهي تخققدم أهققداف بنققاء الشاققتراكية تحت إشاققراف الحكومققة
البروليتارية ومشاركتها.
لم تتطور الرأسمالية الحكومية في اقتصاد التحاد السوفييتي تطوراً هاماً .لقد كان
نصيبها ،بين عامي  ،1924 – 1923من مجموع منتجات الوطن ل يعدو .%1
أما في المانيا الديموقراطية فقد حظيت الرأسمالية الحكومية بانتشقار هقام ،وكقذلك
كان شاأنها في بعض بلدان الديموقراطية الشعبية الخرى.
بيد أن وجود أنواع مختلفة من القطاعات القتصقادية الجتماعيقة ل يعقني اطلققاً
أن اقتصاد المرحلة النتقالية إنمقا يتبقدى تحت شاقكل فقروع ل رابطقة فيمقا بينها .إن

بين القطاعات القتصقادية صقلة وثيققة تشقترطها وحقدة عمليقة تجديقد النتقاج ،كمقا
يحدث بينها تبادلا متواصل للنشاط القتصادي عن طريق العلقات النقدية السلعية.
وتنحصر مهمة السياسة القتصققادية لدولققة ديكتاتوريققة البروليتاريققا ،في المرحلققة
النتقالية ،في اتخاذ مختلف التقدابير لتطقوير القطقاع الشاقتراكي ،والحقد من القطقاع
الرأسمالي ،أو ً
ل ،ثم تصقفيته كليقاً ،وتحويقل اقتصقاد القطقاع السقلعي الصقغير 11الى
اقتصاد ذي شاكل اشاتراكي ،وتأميم سيطرة القطاع الشاتراكي سيطرة ل منازع فيها،
ووضع أساس الشاتراكية.

بنية المجتمع الطبقية في المرحلة الناتقالية
تتوافققق القطاعققات القتصققادية الرئيسققية ،في المرحلققة النتقاليققة ،مققع القققوى
الجتماعيققة الساسققية :مققع الطبقققة العاملققة وطبقققة الفلحين الصققغيرة والمتوسققطة،
ل جققذرياً
وطبقققة البرجوازية .وتتبققدلا أوضققاع الطبقققات في المرحلققة النتقاليققة تبققد ً
بالنسبة الى أوضاعها في ظروف الرأسمالية.
فالطبقة العاملة القتي كقانت أمسقتث َم َرة أم َ
ضقط َهدَة في ظقل الرأسقمالية محرومقة من
وسائل النتاج ،تصقبح ،في المرحلقة النتقاليقة ،الطبققة السقائدة .فهي تمسقك بأيقديها
السلطة السياسية ،وتحوز أهم وسائل النتقاج ،وتققود طبققة الفلحين العاملقة ،وتبقني
معها المجتمع الشاتراكي الجديد ،محطمة مقاومة ال أمستثمِرين.
كما تتبدلا اوضاع طبقة الفلحين أيضاً .فتأ َح ِرر الشاتراكية الفلحين من الستثمار
الرأسمالي القطاعي .انهم ينققالون من الحكومققة البروليتاريققة الرض ،والمسققاعدات
الماديققة المختلفة .ويحققدث اتسققاع في دائققرة الفئققات المتوسققطة في الريف .ان الفلح
المتوسط يصبح الوجه الرئيسقي في القتصقاد القزراعي .وتجتذبقه الدولقة باسقتمرار
الى النضالا في سبيل تحويل الريف اشاتراكياً.
وتحققدث تبققدلت كثققيرة ايضقاً في اوضققاع البرجوازية .فتققنزع السققلطة السياسققية
منها ،وكذلك ملكية الرض ،والمصانع ،والمعامل ،وكميات رئيسية من الرأسمالا.
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ان البروليتاريا ،اذ تحرم البرجوازية من السلطة السياسية ،تنحيهققا ،تققدريجياً ،عن
الحياة القتصادية أيضاً .إل أن البرجوازية ،في المراحل الولى ،ما تزالا تحوز قوة
قض عليققه بعققد كلي قاً .ول
هامة .فققاذا كققان جبروتهققا القتصققادي قققد تحطم فهققو لم يأ َ
تسقتطيع البرجوازيقة القبقولا بأوضقاعها الجديقدة .فتققوم بمحقاولت متكقررة لعقادة
سيطرتها السابقة .وتقاوم التحويلت الثورية التي تجريها ديكتاتورية البروليتاريا .ان
قوة البرجوازية تستقر في الموارد النقدية والمادية التي تتوفر لديها ،وفي دعمهققا من
قبل الرأسقمالا العقالمي ،وفي تقاليقد ادارة القتصقاد .كمقا يقدعم البرجوازيقة النتقاج
السلعي الصغير الذي يعتبر التربة المغذية للرأسمالية.12

التناقاضات والنضال الطبقي في المرحلة الناتقالية
إن خاصققة القتصققاد والبنيققة الطبقيققة في المرحلققة النتقاليققة من الرأسققمالية الى
الشاققتراكية هي السققاس الموضققوعي لوجققود نققوعين من التناقضققات :التناقضققات
الصدامية والتناقضات اللصدامية .والتناقض الساسي في هذه المرحلة هو التناقض
بين الشاققتراكية الناشاققئة ،والققتي مققا تققزالا ضققعيفة في مراحلهققا الولى ،والققتي هي
دعامة المستقبل ،وبين الرأسمالية المطاح بها ،ولكنها ما تزالا في البداءة قوية.
هذا التناقض ذو طابع صدامي ويتبدى في النضالا بين الطبققة العاملقة والجمقاهير
الرئيسقية من طبققة الفلحين ،من ناحيقة ،وبين البرجوازيقة ،من ناحيقة اخقرى .هقذا
النضققالا بين القققوتين المتصققارعتين يحتققدم في جميققع نققواحي الحيققاة الجتماعيققة
والقتصادية وفق مبدأ »من الغالب«.
والى جانب ذلك توجد ،في المرحلة النتقالية ،تناقضات غير صقدامية ،كالتنقاقض
بين اكثر اشاكالا السلطة السياسية طليعية ،سلطة الشغيلة بقيادة الطبقققة العاملققة ،وبين
القاعدة القتصادية التكنيكية المتخلفة ،وكالتناقض بين العلقات النتاجية الشاققتراكية
وبين القققوى النتاجيققة الجتماعيققة الققتي لم تتطققور تطققوراً كافي قاً في بعض فققروع

 - 12راجع الهامش رقم ) - .(6ملحظة الصوت الشيوعي.

القتصاد الوطني .هذا التناقض يسم ،الى هذا الحد أو ذاك ،اقتصاد المرحلة النتقالية
في معظم البلدان البانية للشاتراكية.
وهنققاك تنققاقض أيض قاً بين الصققناعة الشاققتراكية الضققخمة المجمعققة على اسققاس
الملكية الجتماعية وبين القتصاد الفلحي القائم على الملكية الصغيرة .هذا التناقض
يجد تعبيره في أن الصناعة الشاتراكية تتطقور حسقب مبقدأ تجديقد النتقاج الموسقع،
ممققا يققؤدي الى توطيققد مواقققع الشاققتراكية .في حين أن القتصققاد الفلحي السققلعي
الصغير الخاص ل يستطيع دائماً حتى القيام بتجديد النتاج البسقيط ،وهقو أمقر ل بقد
له من أن يؤثر تأثيراً سلبياً على عملية توطيد الشاتراكية.
إن التناقض الساسي في المرحلقة النتقاليقة ،التنقاقض بين الرأسقمالية القتي تلفقظ
أنفاسققها وبين الشاققتراكية المتناميققة ،يتبققدى في نضققالا طبقي ضققار ،يسققتعر بين
البروليتاريققا وبين البرجوازيققة والعناصققر الققتي تققدعمها ،وذلققك نتيجققة لتعققارض
مصققالحها تعارض قاً جققذرياً .وتتعلققق نتيجققة النضققالا الطبقي بالطبقققة الققتي تسققتطيع
اسققتجلب طبقققة الفلحين الى جانبهققا بسققبب طبيعققة هققذه الطبقققة المزدوجة :فهم
كفلحين شاغيلة ينجذبون الى البروليتاريا ،وكملكين ينجذبون الى البرجوازية.
إن سياسة الحكومة الشاتراكية الصائبة القائمققة على توطيققد اتحققاد الطبقققة العاملققة
والفلحين ،يتيح للطبققة العاملقة أن تجتقذب الفلحين الشقغيلة اليها .وهقو أمقر يضقع
نهاية للصراع بين الشاتراكية والرأسمالية في صالح الولى.
ويمكن أن تكقون حقدّة النضقالا الطبقي في فقترة بنقاء الشاقتراكية متباينة .فهي في
بعض المراحل ،وتبعاً لحالقة البنقاء الشاقتراكي الداخليقة والخارجيقة ،يمكن ان تشقتد
كثيراً ،وأن تأخذ أعنف الشاكالا لتبلغ الحرب الهلية.

 - :4برناامج لينين لبناء الشاتراكية وتنفيذه
برناامج لينين لبناء الشاتراكية والسياسة القاتصادية في المرحلة الناتقالية
ِرة القتصقققادية واقامقققة ديكتاتوريقققة
ليسقققت تصقققفية سقققيطرة الطبققققات ال أمسقققتثم َ
البروليتاريا ،وانتهاج التحقويلت الثوريقة في المجقالا القتصقادي الجتمقاعي ،غقير
المرحلققة الولى من مراحققل الثققورة الشاققتراكية .هققذه التحققويلت تعققد الشققروط
القتصادية والسياسية لبناء الشاتراكية بشكل مخطط.
كققان ليققنين أولا من وضققع منهققاج تحويققل المجتمققع تحققوي ً
ل جققذرياً ،منهققاج بنققاء
الشاتراكية .هذا المنهاج كان يتطلب خلق السقاس التكقنيكي المقادي للشاقتراكية عن
طريق تصنيع الوطن ،وتحويل القتصاد الزراعي اشاتراكياً ،وتنفيذ الثورة الثقافية.
وقد وضع الحزب الشيوعي ،بقيادة لينين ،السياسقة القتصقادية العلميقة باعتبارهقا
مجموعة التدابير التي تصقدرها الحكومقة البروليتاريقا ،والموجهقة نحقو تنفيقذ البنقاء
الشاتراكي .كانت السياسة القتصادية للمرحلة النتقالية التعبير الحسي عن البرنامج
اللينيني لبناء الشاتراكية.
لقد بدأت بعض سمات هذه السياسة تدخل الحياة العمليقة منقذ الشاقهر الولى لقيقام
السلطة السوفييتية .فاتخذت الحكومة عدداً من التدابير لتنظيم الحياة القتصادية .هققذه
التدابير شاملت تنظيم الحسابات العامة ،ورقابقة انتقاج المنتجققات وتوزيعهقا ،وتوجيقه
الشعب ،بمختلف الطرق ،نحو زيادة إنتاجيقة العمقل ،ومعالجقة أغقنى مقوارد القوطن
الطبيعيققة واسققتخدامها اسققتخداماً عقلني قاً ،وخلققق النضققباط الشاققتراكي وتوطيققده،
وتنظيم العمل ،وتطوير المباراة الشاتراكية ،واعتمقاد الحقافز المقادي في العمقل )أي
التنظيم الصقققحيح لجقققور العمقققل في المؤسسقققات الحكوميقققة  ...الخ( ،واسقققتخدام
تو ّجه من اجققل التغلب
الخصققائيين الققبرجوازيين … وغققير ذلققك( .هققذه التققدابير لم َ
على الخققراب النققاجم عن الحققرب المبرياليققة وعلى الدارة البرجوازيققة للقتصققاد
فحسب ،بل ومن أجل خلق المقدمات الساسية الضققرورية لبنققاء القتصققاد الوطققني.
وفي سبيل هذا الهدف نظمت الحكومة السقوفييتية تبقادلا السقلع بين المدينقة والقريقة.

ِح بالتجارة الخاصقة تحت رقابققة الهيئققات الغذائيققة المحليققة .واتخققذت ،في سقبيل
أ
فسم َ
اعادة بناء القوى المنتجة ،بصورة سريعة ،بالضافة إلى تطوير الشاكالا الشاقتراكية
للقتصاد وتوطيدها ،اتخقذت التقدابير المتعلققة باسقتخدام مختلقف أشاقكالا الرأسقمالية
الحكومية في البناء القتصادي.
إل أن الحرب الهلية التي اندلعت ،والخقراب القتصقادي ،خلققا ضقرورة انتهقاج
مؤقت لسياسة شايوعية الحرب .وققد لأجيء ،في مرحلقة شاقيوعية الحقرب ،الى تقأميم
الصناعة والتجارة كلها ،والى اعتمقاد نظقام اقتسقام المقواد الغذائيقة القذي كقان يعقني
مصادرة الفائض لدى الفلحين من المواد الغذائية من اجل تموين الجيش والمدن.
وققد أتقاحت سياسقة شاقيوعية الحقرب ،في ظقروف الحقرب الهليقة ،تحطيم ققوى
الثورة المضادة في الداخل ،وإفشالا التدخل الجنبي .إنهقا سقهلت توطيقد ديكتاتوريقة
البروليتاريا .بيد أن سياسة شايوعية الحرب ،شاأنها شاأن نظام التوزيع العيني لمختلف
أنواع المنتجات )سواء ما كان منهقا للنتقاج أو للسقتهلك الشقعبي( ،لم تكن لتتلءم
ومهمات البروليتاريا ،القتصادية السلمية .لقد فرضتها الحرب والدمار.
وبعد انتهاء الحرب الهلية ،في ربيع عام  ،1924انتقلت الحكومة السوفييتية الى
انتهاج سياسة اقتصادية تتوافق ومهمات البناء السلمي للمجتمع الجديد.
هذه السياسقة الجديقدة ،أد ِعيَت ،تمقيزاً لهقا عن سياسقة شاقيوعية الحقرب ،بالسياسقة
القتصادية الجديقدة »نيب« .13وفي بقدء النتققالا الى تنفيقذ »القنيب« تنفيقذاً كقام ً
ل،
حلت الضرائب الغذائية محل نظام اقتسقام المقواد الغذائية .فكقانت الضقريبة الغذائيقة
دون ما يؤخذ من اقتسام المواد الغذائية .فكانت الضقريبة الغذائيقة دون مقا يؤخقذ من
اقتسقام المقواد الغذائية .كقان كقل مقا تبقى لقدى الفلح من منتقوج عملقه ،بعقد تسقليم
الضريبة الغذائية ،يدخل في نطاق تصققرفه .فكقان الفلح يسقتطيع التصققرف بققالمواد
الغذائية الفائضة لديه بكل حرية .كان هدف هذه السياسة القتصققادية تنظيم الصققلت
القتصادية الجديدة بين الصناعة الشاققتراكية وبين السققتثمارة الفلحيققة ،بين الطبقققة
العاملققة وبين طبقققة الفلحين ،هققذه الصققلت القائمققة على اعتمققاد العلقققات النقديققة
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السققلعية اعتمققاداً واسققعاً ،وعلى سققد حاجققات الفلحين ،باعتبققارهم منتجين سققلعيين
صغاراً ،عن طريق تبادلا فائض منتجاتهم لقاء المنتجات الصناعية.
وهو أمر بعث لدى الفلح اهتماماً مادياً بزيادة انتققاج المنتجققات الزراعية .وبققدون
ذلك لم يكن بالمكان توطيد تحقالف الطبققة العاملقة مقع طبققة الفلحين .بيقد أنقه ل ّمقا
كانت السلع المتوفرة لدى الحكومة آنذاك قليلة ،فان سد حاجات الفلحين القتصققادية
سداً كام ً
ل ،الى هقذا الحقد أو ذاك ،لم يَبق أد ممكنقاً من غقير تقأمين حريقة التجقارة )في
الحدود التي تعينها الحكومة البروليتارية( ،وهي التي كققانت تعققني إحيققاء الرأسققمالية
إحياء ملموساً بفضل ظهور تجار المنتجات الزراعية وأرباب العمل الرأسماليين.
بيد أن إحياء العناصر الرأسمالية إحيا ًء محغغدودًا جقرى في ظقل المحافظغغة التامغغة
على دور القطغغاع الشاغغتراكي ،القيغغادي .14كققانت الحكومققة السققوفييتية ،بممارسققتها
الشاراف على التجارة ،تناضل بحقزم ضقد محقاولت التجقار الخاصقين الفلت من
هذه الرقابة ،مطورة التجارة الحكومية بكل الوسائل.
كانت »القنيب« تعقني تطقوير العلققات النقديقة السقلعية ل بين مختلقف قطاعقات
القتصققاد النتقققالي فحسققب ،بققل وداخققل القطققاع الشاققتراكي من القتصققاد الوطققني
ايض قاً .وقققد انتقققل العمققالا والمسققتخدمون في المؤسسققات والمنشققآت الحكوميققة من
التمقوين العيقني الى الجقرة النقدية .واغتنت التجغارة الحكوميغة والتعاونايغة بالسغلع
الستهلكية .15واتسعت منظومة المصارف اتساعاً كبيراً .وتوطد سققعر الروبققل عن
طريق الصلح النقدي .وأصبحت المؤسسات الحكومية تطبق الحساب القتصادي.
هكقققذا كقققانت السياسقققة القتصقققادية الجديقققدة تهقققدف الى التغلب على الخقققراب
القتصققادي والى اقامققة تحققالف اقتصققادي بين المدينققة والقريققة ،وخلققق الظققروف
المؤديققة الى تطققوير الصققناعة الضققخمة ،وتوطيققد اتحققاد الطبقققة العاملققة والفلحين،
 - 14وهذا عكس ما تفعله الحزاب التحريفية في الصين وفييتنققام ولووس وكوبققا .في حين ان
حزب العمل الكوري الشمالي يلتزم هذا المبدأ بصورة صارمة جداً .إن هذا احد الحدود الفاصققلة
بين الثورية والصلحية ،بين الماركسية اللينينية والتحريفية ،بين الشيوعية الحقيقيققة والشققيوعية
المزيفة .التوكيد بالخط العريض مع الخققط السققفلي من الناسققخ اللكققتروني - .ملحظققة الصققوت
الشيوعي.
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وإيجاد أساس للقتصاد الشاتراكي ،وتنحيقة العناصقر الرأسقمالية وتصقفيتها ،وظفقر
الشاتراكية.
وقققد أتققاح تنفيققذ »الققنيب« اعققادة بنققاء مققا حطمتققه الحققرب الهليققة والتققدخل من
القتصاد الوطني .فقد بلغت مقادير منتجات الصناعة الضخمة ،حوالي عام ،1926
مستوى ما قبل الحقرب تقريبقاً ،في حين فاقتقه مققادير منتجقات القتصقاد القزراعي.
واحتلت التجققارة الحكوميققة والتعاونيققة مركققزاً قياديققاً ،ل سققيما في تجققارة الجملة.
واحتلت التجققارة الحكوميققة والتعاونيققة مركققزاً قياديققاً ،ل سققيما في تجققارة الجملة.
ونتيجة لذلك فقد تهيأت الظروف ليجاد الساس التكنيكي المادي للشاتراكية ،والقيام
بالحلقات الخرى من برنامج بناء الشاتراكية اللينيني.
كانت المبادىء الساسية للسياسة القتصقادية القتي انتهجت في القوطن السقوفييتي
في المرحلة النتقالية ،تتمتع بأهمية عالمية .وهذه المبادىء تسم البلدان الخرى التي
تسققير في طريققق الشاققتراكية .وفي الققوقت ذاتققه ،تتمتققع الشاققكالا الحسققية للسياسققة
القتصادية المطبقة في المرحلة النتقالية في مختلف البلدان ،بخصققائص ناجمققة عن
شاققروط تطققور هققذه البلققدان تاريخي قاً .وتققؤثر الظققروف الدوليققة تققأثيراً كبققيراً على
خصققائص السياسققة القتصققادية هققذه أو تلك .فققاذا كققانت سياسققة المرحلققة النتقاليققة
القتصادية ،في التحاد السقوفييتي ،ققد نأفّ َذت في ظقروف الحصقار الرأسقمالي ،فقان
بلداناً اخقرى تنتهج هقذه السياسقة في ظقروف اكقثر ملءمة .انهقا تسقتفيد من تجربقة
التحاد السوفييتي ،وقدرته القتصادية ،ومن مساعدة البلقدان الخقرى من المنظومقة
الشاتراكية العالمية.

خلق الساس المادي التكنيكي للشاتراكية
ان اسلوب النتقاج الشقيوعي ،شاقأنه شاقأن كقل اسقلوب إنتقاج آخقر ،يتطلب أساسقاً
تكنيكقاً ماديقاً يتلءم مقع طبيعته .وكقان خلقق هقذا السقاس يحتقل المكانقة الولى في
برنامج بناء الشاتراكية اللينيني .والمقصققود بالسقاس المققادي التكققنيكي لي مجتمققع
كان هقو هقذا الجهقاز التكقنيكي النتقاجي المسقتخدم في انتقاج الخقيرات المادية .هقذا

الساس يتسم بمستوى معين من تطور العوامل المادية في القوى النتاجية ،وخاصققة
بمستوى تطور أدوات العمل.
إن أي اسلوب إنتاج اكثر تقدمية من سابقه يَ َ
نشأ ويأمضققي اولا مرحلققة من مراحققل
تكوينققه على السققاس المققادي المققوروث عن الماضي .وهققو ل يجققد مققا يلئمققه من
أساس مادي إل في مسيرة تطوره التدريجي.
بيد أن من المهم أن نعرف أيضاً أن كل نظام اجتماعي جديد ل تتقوفر لديقه جميقع
قؤ ّمن ظفققره الكامققل على النظققام القققديم إل على
المكانيققات لتطققوره الصققاعد ،ول يق َ
أساسه التكنيكي المادي الخقاص .وعلى مسقتوى السقاس التكقنيكي المقادي للمجتمقع
يؤ ّمنا إنتاجية عمقل اجتمقاعي أعظم من النتاجيقة في
الجديد ،وعلى طابع تنظيمه أن َ
المجتمع القديم.
تكون الساس التكققنيكي المققادي للشققيوعية مرحلققتين :ففي المرحلققة
وتجتاز عملية ّ
النتقالية تنشأ القاعدة التكنيكية المادية للشاتراكية ،كما تنشأ على هذا الساس ،ولدى
النتقالا من الشاتراكية الى الشيوعية ،القاعدة المادية التكنيكية للشيوعية.
إن اساس الشاتراكية المادي هو النتقاج اللي الحقديث الضقخم ،السقائد في جميقع
فققروع القتصققاد الوطققني .ومن المعلققوم أن الرأسققمالية قققد وضققعت أسققاس تطققور
الصناعة الليقة الضقخمة ،ودفعتهقا في عقدد من البلقدان ،الى بلقوغ مسقتواها الرفيقع
وتحسققينها التكققنيكي .ومققع ذلققك فقققد بققدت هققذه الرأسققمالية عققاجزة عن إدخققالا هققذه
الصناعة الى جميع فروع القتصاد نتيجة العقبات التي تضعها الملكية الخاصقة أمقام
تطور النتاج الجتماعي .إن الرأسمالية عاجزة عن أن تطققور النتققاج من أجققل سققد
حاجات الشعب .فمهما كان النتاج اللي رفيع التطور ،في ظروف الرأسمالية ،فهققو
ل يستطيع أن يكون قاعدة الشاتراكية التكنيكية المادية الجاهزة.
وخلق مثل هذه القاعدة للشاتراكية إنما هو المهمة القتصادية للشغيلة في المرحلة
النتقالية من الرأسمالية الى الشاتراكية .وهو أمر ينجم ،من جهة ،عن الدور الحاسم
الذي يلعبه النتاج المادي في تطور المجتمع .كما ينجم ،من ناحية ثانية ،عن أن سققد

قالا من تطققور
حاجات الشغيلة المتنامية باستمرار غير ممكن إل عند توفر مستوى عق ٍ
القوى المنتجة.
ويبدو بناء قاعدة الشاتراكية المادية التكنيكية ،الى هذا الحد أو ذاك ،المهمة العامة
التي تقع على عاتق جميع البلدان السائرة في طريق الشاتراكية .ثم إن حجم العمالا
ليس واحداً في مختلف البلدان .وهو أمر يتعلق بمستوى تطورها القتصادي.
ففي البلققدان الزراعيققة يتطلب المققر خلق قاً جديققداً ،أو قريب قاً من الجديققد ،للفققروع
الساسية الحيوية في الصناعة .وفي البلدان التي بقدت الصقناعة فيهقا متطقورة تنشقأ
ضرورة لجراء تحويل جذري في بنية النتاج الجتماعي ،ولتصفية توزيققع النتققاج
اللعقلني … الخ .لهذا فان شاروط خلق القاعدة التكنيكية المادية للشاتراكية ليسققت
واحدة في مختلف البلدان.
أما طريق خلق القاعدة التكنيكية المادية للشاتراكية فهو التصقنيع الشاقتراكي .إنقه
يعني تطوير الصناعة ،والثقيلة منها ،قبل كل شايء ،كما يعقني اعقادة بنقاء القتصقاد
الوطني كله على أساس التكنيقك اللي الطليعي في المرحلقة النتقاليقة ،وهمقا أمقران
يتطققوران في ظققل سققيادة الملكيققة الجتماعيققة على وسققائل النتققاج من أجققل زيققادة
رفاهية الشغيلة.
ان التصنيع الشاتراكي يؤدي الى اجراء هذا التغيققير في بنيققة النتققاج الجتمققاعي
الذي يجعل الصناعة الثقيلة ،ول سيما صناعة اللت منها ،تلعب الققدور القيققادي في
اقتصاد الوطن .إن الصناعة الضخمة هي الساس الذي تقوم عليه اعادة تزويد جميع
فروع القتصاد الوطني بقالتجهيزات التكنيكيقة ،وهي السقاس في توطيقد السقتقللا
القتصادي التكنيكي وقوة الدفاع عن الوطن.
لقد تميز التصنيع الشاتراكي في التحاد السوفييتي ،قبل كل شايء ،بسرعة تطوير
الصناعة الثقيلة ،ول سيما انتاج اللت والتجهيزات.
وهو أمر نجمت ضرورته عن أن التحاد السوفييتي كقان بلقداً متخلفقاً في الميقدان
القتصادي التكنيكي .لقد كان اقتصاده اقتصاداً فلحياً صغيراً .لهذا كان ينطوي على
أساس اقتصادي متين لنبعاث الرأسمالية .كمقا أن الدولقة السقوفييتية َو َقجدَت نفسقها في

حصلار فرضلته اللدول الرأسلمالية وهي اللتي كلانت تميلل الى القضلاء على الدوللة
السوفييتية أو الى إضعافها على القأل.
كل هذا فرض الحاجة الى تلأمين وتليرات سلريعة في التصلنيع الشالتراكي مكنت
لها أفضلليات النظلام الشالتراكي في القأتصلاد .فقلد أتلاح هلذا النظلام تحريلك جميلع
مصادر الوطن وتوجيهها نحو التطوير السريع للصناعة الثقيلة.
كلانت الملوارد الساسلية للملوال اللتي اقأتضلاها التصلنيع الشالتراكي تتلأتى عن
مداخيل الصلناعة الشالتراكية ،وملداخيل القأتصلاد اللزراعي وعن التجلارة الداخليلة
والخارجية ،وعن الجهاز المصرفي .لقد أعطت هلذه المصلادر مليلارات اللروبلت.
وهللو أمللر أتللاح توظيللف اسللتثمارات أساسللية ضللخمة في الصللناعة ،وفي الصللناعة
الثقيلة خاصة.
لقللد رافقت تنفيللذ التصللنيع الشاللتراكي صللعوبات ل توصف .فكللان على شاللغيلة
الوطن السوفييتي ل التغلب على التخلف التكلنيكي القأتصلادي المريلع ،فحسلب ،بلل
وتصفية الدمار الناجم عن الحرب .لقد سببت الحرب المبرياليللة والهليللة خسللارات
مريعة للدولة السوفييتية الفتية.
هذا وقأد نُفّ َذ التصنيع الشاتراكي ايضاً في ظروف من العزلة الدولية .كللان الللوطن
ض عليله في الزمنلة الولى حصلار
لر َ
السلوفييتي في وضلع القلعلة المحاصلرة ،وفُ ِ
اقأتصادي.
لقد أُعلِنَت خطة تصنيع التحاد السوفييتي في مؤتمر الحزب الرابع عشر في عللام
 .1925وتمكن الشعب السوفييتي ،خلل فترة تاريخية قأصيرة ) 15 – 12سنة(،
ل من تصفية ما ورثه عن الرأسمالية من تخلف اقأتصادي تكلنيكي فحسلب ،بلل ومن
تحويل الوطن الى دولة صناعية جبارة.
نش لئَت في الخطللط الخمسللية السللابقة للحللرب فللروع جديللدة في الصللناعة:
لقللد أُ ِ
كصللناعة الجللرارات ،والسلليارات ،وصللناعة اللت ،والطللائرات … الخ .وإزداد
نصيب الصناعة في منتوج القأتصاد الوطني الجمالي زيادة جوهرية.

ونظققراً للفضققلية الققتي نالهققا تطققوير الصققناعة الثقيلققة تغققيرت البنيققة القطاعيققة
للصناعة .فازداد نصيب انتاج وسائل النتاج )الفرع الولا( في المنتجات الصققناعية
من  %33.3في عام  ،1913إلى  %61.2في عام .1940
ففي نهاية الخطة الخمسية الثانية ) (1937احتل الققوطن السققوفييتي ،بالنسققبة الى
حجم المنتجات الصناعية ،المنزلة الولى في اوروبا ،والثانية في العالم.
وكقان لتنفيقذ التصقنيع في البلد السقوفييتية ،في مثقل هقذا القزمن القصقير ،أهميقة
اجتماعية وسياسية كبيرة .فجقاء في موضقوعات لجنقة الحقزب الشقيوعي السقوفييتي
المركزية عن »السنوات الخمسين من عمر ثورة اوكتققوبر الشاققتراكية العظمى« أن
الثورة المذكورة انشأت القاعدة المادية الضرورية لتوطيد استقللا الوطن السققوفييتي
القتصادي ،ولعادة بناء جميع فروع القتصاد الوطقني تكنيكيقاً ،ولقامققة القتصققاد
الزراعي على اساس اشاتراكي جديد .لقد ّ
وط َد التصنيع دعائم الملكية الجتماعيققة في
قطاعقات القتصقاد الحاسقمة ،وأ ّم َن تنحيقة العناصقر الرأسقمالية في المدينقةَ ،
قر
وظفَ َ
القطققاع القطققاع الشاققتراكي في الصقناعة ،ونمققو الطبققة العاملققة ،كمققا سققهل توطيققد
دورها القيادي في المجتمع ،وتدعيم قدرة الوطن الدفاعية والقتصادية.
ومن خللا عملية التصنيع الشاتراكي حدث تققارب في مسقتويات تطقوير منقاطق
الققوطن الققتي كققانت متققأخرة في المجققالا القتصققادي والثقققافي .وقققد أنشققأت شاققعوب
التحققاد السققوفييتي المتعققددة القوميققات في بلققدانها ،اسققتناداً الى المسققاعدة الخويققة
المتبادلة ،صناعة حديثة ،وملكات وطنية لطبقتها وفئتهقا المثقفقة ،كمقا طقورت هقذه
الشعوب ثقافتها القومية ،شاك ً
ل ،والشاتراكية ،جوهراً.
وكققانت للتصققنيع الشاققتراكي المنفققذ في التحققاد السققوفييتي أهميققة دوليققة عظمى.
فتحويل الوطن المتأخر ،سابقًا ،الى دولة صناعية جبارة ،في فترة زمنيغغة سغغريعة،
أثبت الميزة التي ل جدال فيها والتي يتمتع بها النظام القاتصادي الشاتراكي.16
هذه التجربة التي قام بها التحاد السققوفييتي في مجققالا التصققنيع اسققتخدمتها بلققدان
اخرى سقائرة في طريقق الشاقتراكية ،اسقتخداماً خلققاً .لققد ققام شاقغيلة هقذه البلقدان
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بالتصققنيع الشاققتراكي في ظققروف تاريخيققة اكققثر ملءمققة من ظققروف التحققاد
السوفييتي ذاته .فاعتمقد هقؤلء الشقغيلة على المسقاعدة الشقاملة القتي ققدمها التحقاد
السوفييتي وبلدان المنظومة الشاتراكية العالمية ،المتطورة صناعياً .وهو أمققر سققاعد
على تخفيف اضطراب خطط التطوير الصناعي ،وسرع عملية التصقنيع الشاقتراكي
وسهلها .كما أتاح نمو تقسيم العمل الشاققتراكي لهققذه الخطققط أولا مققا اتققاح ،ان تعقير
انتباهاً ِليجاد وتطوير تلك الفروع الصناعية التي تتوفر لها في الوطن المعين أفضل
الشروط )من موارد مواد اولية ،وملكات … الخ(.
لقققد تمت عمليققة التصققنيع الشاققتراكي ،في الققوقت الحاضققر ،أو أشاققرفت على
النتهاء ،في معظم البلدان الشاتراكية .فالبلدان التي كقانت ذات اقتصقاد زراعي ،في
الماضي ،اصبحت الن بلداً صناعية زراعية.
إن التصنيع الشاتراكي يخلق المقدمات المادية لتنفيذ الحلقة الثانية من برنامج بناء
الشاتراكية اللينيني ،حلقة تحويل القتصاد الزراعي تحوي ً
ل اشاتراكياً تدريجياً.

التحويل الشاتراكي للقاتصاد الزراعي
يتطلب انتصار الشاتراكية سيطرة الملكية الشاتراكية الجتماعية ل في الصناعة،
والنققل ،والتجقارة ،فحسقب ،بقل وفي القتصقاد القزراعي أيضقاً .17إن تعميم وسقائل
النتاج في القتصاد الزراعي ،في المرحلة النتقاليقة الى الشاقتراكية ،هقو ضقرورة
موضوعية شاأنها شاأن ضرورة تعميمها في الفروع الخرى من القتصاد الوطني.
فليس بالمكققان إقامققة الصققناعة على أسققاس اشاققتراكي في الققوقت الققذي تسققيطر
الملكيقققة الخاصقققة على القتصقققاد القققزراعي .ان وجغغغود مثغغغل هغغغذين الساسغغغين
المتعارضغغغين خلل زمن طويغغغل ل يغغغتيح للقاتصغغغاد كلغغغه أن يتطغغغور في طريغغغق
اشاتراكي.18
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لقد كقان النتققالا باسقتثمارة الفلح الصقغيرة الخاصقة الى الشاقتراكية في القوطن
السققوفييتي مشققروطاً بضققرورة حققل التنققاقض بين الصققناعة الشاققتراكية المتناميققة
بسرعة ،وبين القتصاد السلعي الصغير المتأخر في الزراعة .ففي الوقت الذي كققان
يحققدث تجديققد انتققاج موسققع في الصققناعة الخققذة بققالتطور بوتققيرات سققريعة ،كققان
القتصاد الفلحي الصغير غير قققادر إل على القيققام بتجديققد انتققاج بسققيط .وفي مثققل
هقذه الوضقاع ل يمكن أن تقؤمن لمراكقز العمقل المتطقورة بشقكل عاصقف ،المقواد
الغذائية اللزمة ،وللصناعة ،المواد الولية الزراعية.
ان وجققود الصققناعة الشاققتراكية الضققخمة ،على المققدى الطويققل ،مققع القتصققاد
الزراعي الفلحي الصغير ،يجعل من ميولا الفلحين القائمة على الملكيقة الصقغيرة،
ومن انبعققاث العناصققر الرأسققمالية ،تبعققاً لققذلك ،يجعققل منهققا خطققراً يهققدد البنققاء
الشاتراكي .فكان ل بد من استبدالا ]الستثمارة الفلحيققة الصققغيرة الضققعيفة النتققاج
بالستثمارة الشاتراكية الضخمة[.
لقققد بققرهن مققاركس وانجلققز بصققورة علميققة على المبققادىء الساسققية للنتقققالا
بالستثمارة الفلحية الفرديقة الى طريقق الشاققتراكية ،وهي المبقادىء القتي تتجقاوب
ومصقالح شاقغيلة الريقف ،وتقؤمن ظفقر العلققات الجتماعيقة الجديقدة في القتصقاد
الزراعي .كما أشاارا الى امكانية وضرورة توحيد الفلحين ،طوعياً ،في اسققتثمارات
تعاونية ،بعد انتصار الثورة البروليتارية.
وعندما طور لينين نظرية ماركس وانجلز تطويراً خلقققاً ،وضققع برنامجققاً شاققام ً
ل
لتحويققل القتصققاد الققزراعي ،اشاققتراكياً ،على اسققاس التعاونيققات ،وضققع برنققامج
التعاون.
هققذا البرنققامج اللينيققني التعققاوني طققالب ،أو ً
ل ،باسققتخدام شاققامل لمختلققف أشاققكالا
التعاون عند النتقالا بطبقة الفلحين الى طريق الشاتراكية .يققولا ليقنين بقأن التعاونيقة
تصبح ،في ظروف انتقالا السلطة الى أيدي الطبققة العاملققة ،وانتققالا وسقائل النتقاج
الساسية الى الملكية الجتماعية ،أعظم تفهمقاً وفائقدة ،ولهقذا بالقذات ،تصقبح أققرب

الى التحقيق عن طريق تحويل القتصقاد القزراعي اشاقتراكياً .هقذه التعاونيقة تقؤمن،
على أوفى صورة ،الجمع بين مصلحة الفلح الفردية وبين المصلحة العامة.
كما طالب ،ثانياً ،بقأن يكقون النتققالا بقالفلح من السقتثمارة الفرديقة الى النتقاج
الجماعي ،عن طريق القناع والطوعية.
وحدد ،ثالثاً ،أيضاً أن يكون السير في طريق التعاون متواص ً
ل وتدريجياً ،بد ًء من
أبسط أشاكاله .فالفلح الذي كقان يقدير اقتصقاده ،عقبر العصقور ،بصقورة فرديقة ،ل
يستطيع التقآلف مقع عقادات العمقل الجمقاعي إل تقدريجياً ،مشقاركاً ،في البقداءة ،في
أبسط اشاكالا التعاون وأقربها فهماً منه ،شاكل تعاونيات التموين والبيع والكريققدي ،ثم
الشققكل النتققاجي .إن تطققور أبسققط أشاققكالا التعققاون في مجققالا التمققوين ،والققبيع،
والكريققدي ،بالضققافة الى التجربققة اليجابيققة الققتي حققتهققا ،عمليققاً ،السققتثمارات
ظهقران للفلحين أفضقلية السقتثمار الشاقتراكي الضقخم في
الحكوميقة والتعاونيقة ،يأ ِ
الزراعة ،ويغرسان فيهم عادات الدارة التعاونية في الستثمار.
كمقا طقالب ،رابعقاً ،بقيقادة الطبققة العاملقة لبنقاء الشاقتراكية في الريقف وتققديمها
للفلحين مساعدة مادية ومالية وتنظيمية شااملة .يقولا لينين بان النتقققالا بققالفلح الى
طريققق السققتثمارة الجماعيققة الضققخمة ل يمكن أن يتم عفويققاً من ذاته .إن الطبقققة
العاملة مدعوة الى العمل بكل جد من أجل حل مهمات القتصاد الزراعي الملحة ،ل
عن طريق تطوير العمل التنظيمي والتربوي في الريف ،فحسب ،بل وعن طريق مد
الفلحين ايضاً بوسائل النتاج ،والملكات ،والبذار ،والكريدي … الخ.

كان التحقاد السقوفييتي أولا من حققق تحويقل القتصقاد القزراعي اشاقتراكياً .وققد
أأعلِنَت خطة التحويل التعاوني التدريجي 19فيه في مؤتمر الحزب الخامس عشر ،في
عام .1927
لقققد أدى العمققل الققتربوي والتنظيمي الضققخم الققذي قققام بققه الحققزب الشققيوعي
السققوفييتي الى حققدوث انعطققاف جققذري ،في النصققف الثققاني من عققام  ،1929في
 - 19هنا يجب علينا أن ننبه القارىء الكققريم الى أن مققؤلفي هققذا الكققراس حققاولوا التسققتر على
الخطاء المدمرة التي قامت بها السلطة السوفييتية تحت قيادة ستالين في تنفيققذ تجميققع الزراعققة.
فمن يقرأ ما كتب في هذا الكراس حولا تجميع الزراعة الذي جرى في التحاد السوفييتي يخققرج
بصورة وردية عن ما جرى .لكن الحقيقة التاريخية عكس ذلك تماماً .فاو ً
ل ،تمت عمليققة تجميققع
الزراعة في التحاد السوفييتي بصورة سريعة جدا وليس متدرجة كما يدعي هذا الكراس .فقد تم
القضاء على الستثمارات الفلحية الصغيرة وتصفيتها خللا  10أيام فقط!! وتم نهب الريققاف!!
وكققانت العمليققة – بالضققد ممققا أوصققى ليققنين – قائمققة على العنققف والقمققع وليس على القنققاع
والطواعية!! تسسب كل هذا برد فعل سلبي عند الفلحين .فقققاموا بققذبح مواشاققيهم لكي ل يقومققوا
بتسليمها للدولة ،مما ادى الى مجاعة عظيمققة في التحققاد السققوفييتي!! ورفققع الفلحققون السققلح
ضد الثورة ،فقمعم ستالين بأن أطلق الجيش الحمر السققوفييتي ليسققحقهم بالققدبابات!! فهققدم بققذلك
التحالف العمالي – الفلحي ،الذي يشكل بأعتراف ستالين نفسه عمققاد ديكتاتوريققة البروليتاريققا!!
كانت الحصيلة ثقيلة جداً :ابادة  4مليين مققواطن سققوفييتي )أغلبهم مققات بسققبب المجاعققة وليس
القمع ،الذي شامل بصورة رئيسية الكولك والفلحين المتوسطين ،كمققا يققرى أغلب المققؤرخين(،
هدم التحالف العمالي – الفلحي ،مجاعة شااملة ،تحولا التحاد السققوفييتي الى دولققة مدمنققة على
اسققتيراد الغللا الزراعيققة وغققير قققادرة على سققد احتياجهققا الققذاتي الى الحبققوب ،تخلققف شاققامل
ومزمن في الزراعة السوفييتية!! ومما يجدر ذكره هنا ان ثلققثي المشققاكل القتصققادية الققتي كققان
يعاني منها التحاد السوفييتي قبيل انهياره كانت في الزراعة!! ومما له دللته :ان روسققيا عققادت
لتصبح اكبر دولة مصدرة للغللا الزراعية والحبوب بعد سقوط التحاد السوفييتي السابق والغاء
عار على الحركة الشيوعية والشاتراكية الروسققية مققا بعققده عققار!!
مزارع الدولة الجماعية!! انه ٌ
كان بالمكان تجنب كل هذه المآسي لو ان ستالين سمع لصوت العقل الذي مثله البرنققامج البققديل
للتجميع الزراعي ،الذي طرحه ليققون تروتسققكي ،وهققو برنققامج تققدريجي حقيقي قققائم على تنفيققذ
التجميققع الققزراعي على اربعققة مراحققل :مرحلققة التعققاون المشققترك حيث تبقى حيققازة الرض
ووسائل النتاج والتوزيع فردية للفلحين ويقتصر التجميع على التساعد المشققترك بين الفلحين،
مرحلة دمج الراضي مع البقاء على وسائل النتاج الخققرى فرديققة للفلحين ويتم نحققو %70
من التوزيع حسب العمل المنجز لكل فلح في حين يوزع حوالي  %30البققاقي حسققب مسققاهمة
كققل فلح بمسققاحة الرض ،والمرحلققة الثالثققة )مرحلققة المققزارع التعاونيققة( حيث تجمققع وسققائل
النتاج لتصبح كالرض ملكية تعاونية ويتم التوزيع حسب العمل المنجز لكل فلح .اما المرحلققة
الرابعة ،وهي مرحلققة مققزارع الدولققة الجماعيققة ،فيتحققولا فيهققا الفلحققون الى عمققالا زراعيققون
يتقاضى الواحد منهم اجرأ ثابتاً مثل عامل المصنع .وهنا واجب علينا أن ننبه الى ان الحركة ←

صققفوف الفلحين لصققالح الكولخققوزات .وأصققبحت جمققاهير الفلحين الساسققية
جماهير كولخوزية .وابتدأت في الريف حركة تعاونية متماسقكة جقرت على أساسقها
تصفية آخر وأوسع طبقة لل أمستثمِرين ،هي طبقة الكولك.
وقرابة هذا الزمن بأدأَ بالتطور الساس الصناعي لعادة تزويد القتصاد الزراعي
بققققالتجهيزات التكنيكية .فنأ ّظ َمت محطققققات الجققققرارات واللت لخدمققققة حاجققققات
الكولخوزات النتاجية ،وهي المحطات التي أصبحت نقاط دعم الحكومققة السققوفييتية
في الريف.
كانت هذه المحطات تأستَخدَم ،ل لتقديم مساعدة انتاجية للكولخوزات ،فحسققب ،بققل
وكانت أيضا مراكز القيادة السياسية في القرية.
ِب دوراً كبيراً في تحويل الريف اشاتراكياً .كانت هققذه
ثم إن انشاء السوفخوزات لَع َ
المؤسسققات بمثابققة نمققوذج يؤكققد تفققوق النتققاج الجمققاعي الضققخم على السققتثمارة
الفلحيقققة الصقققغيرة ،وقأققق ّد َمت للفلحين مسقققاعدات من أجقققل إنشقققاء السقققتثمارات
الجماعيةَ .
صت الدولة الموالا لتمويل انشاء الكولخوزات والسوفخوزات .كمقا
وخ ّ
صَ
ص خيرة العاملين للقيام بالعمل التنظيمي في الكولخوزات.
أخ ّ
ص َ
ولم تقققارب الخطققة الخمسققية الثانيققة على النتهققاء ) (1937حققتى كققان النظققام
الكولخوزي في الريف السوفييتي يحقققق انتصققاره الكامل .لقققد أصققبح  %93.1من
→ الشيوعية العالمية تبنت برنامج تروتسكي لتجميع الزراعققة بعققد وفققاة سققتالين وطبققق في كل
الديموقراطيات الشعبية مع الفارق التالي :في الصققين وكوريققا الديموقراطيققة الشققعبية تم التوقف
عند انجققاز المرحلققة الثالثققة )مرحلققة المققزارع التعاونيققة( ولم يتم الققدخولا الى المرحلققة الرابعققة
)مرحلة مزارع الدولة الجماعية( .فكان ان تم تجنب وقققوع مققذابح مققدمرة كمققا وقققع في التحققاد
السوفييتي السابق .لكن هبط النتاج الزراعي ،بسبب تراجع جدية عمققل الفلحين ،وحصققل عققدم
القدرة على سد الحاجة المحلية من الغللا الزراعية في الققدولا الققتي دخلت الى المرحلققة الرابعققة
وسققادت فيهققا مققزارع الدولققة الجماعيققة .امققا الصققين وكوريققا الديموقراطيققة ،اللتققان توقفتققا عنققد
المرحلة الثالثة وسادت فيهما المزارع التعاونية ،فقد حافظت على جدية العمل لفلحيها ،ونجحت
الزراعة التعاونية فيها .واما المجاعة التي تعرضت لها كوريا الديموقراطية بعققد انهيققار التحققاد
السوفييتي وازمة النقص في الغللا الزراعية التي تعانيها حاليقاً فسققببها الكققوارث الطبيعققة وقلققة
مساحة الراضي الصالحة للزراعة التي ل تتجاوز  %20من مجموع مساحة البلد فقط بالنظر
للطبيعققة الجبليققة الصققخرية الققوعرة للبلققد ،وليس فشققل النظققام الجتمققاعي - .ملحظققة الصققوت
الشيوعي.

السققتثمارات الفلحيققة جماعية .ومركققزت الكولخققوزات  %99.1من اراضققي
اسققتثمارات الفلحين المزروعة .وهكققذا سققار الفلحققون في طريققق الشاققتراكية.
وصودرت أدوات انتاج الكولك ،ووزعت على الكولخوزات.
كانت الرتيل الزراعية هي الشكل الساسي للستثمارة الجماعية ،وأمثققل صققورة
للتوفيق بين مصالح الفلح الخاصة والمصالح العامة .كققانت الرتيققل تفتح امكانيققات
واسققعة لزيققادة مققداخيل الفلحين ورفققاههم ،على اسققاس نمققو إنتاجيققة العمل .لم يكن
تنظيم الكولخوزات ذاتقه ليعقني اكققثر من ظهققور مؤسسقات تبقدو ،من حيث الشققكل،
اشاتراكية .وبقدر مقا كقانت هقذه المؤسسقات تأ َ
نشقأ من قبقل ملكين خاصقين صقغار،
وكانت تتوفر في الريف عناصقر رأسقمالية ،فقان القدور الولا كقان يققع على عقاتق
عمليققة تطققوير جققوهر الكولخققوزات الشاققتراكي حقققاً .وهققو أمققر تطلب توطيققد
الكولخوزات اقتصقادياً وتنظيميقاً ،وإدخقالا النظقام الشاقتراكي فيهقا ،كمقا تَ َطلّ َب شاقن
نضالا حازم ضد بقايا الملكية الخاصة.
فما هي النتائج القتصادية – الجتماعية لتحويل القتصاد الزراعي ثوريا؟
لقد أدى التحويل التعاوني للقتصاد الزراعي الى التغلب على التنققاقض القققائم بين
الصناعة الشاتراكية الضخمة وبين الستثمارة الفلحية الصققغيرة .فتحققولا القتصققاد
الققزراعي الى اقتصققاد سققلعي ممكنن ضققخم ،يققتيح زيققادة رفاهيققة الفلحين وتققأمين
تموين المقدن بالمنتجقات الزراعيقة ،والصقناعة بقالمواد الوليقة .وظهقرت العلققات
النتاجيقة الشاقتراكية كليقاً في الريقف .وكقان هقذا المقر ثقورة كقبرى في العلققات
القتصادية ،وفي جميع نواحي حياة الفلحين .لقد حررت الحركة التعاونيققة الريققف،
الى البد ،من قيود الكولك ،ومن التمايز الطبقي ،ومن الخراب والبؤس.
لقد َو َجدَت القضية الزراعية المعروفة حلها الحقيقي على اساس البرنامج التعاوني
اللينيني.
وتحتفظ مبادىء هذا البرنامج التعاوني الساسية بقوتها بالنسبة الى كققل بلققد يسققير
في طريق الشاتراكية .كما أن عملية التجميع التعاوني تتم ،في الوقت ذاته ،وفي كققل

وطن اشتراكي ،وفقاً للخصائص الوطنية والقاتصادية ،الى مكا هنالكك ،الكتي تككونت
تاريخياً.
فقبل كل شيء ،جرت عملية التجميع التعاوني الشتراكي في كثير من هذه البلدان
على اساس تكنيكي اكثر تقدما ،وذلك بفضل تطوير التعككاون القاتصككادي والمسككاعدة
المتبادلة بين بلدان الشتراكية بمختلف الطرق.
لقد جكرت عمليكة التجميكع التعكاوني في بلكدان الديموقاراطيكة الشكعبية في ظكروف
اصابح فيها قاسم كبير من الرض ملكاً خاصااً للفلحاين ،في أعقاب عمليكة الصاكلحا.
وعنككد دخككول الفلحاين في التعاونيككات 20كككانت الرض ،في غككالب الحايككان ،تعتككبر
سهماً اجتماعياً ،وتبقى ،في الوقات ذاته ملككاً للفلحا عضكو التعاونيكة .في حاين ككانت
المداخيل توزع ل وفق العمل فحسب ،بل وحاسب مساحاة الرض المقدمة من الفلحا
للتعاونية ايضاً .ولم تصبح الرض ملكاً اجتماعيكاً ،ولم تكوزع المكداخيل على أسكاس
العمككل فقككط ،إل في التعاونيككات المتطككورة الككتي هي ،من حايث السككاس ،من نككوع
الرتيل الزراعي.
والن ينتشر في معظم البلدان الشتراكية ،اكثر فأكثر ،الشكككل العلى للتعاونيككات
الزراعية النتاجية ،وهو الشكل القريب من الرتيل الزراعية في التحاد السوفييتي.
ان تحويل القاتصاد الزراعي اشتراكياً يجككري ،في بلككدان الديموقاراطيككة الشككعبية،
في ظروف اخرى من النضال الطبقي .وهكو أمكر يسكمح بمعالجكة تصكفية الككولكا،
ِجت القضككية دون اللجككوء الى
كطبقككة ،بطريقككة أخككرى .21ففي عككدد من البلككدان عككول َ
المصادرة الزجرية .22ففي ظروف خاصاة ،وحاسب الموقاف الذي وقافككه الكككولكا من
التدابير التي اتخذتها السكلطة الشكعبية ،أأخِك َذ قاسكم منهم كأعضكاء في التعاونيكة .ومنح
 - 20راجع الهامش رقام ) - .(19ملحاظة الصوت الشيوعي.
ً
ممكنا في التحاد السوفييتي نفسه لككو ان سككتالين سككمع لصككوت العقككل الككذي
 - 21لكن كان هذا
مثله برنامج المعارضة الشيوعية ،البديل ،للتجميككع الككزراعي الككذي صاككاغه ليككون تروتسكككي …
راجع الهامش رقام ) (19حاول هذه النقطة - .ملحاظة الصوت الشيوعي.
الكراس هنا يعترف بوقاوع اعمككال
 - 22لحاظ أيها القارىء العزيز" :المصادرة الزجرية"!! إن ّ
"زجرية" اثنككاء التجميككع الككزراعي في التحككاد السككوفييتي السككابق ،وهككذا يتنككاقاض مككع الصككورة
الوردية التي رسمها قابل قاليل في السطور السابقة!!  -ملحاظة الصوت الشيوعي.

آخرون امكانية العمل في التعاونية ،مؤقتاً ،ثم أأ ِخذوا اعضاء فيها بعقد اعقادة تقربيتهم
بالعمل .وأ ّكدَت تجربة بلقدان الديموقراطيقة الشقعبية ،مقرة اخقرى ،أن تصقفية طبققة
الكولك ،كطبقة ،هي جانب من اعادة بناء الريققف اشاققتراكياً .إل أن طققرق حققل هققذه
المهمات يمكن أن تتباين وفقاً لتباين الظروف الموضوعية.
ان معظم بلققدان الرابطققة الشاققتراكية العالميققة قققد حققت ،نتيجققة تنفيققذها لتجربققة
التحقاد السقوفييتي والمبقادىء الساسقية لبرنامجقه في التعقاون تنفيقذاً خلققاً ،حققت
نجاحققات حاسققمة في تحويققل القتصققاد الققزراعي اشاققتراكياً .ففي عققام  1964كققان
نصيب القطاع الشاقتراكي من مجمقوع الراضقي الزراعيقة ،على نطقاق المنظومقة
العالمية للشاتراكية ،يفوق .%90

الثورة الثقافية هي جزء ل يتجزأ
من تحويل المجتمع اشاتراكيًا
ليس بالمكان بناء المجتمع الشاتراكي من غقير تحقيققق نهققوض جقذري في ثقافققة
أوسع الجماهير الشعبية ،من غير تحقيق الثورة الثقافية.
ان النظريققة الماركسققية اللينينيققة تنظققر الى الثققورة الثقافيققة كقانونيققة عامققة من
قانونيات النتقالا الى الشاتراكية.
وتتحدد الضرورة الموضوعية للثورة الثقافية ،في أي بلققد يبققني المجتمققع الجديققد،
أو ً
ل ،بأن النتقالا من تشكيلة اقتصادية اجتماعية الى تشكيلة أخقرى ،مرتبقط ،دائمقاً،
بتقدم ثقافي عام ،بتطور العلم والتكنيققك .كمققا تتحققدد ،ثانيققاً ،بققأن الشاققتراكية ،خلفققاً
لشاققكالا المجتمققع القائمققة على السققتثمار ،تتطلب مسققاهمة نشققيطة من قبققل أوسققع
جمققاهير الشققغيلة في ادارة الدولققة الشاققتراكية وفي القضققايا الجتماعيققة .ان تطققوير
النتاج الجتماعي تطويراً تقدمياً سريعاً ،وتحسين القاعققدة التكنيكيققة ،يتطلبققان تهيئققة
الملكققات العديققدة من العمققالا المهققرة الموصققوفين ،وتكققوين فئققة مثقفققة جديققدة ،من
العمققالا والفلحين ،مخلصققة لقضققية الشاققتراكية .وتققؤدي الثققورة الثقافيققة الى تجديققد
المجتمع روحياً والى خلق الثقافة الشعبية الحقة وتوطيدها .وهي عبارة عن مجموعة

مأن التدابير أمأثال تصفية المأية الواسعة الناتشار ،وتصفية شسبه المأيسة بين السسكان،
وهو المأر الموروث عن النظام السابق ،وكذلك اعسادة تثقيسف الخاصسائيين السسابقين
وخالسسق مألكسسات الفئسسة المثقفسسة الشسستراكية ،ورفسسع مأسسستوى اعسسداد جمسساهير العمسسال
والفلحاين الرئيسية ،ثقافياً وتكنيكياً ،الى الحد الذي يقتضيه الناتاج الممكنن ،وتطوير
ثقافة القومأيات ال ُم َ
ضط َهدَة سابقاً ،وتطوير العلم وتوطيسسد صسسلته بالناتسساج ،والنضسسال
ضد اضطهاد الناسان الروحاي ،وتثمين اليديولوجية الماركسية اللينينية.
صسفّيَت أمأيسسة
كان التحاد السوفييتي اول مأن حاقق الثورة الثقافية .ففي هذا السسوطن ُ
السكان الواسعة في برهة زمأنية تاريخية قصسسيرة .23فسساذا كسسانات ناسسسبة المتعلمين ،في
عام  ،1897بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين  49 – 9عامأاً ،%28.4 ،ففي
عام  ،1939أصبحت النسبة  ،%87.4وفي عام .%98.5 ،1959
لقد أصبح التحاد السوفييتي ،مأن حايث الساس ،بلد المعرفة الشامألة .وفتحت أمأام
شعوب الوطن كلها آفاق واسعة ناحو مأناهل الثقافسة والزدهسار .ان كثسيراً مأن الفئسات
القومأية التي لم تكن لتمتلك ،قبل الثورة ،أبجدية كتابية خااصسة بهسا ،أصسبحت لهسا في
سنوات الثورة الثقافية هذه البجدية وتمكنت مأنها.
وحاقّ َق تأهيسسل
وناُفّ َذ في السسوطن التعليم البتسسدائي ذو السسسنوات الثمسساناي اللسسزامأيَ .
الطبقة العامألة المهني التكنيكي ناجاحاات جبارة .كما أُ ّس َست شبكة واسعة مأن المعاهسسد
الدراسية المتوسطة والعليا .ففي عام  41 / 1940الدراسي كانات المؤسسات العليا
وحاسسدها تضسم  812السسف طسالب ،أي مأسسا يقسسرب مأن  6.5مأسسرات اكسثر مأمسسا كسان في
روسيا القيصرية.
لقد ُحالّت ،في التحاد السوفييتي ،إحادى أعاظم مأهمسسات الثسسورة الثقافيسسة ،أي إناشسساء
الملكات الواسسعة مأن فئسة المثقفين الشستراكية الشسعبية .فساذا كسان في السوطن ،عسام
 ،1913قرابة  200ألف اخاتصاصي يعملون في القتصاد الوطني ،بينهم  190ألفاً
مأن ذوي التعليم المتخصسسص العسسالي والمتوسسسط وغسسير المكملين للتعليم العسسالي ،ففي
 - 23لقد استغرق اناجاز مأحو المأية في التحاد السوفييتي السابق حاوالي  20سنة .ترى هل إن
فترة  20سنة يمكن اعتبارها قصيرة حاقاً لناجاز مأحو المأية في بلد المأية مأتفشسسية بين سسسكاناه؟!
ناترك الجواب للقارىء الكريم  - ...مألحاظة الصوت الشيوعي.

عشية الحققرب الوطنيققة الكققبرى ،أصققبح عققدد المتخصصققين العققاملين في القتصققاد
الوطني  2.401مليون انسان بينهم  909آلف انسان حاصلين على التعليم العالي.
وفي سبيل تنفيذ التقدابير المختلفقة في مجقالا زرع اليديولوجيقة الجديقدة في وعي
الشققغيلة ،وتنميققة ثقققافتهم ،لم تققألا ديكتاتوريققة البروليتاريققا جهققداً ،خللا المرحلققة
النتقالية كلها ،من أجل خلق الظروف المادية للثورة الثقافيققة ،وتطققوير نشققر الكتب،
وتوسيع شابكة المكتبات العامة وغيرها من مراكز الثقافة والمعرفة.
كما أن هذه المهمة ،مهمة تأمين التطوير الثقافي للمجتمع ،وقد أحلّت بنجققاح أيضققاً
في البلدان الخرى السائرة في طريق الشاتراكية.

الطريق الشاتراكي لتطوير البلدان التي
حصلت على استقللها السياسي
لقد آبان كلسيكيو الماركسية اللينينية أن سيطرة العلقققات السققابقة للرأسققمالية ،أو
العلقات الرأسمالية اللمتطورة ،في هذا البلد أو ذاك ،ليسققت حقائ ً
ل ل يمكن تخطيققه
في انتقالها الى الشاتراكية ،متخطية مرحلة التطور الرأسمالية.
ولم يربط مؤسسو الشيوعية العلمية إمكانية انتقالا البلدان المتخلفة الى الشاتراكية،
متخطية المرحلة الرأسمالية ،لم يربطوها فقط بالشروط الموضوعية والذاتية الناشاققئة
في هذا الوطن أو ذاك ،بقل وربطوهققا أيضقاً بضقرورة المسقاعدة الماديققة من جقانب
شاغيلة البلدان التي انتصرت فيها الشاتراكية.
هذا التنبؤ تأكد بشكل ساطع عن طريققق عمليققة بنققاء الشاققتراكية في الجمهوريققات
القومية العائدة لروسيا السوفييتية ،وكذلك في عدد من البلدان الخرى مثل جمهورية
منغوليا الشعبية حيث كانت تسود العلقات السابقة للرأسمالية ،فيما قبل الثورة.
إن انتقالا عدد من البلدان ،أو بعض منقاطق القدولا العديقدة القوميقات ،الى طريقق
التطققور الشاققتراكي ،يحققدث عنققد تققوفر شاققرطين اساسققيين :أولهمققا تبققديل الشققكل
الحكقققومي لدارة المجتمققع السياسققية تبققدي ً
ل ثوريقققاً .وثانيهمققا ،القيققام بتحققويلت

ديموقراطيققة ثوريققة عميقققة الى هققذا الحققد أو ذاك في علقققات الققوطن الجتماعيققة
القتصادية.
تؤكققد التجربققة التاريخيققة أن التطققور في الطريققق الشاققتراكي في البلققدان الققتي
نضجت فيها الظروف الموضوعية والذاتيققة لبنققاء الشاققتراكية المباشاققرة يحققدث على
أساس ديكتاتورية البروليتاريا التي تقققوم في اعققاب تصقفية سققلطة ال أمسقتثمِرين )في
التحققاد السققوفييتي مث ً
ل( ،أو على أسققاس ديكتاتوريققة الشققعب العامققل الديموقراطيققة
الثورية ،وهي التي تتحولا تدريجياً الى ديكتاتورية البروليتاريا )مث ً
ل في الجمهوريققة
الشعبية المنغولية(.
في الحالققة الولى تتحقققق ،الى جققانب حققل مهمققات الثققورة الشاققتراكية ،تحققولت
ديموقراطية عامة .وتأصقفّى العلقققات السققابقة للرأسققمالية ،وتصققادر ملكيققة الرض
الضخمة في صالح الطبقة الفلحية العاملة وغيرها .في هققذه الحققالا يتحقققق مجمققوع
التحولت الثوريققة الوليققة في المنققاطق القوميققة ذات العلقققات السققابقة للرأسققمالية،
بتدرج اعظم مما في المناطق المتفوقة في تطورها .ونتيجة لذلك ،يتوضع ،من حيث
العموم ،اقتصاد ذو قطاعات متعددة ،يلعب القطاع الشاتراكي الققدور الولا بينهققا .ثم
يتحولا هذا القطاع الى نظام اقتصادي اشاتراكي مسيطر بل منازع ،وتنقلب العلقات
الجتماعية كلها الى علقات اشاتراكية.
هكقذا حقدث النتققالا الى الشاقتراكية في المنقاطق ال أمسقتَع َم َرة من روسقيا مقا قبقل
الثورة ،وكذلك في بعض البلدان الخرى التي سارت في طريق التطور الشاتراكي.
ان المنظومة الشاتراكية العالمية تتحولا ،في الوقت الحاضر ،الى عامل حاسم في
تطوير المجتمع .ويعتبر من أهم سمات العصر الحاضر انهيققار النظققام السققتعماري
للمبريالية ،وتحرر البلدان ال أمستَع َم َرة والتابعة من نير المبريالية.

حصيلة المرحلة الناتقالية
ظفر الشاتراكية
تَتِ ّم المرحلققة النتقاليققة من الرأسققمالية الى المجتمققع الجديققد ببنققاء اولا مرحلققة من
مرحلتي اسلوب النتاج الشيوعي ،مرحلة الشاتراكية.24
ني المجتمع الشاتراكي ،لولا مققرة ،في التحققاد السققوفييتي .و أعبّ َر عن ظفققر
لقد بأ ّ
الشاتراكية في التحاد السوفييتي ،قانونياأ ،بالدستور المعلن في عام .1936
واستغرقت المرحلة النتقالية من الرأسققمالية إلى الشاققتراكية في هققذا البلققد قرابققة
عشرين عاماً.25
إن ظفر الشاتراكية في التحاد السوفييتي وفي عدد من البلدان الخرى انما يعني:
◄ تحولا القطاع الشاتراكي الى نظام اقتصادي اشاتراكي مسيطر من دون منققازع.
فيتحولا القتصاد العديد القطاعات الى اقتصققاد اشاققتراكي موحققد .هكققذا كققان القطققاع
الشاتراكي ،في التحققاد السققوفييتي ،يأ َؤلّف ،في عققام  %99 ،1937من الصققناديق
النتاجيقققة الساسقققية ،و  %99.1من القققدخل الوطقققني ،و  %99.8من منتجقققات
الصقققناعة الجماليقققة ،و  %98.5من النتقققاج الجمقققالي للقتصقققاد القققزراعي ،و
 %100في تجارة المفرق للمؤسسات التجارية )بما فيها مؤسسات التغذية العامة(.
◄ استبدالا ]العلقات النتاجية الرأسمالية ،ثورياً ،بالعلقات النتاجية الشاتراكية[.
ومقع ظفقر الشاقتراكية تتصقفى علققات اسقتثمار النسقان للنسقان ،26واسقاس هقذه
العلقققات القتصققادي :الملكيققة الرأسققمالية الخاصة .27وتتوطققد علقققات انتاجيققة
 - 24راجع الهامش رقم ) - .(1ملحظة الصوت الشيوعي.
 - 25تسعة عشر عاماً - .ملحظة الصوت الشيوعي.
 - 26يتطلب تحقيققق ذلققك تققوفر شاققرط النزاهققة .راجققع الهققامش رقم ) - .(8ملحظققة الصققوت
الشيوعي.
 - 27هناك اساس اقتصادي آخر لهذه العلقات ،يؤدي الى ظهور علقات الستغللا تلقائي قاً في
المجتمع الشاتراكي غير الناجز ،يتمثل هذا الساس بانعدام الققوفرة في الخققيرات الماديققة المتققأتي
من عدم ارتفاع تطور القوى المنتجة الى مستوى عالي .فالغاء الملكيققة الرأسققمالية الخاصققة فقققط
من دون تحقيق الوفرة في الخيرات المادية يسمح بنشوء عناصر وطبقات رأسمالية جديدة داخققل
المجتمع الشاتراكي ،ومن داخل الحزب الشيوعي الحاكم والطبقة العاملة ذاتهما .لذا يسغغتمر ←

اشاتراكية جديدة ،علقققات التعققاون الرفققاقي ،والمسققاعدة الشاققتراكية المتبادلققة ،هققذه
العلقققات الققتي يعتققبر أساسققها القتصققادي الملكيققة الجتماعيققة الشاققتراكية لوسققائل
النتاج .ومع ظفر الشاتراكية يقضى على الحيققازة الطفيليققة لثمققار النتققاج .ويققذهب
الدخل الوطني كله الى الشغيلة ،واليهم وحدهم .28ويطبق في المجتمع مبدأ »من كققل
انسان بقدر طاقته ولكل حسب عمله«.
◄ خلققق القاعققدة الماديققة التكنيكيققة للشاققتراكية في اعقققاب التصققنيع الشاققتراكي،
والتحويقل الشاقتراكي التقدريجي للقتصقاد الفلحي الصقغير .وينتشقر النتقاج اللي
الضخم انتشاراً عاماً .ويسيطر حتى في القتصاد الزراعي.
◄ التبدلا الجذري في شاروط حياة المجتمع المادية .فقوانين الرأسققمالية القتصققادية
تتخلى عن المسرح ،في حين تتمتع قوانين الشاتراكية القتصققادية بآفققاق واسققعة من
أجل عملها .وتستخدم الدولة الشاتراكية القققوانين القتصققادية في نشققاطها العملي من
أجل بناء الشاتراكية والشيوعية.
◄ التغلب بنجققاح على تناقضققات المرحلققة النتقالية .ان ظفققر النظققام الشاققتراكي
الكامل يقتضي التغلب على التناقض الساسي في المرحلة النتقالية ،التنققاقض القققائم
بين الشاتراكية النامية وبين الرأسمالية المنهارة ،ولكنها لم تصققف بعققد تصققفية كلية.
ويؤدي التصقنيع الشاققتراكي ،والتحويقل الشاققتراكي للقتصققاد الققزراعي الى التغلب
على التناقضات بين السلطة السياسية الطليعية وبين السققاس القتصققادي المتخلققف،
بين الصناعة الشاتراكية الضخمة التي تتطور وفق مبدأ تجديد النتقاج الموسقع وبين
القتصاد الفلحي الفردي الصغير ،الضعيف في إنتاجه.

قراس "حغغول شاغغيوعية
→ الصغغراع الطبقي في المجتمغغع الشاغغتراكي غغغير النغغاجز – راجققع كق ّ
خروشاوف المزيفة والدروس التاريخية التي تقدمها للعالم  /للحزب الشيوعي الصيني" ومقققالا
"حول مسائل مرحلة الناتقغغال من الرأسغغمالية الى الشاغغتراكية وديكتاتوريغغة البروليتاريغغا  /بقلم
الرفيق كيم إيل سوناغ" - .ملحظة الصوت الشيوعي.
 - 28يتطلب تحقيققق ذلققك تققوفر شاققرط النزاهققة .راجققع الهققامش رقم ) - .(8ملحظققة الصققوت
الشيوعي.

ِرة في
◄ تبدلا بنية السكان الطبقية .مع ظفققر الشاققتراكية تتصققفى الطبقققات ال أمسققتثم َ
المدينققة والقرية :29الرأسققماليون القققدامى ،والقطققاعيون القققدامى .30هققذا التبققدلا ل
يصيب البنية الطبقيقة فققط ،بقل وطقابع الطبققات ،ووضقعها في المجتمع .إن الطبققة
العاملة ،إذ تصفي الرأسمالية ،وتحولا وسائل النتاج من الملكية الخاصة الى الملكية
الجتماعيققة ،ل تعققود طبقققة محرومققة من وسققائل النتققاج .انهققا تتحققولا الى طبقققة
متحررة من الستثمار وحقائزة ،مقع الشقغيلة جميعقاً ،على وسقائل النتقاج .وتصققبح
الطبقة العاملة قائدة المجتمع الجديد والقوة البناءة فيه .ومع ظفر الشاققتراكية يتصققفى
انفصققالا وسققائل النتققاج عن الشققغيلة الققذين هم قققوة المجتمققع النتاجيققة الساسققية.
وتتوقف الطبقة العاملة التي تعمل في جميع فروع القتصققاد الوطققني ،عن أن تكققون
سلعة .كما تتوقف طبقة الفلحين عن ان تكون طبقة صغار المنتجين السققلعيين .إنهققا
تتحققولا الى طبقققة جديققدة متحققررة من السققتثمار وتتطققور على اسققاس الملكيققة
الشاتراكية التعاونية الكولخوزية .وتساهم طبقة الفلحين ،متحدة مع الطبقققة العاملققة،
إسهاماً نشيطاً في ادارة الدولة الشاتراكية .ان الساس القتصادي العققام ،الققذي يقققوم
عليه نشاط الطبقققة العاملققة وطبقققة الفلحين التعققاونيين ،القتصققادي ،يقققرب مققا بين
الطبقة العاملة وطبقققة الفلحين ،ويجعققل اتحادهمققا اتحققاداً ل انفصققام له .وتنمققو فئققة
المثقفين الشاقققتراكيين النابعقققة من الشقققعب ،وهي الفئقققة المخلصة 31لقضقققية بنقققاء
الشاتراكية والشيوعية.
◄ تصفية التناقض الذي كان قائماً بين المدينة والقرية ،بين العمققل الفكققري والعمققل
الجسماني .فقاذا كقانت المدينقة ،في ظقل الرأسقمالية ،تسقتثمر الريقف ،فانهقا ،في ظقروف
الشاقققتراكية ،تمقققده بالمسقققاعدة التكنيكيقققة والتنظيميقققة والثقافية .كمقققا ان الريقققف
الشاتراكي ،بققدوره ،يمققون المدينققة بققالمواد الغذائيققة والمققواد الولية .ومققع هققذا ففي
 - 29لكن تتكون تلقائياً عناصر وطبقات رأسمالية جديدة ،في المجتمع الشاتراكي غير النققاجز،
فيستمر بذلك الصراع الطبقي  ...راجع الهامش رقم ) - .(27ملحظة الصوت الشيوعي.
 - 30وحققتى هققؤلء القققدامى سققيتحولون الى طبقققات معاديققة منزوعغغة الملكية …  -ملحظققة
الصوت الشيوعي.
 - 31يجدر هنا التذكير بأن الحديث يدور تحديققداً عن فئققة المثقفين الشاققتراكيين وليس عن كققل
فئة المثقفين ،التي تضم ،أيضاً ،فئات برجوازية معادية - .ملحظة الصوت الشيوعي.

الشاققتراكية تبقى فققوارق أساسققية بين المدينققة والقريققة ،بين العمققل الفكققري والعمققل
الجسدي.
◄ التبدلا الجذري في وضع الشغيلة المادي ومستواهم الثقافي .فمع تصفية الطبقات
ال أمستثمِرة واسققتهلكها التبققذيري يصققبح الققدخل الوطققني كلققه ملكققاً للشققعب .كمققا أن
شاروط العمل تتبدلا تبد ً
ل جذرياً .فتتحسققن شاققروط سققكن النققاس في الريققف والمدينققة
تحسناً أساسياً ،وتصبح جميع منجزات الثقافة الحديثة منجزات الشغيلة أنفسهم.
◄ تصفية التباين السياسي والقتصادي بين المم .ان بناء الشاتراكية يرافق تطققور
جميع القوميات والقليات تطوراً اقتصادياً وثقافيققاً شاققام ً
ل .وتقضققي الشاققتراكية على
أ
ال أسس التي تولد الضطهاد والتباين بين المم.
☼

☼

☼

وعلى أسققاس عموميققة المصققالح الجذريققة بين العمققالا والفلحين والمثقفين ،تقققوم
الوطنية الشاتراكية.
إن التحاد السوفييتي ،الققذي بققنى الشاققتراكية ،يققدخل مرحلققة جديققدة من التطققور،
مرحلة النتقالا التدريجي نحو الشيوعية.
ويتمتع بناء المجتمققع الشاققتراكي في التحققاد السققوفييتي بأهميققة تاريخيققة عالمية.
ونتيجة لذلك ،ثَبأتَ َت امكانية تصققفية الرأسققمالية ،والقضققاء على اسققتثمار النسققان من
قبققل النسققان ،وبنققاء المجتمققع الجديد .ان الجهققود البطوليققة الققتي بققذلها الشققعب
السوفييتي ،كانت مثقا ً
ل سقاطعاً يحتذيقه شاقغيلة البلد الخقرى في نضقالهم في سقبيل
التحرر من عبوديققة العمققل المققأجور ،ومن اجققل بنققاء مجتمققع جديد .لقققد كققانت هققذه
الجهود شاقاهداً على إمكقان تحويقل افكقار الماركسقية اللينينيقة الى واققع حي تحقوي ً
ل
ظافراً.
لقققد حقققق شاققغيلة البلققدان الخققرى السققائرة في طريققق الشاققتراكية ،باسققتخدامهم
القانونيات الساسية للنتقالا من الرأسمالية الى الشاتراكية ،اسقتخداماً خلفقاً ،حقققوا
نجاحققات حاسققمة في تحويققل المجتمققع الرأسققمالي ،ثوريققاً ،الى مجتمققع اشاققتراكي.

فصفيت في معظم هذه البلدان القطاعات العديدة في اقتصادها ،وبأنِيَت اسس المجتمقع
الشاتراكي.
لقققد جققاء في برنققامج الحققزب الشققيوعي السققوفييتي أن وحققدة قققوى المعسققكر
الشاقققتراكي تضقققمن ،كمقققا ينبغي ،كقققل وطن اشاقققتراكي من مقققؤامرات الرجعيقققة
والمبريالية .ان انقدماج الدولقة الشاقتراكية في معسقكر واحقد ،ووحقدتها المتوطقدة،
وقوتهققا المتناميققة باسققتمرار ،تققؤمن ظفققر الشاققتراكية والشققيوعية التققام في نطققاق
المنظومة كلها«.32
إن انشقاء المجتمقع الشاقتراكي في التحقاد السقوفييتي ،وبنقاءه الظقافر في البلقدان
الخقرى السقائرة في طريقق التطقور الشاقتراكي ،همقا شاقاهدان على انتصقار الماركسقية
اللينينية ،القوة الحيوية العظمى للنظام الجديد.
لقققد اعتَ َمقق َدت سياسققة الدولققة الشاققتراكية ،منققذ البققداءة ،على اسققتخدام قققوانين
الشاققتراكية القتصققادية اسققتخداماً واعي قاً ،وهي القققوانين الققتي نشققأت في المرحلققة
النتقالية .هققذه القققوانين تتطققور تطققوراً شاققام ً
ل في اعقققاب انتصققار الشاققتراكية.
وسنستعرض أثرها في فصولا اخرى.
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