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)1( 
التجميع الق�سري للزراعة الفالحية، 

واخلطتان اخلم�سية الأوىل )1928-1933(، والثانية )1937-1933(

1-■ بعد ست سنوات من النيب، بما أحدثته من تحوالت إجتماعية عميقة في بنيتها، 
عادت السلطة السوڤييتية لتقف مجددًا أمام معضلة اقتطاع الفائض الضروري من أجل التراكم 
التصنيع وتطوير  للتوظيف في عملية  الموارد  لتأمين  الالزم  الفائض   اإلنتاج،  وتنمية قوى 
المستوى التقني للزراعة. اآلليات التي أمنتها النيب الستخالص الفائض من الفالحين كانت 
قد استنفذت جدواها في أواخر 1927، وقادت مجددًا إلى تفاقم مأزق العالقة مع الفالحين 
الذي عبَّر عن نفسه إقتصاديًا ببروز ظاهرة تخزين الحبوب. وفي الصناعة، فإن اإلرتفاع في 
الدخل الحقيقي ومستوى المعيشة للعمال )الذي جاء إنعكاسًا الستعادة الطبقة العاملة تماسكها، 
وانتعاشها، وتعزيز دورها في قيادة عملية اإلنتاج تحت مظلة قرارات مؤتمر الحزب العاشر(، 

كان يقلص من نسبة الفائض التي يمكن تخصيصها ألغراض التراكم. 

بالغيوم،  التلبد  إلى  النيب ذروة مأزقها هذا، في ظل وضع دولي عاد  بلغت سياسة   ■
بالعدوان  التهديد  الحصار اإلقتصادي، وتفاقم  أمام أحكام  السوڤييتية مجددًا  السلطة  ووضع 
اإلنفجارات  بعد سلسلة  توازنه  استعاد  قد  كان  الذي  الرأسمالي  فالعالم  اإلمبريالي.  العسكري 
الداخلية التي عانى منها في مطلع عشرينيات ق 20، وتمتع ببضع سنوات من اإلنتعاش 
اإلقتصادي النسبي، كان قد بدأ يلتفت مجددًا إلى الخنجر السوڤييتي المغروس في خاصرته، 
اإلقتصادية  عالقاتها  واهية،  بذرائع  بريطانيا،  قطعت   1927 عام  وفي  القتالعه.  ويخطط 
والسياسية مع اإلتحاد السوڤييتي، وانضمت إلى الواليات المتحدة، التي كانت أصاًل قد رفضت 
التي  األمم  إلى عصبة  انضمامها  دون  وحالت  السوڤييتية،  الجمهورية  مع  عالقاتها  تطبيع 
المحاوالت  تقرع، وتكثفت  الحرب  األولى. وبدأت طبول  العالمية  الحرب  أعقاب  أنشئت في 

الدبلوماسية لبناء تحالف عدواني جديد ضد بالد السوڤييت.

■ في هذه الظروف واجهت البالد معضلة نقص إمدادات الحبوب إلى المدن التي أثارت 
ُنُذر المجاعة مجددًا في ضوء تردي الموسم الزراعي لعام 1928. وفي مواجهة الخطر، ُشنَّت 
حملة جديدة لمصادرة مخزون الحبوب لدى الفالحين )لدى الكوالك حسب الرواية الرسمية(، 
وكان هذا إيذانًا بنهاية سياسة النيب. ولكن أداة الحملة هذه المرة لم تكن من العمال المسلحين 
الذين يعتمدون على دعم لجان الفالحين الفقراء في الريف، بل كانت أجهزة الدولة المحترفة 
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فإنها قوَّضت أسس  المجاعة مؤقتًا،  قد درأت خطر  الحملة  من جيش وبوليس. وإذا كانت 
السياسة الزراعية السابقة، وطرحت بالضرورة أمام الحزب والدولة مسألة بلورة سياسة زراعية 

جديدة. واستعر الصراع داخل الحزب مجددًا حول هذا الموضوع.

■ كانت خارطة الريف الطبقية قد شهدت مياًل إلى مزيد من التمركز لصالح إستثمارات 
العنان  النيب  أطلقت  التي  الرأسمالية  المنافسة  قوانين  بفعل  )الكوالك(  األغنياء  الفالحين 
لمفعولها. وبينما حافظت فئة الفالحين المتوسطين على غلبتها، من حيث عدد ونسبة الحيازات 
)13 مليون حيازة من مجموع 25 مليون(، فإن فئة الكوالك كانت قد تناقصت عددًا، ولكنها 
ازدادت ثروة، وسيطرت على مساحات أكبر من األرض المزروعة، بفضل قانون 1922 الذي 
أجاز رسميًا تأجير األرض. وفي عام 1928 كانت هناك مليون إستثمارة كوالكية تشكل %4 
من مجموع عدد الحيازات، ولكنها كانت تقدم 20% من كمية الحبوب المباعة للدولة. وفي ظل 
سياسة النيب جرى تشجيع نشر التعاونيات في القطاع الزراعي، ولكن هذه كانت في معظمها 
تعاونيات للتسويق والتسليف واالستهالك، ال تعاونيات إنتاجية، وهي بالتالي، لم تمس إستقالل 
الحيازة الفالحية الفردية، الذي ظل يشكل األساس لعالقات اإلنتاج السائدة في الزراعة. وهي 
على كل حال، رغم الدعم المقدم لها من الدولة، لم تكن تشمل سوى أقل من نصف الحيازات 
الزراعية. ولكونها منظمة على أسس التعاون البورجوازي )أي على قاعدة نسبة مساهمة الفالح 

في إجمالي رأس المال(، فقد كان من الطبيعي أن تقع تحت سيطرة الكوالك.

2-■ كان المؤتمر الخامس عشر للحزب، المنعقد في كانون األول )ديسمبر( 1927، 
قد وجه اللجنة المركزية بضرورة بلورة خطة تنمية بعيدة المدى لتعجيل وتيرة التصنيع وإعادة 
صوغ السياسة الزراعية. وبينما كان من السهل، نسبيًا، تسوية الخالف حول أولويات توجيه 
اإلستثمارات في الصناعة، فإن مسألة تأمين اإلدخارات الكافية لتمويل هذا اإلستثمار، في ظل 
تشديد الحصار اإلقتصادي اإلمبريالي، لم تكن مسألة تقنية، بل كانت لها إنعكاسات إجتماعية 

خطيرة. إنها مرة أخرى مسألة أولويات إقتطاع وتخصيص الفائض الالزم للتراكم.

] هذا الخالف كان بين اتجاهين: األول، يدعو إلى تخصيص كل الموارد الممكنة لتنمية 
الصناعة الثقيلة بهدف بناء قاعدة متينة لإلستقالل اإلقتصادي والقدرة الدفاعية، حتى لو كان 
هذا مؤقتًا على حساب مستوى معيشة العمال والفالحين، وعلى حساب توفر سلع االستهالك؛ 
االستهالك  مواد  تنتج  التي  الصناعات  تنمية  نحو  األولوية  توجيه  إلى  يدعو  كان  والثاني، 
بين  توازن  إحداث  إلى  أو  والفالحين،  العمال  معيشة  مستوى  رفع  بهدف  المباشر  الشعبي 
األولويتين. وكان من السهل أن ينتصر اإلتجاه األول في ضوء تفاقم خطر التهديد بالعدوان 

والحصار اإلمبريالي[. 
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الفائض  وتخصيص  للتراكم  الالزم  الفائض  وتخصيص  إقتطاع  أولويات  مسألة  إن   ■
الالزم تطرح بالضرورة المعضلة التالية: وفقًا لمصالح أية قوة إجتماعية يجري تحديد هذه 

األولويات، من يملك سلطة التصرف بالفائض؟ 

لم تكن هذه المسألة تتصل فقط بالعالقة مع الفالحين، بل هي تنعكس أيضًا على العالقة 
بين الشرائح اإلجتماعية المختلفة داخل الطبقة العاملة. ولكن الحساسية التي ينطوي عليها 
التعرض للعالقة األخيرة، وخطورتها السياسية في ظرف كان فيه الحزب قد خرج لتوه من 
أزمة تصفية المعارضة الثالثية )تروتسكي/ Trotski – زينوڤييڤ/ Sinowjew – كامينيڤ 
/ Kamenew(، جعلت الصراع يحتدم بشكل خاص حول المسألة الزراعية. ذلك أن مراكز 
القوى البيروقراطية التي كانت قد وطدت نفوذها في أجهزة الدولة، واكتسبت قوة متزايدة داخل 
الحزب، ولكنها لم ُتحكم هيمنتها عليه بعد، كانت تضغط بقوة باتجاه التجميع القسري للزراعة، 
خالفًا للقاعدة اللينينية القائمة على التجميع الطوعي التدريجي عبر تعزيز أفضليات النظام 
التعاوني. فالتجميع القسري، الذي ال سبيل لتنفيذه إال بواسطة جهاز الدولة المحترف، كان 
سيضمن لها توطيد هيمنتها في الريف واستبدال القشرة الكوالكية التي كانت ماتزال تتحكم فيه، 
بين قسرًا على الفالحين بدعم  بقشرة بيروقراطية من مدراء وموظفي المزارع التعاونية الُمَنصَّ

من أجهزة الدولة.

3-■ في البداية، تمت تسوية الخالف بحل وسط: إلى جانب مصادرة »مخزون الحبوب 
لدى الكوالك«، القيام بحملة إلقناع الفالحين بتوسيع نطاق النظام التعاوني، وتطويره طوعًا 
خطوة أخرى باتجاه »تعاونيات الحراثة المشتركة لألرض« القائمة على مبدأ توزيع الحاصل 
وفقًا لحجم الحيازة وكمية الماشية والمعدات، التي يضمها الفالح إلى التعاونية. وتم إرسال 
األلوف من الدعاة والمحرضين إلى الريف لشرح هذه السياسة وإقناع الفالحين بأفضلياتها. 
ولكن جهودهم ذهبت سدى. فالحقيقة أن هذه السياسة لم تكن تنطوي على أية أفضليات في 
التي  الزراعة  الكافية من معدات ولوازم مكننة  الكمية  التقنية، في غياب  غياب مستلزماتها 
تجعل من »الحراثة المشتركة«، أي من توسيع مساحة اإلستثمارة الزراعية، واإلستفادة من مزايا 
اإلنتاج الكبير، أمرًا مجزيًا إقتصاديًا. ولم تكن الصناعة جاهزة لتوفير هذه المعدات. حتى عام 
1931 كانت المصانع ال تزال تنتج حصرًا أدوات العمل الزراعي التي تجرها الخيول والثيران. 
والجرارات المتوفرة كانت مستوردة من الخارج، مقابل الذهب، وكانت قليلة، بحيث خصصت 

لمزارع الدولة أو لنقاط التأجير التي كان يستفيد منها الكوالك بشكل رئيسي.

صيف  )من  الطوعي  التجميع  سياسة  لتطبيق  الجهود  من  كاملة  سنة  فإن  وهكذا،   ■
1928، حتى صيف 1929(، إنتهت إلى ال شيء. وكان ذلك ُيَعرِّض خطة التصنيع )الخطة 
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الخمسية األولى التي انطلقت بزخم كبير في أواخر 1928( إلى فشل ذريع. واستعر الصراع 
مجددًا في هيئات الحزب العليا. ولم تكن »المعارضة« الجديدة، بقيادة بوخارين، تملك حاًل 
ملموسًا للمعضلة، فبرنامجها كان يقوم – عمليًا – على التمسك بآليات وسياسات النيب التي 
باتت عقيمة وتجاوزها الزمن، فضاًل عن كونه يسهل إتهامها باإلنتهازية اليمينية والتواطؤ مع 
الكوالك، بل وحتى بتعطيل الجهد الجبار الذي يبذله البلد لبناء قاعدة صناعية تؤمن له قدرات 
يشددون حصارهم  كانوا  الذين  اإلمبرياليين،  بوجه  الدفاعي  والصمود  اإلقتصادي  اإلستقالل 
ويقرعون طبول الحرب، الماثلة إحتماالتها أكثر فأكثر، بفعل األزمة المدمرة التي غرق فيها 

النظام الرأسمالي العالمي في 1929، والتي كانت أسوأ األزمات في تاريخه، وأشدها وطأة.
4-■ وبهذا، شق اتجاه التجميع القسري طريقه وفرض نفسه باألمر الواقع. وكان هذا 
األكبر من حيوانات  وبالقسم  بحيازاتهم،  اإلنضمام  الفالحين على  إجبار  يقوم على  اإلتجاه 
الجر والماشية التي يمتلكونها، إلى المزارع الجماعية )الكولخوزات(، التي كان نظامها يقوم 
نظريًا على »إتحاد طوعي« بين الفالحين المنتمين إليها، يؤسس على قاعدة تحويل الحيازات 

المجمعة والمواشي المصادرة إلى ملكية مشتركة جماعية للكولخوز. 

كان نظام الكولخوز يسمح للفالح الكولخوزي باإلحتفاظ بحيازته الفردية لقطعة صغيرة من 
األرض )من ثلث هكتار إلى هكتار واحد، حسب طبيعة األرض(، وبعدد قليل من رؤوس 
الماشية والطيور )أيضًا حسب طبيعة األرض(، التي يستطيع إستثمارها بعمله وعمل عائلته، 
أجره  )أو  أتعابه  مقابل  الفالح  ويتلقى  للكولخوز.  منه  المطلوبة  العمل  حصص  أداء  بعد 
العيني، أو النقدي( وفقًا لكمية ومواصفات العمل الذي يقدمه، وليس وفقًا لمساحة األرض 
وكمية المواشي التي »يضمها للكولخوز«. ويقدم الكولخوز القسم الرئيسي من إنتاجه للدولة 
بموجب حصص محددة من الدولة مقابل أسعار ثابتة. أما القسم اآلخر، فكان ُيقرر جماعيًا 
التصرف به في السوق، أو توزيعه على الفالحين. إيرادات الكولخوز النقدية كانت تخصص 
في معظمها لتطوير الكولخوز، والفائض )الشحيح عمومًا( يوزع على الفالحين حسب درجة 

مساهمتهم في العمل الجماعي.

■ كان هذا النظام، عمليًا، ال ينطوي فحسب، على العودة إلى سياسة »مصادرة الفائض« 
على مستوى أرقى، بل كان أيضًا يعني مصادرة المواشي ومصادرة األرض، وإلغاء حقوق 
القدرة  أكثر شدة. وفي غياب  له  الفالحين  الحيازة عليها. ولذلك، كانت مقاومة  الفالح في 
على التعبير عن هذه المقاومة سياسيًا، كما كان الحال إبان الحرب األهلية، فقد جرى التعبير 
عن المقاومة بالتخريب واإلبادة الجماعية لوسائل اإلنتاج. واذا كان يصعب »إبادة« األرض  
الفالح يفضل أن يذبح ويأكل  الماشية. كان  إبادة  الفالحون جماعيًا نحو  إتجه  نفسها، فقد 
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المواشي المعرضة للمصادرة، بدل أن يفقد ملكيته لها بضمها إلى الكولخوز. وكان يجري الرد 
الدولة )السوڤخوزات  المقاومة باقتالع الفالحين ومصادرة حيازاتهم وضمها إلى مزارع  على 
التي بدأ يتسارع العمل على إقامتها وتوسيعها(، ونفيهم إلى معسكرات العمل الجماعية التي 
كانت تقام في المناطق النائية بهدف تعجيل بناء المجمعات الصناعية الثقيلة الضخمة فيها. 

وهكذا، إلى جانب التجميع القسري، ُفرض، باألمر الواقع أيضًا، نظام العمل اإلجباري 
الذي ُأخضع له الماليين من الفالحين المقتلعين، والذي لم يجِر إلغاؤه إال في مطلع خمسينيات 
ق 20. وسميت هذه الحملة في الدعاية الرسمية بعملية »تصفية ونفي الكوالك«، ولكن من 

المؤكد، أنها شملت عددًا واسعًا من الفالحين المتوسطين الذين قاوموا التجميع.

5-■ لم يكن التجميع يوفر في البداية أية إمكانية لرفع مستوى اإلنتاج الزراعي بسبب 
التخلف التقني والصناعي الذي كان يعرقل إمكانية النشر السريع للمكننة، التي تسمح باإلستفادة 
من مزايا اإلنتاج الكبير في الزراعة. كان بالمقابل يقود إلى العكس، إلى تراجع اإلنتاج الزراعي 
ل عملية سيطرة الدولة على  وإبادة الثروة الحيوانية بفعل مقاومة الفالحين. ولكنه، كان ُيسهِّ
الفائض الزراعي وتحكمها بتخصيصه، وفي سياق هذه العملية كان يدعم، من جهة أخرى، 
نشر وتوطيد سيطرة البيروقراطية ونموها في الريف على حساب شرائح الكوالك ورجال النيب. 
وسوف تترك هذه العملية، آثارًا وانعكاسات حاسمة على توازن القوى اإلجتماعية في البالد، 

وداخل الحزب والدولة.

■ في تلك المرحلة المبكرة من التجميع، كانت الكارثة التي َحلَّت بالزراعة، وخصوصًا 
بالثروة الحيوانية، سببًا الشتعال الجدال مجددًا في صفوف الحزب حول جدوى سياسة التجميع 
األزمة  وكانت  ملموسًا.  بدياًل  تملك  البوخارينية  المعارضة  تكن  لم  أخرى،  ومرة  القسري. 
المحتدمة في البلدان الرأسمالية المتطورة، والتي ألقت بعشرات الماليين من العمال إلى قارعة 
الطريق ليعانوا مع عائالتهم من البؤس والتشرد والمجاعة بالمعنى الحرفي للكلمة، ُتستخدم لـ 

»تبرير«)!( العذابات التي انطوت عليها »حملة تصفية الكوالك«. 

التصنيع كما  التي حققتها فعاًل خطة  المهمة  النجاحات  إبراز  ■ وبالمقابل، كان يمكن 
سوف نرى. وفي عالم يعاني من اإلضطراب والغليان بفعل ُحمَّى األزمة الرأسمالية، ويبدو 
على شفا إنفجار مدٍو كانفجار 1914، وجد الحزب نفسه معنيًا بتغليب إعتبارات الوحدة وطي 
السادس عشر )حزيران/  التي طغت على مؤتمره  الخالف مؤقتًا، وبإبراز مظاهر اإلجماع 
يونيو 1930(، حيث اكتفت المعارضة بتنازل شكلي قدمته مراكز القوى البيروقراطية بموافقتها 
»اإلختيار  مبدأ  على  مجددًا  ويشدد  التجميع،  فرض  في  القسرية  الوسائل  يدين  قرار  على 
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الطوعي« في اإلنضمام إلى الكولخوزات. حتى ذلك الحين كان أكثر من الربع من مجموع 
عدد الحيازات الفالحية قد تم تجميعه. 

■ رغم قرار المؤتمر، فقد واصلت حملة التجميع زخمها وشملت، حتى صيف 1931، 
حوالي 13 مليون حيازة، أي أكثر بقليل من نصف المجموع. وهذه المرة، جرت الحملة بمزيج 
من القمع ومن اإلقناع، الذي بدأت تتوفر مقوماته تدريجيًا عندما أخذت الصناعة بدءًا من 
ادات، التي بدأت تقنع الفالحين، ببطء،  مطلع 1931 تضخ إلى الريف ألوف الجرارات والحصَّ

بأفضليات اإلنتاج الكبير، وفوائد النظام الكولخوزي.

6-■ في ظل أزمة فيض اإلنتاج وجدت البلدان الرأسمالية المتطورة في الحاجة السوڤييتية 
إلى اآلالت فرصة مؤاتية الفتتاح أسواق فسيحة للتصدير. ووجهت مصانع بناء اآلالت في 
أزمة  من  هربًا  السوڤييتي  اإلتحاد  إلى  للتصدير  إنتاجها  نصف  المتحدة  والواليات  بريطانيا 
الركود، خالل السنوات األولى من ثالثينيات ق 20. وفي بعض الفروع، كصناعة الجرارات 
في الواليات المتحدة، كان حوالي 90% من الناتج ُيَصدَّر إلى اإلتحاد السوڤييتي مدفوع الثمن 
بالذهب. ومع تعاظم اإلنتاج السوڤييتي نفسه من الماكنات الزراعية، حل عام 1937 ليشهد 
الزراعة السوڤييتية وهي تشغل أكثر من450 ألف جرار، وحوالي 130 ألف حّصادة ميكانيكية. 
وفي هذا العام نفسه)1937( كانت الكولخوزات تضم 18.5 مليون حيازة فالحية، أي حوالي 

ثلثي عدد الحيازات الذي كان قائمًا في 1928، ومعظم الباقي امتصته مزارع الدولة. 

■ وهكذا َحلَّت السلطة السوڤييتية مشكلة العالقة مع الفالح المتوسط، الذي لم يعد له 
وجود كطبقة، وَحلَّت محله طبقة من الفالحين الكولخوزيين الذين تهيمن عليهم، وتلعب دورًا 
حاسمًا في تنظيمهم، قشرة قوية متماسكة من بيروقراطيي الكولخوزات. كان هذا واحدًا من 
أضخم اإلنجازات اإلجتماعية التي سجلتها البيروقراطية السوڤييتية في خانتها. وساهم مساهمة 
المجتمع، وبالتالي في الحزب والدولة، لصالحها. ولكن  القوى في  حاسمة في تغيير ميزان 
آثاره المتمثلة بالتدني النسبي لمعدل إنتاجية العمل في الزراعة، وفي التخلف النسبي لمستوى 

المعيشة في الريف مقارنة بالمدن، بقيت تجرجر ذيولها حتى سبعينيات ق 20.

■ اإلنجازات على صعيد التصنيع كانت أكثر لمعانًا حقًا. الخطة الخمسية األولى، التي 
بدأ العمل بها في أواخر 1928 حققت أهدافها كاملة في مطلع 1933، قبل موعدها بتسعة 
شهور، وأنجز خاللها بناء وتشغيل 1500 مجمع صناعي جديد في مجاالت الصلب والحديد، 
ومعدات إنتاج الطاقة الكهربائية، وبناء اآلالت والسيارات والكيماويات والجرارات. وخالل هذه 

السنوات األربع، إرتفع حجم اإلنتاج الصناعي حوالي %100. 
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التي أنجزت أيضًا قبل موعدها في مطلع 1937،  الثانية،  الخمسية  ■ خالل الخطة 
إنتاج  وتضاعف  سنوات،  أربع  أخرى 100% خالل  مرة  الصناعي  اإلنتاج  حجم  تضاعف 
الفحم 100%، وازداد إنتاج الفوالذ من 6.9 ماليين طن عام 1932 إلى 17.7 مليون طن 
عام 1937. وأنجزت من حيث الجوهر خطة كهربة البالد. وتم تمديد األلوف من كيلومترات 

السكك الحديدية. 

العهد  في  إنشاؤها  تم  التي  الجديدة  المصانع  كانت  الثانية،  الخمسية  الخطة  نهاية  وفي 
السوڤييتي، تقدم 80% من إجمالي الناتج الصناعي في البالد. وخالل الفترة من 1929 حتى 
1937 كان معدل النمو اإلقتصادي لإلتحاد السوڤييتي يوازي خمسة أضعاف معدل النمو 
اإلقتصادي في الواليات المتحدة. وتصاعد هذا المعدل بوتيرة أعلى في السنوات الالحقة حتى 

بدء الحرب العالمية الثانية.

الطبقة  بنية  في  واسعة  تحوالت  أيضًا  أحدثت  والسريعة،  العالية  التصنيع  وتيرة   ■-7
العاملة، التي زادت أعدادها بوتائر هائلة. فإلى جانب مزارع الدولة التي كانت تستخدم عمالها 
مقابل أجر كسائر المشاريع الصناعية الكبيرة، وهي صارت في 1932 تقدم حوالي ُخمس 
يجتذب ماليين  الجديدة وتشغيلها  المناجم والمصانع  إنشاء  الحبوب، كان  الدولة من  حاجة 
العمال الجدد، معظمهم من سكان الريف، الذين طردهم التجميع والمكننة للزراعة. وكان هؤالء 
يعملون في شروط قاسية ولقاء أجور منخفضة بالمقارنة مع عمال المصانع القديمة المستقرة. 
وكان سهاًل، منذ البداية، في المشاريع تحت اإلنشاء وفي المصانع الجديدة، فرض نظام اإلدارة 
األوامري البيروقراطي بحكم حداثة عهد الجسم العمالي وحركته الدائبة وتنقله المستمر وأسلوب 
تعبئته. وشكل ذلك ضغطًا على سائر قطاعات الطبقة العاملة، في المصانع القديمة المستقرة، 
من أجل فرض نظام »إدارة الرجل الواحد«، الذي لم يكن أحد بعد، قد نجح في تعميمه حتى 

مطلع ثالثينيات ق 20. 

كان  الذي  العمالة،  جسم  واستقرار  تثبيت  وبحجة  الثالثينيات،  هذه  منتصف  وفي   ■
دائم التنقل بين المشروعات بسبب تفاوت األجور، جرى إقرار نظام موحد لألجور من قبل 
الدولة، إعتمد تفاوتًا هامًا في مستويات األجور لصالح المهندسين والتقنيين وذوي المهارات 

الموصوفة، ولكن أيضًا لصالح العمال في المهن الشاقة التي تتطلب جهدًا بدنيًا أكبر. 

وبسبب من هذه التحوالت، إنخفض مستوى الدخل الحقيقي للعمال، في المتوسط، إنخفاضًا 
حادًا خالل سنوات الخطة الخمسية األولى، ثم أخذ يرتفع بثبات حتى اندالع الحرب العالمية 
الثانية دون أن يستعيد المستوى الذي كان عليه في آخر سنوات النيب. )كان معدل الدخل 
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الحقيقي للعمال – باستثناء الخدمات اإلجتماعية – في عام 1940 يوازي تقريبًا المستوى 
الذي كان عليه في 1918، ولكن الحديث هنا أصبح يدور عن جسم عمالي تضاعف حجمه 
عشرات المرات، عما كان عليه بعد الثورة، فضاًل عن كونه أصبح يتلقى حصصًا متزايدة من 

الخدمات اإلجتماعية مجانًا، أو لقاء مقابل رمزي(. 

8-■ أدت هذه التحوالت إلى اختفاء بقايا اإلدارات الجماعية المنتخبة حتى في المصانع 
وبين  النقابات،  بين  المنشآت  داخل  القوى  نسبة  في  تعديل جوهري  إلى  أدت  كما  القديمة، 
اإلدارات المعينة من قبل الدولة لصالح األخيرة. ومع تكريس النظام األوامري السلطوي داخل 
الحزب، في النصف الثاني من ثالثينيات ق 20، ومع سيطرة األخير على النقابات، أصبح 
دور األجسام النقابية داخل المنشآت يقتصر على فرض نظام إنضباط العمل، وتعبئة العمال 
النقابات  أما دور  والثقافية.  اإلهتمام بشؤونهم اإلجتماعية  إلى جانب  اإلنتاج،  لتنفيذ خطط 
الحاالت إستشاريًا. وساهمت هذه  أو في أفضل  اإلنتاج، فأصبح صفرًا،  في اإلدارة وقيادة 
التحوالت في التغيير الجذري لميزان القوى، ليس في المجتمع لوحده، بل أيضًا داخل الطبقة 
العاملة نفسها، لصالح الشريحة البيروقراطية النامية التي عززت قواها باستيعاب التكنوقراط 
السوڤييت الجدد، الذين تضاعف عددهم وتزايد نفوذهم بقفزات متسارعة خالل السنوات التسع 

للخطتين الخمسيتين.

مراحله  بمختلف  التعليم،  بمستوى  لإلرتقاء  فائقًا  إهتمامًا  الخمسينيتان  الخطتان  أولت   ■
واختصاصاته، وبخاصة اإلعداد الهندسي والتقني. ففي عام 1930 تم تطبيق نظام التعليم 
االبتدائي اإللزامي العام. وعبيء للمدارس حوالي مليون معلم. وُأطلقت حملة لمكافحة األمية 
شملت عشرات الماليين من الرجال والنساء. ووظفت أموال طائلة الفتتاح مؤسسات اإلعداد 
إمداد  تم  األولى  الخمسية  الخطة  سنوات  وخالل  الهندسي.  العالي  والتعليم  التقني  المهني 
الصناعة بحوالي 100 ألف من المهندسين والتقنيين. وتضاعفت هذه األعداد خالل السنوات 
الالحقة. وفي عام 1937 كان عدد الطالب في مؤسسات التعليم العالي قد تجاوز نصف 
مليون طالب، أي أكثر من عددهم في جميع بلدان أوروبا الغربية حينذاك. وأنشئت مدارس 
لتدريب اإلدارات الكولخوزية تخرج منها حوالي ربع مليون في النصف األول من ثالثينيات ق 
20. وهكذا نشأت بسرعة شريحة واسعة من اإلنتلجنتسيا والتكنوقراط السوڤييت الجدد، %75 
منها متحدرة من أبناء العمال والفالحين. ورفدت هذه الفئة صفوف البيروقراطية بدم جديد، 

ووطدت قاعدتها اإلجتماعية، وخصوصًا في مواقع اإلنتاج ■
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)2(
 التحولت يف البنية الإجتماعية للحزب والدولة

1-■ لم يعد الحزب الشيوعي، في تكوينه اإلجتماعي، وحتى في بنيته األيديولوجية ونمط 
القيادي  تعزيز دوره  لينين، في ربيع 1921، على  الذي راهن  نفسه  الداخلية، هو  عالقاته 
للتحكم بعملية اإلستقالل النسبي للدولة الضرورية لكسر دوامة المأزق التاريخي، الذي ُحشرت 
بهذه  نهوضه  سياق  ففي  الموضوعية.  تناقضاتها  بفعل  اإلشتراكية  إلى  اإلنتقال  مسيرة  فيه 
المهمة، تعرضت البنية اإلجتماعية واأليديولوجية للحزب، وقبله أجهزة الدولة، إلى تحوالت 

عميقة.

في نيسان )إبريل( 1917، بعد ثورة شباط )فبراير( مباشرة، كان الحزب البلشفي الذي 
ظهر للمرة األولى إلى العلن يعد حوالي 80 ألف عضو. وفي أتون التطور الالهب للثورة 
والوعي  الخبرة  تراكم  في  وسنوات  يوازي شهورًا  أيامها  من  يوم  كل  كان  الذي  الديمقراطية، 
الثوري، إرتفعت عضوية الحزب إلى 240 ألف عضو في آب )أغسطس( 1917. كان أكثر 
من 90% من الجسم الحزبي، من العمال ومجندي الجيش من بروليتاريا المدن، وأقلية صغيرة 
من بروليتاريي الريف. في آذار )مارس( 1919 كانت عضوية الحزب قد ارتفعت إلى 313 
ألف عضو، ولكن فترة التنفس القصيرة التي حظيت بها السلطة السوڤييتية بعد اندالع الثورتين 
األلمانية والنمساوية دفعت إلى صفوفه سياًل من العناصر غير البروليتارية المتسلقة. وُأجريت 
حملة التطهير األولى بين أيار)مايو( وأيلول)سبتمبر( 1919. وبينما كانت جيوش الحرس 
األبيض تحاصر موسكو وبتروغراد، ُفتح باب العضوية مجددًا، فانضم إلى الحزب 200 ألف 

عضو جديد نصفهم من العمال، والنصف اآلخر من الفالحين ومالكات الدولة. 

■ عند انعقاد المؤتمر الـعاشر، في آذار)مارس( 1921، كانت عضوية الحزب قد بلغت 
732 ألف عضو، وكانت قد بدأت عملية التحول الداخلي في تكوينه اإلجتماعي. ولكن قرارات 
النصف  تلكؤ، في  لينين بعد  تنفيذها بضغط من  بدأ  المؤتمر، والتي  اتخذها  التي  التطهير 
الثاني من 1921، إستبقت هذه العملية. وشمل التطهير 170 ألف عضو من العناصر غير 
البروليتارية، وجرى تحت إصرار لينين إعتماد مقاييس مشددة لقبول األعضاء الجدد. ولكن 
هذه المقاييس أسقطت بعد وفاة لينين مباشرة، في مبادرة قدمت بصفتها تكريمًا للقائد الراحل، 
العمال،  فتدفق على عضوية الحزب حوالي 600 ألف عضو جديد، منهم ربع مليون من 
لينين،  وكان  النيب.  رجال  وبعض  البيروقراطية  والمالكات  الفالحين  من  الباقية  واألغلبية 
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في وصيته الشهيرة التي صاغها قبل وفاته، قد ابتدأ يتكلم عن الحزب بصفته »يعتمد على 
طبقتين« أي العمال والفالحين، وأن استقراره مهدد في غياب الوفاق بين الطبقتين. )األعمال 

الكاملة/ طبعة دار التقدم باإلنجليزية 1971/ المجلد 36/ ص 594(. 
وتعزز هذا االتجاه في أواخر عهد النيب حيث كانت عضوية الحزب، عند انعقاد مؤتمره 
الخامس عشر في كانون األول )ديسمبر( 1927، حوالي 1.2 مليون عضو، نصفهم فقط 
على  وازداد  ماليين،   3 الى  الحزب،  عضوية  تضاعفت   1933 مطلع  وفي  العمال.  من 
نحو ملموس ثقل المالكات البيروقراطية، من أجهزة الدولة اإلدارية والقمعية ومدراء اإلنتاج 

وبيروقراطيي الكولخوزات، وكذلك من اإلنتلجنتسيا الجديدة والتكنوقراط.

2-■ في سياق هذا التحول في البنية اإلجتماعية شهد الحزب تحوالت مناظرة في تكوينه 
األيديولوجي ونمط عالقاته الداخلية. وشقت هذه التحوالت طريقها عبر الصراع بين مراكز 
القوى ومجموعات الضغط المتنافسة، وهو صراع ابتدأ فور وفاة لينين )1924/1/21(، وأسفر 
في مطلع ثالثينيات ق 20 عن التصفية المتوالية لهذه المجموعات لصالح اإلتجاه الذي يقوده 

ستالين. 

وكان عجز هذه المجموعات عن تقديم بدائل ملموسة لمعالجة المعضالت الموضوعية، 
التي ينطوي عليها مسار التجربة، بدائل تنسجم مع الحاجات الموضوعية للتطور، وال تكتفي 
باإلحتجاج على مظاهره السلبية، كان هذا العجز عاماًل رئيسيًا في ضمور هذه المجموعات، 
وتفتتها فضاًل عن أخطائها السياسية والتكتيكية الفادحة. فالمعارضة التروتسكية، التي توصلت 
تقديم  إلى برنامج مشترك مع مجموعة زينوڤييڤ – كامينيڤ، عجزت عن  بعد فترة وجيزة 
حلول ملموسة للمعضالت التي أبرزتها النيب، وركزت مخططها النظري على استحالة بناء 
اإلشتراكية في اإلتحاد السوڤييتي لوحده، وتمحورت حلولها حول التعويل على مخرج وهمي 
قوامه تعجيل انتصار الثورة في الغرب الرأسمالي. وبدت بهذا، وكأنها تحكم سلفًا على التجربة 
علنًا  راهنت  النيب،  عهد  في  اإلقتصادية  للمعضالت  معالجتها  في  وهي  الحتمي،  بالهالك 
على اتساع الفجوة بين أسعار السلع الصناعية وأسعار الناتج الزراعي، ودعت إلى اعتمادها 

كسياسة رسمية لحل معضلة التراكم.

■ سرعان ما برهنت التطورات على عقم هذه الدعوة وأدت إلى عزل أصحابها، ولذلك 
لم يكن لتحذيراتهم من مخاطر النمو البيروقراطي، ومطالبهم الديمقراطية، أثر ملموس على 
جمهور الحزب، واقتصر على صف من المالكات الحزبية القديمة. وكان من السهل تصفية 

هذه المعارضة في المؤتمر الخامس عشر )كانون األول/ ديسمبر 1927(. 
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الذي  برنامجها،  في  الخلل  إلى  سابقًا  أشرنا  فقد  بوخارين  بقيادة  الجديدة  المعارضة  أما 
قاد إلى هزيمتها في المؤتمر السادس عشر للحزب )حزيران/ يونيو 1930(. وتكرست هذه 
الهزيمة في المؤتمر السابع عشر )كانون الثاني/ يناير 1934(، الذي انعقد في ظروف داخلية 
كانت فيها حملة التجميع القسري قد باتت تؤتي ثمارها وتتراجع حدة مظاهرها السلبية، والخطة 
التصنيع، وفي ظروف دولية  الخمسية األولى كانت قد حققت نجاحات مهمة على صعيد 
تميزت بصعود الخطر النازي، وبدء تشكل المحور األلماني – اإليطالي– الياباني، الذي ركز 

هجومه على خطر الشيوعية والعداء للسوڤييت. 

■ وكان لهذا التطور أثر مزدوج على نسبة القوى داخل الحزب، فهو من جهة، أبرز خطر 
الحرب والعدوان النازي مجسمًا كما لم يكن من قبل، وساهم في إقناع ما تبقى من أصوات 
القدرة الصناعية والدفاعية  معارضة بطي الخالفات ورص الصفوف، والتركيز على تعزيز 
للبالد إعدادًا لدرء العدوان الذي بدا وشيكًا. وهو، من جهة أخرى، ساهم جزئيًا ولفترة مؤقتة، 
تفاقم   السوڤييتي، بسبب  المفروض على اإلتحاد  في خلخلة الحصار اإلقتصادي والسياسي 
مخاوف الحلف األميركي – البريطاني– الفرنسي من تنامي القدرات الحربية للمحور النازي. 

وهكذا، شهدت فترة أواسط ثالثينيات ق 20 إنفراجًا في العالقات مع البلدان »الديمقراطية« 
في  األمم  عصبة  إلى  السوڤييتي  اإلتحاد  بدخول  بالسماح  تمثل  اإلمبريالي  المعسكر  في 
نمو  واستمرار  عليه،  المفروض  اإلقتصادي  الحصار  وتراخي   ،1934 أيلول)سبتمبر( 
عالقاته التجارية مع الواليات المتحدة وبريطانيا، وإبرام معاهدات للتبادل التجاري مع فرنسا 
التكنولوجية  القدرات  توفر  تعجيل  في  هذا  وساهم   .1935 أيار)مايو(  في  وتشيكوسلوفاكيا 
الضرورية لتسريع وتيرة التصنيع، وفي مضاعفة النجاحات الملموسة للخطة الخمسية الثانية، 

التي استثمرها المركز الستاليني لتعزيز موقعه داخل الحزب.

من  األخير  الثلث  في  آخر  منحى  يتخذ  بدأ  الدولية  األحداث  مجرى  أن  غير   ■-3
ثالثينيات ق 20. الجمهورية اإلسبانية كانت تتجه نحو االنهيار تحت ضغط الجنرال فرانكو 
)Franco( المدعوم بفرق التدخل األلمانية – اإليطالية. وفي فرنسا، إنهارت حكومة »الجبهة 
الشعبية« التي كان يدعمها الشيوعيون. وقامت اليابان بغزو شمال الصين دون رد فعل من 
جانب »الديمقراطيات الغربية«. وبدأت بريطانيا وفرنسا مسعى مكثفا لمغازلة ألمانيا النازية 
المتضخمة قوة وعدوانية. وبدا مجددًا، وكأن المعسكر اإلمبريالي يتجه نحو تسوية التناقضات 
بين أطرافه وإطالق يد ألمانيا النازية في أوروبا الوسطى والبلقان، ومن ثم في العدوان على 
بإبرام  االتجاه  الدبلوماسية في هذا  المساعي  أثمرت  ما  السوڤييتي. وبالفعل سرعان  اإلتحاد 
الواليات  وفي  وفرنسا.  وبريطانيا  وايطاليا  ألمانيا  بين  )أيلول/سبتمبر 1938(  ميونيخ  إتفاق 
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المتحدة  كانت حكومة »العقد الجديد« )New Deal( برئاسة روزفلت )Roosevelt( تميل 
نحو انتهاج سياسة االنطواء لمعالجة معضالتها اإلقتصادية الداخلية. واكفهرت سماء موسكو 

مجددًا بغيوم الحرب التي أخذت صواعقها تشحن الوضع الداخلي بأجواء شديدة التوتر.

■ في سياق هذا المناخ الدولي الملبد، وقعت النقلة النوعية الكبرى في بنية الحزب ونمط 
عالقاته الداخلية، وبالتالي في وظيفته ودوره اإلجتماعي. حتى منتصف ثالثينيات ق 20، 
كان الحزب مايزال على صلة وثيقة بالقاعدة العمالية. ورغم تفاقم نمو تأثير القوى البيروقراطية 
داخله، كان مايزال يعكس، بدرجة أو بأخرى، التعايش والتوازن اإلجتماعي بين مختلف شرائح 
الطبقة العاملة. والشريحة البيروقراطية النامية، رغم بدء تمايزها، كانت مازالت بعد من ضمن 
هذه الشرائح. ورغم تصفية، أو انحسار نفوذ القيادات البارزة لثورة أكتوبر، باستثناء ستالين، 
الجمهور  المباشر مع  التماس  العريق من  بتراثها  القديمة،  البلشفية  القيادات والكوادر  بقيت 
العمالي، تحتفظ بمواقعها الغالبة في مراتب الحزب العليا والوسيطة، رغم تراجع تأثيرها على 

أجهزة الدولة. 

ووطدت  المجتمع،  في  موقعها  وعززت  نمت  التي  البيروقراطية  كانت  المقابل،  في   ■
الثامن  السوڤييتات  وقائع مؤتمر  تكشف عنها  التي  الذروة  إلى  الدولة  سيطرتها على جهاز 
لعموم اإلتحاد السوڤييتي، باتت بحاجة إلى حزب من طراز آخر، بحاجة إلى حزبها الخاص 
الجماعية كشريحة إجتماعية متميزة؛  لتنظيمها وبلورة إرادتها  الذي يشكل، من جهة، األداة 
ومن جهة أخرى، األداة لتكريس وتوطيد هيمنتها على المجتمع، وإدامة سيطرتها على الدولة. 
باتت البيروقراطية إذن بحاجة إلى االنفراد بالحزب، إخضاعه الكامل لسيطرتها، كما انفردت 

بسلطة الدولة. 

كانت الشروط إلحداث هذه النقلة قد اكتملت، وتناسب القوى السياسي واإلجتماعي، الذي 
لم يكن يسمح بها في أواخر عشرينيات ق 20، أو حتى في مطلع ثالثينياته، أضحى يسمح 
بها اآلن. وصارت البيروقراطية قادرة على ممارسة سلطتها، ال نيابة عن الطبقة العاملة، بل 
بدياًل عنها. وأكثر من ذلك أصبح استشعار الخطر الذي يهدد به تطور الوضع الدولي، عاماًل 
يحث على إنجاز هذه النقلة لمواجهة إحتماالت الحرب القادمة بقبضة قوية متماسكة على 

الحزب والدولة والمجتمع، هي، وفقًا للعقلية البيروقراطية، شرط الزم للصمود ■
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)3(
نتائج التحولت يف البنية الإجتماعية للحزب والدولة

1-■ كان هذا هو المغزى التاريخي للتطهير الستاليني لصفوف الحزب، والذي اشتدت 
بالتصفية  سواء  التطهير،  هذا  وشمل   .20 ق  ثالثينيات  من  األخيرة  السنوات  في  حمأته 
الجسدية، أو بالسجن، أو العزل والتشهير، األغلبية الساحقة من القيادات والكوادر البلشفية 
القديمة التي كانت ماتزال تحتل مراتب عليا أو وسيطة في الحزب، ومن بين هؤالء كان حوالي 
نصف مندوبي مؤتمر الحزب األخير)السابع عشر في كانون الثاني/ يناير 1934(، وثلثي 
أعضاء اللجنة المركزية المنتخبة منه. وواضح، إزاء هذه األرقام، إن العملية كانت تنطوي 
في الواقع على تسخير أجهزة الدولة القمعية من أجل فرض هيمنة البيروقراطية على الحزب. 
وفي غياب حجة التواطؤ مع الكوالك، الذين أعلنت األيديولوجية الرسمية منذ مطلع 1936 
أن تصفيتهم كطبقة قد ُأنجزت، كانت تهمة التواطؤ مع اإلمبرياليين هي الخيانة التي أدين 
بها أكثر من نصف الطاقم القيادي لحزب الطبقة العاملة)!(. كان هذا تحواًل نوعيًا في بنية 
الحزب، كرَّس تحواًل في نمط عالقاته الداخلية، حيث فرضت أسس تنظيمية جديدة تقوم على 

المركزية البيروقراطية بدياًل عن المركزية الديمقراطية. 

■ ضمن هذه األجواء، ُحرِّمت حرية النقاش الداخلي التي كانت فخر البالشفة وميزتهم، 
وباتت القرارات تتخذ في غرف مغلقة وضمن حلقات قيادية ضيقة، وصارت وظيفة المراتب 
الدنيا في اتخاذ القرارات )بما فيها الخيارات االستراتيجية( وظيفة إستشارية في أفضل األحوال، 
وأصبحت وظيفة الحزب - كجسم إجتماعي – ليس اتخاذ القرار، بل الدعاية له وترويجه 
وتنفيذه، وأصبح نظام التعيين من فوق هو المعتمد عمليًا في اختيار المالكات للمواقع القيادية 
إنتخابية  إلى أعلى في صفوف الحزب، وهو نظام كان يتستر أحيانًا بمسرحيات  من أدنى 
ُيحظر فيها تقديم مرشحين غير أولئك الذين تقدمهم أو تصادق عليهم القيادات األعلى. وهكذا 
سادت العقلية السلطوية واألسلوب السلطوي في قيادة الحزب. وساد المفهوم الستاليني للحزب 

وألسس تنظيمه بدياًل عن المفهوم اللينيني.

■ إن التحول في البنية اإلجتماعية للحزب، هذه النقلة في مضمونه اإلجتماعي ووظيفته، 
هي التي فيها، وليس في أي انحراف أيديولوجي محض، ينبغي البحث عن السبب في تبلور 
وسيادة هذا المفهوم البيروقراطي للحزب وأسس تنظيمه، ولهيمنة العقلية السلطوية واألسلوب 
األوامري في قيادة حياته الداخلية. لم يكن هذا المفهوم نتيجة منطقية للنظرية اللينينية حول 
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السبب في  الحزب، هو  لتنظيم  اللينينية  الذي يشوه األسس  المفهوم،  الحزب. ولم يكن هذا 
التطور الموضوعي الذي جرى على بنية الحزب وحياته الداخلية. بل بالعكس: إن التحول 
في المضمون اإلجتماعي للحزب وفي بنيته ووظيفته هو الذي أنتج وكرس سيادة هذا المفهوم 
السلطوي، الذي يغلف نفسه بعبارات مشتقة من نظرية الحزب اللينينية، ولكنه يضفي عليها 
أخرى،  إجتماعية  مصالح  خدمة  في  ويوظفها  يشوهها  وبالتالي  مختلفًا،  إجتماعيًا  مضمونًا 

متمايزة.

■ كان قد سبق هذا التحول عملية مماثلة في أجهزة الدولة قضت على آخر ما تبقى 
تمامًا في  تآكلت حتى أصبحت شكلية  قد  السوڤييتية، وهي كانت  الديمقراطية  من عناصر 
مطلع ثالثينيات ق 20. فاألغلبية الحزبية المضمونة في السوڤييتات، من جهة، والتزام جميع 
أعضاء الحزب بدعم القرار الذي يشكل محصلة التفاعل داخل الحزب، من جهة أخرى، كان 
يختزل دور الهيئات السوڤييتية إلى كونها مجرد واجهة. ولذلك تباعدت زمنيًا الدورات التي 
باتت تعقدها مؤتمرات السوڤييتات، وأصبحت تدعى للمصادقة على القرارات المطبوخة سلفًا.

التباعد  هو  السوڤييتية  الهيئات  تلعبه  باتت  الذي  الشكلي  الدور  على  المؤشرات  أحد   [
الزمني بين دورات االنعقاد لمؤتمرات السوڤييتات ولجانها الدائمة. بين تشرن األول)أكتوبر( 
1917 وكانون األول)ديسمبر( 1922، أي خالل السنوات الخمس األولى بعد الثورة، عقد 
مؤتمر مندوبي السوڤييتات لعموم روسيا تسع دورات، أي بمعدل دورتين سنويًا تقريبًا. بين 
كانون األول)ديسمبر( 1922 حتى كانون األول)ديسمبر( 1936، أي خالل 14 عامًا، عقد 
مؤتمر مندوبي السوڤييتات لعموم اإلتحاد السوڤييتي ثماني دورات فقط، أي بمعدل دورة كل 

سنتين تقريبًا[. 
األول/ديسمبر  )كانون  السوڤييتي  اإلتحاد  لعموم  الثامن  السوڤييتات  مؤتمر  شهد   ■-2
النهائي  »اإلنتصار  إعالن  من  ينطلق  الذي  الجديد  الدستور  بإقراره  هامة  نقلة   )1936
لإلشتراكية« في البالد، وتحت هذه المظلة ُأحدثت تغييرات هامة في البنية الدستورية للسلطة 
السوڤييتية من خالل النظر جذريًا في النظام االنتخابي، حيث ألغيت قاعدة االنتخاب على 
أساس موقع اإلنتاج، واستبدلت بتعميم القاعدة الجغرافية. وترتب على ذلك عمليًا، إلغاء 
حق الناخبين في استرجاع المندوبين، أو سحب تفويضهم في أي لحظة. وفقد النظام قاعدته 
التي  المعقدة  القيود  الطبقية حيث أعلن حق االقتراع، عامًا ومتساويًا ومباشرًا وسريًا. ولكن 

يفرضها القانون على عملية تقديم المرشحين تجعل العملية االنتخابية شكلية. 

والنظام  الدستور  قاعدة  على  أجريت  عامة  إنتخابات  أول  في  واضحًا  ذلك  وكان   ■
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الشرعية على  بهدف إضفاء صفة  )ديسمبر( 1937،  األول  كانون  في  الجديد،  االنتخابي 
النظام البيروقراطي الذي استكمل هيمنته، حيث كان على الناخبين أن يصوتوا بالقبول، أو 
الالحزبيين.  المرشحين  من  نسبة  الحزبيين،  جانب  إلى  واحدة ضمت،  الئحة  على  الرفض 
ولعل المفارقة البارزة التي ينطوي عليها الدستور الجديد، أنه في نفس الوقت الذي يعلن فيه 
االنتصار النهائي لإلشتراكية، ينص للمرة األولى رسميًا على الدور القيادي للحزب في الدولة 
السوڤييتية، وليس فقط الدور القيادي للطبقة العاملة، مكرسًا بذلك دستوريًا نظام الحزب الواحد. 

■ قد يبدو ذلك مفارقة في ضوء مفهوم ماركس، ولينين أيضًا، لدور ووظائف وتكوين 
الدولة في »المجتمع اإلشتراكي«، تمييزًا له عن مجتمع مرحلة اإلنتقال. ولكن هذه المفارقة 
منظرو  أبدعه  الذي  اللينينية،   – الماركسية  النظرية  في  التجديد)!(  ثمرات  أولى  من  كانت 
األيديولوجية الرسمية للبيروقراطية السوڤييتية، مبررين إياه بضرورة استخالص خبرة التجربة 
في ضوء متغيرات الوضع الدولي الناجمة عن انتصار اإلشتراكية، مما يملي تطوير النظرية 
التي هي حّية ومتجددة، ال عقيدة جامدة)!(. هذه المفارقة تجد تفسيرها في حاجة البيروقراطية 

إلى التكريس الدستوري لهيمنة حزبها الواحد، بهدف تبرير وإدامة احتكارها للسلطة.

■ بعد إنجاز هذه النقلة، في بنية الحزب والدولة، وتكريسها على األرض باألمر الواقع، 
كان البد من إضفاء الشرعية عليها وتبريرها أيديولوجيًا. ولهذا الغرض، إنعقد المؤتمر الثامن 
المؤتمر  على  مفصلية  سنوات  خمس  مرور  )بعد   1939 آذار)مارس(  في  للحزب،  عشر 
اإلشتراكي  المجتمع  بناء  »توطيد  مرحلة  دخل  قد  السوڤييتي   اإلتحاد  أن  ليعلن  السابق(، 
واإلنتقال تدريجيًا إلى الشيوعية«. كان هذا بامتياز إعالنًا أيديولوجيًا يزيف الواقع. ذلك أن 
الملكية العامة لوسائل اإلنتاج، التي هي العنصر اإلشتراكي الوحيد في المجتمع السوڤييتي، 
كانت ماتزال، بل مازالت في  قبضة شريحة إجتماعية متميزة تحتكرها. والنظام الكولخوزي، 
العامة  للملكية  نظامًا  بالتأكيد  ليس  هو  الريف،  أرباع  ثالثة  على  يهيمن  مايزال  كان  الذي 
اإلشتراكية، بل هو في أفضل الحاالت، شكل تعاوني متطور من أشكال اإلنتقال من الرأسمالية 

إلى اإلشتراكية. 

3-■ في ظل هذا النظام استمرت، ولو بشكل محدد بسقف أعلى، حقوق الحيازة الفالحية 
الصغيرة الخاصة لألرض. وفي عام 1940 كانت هذه الحيازات الفالحية الصغيرة الخاصة 
ماتزال تنتج 11% من مجموع إنتاج الحبوب، وحوالي 65% من الخضار والفواكه، و%75 
إنتاج الصوف. وإلى جانب استمرار  البيض، و39% من  اللحوم والحليب، و94% من  من 
أشكال من العالقات الرأسمالية في قطاع الخدمات، بقيت التجارة الصغيرة الخاصة، المشروعة 
وغير المشروعة، تحتل حّيزًا هامًا في السوق الداخلية. وكل هذا كان يعني استمرار العالقات 
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البضاعية – النقدية التي يفترض أن تسير نحو االختفاء في المجتمع اإلشتراكي، وخصوصًا 
ذلك الذي »ينتقل تدريجيًا إلى الشيوعية«. 

■ تأكيدًا لهذا، نشير إلى أن ستالين نفسه، في مؤلفه »معضالت اإلشتراكية في اإلتحاد 
إلى  التدريجي  اإلنتقال  بدء  إعالن  من  عامًا   14 بعد   ،1952 في  المكتوب  السوڤييتي«، 
السوڤييتي)الذي  االقتصاد  في  مفعوله  يمارس  مايزال  القيمة  قانون  بأن  يعترف  الشيوعية، 
يسميه مع ذلك إقتصادًا إشتراكيًا(، وأن أحد أسباب ذلك هو استمرار نمط الملكية الكولخوزي. 
ونستطيع أن نتذكر أن اإلقتصاد اإلشتراكي، وفقًا لماركس، هو بالتعريف النظام اإلقتصادي 
الذي يختفي فيه مفعول قانون القيمة بزوال التبادل البضاعي، ليحل محله التوزيع المنتظم 
للناتج المخصص لإلستهالك بين أفراد المجتمع وفقًا لحصتهم من مجموع العمل اإلجتماعي، 
ملكية  هو  واحد  شكل  سوى  الملكية،  أشكال  كل  فيه  تزول  الذي  اإلقتصاد  بالتعريف  وهو 

المجتمع العامة )الجماعية( لوسائل اإلنتاج.

 4-■ ماهي وظيفة هذا اإلعالن األيديولوجي الزائف الذي أصدره المؤتمر الثامن عشر، 
المؤتمر التأسيسي لحزب البيروقراطية الحاكمة؟ 

مثل كل قوة إجتماعية )طبقة أو شريحة من طبقة( تحكم هيمنتها على المجتمع، كانت 
البيروقراطية السوڤييتية )رغم كونها ماتزال شريحة من شرائح الطبقة العاملة، ولكنها شريحة 
متميزة تحتكر السلطة بدياًل عن الطبقة العاملة(، كانت بحاجة إلى أيديولوجيتها الخاصة التي 
تقدم نظامها بصفته نهاية التاريخ وخاتمة المطاف فيه. كانت بحاجة إلى أيديولوجية تعبر عن 
ف لبسط هيمنتها الفكرية على سائر قطاعات المجتمع  مصالحها، وتبرر هذه المصالح، وتوظَّ
الحاكمة  الشريحة  مصالح  احترام وصون  بأن  إقناعها  بهدف  أيديولوجيًا،  إخضاعها  بهدف 
هي من طبيعة األشياء، وفيها تكمن مصلحة المجتمع كله. وأية أيديولوجية أصلح ألداء هذه 
الوظيفة من تلك التي تعلن أن النظام البيروقراطي القائم هو اإلشتراكية، وأن صراع الطبقات 
وسائر أشكال الصراع اإلجتماعي في ظله قد انتهت وفقدت مبررها، وأن أي خروج عن النظام 
فيه ال يعدو كونه سلوكًا شاذًا ألفراد الزالت تتملكهم العقلية والعادات الموروثة عن المجتمع 
الدولة  أحيانًا خلل عقلي(، وأن وظيفة  )بل  بانحراف سيكولوجي  أو ألفراد مصابين  القديم، 
أصبحت محصورة في حماية المجتمع من هذا السلوك الفردي الشاذ، ال في حماية مصالح 

فئة إجتماعية متميزة.

الحقيقية  يقع ضمن اإلنجازات  أيديولوجيًا ال  المجتمع اإلشتراكي وهمًا  بناء  إذا كان   ■
للبيروقراطية، فإن فترة ثالثينيات ق 20، شهدت مع ذلك إنجازًا جوهريًا حققته البيروقراطية 
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للنمو  العنان  وإطالق  المستقلة  للتنمية  الضروري  التراكم  معضلة  حل  في  يتمثل  الحاكمة 
المتواتر لقوى اإلنتاج. فالبيروقراطية، وهي ماتزال بعد فتية وناهضة ووثيقة الصلة بالطبقة 
العاملة، نجحت بطريقتها الخاصة في تعبئة الشعب العامل إلزالة استعصاء عملية التراكم، 
في كسر الحلقة المفرغة وتجاوز المأزق التاريخي األول الذي حشرت فيه عملية اإلنتقال إلى 
اإلشتراكية. وفي هذا، يكمن جوهر الدور التاريخي التقدمي الذي لعبته موضوعيًا. وإذا كان 
هذا اإلنجاز ال يحل جميع التناقضات التي تنطوي عليها عملية اإلنتقال، فإنه يعني  حل أحد 
أبرز هذه التناقضات، واالرتقاء بالعملية إلى مستوى أعلى، وهو مستوى يقود بال شك إلى 
إنتاج تناقضات جديدة ستطرح نفسها الحقًا متطلبة الحل، فهذا هو المنطق الذي يتقدم وفقه 

مسار التاريخ.

5-■ كان هذا اإلنجاز يعني بدء انتشال المجتمع السوڤييتي من هاوية التخلف ونجاحه 
في بناء قاعدة صناعية متينة ومستقلة، وفي تعزيز قدراته الدفاعية، بما يؤهله لمواجهة أهوال 
هذا  ودفع  الثانية.  الكونية  بالحرب  تمثل  كما  العالمية،  الرأسمالية  ألزمة  الكارثي  اإلنفجار 
اإلنجاز مسار عملية اإلنتقال إلى اإلشتراكية بقفزات كبيرة إلى األمام، كان لها إنعكاسات كبرى  

لصالح قضية التقدم اإلجتماعي، ال داخليًا فحسب، بل أيضًا على صعيد عالمي. 

دون شك، إنطوت العملية على عذابات كبيرة أيضًا، وفرضت تضحيات إنسانية جمَّة، 
وارتكبت خاللها جرائم ال يمكن تبريرها. وكان باإلمكان تجنب بعض تلك العذابات والتضحيات، 

وجميع تلك الجرائم. 

■ ذلك هو الخطأ المنهجي الذي تقع فيه الفكرة التي تتهم الستالينية بالنزعة اإلرادوية، 
وبتجاهل القوانين الموضوعية لتطور المجتمع، ومحاولة حرق مراحلها وإحالل العنف محل 
مفعولها. والحق أن منهج الجدل المادي، كما التحليل الملموس للظاهرة المعنية، يكشفان لنا أن 
ما يبدو أحيانًا وكأنه حرق للمراحل )المفترضة سلفًا وفقًا لمخطط نظري جامد( هو بذاته مرحلة 
ضرورية من مراحل التطور. ومايبدو، وكأنه إحالل للعنف محل فعل القوانين الموضوعية، 
هو بذاته شكل من أشكال التجلي لمفعول القوانين الموضوعية للتطور، التي تفرض نفسها 
بشكل أعمى ومدمر بالضبط بسبب عجزنا عن إدراكها. وأسوأ أشكال اإلرادوية هو ذلك الذي 

يرسم مخططًا جاهزًا لحركة التاريخ، ثم يطالب التاريخ بأن ينضبط لهذا المخطط.

ُتغلف  التي  الزائفة  األيديولوجية  األقنعة  تمزيق  إلى  يهدف  الستالينية  للظاهرة  نقدنا  إن 
المسار الواقعي لتطور التجربة، بما ُيمكّنا من استخالص دروسها الصحيحة، لتشكل جزء من 
العاملة وتصويبها كدليل للعمل يسلحها في نضاالتها الالحقة.  عملية تجديد نظرية الطبقة 

النموذج ال�سوڤييتي بعد لينني



 ــ   92   ــ

النموذج ال�سوڤييتي لعملية  الإنتقال اإىل الإ�سرتاكية

ولكن هذا ال يعني إنكار الدور التاريخي التقدمي الذي لعبته تلك الظاهرة موضوعيًا. 

6-■ هل كانت الستالينية هي التي تتحمل المسؤولية األساسية عن نشوء البيروقراطية 
وسيطرتها على الحزب والدولة؟ 

لقد رأينا أن نمو البيروقراطية كان ضرورة موضوعية في السياق المعطى تاريخيًا لتطور 
التجربة. وكانت الستالينية، بصرف النظر عن تجاوزاتها المدانة، إنعكاسًا فجًا لهذه الضرورة 
واستسالمًا كاماًل لمنطقها مأخوذًا إلى نهاياته. إن نمو البيروقراطية هو الذي أنتج الظاهرة 
السيطرة،  إلى  البيروقراطية  حاجة  الستالينية عن  عبَّرت  وبذلك  العكس.  وليس  الستالينية، 
وباتت أداة لفرض هيمنتها. وألسباب موضوعية وذاتية، لم تتمكن الطبقة العاملة الروسية، 
بمختلف مكوناتها، والحزب البلشفي، بمختلف تياراته، من إدراك الضرورة الموضوعية لنمو 
بالتحكم بها، مما جعل منها »ضرورة عمياء«، فرضت  الكفيلة  البرامج  البيروقراطية وبلورة 
نفسها بالطريقة الهوجاء التي قادت إلى نجاح البيروقراطية في فرض هيمنتها، واحتكار السلطة 

في الحزب والدولة ■
)4(

احلرب العاملية الثانية واآثارها على م�سار عملية الإنتقال اإىل الإ�سرتاكية

1-■ بذلت الدبلوماسية السوڤييتية جهودًا فائقة لتشكيل تحالف دولي يلجم تعاظم مخاطر 
البورجوزايات  ميل  بفعل  الجهود  هذه  فشلت  وعندما  النازية.  ألمانيا  يد  على  الحرب  إندالع 
اإلحتكارية الحاكمة في بريطانيا وفرنسا إلى عقد صفقة مع المحور النازي إلعادة تقسيم العالم، 
لتفادي الحرب،  لم يكن  السوڤييتية جهودها إن  الدبلوماسية  السوڤييت، وجهت  على حساب 
فبأقله تفادي التورط فيها. وكانت ألمانيا قد اندفعت تحت مظلة إتفاق ميونيخ، لبسط هيمنتها 

في أوروبا الوسطى والبلقان. 

اكتفائها  أو  الغربية«،  »الديمقراطيات  في ظل صمت  حدوده،  من  الخطر  اقتراب  أمام 
اعتداء  عدم  إتفاق  بعقد  األلماني  للعرض  السوڤييتي  اإلتحاد  استجاب  اللفظي،  باالحتجاج 
متبادل بين البلدين. وعقد هذا االتفاق فعاًل في صيف 1939. كان هتلر بحاجة إلى االتفاق 
كي ينقلب على اتفاقية ميونيخ بعد أن استنفذ أغراضه منها. وكان اإلتحاد السوڤييتي بحاجة 
الدفاعية. ولكن  التصنيع واالستعدادات  الوقت من أجل مواصلة خطط  االتفاق لكسب  إلى 
ألمانيا، بعد أن استكملت احتالل أوروبا القارية، عادت فنقضت االتفاق وشنت هجومًا شاماًل 
على األراضي السوڤييتية في 1941/6/22. واحتلت الجيوش األلمانية مساحات واسعة من 
بالبنية  هائاًل  دمارًا  وألحقت  موسكو،  من  واقتربت  لينينغراد،  وحاصرت  السوڤييتية،  األرض 
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اإلقتصادية للبالد، فدمرت أكثر من 1700 مدينة وبلدة، وأحرقت 70 ألف قرية، واقتلعت 65 
ألف كم من السكك الحديدية، ودمرت 32 ألف مؤسسة صناعية، و100 ألف منشأة زراعية 

وماليين رؤوس الماشية. 

يمكن  وكان  مليون شهيد.  أكثر من عشرين  الحرب  السوڤييتي خالل  اإلتحاد  ■ خسر 
لهذا الخراب أن يرتد بوضع البالد إلى حال التخلف والتبعية، وربما الوقوع ضحية االحتالل 
النازي، لوال النجاحات الباهرة التي تحققت على طريق التصنيع والتطور اإلقتصادي، ولوال 
البطولة التي أبداها الشعب السوڤييتي، بكل طبقاته وفئاته اإلجتماعية، في الدفاع عن البالد 
وعن منجزات الثورة والخطوات التي قطعتها على طريق اإلنتقال إلى اإلشتراكية، رغم كل ما 
انطوت عليه من تناقضات وثغرات. وإلى جانب بطولة الشعب، كان التطور الذي أحرزته 
الصناعة السوڤييتية خالل العقد الذي سبق الحرب عاماًل حاسمًا في تمكين البالد من إلحاق 

الهزيمة بالنازيين. 

يزيد  ما  الدبابات  من  السوڤييتية  الصناعة  أنتجت  الحرب،  من  األوليين  السنتين  خالل 
150% على اإلنتاج األلماني، ووضعت في الخدمة عشرين ألف طائرة حربية أكثر من مستوى 
إنتاج ألمانيا التي كانت أوروبا تحت تصرفها، بكل ثرواتها ومصانعها وتطورها التقني. وعلى 
أولئك الذين يتحدثون عن »التردي في نوعية« اإلنتاج والبنية الصناعية السوڤييتية أن يتذكروا 
هذه الحقيقة، فالمشكلة في البنية السوڤييتية لم تكن هنا، ولم يكن قد ابتدأ يظهر مفعولها بعد.

2-■ ساهم اإلتحاد السوڤييتي، بفضل مسيرته على طريق اإلنتقال إلى اإلشتراكية، رغم 
كل ما انطوت عليه من ثغرات، المساهمة الرئيسية األبرز في إنقاذ البشرية من النازية. وظل 
اليابان(  إيطاليا –  )ألمانيا –  المحور  لوحده ضد  يقاتل  ثالث سنوات كامالت – عمليًا - 
الذي كانت بتصرفه موارد أوروبا. ولم تتدخل بريطانيا والواليات المتحدة جديًا في الحرب إال 
بعد أن كانت الجيوش األلمانية قد ُدحرت، وبدأت تتراجع مهزومة على الجبهة السوڤييتية. 
وعلى أولئك الذين يستسهلون الحديث عن »تفوق الرأسمالية على اإلشتراكية«، أن يأخذوا هذه 
الحقيقة في االعتبار. وفرض العدوان اإلمبريالي على الشعوب السوڤييتية خسائر وعذابات 
وتضحيات جسيمة، على الصعيدين اإلنساني واإلقتصادي، تفوق أضعافًا ما عانت منه في 

فترة التجميع القسري والتطهير الستاليني. 

البناء اإلقتصادي سنوات إلى الوراء،  ■ الدمار الهائل الذي أحدثته الحرب دفع مسيرة 
وتطلب التغلب عليه مزيدًا من المشقة والتضحيات. وبينما انهالت رؤوس األموال األميركية، 
بمنأى عن  المتحدة  الواليات  بقيت أراضي  التي  الحرب  وكانت قد شهدت نموًا كبيرًا خالل 

النموذج ال�سوڤييتي بعد لينني



 ــ   94   ــ

النموذج ال�سوڤييتي لعملية  الإنتقال اإىل الإ�سرتاكية

آثارها المدمرة، إنهالت على أوروبا الغربية إلعادة إعمارها في إطار مشروع مارشال، رفضت 
اإلمبريالية األميركية بإصرار تقديم العون الالزم إلعادة إعمار اإلتحاد السوڤييتي، والذي قدر 
حينذاك بـ 5 مليارات دوالر. وهكذا كان على السوڤييت أن ينهضوا بهذه المهمة بإمكانياتهم 
الذاتية، وبالقدرات المتواضعة والمدمرة لبلدان شرقي أوروبا التي وقعت خالل الحرب تحت 

سيطرة الجيش األحمر، والتي سرعان ما أقيمت فيها حكومات على النموذج السوڤييتي. 

3-■ كانت مهمة اعادة اإلعمار جوهر الخطة الخمسية الرابعة )1945-1950(، حيث 
الدولي بسبب حالة الخلخلة  لتنفيذها من جو سياسي مؤات على الصعيد  استفاد السوڤييت 
وعدم االستقرار، التي عانى منها النظام الرأسمالي العالمي في فترة تميَّزت بنهوض الحركة 
التابعة  البلدان  الوطني في  التحرر  بلدان غرب أوروبا، وبتعاظم حركات  أبرز  العمالية في 
والمستعمرات. ونجحت الخطة الخمسية الرابعة في رفع اإلنتاج الصناعي إلى مستوى يزيد 
175% عما كان عليه قبل الحرب، واقترب اإلنتاج الزراعي من المستوى الذي كان عليه قبل 

الحرب. 

■ كان تطور الزراعة أكثر بطئًا ألسباب عديدة، منها اإلبادة التي تعرضت لها الثروة 
الحيوانية مجددًا على أيدي المحتلين النازيين، والوقت الضروري الالزم إلعادة تحويل الصناعة 
الحربية من أجل استئناف إنتاج اآلالت والمعدات الزراعية، فضاًل عن النقص الخطير في 
القوة العاملة في الريف بسبب خسائر الحرب البشرية العالية، من جهة، واجتذاب الصناعة 
للقوى العاملة الشحيحة على حساب الريف، من جهة أخرى. كانت تلك هي الفترة التي شهدت 
إنقالبًا في نسبة توزيع السكان بين الريف والمدينة، وحوَّلت المجتمع الروسي إلى مجتمع ذي 
أغلبية مدينية. ولكن التدني النسبي لألسعار الثابتة التي كانت تدفعها الدولة لقاء المحصول 
المدن، وللبطء  باتجاه  العاملة  للقوى  الطاردة  أحد األسباب  أيضًا  الكولخوزي، كان  الزراعي 
للعمال  المعيشة  مستوى  استعاد  فقد  ذلك،  ومع  الزراعي.  اإلنتاج  لنهوض  النسبي  والتخلف 
والفالحين في 1950 المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وتجاوزه قلياًل، وبدأ يرتفع تدريجيًا 

وباضطراد سنة بعد أخرى طوال العقدين الالحقين ■
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السنوات  خالل  نوعيًا.  مختلفًا  جديدًا  دوليًا  وضعًا  الثانية  العالمية  الحرب  أنتجت   ■[
الصين  في  العاملة  الطبقة  أحزاب  بقيادة  الديمقراطية  الثورة  إنتصرت  الحرب  أعقبت  التي 
وشمالي ڤيتنام وكوريا الشمالية ويوغوسالڤيا، وُأقيمت أنظمة الديمقراطية الشعبية على النموذج 
الثورة  تحوَّلت   20 ق  خمسينيات  أواخر  )وفي  أوروبا  ووسط  شرقي  بلدان  في  السوڤييتي 
الديمقراطية الكوبية إلى ثورة بقيادة حزب الطبقة العاملة(. وباشرت هذه البلدان، إلى جانب 
اإلتحاد السوڤييتي، مسيرتها لإلنتقال إلى اإلشتراكية. وحتى نهاية خمسينيات ق 20، كانت قد 
تمت تصفية االستعمار القديم في معظم بقاع األرض، ونالت العشرات من الدول، والشعوب 

المستعَمرة إستقاللها السياسي.
■ من جهة أخرى، كانت الواليات المتحدة قد خرجت من الحرب زعيمًا ال ينازع للنظام 
الرأسمالي العالمي. فالنمو الهائل الذي شهده اقتصادها مستفيدًا من ظروف الحرب، والتراكم 
العالم  توحيد  على  القدرة  منحها  عنه،  الناجم  األميركي  اإلحتكاري  المال  لرأس  األسطوري 

الرأسمالي كله، تحت قيادتها في مجابهة اإلتحاد السوڤييتي وحلفائه.
التي  الباردة  الحرب  إلى معسكرين متصارعين. وبدأت  العالم  إنقسم  ■ في ضوء ذلك، 
من  وبسلسلة  المعادية،  العسكرية  األحالف  من  بمنظومة  السوڤييتية  الكتلة  بتطويق  تميزت 
الحروب اإلقليمية التي انخرطت فيها القوات األميركية مباشرة في كثير من األحيان، وقبل 
كل شيء، بسباق محموم للتسلح النووي والتقليدي لم يشهد له العالم مثياًل من قبل. ) كان 
ومتفوقًا  فقط.  بخمس سنوات  المتحدة  الواليات  متأخرًا عن  منذ 1949،  السوڤييتي  اإلتحاد 
على سائر الدول اإلمبريالية الكبرى، قد نجح في كسر اإلحتكار األميركي لتكنولوجيا السالح 

النووي والحراري([.
)1(

ربع قرن من النمو املت�سارع يف قوى الإنتاج والتطور احل�ساري

عملية  عالية  بوتائر  تسارعت   )1975-1950( من ق 20  الثالث  الربع  1-■ خالل 
النمو اإلقتصادي، والتطور المادي والحضاري والثقافي، بما في ذلك التكنولوجي، في اإلتحاد 
السوڤييتي. وكان هذا التطور، الذي تفوق بوتائره على أكثر البلدان الرأسمالية تقدمًا، يبرهن 
في الجوهر على صحة النظرية اللينينية التي تقول أن السبيل الوحيد للتقدم أمام المجتمعات 
الرأسمالية المتخلفة، في ظل الهيمنة اإلمبريالية على العالم، هو سبيل اإلنتقال إلى اإلشتراكية 

بقيادة الطبقة العاملة. 

التطور املت�سارع لعملية الإنتقال، وتناق�ساتها
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واحتكارها  البيروقراطية،  إنفراد  في ظل  تحتفظ بصحتها حتى  الموضوعة  هذه  بقيت   ■
للسلطة في الدولة العمالية. بل لقد كان هذا التطور داللة على الدور التاريخي التقدمي الذي 
أطوار مسيرة  األول من  الطور  التنمية خالل  لعملية  بقيادتها  البيروقراطية موضوعيًا  لعبته 
اإلنتقال إلى اإلشتراكية، وهو الطور الذي غلبت فيه مهمة إنجاز التراكم الضروري للخروج من 
حلقة التخلف، والنهوض بدرجة تطور القوى المنتجة إلى المستوى الذي بلغته الرأسمالية في 
مراكزها المتطورة. فالبيروقراطية، التي ماتزال تبقى جزء من الطبقة العاملة، طالما ترتكز إلى 
قاعدة الدولة العمالية وملكيتها العامة لوسائل اإلنتاج، هي التي أطلقت هذا التطور المتسارع 
بنجاحها في حل معضلة التراكم وكسر استعصائها، وفي تعبئة القوى العاملة لإلفالت من 
الحلقة المفرغة للتخلف، وإطالق العنان للنمو المتسارع للقوى المنتجة، وصواًل بها إلى المستوى 
الذي يقترب من أكثر البلدان الرأسمالية تطورًا، بل يتجاوز بعضها، وفي ذلك كان يكمن دورها 

التاريخي التقدمي موضوعيًا. )راجع ملحق 1: في تقييم الدور التاريخي للبيروقراطية(.

2-■ خالل السنوات الخمس األولى بعد منتصف ق 20 )1951-1955(، كان الناتج 
القومي لإلتحاد السوڤييتي ينمو بمعدل سنوي يوازي 11.4% في المتوسط، والناتج الصناعي 
الالحقة )1955- الخمس  السنوات  المتوسط. خالل  في  قدره %13.1  بمعدل سنوي  ينمو 

1960(، كان متوسط معدل النمو السنوي للدخل القومي 9.1%، وللناتج الصناعي %10.4. 
وللناتج   ،%6.5 القومي  للدخل  السنوي  النمو  معدل  متوسط  كان   ،1965-1961 وبين 
الصناعي 8.6%. وفي الفترة 1965-1970، بلغ متوسط معدل النمو السنوي للدخل القومي 

7.7%، وللناتج الصناعي %8.5. 

أما في السنوات الخمس بين 1970-1975، فقد انخفض معدل النمو السنوي  للدخل 
القومي إلى 5.7% وللناتج الصناعي إلى 7.4%، ولكنه كان مايزال يتفوق على وتائر النمو 
اإلقتصادي في الواليات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان. )راجع ملحق 2: في احتساب الناتج 

القومي ومعدالت نموه(. 
تبلغ ضعف  السوڤييتي  اإلقتصادي  النمو  وتيرة  كانت  الفترة 1955-1951،  ■ خالل 
وتيرة النمو في الواليات المتحدة، ومن 1956-1960 كانت ثالثة أضعاف، وانخفضت قلياًل 
في 1961-1965، ولكنها كانت ماتزال أعلى من معدل النمو األميركي، وخالل 1966-

1970 إرتفعت مجددًا إلى ضعف معدل النمو األميركي، وفي 1970-1975 كانت تزيد 
على المعدل األميركي بمرة ونصف تقريبًا.

في عام 1960 أصبحت حصة اإلتحاد السوڤييتي لوحده من مجمل اإلنتاج العالمي توازي 
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والتعاون  التنمية  منظمة  بلدان  سائر  توازي 3%، وحصة  اليابان  كانت حصة  بينما   ،%15
)أي مجموع حصص أغنى 22 دولة رأسمالية في العالم – باستثناء أميركا واليابان( توازي 
السوڤييتي من  اإلتحاد  اإلجمالي. وفي عام 1967 كانت حصة  العالمي  الناتج  26% من 
الناتج الصناعي العالمي قد بلغت 20%. وفي مطلع ثمانينيات ق 20 كان اإلنتاج السوڤييتي 
من الفوالذ يزيد على إنتاج الواليات المتحدة بنسبة 80%، ومن الحديد بنسبة 100%، ومن 

اإلسمنت بنسبة 87%، ومن النفط بنسبة 42%، ومن الجرارات بنسبة %450.

■ ترافق هذا التطور المادي في القوى المنتجة مع تقدم سريع في المستوى الثقافي للسكان. 
في مطلع عشرينيات ق 20، بعد الثورة مباشرة، كان أكثر من ثلثي السكان أميين. في عام 
1958 كانت األمية قد استؤصلت تمامًا من البالد، وبلغ عدد الذين حصلوا على أكثر من 
ثماني سنوات تعليم حوالي 60 مليون شخص)من مجموع السكان البالغ حوالي 230 مليون(. 

وفي هذا العام أقر نظام التعليم اإللزامي لثماني سنوات لجميع األوالد في سن الدراسة.

وفي 1967 بلغ عدد المعلمين ثالثة ماليين، أي واحد لكل 79 من السكان تقريبًا. وفي 
مطلع ثمانينيات ق 20، كان 40% من العمال السوڤييت يحملون دبلومًا يتجاوز مرحلة التعليم 
الثانوي. وبلغ عدد العلماء السوڤييت 1.5 مليون عالم يشكلون ربع العدد اإلجمالي للعلماء في 

العالم كله، وبينهم نصف عدد المهندسين االجمالي في العالم بأسره.

وفي 1989 قدرت إحدى الصحف األميركية )راجع بزنس ويك في عددها الصادر في 
لدى  الذين  والمهندسين  العلماء  عدد  ضعف  لديه  السوڤييتي  اإلتحاد  أن   ،)1989/11/7
الواليات المتحدة، وأنه ينفق على البحث العلمي غير العسكري 2% من إجمالي ناتجه القومي، 
بينما تنفق الواليات المتحدة 1.7 % من ناتجها القومي لهذا الغرض. وأصبح اإلتحاد السوڤييتي 
األول بين بلدان العالم، من حيث نسبة المطبوع والموزع من الكتب والصحف للفرد الواحد 

للسكان.

3-■ ماذا عن الفجوة التكنولوجية التي جرى الحديث عنها طوياًل؟ 

أن  نجد  اإلمبريالية،  الدعاية  ماكنات  تروجها  التي  المعتمدة  األكاذيب  إذا وضعنا جانبًا 
اإلتحاد  كان   ،20 ق  سبعينيات  منتصف  حتى  أنه  يعترفون  الغرب  في  الجادين  الباحثين 
السوڤييتي يسابق البلدان الرأسمالية المتطورة في ميادين التطور العلمي والتكنولوجي، فيتفوق 
العديد من مجاالت  عليها في بعض المجاالت، ويكاد يلحق بها في مجاالت أخرى. وفي 
البلدان الرأسمالية تستورد المخترعات  التكنولوجيا الصناعية، كانت الواليات المتحدة وسائر 
السوڤييتية وتطبقها. ويتفوق السوڤييت في العديد من مجاالت الطب والجراحة والذرة وتكنولوجيا 

التطور املت�سارع لعملية الإنتقال، وتناق�ساتها
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التعدين واألنفاق وبعض مجاالت الكيمياء؛ هذا فضاًل عن مجال غزو الفضاء. 

وتعترف لجنة الدولة السوڤييتية للعلوم والتكنولوجيا في 1981، أن 40% من االختراعات 
العلمية السوڤييتية يجري استخدامها في الخارج قبل تطبيقها في الصناعة السوڤييتية. وتكشف 
البحث  وطاقات  والتكنولوجي  العلمي  التقدم  درجة  في  تكمن  ال  المشكلة  أن  الحقيقة،  هذه 
واإلختراع، بل في درجة اإلستفادة منه في تطوير قوى اإلنتاج، وهي مشكلة تتعلق بنظام اإلدارة 
البيروقراطي، الذي بدأ منذ أواخر سبعينيات ق 20 يتحول إلى عبء على التقدم السوڤييتي، 
بعد أن كان عامل تحفيز له في المرحلة األولى من عملية اإلنتقال. ولهذا السبب، فإن الفجوة 
التكنولوجية بين اإلتحاد السوڤييتي والبلدان الرأسمالية المتطورة بدأت تتسع منذ مطلع ثمانينيات 

ق 20، عندما دخلت أزمة النظام البيروقراطي مرحلة تفاقمها. 

الكومبيوتر  السوڤييت في مجال استخدام وتعميم  يقدر أن درجة تخلف  ومع ذلك، كان 
)كمية ونوعية(، كانت تتراوح بين 10-15 سنة بالمقارنة مع الواليات المتحدة، وبين 10-5 
سنوات بالمقارنة مع بريطانيا واليابان. إنه لشوط واسع بالنسبة لبلد كان، قبل ذلك بستين عامًا، 
يعيش من ثمانية ماليين محراث خشبي، تشكل مجمل عتاده التكنولوجي في الزراعة، التي 

يشتغل فيها أكثر من ثلثي السكان.

الرياضة  في مجال  السوڤييتي  بالتفوق  بالتذكير  نكتفي  الحضاري  التطور  ميدان  في   ■
األولمبية والشطرنج. ورغم القيود البيروقراطية الشمولية، فقد أحرزت بعض مجاالت اإلبداع 
الفني تفوقًا عالميًا. واشتهر الشعب السوڤييتي بأنه أكثر شعب قاريء في العالم. متوسط العمر 
للفرد السوڤييتي، الذي كان قبل الثورة ال يزيد على 32 عامًا، إرتفع إلى 67 عامًا في 1955، 
ثم إلى 70 عامًا في 1959، وحافظ على هذا المستوى حتى السبعينيات. وبالمقارنة، تتراوح 
معدالت متوسط العمر في الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا – في نفس الفترة الزمنية - حول 

معدل 71 عامًا للرجال، و77-78 عامًا للنساء.

■ مما الشك فيه أن التطور في مستوى معيشة السكان السوڤييت كان متخلفًا عن ما يقابله 
البلدان الرأسمالية المتطورة. ولكن االرتفاع في مستوى المعيشة كان يتطور باضطراد،  في 
وإن يكن بوتيرة أبطأ من وتيرة التطور اإلقتصادي والحضاري العام. وفي عام 1955، إزداد 
إنتاج سلع االستهالك بنسبة 100%، عما كان عليه قبل الحرب العالمية الثانية. ولكن هذه 
السلع بقيت تتميز عمومًا بتدني نوعيتها، كما هو معروف. وعلى مدى الفترة الالحقة إرتفعت 
المنزلية  والسلع  والمالبس،  الغذائية،  المواد  استهالك  من  السوڤييتي  الفرد  حصة  باضطراد 

المعمرة، ونصف المعمرة.
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»اإلقتصاد  حال  حول  اإلحصائية  النشرة  من  المستمدة  المعطيات  بعض  يلي  فيما   ■[
الوطني لإلتحاد السوڤييتي« في األعوام التالية: في عام 1965، كان ثمة قيد االستعمال لكل 
مائة عائلة سوڤييتية 59 جهاز راديو، و24 تلفزيون، و11 ثالجة منزلية، و21 غسالة. في 
عام 1975، إرتفعت هذه الموجودات لكل مائة عائلة إلى 79 جهاز راديو، و74 تلفزيون، 
و61 ثالجة منزلية، و65 غسالة. وفي عام 1984، أصبحت على النحو التالي: 96 جهاز 

راديو لكل مائة عائلة،و 96 تلفزيون، و91 ثالجة، و70 غسالة. 
في عام 1964، كان االستهالك السنوي للمواد الغذائية للفرد الواحد من السكان يوازي 
41 كغ من اللحوم، و251 كغ من األلبان، و28 كغ من الفواكه، و12.6 كغ من األسماك، 
و124 بيضة. في عام 1975، إرتفع االستهالك السنوي للفرد الواحد من السكان إلى 56.7 

كغ لحوم، و366 كغ ألبان، و39 كغ فواكه، و16.8 كغ أسماك، و216 بيضة. 
ونالحظ هنا أن وتيرة ارتفاع استهالك المواد الغذائية أصبح – باستثناء اللحوم - في فترة 
للفرد يوازي  السنوي  أبطأ بكثير: ففي عام 1984، كان االستهالك  الالحقة  العشر سنوات 
60.4 كغ من اللحوم، وانخفض استهالك األلبان إلى 317 كغ للفرد، بينما ارتفع استهالك 
الفرد من الفواكه ارتفاعًا طفيفًا إلى 45 كغ، ومن األسماك إلى 17.5 كغ، ومن البيض إلى 

265 وحدة سنويا. 
■ إرتفعت كذلك بثبات، نسبة مساحة البناء المخصص للسكن للفرد الواحد من السكان: 
في الفترة 1946 – 1950، بنيت حوالي 6.7 مليون شقة أو منزل سكني. ومن 1959 – 
1965، أنجز بناء 17 مليون شقة ومنزل للسكن، وازداد عدد البيوت المتوفرة بنسبة 40 % 
)أنظر: موجز تاريخ الحزب الشيوعي السوڤييتي/ طبعة دار التقدم 1975 بالعربية/ ص 492 
و 622(. ووفقًا ألرقام النشرة اإلحصائية حول حال »االقتصاد الوطني لإلتحاد السوڤييتي« 
لعامّي 1972 و 1984؛ كانت المساحة المتوفرة للسكن للفرد الواحد من سكان المدن في عام 
1965، تبلغ 10.2 مترًا مربعًا، وفي عام 1970، بلغت 11.2 مترًا مربعًا. وفي عام 1975، 

بلغت 12.2، ثم أخذت وتائر زيادتها تتباطأ في السنوات الالحقة [. 
■ في عام 1955، تجاوز مؤشر الدخل الحقيقي للعمال، باستثناء الخدمات اإلجتماعية، 
المستوى الذي كان عليه قبل الثورة. وفي 1965، تجاوز هذا المؤشر للعمال، الذين أصبحوا 
يشكلون األغلبية الساحقة للسكان، المستوى الذي بلغه في أواخر عهد النيب. وفي 1975، 

إرتفع هذا المؤشر إلى 165 نقطة بالمقارنة مع سنة األساس )1913 = 100 نقطة(. 

وينبغي أن تضاف إلى هذا االرتفاع الملموس قيمة الخدمات اإلجتماعية المجانية أو شبه 

التطور املت�سارع لعملية الإنتقال، وتناق�ساتها
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المجانية، التي كانت في اإلتحاد السوڤييتي أكثر تطورًا من أرقى البلدان الرأسمالية المتقدمة، 
بكافة  مجانيًا  وتعليمًا  األطفال،  ورعاية  اإلجتماعي  للضمان  متطورًا  نظامًا  شملت  والتي 
مراحله، وخدمات صحية أساسية مجانية، فضاًل عن نفقات السكن الرمزية )اإليجار، والتدفئة، 
والصيانة(، والتي لم تكن تتجاوز في المعدل نسبة 4-5 % من أجر العامل السوڤييتي. وبدءًا 
من 1957، أُعيد تطبيق يوم العمل من سبع ساعات، الذي كان قد تم تمديده بعد النيب، 

وبدأت العديد من المؤسسات تتجه تدريجيًا إلى تطبيق يوم العمل من ست ساعات.

4-■ كان هذا التطور يجري في ظرف دولي ما انفكت فيه تتصاعد حدة التوتر، أو 
الحرب الباردة، ويتسارع سباق التسلح المكلف الذي راكم مخزونًا من األسلحة النووية، يكفي 
لتدمير العالم كله عدة مرات. وفي هذا السياق، كان اإلتحاد السوڤييتي مضطرًا، من أجل 
إحراز التوازن االستراتيجي والحفاظ عليه، أن يحتفظ بجيش يتفوق، بعدده وعتاده التقليدي، 
بناء  وإلى  الناتو،  حلف  في  تكتلت  التي  المتطورة  اإلمبريالية  البلدان  جيوش  مجموع  على 

وتطوير قوة نووية رادعة توازي على األقل قوة الواليات المتحدة. 

بين  تقديرها  الخبراء في  يتباين  القومي،  الناتج  نسبة هامة من  اقتطاع  يعني  وكان هذا 
10-15%، وتخصيصها ألغراض الدفاع وسباق التسلح. وإذا كان تعاظم اإلنفاق العسكري 
في البلدان الرأسمالية المتطورة يشكل حافزًا لنمو االقتصاد، ويوفر أحد المخارج الرئيسية من 
معضالت الركود والبطالة، التي تالزم األزمات الدورية الناجمة عن فيض اإلنتاج، وفيض 
التراكم في رأس المال، فإنه بالنسبة لإلقتصاد السوڤييتي ذي الطبيعة اإلنتقالية كان يشكل 
عبئًا ثقياًل، ويملي تخصيص نسبة هامة من الفائض اإلجتماعي وتبديدها في إنفاق ال يخدم 
النمو الالحق لإلنتاج ولمستوى المعيشة، خصوصًا وأن البلدان اإلمبريالية كانت تتمتع بميزة 
القدرة على تعجيل تمركز الثروة في بلدانها، وعلى توفير مستوى معيشة أعلى نسبيًا لسكانها، 
بفضل نهبها للعالم الثالث، وبفضل حالة الرواج النسبية، التي شهدها العالم الرأسمالي في  

خمسينيات وستينيات ق 20. 

■ أما اإلتحاد السوڤييتي، فقد كان مضطرًا، بالعكس، إلى تقديم عون إقتصادي وعسكري 
مكلف لحلفائه في بلدان األسرة اإلشتراكية سابقًا، وإلى الشعوب الثورية التي تعرضت للمغامرات 
العدوانية األميركية، التي كانت تشعل حروبًا وأزمات إقليمية متوالية، من كوريا، مرورًا بكوبا، 
إلى ڤيتنام. وعبر هذا الصراع اضطر السوڤييت إلى بناء قوة استراتيجية ضخمة فرضت توازنًا 
دوليًا بين المعسكرين المتصارعين. وألن هذا التوازن ليس عسكريًا محضًا، بل هو استراتيجي 
دولي شامل، فإن صونه وتعزيزه كانا يمليان نسج أوسع التحالفات مع البلدان النامية التي 
كان  وهذا  اإلجتماعي،  نظامها  عن  النظر  وبصرف  القديم،  االستعمار  من  حديثًا  تحررت 
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يتطلب إمدادها بمساعدات إقتصادية وعسكرية ضخمة، كانت في األغلب تقدم على شكل 
هبات مجانية، أو قروض إسمية ال تسدد. 

ورغم ما شكله هذا من عبء ثقيل، فقد نهض اإلتحاد السوڤييتي بمجمل هذه األعباء 
أواخر  منذ  فرضت  التي  األعظم  العالميتين  القوتين  إحدى  إلى  بذلك،  وتحول  وااللتزامات، 
خمسينيات ق 20، وصانت فيما بعد، حالة التوازن الدولي، التي كانت تشكل قيدًا حقيقيًا 
الشعوب،  العدوانية ضد  العالمية، ويشل طاقاتها  قدرة اإلمبريالية على فرض هيمنتها  يلجم 
ويحد من نهبها لموارد البلدان النامية، ويملي عليها تقديم تنازالت ملموسة للطبقة العاملة في 
بلدانها، كما لبلدان وشعوب العالم الثالث. وبذلك، أصبحت عملية تحول المجتمع السوڤييتي 
وانتقاله إلى اإلشتراكية، بكل ما انطوت عليه من ثغرات وتناقضات، عاماًل جبارًا لدفع مسيرة 
التقدم فيه إلى األمام، وأمَّنت تغيرًا جوهريًا في ميزان القوى الدولي لصالح الطبقات العاملة، 

والشعوب المضَطهدة في كل البلدان.

 5-■ في سياق هذا التطور كان الحزب، الذي لعبت أجهزة الدولة القمعية دورًا رئيسيًا 
حاسمًا في أواخر ثالثينيات ق 20 في فرض هيمنة البيروقراطية عليه، وتحويله أداة لسلطتها، 
قد استعاد دوره القيادي المهيمن على الدولة بعد أن أصبح اإلطار الرئيسي لتنظيم البيروقراطية 
استمرت حتى مطلع خمسينيات ق 20، كان  بذلك حالة  الجماعية، وأنهيت  إرادتها  وبلورة 
توزيع  في  الحاسم،  والمقرر  الشخصي،  التوازن  البقاء عنصر  ستالين يحرص على  خاللها 
السلطة بين الحزب والجيش واألجهزة األمنية. كان ذلك هو مغزى التحوالت السياسية التي 
شهدتها قمة السلطة بعد وفاة ستالين، والتي أدت إلى تكريس زعامة خروتشوڤ، وبدء الحملة 
ضد ما يسمى بنزعة عبادة الفرد، التي توجت بالمؤتمر العشرين )1956( بتصفية بعض 
المظاهر األكثر استبدادية للنظام الستاليني دون المساس بجوهر احتكار البيروقراطية للسلطة. 

العالميين هي  النظامين  بين  المباراة اإلقتصادية  بأن  القائلة  النظرية  المؤتمر  أطلق هذا 
العامل الرئيسي والحاسم في انتصار اإلشتراكية على مستوى دولي. وكانت هذه النظرية تعني 
في الجوهر دعوة الطبقات العاملة وقوى التحرر في العالم إلى تكريس جهودها وقواها )وضبط 
تكتيكها ضمن حدود( من أجل الضغط على اإلمبريالية للجم مغامراتها العدوانية، وتخفيف 
اندفاعها في سباق التسلح، ومن أجل توطيد التوازن الدولي، والحفاظ عليه، وتخفيف العبء 

الثقيل الذي يلقيه على كاهل اإلقتصاد السوڤييتي. 

■ كما كانت تلك أيضًا، إشارة دبلوماسية إلى مراكز القرار اإلمبريالية العالمية تعلن استعداد 
التوازن  للحفاظ على هذا  الدولي االستراتيجي،  التوازن  يكاد يحرز  السوڤييتي، وهو  اإلتحاد 

التطور املت�سارع لعملية الإنتقال، وتناق�ساتها
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ولجم سباق  التوتر  بتخفيف حدة  اإلمبريالي  الحلف  تعهد  مقابل  به،  اإلخالل  بعدم  والتعهد 
التسلح. وخدمت هذه النظرية أيضًا، بإعالنها تبني اإلتحاد السوڤييتي »المباديء الخمسة 
للتعايش السلمي«، التي كانت قد بدأت تتبلور على قاعدتها حركة عدم االنحياز، خدمت 
وظيفتها في فتح الطريق لتطوير العالقات السوڤييتية مع بلدان هذه الحركة، بصرف النظر 
الباردة،  الحرب  التوتر، ولجم حدة  أنظمتها اإلجتماعية، كعنصر من عناصر تخفيف  عن 
وتحسين الموقع الدبلوماسي لإلتحاد السوڤييتي في إطار التوازن الدولي، بما يخدم توطيده. 
ولكن هذه العالقة كان لها ثمنها أيضًا، وبخاصة بعد أن صممت مراكز القرار اإلمبريالية على 
تجاهل إشارة الهدنة، ومضت في تصعيد مغامراتها العدوانية وسباقها التسلحي، ومحاوالتها 

اإلخالل بالتوازن الدولي القائم.

والهند  الشعبية  الصين  عن  مشترك  بيان  صدر   ،1954 حزيران)يونيو(  شهر  في   ■[
للتعايش السلمي، التي تنص على: 1- اإلحترام  المباديء الخمسة  وميانمار، طرح مبادرة 
المتبادل لسيادة الدولة وسالمة أراضيها؛ 2- عدم اإلعتداء؛ 3- عدم التدخل في الشؤون 

الداخلية؛ 4- المنفعة المتبادلة؛ 5- التعايش السلمي.
المؤتمر  الخمسة وقبولها في  بالمباديء  تم اإلعتراف  نيسان)إبريل( 1955،  وفي شهر 
اآلسيوي – اإلفريقي األول في مدينة باندونغ األندونيسية، المدينة التي أطلقت فيها حركة عدم 

اإلنحياز [.
6-■ في 1961، إنعقد المؤتمر الثاني والعشرون للحزب، وكان قد أصبح يضم عشرة 
ماليين عضو، أي حوالي 4% من مجموع السكان. وكان واضحًا أن العناصر البيروقراطية، 
بمختلف تالوينها من جهاز الحزب وأجهزة الدولة وإدارة االقتصاد واإلنتلجنتسيا، قد أصبحت 
تشكل الكتلة اإلجتماعية األولى من حيث وزنها النسبي في مجموع عضوية الحزب، وليس 

في مراتبه العليا والوسيطة فحسب، كما كان الحال في أربعينيات ق 20. 

أعلن المؤتمر أن اإلتحاد السوڤييتي قد انتهى من، وأنجز بنجاح، مهمة توطيد بناء المجتمع 
اإلشتراكي وضمن »انتصاره النهائي والكامل«، وشرع في »بناء أسس المجتمع الشيوعي«. 
الذي  االستخالص  تتضح من  ولكن وظيفته  بامتياز،  »أيديولوجيًا«  إعالنًا  بدوره،  هذا  كان 
حددته قرارات المؤتمر على النحو التالي: إن الطبقات، وليس فقط الصراع بينها، قد اختفت 
نهائيًا في المجتمع السوڤييتي، وظهرت إلى الوجود تشكيلة إجتماعية منسجمة اسمها الشعب 
»حزب  الشيوعي  الحزب  وأصبح  كله«،  الشعب  »دولة  الدولة  أصبحت  وبذلك  السوڤييتي. 

الشعب كله«.
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في  »إبداعهم«  السوڤييتية  للبيروقراطية  الرسمية  األيديولوجية  منظرو  مارس  أخرى،  مرة 
لمتغيرات  باستيعابها  وتجددها«،  »حيويتها  وضمان  اللينينية،   – الماركسية  النظرية  تطوير 
إلى  العالم  وانقسام  عالمي«،  »نظام  إلى  اإلشتراكية  تحول  ظل  في  الجديد  الدولي  الوضع 
»نظامين إجتماعيين دوليين«، ينهمكان في مباراة يأمل أحد طرفيها أن تكون إقتصادية وسلمية 

محضة، دون أن يعير الطرف اآلخر لمناشداته إهتمامًا. 

■ بعد عقد من السنين، إنتقل هذا »التجديد« النظري خطوة أخرى إلى األمام، في المؤتمر 
الرابع والعشرين المنعقد في 1971، ليعلن االنتهاء من بناء »اإلشتراكية المتطورة« )التي 
وصفت، بصورة أو بأخرى، على أنها مرحلة إنتقالية تقع بين المجتمع اإلشتراكي وبين الشيوعية 
الكاملة(، والدخول في حقبة السير الحثيث نحو المجتمع الشيوعي الكامل، وليكرس في هذا 
السياق تبني موضوعتي »حزب الشعب كله«، و»دولة الشعب كله«، ومنظومة متكاملة من 
من  السابق،  العقد  تدريجيًا خالل  تطورت  قد  كانت  العالمية،  الثورة  قضايا  النظريات حول 
ونظرية  المتطورة،  الرأسمالية  البلدان  في  اإلشتراكية«  إلى  السلمي  »اإلنتقال  نظرية  بينها 
»طريق التطور الال رأسمالي« في البلدان النامية. سوف نعالج مغزى ووظيفة هذا »اإلبداع« 
األيديولوجي في موقع آخر، ولكن ينبغي أن نركز قبل هذا، على الموضوعة القائلة بالزوال 
النهائي للطبقات في المجتمع السوڤييتي، وتشكل الوحدة اإلجتماعية في اإلتحاد السوڤييتي، 
على  للبيروقراطية  واأليديولوجية  واإلقتصادية  السياسية  الكاملة  الهيمنة  توطيد  محاولة  وفي 
المجتمع، في الوقت الذي كانت تسير فيه نحو ذروة دورها التاريخي الصاعد، الذروة التي 

عنونت بدء التفاقم في أزمتها ■
)2( 

التناق�سات يف املجتمع ال�سوڤييتي خالل فرتة ال�سعود، 
يف الدور التاريخي للبريوقراطية 

] إذا كان نظام السيطرة الشمولي البيروقراطي، من جهة، والنجاحات الباهرة التي تحققت 
بروز  دون  حالت  قد  أخرى،  جهة  من  والعسكري،  والحضاري  اإلقتصادي  الصعيد  على 
أشكال من التعبير السياسي عن التناقضات اإلجتماعية التي تنطوي عليها عملية اإلنتقال 
إلى اإلشتراكية، وأجلت تفاقمها وظهورها إلى السطح، فإن هذه التناقضات لم تخف، ولم يتم 
حلها، بل استمرت وإن كانت اتخذت أشكااًل تختلف عن األشكال التي اتخذتها في عشرينيات 

وثالثينيات ق 20. وتندرج هذه التناقضات تحت 4 عناوين رئيسية:[

التطور املت�سارع لعملية الإنتقال، وتناق�ساتها
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أواًل- التناقض األول 

1- ■ هو التناقض بين الملكية العامة والتعاونية الكولخوزية، وبين القطاع الخاص؛ 
ويشمل القطاع الخاص الحيازات الفالحية الصغيرة لألرض وإنتاجها البضاعي، كما يشمل 
إن  الصغيرة.  الصناعية  التجارة والخدمات والحرف  الخاص في  الصغير  الرأسمالي  النشاط 
للحيازات  إلغاء كاماًل  يعني  يكن  لم  الزراعة  الكولخوزي في  بشكلها  التعاونية  الملكية  تعميم 
الفالحية، بل تقليص سقف مساحتها، واستمرت هذه الحيازات الفالحية الصغيرة ُتستغل بجهد 
حائزيها وعائالتهم، إلى جانب عملهم الجماعي للكولخوز، ويحق لحائزيها التصرف بناتجها 

في السوق بشكل مشروع ومعلن. 

في 1965 كان إنتاج هذه الحيازات الخاصة يشكل 2% من مجموع إنتاج الحبوب، ولكنه 
يشكل حوالي 55% من مجموع إنتاج الفواكه والخضار والبطاطا، و40% من اللحم والحليب، 
و67% من البيض، و21% من الصوف. وكان يزداد اهتمام الفالحين بزيادة إنتاج حيازاتهم 
الخاصة على حساب إنتاجية عملهم الكولخوزي، كلما احتدمت أزمة العالقة بين الكولخوزات 
والدولة. في سبعينيات ق 20، كان القطاع الخاص ما يزال يشكل، رسميًا، حوالي 9% من 

الناتج القومي اإلجمالي. 

■ إلى هذه النسبة من النشاط المشروع للقطاع الخاص، ينبغي أن يضاف ما اصطلح 
على تسميته الحقًا باقتصاد الظل، والذي كانت التقديرات لحصته الحقيقية من الناتج القومي 
المشروع  غير  والتبادل  اإلنتاج  عمليات  من  أخطبوطية  شبكة  وهو  بين %25-20،  تتراوح 
لطائفة واسعة من السلع والخدمات المطلوبة لإلستهالك المباشر، شبكة كانت تنخرط فيها 
شريحة من السماسرة والمضاربين)تحولت في السنوات األخيرة قبل انهيار التجربة السوڤييتية 
الدنيا، ثم  البيروقراطية  فأكثر عددًا كبيرًا من مراتب  أكثر  إليها  إلى مافيا منظمة(، تجتذب 
الوسطى، التي كانت تستغل نفوذها وعالقاتها وموقعها المقرر في المستويات الدنيا من سلم 
القرار من أجل زيادة دخلها الفردي عبر تزويد  سماسرة الظل بمادة نشاطهم التجاري، أو 
التستر على نشاطهم اإلنتاجي، الذي كان يجري باإلستغالل غير المشروع لوسائل اإلنتاج 

المملوكة للدولة والكولخوزات. 

2- ■ ما الذي كان ُيحفِّز على نمو هذا اإلقتصاد الموازي؟ 

البيروقراطية كشريحة إجتماعية، بصرف النظر عن نشاط بعض عناصرها كأفراد،  إن 
تميل في مرحلة صعودها إلى التقليص القسري للقطاع الخاص، بما في ذلك تحريمه قانونًا في 
أوسع مساحة من القطاعات اإلقتصادية تسمح بها التوازنات اإلجتماعية القائمة، ألن توطيد 
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والتبادل  اإلنتاج  لوسائل  العامة  الملكية  بتعزيز  يرتبط  واإلقتصادية  السياسية  سلطتها  قاعدة 
بشكلها اإلنتقالي المتمثل بملكية الدولة. إن سلطتها السياسية وسلطتها في التصرف بوسائل 
اإلنتاج والتحكم بالفائض، بل والحقًا، إمتيازاتها اإلجتماعية، تنبثق من توطيد ملكية الدولة 

وتتعزز بقدر ما يتسع نطاق هيمنة الدولة على النشاط اإلقتصادي. 

اإلنتاج  تطور  عرقلة  إلى  يؤدي  الخاص  للقطاع  المفتعل  القسري  التقليص  هذا  ولكن 
والتبادل في بعض القطاعات اإلقتصادية، التي هي، بحكم طبيعتها، غير مؤهلة ألن تبرز 
فيها أفضليات اإلنتاج الكبير، وبالتالي أفضليات الملكية العامة، إال عند بلوغ درجة عالية جدًا 
من التطور التقني والحضاري، ال تقتصر سوى على بعض البلدان الرأسمالية المتطورة، درجة 

كان يستحيل الوصول إليها في المراحل األولى من عملية اإلنتقال إلى اإلشتراكية. 

■ يندرج في عداد هذه القطاعات، على سبيل المثال ال الحصر، البستنة )حيث العناية 
المباشرة للعمل البشري الفردي ضرورية إلنتاج بعض أنواع الخضار والفواكه بالكفاءة الالزمة(، 
الصيانة  وحرف  الصغيرة  المفرق  وتجارة  مثاًل(،  والتاكسي  )المطاعم  الخدمات  جانب  إلى 
بل  للمنتج وعائلته فحسب،  المباشر  الفردي  بالجهد  ليس  تتطور  قطاعات  والتصليح. وهي 
قد يتطلب تطورها أيضًا، إستغالل العمل المأجور على نطاق محدود، وال تنتقل إلى اإلنتاج 

الكبير المجمع، إال حين تتوفر وسائل تقنية متطورة تضمن تشغيلها وإدارتها بكفاءة. 

وواضح أن هذه القطاعات تنتج وتوفر سبل التبادل لسلع وخدمات إستهالكية على تماس 
مباشر بالحياة اليومية ألغلبية الناس، خصوصًا عندما ترتفع أغلبية المجتمع إلى مستوى من 

التطور والبحبوحة تتجاوز الحاجة المباشرة إلى االكتفاء بالضروريات األساسية للحياة. 

■ إن التحريم، أو التقليص القسري للنشاط الرأسمالي الخاص في هذه القطاعات، فضاًل 
عن كونه ُيقيِّد تطور اإلنتاج والتبادل، يقود أيضًا إلى اختناقات إستهالكية مزعجة، وإلى التذمر 
والمضاربين  السماسرة  عبره  يجني  الذي  الظل  اقتصاد  انتشار  ويحتِّم  للمستهلكين،  المتزايد 
بوسعهم  ليس  للمستهلكين  استغالاًل  ويمارسون  يجنوها،  أن  يمكنهم  ال  طائلة  فردية  ثروات 
ممارسته، فيما لو تم تشريع النشاط الخاص في هذه المجاالت. فضاًل عن أن هذا يشكل 
مدخاًل لتفشي الفساد والرشوة في صفوف البيروقراطية، بدءًا بمراتبها الدنيا وصعودًا بالتدريج. 
وفي الفترات التي تتفاقم فيها أزمة التناقضات في القطاعات اإلقتصادية التي تسيطر عليها 
الدولة، فإن هذا االقتصاد الموازي يجتذب إليه دائرة أوسع من المنتجين، ليس من الفالحين 
فحسب، بل أيضًا من بعض قطاعات العمال، على حساب ملكية الدولة والكولخوزات، وعلى 

حساب إنتاجية العمل في مؤسساتها.

التطور املت�سارع لعملية الإنتقال، وتناق�ساتها
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ثانيًا- التناقض الثاني

1-■ هو التناقض في المصالح بين الكولخوزات، وبين الدولة؛ إن التناقض الذي كانت 
تنطوي عليه، في عشرينيات وثالثينيات ق 20، العالقة مع الفالحين المتوسطين، إستمر، رغم 
اختفاء هذه الطبقة، يترك آثاره الموروثة على الزراعة، على العالقة مع الفالحين الكولخوزيين، 
الدولة  وبين  الكولخوزات  بين  المصالح  في  كتناقض  مجددًا  يبرز  جديدًا جعله  واتخذ شكاًل 
العمالية المبقرطة. والتوتر في العالقة بين الكولخوزات والدولة، الذي كان يتجلى عبره هذا 
التناقض، استمر يتماوج بين صعود وهبوط طيلة الفترة من أربعينيات وحتى خمسينيات ق 
20، إلى أن تفاقم في ثمانينياته، وبرز بصفة أزمة حادة عانت منها كثيرًا الزراعة السوڤييتية. 

ويكمن جوهر هذا التناقض في استمرار، بل وازدياد، حاجة الدولة إلى اقتطاع نسبة هامة 
القدرة  تعزيز  ذلك  في  بما  التصنيع،  برامج  لتمويل  وتخصيصها  الزراعي  العمل  فائض  من 
تحسين  بهدف  الفائض  هذا  أكبر من  نيل حصة  إلى  الفالحين  مقابل حاجة  في  الدفاعية، 
معدل  أن  حقيقة  في  تجلياتها،  وأحد  التناقض،  هذا  نتائج  وتبرز  إنتاجهم.  وبالتالي  دخلهم، 
الدخل الحقيقي للفالحين )مستثنى منه الخدمات اإلجتماعية( لم يستعد مستواه الذي كان عليه 
قبل الثورة إال في عام 1970، ولم يصل إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب العالمية 
األولى، إال في 1975، بينما كان الدخل الحقيقي للعمال كما رأينا قد تجاوز هاتين النقطتين 

في 1955 و1967 على التوالي. 

■ أشرنا سابقًا إلى المشكلة التي عانت منها الكولخوزات في أعقاب الحرب العالمية الثانية 
مباشرة، والتي أدت إلى نقص خطير في قواها العاملة التي بدأت تنزاح وتنطرد نحو الصناعة. 
وجرت محاولة حل هذه المشكلة باإلندفاع نحو رفع مستوى المكننة )في 1949 تلقت الزراعة 
من الجرارات ما يزيد على 150% عما تلقته قبل الحرب – في 1940- ومن اآلالت األخرى 
ما يزيد على 300%(، وأيضًا نحو الدمج القسري للكولخوزات في استثمارات تتراوح مساحتها 
بين ألفين وثالثة آالف هكتار لتمكينها من استيعاب مزايا المكننة. ولكن المشكلة لم تكن هنا، 
لم تكن محض تقنية، بل كانت تكمن في طبيعة العالقة بين الكولخوزات، بصفتها شكاًل متقدمًا 
من أشكال الملكية التعاونية الجماعية للفالحين، وبين الدولة. فالدولة العمالية المبقرطة كانت 
تحتكر لنفسها حق الملكية والتصرف بجميع اآلالت الزراعية تقريبًا، وتركيزها بيد محطات 

تأجير اآلالت والجرارات التابعة للدولة، بينما كانت الكولخوزات تتصرف باألرض. 

■ كانت آليات المحطات الحكومية تقوم بأعمال الحراثة والبذار والحصاد للكولخوز مقابل 
أجرة عينية )حصة من الحاصل( تحددها المحطات نفسها، أو الدولة. وهكذا كانت الدولة 
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عليها  التي تحصل  العينية  األجرة  بثالث وسائل:  الكولخوزي  اإلنتاج  فائض  تستحوذ على 
المحطات الحكومية لقاء استخدام آلياتها؛ والتسليمات اإللزامية من الناتج الزراعي التي كانت 
الكولخوزات ملزمة بموجب الخطة أن تبيعها مقابل أسعار ثابتة؛ وأخيرًا، الكميات اإلضافية 
- الفائضة عن رقم التسليم اإللزامي المحدد في الخطة – والتي كانت الدولة تشتريها بأسعار 

تفضيلية.

واإلرتفاع  اإللزامية،  التسليمات  مقابل  الدولة  تحددها  كانت  التي  األسعار  تدني  وبسبب 
الوحيد  المصدر  هي  التي  اإلضافية،  الكميات  هذه  فإن  للمحطات،  العينية  لألجرة  النسبي 
لفالحي الكولخوز، كي ينالوا حصة من الفائض لتحسين دخلهم وتطوير استثماراتهم الجماعية، 
بترك  إما  هذا،  يردون على  الفالحون  األحيان زهيدة وغير مجزية. وكان  في معظم  كانت 
الكولخوز واإلنتقال إلى المدينة، أو بتوجيه القسم األكبر من عملهم نحو اإلهتمام بحيازاتهم 
الفردية الملحقة بالكولخوز، والتي كانوا أحرارًا بالتصرف بناتجها إستهالكًا أو بيعًا في السوق 
الحرة، أو أحيانًا باالستحواذ غير المشروع على وسائل اإلنتاج المملوكة للكولخوز )الماشية 

والبذار وغيرها(، واستغاللها لصالحهم الشخصي. 

وفي جميع هذه الحاالت كانت النتيجة تدني معدل إنتاجية العمل الكولخوزي، وبالتالي، 
النسبي  الدولة وتناقصه  الذي كانت تحصل عليه  لغذاء  النسبي لمخزون  التدريجي  التراجع 
بالمقارنة مع المستوى المطلوب لتموين المدن ودفع برامج التصنيع. قد يرى البعض أن سياسة 
الدولة الزراعية هذه تنطوي على »قصر النظر«. ولكن »قصر النظر« هذا كان خيارًا من 
خيارات تخصيص الفائض يعكس مصالح إجتماعية معينة، وفشله كان تعبيرًا عن التناقض، 

التضارب، التعارض بينها، وبين مصالح قوة إجتماعية أخرى.

2-■ تفاقم النقص النسبي في مخزون الغذاء بيد الدولة في مطلع خمسينيات ق 20، 
قادها إلى محاولة حل المعضلة بحملة مكثفة الستصالح األراضي البكر وإقامة السوڤخوزات  
)مزارع الدولة( عليها، جندت لها مئات األلوف من العمال، ووضعت بتصرفها 400 ألف 
هذه  نجحت  عامي 1956-1954  وبين  شاحنة.  مليون  وربع  حاصدة،  ألف  و80  جرار، 
الحملة في استصالح 36 مليون هكتار، وتحسنت مؤقتًا إمدادات الغذاء المتوافرة بيد الدولة 
لدعم البرنامج الصناعي. وبعد سنتين، في 1958،عادت المعضلة لتبرز من جديد وتفرض 
حل  جرى  فقد  والكولخوزات.  الدولة  بين  العالقة  تنظيم  إلعادة  السياسة  في  جوهريًا  تغييرًا 
المحطات الزراعية الحكومية وبيع آلياتها إلى الكولخوزات. ومنحت بذلك درجة من اإلستقاللية 
إلدارات )أي: بيروقراطية( الكولخوزات، التي أصبحت هي المسؤولة عن توفير كل ما يلزم 

إلنتاجها من آالت وأعتدة وبذار وإعداد للمالكات. 

التطور املت�سارع لعملية الإنتقال، وتناق�ساتها
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■ بالمقابل، أصبحت الدولة تشتري مجموع الناتج الكولخوزي بموجب أسعار موحدة تتمايز 
حسب مناطق البلد )أي تم إلغاء التباين بين السعر الثابت للتسليمات اإللزامية بموجب الخطة، 
وبين األسعار التفضيلية المدفوعة للكميات الزائدة عن رقم الخطة(. واحتفظت الدولة لنفسها 
بحق إقرار كميات الناتج التي تشتريها )وفقًا لحاجات المدن وبرامج التصنيع(، كما احتفظت 
الدولة بحقها في تحديد أسعار الشراء. وتمت زيادة أسعار الشراء المدفوعة للكولخوز )على 
أن تتحمل الدولة أية فروقات بينها، وبين أسعار البيع للمستهلك التي بقيت ثابتة، ويعتبر ذلك 
بمثابة دعم تقدمه الدولة للناتج الزراعي، كما هو الحال في العديد من البلدان الرأسمالية(، كما 
تم في البداية تثبيت أسعار الشراء، بحيث يزداد دخل الكولخوز بقدر ما يزداد إنتاجه، وترتفع 
كمية مبيعاته للدولة. وكان يفترض بهذه العالقة الجديدة أن توفر حافزًا للكولخوزات كي تزيد 

إنتاجها وتنعم بزيادة دخلها.

3-■ غير أن هذه العالقة الجديدة كانت تنطوي في الواقع على تناقضات عدة. فهي 
تعطي باليد اليمنى للكولخوزات مزيدًا من اإلستقاللية، وحقًا في تملك آلياتها ومعداتها )بما 
يعني إلغاء أتاوة األجرة العينية للمحطات(، وكذلك زيادة في أسعار الشراء، بما تنطوي عليه 
هذه  فوائد  من  كبيرًا  جانبًا  اليسرى،  باليد  منها  تسحب  ولكنها  الدخل،  في  مؤقتة  زيادة  من 
اإلستقاللية حين تعطي الدولة حقًا مطلقًا في إقرار مقادير الشراء وفي تحديد أسعاره )بالزيادة 
أو النقصان(، وتحرم الكولخوز، بالتالي، من حق التصرف بكميات الناتج الزائدة عن أهداف 
التسليم اإللزامية المحددة بالخطة )وهي كميات كان الكولخوز يمتلك نظريًا الحق – إذا لم 
تعجبه األسعار التفضيلية التي تعرضها الدولة – في أن يبيعها في أسواق كولخوزية خاصة، 

أو أن يوزعها على أعضائه الذين كانوا قادرين بدورهم على التصرف بها في السوق(. 

الكاملة عن تأمين  ■ فوق ذلك، فإن العالقة الجديدة كانت تحّمل الكولخوز المسؤولية 
وتطوير عتاده من مستلزمات اإلنتاج. وهذا النمط من اإلستقاللية الظاهرية كان يعني، في 
الجوهر، تحميل إدارة الكولخوز المسؤولية الكاملة أمام الفالحين عن أي تدهور في الوضع، 
بينما تحتفظ الدولة عمليًا بقدرتها على اقتطاع الفائض بوسائل مواربة أكثر من السابق. وكان 
وبين  إدارته  بين  نفسه،  الكولخوز  داخل  إلى  التناقض  نقل جزء من حدة  ينطوي على  هذا 

فالحيه، وتبرئة ذمة الدولة منها شكليًا. 

الدولة  تجد  أو حالما  الشراء مفعولها،  األولى ألسعار  الزيادة  تستنفذ  فإنه حالما  وهكذا، 
ليتجلى  التناقض  ضرورة العتماد سياسة سعرية جديدة كما حصل فعاًل في 1958، يعود 
بنفس الطريقة السابقة: إنزياح الفالح نحو المدن، أو عودته لتطوير حيازته الخاصة وللسلبطة 
المشروعة، أو غير المشروعة على وسائل اإلنتاج المملوكة للكولخوز، التي أصبحت إمكانية 
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السلبطة عليها بصورة مشروعة – أي بالتواطؤ مع إدارة الكولخوز – إمكانية أكبر مع زيادة 
اإلستقاللية اإلدارية للكولخوز ومسؤوليته المباشرة عن عتاده، وذلك كله على حساب متطلبات 

رفع إنتاجية العمل الكولخوزي. 

■ بعد فترة وجيزة، أي في مطلع ستينيات ق 20، عادت المعضلة للتفاقم عندما وجدت 
الدولة، التي كانت حاجتها إلى اقتطاع المزيد من الفائض ال تنضب بسبب متطلبات برنامج 
المنتوج  لشراء  جديدة  سعرية  سياسة  اعتماد  إلى  مضطرة  نفسها  وجدت  والتسلح،  التصنيع 
الكولخوزي ُعرفت باسم »االسعار الزالقة«. وكان هذا يعني إعادة النظر في األسعار من سنة 
إلى أخرى، حسب الموسم الزراعي، وحسب حجم المحصول، بحيث ترفع االسعار عند هبوط 

الَغلَّة، وتخفض عند زيادة المحصول. 

وهكذا كان دخل الكولخوز عمليًا يبقى ثابتًا، وكذلك دخل فالحيه، مهما يكن حجم إنتاجه، 
والدولة هي الطرف الوحيد الذي يستفيد من زيادة الناتج. وبعد عام من تطبيق هذه السياسة 
السعرية صادف حلول موسم رديء في 1961، ثم تكررت رداءة الموسم في 1963. وبذلك 
في  فقط،  نسبيًا  ال  حقيقيًا،  نقصًا  تواجه  الدولة  وباتت  مقلقًا،  هبوطًا  الزراعي  اإلنتاج  شهد 
إمدادات الغذاء المتوفرة للمدن وللصناعة للمرة األولى منذ نهاية أربعينيات ق 20. وترتب على 
ذلك تراجع ملموس في وتيرة نمو الناتج الصناعي، وفي معدل نمو الناتج القومي، خالل الفترة 
1961-1965 كما رأينا سابقًا. وكان هذا، من بين أسباب أخرى، وراء اإلطاحة بخروتشوڤ 
 ،)Breschnew( واستبداله بقيادة الترويكا برئاسة ليونيد بريجينيڤ  )Chruschtschow(
الذي انتخب سكرتيرًا أول للحزب الشيوعي في اإلتحاد السوڤييتي، في تشرين األول )أكتوبر( 

. 1964

4-■ في 1965 في ظل القيادة الثالثية الجديدة، )التي ضمت إلى جانب بريجنيڤ: 
ونيكوالي  1979؛  سنة  حتى  الحكومة  رئاسة  تسلم  الذي   )Kossygin( كوسيغين  ألكسي 
السوڤييت  مجلس  رئاسة  لهيئة  رئيسًا   1965 عام  أصبح  الذي   )Podgorny( بودغورني 
األعلى، وحتى 1977(، إعتمد إصالح كوسيغين الذي يتضمن، فيما يخص الزراعة، سياسة 
جديدة قوامها العودة إلى نظام التسليمات اإللزامية التي ُأطلق عليها هذه المرة إسم، الطلبية 

المحددة. 

إن خطة الدولة تتضمن طلبية من الكولخوز تحدد أصناف ومقادير المنتجات التي تطلب 
الدولة شراءها منه كل عام. والكولخوز طبعًا ملزم بالوفاء بهذه الطلبية. ولكن بالمقابل، إضافة 
الفعلية.  بهامش أوسع من اإلستقاللية  يتمتع  الكولخوز  الشراء مجددًا، أصبح  لزيادة أسعار 

التطور املت�سارع لعملية الإنتقال، وتناق�ساتها
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فإلى جانب تثبيت ملكيته آللياته وعتاده وحقه في التصرف بوسائل إنتاجه ومسؤوليته عنها، 
فرض حظر، ُحِرَمْت بموجبه أي محاولة إلكراه الكولخوز على أن يبيع للدولة ما يتبقى من 
ناتج إضافي لديه، بعد تنفيذ الطلبية المحددة في الخطة، وأصبح الكولخوز حرًا بالفعل في 
زيادة  ُأقرت  المحددة،  للطلبيات  التسليم  أسعار  لزيادة  وإضافة  الزائد.  بالمحصول  التصرف 
أعلى على األسعار التفضيلية التي تعرضها الدولة لشراء المحصول الزائد، ولكن كان يعود 
إلى الكولخوز أن يقبل هذه األسعار ويبيع للدولة بموجبها، أو أن يرفضها ويبيع الفائض في 
البيع في مخازن  أو ثالثة أضعاف سعر  التي كانت أسعارها ضعفين  الكولخوزية  األسواق 
الدولة، أو أن يوزع الفائض على فالحيه الذين يستطيعون التصرف به في السوق، أو في 

شبكة إقتصاد الظل التي كانت أسعارها أعلى بما ال يقاس. 

■ وفي السنة نفسها، 1965، ُأقر للمرة االولى شمول الفالحين الكولخوزيين بنظام المعاش 
التقاعدي والضمان اإلجتماعي الكامل الذي كان يتمتع به العمال منذ عقود. وأعطت هذه 
السياسة دفعًا لإلقتصاد الكولخوزي، ففي سنة 1965 حققت الكولخوزات زيادة في مردود بيع 
ناتجها للدولة بمقدار 2.5 مليار روبل فوق مستوى السنة التي سبقتها. وُأنفقت نصف الزيادة 
لغرض رفع أجور الفالحين، وُخصص النصف اآلخر لصناديق تطوير اإلنتاج والتقديمات 
اإلجتماعية. وخالل الخطة الخمسية الثامنة 1966-1970، إزداد المتوسط السنوي إلنتاج 

الحبوب 37 مليون طن، أي بما يوازي الثلث. 

5-■ في 1967، أصبح يعمل في الزراعة )الكولخوزات والسوڤخوزات معًا( حوالي 1.7 
مليون جرار و600 الف حاصدة ومليون شاحنة، مما ساهم في إحداث ارتفاع ملموس في 
اإلنتاجية.. ولكن هذا اإلنتعاش لم يشكل حاًل دائمًا للتناقض. من جهة، إنتقل العبء إلى 
كاهل الدولة التي باتت تتسع وتتفاقم فجوة الدعم التي تقدمها للزراعة، أي الفرق بين أسعار 
الشراء )سواء للطلبيات، أو األسعار التفضيلية( التي تقدم للكولخوز، وبين األسعار التي تباع 
بها المواد الغذائية للمستهلك، والتي بقيت ثابتة  بمستويات تكاد تجعلها رمزية، على األقل 
للمواد األساسية. وساهم هذا الحقًا، إلى جانب أسباب أخرى، في إبطاء وتائر التصنيع، ما 

أدى إلى التراجع الجزئي الصامت عن هذه السياسة في مطلع سبعينيات ق 20. 

■ من جهة أخرى، فإن حدة التناقض إنتقلت هذه المرة فعاًل إلى داخل الكولخوز، بين 
إدارته البيروقراطية وبين فالحيه، وباتت شبيهة بالتناقض الذي كان يتفاقم داخل المؤسسات 
اإلنتاجية المملوكة للدولة ويؤدي إلى إبطاء نمو معدل إنتاجية العمل فيها. وبعد أن لعبت 
السياسة الزراعية الجديدة دورها، وكان لها مفعول الصدمة اإليجابي في رفع مستويات اإلنتاج 
الزراعي ونمو معدل اإلنتاجية، عادت األمور في الخطة الخمسية الالحقة إلى التدهور من 
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جديد. 

ويتضح ذلك من الوقائع التالية: خالل الخطة الخمسية الثامنة )1966-1970(، كان 
المعدل السنوي للزيادة الفعلية في الناتج الزراعي 3.7%، والمتوسط السنوي للزيادة في معدل 
إنتاجية العمل في الزراعة 6.6%. في الخطة الخمسية الالحقة )1971-1975(، إنخفض 
المعدل السنوي لزيادة الناتج إلى 0.5%، والمتوسط السنوي لزيادة معدل اإلنتاجية إلى %1.3. 
وسوف نرى أن هذه المعدالت ستصير إلى مزيد من التدهور خالل العقد الالحق )1975-

.)1985

المعطاة من درجة  المرحلة  تتأتى من كونها، في  الزراعة  ■ إن أهمية معالجة معضلة 
التطور اإلقتصادي للبالد، كانت ماتزال تشكل المصدر الرئيسي للتراكم. وأي خلل في تطور 
الناتج، أو اإلنتاجية في القطاع الزراعي، كان ما يزال ينعكس فورًا على وتيرة التصنيع. ورغم 
أن الفالحين )الذين أصبحوا كولخوزيين( لم يعودوا يشكلون الغالبية في المجتمع، بل أن نسبة 
إلى حوالي  إنخفضت  السوڤخوزيون(  العمال  فيها  )بما  الزراعة  في  المستوعبة  العاملة  القوة 
خمس السكان النشيطين إقتصاديًا، رغم ذلك، فإن الفائض المتولد عن الناتج الزراعي، في ظل 
طبيعة العالقة مع السوق العالمية، بقي هو القاعدة التي ترتكز إليها عملية التصنيع والنمو 
اإلقتصادي بشكل عام. لذلك كان التناقض الذي يحكم عالقات اإلنتاج الزراعية، يلقي بظله، 

وينعكس تلقائيًا على سائر التناقضات ويسهم في تفاقمها تدريجيًا. 

ثالثًا- التناقض الثالث

تعارضًا  برز في عشرينيات ق 20،  الذي  العاملة،  الطبقة  داخل  التناقض  1-■ هو 
بالفائض  والتصرف  اإلنتاج  لوسائل  العامة  الملكية  بثمار  التمتع  )في  اآلنية  بين مصالحها 
المتولد عنها لصالح تحسين مستوى المعيشة(، وبين مصلحتها بعيدة األمد )في فتح طريق 
التحول اإلشتراكي، مما يتطلب على المدى المباشر إقتطاع الفائض لصالح التراكم وتطوير 
قوى اإلنتاج(، وأخذ يتحول في ثالثينيات ق 20 تعارضًا بين شرائحها المختلفة )بين العمالة 
المستقرة في المصانع القديمة الموروثة، وبين الشرائح الجديدة المتنقلة التي اجتذبتها حملة 
البناء والتصنيع؛ وكذلك بين فئات الدخل المختلفة، خصوصًا بعد إقرار نظام األجور التفاضلي 
تتزايد حدته  تناقضًا  تدريجيًا،  يتطور،  التناقض  هذا  أخذ  الثانية(،  الخمسية  الخطة  فترة  في 

وانعكاساته بين البيروقراطية وبين السواد األعظم لجمهور الطبقة العاملة. 

العالمية  موجة التصنيع األولى في ثالثينيات وأربعينيات ق 20، والتي تخللتها الحرب 
الثانية، لم تشهد احتدامًا لهذا التناقض ينعكس على وتيرة التصنيع، بسبب اإلغراق المتواصل 

التطور املت�سارع لعملية الإنتقال، وتناق�ساتها
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مواقع  في  اإلجتماعي  تماسكها  يؤثر على  مما  بشرائح جديدة غير مستقرة،  العاملة  للطبقة 
اإلنتاج من جهة، ومن جهة أخرى بسبب من حالة الحماس الشامل التي خلقتها في صفوفها 
والتكاتف  الوطنية  الروح  فورة  عززته  حماس  وهو  حققتها،  التي  واإلنجازات  التصنيع  فورة 
فيها  االنتصار  نشوة  ثم  الحرب،  إبَّان  النازي  العدوان  في مواجهة  الشامل  والوطني  الطبقي 
المعنوي حتى  العدوان، والتي استمرت تترك مفعولها  بناء ما دمره  والحماسة لمعركة إعادة 
مطلع خمسينيات ق 20. ولكن الفترة الالحقة بدأت تشهد بروز هذا التناقض وبوادر ظهور 

انعكاساته بأشكال مختلفة.

من  المجتمع،  في  أقلية  كونها  العاملة،  للطبقة  اإلجتماعي  الوزن  ضعف  كان  إذا   ■
جهة، والتناقض بين حاجاتها المباشرة وبين مصالحها النهائية، من جهة أخرى، يبرران في 
السابق، بمعنى يشكالن األساس الموضوعي، النفراد البيروقراطية بالسلطة السياسية في الدولة 
العمالية، والحتكارها سلطة التصرف بوسائل اإلنتاج المملوكة للدولة العمالية واستئثارها بسلطة 

التحكم بالفائض، وبخيارات تخصيصه وتوزيعه؛ 

وإذا كانت هذه الحاجة الموضوعية، هذه الضرورة التاريخية، للدفاع عن الدولة العمالية، 
وصون مضمونها الطبقي المتجسد بالملكية العامة، وإلنجاز عملية التراكم وتنمية قوى اإلنتاج، 
العاملة وتملي خضوعها،  تلقي بظلها، تفرض نفسها بصورة أو بأخرى، على وعي الطبقة 

اإلرادي أو القسري، لنظام السيطرة البيروقراطي الشمولي؛ 

فإن هذا الوضع بدأ يتغير على نحو جذري، وإن يكن تدريجيًا، منذ منتصف خمسينيات ق 
20، فالطبقة العاملة أصبحت أغلبية ثابتة وواضحة في المجتمع، ومهمة إنجاز التراكم األولي 

وتنمية قوى اإلنتاج استكملت، أو تكاد تستكمل، بناء قاعدتها األساسية. 

] من المؤكد أن هذا الخضوع للنظام الشمولي لم يكن بمجمله قسريًا، لم يكن نتيجة القمع 
المادي فحسب، بخاصة بالنسبة للطبقة العاملة حتى مطلع خمسينيات ق 20. لقد كان في 
جانب منه، على األقل، إراديًا متولدًا عن االلتفاف حول القيادة الستالينية، بسبب الحماس 
واقعية  برنامجية  خيارات  تطرح  ملموسة  بدائل  تبلور  وعدم  جهة،  من  بإنجازاتها،  واإلنبهار 
مثاًل  نجد  ولذلك  أخرى.  جهة  من  والبالد،  الثورة  عن  والدفاع  التطور  لضرورات  تستجيب 
أنه حتى المنشق المعروف زخاروڤ )Sacharow(، الذي أصبح اللعبة المفضلة والطفل 
المدّلل ألبواق الدعاية اإلمبريالية التي طبلت وزّمرت لمواقفه المعارضة للنظام واالضطهاد 
الذي تعرض له، حتى زخاروڤ هذا يعترف في مذكراته أنه بكى بكاءًا حارًا عندما سمع بوفاة 

ستالين[. 
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أيدي  إلى  أحالتها مؤقتًا  العمالية،  الدولة  للسلطة في  المؤقت  التغريب  إن عملية   ■-2
البيروقراطية )أو إذا شاء البعض: مصادرتها بصورة مؤقتة، نظريًا، من قبل البيروقراطية باسم، 
للبروليتاريا(، هذه العملية بدأت تفقد ضرورتها ومبررها  النهائية  أو بحجة ضمان المصالح 
التاريخي الموضوعي. وبسبب من ذلك أخذت البيروقراطية تستنفذ دورها التاريخي التقدمي 
تدريجيًا، وتتحول )اآلن فقط، وببطء( إلى نتوء طفيلي ال لزوم له، يتغذى من جسم الدولة 
العمالية ويستأثر، بفعل احتكاره للسلطة وتحكمه بتخصيص وتوزيع الفائض، بحصة متميزة، 
في  الفعلية  ومساهمته  تتناسب  ال  اإلجتماعي، حصة  العمل  فائض  من  اإلرتفاع،  ومتزايدة 
إنتاج الفائض اإلجتماعي. من جهة، أخذت البيروقراطية تضاعف إمتيازاتها وتنفصل تدريجيًا 
عن الجسم اإلجتماعي الرئيسي للطبقة العاملة. ومن جهة أخرى، باتت الشروط الموضوعية 
والستعادة  دولتها،  في  السياسية  سلطتها  السترداد  العاملة  الطبقة  لتأهيل  باضطراد  تنضج 
سلطتها بالتصرف بوسائل اإلنتاج التي هي قانونيًا ملكيتها العامة الجماعية، وبالتالي سلطتها 
في التحكم باتجاهات تخصيص وتوزيع الفائض، تلك السلطات التي تم تغريبها مؤقتًا لصالح 

البيروقراطية. 

للتناقض: تناقض سياسي بين حاجة  التفاقم التدريجي  ■ هذه المفارقة كانت تقود إلى 
الطبقة العاملة إلى الممارسة الديمقراطية للسلطة في دولتها، وبين مصلحة البيروقراطية في 

الحفاظ على احتكارها للسلطة السياسية، الذي هو مصدر إمتيازاتها؛ 

سلطة  استعادة  إلى  العاملة  الطبقة  حاجة  بين  اإلنتاج،  عالقات  صعيد  على  وتناقض 
التصرف بوسائل اإلنتاج التي هي قانونًا ملكيتها الجماعية، وبين مصلحة البيروقراطية في 
صون إنفرادها بالسلطة اإلقتصادية التي هي قاعدة وأساس سيطرتها على المجتمع والدولة؛ 

وتناقض على الصعيد اإلجتماعي، بين حاجة الطبقة العاملة إلى استرداد سلطة التحكم 
تخولها  التي  السلطة  بهذه  التشبث  في  البيروقراطية  مصلحة  وبين  اإلجتماعي،  بالفائض 
االستئثار بحصة متميزة من الفائض ومراكمة إمتيازاتها اإلجتماعية، التي كانت تعمق أكثر 
ولكنها  التاريخي،  دورها  تستنفذ  أخذت  التي  البيروقراطية،  هيمنة  الطفيلية.  سماتها  فأكثر 
استمرت تتشبث بالسلطة مثل كل قوة إجتماعية حاكمة، صارت عائقًا يحول دون استرداد 

الطبقة العاملة للسلطة، التي باتت مؤهلة لها موضوعيًا.

متاحة.  تكن  لم  التناقض  هذا  الشامل عن  واإلجتماعي  السياسي  التعبير  وسائل   ■-3
فالبيروقراطية المتشبثة بالسلطة صارت تعزز نظامها للسيطرة الشمولية بوسائل أكثر فعالية 
في البداية: وسائل القمع األيديولوجي )وفي سياقها اإلعالنات المتكررة عن إنجاز اإلشتراكية 

التطور املت�سارع لعملية الإنتقال، وتناق�ساتها
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والتحول للشيوعية(؛ وسائل العقاب القانوني الصارم ألي خروج عن نظام الطاعة السياسية 
واإلجتماعية، باعتبار هذا الخروج إنحرافًا إجتماعيًا شاذًا، أو خلاًل سيكولوجيًا؛ واألهم من ذلك 
وسائل التعجيل المتعمد لعملية التشظي اإلجتماعي للطبقة العاملة )تقسيمها شظايا معزولة 
عن بعضها البعض(، والتجزئة الذرية لعناصرها إلى أفراد منطوين ذاتيًا )تحويل كل عامل 
بالذرات األخرى، فيما يخص ممارستها  بذاتها، وفاقدة للصلة  قائمة  إلى »ذرة« منعزلة  فرد 

السياسية واإلجتماعية(. 

اإلتصال بغرض  متعددة. فوسائل وقنوات  بوسائل  العملية تشق طريقها  ■ وكانت هذه 
الممارسة المشتركة السياسية واإلجتماعية )الحزب، النقابات، الصحف( كانت كلها محتكرة 
أصاًل بيد البيروقراطية. واستخدم هذا اإلحتكار لدفع عملية التشظي و»الَتَذرّي« إلى نهاياتها: 
توخي اإلجماع الظاهري في المؤتمرات واإلجتماعات الحزبية والنقابية والعامة أصبح تقليدًا 
شاماًل )فالخالفات بين مراكز القرار البيروقراطية، بمختلف مراتبها وصواًل إلى الخلية والفرع 
النقابي والوحدة اإلنتاجية، كانت تتم تسويتها في غرف مغلقة بعيدًا عن جمهور العمال(. وباتت 
أية معارضة، أو نقد مصرح به علنًا، حتى لو بشأن مسألة ثانوية، يعتبر سلوكًا إجتماعيًا 
شاذًا يستحق العقاب بوسائل مختلفة. وصارت أشكال الممارسة اإلجتماعية والسياسية العلنية 
رتيبة ومملة إلى درجة تنّفر العمال بعيدًا عن اإلهتمام الجدي بها، إال من باب أداء الواجب 
الشكلي في الحضور والمشاركة فيها، وأحيانًا ترديد ما يفترض ترديده فيها من كالم. وبات 
يجري التشجيع المتعمد في صفوف العمال لهذه الظاهرة من الالمباالة إزاء الشأن السياسي 
واإلجتماعي. ودفعت هذه العملية إلى نقطة النهاية حين صار العامل – وإال تعرض للقصاص 
– مجبرًا، حتى في صلته اليومية مع زمالئه في موقع اإلنتاج، أو أطر التواصل اإلجتماعي، 
ومضطرًا إلى أن يقول ما يفترض به أن يقوله، أو أن يصمت، باعتبار أن للجدران آذانًا تسمع. 

4-■ وهكذا تعمقت حتى النهاية حالة اإلستالب اإلقتصادي، تغريب الطبقة العاملة عن 
ممارسة سلطتها المفترضة على وسائل اإلنتاج التي هي رسميًا ملكيتها الجماعية، وتغريبها 
أيضًا عن التحكم بناتج عملها؛ كما تعمَّقت حالة اإلستالب السياسي، تغريب الطبقة العاملة 

– بسوادها األعظم – عن ممارسة السلطة السياسية في دولتها. 

ولكن ثمة فرقًا جوهريًا بين هذا النمط من اإلستالب، وبين اإلستالب المعروف في ظل 
النظام الرأسمالي. ففي المجتمع الرأسمالي ينبثق اإلستالب من نظام الملكية الخاصة لوسائل 
اإلنتاج. وهو يبدو، على األقل في مجال عالقات اإلنتاج، أمرًا طبيعيًا، يفرض نفسه بصفته 
من طبيعة األشياء، كونه نتيجة منطقية لنظام الملكية الخاصة للرأسمال. فمن يملك وسائل 
أن  بملكيته؛ ومن »حقه«  التدخل  أو  التصرف  اآلخرين عن  يبعد  أن  اإلنتاج، من »حقه« 
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يستحوذ على الناتج، على البضاعة وما يتجسد فيها من فائض عمل، طالما هو يدفع مقابل 
قوة العمل أجرًا يوازي قيمتها. 

أما في مجتمع اإلنتقال إلى اإلشتراكية، فإن اإلستالب ال يفرض نفسه، وال حتى ظاهريًا، 
بصفته من طبيعة األشياء. إنه، على العكس، يكشف أكثر فأكثر عن سمته الشاذة، يتجلى 
أكثر فأكثر بصفته منافيًا لطبيعة األشياء، منافيًا لنمط الملكية السائدة، ومناقضًا لمرتكزات 

السلطة السياسية، ومتعارضًا مع الطبيعة الطبقية للدولة. 

إنه يبرز أكثر فأكثر تدريجيًا بصفته نتيجة اإلغتصاب الفظ لحق السيطرة على وسائل 
اإلنتاج، وعلى سلطة الدولة من قبل فئة طفيلية تحتكر لنفسها ما هو ليس حقًا لها. لذلك، 
فإن التناقض الذي ينطوي عليه هذا اإلستالب، في غياب قنوات التعبير الجماعي عنه، يعبر 
عن نفسه هنا بأشكال مختلفة، عما هو الحال في مجتمع رأسمالي. وإذا لم يجد حاًل، فإنه 
ينحو تدريجيًا، بقدر تفاقمه، إلى أن يكتسب قوة تدميرية أكبر، وينعكس بصورة أكثر سلبية 
على تطور قوى اإلنتاج، ويختزن طاقة تفجيرية متعاظمة تودي بتماسك المجتمع، وتحطم 

مرتكزات الدولة.

اإلكتراث  وعدم  الالمباالة  مظاهر  بتفاقم  سياسيًا،  نفسه  عن  التناقض  هذا  يعبِّر   ■
والسخرية الصامتة بين صفوف العمال إزاء أشكال وأطر الممارسة السياسية القائمة، وهي 
النظام وتؤسس النطالق شتى  ال مباالة تنطوي، وتتستر، على تعاظم الحقد المكبوت إزاء 
تالوين النزعات الفوضوية والمتطرفة يمينًا ويسارًا، حين يتزعزع تماسك النظام وتقترب أزمته 

من لحظة إنفجارها. 

ويعّبر هذا التناقض عن نفسه إجتماعيًا، بتصاعد التذمر المعلن من الفجوة – التي تبدو 
ظاهريًا وكأنها تتسع – بين وتيرة التطور الصناعي والحضاري العام، وبين وتيرة اإلرتفاع في 
مستوى المعيشة ودرجة توفر سلع وخدمات اإلستهالك المباشر، وبالتذمر الصامت من اتساع 

فجوة التمايزات اإلجتماعية وتعاظم إمتيازات الفئة الحاكمة.

ويعّبر هذا التناقض عن نفسه في مجال عالقات اإلنتاج، في تنامي مظاهر الالمباالة 
والالمسؤولية إزاء وسائل اإلنتاج، واألداء الرتيب لواجبات العمل دون اإلكتراث لنوعية اإلنتاج، 
والطاعة الشكلية التي تتطور إلى مقاومة سلبية لنظام اإلنضباط في العمل، واإلرتفاع المضطرد 
في نسبة التغيب عن العمل، والتهرب من العمل الرسمي لصالح العمل األسود )أي اإلنخراط 

في إنتاج السلع والخدمات المخصصة للتداول عبر شبكات إقتصاد الظل(. 

■ إذا وضعنا جانبًا التفسير الذي لجأ إليه غورباتشوڤ في البداية لهذه الظواهر التي بلغت 
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ذروة إستفحالها في عصره، وهو تفسير بالغ السطحية، إذ يحاول أن ينسبها إلى اإلدمان على 
الكحول ويبحث عن حل لها في تحريم الڤودكا، فإن بعض الباحثين يعيد أسبابها إلى حالة 
العمالة الكاملة المضمونة بموجب القانون. والحقيقة أن العمالة الكاملة، والضمانة القانونية 
في  السبب  هي  ليست  ولكنها  الظواهر،  هذه  الستفحال  الخارجي  الشرط  توفر  العمل  لحق 
نشوئها. فالخوف من فقدان العمل ال يشكل عاماًل رادعًا إزاء هذه الظواهر أكثر من الخوف 
من السجن، أو سائر أشكال العقاب القانوني لجرائم خرق إنضباط العمل، والتي بقيت قائمة 

ومطبقة حتى لحظة انهيار النظام.

■ البعض اآلخر من الباحثين )البورجوازيين( يفسر هذه الظواهر بكونها نتيجة منطقية 
لنظام الملكية العامة وسمة متأصلة في هذا النظام الذي يولد بطبيعته لدى المنتج في رأيهم 
شعورًا بالالمسؤولية إزاء وسائل اإلنتاج، ألنها ليست ملكه الخاص. ولكن هذا التفسير يتجاهل 
حقيقة أن جميع العمال، في المجتمع الرأسمالي، هم بالتعريف وبالواقع محرومون من ملكية 
وسائل اإلنتاج، ومجردون منها، ولكن هذا الحرمان ال يدفعهم إلى خرق إنضباط العمل إال 
في فترات إستثنائية، فترات الثورات واإلضرابات. كما إن هذه الحجة ال تفسر لماذا لم تكن 
هذه الظواهر، رغم وجودها، تشكل حالة واسعة اإلنتشار، ولم تكن تؤثر سلبًا على نمو اإلنتاج 
ثالثينيات ق 20، وحتى مطلع  البيروقراطية في  الفترات األولى من صعود  واإلنتاجية في 

خمسينياته، وهي الفترات التي شهدت نشرًا قسريًا لنظام الملكية العامة. 

] في المجتمع الرأسمالي، سواء كانت السلطة السياسية دكتاتورية أو ديمقراطية، وفيما عدا 
فترات الثورات أو االضرابات، فإن نظام االنضباط في العمل تؤمنه تلقائيًا الضرورة اإلقتصادية 
التي تفرضها تبعية العمل المأجور لرأس المال، والمتولدة عن نظام الملكية الخاصة لوسائل 
اإلنتاج. إن العمال يستطيعون االحتجاج على هذا النظام بترك العمل )إذا توفر لهم مصدر 
للعيش(، أو باإلضراب، أو التباطؤ، ويستطيعون االنتفاض ضده بالثورة، ولكنهم مضطرون 

إضطرارًا إلى طاعته واحترامه في مجرى العمل اليومي في مواقع اإلنتاج [. 
■ البعض الثالث من الباحثين البورجوازيين، ومن منظري النظام البيروقراطي أنفسهم، 
يحاولون أن يفسروا هذه الظواهر بغياب الحوافز المادية، أو عدم كفايتها، ويبحثون عن حلول 
لها في تطوير أنظمة الحوافز، أو في توسيع هامش إستقاللية المؤسسات. ولكن جميع أنظمة 
الحوافز الممكنة ُجربت عمليًا دون أن تضع حدًا لهذه الظواهر، التي كانت في الواقع تزداد 
استفحااًل، كلما كانت تزداد الحوافز المادية الممنوحة للعمال كمًا ونوعًا وتفاضاًل. وإذا كان 
توسيع استقالل المشروعات حافزًا لرفع إنتاجية العمل في الكولخوزات بسبب من نمط الملكية 
التعاوني، وهو على كل حال لم يكن حافزًا كافيًا ومفعوله كان مؤقتًا ومحدودًا، فإن هذا التوسيع 



 ــ   121   ــ

فيما يتعلق بمؤسسات الدولة كان يساعد في حل التعارضات بين مراتب البيروقراطية وإعادة 
تنظيم العالقة بين مراكزها، ولكنه عديم التأثير على العالقات اإلنتاجية داخل المؤسسة طالما 

ب من فوق.  بقي قائمًا نظام اإلدارة البيروقراطي الفردي  المنصَّ

5-■ إن توسيع إستقالل المؤسسات، بما في ذلك إدخال مبدأ الربحية والحساب اإلقتصادي 
في عملها، وربط نظام الحوافز بالربحية )أي كلما ازدادت أرباح المؤسسة، تزداد العالوات 
والمكافآت الممنوحة للعمال(، كل ذلك لم يساعد على تقليص هذه الظواهر، بل قاد في الواقع 

إلى استفحالها. 

فلقد كان لسان حال العمال يقول: طالما نحن ال نمتلك سلطة اختيار اإلدارة، وال سلطة 
اإلنتاج  تنظيم  أسلوب  وبشأن  المتاحة،  بالموارد  التصرف  بشأن  قراراتها  تغيير  أو  مناقشة 
والتصرف بالناتج، وهي القرارات التي تتوقف عليها ربحية المؤسسة في النهاية، لماذا إذن 
نمتلك  ال  نحن  وطالما  اإلدارة؟  كفاءة  النعدام  العائدة  القرارات  لهذه  السلبية  النتائج  نتحمل 
سلطة التصرف بوسائل اإلنتاج وبفوائضها التي هي ملكنا الجماعي رسميًا، لماذا إذن نتحمل 

المسؤولية إزاءها؟ 

وعلينا أن نالحظ – أيضًا - أن هذه المعضلة بدأت تبرز أيضًا داخل المؤسسة الكولخوزية، 
بعد فترة وجيزة من اإلنتعاش أدت إليها اإلستقاللية النسبية للكولخوز التعاوني، خالل الخطة 
الخمسية الثامنة )1966-1970(، عادت األمور تتدهور بفعل انتقال التناقض إلى داخل 
الكولخوز بين اإلدارة البيروقراطية والفالحين، والذي اكتسب نفس آلية التناقض داخل مؤسسات 

الدولة، وإن كان يعبر عن نفسه بأشكال مختلفة نسبيًا.

■ لقد كانت هذه الظواهر تنبثق في الواقع من التناقض األساسي الذي أشرنا إليه. كانت 
أشكااًل من التعبير عن هذا التناقض. ولم يكن ثمة عالج لها سوى بحل هذا التناقض: بإعادة 
اإلنتاج والتحكم  التصرف بوسائل  إعادة سلطة  الشرعيين،  إلى أصحابها  المغتصبة  السلطة 
بتخصيص وتوزيع الفائض، على مستوى المؤسسة كما على مستوى اإلقتصاد والدولة ككل، 
العمال وتمكينهم من ممارستها جماعيًا وبصورة ديمقراطية. وفي غياب هذا  إلى أصحابها 
الحل، الذي كان يحول دونه تكرس نظام السيطرة الشمولي البيروقراطي، استمر هذا التناقض 
يتفاقم ويعبر عن نفسه، أواًل، بتباطؤ وتائر نمو الناتج واإلنتاجية  في الصناعة، ومن ثم الحقًا 

بالتدهور المضطرد لكال المؤشرين.

■ لقد رأينا، أن المتوسط السنوي لمعدل نمو الناتج الصناعي ظل يتراجع من خطة خمسية 
إلى أخرى، بمعدل 2% تقريبًا حتى وفق األرقام الرسمية )راجع الملحق 2: في احتساب الناتج 
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القومي ومعدالت نموه(. فهو كان قد بلغ 13.1% في الخطة الخامسة )1956-1951(، 
وتراجع إلى 7.4% في الخطة التاسعة )1971-1975(. ثم انخفض فجأة إلى 4.7% في 
الخطة العاشرة )1976-1980(، وظل يتدهور بتسارع منذ ذلك الحين. أما المتوسط السنوي 
لمعدل الزيادة في إنتاجية العمل في الصناعة، فهو كان 5.7% في الفترة 1970-1966، 
ثم 6% في الفترة 1971-1975، ثم هبط فجأة إلى 3.2% في الفترة 1976-1980، وظل 
يتراجع في الخطط الخمسية الالحقة حتى وفق األرقام الرسمية. ويقدر بعض الباحثين أن الرقم 
الحقيقي لهذا المعدل إنخفض إلى 0.47% خالل الفترة 1976-1980، وإلى ناقص %0.07 
في الفترة 1980-1984، أي أن معدل اإلنتاجية، وليس فقط نسبة زيادته، بدأ يتراجع بشكل 
مطلق منذ مطلع ثمانينيات ق 20. ] هذه التقديرات يصل إليها جاك سابير في مقالة »أزمات 

واختالالت اإلقتصاد السوڤييتي المنشورة في ال نوڤيل الترناتيڤ«/ العدد 4/ 1986[. 
ظواهر  تفاقم  ينسبون  الذين  المنظرين  بعض  محاوالت  تدحض  الحقائق  هذه  إن   ■
عصر  في  وضعفه  البيروقراطي  الشمولي  السيطرة  نظام  تراخي  إلى  العمل  إنضباط  خرق 
البيريسترويكا. فالحقيقة، أن البيريسترويكا كانت نتيجة لتفاقم هذا التناقض، وسائر التناقضات 
التي أشرنا إليها، وحاولت ابتداع حلول تقنية لها دون المساس بأسس السيطرة البيروقراطية، 
ولذلك فقد قادت إلى بروزها إلى السطح وتسارع تفاقمها، ثم انفجارها وانهيار النظام، بأكمله 

تحت وطأتها.

رابعًا- التناقض الرابع

1-■ فهو في صفوف البيروقراطية نفسها؛ إن التناقضات الثالثة التي عالجناها أعاله، 
عليها  انطوت  التي  الثالثة  أرقى–للتناقضات  مستوى  على  وتفاقمًا   – امتدادًا  تشكل  وهي 
الشريحة  تماسك  على  نفسها  تعكس  بدأت  انطالقتها،  منذ  اإلشتراكية  إلى  اإلنتقال  عملية 
اإلجتماعي  التمايز  عملية  عن  فضاًل  التناقضات،  هذه  ضغط  إن  الحاكمة.  البيروقراطية 
بين مراتب البيروقراطية، والتي كانت تتفاقم بقدر ما تزداد إمتيازاتها، بدأت تؤدي إلى بروز 
التناقض بين مراتب وأجنحة البيروقراطية، والذي أخذت بوادره تظهر منذ أواخر خمسينيات 
ق 20. إن تفاقم هذا التناقض األخير هو الصاعق الذي أدى في النهاية إلى انفجار النظام 

من الداخل، وانهياره.

■ إن هذا التناقض، متأصل في أساس نظام السيطرة الشمولي للبيروقراطية، وهو تعبير 
تعبير  هو  ومصالحها،  تكوينها  وفي  ووظيفتها،  التاريخي  موقعها  في  الكامن  التناقض  عن 
عن طبيعتها اإلنتقالية كشريحة إجتماعية حاكمة، كونها تنشأ في مجتمع إنتقالي، وتكتسب 
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سيطرتها بفعل ضرورة إنتقالية، وظروف إنتقالية. وتؤدي وظيفة إنتقالية في مسار التاريخ، في 
مسار تطور عملية اإلنتقال من الرأسمالية المتخلفة إلى اإلشتراكية في شروط تاريخية تتميز 

باستمرار إمساك اإلمبريالية بزمام المبادرة في صراعها من أجل الهيمنة العالمية. 

■ هذا التناقض ينمو ويتفاقم بفعل عاملين مباشرين ومتداخلين: أولهما، هو التباين بين 
المراتب المختلفة في الهرم البيروقراطي، وبين المراكز الوظيفية والجغرافية والقومية المختلفة 
حتى ضمن المرتبة الواحدة، التباين في درجة تأثرها بالضغوط من أدنى، من جمهور المنتجين 
على  وآلثارها  األخرى،  الثالثة  التناقضات  لفعل  انعكاس  هي  التي  الضغوط  والمستهلكين، 
عموم السكان بصفتهم مستهلكين، إنعكاس لتأثيرها على العالقات داخل صفوف البيروقراطية 

كشريحة حاكمة. 

بين  الصراع  تفاقم  البيروقراطية،  داخل  اإلجتماعي  التمايز  عملية  تفاقم  هو  وثانيهما، 
مراتبها ومراكزها حول نصيب كل منها من اإلمتيازات اإلجتماعية التي تنالها البيروقراطية من 
الحصة المتميزة من فائض العمل اإلجتماعي التي تستأثر بها، بفعل تحكمها بوسائل اإلنتاج 
وبعملية تخصيص وتوزيع الفائض، وهو صراع كان يتطور ويقود إلى تفاقم التناقض المتأصل 
داخلها بقدر ما كانت تتنامى هذه اإلمتيازات، وبقدر ما كانت تزداد الحصة التي تستأثر بها 
البيروقراطية ككل من الفائض، أي بقدر ما كانت السمة الطفيلية للبيروقراطية تزداد وتتعمق. 

القيادة،  مواقع  على  بصراعات  نفسه،  عن  يعبر  يتجلى،  التناقض  هذا  كان  وأخيرًا،   ■
بعمليات تسلق أو تصفيات، تبرر نفسها ظاهريًا بتقييمات تتعلق بدرجة الكفاءة والمواصفات 
القيادية، أو بدرجة فشل أو نجاح السياسة المتبعة التي تربط عادة باألشخاص أو المجموعات 
بأخطاء  أو  الكفاءة  بدرجة  المتعلقة  الزائفة  وتبريراتها  الصراعات  هذه  ولكن  تنتجها،  التي 
السياسة، كانت في الواقع إنعكاسات للتناقض المتأصل في نظام السيطرة البيروقراطية نفسه 
وللضغوط التي يتعرض لها بفعل نمو التناقضات الثالثة األخرى، باإلضافة إلى الضغوط 
الخارجية المتولدة عن التناقض مع اإلمبريالية طبعًا، وانعكاسات للتغير الحاصل في عالقات 

القوى بين مراكزه ومراتبه بتأثير تطور هذه التناقضات.

2-■ النظام البيروقراطي، كما استقر منذ خمسينيات ق 20، هو سلم متعدد الدرجات 
من المراتب الجامدة، يبدأ من مستوى الوحدة اإلنتاجية صعودًا إلى القمة، تخترقه شبكة من 
الخطوط العمودية واألفقية المتقاطعة التي تؤمن الصلة بين الوظائف وفق التسلسل المراتبي 
النقابي، أو الحكومي، أو جهاز اإلدارة اإلقتصادية( أو وفق  لألجهزة )الجهاز الحزبي، أو 

التناظر الوظيفي على المستوى المحلي أو الجغرافي، وعلى صعيد القطاعات اإلقتصادية. 

التطور املت�سارع لعملية الإنتقال، وتناق�ساتها
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إن نظام اختيار الكادر إلشغال المواقع في هذه الشبكة المعقدة يعتمد باألساس معياري 
الوالء والكفاءة. الكفاءة هنا لها مفهومها الخاص، فهي تعني حصرًا النجاح في أداء الوظيفة 
المحددة. والنجاح هنا، قد ال يكون بالضرروة فعليًا، فهو قد يعني حصرًا النجاح في إعطاء 
االنطباع بالنجاح، أوفي إلقاء اللوم ومسؤولية الفشل على اآلخرين، وإقناع المراتب األعلى 
المعنية بالتقييم واالختيار بذلك. بعد إختفاء فورات الحماس األولى التي ميَّزت العهد الستاليني، 
أصبح الحافز الرئيسي الذي يضمن انتظام عمل النظام هو طموح البيروقراطي إلى الحفاظ 
بالموقع  بالوظيفة،  ترتبط  واالمتيازات  فالسلطة  السلم.  وتسلق  الترقي  إلى  أو  الموقع،  على 
والمرتبة؛ وفقدان الوظيفة يعني فقدان السلطة واالمتيازات المترتبة عليها، كما أن الترقية تعني 

مضاعفة السلطة واالمتيازات.

■ في المجال اإلقتصادي، فإن معيار النجاح هو إنجاز أهداف الخطة وتجاوزها. وهذا 
قاعدة مبدأ رئيسي هو  البيروقراطية لإلقتصاد على  الكفاءة في اإلدارة  يعني إرساء معايير 
القدرة على إرضاء المراتب األعلى، وإقناعها بأن الهدف قد أنجز. وهذا يطرح تناقضًا بين 
كمية اإلنتاج ونوعيته. عندما يكون األمر متعلقًا بإنتاج وسائل اإلنتاج )أي الخامات وصناعة 
اآلالت(، فإن الجهات المستهلكة، وهي عادة مؤسسات صناعية كبيرة على صلة بالمركز، 
قادرة على إشعار المركز بأي خلل في النوعية وعلى رفص الناتج، مما يعني تقييمًا سلبيًا 

للمؤسسة المنتجة. 

وهكذا، فإن تقييم قطاع اإلنتاج وسائل اإلنتاج  يربط عمومًا بين الكمية والنوعية ويضمن 
درجة معينة من اإلتقان في الصناعة. وكلما كانت الجهات المستهلكة أكثر نفوذًا، كما هو 

الحال مثاًل في قطاع الصناعة العسكرية، كلما كان الناتج أكثر إتقانًا. 

العليا  فالمراتب  الشعبي.  االستهالك  بسلع  يتعلق  عندما  مختلفًا  يصبح  األمر  ولكن   ■
المعنية بالتقييم ليست هي المعنية هنا باستهالك الناتج، ذلك أن لديها –كما سنرى – شبكتها 
عليها  المستهلكين  وجمهور  العام  الرأي  وتأثير  االستهالك.  بمواد  والتزود  للتوزيع  الخاصة 
محدود، ومفعوله بطيء جدًا بفعل آلية االستالب الشمولية. وبما أن إرضاء المراتب األعلى، 
وليس إرضاء الرأي العام وجمهور المستهلكين، هو الحافز الذي يحرك اإلدارة البيروقراطية 
لإلنتاج، فإن التناقض بين الكمية والنوعية يحسم هنا، في قطاع إنتاج سلع االستهالك، بصورة 
راجحة لصالح الكمية، أي لصالح االنجاز الكمي ألهداف الخطة وتجاوزها، ولو على حساب 
رداءة نوعية الناتج. ولذلك، فإن أزمة نظام اإلدارة البيروقراطي لإلقتصاد تزداد تفاقمًا، عندما 
يقف المجتمع على عتبة مرحلة من التقدم تتطلب إعطاء األولوية لإلنتاج الجماهيري الواسع 
النطاق لسلع االستهالك الشعبي، وتلك هي المرحلة التي أخذت تطرح نفسها بدءًا من مطلع 
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سبعينيات ق 20. 

■ إن الحاجة إلى إبراز أقصى درجة من النجاح في إنجاز أهداف الخطة وتجاوزها، وإقناع 
المراتب األعلى بذلك، يدفع اإلدارة البيروقراطية على مستوى المؤسسة، أو الوحدة الحكومية 
المحلية إلى التحوط مسبقًا بمحاولة الحصول على أكبر كمية ممكنة من الموارد وإقناع المرتبة 
األعلى بأنها ضرورية إلنجاز األهداف المحددة؛ وكذلك بالسعي الدائب إلى محاولة تقليص 
األهداف المحددة الملقاة على عاتق المؤسسة بموجب الخطة. فكلما كانت أهداف الخطة أقل، 
كلما كانت إمكانية تجاوزها أكبر، وكلما بدا نجاح المؤسسة أكثر لمعانًا. وكل ما كانت الموارد 

المتاحة أكبر، كان إنجاز هذا الهدف أكثر سهولة. 

أقل مستوى ممكن  الموارد، مقابل  أكبر كمية ممكنة من  إنتزاع وتخزين  3-■ إن مبدأ 
من األهداف المحددة في الخطة، هو المبدأ الرئيسي الثاني الذي يوجه أسلوب عمل اإلدارة 

لبيروقراطية اإلنتاج. ويقود هذا المبدأ إلى نتيجتين هامتين: 

عن  إخفائها  للمؤسسة،  الحقيقي  الوضع  عن  المعلومات  إخفاء  محاولة  هي  األولى، 
المؤسسات األخرى، وكذلك عن المراتب األعلى. إذ بقدر النجاح في إخفاء المعلومات عن 
الوضع الحقيقي، بقدر ما يصبح باإلمكان تقديم صورة مزوقة عن وضع المؤسسة إلى المراتب 
األعلى، وبقدر ما تزداد القدرة على منافسة المؤسسات األخرى، ليس في الكمية الفعلية لإلنتاج 

ونوعيته، بل في اإلبراز الظاهري لدرجة أعلى من النجاح والتفوق في إنجاز األهداف.

في  المتطورة  التقنية  الوسائل  إلدخال  الشروط،  وانتقاء  الدوافع،  تقليص  هي  والثانية،   
اإلنتاج، والتي هي الشرط المادي لإلرتقاء بمعدل إنتاجية العمل. 

■ إن نظام اإلخفاء المتبادل للمعلومات ينفي الشروط الالزمة لإلنتشار الواسع والمتسارع 
للوسائل التكنولوجية الحديثة في الصناعة. وهذا النظام هو عنصر رئيسي من عناصر آلية 

التنافس البيروقراطي كما رأينا. 

ومن جهة أخرى، فإن القدرة على إنجاز األهداف وتجاوزها بفعل استخدام كمية من الموارد 
تفوق الحاجة، تقلص الدافع إلى التطوير التقني. وإدخال مبدأ الربحية والحساب اإلقتصادي 
في تقييم عمل المؤسسة يزيد المعضلة تفاقمًا. فالتطوير والتجديد التقني بحاجة إلى استثمار 
أكبر ويقود بالتالي إلى معدل ربحية أقل. بينما يوفر االعتماد على إمدادات ومخزونات كبيرة 
من الخامات، ذات الكلفة األقل بفضل تثبيت أسعارها، وعلى قوة العمل المستلبة، مهما تدنت 
معدالت إنتاجيتها، يوفر اإلمكانية إلنجاز األهداف بمعدل ربحية أعلى. ولذلك فإن أزمة هذا 
النمط من اإلدارة البيروقراطية وتناقضاته كان يتسارع تفاقمها، كلما اتسع هامش االستقاللية 

التطور املت�سارع لعملية الإنتقال، وتناق�ساتها
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»الحساب  و  الربحية  نظام  تطبيق  نطاق  اتسع  كلما  تسارعًا،  ويزداد  للمؤسسات،  المتاح 
اإلقتصادي« في تقييم اإلنجاز.

■ هذه الحقائق تدحض محاوالت بعض المنظرين أن ينسبوا معضالت االقتصاد السوڤييتي 
إلى خلل متأصل في نظام التخطيط المركزي، أو في ما يسمونه باالقتصاد األوامري، أي 
المحددة في الخطة بصفتها  المبني على األوامر )الطلبات والتسليمات اإللزامية(  اإلقتصاد 
المؤسسات.  استقاللية  هو  التخطيط  لمركزية  النقيض  إن  اإلنتاج.  لتنظيم  الوحيد  المؤشر 
وإذا  اإلقتصادي.  والحساب  الربحية  مبدأ  هو  اإلنتاج  تنظيم  في  األوامري  للمبدأ  والنقيض 
المبدأ األوامري، فكيف يمكن إذن أن  كانت المعضلة تكمن في مركزية التخطيط واعتماده 
الناتج  في  النمو  وتيرة  على صعيد  النظام،  حققها  التي  الباهرة  االنجازات  أن  حقيقة  نفسر 
اإلجمالي وفي معدل اإلنتاجية معًا، تحققت في الفترة التي كانت فيها مركزية التخطيط هي 
األشد صرامة، وتنفيذ المبدأ األوامري كان يكاد يرتقي إلى مستوى االنضباط العسكري، خالل 
ثالثينيات وأربعينيات وحتى منتصف خمسينيات ق 20، وإن هذه االنجازات تراجعت بالضبط 

في الفترة التي اتسع فيها نطاق استقاللية المؤسسات ونطاق اعتماد مبدأ الربحية؟ 

■ إن »علماء السوڤييتولوجيا« البورجوزايين، ومقلديهم من أشباه الماركسيين، يتهربون من 
اإلجابة على هذا السؤال بوسائل مداورة. فهم في البداية، في مطلع خمسينيات ق 20، كانوا 
يقولون إن المعضلة )التي كان أبرز مظاهرها حينذاك متمثاًل بعدم التناسب في معدل النمو 
بين قطاع إنتاج وسائل اإلنتاج، وبين قطاع إنتاج سلع االستهالك( تكمن في مركزية التخطيط 
، وأن حلها يتطلب إستقاللية المؤسسات. وعندما اعتمد، نسبيًا، مبدأ إستقاللية المؤسسات دون 
أن يحل المعضلة، صاروا يقولون إن النظام األوامري يحد من مفعول إستقاللية المؤسسات، 
وأن الحل هو اعتماد مبدأ الربحية. وإذ تم ذلك دون أن يحل اإلشكال أيضًا، صار »علماء 
السوڤييتولوجيا« يفسرون الخلل باللجوء إلى الموضوعة التقليدية القائلة بأن مبدأ الربحية ال 

يعمل طالما تفرض الدولة قيودًا على حرية عمل آليات السوق.

■ والحقيقة أن هذه الموضوعة هي مجرد وهم أيديولوجي يروج له علم االقتصاد البورجوازي 
القائمة بالفعل«، حيث ال وجود عمليًا لفعل قوانين  دون أن يجد تطبيقًا له في »الرأسمالية 
وهي  الرئيسية،  القطاعات  في  أما  االقتصاد.  من  الثانوية  القطاعات  في  إال  الحرة  السوق 
الحاسمة في تحديد مستوى التطور، القطاعات التي انتقلت إلى مستوى اإلنتاج الكبير، وحيث 
تفاقم تمركز رأس المال إلى درجة االحتكار، فإن قوانين المنافسة االحتكارية ال عالقة لها 
بقوانين المنافسة في السوق الحرة، بل هي نقيضها تمامًا. وهي تحد فعليًا من آلية عمل السوق 
الحرة، بل هي نقيضها تمامًا. )راجع ملحق 3: أهمية اإلنسجام والتوافق بين نمط الملكية وبين 
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سلطة اإلدارة(.
ثبت  كما  يمكن،  كان  السوڤييتي  االقتصاد  في  السوق  من حرية  أكبر  درجة  إن   ■-4
بالوقائع فيما بعد، أن تقود إلى انتعاش القطاعات التي هي، بحكم طبيعتها، من جهة، وبحكم 
الدرجة المعطاة من مستوى التطور التكنولوجي، من جهة أخرى، لم تكن مؤهلة بعد لإلنتقال 
إلى مستوى اإلنتاج الكبير. وإذا كانت هذه القطاعات هامة بالنسبة للحياة اليومية للمستهلك، 
وانتعاشها كان يمكن أن يشكل رافدًا إضافيًا لتطور اإلنتاج والتبادل، فإنها بالتأكيد ليست هي 
القطاعات الحاسمة بالنسبة لتطور االقتصاد ككل، ال في المجتمع السوڤييتي، وال حتى في 
الفئات  استمالة  إلى  يهدف  الذي  الليبرالي  األيديولوجي  الطنين  الرأسمالية، رغم  المجتمعات 
الوسطى )المعنية أساسًا بانتعاش اإلنتاج الصغير( وإلى تزييف وعيها، فالقطاعات الحاسمة 

في تطوير االقتصاد هي القطاعات التي انتقلت إلى مستوى اإلنتاج الكبير. 

■ وفي المرحلة التي وصل إليها االقتصاد السوڤييتي في ستينيات، وبشكل أكثر إلحاحًا 
منذ سبعينيات ق 20، كان تطوير هذه القطاعات  الحاسمة يحتاج بالتأكيد إلى مزيد من 
التقنية،  اإلنتاج وشروطه  نوعية  لتطوير  توفر حافزًا  المستهلكين  الرقابة من جانب جمهور 
وتشكل عاماًل ضاغطًا على مراكز القرار لتغيير خياراتها وإعادة جدولة أولوياتها، بما يستجيب 
للحاجة إلى تخصيص نسبة أكبر من الموارد، نسبة أكبر من الفائض، الستثمارها في التطوير 
التكنولوجي وتحسين النوعية واإلنتقال إلى مرحلة اإلنتاج الجماهيري لمواد االستهالك الشعبي. 

■ ولكن درجة أعلى من الرقابة من جانب جمهور المستهلكين ال تتحقق بالضرورة عبر 
آليات السوق، بل هي يمكن أن تتحقق عبر إشاعة الديمقراطية السياسية مشفوعة بالديمقراطية 
رقابة  الشعبية،  الرقابة  توفر  أن  يمكن  فالديمقراطية  المؤسسات.  داخل  اإلنتاج  في عالقات 
اإلنتاج  والديمقراطية. في عالقات  المخططين وخياراتهم  أولويات  المستهلكين على  جمهور 
يمكن أن تتيح االنسجام بين قرارات إدارة اإلنتاج، وبين حاجات المستهلكين، الذين هم أصاًل 
بأغلبيتهم من العمال، وأن توفر الشروط إلنهاء االستالب الذي كان يعطل االرتقاء بإنتاج 
العمل ويقود إلى تدهورها، كما توفر الحوافز إلدخال األساليب التقنية الحديثة في اإلنتاج ألن 
العمال، بعكس المدير البيروقراطي، من مصلحتهم االرتقاء بتقنية اإلنتاج – طالما المؤسسة 
هي ملكية عامة جماعية لهم – ألن هذا يرفع إنتاجيتهم مع توفير الجهد والوقت الذي يبذلونه 

في العمل. 

التطور  مسيرة  ودفع  البيروقراطي  الخلل  لتجاوز  المطلوب  التحول  هو  إذن،  هذا  كان 
اإلقتصادي إلى األمام. أما االرتداد إلى إطالق آلية السوق الحرة وتعميمها الشامل، فلم يكن 

التطور املت�سارع لعملية الإنتقال، وتناق�ساتها
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النموذج ال�سوڤييتي لعملية  الإنتقال اإىل الإ�سرتاكية

يعني تطوير االقتصاد في قطاعاته الحاسمة التي انتقلت إلى مستوى اإلنتاج الكبير، بل لقد 
أثبتت الوقائع – بعد انتصار الِردَّة الرأسمالية – أنه يقود إلى مزيد من التدهور لإلقتصاد ككل، 

وإلى الدمار والخراب تحديدًا في قطاعات اإلنتاج الكبير ■


