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إىل املشرتكني يف املناقشة االقتصادية
مالحظات حول املسائل االقتصادية اليت أثريت
يف مناقشة تشرين الثاين 1591
تلقيت مجيع الواثئق املتعلقة ابملناقشة االقتصادية اليت جرت حول تقدير مشروع كتاب االقتصاد
السياسي ،ومنها «مقرتحات لتحسني مشروع كتاب االقتصاد السياسي» و«مقرتحات إلزالة
األخطاء وعدم الدقة» املوجودة يف املشروع ،كما تلقيت «بيانا» يف املسائل اليت كانت موضع
جدال».
وحول هذه املواد مجيعا ،وكذلك حول مشروع الكتاب ،أرى لزاما علي أن أبدي املالحظات
التالية:
 1ـ حول صفة القوانني االقتصادية يف النظام االشرتاكي
ينفي بعض الرفاق صفة املوضوعية يف قوانني العلم ،والسيما صفة املوضوعية يف قوانني االقتصاد
السياسي يف النظام االشرتاكي.
إهنم ينفون أن تكون قوانني االقتصاد السياسي انعكاسا النتظام حركة التطور اليت حتدث بصورة
مستقلة عن إرادة الناس .وهم يرون ،نظرا للدور اخلاص الذي يسنده التاريخ إىل الدولة
السوفييتية ،إن يف وسع هذه الدولة ،وقادهتا ،إبطال قوانني االقتصاد السياسي القائمة ،يف
وسعهم «تكوين» قوانني جديدة ،و«خلق» قوانني جديدة.
هؤالء الرفاق خمطئون خطأ جسيما .فمن اجللي أهنم خيلطون بني قوانني العلم اليت تعكس حركة
التطور املوضوعية يف الطبيعة أو يف اجملتمع ،هذه احلركة اليت حتدث بصورة مستقلة عن إرادة
الناس ،وبني القوانني اليت تسنها احلكومات وختلقها إرادة الناس وليس هلا غري قوة حقوقية .و
لكن ال جيوز أبدا اخللط بني هذه القوانني وتلك.
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إن املاركسية تعترب قوانني العلم ـ سواء منها قوانني الطبيعة أو قوانني االقتصاد السياسي ـ انعكاسا
حلركة التطور املوضوعية اليت حتدث بصورة مستقلة عن إرادة الناس .ويف وسع الناس اكتشاف
هذه القوانني ،ومعرفتها ،و دراستها ،وأخذها بعني االعتبار يف أعماهلم ،واستخدامها يف مصلحة
اجمل تمع ،ولكن ليس يف وسعهم تعديلها أو إبطاهلا .ومن ابب أوىل ،ليس يف وسعهم تكوين أو
خلق قوانني جديدة للعلم.
فهل يعين هذا ،مثالا ،أن نتائج فعل قوانني الطبيعة ،إن نتائج فعل قوى الطبيعة هي ،بصورة
عامة ،مما ال ميكن دفعه ،وأن فعل قوى الطبيعة املدمر حيدث دائما ويف كل مكان بصورة عفوية
ال مرد هلا ،وال خيضع لفعل الناس؟ كال ،طبعا .فإذا استثنينا سري احلركات الفلكية واجليولوجية
وبعض احلركات األخرى املماثلة اليت يعجز الناس حق ا عن التأثري فيها ،حىت ولو كانوا يعرفون
قوانني تطورها ،جند أهنم ،يف كثري من احلاالت ،غري عاجزين قط من حيث إمكان التأثري يف سري
حركات الطبيعة .ففي مجيع هذه الظروف ،يستطيع الناس ،مبعرفتهم قوانني الطبيعة ،و أبخذها
بعني االعتبار ،وابالستفادة منها ،وبتطبيقها برباعة ،وابستغالهلا ،أن حي ّدوا من دائرة فعلها ،وأن
املدمرة اجتاه ا آخر ،وأن جيعلوها تعمل يف خدمة اجملتمع.
يعطوا قوى الطبيعة ّ
لنأخذ مثاالا من بني أمثلة كثرية .يف األزمة الغابرة ،كان الناس يعتربون فيضانت األهنار الكبرية،
والطوفانت ،ودمار املساكن واألراضي املزروعة ،نكبة ال قدرة هلم على دفعها .ولكن ،مع الزمن،
ومع تقدم املعارف البشرية ،حني تعلم الناس بناء السدود واحملطات املائية ،وجدت الوسائل
لتجنيب اجملتمع الطوفانت اليت كانت تبدو فيما مضى مما ال ميكن دفعه .وفوق ذلك ،تعلم
الناس جلم قوى الطبيعة املدمرة ،وترويضها ،إن جاز التعبري ،وجعل قوة املياه يف خدمة اجملتمع
واستثمارها لري احلقول ،وللحصول على الطاقة الكهرابئية.
فهل يعين هذا أهنم بذلك قد أبطلوا قوانني الطبيعة ،قوانني العلم ،وإهنم قلد خلقوا قوانني جديدة
للطبيعة ،قوانني جديدة للعلم؟ كال ،طبع ا .فاحلقيقة هي أن مجيع هذه التدابري الرامية إىل تاليف
فعل قوى املاء املدمرة وإىل استثمارها يف مصلحة اجملتمع ،إمنا تتخذ من غري أن يلحق بقوانني
العلم أدىن انتهاك أو تبديل أو إبطال ،ومن غري أن ختلق قوانني جديدة للعم .ابلعكس ،إن مجيع
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هذه التدابري تتخذ على أساس صحيح من قوانني الطبيعة وقوانني العلم ،ألن أي انتهاك لقوانني
الطبيعة ،ألن أدىن مساس هبذه القوانني قد يؤدي إىل اختالل هذه التدابري ،وإىل إخفاقها.
وما يقال عن قوانني الطبيعة جيب أن يقال عن قوانني التطور االقتصادي ،عن قوانني االقتصاد
السياسي ـ سواء فيما يتعلق مبرحلة الرأمسالية أو مبرحلة االشرتاكية .فهنا أيضا ،كما يف علوم
الطبيعة ،تكون قوانني التطور االقتصادي قوانني موضوعية تعكس حركة التطور االقتصادي اليت
جتري بصورة مستقلة عن إرادة الناس .ويف اإلمكان اكتشاف هذه القوانني ،ومعرفتها ،ويف
اإلمكان ،ابالستناد إليها ،استخدامها يف مصلحة اجملتمع ،وإعطاء اجتاه آخر لفعل بعض هذه
القوانني املدمر واحلد من دائرة فعلها ،وإفساح جمال حر للقوانني األخرى اليت تشق لنفسها
الطريق ،ولكن ليس يف اإلمكان هدم تلك القوانني أو خلق قوانني اقتصادية جديدة.
إن إحدى خصائص االقتصاد السياسي هي أن قوانينه ،خالف ا لقوانني الطبيعة ،ليست قوانني
طويلة األمد ،وأن مفعوهلا ،أو مفعول معظمها على األقل ،يسري خالل مرحلة ما من مراحل
التاريخ ،وبعد ذلك ختلي هذه القوانني املكان لقوانني جديدة .ولكنها ال هتدم هدما ،بل تفقد
قوهتا نتيجة لظروف اقتصادية جديدة ،وتغادر املسرح لكي ختلي املكان لقوانني جديدة ال ختلقها
إرادة الناس ،بل تنبثق على أسا ظروف اقتصادية جديدة.
ويستشهدون بكتاب انيت دوهرينغ الجنلز ،وبصيغته القائلة أبن القضاء على الرأمسالية وجعل
وسائل اإلنتاج اجتماعية سيمكنان الناس من أن ميارسوا سلطتهم على وسائل اإلنتاج ،وأن
يتحرروا من نري العالقات االقتصادية واالجتماعية ،وأن يصبحوا «أسياد» حياهتم االجتماعية.
ويسمي اجنلز هذه احلرية بـ«فهم الضرورة» .فماذا ميكن أن يعين «فهم الضرورة»؟ معناه أن
الناس ،بعد أن يفهموا القوانني املوضوعية («الضرورة») ،يطبقوهنا بوعي اتم ،يف مصلحة اجملتمع.
ولذلك يقول اجنلز يف هذا الصدد:
«إن قوانني نشاط الناس االجتماعي ،اليت كانت تبدو هلم حىت ذاك القوت ،كأهنا قوانني طبيعية،
غريبة عنهم ،مسيطرة عليهم ،يطبقها الناس بعدئذ بدراية اتمة ،وابلتايل يسيطرون عليها».
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فصيغة اجنلز ،كما هو الظاهر ،ال تنطوي قط على أي أتييد للذين يعتقدون أن من املمكن ،يف
النظام االشرتاكي ،إبطال القوانني االقتصادية القائمة وخلق قوانني جديدة .إن هذه الصيغة،
ابلعكس ،ال تطلب إبطال القوانني االقتصادية ،بل معرفتها وتطبيقها تطبيقا صائبا.
يقولون إن القوانني االقتصادية ذات صفة عفوية ،وإن فعل هذه القوانني ال مرد له ،وإن اجملتمع
عاجز أمامها .هذا خطأ .هذا معناه أتليه القوانني ،هذا معناه االستسالم إىل عبودية هذه
القوانني .فلقد أقيم الدليل على أن اجملتمع غري عاجز أمام القوانني ،وأن يف وسعه ،عن طريق
معرفة القوانني االقتصادية وابالستناد إليها ،أن حيد من دائرة فعلها ،وأن يستخدمها يف مصلحة
اجملتمع وأن «يروضها» ،مثلما جيري حيال قوى الطبيعة وقوانينها ،كما يدل املثال اآلنف الذكر
عن فيضان األهنار الكربى.
ويستشهدون ابلدور اخلاص الذي يقوم به حكم السوفييت يف بناء االشرتاكية ،والذي يتيح هلذا
احلكم هدم قوانني التطور االقتصادية القائمة و«تكوين» قوانني جديدة .هذا خطأ أيضا.
إن الدور اخلاص للحكم السوفيييت ميكن تفسريه أبمرين اثنني :أوالا ،مل يكن على احلكم
السوفيييت أن يستبدل شكالا من االستثمار بشكل آخر ،كما كانت احلال يف الثورات القدمية،
بل كان عليه أن يقضي على كل استثمار؛ اثنيا ،نظرا خللو البالد من أية بذور جاهزة لالقتصاد
االشرتاكي ،كان عليه أن خيلق ،إن صح التعبري ،أشكاالا لالقتصاد جديدة ،أشكاالا اشرتاكية،
فوق «أرض خالء».
وحق ا إهنا مهمة شاقة ،ومعقدة ،ال سابق هلا .بيد أن احلكم السوفيييت قد أجنز هذه املهمة
كون»
بشرف .وما كان ذلك قط ألنه قد أبطل ،على ما يُزعم ،القوانني االقتصادية القائمة ،و« ّ
قوانني جديدة ،بل كان ذلك فقط ألنه استند إىل القانون االقتصادي ،قانون التوافق الضروري
بني عالقات اإلنتاج وبني صفة القوى املنتجة .فقد كانت القوى املنتجة يف بالدن ،والسيما يف
الصناعة ،ذات صفة اجتماعية؛ بينما كان شكل امللكية خاص ان رأمسالي ا .وابالعتماد على
القانون االقتصادي ،قانون التوافق الضروري بني عالقات اإلنتاج وبني صفة القوى املنتجة ،جعل
احلكم السوفيييت وسائل اإلنتاج اجتماعية ،جعلها ملكا للشعب كله ،فقضى بذلك على نظام
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االستثمار وخلق أشكاالا لالقتصاد اشرتاكية .ولوال هذا القانون ،ولوال هذا القانون ،ولوال
االستناد إليه ،ملا استطاع احلكم السوفيييت أن يؤدي مهمته.
إن القانون االقتصادي ،قانون التوافق الضروري بني عالقات اإلنتاج وصفة القوى املنتجة ،يشق
لنفسه الطريق يف البلدان الرأمسالية منذ وقت بعيد .وإذا كان مل يتم بعد فتح طريقه ،ومل ينطلق
على مداه ،فذلك ألنه يالقي أعنف مقاومة من قوى اجملتمع الصائرة إىل الزوال .وهنا تواجهنا
ميزة خاصة أخرى للقوانني االقتصادية .فخالف ا لقوانني الطبيعة ،حيث نرى أن اكتشاف وتطبيق
قانون جديد جيراين بال عائق تقريبا ،جند يف امليدان االقتصادي أن اكتشاف وتطبيق قانون
جديد ميس مصاحل قوى اجملتمع الصائرة إىل الزوال يالقيان من هذه القوى أعنف مقاومة .فال بد
إذن من قوة ،قوة اجتماعية يف وسعها التغلب على هذه املقاومة .وقد وجدت هذه القوة يف
بالدن بشكل حتالف الطبقة العاملة والفالحني الذي يؤلفون مع ا أكثرية اجملتمع العظمى .وهذه
القوة مل توجد بعد يف البلدان األخرى ،يف البلدان الرأمسالية .ذلك ما يوضح السبب يف أن احلكم
السوفيييت قد استطاع حتطيم قوى اجملتمع القدمية ،ويف أن القانون االقتصادي ،قانون للتوافق
الضروري بني عالقات اإلنتاج وبني صفة القوى املنتجة قد طبق عندن على هذا املدى من
االتساع.
ويقولون أن ضرورة تطور اقتصادن الوطين تطورا متناسقا متناسبا مت ّكن احلكم السوفيييت من إبطال
القوانني االقتصادية القائمة وخلق قوانني جديدة .هذا خطأ مطلق .فليس ينبغي اخللط بني براجمنا
السنوية وبراجمنا للسنوات اخلمس وبني القانون االقتصادي املوضوعي لتطور االقتصاد الوطين
تطورا متناسقا قد انبثق كمقابل لقانون املزامحة وفوضى اإلنتاج يف النظام الرأمسايل .لقد انبثق على
أساس جعل وسائل اإلنتاج اجتماعية ،بعد أن فقد قانون املزامحة وفوضى اإلنتاج قوته .وقد
أصبح ساري املفعول ألن االقتصاد االشرتاكي لبلد ما ال ميكن أن يبىن إال على أساس القانون
االقتصادي لتطور االقتصاد الوطين تطورا متناسق ا .وهذا معناه أن قانون تطور االقتصاد الوطين
تطورا متناسقا يعطي اهليئات اليت تضع الربامج يف بلدن إمكانية برجمة اإلنتاج االجتماعي على
أساس صحيح .ولكن ال ينبغي اخللط بني اإلمكانية وبني الواقع .إهنما شيئان خمتلفان .فلتحويل
هذه اإلمكانية إىل واقع ،جيب درس هذا القانون االقتصادي ،وامتالك نصيته ،جيب املران على
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تطبيقه بدراية اتمة؛ جيب وضع برامج تعكس مقتضيات هذا القانون بصورة كاملة .وال ميكن
القول أن براجمنا السنوية وبرامج السنوات اخلمس تعكس مقتضيات هذا القانون االقتصادي
بصورة كاملة.
ويقولون أن بعض القوانني االقتصادية السارية املفعول يف نظامنا االشرتاكي ،مبا فيها قانون
حمولة بصورة جذرية» على أساس االقتصاد املربمج .هذا خطأ
القيمة ،هي قوانني «حمولة» ،بل « ّ
أيض ا .فال ميكن «حتويل» القوانني ،ومن ابب أوىل ،ال ميكن حتويلها «بصورة جذرية» .فلو كان
ميكن حتويلها ،ألمكن أيضا إبطاهلا عن طريق إبداهلا بقوانني جديدة .إن فكرة «حتويل» القوانني
هي من بقااي الصيغة اخلاطئة حول «إبطال» و«تكوين» القوانني .وابلرغم من أن صيغة حتويل
القوانني االقتصادية رائجة عندن منذ وقت بعيد ،فينبغي لنا التخلي عنها ،لكي نكون أكثر دقة.
إن يف اإلمكان احلد من دائرة فعل هذه القوانني االقتصادية أو تلك ،ويف اإلمكان تاليف فعلها
املدمر ،يف حاالت حدوثه طبعا ،ولكن ال ميكن «حتويلها» أو «إبطاهلا».
وإذن ،فحني جيري الكالم عن «إخضاع» قوى الطبيعة أو القوى االقتصادية ،و«السيطرة»
عليها ،اخل ،فال يعين ذلك أبدا أن يف اإلمكان «إبطال» قوانني العلم أو «تكوينها» ابلعكس،
يراد بذلك فقط القول أبن يف إمكان الناس اكتشاف القوانني ،ومعرفتها واستيعاهبا ،واملران على
تطبيقها بدراية اتمة ،واستخدامها يف مصلحة اجملتمع ،وهبذا الشكل يتغلبون عليها ،وخيضعوهنا
لسيطرهتم.
وهكذا ،فإن قوانني االقتصاد السياسي يف النظام االشرتاكي هي قوانني موضوعية تعكس انتظام
سري التطورات اجلارية يف احلياة االقتصادية بصورة مستقلة عن إرادتنا .إن نفي هذه الفكرة يعين،
يف اجلوهر ،نفي العلم؛ ونفي العلم يعين نفي إمكانية كل تنبؤ ،ـ فهو إذن يعين نفي إمكانية
توجيه احلياة االقتصادية.
قد يقال إن ما تقدم بيانه صحيح ،ومعروف لدى اجلميع ،ولكن ليس فيه شيء جديد ،وابلتايل
فإن من ضياع الوقت تكرار حقائق معروفة لدى اجلميع .أجل ،ليس هناك حقا شيء جديد،
ولكن من اخلطأ الظن أبن يف تكرار بعض احلقائق املعروفة لدينا مضيعة للوقت .ذلك من الوفا
من املالكات الفتية اجلديدة أتيت ،كل عام ،إلينا ،حنن النواة الفائدة؛ إهنم يتلهفون ملساعدتنا،
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يتلهفون إلظهار كفاءاهتم ،ولكنهم غري مثقفني تثقيفا ماركسيا كافيا ،إهنم جيهلون كثريا من
احلقائق املعروفة جيدا لدينا ،ويضطرون إىل التيه يف الظلمات .إهنم مأخوذون مبنجزات حكم
السوفييت املدهشة ،فنجاحات النظام السوفيييت النادرة املثال تسكرهم ،فإذا هم يتخيلون أن
احلكم السوفيييت «قادر على كل شيء» إن «ال شيء يعيقه» ،وإن يف وسعه إبطال قوانني العلم،
وتكوين قوانني جديدة .فكيف العمل مع هؤالء الرفاق؟ كيف السبيل إىل تثقيفهم بروح املاركسية
ـ اللينينية؟ أعتقد أن اإلمعان يف تكرار احلقائق املسماة ابحلقائق «املعروفة لدى اجلميع» ،وإن
شرحها أبنة وصرب هو من خري الوسائل لتثقيف هؤالء الرفاق بوجهة النظر املاركسية.
 2ـ حول اإلنتاج البضاعي يف النظام االشرتاكي
يذهب بعض الرفاق إىل أن احلزب قد حافظ خطأ على اإلنتاج البضاعي بعدما استوىل على
احلكم وأمم وسائل اإلنتاج يف بالدن .وهم يرون أنه كان على احلزب يف ذلك الوقت أن يزيل
اإلنتاج البضاعي .ويف ذلك يستشهدون إبجناز الذي يقول:
«مع متلك اجملتمع لوسائل اإلنتاج ،يزال اإلنتاج البضاعي ،وتزال ابلنتيجة سيطرة املنتوج»( .راجع
كتاب دوهرينغ).
إن هؤالء الرفاق على خطأ جسيم.
فلنحلل صيغة اجنلز .إن هذه الصيغة ال ميكن اعتبارها على درجة اتمة من الوضوح والدقة ،ألهنا
ال تبني ما إذا كان املقصود متلك اجملتمع مجيع وسائل اإلنتاج أو قسم ا منها فقط ،أي أهنا ال
تبني ما إذا كانت مجيع وسائل اإلنتاج قد جعلت ملكا للشعب أو قسم منها فقط ،وإذن فإن
صيغة اجنلز هذه ميكن أن تفهم على وجهني.
ويف مقطع آخر من كتاب انيت دوهرينغ ،يتكلم اجنلز عن متلك «مجيع وسائل اإلنتاج» ،عن
متلك «وسائل اإلنتاج بكليتها» .ومعىن ذلك إذن أن اجنلز ال يقصد يف صيغته أتميم قسم من
وسائل اإلنتاج بل أتميم جمموع وسائل اإلنتاج ،أي جعل وسائل اإلنتاج ملكا للشعب ال يف
الصناعة فقط ،بل يف الزراعة أيضا.
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وينجم عن ذلك أن اجنلز إمنا يقصد األقطار اليت بلغت فيها الرأمسالية ومتركز اإلنتاج درجة كافية
من التطور ،ال يف الصناعة فقط بل يف الزراعة أيض ا ،حبيث يصبح ممكن ا نزع ملكية مجيع وسائل
اإلنتاج يف البالد وجعلها ملكا للشعب .فاجنلز يرى إذن أنه ،إىل جانب جعل مجيع وسائل
اإلنتاج اجتماعية يف هذه األقطار ،من املالئم إزالة اإلنتاج البضاعي .وهذا صحيح طبعا.
يف آخر القرن املاضي ،يف احلقبة اليت صدر فيها كتاب انيت دوهرينغ ،كانت انكلرتا البلد الوحيد
الذي بلغ فيه تطور الرأمسالية ومتركز اإلنتاج سواءا يف الصناعة أم يف الزراعة ،درجة ميكن معها ،يف
حالة استيالء الربوليتاراي على احلكم ،جعل مجيع وسائل اإلنتاج يف البالد ملكا للشعب ،وإزالة
اإلنتاج البضاعي.
وإين أضرب هنا صفح ا عن أمهية التجارة اخلارجية النكلرتا مع ما هلا من قسط هائل يف
االقتصاد الوطين الربيطاين .وأعتقد أنه فقط ،بعد دراسة املسألة ،ميكن البت هنائي ا مبصري اإلنتاج
البضاعي يف انكلرتا غداة استيالء الربوليتاراي على احلكم وأتميم مجيع وسائل اإلنتاج.
ومع ذلك فإن مدى ما نشاهده يف انكلرتا من تطور الرأمسالية ومتركز اإلنتاج الزراعي مل يبلغه أي
بلد ال يف هناية القرن املاضي وحسب ،بل اليوم أيض ا .أما يف البلدان األخرى ،فرغم تطور
الرأمسالية يف الريف ،ال يزال هناك طبقة كثرية العدد إىل حد ال يستهان به من املالكني املنتجني،
الصغار واملتوسطني ،الذين ينبغي تقرير مصريهم يف حالة وصول الربوليتاراي إىل احلكم.
وهنا يربز هذا السؤال :ماذا جيب أن تفعل الربوليتاراي وحزهبا ،إذا كانت الشروط يف هذه البالد
أو تلك ،مبا يف ذلك بالدن ،مالئمة الستيالء الربوليتاراي على احلكم ولقلب الرأمسالية ،وحيث
الرأمسالية يف الصناعة قد مركزت وسائل اإلنتاج إىل حد ميكن معه نزع ملكيتها وجعلها ملكا
للمجتمع ،ولكن حيث الزراعة ،رغم تقدم الرأمسالية ،ال تزال مفتتة بني املالكني املنتجني ،الصغار
واملتوسطني الكثري عددهم إىل حد أن إمكانية التفكري بنزع ملكية هؤالء املنتجني غري واردة؟
على هذا السؤال ال جتيب صيغة اجنلز .بيد أهنا غري ملزمة ابإلجابة عليه ،مادامت قد نشأت
عن سؤال آخر ،هو معرفة ما جيب أن يكون مصري اإلنتاج البضاعي ،بعد جعل مجيع وسائل
اإلنتاج اجتماعية.
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وإذن فكيف العمل إذا كانت مجيع وسائل اإلنتاج مل جتعل اجتماعية ،بل قسم منها فقط ،وإذا
كانت مجيع الشروط املالئمة الستيالء الربوليتاراي على احلكم متوفرة ،ـ هل جيب أن تستويل
الربوليتاراي على احلكم ،وهل جيب القضاء ،بعد ذلك فورا ،على اإلنتاج البضاعي؟
ال ميكن طبعا أن يعد جواابا رأي بعض املاركسيني املزعومني الذين يرون أنه ينبغي ،يف هذه
األحوال ،االمتناع عن االستيالء على احلكم ،واالنتظار حىت يتسع الوقت للرأمسالية لتخرب
ماليني املنتجني الصغار واملتوسطني ،وحتوهلم إىل أجراء زراعيني ،ومتركز وسائل اإلنتاج يف الزراعة،
وأنه ،بعد ذلك فقط ،ميكن وضع مسألة استيالء الربوليتاراي على احلكم وجعل مجيع وسائل
اإلنتاج اجتماعية .ومن املفهوم أن املاركسيني ال ميكنهم أن يقبلوا مثل هذا «احلل» إذا كانوا ال
يريدون أن يلطخوا شرفهم ابخلزي والعار.
كذلك ال يعترب جواابا رأي املاركسيني املزعومني اآلخرين الذي يظنون أنه رمبا جيب االستيالء
على احلكم واللجوء إىل نزع ملكية املنتجني الصغار واملتوسطني يف الريف وجعل وسائل إنتاجهم
اجتماعية .فاملاركسيون ال يستطيعون أن يسريوا يف هذه الطريق اخلرقاء واجملرمة ألن هذه الطريق
حترم الثورة الربوليتارية كل إمكانية للنصر ،ونلقي جبماهري الفالحني يف معسكر أعداء الربوليتاراي
إىل أمد طويل.
وقد أجاب لينني على هذا السؤال يف مؤلفاته عن «الضريبة العينية» ويف مؤلفه الشهري «الربنمج
التعاوين».
وميكن إجياز جواب لينني مبا يلي:
أ ـ عدم تفويت الظروف املالئمة لالستيالء على احلكم؛ فعلى الربوليتاراي أن تستويل على احلكم
دون أن تنتظر حىت تكون الرأمسالية قد توصلت إىل خراب ماليني املنتجني الفرديني الصغار
واملتوسطني.
ب ـ نزع ملكية وسائل اإلنتاج يف الصناعة وجعلها ملك ا للشعب.
ج ـ أما املنتجون الفرديون الصغار واملتوسطون فيجمعون بصورة تدرجيية يف تعاونيات إنتاجية ،أي
يف مؤسسات زراعية ضخمة ،هي الكوخلوزات.
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د ـ تطوير الصناعة ،جبميع السائل ،وإقامة الكوخلوزات على أساس تكنيكي حديث ،هو
األساس التكنيكي لإلنتاج الكبري؛ وعدم نزع ملكية الكوخلوزات ،بل ابلعكس ،تزويدها ،بشكل
وافر ،أبعلى طراز من الرتاكتورات وسائل اآلالت.
هـ ـ ألجل أتمني التحالف االقتصادي بني املدينة واألرايف ،بني الصناعة والزراعة ،حيافظ ،إىل
حني ،على اإلنتاج البضاعي (التبادل عن طريق البيع والشراء) ،بوصفه الشكل الوحيد املقبول ـ
لدى الفالحني ـ للعالقات االقتصادية مع املدينة ،وتطور التجارة السوفييتية على مداها ،جتارة
الدولة والتجارة التعاونية والكوخلوزية على السواء ،مع إزالة الرأمساليني ،على أنواعهم ،من ميدان
التجارة.
إن اتريخ بنائنا االشرتاكي يدل على أن طريق التطور هذا ،الذي رمسه لينني ،قد ثبتت صحته
متام ا.
وال ميكن الشك يف أن هذا الطريق هو الوحيد املمكن واملعقول النتصار االشرتاكية يف مجيع
األقطار الرأمسالية اليت فيها طبقة من املنتجني الصغار واملتوسطني ،كثرية العدد إىل حد ما.
يقولون أن اإلنتاج البضاعي ال بد منه ،مع ذلك ،من أن يؤدي يف مجيع الظروف وسيؤدي حتم ا
إىل الرأمسالية .هذا غري صحيح .ال دائما وال يف مجيع الظروف! وال ميكن اعتبار اإلنتاج البضاعي
واإلنتاج الرأمسايل متماثلني .فهما شيئان خمتلفان .إن اإلنتاج الرأمسايل هو الشكل األعلى لإلنتاج
البضاعي .وال يؤدي اإلنتاج البضاعي إىل الرأمسالية إال إذا كانت امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج
موجودة؛ إال إذا كانت قوة العمل تظهر يف السوق كبضاعة يستطيع الرأمسايل أن يشرتيها
ويستغلها يف عملية اإلنتاج؛ إال ،ابلتايل ،إذا كان يف البالد نظام الستثمار العمال األجراء من
قبل الرأمساليني .إن اإلنتاج الرأمسايل يبدأ حيث تكون وسائل اإلنتاج ممركزة بيد أفراد ،ويكون
العمال احملرومون من وسائل اإلنتاج ،مضطرين لبيع قوة عملهم كبضاعة .بدون ذلك ،ال يوجد
إنتاج رأمسايل.
وإذن ،إذا كانت هذه الشروط اليت حتول اإلنتاج البضاعي إىل إنتاج رأمسايل غري متوفرة ،وإذا
كانت وسائل اإلنتاج مل تبق ملكية خاصة ،بل ملكية اشرتاكية ،وإذا كان العمل املأجور مل يبق
له وجود ،وإذا كانت قوة العمل مل تبق بضاعة ،وإذا كان نظام االستثمار قد ألغي منذ زمن بعيد،
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فكيف يكون احلال إذن :هل ميكن أن نعترب أن اإلنتاج البضاعي سيؤدي ،مع ذلك ،إىل
الرأمسايل؟ كال طبع ا .واحلال أن جمتمعنا هو ،على وجه الدقة ،جمتمع مل يبق فيه ،منذ أمد طويل،
وجود للملكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج ،وال للعمل املأجور واالستثمار.
وال ميكن اعتبار اإلنتاج البضاعي شيئا يكفي ذاته بذاته ومستقالا عن البيئة االقتصادية .فاإلنتاج
البضاعي أعرق يف القدم من اإلنتاج الرأمسايل .لقد كان موجودا يف ظل نظام الرق وكان خيدمه،
ولكنه مل يؤد إىل الرأمسالية ،وكان موجودا يف ظل اإلقطاعية وكان خيدمها ،دون أن يؤدي ،مع
ذلك ،إىل الرأمسالية ،وإن كان قد هيأ بعض الشروط لإلنتاج الرأمسايل .وإن املرء ليتساءل :ملاذا ال
ميكن أن خيدم اإلنتاج البضاعي أيضا ،جمتمعنا االشرتاكي ،إىل حني ،دون أن يؤدي إىل

الرأمسالية ،إذا أخذن بعني االعتبار أن اإلنتاج البضاعي ليس له عندن من االنتشار الشامل وغري
احملدود مثلما له يف الظروف الرأمسالية؛ وأن منحصر عندن يف نطاق شديد الصرامة ،بفضل
شروط اقتصادية حامسة كامللكية االجتماعية لوسائل اإلنتاج ،وتصفية العمل املأجور ونظام
االستثمار؟
يقولون أنه ،بعد ما استتبت امللكية االجتماعية لوسائل اإلنتاج يف بالدن ،ومتت تصفية العمل
املأجور واالستثمار ،مل يبق من مربر لوجود اإلنتاج البضاعي ،فيجب ابلتايل ،إزالته.
وهذا أيضا خطأ .ففي الوقت احلاضر ،عندن شكالن أساسيان لإلنتاج االشرتاكي :الشكل
التابع للدولة ،أي للشعب أبسره ،والشكل الكوخلوزي الذي ال ميكن أن يدعى شكالا عاما
للشعب أبسره .ففي مؤسسات الدولة ،تشكل وسائل اإلنتاج واألشياء املصنوعة ملك ا للشعب
أبسره .ويف املؤسسات الكوخلوزية ،مع أن وسائل اإلنتاج (األرض ،واآلالت) هي ملك الدولة،
إال أن املنتجات احلاصلة ملك للكوخلوزات املختلفة اليت تقدم العمل كما تقدم البذار أيضا؛
وعملي ا تتصرف الكوخلوزات ابألرض اليت سلمت إليها إىل األبد كتصرفها مبلك هلا ،وإن كانت
ال تستطيع بيعها أو شراءها أو أتجريها أو رهنها.
فالدولة ال تستطيع إذن أن تتصرف إال إبنتاج املؤسسات التابعة للدولة ،إذ أن الكوخلوزات تنتفع
إبنتاجها إنتاج املالك مبلكه .ولكن الكوخلوزات ال تريد أن تتخلى عن منتجاهتا إال حتت شكل
بضائع تبادل هبا على البضائع اليت حتتاج إليها .وال ت قبل الكوخلوزات اليوم بعالقات اقتصادية
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مع املدينة غري العالقات اجلارية يف املبادالت عن طريق بيع البضائع وشرائها .ولذلك ،فاإلنتاج
البضاعي وتداول البضائع عندن يف الوقت احلاضر ،ضرورة شبيهة ابلتايل كانت منذ ثالثني سنة،
مثالا ،يوم كان لينني يعلن ضرورة تطوير تداول البضائع جبميع الوسائل.
أجل ،حني يتكون ،بدالا من قطاعي اإلنتاج الرئيسيني ـ الدولة والكوخلوزات ،قطاع واحد شامل
متمتع حبق التصرف جبميع منتجات االستهالك يف البالد ،فإن تداول البضائع ،ومعه «اقتصاده
النقدي» ،سيزول وصفه عنصرا ال فائدة منه يف االقتصاد الوطين .ولكن من اآلن إىل ذلك
احلني ،مادام قطاعا اإلنتاج الرئيسيان ابقيني ،فسيظل اإلنتاج البضاعي وتداول البضائع معموالا
هبما بوصفهما عنصرا ضرورايا ومفيدا جدا يف نظام اقتصادن الوطين .وكيف سيجري العمل
لتكوين قطاع واحد شامل؟ أمبجرد امتصاص قطاع الدولة للقطاع الكوخوزي ،وهو أمر بعيد
االحتمال (إذ ميكن اعتبار ذلك مبثابة نزع ملكية الكوخلوزات) ،أم إبنشاء هيئة اقتصادية وطنية
واحدة (فيها ممثلون لصناعة الدولة والكوخلوزات) ،يكون هلا يف أول األمر حق إحصاء مجيع
منتجات االستهالك يف البالد ،مث مع الزمن ،حق توزيع اإلنتاج ،حتت شكل تبادل املنتجات،
مثالا؟ إن هذا سؤال آخر يتطلب حبث ا على حدة.
إذن ،إن إنتاجنا البضاعي ليس إنتاجا بضاعيا عادايا ،بل هو من نوع خاص؛ إنه إنتاج بضاعي
بدون رأمساليني ،يعىن ،يف األساس ،ببضائع عائدة إىل منتجني اشرتاكيني متشاركني (الدولة،
الكوخلوزات ،التعاونيات) ،وينحصر نشاطه يف نطاق سلع االستهالك الشخصي ،وال يستطيع
بوجه من الوجوه ،أن يتحول إىل اقتصاد رأمسايل ،وعليه أن يساعد ،مع «اقتصاده النقدي»،
على تطوير وتثبيت اإلنتاج االشرتاكي.
لذلك خيطئ بصورة مطلقة أولئك الرفاق الذين يقولون أنه ،ما دام اجملتمع االشرتاكي حيافظ على
أشكال بضاعة يف اإلنتاج ،فهناك جمال فيما يزعمون ،إلعادة مجيع املفهومات االقتصادية اليت
تتصف هبا الرأمسالية ،أي :قوة العمل كبضاعة ،والقيمة الزائدة ،والرأمسال ،وربح الرأمسال ،واملعدل
الوسطي للربح ،اخل .إن هؤالء الرفاق خيطلون بني اإلنتاج البضاعي وبني اإلنتاج الرأمسايل،
ويعتقدون أنه ،مادام هناك إنتاج بضاعي ،فيجب أن يكون هناك أيضا إنتاج رأمسايل .وهم ال
يدركون أن إنتاجنا البضاعي خيتلف اختالف ا أساسي ا عن اإلنتاج البضاعي يف ظل الرأمسالية.
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وفوق ذلك ،أعتقد أنه ينبغي ترك بعض املفاهيم األخرى ،اليت تقتبس من كتاب الرأمسال ،حيث
يعكف ماركس على حتليل الرأمسالية ،واليت تلصق ،بصورة مصطنعة ،بعالقاتنا االشرتاكية .وأعين،
فيما أعنيه من هذه املفاهيم ،ما يتناول العمل «الضروري» ،والعمل «الزائد» ،واملنتوج
«الضروري» ،واملنتوج «الزائد» ،والزمن «الضروري» ،والزمن «الزائد» .فقد حلل ماركس
يزود الطبقة العاملة،
الرأمسالية لكي يبني منشأ استثمار الطبقة العاملة ،أي القيمة الزائدة ،ولكي ّ
احملرومة من وسائل اإلنتاج ،بسالح روحي لقلب الرأمسالية .وبديهي أن ماركس يستعمل هنا
مبادئ أولية (مفهومات) تنطبق انطباقا متاما على العالقات الرأمسالية .ولكن يبدو أكثر من
غريب أن تستخدم اآلن هذه املفهومات ،حني مل تعد الطبقة العاملة حمرومة من السلطة ووسائل
اإلنتاج ،بل ابتت ،ابلعكس ،تقبض بيدها على السلطة ،ومتلك وسائل اإلنتاج  .فالكالم عن
قوة العمل كبضاعة ،وعن عمل العمال «األجور» ذو وقع بعيد عن املعقول يف نظامنا :كأن
الطبقة العاملة ،اليت متلك وسائل اإلنتاج ،تستأجر نفسها بنفسها ،وتبيع لنفسها قوة عملها.
وليس الكالم اليوم عن العمل «الضروري» والعمل «الزائد» أبقل غرابة :كأن عمل العمال املقدم
للمجتمع ،يف ظروفنا ،ألجل توسيع اإلنتاج ،وتطوير التعليم ،والصحة العامة ،وتنظيم الدفاع
الوطين ،اخل ،ليس ضرورايا للطبقة العاملة ،وهي يف احلكم اليوم ،كضرورة العمل املبذول لسد
احلاجات الشخصية للعامل وعائلته.
وجدير ابلذكر أن ماركس يف كتابه انتقاد برنمج غوات ،الذي ال حيلل فيه الرأمسالية ،بل حيلل،
فيما حيلله ،الطور األول من اجملتمع الشيوعي ،يبني أن العمل الذي كرس للمجتمع ألجل توسيع
اإلنتاج ،وألجل التعليم والصحة العامة ،والنفقات اإلدارية ،وتكوين االحتياطيات ،اخل ،ضروري
كالعمل الذي يبذل ألجل سد احلاجات االستهالكية للطبقة العاملة.
وأعتقد انه ينبغي لالقتصاديني عندن أن خيلصوا من هذا النقص الذي يتجلى يف املطابقة بني
املفاهيم القدمية وبني احلالة اجلديدة الراهنة يف بالدن االشرتاكية ،وذلك أبن يستعيضوا عن
املفاهيم القدمية مبفاهيم منطبقة على الوضع اجلديد.
لقد استطعنا اإلغضاء عن هذا النقص حينا من الزمن .وقد آن لنا أن نتالىف هذا النقص.
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 3ـ حول قانون القيمة يف النظام االشرتاكي
يسألون أحيانا :هل قانون القيمة موجود عندن ،يف ظل النظام االشرتاكي ،وهل هو ساري
املفعول؟
أجل ،إنه موجود وساري املفعول .فحيث توجد بضائع وإنتاج بضاعي ،يوجد قانون القيمة
ابلضرورة.
إن دائرة مفعول قانون القيمة تشمل ،عندن ،قبل كل شيء ،تداول البضائع ،تبادل البضائع شراءا
وبيعا ،وخصوصا تبادل البضائع املعدة لالستعمال الشخصي .فهنا ،يف هذا امليدان ،حيتفظ
قانون القيمة بدور ضابط ضمن حدود م عينة طبعا.
بيد أن مفعول قانون القيمة ال ينحصر يف دائرة تداول البضائع .فهو يشمل اإلنتاج أيض ا.
ط يف إنتاجنا االشرتاكي .على أن له ،مع ذلك ،أتثريا
صحيح أن قانون القيمة ال يلعب دورا ضاب ا
يف اإلنتاج ،و جيب ابلضرورة أن يؤخذ هذا القانون بعني االعتبار يف توجيه اإلنتاج .ذلك أن
منتجات االستهالك الضرورية لس ّد نفقات قوة العمل خالل سري عملية اإلنتاج ،إمنا تصنع
وتنجز عندن بوصفها بضائع خاضعة ملفعول قانون القيمة .وهنا ،على وجه الدقة ،ميارس قانون
القيمة مفعوله على اإلنتاج .و ابلنظر إىل ذلك ،فإن االستقالل الذايت املايل ،والريعية ،وتكاليف
اإلنتاج ،واألسعار ،اخل .هلا اليوم ،يف مؤسساتنا الصناعية ،أمهية ملحة .ولذلك ال تستطيع
مؤسساتنا وال ينبغي هلا أن تتجاهل قانون القيمة.
هل هذا شيء حسن؟ إنه ليس بسيء .حق ان إن هذا ،يف الظروف اليت حنن فيها اليوم ،غري
سيء ،نظرا ألنه يؤدي إىل تكوين قادة اقتصادن بروح إدارة اإلنتاج إدارة حمكمة ،وبروح احلرص
على النظام .ليس هذا شيئا سيئا ،ما دام قادة اقتصادن يتعلمون ،هبذه الصورة ،تقدير قدرة
اإلنتاج ،تقديرها بدقة وضبط ،وأخذ شؤون اإلنتاج الواقعية بعني االعتبار مبثل هذه الدقة
والضبط ،بدالا من أن يضيعوا وقتهم بكثرة الكالم حول «أرقام ختمينية» مأخوذة اعتباطا .ليس
هذا شيئا سيئا ،ما دام قادة اقتصادن يتعلمون ،هبذه الصورة ،أن يبحثوا عن االحتياطات
الكامنة ،املسترتة يف أعماق اإلنتاج ،وأن جيدوها ويستثمروها بدالا من أن يزدروها ويدوسوها
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ابألقدام .ليس هذا شيئا سيئا ،ما دام قادة اقتصادن يتعلمون ،هبذه الصورة ،حتسني طرق اإلنتاج
حتسين ا دائب ا مستمرا ،وختفيض تكاليف اإلنتاج ،وحتقيق االستقالل الذايت املايل وتوخي ريعية
تعجل يف هنوض مالكاتنا العاملة يف إدارة االقتصاد
املؤسسات .تلك مدرسة تطبيقية حسنةّ ،
لتجعل منهم قادة حقيقيني لإلنتاج االشرتاكي يف املرحلة احلالية من تطوره.
ليست املصيبة يف أن قانون القيمة يسري مفعوله عندن على اإلنتاج ،بل املصيبة هي أن قادة
اقتصادن واختصاصيينا يف الربجمة ،ما عدا القليلني منهم ،ال يعرفون مفعول قانون القيمة معرفة
جيدة ،وال يدرسونه وال يعرفون أن يقيموا له وزنا يف حساابهتم.وهذا ما يفسر البلبلة اليت ما تزال
سائدة عندن يف سياسة األسعار .إليكم مثاالا من كثري من األمثلة .يف سبيل مصلحة زراعة

القطن ،تقرر منذ مدة ،ضبط النسبة بني أسعار القطن وأسعار احلبوب ،وتعيني سعر احلبوب اليت
تباع لزراعي القطن تعيين ا أدق ،ورفع أسعار القطن الذي يسلم للدولة .و على هذا،تقدم قادة
اقتصادن واختصاصيون يف الربجمة ابقرتاح مل يكن شأنه إال أن يثري استغراب أعضاء اللجنة املركزية
للحزب ،نظرا إىل أن هذا االقرتاح كان يقرر لطن احلبوب سعرا يكاد يساوي سعر طن القطن؛
وابإلضافة إىل ذلك ،كان سعر طن احلبوب ،يف هذا االقرتاح مساوايا لسعر طن اخلبز .وملا الحظ
أعضاء اللجنة املركزية أن سعر طن اخلبز جيب أن يكون أعلى من سعر طن احلبوب ،بسبب
النفقات اإلضافية الناشئة عن الطحن واخلبز ،وأن القطن ،بصورة عامة ،أغلى من احلبوب بكثري،
تشهد على ذلك األسعار العاملية للقطن واحلبوب ،إذ ذاك مل يستطع أصحاب االقرتاح أن يقولوا
شيئ ا مقنع ا .ولذلك اضطرت اللجنة املركزية أن أتخذ هذه القضية يف يدها ،فأنقصت سعر
احلبوب ورفعت أسعار القطن .فماذا كان حيدث لو أصبحت القرتاح هؤالء الرفاق قوة القانون؟
لو متّ ذلك ،ألنزلنا اخلراب بزارعي القطن ،وبتنا وال قطن عندن:
وهل يعين هذا ك له أن قانون القيمة له عندن من اإلتساع مثلما له يف النظام الرأمسايل،وأن هذا
القانون عندن ضابط لإلنتاج؟ كال ،فالواقع أن مفعول قانون القيمة ،يف ظن نظامنا االقتصادي،
يسري ضمن نطاق ضيق وحمدود جدا .وقد قلنا آنفا أن مفعول اإلنتاج البضاعي ،يف نظامنا،
يسري ضمن نطاق ضيق وحمدود .وجيب أن يقال الشيء نفسه عن مفعول قانون القيمة .فمن
املؤكد أن عدم وجود امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج وجعل وسائل اإلنتاج اجتماعية ،يف املدينة
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كما يف الريف ،ال ميكن إال أن حي ّدا من دائرة مفعول قانون القيمة ومن درجة أتثريه على
اإلنتاج.
ويف هذا االجتاه نفسه ،يؤثر يف االقتصاد الوطين قانون التطور املتناسق (املتناسب) ،الذي حل
حمل قانون املزامحة وفوضى اإلنتاج.
ويف هذا االجتاه نفسه ،تؤثر براجمنا السنوية وبرامج السنوات اخلمس ،وبصورة عامة ،كل سياستنا
االقتصادية اليت تستند إىل مقتضيات قانون التطور املتناسق لالقتصاد الوطين.
كل هذه الوقائع مبجموعها جتعل دائرة مفعول قانون القيمة عندن حمدودة جدا ،وجتعل قانون
القيمة غري قادر ،يف نظامنا ،على القيام بدور ضابط يف اإلنتاج.
ذلك ما يفسر ،من جهة أخرى ،هذا الواقع «املدهش» ،وهو أن قانون القيمة ال يؤدي عندن
إىل أزمات فيض اإلنتاج ،ابلرغم من هنوض إنتاجنا االشرتاكي هنوض ا مستمرا هائل االنطالق ،يف
حني أن قانون القيمة نفسه ،الذي له دائرة عمل واسعة ،يف النظام الرأمسايل ،يؤدي إىل أزمات
فيض اإلنتاج بصورة دورية ،ابلرغم من ضعف معدالت منو اإلنتاج يف البلدان الرأمسالية.
يقولون أن قانون القيمة هو قانون اثبت ،إلزامي يف مجيع مراحل التطور التارخيي ،وأن قانون
القيمة ،إذا فقد قوته كضابط لعالقات التبادل يف الطور الثاين من اجملتمع الشيوعي ،فإنه يف هذه
املرحلة من التطور ،سيحتفظ بقوته كضابط للعالقات بني خمتلف فروع اإلنتاج ،كضابط لتوزيع
العمل بني فروع اإلنتاج.
إن هذا خطأ مطلق .فالقيمة ،ومثلها قانون القيمة ،مفهوم اترخيي ،مرتبط بوجود اإلنتاج
البضاعي .فمع زوال اإلنتاج البضاعي ،ستزول القيمة أيضا أبشكاهلا ،وقانون القيمة.
إن كمية العمل اليت تصرف على صنع املنتجات ،يف الطور الثاين من اجملتمع الشيوعي ،لن تقاس
حينئذ بسبل ملتوية ،بواسطة القيمة وأشكاهلا ،كما هي احلال يف اإلنتاج البضاعي ،بل ستقاس
مباشرة وفورا بكمية الوقت ،بعدد السعات اليت تصرف على صنع املنتجات .أما توزيع العمل
بني فروع اإلنتاج ،فلن يتم ضبطه عن طريق قانون القيمة الذي يكون قد فقد قوته حينذاك ،بل
سيضبطه منو حاجات اجملتمع من املنتجات .ذلك سيكون جمتمعا يضبط فيه اإلنتاج عن طريق
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حاجات اجملتمع ،وسيكون فيه إلحصاء حاجات اجملتمع أمهية من الدرجة األوىل للهيئات اليت
تقوم إبعداد الربامج.
ومن اخلطأ التام أيضا التأكيد أبن قانون القيمة ،يف نظامنا االقتصادي احلايل ،خالل املرحلة
األوىل من تطور اجملتمع الشيوعي ،يضبط ،على ما يزعم« ،نِ َسب» توزيع العمل بني خمتلف فروع
اإلنتاج.
تطور صناعتنا اخلفيفة إىل أقصى حد ،ابعتبارها أكثر
فإذا كان هذا صحيح ا ،فلماذا ال ّ
الصناعات ريعية ،تفضيالا هلا على الصناعة الثقيلة اليت هي ،يف الغالب ،أقل ريعية ،وأحيانا ال
ريع هلا البتة؟
وإذا كان هذا صحيح ا ،فلماذا ال تغلق مؤسسات الصناعة الثقيلة عندن ،وهي اآلن ليست ذات
ريعية ،وعمل العمال فيها ال حيدث «األثر املطلوب» ،وملاذا ال تفتح مؤسسات جديدة للصناعة
اخلفيفة ،ذات الريعية املؤكدة ،واليت ميكن ن حيدث فيها عمل العمال «أثرا أكرب»؟
وإذا كان هذا صحيحا ،فلماذا ال ينقل عندن عمال املؤسسات القليلة الريع ،مع كوهنا ضرورية
جدا لالقتصاد الوطين ،إىل املؤسسات اليت هي أكثر ريعية ،وذلك وفق ا لقانون القيمة الذي
يزعمون أنه يضبط «نسب» توزيع العمل بني فروع اإلنتاج؟
من الواضح إننا إذا اتبعنا رأي هؤالء الرفاق ،فسيغدو لزاما علينا التخلي عن تقدمي إنتاج وسائل
اإلنتاج على إنتاج وسائل االستهالك ،وماذا يعين التخلي عن تقدمي إنتاج وسائل اإلنتاج؟ إنه
يعين جعل هنوض اقتصادن الوطين ابستمرار أمرا مستحيالا ،ألن من غري املمكن أتمني هنوض
االقتصاد الوطين ابستمرار ،بدون أن يؤمن ،يف الوقت نفسه ،تقدمي إنتاج وسائل اإلنتاج.
إن هؤالء الرفاق ينسون أن قانون القيمة ال ميكن أن يكون هو الضابط لإلنتاج إال يف النظام
الرأمسايل ،يف ظل وجود امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج ،يف ظل وجود املزامحة ،وفوضى اإلنتاج،
وأزمات فيض اإلنتاج .إهنم ينسون أن دائرة مفعول قانون القيمة حمدودة عندن ابمللكية
االجتماعية لوسائل اإلنتاج ،وبفعل قانون التطور املتناسق لالقتصاد الوطين ،ـ فهي إذن حمدودة
أيضا برباجمنا السنوية وبرامج السنوات اخلمس اليت هي انعكاس تقرييب ملقتضيات هذا القانون.
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من هنا يستنتج بعض الرفاق أن قانون التطور املتناسق لالقتصاد الوطين وبرجمة االقتصاد الوطين
يلغيان مبدأ الريعية .وهذا خطأ اتم .فاألمر على خالف ذلك متام ا .فإذا نظرن إىل الريعية ،ال من
وجهة نظر خمتلف مؤسسات أو فروع اإلنتاج ،وال خالل سنة واحدة فقط ،بل من وجهة نظر
جمموع االقتصاد الوطين وخالل عشرة أعوام أو مخسة عشر عاما مثالا ،وتلك هي الوسيلة
الوحيدة لتناول املسألة بصورة صحيحة ،فإن الريعية الوقتية والسريعة الزوال اليت تعطيها خمتلف
مؤسسات أو فروع اإلنتاج ال تستطيع الصمود أمام أية مقارنة مع الشكل األعلى للريعية الوطيدة
الثابتة اليت تتوفر بفعل قانون التطور املتناسق لالقتصاد الوطين وبربجمة االقتصاد الوطين ،إذ خيلصنا
ذلك من األزمات االقتصادية الدورية ،اليت تدمر االقتصاد الوطين وتلحق ابجملتمع ضررا مادايا

ابلغ ا ،كما يؤمن لنا ذلك اضطراد تقدم االقتصاد الوطين مبعدالته العالية.
وابالختصار ،ما من شك يف أن قانون القيمة ،يف ظروف اإلنتاج االشرتاكية اليت حنن فيها اآلن،
ال ميكن أن يكون «ضابطا للنسب» يف توزيع العمل بني خمتلف فروع اإلنتاج.
 4ـ حول إزالة التضاد بني املدينة والريف،
بني العمل الفكري والعمل اليدوي،
وحول تصفية الفروق بينها مجيعاً:
يتصل هذا العنوان بكثري من القضااي اليت خيتلف بعضها عن بعض اختالفا جوهرايا .على أين
أمجعها يف فصل واحد ،ال ألجل مزجها بعضها ببعض ،بل على سبيل اختصار حبثي فقط.
إن قضية إزالة التضاد بني املدينة والريف ،بني الصناعة والزراعة ،قضية معروفة ،آاثرها ماركس
وأجنلز منذ زمن بعيد .واألساس االقتصادي هلذا التضاد ،إمنا هو استثمار املدينة للريف ،ونزع
ملكية مجاهري الفالحني ،وخراب القسم األكرب من أهل الريف ،كل ذلك من جراء تطور
الصناعة والتجارة ،ومن جراء نظام التسليف يف النظام الرأمسايل .لذلك جيب اعتبار التضاد بني
املدينة والريف ،يف ظل الرأمسالية ،على أن تضاد يف املصاحل .وعلى هذا األساس ،نشأ هذا املوقع
العدائي الذي يقف الريف إزاء املدينة ،وبصورة عامة ،إزاء «أهل املدن».
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ومن املؤكد أنه ،مع إلغاء الرأمسالية ونظام االستثمار ،ومع تقوية النظام االشرتاكي يف لبالدن،
كان ال ب ّد أن يزول التضاد بني املدينة والريف ،بني الصناعة والزراعة .وهذا ما جرى .فإن
املساعدة الفعلية اليت أسديت إىل فالحينا من قبل املدين االشرتاكية ،من قبل طبقتنا العملة،
للقضاء على كبار املالكني العقاريني والكوالك ،قد وطدت األساس لقيام حتالف الطبقة العاملة
والفالحني ،كما أن إمداد الفالحني وكوخلوزاهتم إمدادا مستمرا ،منتظما ،أبعلى طراز من
الرتاكتورات واآلالت ،قد أدى إىل حتويل حتالف الطبقة العاملة والفالحني إىل صداقة بني
الفريقني .ال شك يف أن العمال والفالحني الكوخلوزيني يؤلفون ،مع ذلك ،طبقتني ختالف
إحدامها عن األخرى ،بنتيجة وضع كل منهما .على أن هذا االختالف ال يضعف صداقتهما
بوجه من الوجه .ابلعكس ،إن مصاحلهما تقوم على أساس واحد ،أساس توطيد النظام
االشرتاكي وانتصار الشيوعية .فليس من العجيب إذن أن ال يبقى أي أثر للحذر القدمي من
جانب الريف حنو املدينة ،ومن ابب أوىل ،لكره الريف للمدينة.
كل ذلك معناه أن نظامنا االشرتاكي احلاضر قد قضى هنائيا على الرتبة املؤاتية للتضاد بني املدينة
والريف ،بني الصناعة والزراعة.
بيد أن ذلك ال يعين طبعا أن إزالة التضاد بني املدينة والريف جيب أن تؤدي إىل «زوال املدن
الكربى» (راجع كتاب انيت دوهرينغ الجنلز) .فاملدن الكربى لن تزول ،وليس ذلك وحسب ،بل
ستقوم أيضا مدن جديدة ستكون مراكز لثقافة فكرية عظيمة ،ولن تكون هذه املدن مراكز
للصناعة الكبرية وحسب ،بل ستكون مراكز لتحويل املنتجات الزراعية ،ولتطوير مجيع فروع
الصناعة الغذائية تطويرا واسعا .وهذا ما سيساهم يف ازدهار البالد الثقايف ويؤدي إىل جعل
شروط احلياة يف املدن واألرايف يف مستوى واحد.
كذلك هي احلال فيما يتعلق إبزالة التضاد بني العمل الفكري والعمل اليدوي .وهذه أيض ا قضية
معروفة ،وقد وضعها ماركس وأجنلز منذ زمن بعيد .إن األساس االقتصادي للتضاد بني العمل
الفكري والعمل اليدوي هو استثمار الشغيلة اليدويني من قبل ممثلي العمل الفكري .فاجلميع
يعرفون اهلوة اليت كانت قائمة ،يف النظام الرأمسايل ،بني الشغيلة اليدويني يف املؤسسات وبني هيئة
اإلدارة .ومن املعلوم أن هذه اهلوة قد أفسحت اجملال لنشوء موقف عدائي يف صفوف العمال
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حنو املدير ،ورئيس العمال ،واملهندس ،وسائر ممثلي الشغيلة الفنيني ،الذين كان العمال يعتربوهنم
أعداء هلم .ومن الواضح أنه ،مع إلغاء الرأمسالية ونظام االستثمار ،كان ال بد أن يزول تضاد
املصاحل بني العمل اليدوي والعمل الفكري .وقد زال فعالا يف نظامنا االشرتاكي احلايل .فالشغيلة
اليدويني وهيئة اإلدارة ليسوا اليوم أعداء ،بل رفاق أصدقاء ،أعضاء تعاونية واحدة من املنتجني،
يهمهم ،بشكل حيوي ،تقدم اإلنتاج وحتسينه .ومن الضغائن القدمية مل يبق أي أثر.
إن قضية زوال الفروق بني املدينة (الصناعة) وبني الريف (الزراعة) ،بني العمل اليدوي والعمل
الفكري ،ترتدي اليوم طابعا آخر متاما .وهذه املسألة مل تضعها مؤلفات املاركسية الكالسيكية.
فهي قضية جديدة يضعها النشاط العملي يف بنائنا االشرتاكي.
ترى ،أليست هذه القضية من نسج اخليال ،وهل هلا ،ابلنسبة إلينا ،أمهية عملية أن نظرية؟ كال،
ال ميكن القول أن هذه القضية هي من نسج اخليال ،ابلعكس ،إهنا قضية هامة إىل أعلى درجة
ابلنسبة إلينا.
فإذا نظرن مثالا إىل الفرق بني الزراعة والصناعة ،جند أن هذا الفرق يف بالدن ال يعود فقط إىل
اختالف شروط العمل يف الزراعة عن شروط العمل يف الصناعة ،بل يعود ،قبل كل شيء،
وبصورة رئيسية ،إىل أن وسائل اإلنتاج واألشياء املنتوجة يف صناعتنا هي ملك للشعب ،يف حني
أن امللكية يف الزراعة ليست ملكية لكل الشعب ،بل ملكية مجاعة ،ملكية الكوخلوز .وهذا األمر
يؤدي ،كما سبق القول ،إىل بقاء تداول البضائع ،وال ميكن أن يكون اإلنتاج البضاعي مع مجيع
النتائج اليت تنجم عنه ،أال يزول هذا الفرق بني الصناعة والزراعة .ولذلك ال ميكن النكران أن
زوال هذا الفرق اجلوهري بني الزراعة والصناعة ،جيب أن يكون يف درجة أوىل من األمهية ابلنسبة
إلينا.
وهكذا جيب أن يقال عن إزالة الفرق اجلوهري بني العمل الفكري والعمل اليدوي .فهذه املسألة
أيض ا ذات أمهية من الدرجة األوىل ابلنسبة إلينا .قبل أن تتسع املباراة االشرتاكية اجلماهريية،
كانت صناعتنا تتطور خبطى متثاقلة ،حىت لقد كان عدد من الرفاق يقولون بوجوب السري على
معدالت أكثر بطئا يف التطور الصناعي .ويعود تفسري ذلك ،بصورة خاصة ،إىل أن مستوى
العمال الثقايف والتكنيكي كان شديد االخنفاض ،ومتأخرا شوط ا بعيدا عن مستوى الشغيلة
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الفنيني .على أن األمور تبدلت تبدالا جذرايا بعدما اختذت املباراة االشرتاكية عندن صفة
مجاهريية .فمنذ ذاك ،حققت الصناعة تقدم ا سريع ا .وملاذا اختذت املباراة االشرتاكية صفة
مجاهريية؟ ألنه كان بني العمال مجاعات من الرفاق الذين مل يقتصروا على استيعاب حد أدىن من
املعارف التكنيكية ،بل ذهبوا إىل مدى أبعد ،وبلغوا مستوى الشغيلة الفنيني؛ لقد أخذوا
يصححون أعمال الفنيني واملهندسني وحيطمون املعدالت القائمة على أهنا معدالت ابلية،
ويدخلون معدالت جديدة أكثر حداثة ،اخل .وماذا كان حدث لو أن أكثرية العمال ،بدالا من
بعض الفئات منهم ،قد رفعت مستواها الثقايف والتكنيكي إىل مستوى املهندسني والفنيني؟ لو
حدث ذلك ،الرتفعت صناعتنا إىل مستوى ال ميكن أن تبلغه صناعة البلدان األخرى .فليجب
أال ننكر إذن إن إزالة الفرق اجلوهري بني العمل الفكري والعمل اليدوي ،عن طريق رفع املستوى
الثقايف والتكنيكي للعمال إىل مستوى الشغيلة الفنيني ،ال ميكن إال أن تكون هلا أمهية من الدرجة
األوىل ابلنسبة إلينا.
ويذهب بعض الرفاق إىل أن الفرق اجلوهري بني الصناعة والزراعة ،بني العمل اليدوي والعمل
الفكري ،لن يزول وحده ،مع الزمن ،بل ستزول أيض ا مجيع الفروق بينها .هذا خطأ .فإن إزالة
الفرق اجلوهري بني الصناعة والزراعة ال ميكن أن تؤدي إىل إزالة مجيع الفروق بينهما ،بل سيبقى،
بكل أتكيد ،بعض الفرق بينهما ،مهما يكن ضئيالا ،وذلك بسبب شروط العمل املختلفة يف
الصناعة والزراعة .حىت يف الصناعة ،إذا أخذن بعني االعتبار شىت فروعها ،ليست شروط العمل
واحدة يف كل مكان :فشروط عمل عمال الفحم ،مثالا ،ختتلف عن شروط عمل العمال يف
صنع آيل لألحذية ،وشروط عمل عمال مناجم املعادن ختتلف عن شروط عمل العمال الذين
يشتغلون يف صناعة اآلالت .فإذا كان هذا صحيحا ،فإن بعض الفرق سيبقى ،ابألحرى ،بني
الصناعة والزراعة.
وهكذا جيب القول أيض ا عن الفرق بني العمل الفكري والعمل اليدوي .إن الفرق اجلوهري
بينهما ،فيما يتعلق ابملستوى الثقايف والتكنيكي ،سيزول بكل أتكيد .ولكن سيبقى بينهما ،مع
ذلك ،فرق ما ،مهما يكن ضئيالا ،وذلك ،على األقل ،ألن شروط عمل هيئة اإلدارة يف
املؤسسات ليست شبيهة متام ا بشروط عمل العمال.
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لعل الرفاق الذين يؤكدون عكس ذلك ،يستندون إىل صيغة واردة يف بعض خطب يل ،يدور
الكالم فيها حول إزالة الرفق بني الصناعة والزراعة ،بني العمل الفكري والعمل اليدوي ،دومنا
تعيني أن املقصود هو إزالة الفرق اجلوهري ،وليس مجيع الفروق .على هذه الصورة قد فهم الرفاق
صيغيت ،مفرتضني أهنا تعين إزالة مجيع الفروق .ذلك أن الصيغة كانت غري دقيقة ،وغري كافية.
فيجب طرحها جانبا وإبداهلا أبخرى تؤكد إزالة الفروق اجلوهرية ،وبقاء فروق غري جوهرية بني
الصناعة والزراعة ،بني العمل الفكري والعمل اليدوي.
 9ـ حول تفكك السوق العاملية الوحيدة
وتفاقم أزمة النظام الرأمسايل العاملي
إن أهم نتيجة اقتصادية للحرب العاملية الثانية ،ولعواقبها على االقتصاد ،كانت تفكك السوق
العاملية الوحيدة الشاملة .وهذا ما أدى تفاقم جديد يف أزمة النظام الرأمسايل العاملي العامة.
ولقد تولدت احلرب العاملية الثانية نفسها من هذه األزمة ـ وكانت كل من الكتلتني الرأمساليتني
اللتني ينهش بعضهما بعضا أثناء احلرب أتمل يف أن ت متكن من قهر خصمها وبسط سيطرهتا
على العامل .وهبذه الوسيلة ،كانتا تسعيان إىل إجياد خمرج من األزمة .فإن الوالايت املتحدة
األمريكية كانت أتمل أن تتغلب على أخطر مزامحيها ،أملانيا والياابن ،وأن تستويل على األسواق
األجنبية ،وعلى املصادر العاملية للمواد األولية ،وأن تبسط سيطرهتا على العامل.
على أن احلرب مل حتقق آمال الوالايت املتحدة .صحيح أن أملانيا والياابن قد وضعتا خارج
املعركة ،بوصفهما مزامحتني للدول الرأمسالية الرئيسية الثالث :الوالايت املتحدة وانكلرتا وفرنسا.
ولكن شهدن ،من جهة أخرى ،إن الصني وبلدان الدميقراطية الشعبية يف أورواب قد انفصلت عن
النظام الرأمسايل ،وشكلت مع االحتاد السوفيييت معسكرا اشرتاكيا واحدا جبارا ،جماهبا ملعسكر
الرأمسالية .وكانت النتيجة االقتصادية لوجود املعسكرين املتجاهبني أن السوق الوحيدة ،العاملية،
قد تفككت ،األمر الذي أدى اآلن إىل وود سوقني عامليتني متقابلتني ،جتابه إحدامها األخرى
أيضاَ.
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ولنالحظ أن الوالايت املتحدة ،وانكلرتا مع فرنسا ،قد سامهت ،هي نفسها ،بصورة مستقلة عن
إرادهتا طبع ان يف تكوين وتوطيد السوق العاملية اجلديدة املقابلة .فقد ضربت هذه الدول احلصار
االقتصادي على االحتاد السوفيييت والصني وبلدان الدميقراطية الشعبية يف أوراب ،اليت مل تشرتك يف
نظام «مشروع مارشال» ،ظانّة أهنا تستطيع بذلك خنقها .ويف الواقع ،إن السوق العاملية اجلديدة
مل ختنق ،بل توطدت.
على أن الشيء األساسي هنا ال يعود إىل احلصار االقتصادي ،بل إىل أن هذه البلدان قد
تشاركت اقتصادايا فيما بينها ،بعد احلرب ،ونظمت التعاون والتعاضد االقتصاديني .وتدل جتربة
هذا التعاون على أن أي بند رأمسايل ما كان بوسعه أن يسدي لبلدان الدميقراطية الشعبية
مساعدة نجعة وتكنيكية رفيعة كاملساعدة اليت تتلقاها من االحتاد السوفيييت .وال يقتصر األمر
يف هذه املساعدة على أهنا زهيدة الكلفة ومن الدرجة األوىل من الناحية التكتيكية .بل املسألة،
قبل كل شيء ،هي أن هذا التعاون يقوم على أساس الرغبة الصادقة يف التعاضد ويف توخي
هنوض اقتصادي عام .والنتيجة هي :إننا نسجل معدالا رفيعا يف تطور صناعة هذه البلدان.
وميكن القول ،عن ثقة ويقني ،أن هذه البلدان ،مع هذا املعدل يف تطور الصناعة ،لن تكون
حباجة ،عما قريب ،إىل استرياد بضائع من األقطار الرأمسالية ،بل ستشعر هي نفسها بضرورة بيع
الفائض من إنتاجها للخارج.
ولكن ينتج عن ذلك أن نطاق استخدام قوى البلدان الرأمسالية الرئيسية (الوالايت املتحدة،
انكلرتا ،فرنسا) يف املوارد العاملية لن يتسع ،بل سيضيق؛ وأن الشروط ،فيما يتعلق أبسواق
التصريف العاملية ،ستزداد سوءا ابلنسبة هلذه البلدان ،كما أن معدل تشغيل مؤسساهتا سيزداد
هبوطا .هذا ،على وجه الدقة ،ما يعنيه تفاقم األزمة العامة للنظام الرأمسايل العاملي من جراء
تفكك السوق العاملية.
وهذا ما يدركه الرأمساليون أنفسهم ،إذ من الصعب ،أن ال يشعروا خبسارة أسواق كأسواق االحتاد
السوفيييت والصني .فرتاهم يسعون إىل مداواة هذه املصاعب عن طريق «مشروع مارشال» ،وعن
طريق احلرب يف كوراي ،والركض وراء التسلح ،وإشاعة العسكرية يف الصناعة .على أن ذلك كله
ليس إال كمحاولة الغريق الذي يتمسك حببال العرمض.
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وأمام هذه الوضع ،تواجه االقتصاديني قضيتان ،مها:
أ ـ هل ميكن التأكيد أبن فكرة ستالني املعروفة ،اليت صيغت قبل احلرب العاملية الثانية ،حول
استقرار األسواق النسيب ،يف مرحلة األزمة العامة للرأمسالية ،ال تزال سارية املفعول؟
ب ـ هل ميكن التأكيد أبن الفكرة املعروفة اليت صاغها لينني يف ربيع  ،1916التزال سارية
املفعول ،وهي الفكرة القائلة أبن «الرأمسالية مبجموعها تتطور بسرعة أكرب من السابق مبا ال
يقاس» رغم تعفنها؟
أعتقد أن ليس يف اإلمكان أتكيد ذلك .فنظرا للظروف اجلديدة النامجة عن احلرب العاملية
الثانية ،جيب اعتبار الفكرتني قد فات أواهنما.
 6ـ حول حتمية احلروب بني البلدان الرأمسالية
يؤكد بعض الرفاق أنه ،نظرا للظروف الدولية اجلديدة اليت نشأت بعد احلرب العاملية الثانية ،مل
تعد احلروب حمتومة بني البلدان الرأمسالية .وهم يرون أن التناقضات بني معسكر االشرتاكية
ومعسكر الرأمسالية أقوى من التناقضات بني البلدان الرأمسالية؛ وأن الوالايت املتحدة األمريكية
قد أخضعت لسلطاهنا البلدان الرأمسالية األخرى إىل درجة تكفي ملنع هذه البلدان من حماربة
بعضها البعض وإضعاف بعضها البعض؛ وأن رجال الرأمسالية البعيدي النظر قد تعلموا ما فيه
الكفاية من احلربني العامليتني اللتني أحلقتا أذى جدايا مبجموع العامل الرأمسايل ،حبيث لن يسمحوا
ألنفسهم جبر البلدان الرأمسالية من جديد إىل حرب فيما بينها ،وأنه ،بسبب ذلك ،مل تبق
احلروب حتمية بني البلدان الرأمسالية.
إن هؤالء الرفاق خمطئون .فهم يبصرون الظاهرات اخلارجية البداية على أدمي األشياء ،ولكنهم ال
يرون القوى العميقة اليت ليست أقل أتثريا يف تعيني جمرى احلوادث ،وإن تكن تعمل مؤقت ا بصورة
غري منظورة.
ففي الظاهر يسود «الصفاء» يف كل مكان :إن الوالايت املتحدة األمريكية قد جعلت أوراب
الغربية والياابن وسائر البلدان الرأمسالية تعيش ابلتقتري؛ فأملانيا (الغربية) ،وانكلرتا ،وفرنسا،
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وإيطاليا ،والياابن ،اليت وقعت مجيعا بني براثن الوالايت املتحدة األمريكية ،تنفذ أوامرها ابنصياع.
ولكن من اخلطأ االعتقاد أبن هذا «الصفاء» ميكن أن يبقى إىل األبد؛ وأن هذه البلدان
ستتحمل سيطرة الوالايت املتحدة األمريكية ونريها إىل ما ال هناية له؛ وإهنا لن حتاول االنعتاق
من األسر األمريكي لكي تسري يف طريق االستقالل.
لننظر ابء ذي بدء إىل انكلرتا وفرنسا .فمن املؤكد أهنما بلدان استعماراين .ومن املؤكد أن للمواد
األولية الرخيصة ولألسواق املضمونة أمهية من الدرجة األوىل ابلنسبة على هذين البلدين .فهل
ميكن أن يعتقد إنسان أهنما ستتحمالن الوضع احلاضر إىل ماال هناية له ،بينما األمريكيون ،حتت
ستار «مساعدة» يقدموهنا ابسم «مشروع مارشال» ،يتغلغلون يف نظام انكلرتا وفرنسا
االقتصادي ،هذا النظام الذي يريدون أن جيعلوا منه ذيالا اتبع ا لالقتصاد األمريكي؛ وبينما
الرأمسال األمريكي يستويل على املواد األولية واألسواق يف املستعمرات االنكلوفرنسية ،فيهيء
بذلك كارثة ألرابح الرأمساليني االنكلوفرنسيني الفاحشة؟ أليس األصح أن يقال أن انكلرتا
الرأمسالية ،ومن بعدها فرنسا الرأمسالية ،ستكونن مضطرتني ،يف آخر األمر ،إىل التخلص من
ربقة الوالايت املتحدة ،وإىل الدخول يف نزاع معها لكي تضمنا لنفسيهما وضع ا مستقالا،
وابلطبع ،أرابحا فاحشة؟
ولننتقل إىل البلدين املغلوبني الرئيسيني ،إىل أملانيا (الغربية) والياابن .إن هذين البلدين يعيشان
اآلن يف وضع يرثى له حتت نعال االستعمار األمريكي .فصناعتهما وزراعتهما ،وجتارهتا،
وسياستهما اخلارجية والداخلية وكل حياهتما مكبلة بسالسل «نظام» االحتالل األمريكي .ومع
ذلك ،فقد كان هذان البلدان ،حىت األمس القريب ،دولتني استعماريتني كبريتني تزعزعان أركان
سيطرة انكلرتا والوالايت املتحدة وفرنسا يف أوراب وآسيا .إن االعتقاد أبن هذين ابلبلدين لن
حياوال الوقوف على قدميهما ،وحتطيم «نظام» الوالايت املتحدة ،والسري يف طريق االستقالل،
هو اعتقاد ابملعجزات.
ويقال أن التناقضات بني الرأمسالية واالشرتاكية أقوى من التناقضات القائمة بني البلدان
الرأمسالية .وهذا صحيح نظرايا ،بال شك .وليس اليوم قط ،بل كان صحيحا أيضا قبل احلرب
العاملية الثانية .وهذا ما كان يفهمه قادة البلدان الرأمسالية ،إىل درجة ما.ورغم ذلك ،فاحلرب
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العاملية الثانية مل تبدأ ابحلرب ضد االحتاد السوفيييت ،بل حبرب بني البلدان الرأمسالية .وملاذا؟ أوالا،
ألن احلرب ضد االحتاد السوفيييت ،بلد االشرتاكية ،أشد خطرا على الرأمسالية من احلرب بني
البلدان الرأمسالية .فإذا كانت احلرب بني بلدان رأمسالية تضع فقط مسألة سيطرة هذه البلدان
الرأمسالية على تلك ،فاحلرب ضد االحتاد السوفيييت ال بد أن تضع حتما مسألة وجود الرأمسالية
ابلذات .واثنيا ،ألن الرأمساليني ،وإن كانوا يثريون على سبيل «الدعابة» ،كثريا من الضجيج
حول عدوانية االحتاد السوفيييت ،فهم أنفسهم ال يعتقدون هبذه العدوانية ،ألنه أيخذون سياسة
االحتاد السوفيييت السلمية بعني االعتبار ،ويعرفون أن االحتاد السوفيييت لن يهاجم البلدان
الرأمسالية من نفسه
غداة احلرب العاملية األوىل ،كان الناس يظنون أيض ا أن أملانيا قد وضعت هنائي ا خارج املعركة ،كما
هي اليوم حال الياابن وأملانيا يف رأي بعض الرفاق .ويف ذلك الزمن أيض ا ،كان يقال ويذاع يف
الصحافة أن الوالايت املتحدة األمريكية قد جعلت أوراب تعيش ابلتقتري ،وأن أملانيا لن تقوم له
قائمة؛ وأنه ينبغي بعد اآلن أن ال تقوم حروب بني البلدان الرأمسالية .ولكن ،رغم ذلك ،وقفت
أملانيا على رجليها كدولة كربى ،بعد مضي مخسة عشر أو عشرين عام ا على هزميتها؛ لقد أفلتت
من أسرها وسارت يف طريق االستقالل .والشيء الذي له مغزاه أن انكلرتا والوالايت املتحدة
األمريكية نفسها قد ساعدات أملانيا على النهوض اقتصادايا ،وعلى استعادة طاقتها االقتصادية
والعسكرية .وال ريب أن الوالايت املتحدة وانكلرتا ،يف مساعدهتما أملانيا على النهوض اقتصادايا،
كانتا تقصدان توجيه أملانيا ،بعد هنوضها ،ضد االحتاد السوفيييت ،كانتا تقصدان استخدمها ضد
بلد االشرتاكية .غري أن أملانيا قد وجهت قواها ،يف البدء ،ضد الكتلة االنكليزية ـ الفرنسية ـ
األمريكية .وملا أعلنت أملانيا اهلتلرية احلرب على االحتاد السوفيييت ،مل تنضم الكتلة االنكليزية ـ
الفرنسية ـ األمريكية إىل أملانيا اهلتلرية ،بل اضطرت ،ابلعكس ،إىل التحالف مع االحتاد السوفيييت
ضد أملانيا اهلتلرية.
وابلتايل ،تبني أن تطاحن البلدان الرأمسالية على امتالك األسواق ،ورغبتها يف إغراق مزامحيها،
أقوى عمليا من الناقضات بني املعسكر الرأمسايل ومعسكر االشرتاكية.
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ويتساءل املرء :أين الضمانة على أن أملانيا والياابن لن تنهضا ولن حتاوال االنعتاق من النري
األمريكي ،لكي تباشرا حياهتما املستقلة؟ أين أعتقد أن هذه الضمانة ال وجود هلا.
فينتج من ذلك إذن ،أن حتمية احلروب بني البلدان الرأمسالية ال تزال قائمة.
ويقال أنه جيب اعتبار فكرة لينني القائلة أبن االستعمار يولد احلروب حتما ،إهنا فكرة ابلية ،إذ
قد ظهرت اليوم قوى شعبية جبارة تدافع عن السلم ضد حرب عاملية جديدة .وهذا خطأ.
إن احلركة احلالية يف سبيل السلم تستهدف إهناض اجلماهري الشعبية إىل النضال يف سبيل احملافظة
على السلم ،ويف سبيل منع وقوع حرب عاملية جديدة .وابلنتيجة ،فهي ال ترمي إىل قلب
الرأمسالية وإقامة االشرتاكية ،ـ إهنا تقتصر على أهداف دميقراطية للنضال يف سبيل احملافظة على
السلم .ومن هذه الناحية ،ختتلف احلركة احلالية للمحافظة على السلم ،عن احلركة اليت قامت يف
زمن احلرب العاملية األوىل ،ألجل حتويل احلرب االستعمارية إىل حرب أهلية ،ألن تلك احلركة
كانت تذهب إىل مدى أبعد ،وترمي إىل أهداف اشرتاكية.
وقد حيدث ،إذا ساعدت الظروف ،أن تتطور احلركة ،هنا وهناك ،حنو النضال يف سبيل
االشرتاكية ،ولكن تلك لن تبقى احلركة احلالية يف سبيل السلم ،بل ستكون حركة لقلب
الرأمسالية.
واألرجح أن احلركة احلالية يف سبيل السلم ،بوصفها حركة هدفها احملافظة على السلم ،ستساهم،
يف حال النجاح ،يف منع وقوع حرب معينة ،يف أتجيلها مؤقتا ،يف احملافظة مؤقتا على سلم معني،
يف محل احلكومة النازعة إىل احلرب على االستقالة وإبداهلا حبكومة أخرى مستعدة للمحافظة
مؤقتا على السلم .وذلك شيء حسن طبعا .بل حسن جدا .على أن ذلك ال يكفي إلزالة
حتمية وقوع احلروب ،بصورة عامة بني البلدان الرأمسالية .ذلك ال يكفي ،ألنه ،على الرغم من
مجيع هذه النجاحات حلركة السلم ،اليزال االستعمار قائم ا ،ال يزال ذا أبس .وابلنتيجة ،ال تزال
حتمية احلروب قائمة أيض ا.
ألجل إزالة حتمية احلروب ،ينبغي القضاء على االستعمار.
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 7ـ حول القانونني االقتصاديني األساسيني
للرأمسالية احلالية ولالشرتاكية

من املعلوم أن مسألة القانونني االقتصاديني األساسيني للرأمسالية ولالشرتاكية قد أثريت مرارا كثرية
خالل املناقشات .وقد أبديت آراء خمتلفة هبذا الصدد ،حىت لقد ذهب بعضها إىل أقصى مدى
اخليال .صحيح أن رد الفعل الذي أبداه معظم املشرتكني يف املناقشة كان ضعيفا ،وأنه مل يتخذ
أي قرار هبذا الصدد .إال أن أحدا من املشرتكني يف املناقشة مل ينف وجود هذين القانونني.
هل يوجد قانون اقتصادي أساسي للرأمسالية؟ نعم ،يوجد .ما هو هذا القانون ،ما هي ميزاته
اخلاصة؟ إن قانون الرأمسالية االقتصادي األساسي هو القانون الذي ال حيدد نحية خاصة من
نواحي تطور اإلنتاج الرأمسايل ،أو عملية خاصة من عمليات تطور هذا اإلنتاج ،بل حيدد مجيع
النواحي الرئيسية ومجيع العمليات الرئيسية هلذا التطور؛ فهو حيدد إذا جوهر اإلنتاج الرأمسايل،
حيدد طبيعة هذا اإلنتاج.
أليس قانون القيمة هو القانون االقتصادي األساسي للرأمسالية؟ كال .إن قانون القيمة هو ،قبل
كل شيء ،قانون اإلنتاج البضاعي .لقد كان موجودا قبل الرأمسالية ،ومايزال موجودا هو واإلنتاج
البضاعي ،بعد قلب الرأمسايل ،يف بالدن ،مثالا .إال أن دائرة عمل ،يف احلقيقة ،حمدودة .صحيح
أن قانون القيمة الذي يشمل دائرة عمل واسعة يف نطاق الرأمسالية ،يلعب دورا كبريا ،يف تطور
اإلنتاج الرأمسايل ،ولكنه ال حيدد ال جوهر اإلنتاج الرأمسايل وال أساس الربح الرأمسايل ،حىت أنه ال
يضع هذه املسائل على بساط البحث.
وإذا ،فال ميكنه أن يكون قانون الرأمسالية احلالية االقتصادي األساسي.
هلذه األسباب نفسها ،ال ميكن ال لقانون املزامحة وفوضى اإلنتاج ،وال لقانون تطور الرأمسالية
تطورا متفاواتا يف خمتلف البلدان ،أن يكون القانون االقتصادي األساسي للرأمسالية.
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يقولون أن قانون املعدل الوسطي للربح هو القانون االقتصادي األساسي للرأمسالية احلالية .وهذا
خطأ .فالرأمسالية احلالية ،الرأمسالية االحتكارية ،ال ميكن أن تكتفي مبعد الربح الوسطي الذي
مييل ،فوق ذلك ،إىل النقصان بنتيجة ارتفاع الرتكيب العضوي للرأمسال .إن الرأمسالية االحتكارية
احلالية ال تطلب الربح الوسطي بل احلد األقصى من الربح الضروري للوصول إىل إعادة اإلنتاج
من جديد على نطاق أوسع ،بقدر ما ميكن من االنتظام.
إن أكثر القوانني مالءمة ملفهوم قانون الرأمسالية االقتصادي األساسي هو قانون القيمة الزائدة،
قانون نشوء ومنو الربح الرأمسالية .ويف احلق ،إن ذا القانون حيدد ميزات اإلنتاج الرأمسايل
األساسية .ولكن قانون القيمة الزائدة هو قانون من نوع عام جدا ،وال يتناول قضااي املعدل

األقصى من الربح ،الذي نعد ضمانته شرط ا لتطور الرأمسالية االحتكارية .وألجل سد هذا
النقص ،ينبغي جعل قانون القيمة الزائدة قانونا ملموس ا ،وتطويره إىل أمام ،ابالنطباق على
ظروف الرأمسالية االحتكارية ،على أن يؤخذ بعني االعتبار أن الرأمسالية االحتكارية ،ال تبتغي أي
ربح كان ،بل تبتغي على وجه الدقة ،احلد األقصى من الربح .هذا هو القانون االقتصادي
األساسي للرأمسالية احلالية.
إن امليزات الرئيسية لقانون الرأمسالية احلالية االقتصادي األساسي ،ومقتضيات هذا القانون ميكن
أن تصاغ ،تقريبا على الصورة التالية :أتمني احلد األقصى من الربح الرأمسايل عن طريق استثمار
وخراب وإفقار القسم األعظم من سكان بلد معني؛ وعن طريق استعباد وسلب شعوب البلدان
األخرى ،بدأب وإمعان ،وال سيما شعوب البلدان املتأخرة ،وأخريا عن طريق إاثرة احلروب
وإشاعة العسكرية يف االقتصاد الوطين بغية أتمني احلد األقصى من األرابح.
يقولون أن الربح الوسطي ميكن ،يف كل حال ،أن يكون يف الظروف احلاضرة ،كافيا وافيا ألجل
التطور الرأمسايل .هذا خطأ .إن الربح الوسطي هو احلد األدىن للريعية ،وحتت هذا احلد ،يصبح
اإلنتاج الرأمسايل غري ممكن .ولكن من السخف التفكري أبن كبار أرابب األعمال يف الرأمسالية
االحتكارية احلالية ال يطمعون إال بتأمني ربح وسطي من وراء االستيالء على املستعمرات،
واستبعاد الشعوب ،وإاثرة احلروب .كال ،فليس الربح الوسطي هو القوة احملركة للرأمسالية
االحتكارية ،ال وال الربح الزائد الذي ال ميثل ،بصورة عامة ،سوى بعض الزايدة على الربح
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الوسطي ،وإمنا هو ،على وجه الدقة ،احلد األقصى من الربح .إن ضرورة حتقيق احلد األقصى من
األرابح هي ،على وجه الدقة ،ما يدفع الرأمسالية االحتكارية إىل جمازفات كاستعباد املستعمرات
وسائر البلدان املتأخرة واإلمعان يف هنبها ،وكتحويل بلدان مستقلة إىل بلدان اتبعة ،وتنظيم
حروب جديدة هي ابلنسبة لكبار أرابب األعمال يف الرأمسالية احلالية خري «صفقة» متكنهم من
ابتزاز احلد األقصى من األرابح ،وأخريا ،بذل اجلهود لالستيالء على السيطرة االقتصادية العاملية.
ويف مجلة ما لقانون الرأمسالية االقتصادي األساسي من أمهية بعيدة املدى ،ما يلي :إن هذا
القانون ،يف تعريفه جلميع الظاهرات اهلامة يف تطور أسلوب اإلنتاج الرأمسايل ،كمراحل هنوضه
وأزماته ،انتصاراته وهزائمه ،حماسنه وعيوبه ،ـ أي كل عملية تطوره احلافل ابلتناقض ـ إمنا يفسح
اجملال لفهم هذه الظاهرات وتفسريها.
وإليكم مثاالا «يثري االنتباه» بني أمثلة كثرية.
إن اجلميع يعرفون الوقائع املأخوذة من اتريخ الرأمسالية ونشاطها العملي ،تلك الوقائع اليت تدل
على انطالق التكتيك يف ظل الرأمسالية انطالقا جارفا ،حني كان الرأمساليون يبدون كأهنم محلة
لواء التكتيك التقدمي ،كأهنم ثوريون يف تطوير تكنيك اإلنتاج .ولكن اجلميع يعرفون أيض ا وقائع
من نوع آخر تدل على أن تطور التكنيك يصاب بوقفات يف النظام الرأمسايل ،فيسلك
الرأمساليون حينذاك سلوك أنسا رجعيني إزاء التقدم التكنيكي ،وكثريا ما يلجأون إىل العمل
اليدوي.
فكيف ميكن تفسري هذا التناقض الصارخ؟ ال ميكن تفسري ذلك إال ابلقانون االقتصادي
األساسي للرأمسايل احلالية ،أي ضرورة حتقيق احلق األقصى من األرابح .إن الرأمسالية تقف جبانب
التكنيك اجلديد عندما تستشف من ورائه أرابحا أعظم .وهي ضد التكنيك اجلديد ومتيل
لالنتقال إىل العمل اليدوي ،عندما ال تعود تستشف من وراء التكنيك اجلديد أعلى األرابح.
هذا هو األمر فيما يتعلق ابلقانون االقتصادي األساسي للرأمسالية احلالية.
وهل يوجد قانون اقتصادي أساسي لالشرتاكية؟
أجل ،يوجد ،فما هي امليزات األساسية هلذا القانون ،وما هي مقتضياته؟ إن امليزات األساسية
لقانون االشرتاكية االقتصادي األساسي ومقتضيات هذا القانون ،ميكن أن تصاغ على الوجه
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التايل تقريبا :أتمني تلبية احلد األقصى من حاجات كل اجملتمع املادية والثقافية لنامية بغري
انقطاع ،وذلك عن طريق زايدة وإتقان اإلنتاج االشرتاكي بصورة دائمة ،على أساس تكنيك
أرقى.
وابلتايل :بدالا من أتمني احلد األقصى من األرابح ،يؤمن احلد األقصى من حاجات اجملتمع
املادية والثقافية؛ وبدالا من أن يتطور اإلنتاج تطورا تتخلله فرتات من التوقف ـ هنوض فأزمة ،وأزمة
فنهوض ـ ينمو اإلنتاج بغري توقف ،وبدالا من فرتات التوقف الدورية اليت تعرتي التقدم التكنيكي
ويرافقها تدمري يف قوى اجملتمع املنتجة ،جيري إتقان اإلنتاج على أساس تكنيك أرقى.
يقولون أن قانون االشرتاكية االقتصادي األساسي هو قانون تطور االقتصاد الوطين متناسقا

متناسب ا .هذا خطأ إن تطور االقتصاد الوطين املتناسق ،وابلتايل برجمة االقتصاد الوطين اليت هي
االنعكاس الصادق تقريب ا هلذا القانون ،ال ميكنهما أن يعطيا شيئ ا بذاهتما ،إذا كانت األهداف
اليت من أجلها جيري التطوير املربمج لالقتصاد الوطين ،جمهولة ،أو إذا كانت املهمة غري واضحة.
إن قانون تور االقتصاد الوطين املتناسق ال ميكن أن يعطي النتيجة املبتغاة إال يف حالة وجود
مهمة جيري ابمسها هذا التطور .وهذه املهمة ال ميكن أن يعيّنها قانون تطور االقتصاد الوطين
املتناسق ،ومن ابب أوىل ،ال ميكن أن تعيّنها برجمة االقتصاد الوطين .إن هذه املهمة يتضمنها
قانون االشرتاكية اقتصادي األساسي بشكل املقتضيات املعروفة آنفا .ولذلك ،ال يستطيع قانون
تطور االقتصاد الوطين املتناسق أن ميارس مفعوله التام إال إذا استند هذا املفعول إىل قانون
االشرتاكية االقتصادي األساسي.
أما فيما يتعلق بربجمة االقتصاد الوطين فإهنا ال ميكن أن تؤدي على نتائج إجيابية إال مبراعاة
شرطيني اثنني:
أ ـ أن تعكس الربجمة بصورة صحيحة مقتضيات قانون تطور االقتصاد الوطين املتناسق.
ب ـ أن أتخذ بعني االعتبار ،من مجيع النواحي ،مقتضيات قانون االشرتاكية االقتصادي
األساسي.
 8ـ قضااي أخر
32

 1ـ مسألة إكراه غري االقتصادي يف النظام اإلقطاعي.
مما ال شك فيه ،أن اإلكراه غري االقتصادي قد سهم يف توطيد سلطة اإلقطاعيني االقتصادية،
دون أن يشكل ،مع ذلك ،أساس النظام اإلقطاعي؛ فقد كانت امللكية اإلقطاعية لألرض هي
أساس ذلك النظام.
 2ـ مسألة امللكية الشخصية للعائلة الكوخلوزية.
من اخلطأ القول يف مشروع الكتاب ،أن «كل عائلة كوخلوزية هلا حق التمتع الشخصي ببقرة،
وماشية صغرية وطيور» .فمن املعلوم أن البقرة ،واملاشية الصغرية ،والطيور ،اخل ،ليست ،يف
الواقع ،حاجة من حاجات املتع الشخصي للعائلة الكوخلوزية ،بل هي ملكية شخصية للعائلة
الكوخلوزية .لعل عبارة «متتع شخصي» قد أخذت عن منوذج النظام الداخلي للتعاونية الزراعية.
ولكن يوجد هنا خطأ .فإن دستور االحتاد السوفيييت ،الذي صيغ بعناية أكرب ،يقول شيئا آخر،
وهو:
«لكل عائلة كوخلوزية ...احلق يف أن تلك ملك ا خاص ا ،يف األرض املالصقة لبيتها ،موردا
اقتصادايا إضافيا ،ومنزالا للسكن ،وماشية لإلنتاج ،والطيور ،والعتاد الزراعي الصغري».
هذا صحيح طبعا.
وعدا ذلك ،ينبغي القول مبزيد من التفصيل ،إن كل كوخلوزي ميلك ملك ا خاص ا ،من بقرة إىل
عدد كذا من البقر ،حسب الظروف احمللية ،وميلك كذا من األغنام ،واملاعز ،واخلنازير (كذلك
أيضا من ...إىل ،حسب الظروف احمللية) كما ميلك عددا غري حمدود م الطيور (بط ،أوز،
دجاج ،حبش).
إن هلذه التفاصيل أمهية كربى ابلنسبة لرفاقنا يف اخلارج ،الذين يريدون أن يعرفوا ابلضبط ماذا
يبقى للعائلة الكوخلوزية ،مبعىن الكلمة احلقيقي ،كملكية شخصية ،بعد ما مت عندن حتقيق الزراعة
التعاونية.
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 3ـ مسألة بدالت اإلجيار الزراعية اليت كان على الفالحني أن يدفعوها للمالكني العقاريني،
ومسألة النفقات اليت كان يقتضيها شراء األرض.
جاء يف مشروع الكتاب أنه ،بنتيجة أتميم األرض« ،حترر الفالحون من بدالت اإلجيار اليت كانوا
يدفعوهنا للمالكني العقاريني ـ قرابة  055مليون روبل يف السنة» (ولنضف «ذهبا») .من
الضروري التدقيق يف هذا الرقم ،ألن ،فيما يبدو يل ،ال يدل على بدل اإلجيار الذي كان يدفع يف
كل روسيا ،بل يف معظم املقاطعات الروسية .وجيب أن ال يغيب عن البال أن بدالت اإلجيار يف
بعض أطراف روسيا كان تدفع عينا ،وهذا األمر كما هو ظاهر ،جيب أن ال ننسى أن الفالحني
مل يتحرروا فقط من بدالت إجيار األرض ،بل حترروا أيضا من النفقات السنوية اليت كان يضطرهم

إليها شراء األرض .فهل أخذ ذلك بعني االعتبار يف مشروع الكتاب؟ يبدو يل أن ال؛ مع أن
ذلك جيب أن يؤخذ بعني االعتبار.
 4ـ قضية اندماج االحتكارات مع جهاز الدولة.
إن كلمة «اندماج» غري مالئمة هنا ،فهذه الكلمة تعرب بصورة سطحية وصفية عن تقارب
االحتكارات والدولة ،ولكن دون أن تربز املعىن االقتصادي هلذا التقارب .فالقضية هي أ ،هذا
التقارب ال جير إىل جمرد االندماج فحسب ،بل إىل خضوع جهاز الدولة لالحتكارات .فيجب
إذا نبذ كلمة «اندماج» واستبداهلا بعبارة «خضوع جهاز الدولة لالحتكارات».
 0ـ حول استعمال اآلالت يف االحتاد السوفيييت.
جاء يف مشروع الكتاب أن «اآلالت يف االحتاد السوفيييت تستعمل يف مجيع احلاالت اليت توفر
فيها عمالا على اجملتمع» .ليس هذا أبدا ما ينبغي أن يقال .فأوالا ،إن اآلالت يف االحتاد
السوفيييت مل توفر العمل على اجملتمع .واثنيا ،إن اآلالت ال توفر العمل وحسب ،بل تسهل ،يف
الوقت نفسه ،جهد الناس ،األمر الذي يؤدي ،يف ظروفنا ،إىل إقبال العمال على استخدام اآللة
يف عملهم ،بكل طيبة خاطر ،خالف ا ملا هي احلال يف ظروف الرأمسالية.
فينبغي أن يقال أنه ما من مكان تستعمل فيه اآلالت بطيبة خاطر ،كما تستعمل يف االحتاد
السوفيييت ،ألهنا توفر العمل على اجملتمع ،وتسهل جهد اإلنسان .ونظرا إىل أن البطالة ال وجود
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هلا يف االحتاد السوفيييت ،فإن العمال يستعملون اآلالت يف االقتصاد الوطين بكل طيبة خاطر.
 6ـ حول وضع الطبقة العاملة املادي يف البلدان الرأمسالية.
حني يتكلم الناس عن وضع الطبقة العاملة املادي ،يفكرون عادة ابلعمال الذين يشتغلون ،وال
يؤخذ بعني االعتبار الوضع املادي ملا يسمى ابجليش االحتياطي من العاطلني عن العمل .فهل
هي صحيحة هذه الطريقة يف حبث وضع الطبقة العاملة املادي؟ أعتقد أهنا غري صحيحة .إذا
كان العاطلون عن العمل يشكلون جيش ا احتياطي ا ليس ألفراده ما يعيشون منه غري بيع قوة
عملهم ،فهم حتما جزء من الطبقة العاملة ،وإذا فإن وضعهم البائس ال ميكن إال أن يؤثر على
الوضع املادي للعمال الذين يشتغلون .فأعتقد إذا أنه ،عند تعريف وضع الطبقة العاملة املادي
يف األقطار الرأمسالية ،جيب أن يؤخذ بعني االعتبار أيض ا وضع اجليش االحتياطي من املال
العاطلني عن العمل.
 7ـ مسألة الدخل الوطين.
أعتقد أن من الضروري ،إطالقا ،أن يدخل يف مشروع الكتاب فصل جديد عن الدخل الوطين.
 8ـ مسألة الفصل اخلاص من الكتاب عن لينني وستالني خالقي اقتصاد االشرتاكية السياسي.
أعتقد أن الفصل املعنون «مذهب االشرتاكية املاركسي .قيام لينني وستالني خبلق االقتصاد
السياسي لالشرتاكي» ،جيب حذفه .فهو عدمي اجلدوى متاما يف هذا الكتاب ،ألنه ال أييت
بشيء جديد ،وليس فيه سوى تكرار هزيل ملا جاء يف الفصول السابقة أبكثر تفصيالا.
أما فيما يتعلق ابملسائل األخرى ،فليس عندي مالحظات تضاف إىل «اقرتاحات» الرفاق
أوسرتوفيتيانوف ،لينتيف ،شيبيلوف ،غاتوفسكي ،وغريهم.

 5ـ األمهية الدولية لكتاب
ماركسي يف االقتصاد السياسي
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أعتقد أن الرفاق ال أيخذون بعني االعتبار ،بصورة كافية ،ما لكتاب ماركسي يف االقتصاد
السياسي من أمهية بعيدة املدى .فهذا الكتاب ليس ضرورايا لشبيبتنا السوفييتية ،فقط .بل هو
ضروري خصوصا للشيوعيني يف مجيع األقطار ،وملن مييلون إليهم .إن رفاقنا يف اخلارج يريدون أن
يعرفوا كيف فعلنا خللع نري الرأمسالية ،وإلعادة تنظيم اقتصاد البالد بروح االشرتاكية ،ولكسب
صداقة الفالحني ،وكيف توصلنا إىل جعل بالدن غنية وجبارة ،بعدما كانت حىت األمس القريب
معوزة وضعيفة ،إهنم يريدون أن يعرفوا ما هي الكوخلوزات ،وملاذا ال نزال حنتفظ ابإلنتاج
البضاعي ،وابلعملة ،وابلتجارة ،اخل ،رغم جعل وسائل اإلنتاج اجتماعية يف بالدن .إهنم يريدون
أن يعرفوا كل ذلك وغري ذلك من األشياء الكثرية ،ال مبجرد الفضول أبدا ،بل لكي يتعلموا منا،
ويفيدون من جتاربنا يف بالدهم .لذلك فصدور كتاب ماركسي ،جيّد يف االقتصاد السياسي،
ليست له أمهية سياسية داخلية فقط ،بل أمهية عاملية كربى أيضا.
فيلزمنا إذا كتاب ميكن أن يكون الكتاب املالزم للشبيبة الثورية ال يف دخل البالد وحسب ،بل
يف ما وراء حدودها أيضا .وينبغي أن ال يكون كبري احلجم كثريا ،وإال فلن يكون يف وسعه أن
يصبح الكتاب املالزم ،وسيكون من الصعب هضمه واستيعاب ما فيه .ولكنه جيب أن يتضمن
مجيع األشياء األساسية املتعلقة سواء ابنتصار بالدن أم ابقتصاد الرأمسالية ونظام املستعمرات.
لقد اقرتح بعض الرفاق ،أثناء املناقشة ،إضافة عدة فصول جديدة إىل الكتاب ،املؤرخون ـ عن
التاريخ ،ورجال السياسة ـ عن السياسة ،والفالسفة ـ عن الفلسفة ،واالقتصاديون ـ عن االقتصاد.
ولكن ذلك من شأنه أن جيعل الكتاب ذا حجم فائق احلد .وابلطبع؛ ال جيب ن نفعل ذلك .إن
الكتاب يستخدم األسلوب التارخيي إليضاح قضااي االقتصاد السياسي ،على أن ذلك ال يعين
أننا جيب أن جنعل من كتاب االقتصاد السياسي كتاابا يف اتريخ العالقات االقتصادية.
يلزمنا كتاب من  055صفحة ،وح ّده األقصى  ،655ال أكثر .وسيكون الكتاب املالزم يف
مادة االقتصاد السياسي املاركسي ،وهدية ممتازة للشيوعيني الشباب يف مجيع األقطار.
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وفضالا عن ذلك ،نظرا ملستوى التطور املاركسي غري الكايف يف معظم األحزاب الشيوعية يف
البلدان األجنبية ،فإن هذا الكتاب ميكن أن يكون جليل الفائدة أيض ا للمالكات الشيوعية اليت
جتاوزت سن الشباب ،يف هذه البلدان.
 11ـ وسائل حتسني مشروع
كتاب االقتصاد السياسي

لقد سعى بعض الرفاق ،أثناء املناقشة ،ابندفاع زائد ،إىل «هدم» مشروع الكتاب .فقد نددوا
بواضعي املشروع على األخطاء والنواقص اليت رقعوا فيها ،وأكدوا أن املشروع مل ينجح ،هذا غري
منصف .فال ريب أن يف مشروع الكتاب أخطاء ونواقص ،واألخطاء والنواقص توجد دائم ا تقريب ا
يف كل عمل هام .ومهما يكن ،فإن األكثرية الكربى من املشرتكني يف املناقشة قد أقروا ،مع
ذلك ،أن مشروع الكتاب ميكن أن يتخذ أساسا لكتاب املقبل ،وال حيتاج إال إىل بعض
التصحيحات وبعض اإلضافات .ويف احلق ،يكفي أن يقارب بني املشروع وبني كتاب االقتصاد
السياسي املتداولة ،حىت يقرر هنائيا أن املشروع متفوق بشكل حمسوس على الكتب املوجودة.
وهذه مأثرة كربى لواضعي هذا املشروع.

وألجل حتسني املشروع ،أعتقد أنه ينبغي تعيني جلنة غري كثرية العدد ،ال تضم فقط مؤلفي
لكتاب وعددا من أنصار األكثرية الذين اشرتكوا يف املناقشة ،بل تضم كذلك عددا من خصوم
األكثرية الذين وجهوا االنتقاد العنيف إىل مشروع الكتاب.
ومن املستحسن ضم إحصائي جمرب إىل اللجنة ،يدقق األرقام ويدخل يف املشروع إحصاءات
جديدة ،كما يستحسن أيضا ضم حقوقي خبري لتدقيق نصوص الصيغ.
وينبغي أن يعفى أعضاء اللجنة مؤقت ا من كل عمل ،مع تدارك أمرهم من الناحية املادية ،تدارك ا
اتما ،ليستطيعوا االنصراف بكليتهم إىل هذا العمل.
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وفوق ذلك ،ينبغي تعيني جلنة حترير ،من ثالثة أشخاص مثالا ،يعهد إليهم بوضع الكتاب يف
صيغته النهائية .وهو أمر ضروري أيض ا ألجل حتقيق وحدة اإلنشاء اليت يفتقر إليها مشروع
الكتاب ،مع األسف.
إن مهلة تقدمي الكتاب للجنة املركزية ،جاهزا متاما :سنة .أول شباط سنة .1902
ي.ستالني

جواب إىل الرفيق
الكسندر إيليتش نوتكني
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أيها الرفيق نوتكني،
مل أجبك يف احلال ،ألن ألين ال أرى أن األسئلة اليت وضعتها هي أسئلة مستعجلة .السيما
وهناك أسئلة أخرى ذات صفة مستعجلة ،وتستغرق االهتمام طبعا ،وتصرفه عن رسالتك.
وها أين أجيب نقطة فنقطة.
النقطة األوىل:

ردت يف «مالحظايت» الفكرة املعروفة القائلة أبن اجملتمع ليس عاجزا إزاء قوانني العلم ،وأن
الناس ،عندما يعرفون القوانني االقتصادية ،ميكنهم أن يستخدموها ملصلحة اجملتمع .وأنت تذهب
إىل أن هذه الفكرة ال ميكن توسيعها لتشمل أشكال اجملتمع األخرى ،وإهنا ال تصح إال على
االشرتاكية والشيوعية ،وإن الصفة العفوية لسري حركات التطور االقتصادي يف النظام الرأمسايل،
مثالا ،ال تتيح للمجتمع أن يستخدم القوانني االقتصادية ملصلحته.
هذا خطأ .ففي عهد الثورة الربجوازية ،يف فرنسا ،مثالا ،استخدمت الربجوازية ضد اإلقطاعية
القانون املعروف ،قانون التوافق الضروري بني عالقات اإلنتاج وصفة القوى املنتجة ،وقلبت
عالقات اإلنتاج اإلقطاعية ،وخلقت عالقات إنتاج جديدة ،برجوازية ،وطابقت بينها وبني صفة
القوى املنتجة اليت كانت قد تطورت يف أحشاء النظام اإلقطاعي .ومل تضع الربجوازية ذلك
بفضل مواهبها اخلاصة ،بل ألهنا كانت ذات مصلحة حيوية يف األمر .وقد عارض اإلقطاعيون
ذلك ،ال محقا وجهالة ،بل ألهنم كانوا ذوي مصلحة حيوية يف منع تطبيق هذا القانون.
ومثل ذلك جيب أن يقال عن الثورة االشرتاكية يف بالدن .فالطبقة العاملة قد استخدمت قانون
التوافق الضروري بني عالقات اإلنتاج وبني صفحة القوى املنتجة ،وقلبت عالقات اإلنتاج
الربجوازية وخلقت عالقات إنتاج جديدة ،اشرتاكية ،وطابقت بينها وبني صفة القوى املنتجة.
وقد استطاعت أن تفعل ذلك ال بفضل مواهبها اخلاصة ،بل ألهنا كانت ذات مصلحة حيوية يف
األمر .فالربجوازية اليت كانت قوة طليعية يف فجر الثورة الربجوازية ،وحتولت ،بعد ذلك ،إىل قوة
معادية للثورة ،قد قامت جبميع الوسائل تطبيق هذا القانون ـ لقد قاومت بسبب عدم التنظيم وال
ألن الصفة العفوية لسري التطور االقتصادي كانت تدفعها إىل املقاومة ،بل ألهنا كانت ،يف
الدرجة األوىل ،ذات مصلحة حيوية يف عدم تطبيق هذا القانون.
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وابلتايل:
 1ـ إن استخدام سري حركات التطور االقتصادي ،والقوانني االقتصادية ملصلحة اجملتمع جيري،
إىل ح ّد ما ،ال يف النظام االشرتاكي والشيوعي فقط ،بل يف ظل األنظمة األخرى أيضا.
 2ـ إن استخدام القوانني االقتصادية يف جمتمع طبقي أمر له دائما ،ويف كل مكان ،بواعث
طبقية ،وحامل لواء استخدام القوانني االقتصادية ملصلحة اجملتمع ،هو دائما ويف كل مكان،
الطبقة الطليعية ،يف حني أن الطبقات الصائرة إىل الزوال تعارض ذلك.
فالفرق ،هنا ،بني الربوليتاراي ،من جهة ،وبني الطبقات األخرى اليت قامت قدميا ،عرب التاريخ،
ابنقالابت يف عالقات اإلنتاج من جهة أخرى ،هو أن مصاحل طبقة الربوليتاراي متتزج مبصاحل
أكثرية اجملتمع الكربى ،ألن ثورة الربوليتاراي ليس معناها القضاء على هذا الشكل من استثمار أو
ذاك ،بل القضاء على كل استثمار ،يف حني أن ثورات الطبقات األخرى اليت كانت تقضي فقط
على هذا الشكل من االستثمار أو ذاك ،مل تكن تذهب إىل أبعد من مصاحلها الطبقية الضيقة
اليت كانت على تناقض مع مصاحل أكثرية اجملتمع.
وتتحدث «املالحظات» عن البواعث الطبقية اليت تؤدي إىل استخدام القوانني االقتصادية
ملصلحة اجملتمع .فقد جاء فيها« :خالفا لقوانني الطبيعة ،حيث جيري اكتشاف وتطبيق قانون
جديد ،بدون عائق تقريبا ،جند يف امليدان االقتصادي أن اكتشاف وتطبيق قانون جديد ينال من
مصاحل قوى اجملتمع الصائرة إىل الزوال يالقيان أعنف مقاومة من هذه القوى» .ولكنك مل تعر
هذا املقطع أي انتباه.
النقطة الثانية:

وأنت تذهب إىل أن التوافق التام بني عالقات اإلنتاج وبني صفة القوى املنتجة ،ال ميكن حتقيقه
إال يف ظل االشرتاكية والشيوعية ،وإىل أن األنظمة األخرى ال ميكن أن حيقق يف ظلها سوى
توافق غري كامل.
هذا خطأ .ففي الزمن الذي تال الثورة الربجوازية ،ملا حطمت الربجوازية عالقات اإلنتاج
اإلقطاعية وأقامت عالقات إنتاج برجوازية ،جاءت ،بال ريب ،مراحل كانت فيها عالقات

40

اإلنتاج الربجوازية متوافقة متاما مع صفة القوى املنتجة .ولوال ذلك ،ملا استطاعت الرأمسالية ن
تتطور مبثل تلك السرعة بعد الثورة الربجوازية.
مث إنه ال ميكن أخذ كلميت «التوافق التام» مبعنامها املطلق .وال ميكن تفسريمها مبعىن أن عالقات
اإلنتاج ،يف النظام االشرتاكي ال تسجل أي أتخر عن منو القوى املنتجة .إن القوى املنتجة هي
أكثر قوى اإلنتاج حركة ،وأشدها ثورية .وهي ،وال ريب ،تسبق عالقات اإلنتاج يف النظام
االشرتاكي أيض ا .فعالقات اإلنتاج ال تتوافق مع صفة القوى املنتجة إال بعد مضي ردح من
الزمن.
وإذا ،كيف جيب فهم كلميت «التوافق التام»؟ جيب فهمهما مبعىن أن األمور ،يف النظام
االشرتاكي ،بصورة عامة ،ال تقضي إىل نزاع بني عالقات اإلنتاج و القوى املنتجة ،وأن لدى
اجملتمع إمكان أتمني التوافق ،يف الوقت املناسب ،بني عالقات اإلنتاج املتأخرة وبني صفة القوى
املنتجة .ولدى اجملتمع االشرتاكي إمكان القيام بذلك ،إذ ليس يف داخله طبقات صائرة إىل
الزوال ميكن أن تنظم املقاومة .وال ريب أنه ،ستوجد يف النظام االشرتاكي أيضا قوى مجود
متأخرة ،ال تفهم ضرورة تعديل عالقات اإلنتاج ،ولكن سيكون من السهل طبع ا التغلب عليها،
دون دفع األمور إىل درجة النزاع.
النقطة الثالثة:

يستدل من مالحظاتك أنك تعترب وسائل اإلنتاج ،ويف الدرجة األوىل ،أدوات اإلنتاج املصنوعة
يف مؤسساتنا املؤممة ،على أهنا بضاعة.
فهل ميكن اعتبار وسائل اإلنتاج يف النظام االشرتاكي ،على أهنا بضاعة؟ يف رأيي إن ذلك ال
ميكن بوجه من الوجوه.
إن البضاعة هي حمصول اإلنتاج ،يباع لكل مش ٍرت؛ وعند البيع يفقد صاحب البضاعة حقه يف
امللكية ،يف حني يصبح الشاري هو صاحب البضاعة؛ ويستطيع أن يبيعها وأن يرهنها ،وأن
يرتكها للتلف .فهل ينطبق هذا التعريف على وسائل اإلنتاج؟ من الواضح أنه ينطبق عليها.
فأوالا ،إن وسائل اإلنتاج ال «تباع» لكل مشرت ،إهنا ال «تباع» حىت للكوخلوزات؛ فهي توزع
فقط من قبل الدولة بني مؤسساهتا .واثنيا ،إن صاحب وسائل اإلنتاج ،أي الدولة ،حني يسلم
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هذه الوسائل إىل هذه املؤسسة و تلك ال يفقد أبدا حق ملكيتها ،بل ابلعكس ،حيتفظ هبذا
احلق اتم ا غري منقوص .واثلث ا ،إن مديري املؤسسات الذين تلقوا وسائل اإلنتاج من الدولة ،ال
يصبحون ،مالكني هلا ،بل ،ابلعكس ،يصبحون وكالء الدولة السوفييتية على استخدام وسائل
اإلنتاج ،طبقا للربامج اليت حتددها الدولة.
وهكذا نرى أن وسائل اإلنتاج ،يف ظل نظامنا ،ال ميكن أبية حال أن تصنف يف صنف البضائع.
فلماذا جيري الكالم إذا عن قيمة وسائل اإلنتاج ،وعن تكاليفها وعن سعر بيعها ،اخل؟
ذلك لسببني:
أوالا ،إن ذلك ضروري ألجل احلساب ،ألجل تنظيم احلساابت ،ومعرفة ما إذا كانت املؤسسة

راحبة أم يف عجز ،وألجل تدقيق املؤسسات ومراقبتها .ولكن ليست هذه سوى اجلهة الشكلية
من املسألة.
اثنيا ،إن ذلك ضروري ،لكي نستطيع ،من أجل مصلحة التجارة اخلارجية ،أن نبيع وسائل
اإلنتاج للدول األجنبية .وهنا ،يف ميدان التجارة اخلارجية ،ويف هذا امليدان فقط ،تعد وسائل
إنتاجنا بضاعة ابلفعل ،وتباع ابلفعل (بدون قوسني).
وهكذا ،ففي ميدان التجارة اخلارجية ،حتتفظ وسائل اإلنتاج املصنوعة يف مؤسساتنا خبصائص
البضاعة ،سواء يف األساس أم يف الشكل ،يف حني أن وسائل اإلنتاج ،يف املبادالت االقتصادية
يف داخل البالد ،تفقد خصائص البضائع ،وتكف عن كوهنا بضائع ،وخترج من دائرة مفعول
قانون القيمة ،وال حتتفظ من البضائع إال ابملظهر اخلارجي (احلساابت،اخل ).فكيف نفسر هذه
اخلاصة؟
ذلك ن التطور االقتصادي ،يف ظروفنا االشرتاكية ،ال جيري عن طريق انقالابت ،بل عن طريق
التعديالت التدرجيية .إذ أن القدمي ال يلغى إلغاء ،بل تبدل طبيعته فيطابق اجلديد ،دون أن
حيتفظ بشكله فقط؛ أما اجلديد فإنه ،من جهته ،ال ميحو القدمي حموا ،بل يتبطنه ،ويبدل طبيعته،
ووظائفه ،وال حيطم شكله ،بل يستخدمه ،لتطوير اجلديد .هكذا هو احلال ال فيما يتعلق
ابلبضائع فقط ،بل فيما يتعلق أيضا ابلعملة يف مبادالتنا االقتصادية ،وكذلك هو األمر فيما
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يتعلق ابلبنوك اليت ،مع فقدها وظائفها القدمية واختاذها وظائف جديدة ،حتتفظ بشكلها القدمي
الذي يستخدمه النظام االشرتاكي.
فإذا واجهن املسألة من الناحية الشكلية ،من نحية حركة التطور اليت جتري يف ظواهر احلوادث،
نصل إىل هذا االستنتاج اخلاطئ ،وهو أن مفهومات الرأمسالية ال تزال ،فيما يزعم ،ذات قوة يف
اقتصادن .ولكن إذا حللنا املسألة من الناحية املاركسية اليت متيز متييزا دقيقا بني حمتوى حركة
التطور االقتصادي وبني شكلها ،بني عمليات التطور العميقة وبني الظاهرات السطحية ـ ال
ميكن أن نصل إال إىل هذا االستنتاج ،الوحيد الصحيح :ذلك أنه قد بقي عندن ،بصورة رئيسية،
الشكل والوجه اخلارجي للمفهومات القدمية للرأمسالية ،أما من حيث اجلوهر ،فهذه املفهومات
قد تغريت تغريا جذرايا ،وفق ا لضرورات تطور االقتصاد الوطين ،االقتصاد االشرتاكي.
النقطة الرابعة:

وأنت تذهب إىل أن قانون القيمة حيدث أتثريا ضابطا فيما يتعلق أبسعار «وسائل اإلنتاج» اليت
تنتجها الزراعة ،وتسلم إىل الدولة أبشعار كلفتها .وبقولك هذا تعين «وسائل اإلنتاج» كاملواد
األولية ،كالقطن ،مثالا .وكان بوسعك أن تضيف الكتان والصوف وغري ذلك من املواد األولية
الزراعية.
وتنبغي اإلشارة ،قبل كل شيء ،يف هذه املناسبة ،إىل أن الزراعة ال تنتج «وسائل اإلنتاج» بل
إحدى وسائل اإلنتاج ،وهي املواد األولية .فال ينبغي اللعب على كلمات «وسائل اإلنتاج».
وحني يتكلم املاركسيون عن إنتاج وسائل اإلنتاج ،يقصدون ،قبل كل شيء ،إنتاج أدوات
اإلنتاج ،وهي ما يسميها ماركس «وسائل العمل اآللية ،اليت ميكن أن يدعى جمموعها ابهليكل
العظمي واجلهاز العضلي لإلنتاج» ،مما يشكل «العالقات الفارقة املميزة لعصر معني من عصور
اإلنتاج االجتماعي».
إن وضع قسم من وسائل اإلنتاج (املواد األولية) ووسائل اإلنتاج مبا فيها أدوات اإلنتاج ،على
صعيد واحد ،معناه ارتكاب خطيئة ضد املاركسية ،ألن املاركسية تعترب دور أدوات اإلنتاج هو
الدور الفاصل ابلنسبة جلميع وسائل اإلنتاج األخرى .فكل يعلم أن املواد األولية بذاهتا ال
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تستطيع أن تنتج أدوات إنتاج ،وإن كن بعض أنواع املواد األولية ضرورايا لصنع أدوات اإلنتاج ،يف
أن أية مادة أولية ال ميكن إنتاجها بدون أدوات اإلنتاج.
ولنتابع .هل التأثري الذي ميارسه قانون القيمة على سعر املواد األولية املنتجة يف الزراعة هو أتثري
ضابط ،كما تؤكد ،أيها الرفيق نوتكني؟ لقد كان يكون أتثريا ضابطا لو كانت «حرية» حركة
أسعار املواد األولية الزراعية موجودة عندن ،لو كان قانون املزامحة وفوضى اإلنتاج ساري املفعول
عندن ،لو مل يكن عندن اقتصاد مربمج ،لو مل يكن إنتاج املواد األولية منظم ا على أساس برنمج.
ولكن نظرا إىل أن مجيع «أدوات الشرط» هذه ال وجود هلا يف نظام اقتصادن الوطين ،فتأثري
قانون القيمة على أسعار املواد األولية الزراعية ال ميكن ،بوجه من الوجوه ،أن يكون أتثريا

ضابط ا .فأوالا ،إن أسعار املواد األولية الزراعية عندن ،أسعار اثبتة ومقررة بربنمج ،وليست أسعارا
«حرة» .واثني ا ،إن حجم املواد األولية الزراعية ليس مقررا بصورة عفوية ،وال بفعل عناصر طارئة،
بل بربنمج ،واثلثا ،إن أدوات اإلنتاج الضرورية إلنتاج املواد األولية الزراعية ،ليست حمصورة يف
أيدي أفراد ،أو كتل من أفراد ،بل يف أيدي الدولة .فماذا يبقى ،بعد هذا ،من الدور الضابط
الذي يلعبه قانون القيمة؟ إننا نرى أن قانون القيمة نفسه إمنا يضبطه ما أشري إليه آنف ا من
الوقائع املالزمة لإلنتاج االشرتاكي.
وابلنتيجة ،ال ميكن أن ننفي أن قانون القيمة يؤثر على تكوين أسعار املواد األولية الزراعية ،وأنه
عنصر من عناصر هذا التكوين .ومن ابب أوىل ،ال جيب أن ننفي أن هذا التأثري ليس وال ميكن
أن يكون أتثريا ضابط ا.
النقطة اخلامسة:

عند الكالم عن ريعية االقتصاد الوطين ،االقتصاد االشرتاكي ،اعرتضت يف «مالحظايت» على
بعض الرفاق الذين يذهبون على أن اقتصادن الوطين املربمج يقتل ،على زعمهم ،نفس مبدأ
الريعية يف االقتصاد ،ألنه ال مينح املؤسسات ذات الريع أفضلية بينة ،ويقبل إىل جانبها مؤسسات
ليست بذات ريع .لقد جاء يف «مالحظايت» أن ريعية خمتلف مؤسسات وفروع اإلنتاج ،ال
ميكن ،بشكل من األشكال ،أن تقاس ابلريعية العالية اليت يعطينا إايها اإلنتاج االشرتاكي الذي
يقينا أزمات فيض اإلنتاج ويكفل لنا زايدة يف اإلنتاج ال انقطاع هلا.
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ولكن خيطئ من يستنتج من ذلك أن ريعية خمتلف مؤسسات وفروع اإلنتاج ليست هلا قيمة
خاصة ،وال تستحق االهتمام اجلدي .طبع ا ،هذا غري صحيح .إن ريعية خمتلف مؤسسات وفروع
اإلنتاج ذات أمهية كربى لتطور إنتاجنا .وجيب أن نؤخذ بعني االعتبار عند وضع برامج البناء،
كما عند وضع برامج اإلنتاج .إهنا ألف ايء نشاطنا االقتصادي يف مرحلة التطور احلايل.
النقطة السادسة:

ليس يدري املرء على التمام كيف ينبغي له أن يفهم ما تقوله بصدد الرأمسالية« :اإلنتاج املوسع
حتت مظهر مشوه بصورة حمسوسة» .إن هذه اإلنتاجات ،اليت تسميها ،فوق ذلك إنتاجات
موسعة ،ال وجود هلا يف عامل الواقع.
من الواضح أنه ،بعدما انشطرت السوق العاملية ،وبعدما أخذت تتقلص دائرة استخدام قوى
األقطار الرأمسالية الرئيسية (الوالايت املتحدة ،انكلرتا ،فرنسا) يف املوارد العاملية ،ال بد ،مع ذلك،
أن تستمر الصفة الدورية لتطور الرأمسالية ـ منو اإلنتاج واخنفاضه .على أن منو اإلنتاج يف هذه
األقطار سيجري على أساس ضيق ألن حجم اإلنتاج سيتناقص يف هذه األقطار.
النقطة السابعة:

إن األزمة العامة للنظام الرأمسايل العاملي قد بلدت يف حقبة احلرب العاملية األوىل ،والسيما من
جراء انفصال االحتاد السوفيييت عن النظام الرأمسايل .فكانت املرحلة األوىل من األزمة العامة .ويف
حقبة احلرب العاملية الثانية ،تطورت مرحلة اثنية من األزمة العامة ،خصوصا بعدما انفصلت

بلدان الدميقراطية الشعبية يف أورواب وآسيا عن النظام الرأمسايل .فاألزمة األوىل ،يف زمن احلرب
العاملية األوىل ،واألزمة الثانية ،يف زمن احلرب العاملية الثانية ،ال جيب اعتبارمها أزمتني مستقلتني
الواحدة عن األخرى ،ومتمايزتني ومنفصلتني الواحدة عن األخرى ،بل جيب اعتبارمها مرحلتني
من مراحل تطور األزمة العامة للنظام الرأمسايل العاملي.
وهل هذه األزمة العامة للرأمسالية العاملية ،أزمة سياسية فقط ،أم اقتصادية فقط .ال هذه وال
تلك .إهنا أزمة عامة ،أي أزمة كلية للنظام الرأمسايل العاملي ،تشمل االقتصاد والسياسة على
السواء.
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ومن املفهوم أن أساس هذه األزمة هو ،من جهة ،تفسخ النظام االقتصادي الرأمسايل العاملي
تفسخ ا مطرد السرعة على الدوام ،ومن جهة أخرى ،تعاظم القوة االقتصادية للبلدان اليت
انفصلت عن الرأمسالية :االحتاد السوفيييت ،والصني ،وسائر بلدان الدميقراطية الشعبية.
 21نيسان 1902
ي.ستالني

حول أخطاء الرفيق ل.ايروشينكو

وجه مؤخرا إىل أعضاء املكتب السياسي للجنة املركزية للحزب الشيوعي
إن الرفيق ايروشينكو قد ّ
(البلشفي) يف االحتاد السوفيييت رسالة مؤرخة يف  25آذار من هذه السنة ،تتناول عددا من
القضااي االقتصادية اليت عوجلت ،يف تشرين الثاين ،يف املناقشة املعروفة .ويشكو صاحب هذه
الرسالة من أن الواثئق الرئيسية اليت تلخص املناقشة وكذلك «مالحظات» الرفيق ستالني «ال
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تقيم أي وزن لوجهة نظر» الرفيق ايروشينكو .وابإلضافة إىل ذلك ،يقرتح الرفيق ايروشينكو ،يف
رسالته ،أن يؤذن له أبن يكتب كتاابا يف «االقتصاد السياسي لالشرتاكية» خالل سنة أو مثانية
عشر شهرا ،وأن يضم إليه هلذا الغرض ،مساعدان إثنان.
وأعتقد أن من الواجب النظر ،من حيث األساس ،يف شكاايت الرفيق ايروشينكو كما يف
اقرتاحه.
ولنبدأ ابلشكاايت.
فما هي «وجهة نظر» الرفيق ايروشينكو اليت مل يقم هلا أي وزن يف الواثئق املتقدم ذكرها؟
ـ1ـ

خطأ الريق ل.ايروشينكو الرئيسي
إذا أردن أن نصف بكلمتني وجهة نظر الرفيق ايروشينكو ،فيجب القول أهنا ليست ماركسية،
وأهنا ،ابلتايل ،على خطأ عميق.
إن خطأ الرفيق ايروشينكو الرئيسي هو أنه يبتعد عن املاركسية فيما يتعلق بدور القوى املنتجة
وعالقات اإلنتاج يف تطور اجملتمع ،وأنه يبلغ ،إىل أقصى حد ،يف تقدير دور القوى املنتجة،
ويقلل إىل أقصى حد ،من تقدير دور عالقات اإلنتاج ،حىت ينتهي إىل القول أبن عالقات
اإلنتاج يف ظل االشرتاكية هي جزء من القوى املنتجة.
ويوافق الرفيق ايروشينكو على التسليم أبن عالقات اإلنتاج تلعب بعض الدور عند وجود
«تناقضات طبقية تناحرية» ابعتبار أن عالقات اإلنتاج ،يف هذه الظروف« ،تعاكس تطور القوى
حيوله الرفيق ايروشينكو إىل دور سليب ،إىل دور عنصر يعرقل تطور
املنتجة» ،ولكن هذا الدورّ ،
القوى املنتجة ،ويشل هذا التطور .فعالقات اإلنتاج ،يف نظر الرفيق ايروشينكو ،ليست هلا
وظائف إجيابية.
أما يف النظام االشرتاكي الذي زالت منه «التناقضات الطبقية التناحرية» وعالقات اإلنتاج فيه
«مل تعد تعاكس تطور القوى املنتجة» ،فإن الرفيق ايروشينكو يرى أن عالقات اإلنتاج ليس هلا
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هنا أي دور مستقل ،مهما كان؛ فعالقات اإلنتاج تكف عن أن تكون عنصرا هاما من عناصر
التطور ،وتتالشى يف القوى املنتجة ،كما يتالشى اجلزء يف الكل .يقول الرفيق ايروشينكو «إن
عالقات اإلنتاج بني الناس يف النظام االشرتاكي هي جزء من تنظيم القوى املنتجة ،بوصفها
وسيلة هلذا التنظيم ،بوصفها عنصرا منه»( .راجع رسالة الرفيق ايروشينكو إىل املكتب السياسي
للجنة املركزية).
فما هي إذن ،يف هذه احلال ،املهمة الرئيسية القتصاد االشرتاكية السياسي؟ جييب الرفيق
ايرشينكو« :إن القضية الرئيسية القتصاد االشرتاكية السياسي ليست إذا دراسة عالقات اإلنتاج
بني الناس يف اجملتمع االشرتاكي ،بل وضع وتطوير نظرية علمية لتنظيم القوى املنتجة يف اإلنتاج
االجتماعي ،نظرية لربجمة تطور االقتصاد الوطين» (راجع خطاب الرفيق ايروشينكو يف اجتماع
املناقشة الواسع).
هذا ،يف األساس ،هو السبب يف أن الرفيق ايروشينكو ال يهتم بقضااي اقتصادية يف النظام
االشرتاكية ،كوجود أشكال خمتلفة للملكية يف اقتصادن ،وكتداول البضائع ،وقانون القيمة ،اخل،
ألنه يرى أهنا قضااي اثنوية ،ليس من شأهنا أن تثري سوى جمادالت كالمية جامدة .فهو يعلن
بصريح العبارة أن «اجملادالت حول هذه أو تلك من مفهومات اقتصاد االشرتاكية السياسي ـ
كالقيمة ،والبضاعة ،والعملة ،والتسليف ،اخل ،ـ هذه اجملادالت اليت ترتدي عندن يف الغالب
طابعا كالميا جامدا ،يستعاض عنها ،يف اقتصاده السياسي لالشرتاكية «ابعتبارات سليمة حول
تنظيم عقلي للقوى املنتجة يف اإلنتاج االجتماعي ،وحول صوغ مبادئ علمية ستكون أساس
هذا التنظيم»( .راجع خطاب ايروشينكو يف فرع اجتماع املناقشة الواسع).
هاكم إذا اقتصادا سياسيا بدون قضااي اقتصادية.
إن الرفيق ايروشينكو يعتقد أنه يكفي أن يكون هناك «تنظيم عقلي للقوى املنتجة» لكي يتم
االنتقال من االشرتاكية على الشيوعية بدون صعوابت كبرية .إنه يرى أن ذلك يكفي متام ا
لالنتقال إىل الشيوعية .فيعلن بصريح العبارة أن «النضال يف النظام االشرتاكي ،ألجل بناء
اجملتمع الشيوعي ،يقتصر ،بصورة أساسية ،على النضال يف سبيل تنظيم القوى املنتجة تنظيما
سديدا ،واستخدامها يف اإلنتاج االجتماعي استخدام ا عقلي ا ََ» (راجع اخلطاب يف اجتماع
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املناقشة الواسع) .إن الرفيق ايروشينكو يعلن بلهجة الظفر أن «الشيوعية هي أعلى شكل لتنظيم
القوى املنتجة يف اإلنتاج االجتماعي تنظيم ا علمي ا».
وهكذا ،فالنظام الشيوعي ليس يف اجلوهر سوى «تنظيم عقلي للقوى املنتجة».
من كل ذلك يستنتج الرفيق ايروشينكو أنه ال ميكن أن يوجد اقتصاد سياسي مشرتك جلميع
األنظمة االجتماعية؛ وأنه جيب أن يوجد اقتصادان سياسيان :أحدمها لألنظمة االجتماعية
السابقة لالشرتاكية ،وهدفه درس عالقات اإلنتاج بني الناس؛ واآلخر للنظام االشرتاكي ،وهدفه
ال ينبغي أن يكون درس عالقات اإلنتاج ،أي العالقات االقتصادية ،بل درس قضااي التنظيم
العقلي للقوى املنتجة.
تلك هي وجهة نظر الرفيق ايروشينكو.
فماذا ميكن أن يقال يف وجهة النظر هذه؟
من اخلطأ ،أوالا ،القول أبن دور عالقات اإلنتاج يف اتريخ اجملتمع يقتصر على كونه عائقا يشكل
تطور القوى املنتجة .فحني يقول املاركسيون أن عالقات اإلنتاج تلعب دور عائق ،ال يقصدون
مجيع عالقات اإلنتاج  ،بل عالقات اإلنتاج القدمية فقط ،اليت مل تعد تتوافق مع منو القوى
املنتجة ،وابلتايل ،تعرقل تطورها .ولكن هناك ،ما عدا عالقات اإلنتاج القدمية ،عالقات إنتاج
جديدة ،كما هو معلوم ،حتل حمل القدمية ،فهل ميكن القول أن دور عالقات اإلنتاج اجلديدة
يقتصر على دور عائق للقوى املنتجة؟ كال ،ال ميكن .فعالقات اإلنتاج اجلديدة هي ،ابلعكس،
القوى الرئيسية واحلامسة اليت تقرر ،مبعىن الكلمة احلقيقي ،تطور القوى املنتجة املستمر ،بل
تطورها القوي أيضا ،وبدون عالقات اإلنتاج اجلديدة ،يقضى على القوى املنتجة ابجلمود ،كما
هي احلال اآلن يف البلدان الرأمسالية.
ما من أحد يستطيع أن ينكر التطور املدهش الذي عرفته القوى املنتجة يف صناعتنا السوفييتية
أثناء برامج السنوات اخلمس .ولكن هذا التطور ما كان ليحدث ،لو أننا ،يف أكتوبر  ،1917مل
نبدل عالقات اإلنتاج القدمية ،الرأمسالية ،بعالقات إنتاج جديدة ،اشرتاكية .فلوال هذا االنقالب
يف عالقات اإلنتاج ،لوال هذا االنقالب يف العالقات االقتصادية يف بالدن ،لكانت القوى
املنتجة عندن يف حالة من اجلمود كحالتها يف البلدان الرأمسالية يف الوقت احلاضر.
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وما من أحد يستطيع أن ينكر التطور املدهش الذي عرفته القوى املنتجة يف زراعتنا منذ  25إىل
 20سنة .ولكن هذا التطور ما كان ليحدث ،لو أننا ،يف مرحلة  ،1935مل نبدل عالقات
اإلنتاج القدمية ،الرأمسالية ،بعالقات جديدة ،تعاونية ،يف األرايف .فلوال هذا االنقالب يف
اإلنتاج ،لكانت القوى املنتجة يف زراعتنا يف حالة من اجلمود كحالتها اليوم يف البلدان الرأمسالية.
ويف احلق ،إن عالقات اإلنتاج اجلديدة ال تستطيع أن تبقى وال تبقى جديدة إىل األبد؛ فهي
تشيخ ،وتصبح على تناقض مع تطور القوى املنتجة الالحق ،وتفقد شيئ ا فشيئ ا دورها كمحرك
رئيسي للقوى املنتجة وتصبح عائقا هلا .وعندئذ تظهر ،مكان عالقات البالية هذه ،عالقات
إنتاج جديدة تلعب دور احملرك الرئيسي لتطور القوى املنتجة الالحق.
إن هذه امليزة لتطور عالقات اإلنتاج ،اليت تنتقل من دور عائق للقوى املنتجة إىل دور حمرك
رئيسي يدفع هذه القوى إىل األمام ،مث من دور حمرك رئيسي إىل دور عائق للقوى املنتجة ،تؤلف
أحد العناصر األساسية للدايلكتيكية املادية املاركسية .ذلك ما يعرفه اليوم مجيع املاركسيني
املبتدئني .وذلك ،فيما يبدو ،ما جيهله الرفيق ايروشينكو.
مث أنه من اخلطأ القول أن الدور املستقل لعالقات اإلنتاج ،أي العالقات االقتصادية ،يزول يف
النظام االشرتاكي ،وإن عالقات اإلنتاج تتالشى يف القوى املنتجة ،وأن اإلنتاج االجتماعي ،يف
النظام االشرتاكي ،يقتصر على تنظيم القوى املنتجة .إن املاركسية تعترب اإلنتاج االجتماعي كالا
واحدا ذات مظهرين ال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر :قوى اجملتمع املنتجة (العالقات بني
اجملتمع وقوى الطبيعة اليت يناضل اجملتمع ضدها لكي يؤمن لنفسه اخلريات املادية الضرورية له)
وعالقات اإلنتاج (عالقات الناس فيما بينهم يف سري عملية اإلنتاج) .إهنما مظهران خمتلفان من
مظاهر اإلنتاج االجتماعي ،وإن كان مرتبطني فيما بينهما ارتباطا وثيق العرى .ومبا أمها يؤلفان
مظهرين خمتلفني لإلنتاج االجتماعي ،فهما يستطيعان أن ميارسا أتثريا متبادالا .فالتأكيد أبن أحد
هذين املظهرين ميكن أن يتالشى يف اآلخر ويصبح جزءا منه ال يتجزأ ،معناه ارتكاب أفدح
خطيئة ضد املاركسية.
يقول ماركس:
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«يف اإلنتاج ،ال يؤثر الناس يف الطبيعة فقط ،بل يؤثر بعضهم يف بعض أيضا .فهم ال يستطيعون
اإلنتاج إال ابلتعاون فيما بينهم ،على شكل م عني ،وبتبادل نشاطهم .وألجل أن ينتجوا،
يدخلون بعضهم مع بعض يف صاالت وعالقات معينة ،وال يتم أتثريهم يف الطبيعة ،أي ال يتم
اإلنتاج ،إال يف حدود هذه الصالت والعالقات االجتماعية»( .ك.ماركس ،العمل ابألجرة
والرأمسال ومعه األجور واألسعار واألرابح).
ينتج عن ذلك أن لإلنتاج االجتماعي مظهرين مرتبطني الواحد ابآلخر ارتباط ا ال تنفصم عراه،
لكنهما ،رغم ذلك ،يعربان عن مفهومني لعالقات خمتلفة :عالقات الناس ابلطبيعة (القوى
املنتجة) وعالقات الناس فيما بينهم يف سري عملية اإلنتاج (عالقات اإلنتاج).
إن وجود هذين املظهرين مع ا يف اإلنتاج يعطين ا وحده اإلنتاج االجتماعي ،سواء يف النظام
االشرتاكي ،أم يف غريه من األنظمة االجتماعية.
ويبدو أن الرفيق ايروشينكو ليس موافقا مع ماركس متاما .وهو يرى أن فكرة ماركس هذه غري
قابلة التطبيق يف النظام االشرتاكي .وهلذا السبب متاما ،جيعل مهمة اقتصاد االشرتاكية السياسي
مقصورة على التنظيم العقلي للقوى املنتجة ،ضارابا عرض احلائط بعالقات اإلنتاج ،أي
ابلعالقات االقتصادية ،وعازالا هذه العالقات عن القوى املنتجة.
والنتيجة هي أن الرفيق ايروشينكو يقرتح علينا ،بدالا من اقتصاد سياسي ماركسي ،شيئا آخر من
نوع «العلم العام للتنظيم» لبوغدانوف.
وهكذا ،نرى أن الرفيق ايروشينكو الذي ميضي من هذه الفكرة الصحيحة القائلة أبن القوى
املنتجة هي أشد قوى اإلنتاج حركة وأكثرها ثورية ،يعود فيدفع هبذه الفكرة إىل احملال ،وينتهي إىل
إنكار دور عالقات اإلنتاج ،دور العالقات االقتصادية ،يف النظام االشرتاكي؛ وبدالا من إنتاج
اجتماعي مبعىن الكلمة التام ،يقرتح علينا تكنولوجية إنتاج هزيلة وحيدة اجلانب ،أي شيئ ا من
نوع «تكنيك التنظيم االجتماعي» لبوخارين.
يقول ماركس:
«إن الناس ،أثناء اإلنتاج االجتماعي ملعيشتهم( ،أي أثناء إنتاج اخلريات املادية الضرورية حلياهتم ـ
ي.ستالني) ،يدخلون يف عالقات معينة ،ضرورية ،مستقلة عن إرادهتم ،عالقات إنتاج تتوافق مع
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درجة معينة من تطور قواهم املنتجة املادية .وجمموع عالقات اإلنتاج هذه يؤلف البنيان
االقتصادي للمجتمع ،واألساس امللموس الذي يقوم عليه بناء فوقي حقوقي وسياسي ،والذي
تتوافق معه أشكال معينة من الوعي االجتماعي» (راجع كتاب مسامهة يف انتقاد االقتصاد
السياسي ،املقدمة).
وبكلمة أخرى ،إن كل نظام اجتماعي ،مبا يف ذلك اجملتمع االشرتاكي ،له أساسه االقتصادي،
املؤلف من جمموع عالقات اإلنتاج بني الناس .وهنا يطرح السؤال التايل :ما هو األساس
االقتصادي للنظام االشرتاكي ،يف نظر الرفيق ايروشينكو؟ إن الرفيق ايروشينكو ،كما هو معرفو،
قد ص ّفى عالقات اإلنتاج يف ظل االشرتاكية ،من حيث هي ميدان مستقل تقريبا ،وأدخل القليل

الذي تب ّقى منها يف تنظم القوى املنتجة .ويتساءل املرء :ترى هل للنظام اشرتاكي أساسه
االقتصادي؟ من البديهي أن ،نظرا لزوال عالقات اإلنتاج ،يف ظل االشرتاكية ،بوصفها قوة
مستقلة إىل حد ما ،فإن النظام االشرتاكي يظل بدون أساس اقتصادي خاص به.
فهاكم إذا نظاما اشرتاكيا ليس له أساسه االقتصادي .أليس ذلك أمرا ََ مضحكا؟...
وهل ميكن أن يوجد نظام اجتماعي ليس له أساسه االقتصادي؟ إن الرفيق ايروشينكو يرى ،فيما
يبدو ،أن ذلك ممكن .أما املاركسية ،من جهتها ،فإهنا ترى أن مثل هذه األنظمة االجتماعية ال
وجود هلا.
ومن اخلطأ ،أخريا ،القول إن الشيوعية هي التنظيم العقلي للقوى املنتجة؛ وأن النظام الشيوعي
يقتصر ،بصورة أساسية ،على التنظيم العقلي للقوى املنتجة؛ وأنه يكفي القيام بتنظيم القوى
املنتجة بصورة عقلية ،لالنتقال إىل الشيوعية بدون صعوابت كبرية .يوجد يف أدبنا ،تعريف آخر
للشيوعية ،صيغة أخرى للشيوعية هي صيغة لينني القائلة« :الشيوعية هي حكم السوفييت
مضافة إليه كهربة البالد كلها» .ويبدو أن صيغة لينني ال تروق الرفيق ايروشينكو ،وهو يستبدل
هبا صيغة من عندايته« :الشيوعية هي الشكل األعلى لتنظيم القوى املنتجة يف اإلنتاج
االجتماعي تنظيما علميا اَ».
فأوالا ،أن أحدا ال يعلم ،على الضبط ،ما هو هذا «الشكل األعلى للتنظيم العلمي» ،أو التنظيم
«العقلي» للقوى املنتجة ،الذي ينادي به الرفيق ايروشينكو ،وال ما هو حمتواه امللموس .فالرفيق
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ايروشينكو يكرر عشرات املرات هذه الصيغة اخلرافية يف خطاابته يف االجتماع الواسع ،ويف
اجتماعات فروع املناقشة ،ويف رسالته إىل أعضاء املكتب السياسي ،ولكنه ال يقول ،يف أي
مكان ،كلمة واحدة حماوالا هبا أن يوضح كيف ينبغي أن يفهم على التمام ،هذا «التنظيم
العقلي» للقوى املنتجة ،الذي ينحصر فيه النظام الشيوعي يف جوهره.
واثنيا ،إذا كان ينبغي االختيار بني الصيغتني ،فليست صيغة لينني هي اليت جيب نبذها ،وهي
الوحيدة الصحيحة ،بل صيغة الرفيق ايروشينكو املزعومة ،غري املنطقية ،وغري املاركسية ،بشكل
ابرز ،تلك الصيغة املستعارة من تراسنة بوغدانوف ،من «العلم العام للتنظيم».
ويعتقد الرفيق ايروشينكو أنه يكفي الوصول إىل تنظيم القوى املنتجة تنظيما عقليا لكي يتم

احلصول على وفرة املنتجات ،واالنتقال إىل الشيوعية ،االنتقال من الصيغة القائلة« :لكل حسب
عمله» إىل الصيغة القائلة« :لكل حسب حاجاته» .إن هذا خطأ فادح يدل على عدم فهم
كلي لقوانني تطور االشرتاكية االقتصادي.
فالرفيق ايروشينكو يتخيل ظروف االنتقال من االشرتاكية إىل الشيوعية بشكل شديد البساطة،
إىل درجة صبيانية .والرفيق ايروشينكو ال يفهم أنه ال ميكن ال احلصول على وفرة يف املنتجات
من شأهنا أن تسد مجيع حاجات اجملتمع ،وال االنتقال إىل صيغة «لكل حسب حاجاته» ،مع
اإلبقاء على ظاهرات اقتصادية كامللكية اجلماعية ،الكوخلوزية ،وكتداول البضائع ،اخل .والرفيق
ايروشينكو ال يفهم أن اجملتمع ،قبل االنتقال إىل صيغة« :لكل حسب حاجاته» ،حيب أن يعيد
تربية نفسه اقتصادايا وثقافي ا ابملرور عرب سلسلة من املراحل ،سيبح العمل ،خالهلا ،احلاجة احليوية
األوىل ،يف نظر اجملتمع ،يف حني مل يكن سوى وسيلة لتأمني وجود اجملتمع ،وتصبح امللكية
االجتماعية األساس الثابت املستقر الذي ميس لوجود اجملتمع.
ألجل هتيئة االنتقال إىل الشيوعية ،انتقاالا واقعي ا ،ال مبجرد الكالم ،جيب أن يتم ،على األقل،
حتقيق ثالثة شروط أساسية ،مسبقة.
 1ـ ينبغي ،أوالا ،أن يؤمن ،بشكل متني ،ال «تنظيم عقلي» خرايف للقوى املنتجة ،بل النهوض
املستمر يف كل اإلنتاج االجتماعي ،مع إعطاء األفضلية إلنتاج وسائل اإلنتاج .إن إعطاء
األفضلية لتطوير إنتاج وسائل إلنتاج ليس ضرورايا فقط ألن هذا اإلنتاج جيب أن جيهز ابلعتاد
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مؤسساته ومؤسسات مجيع الفروع األخرى ،بل هو ضروري أيضا ألن من املستحيل إطالقا
بدونه حتقيق جتديد اإلنتاج على شكل موسع.
 2ـ وينبغي ،اثنيا ،أن ترفع امللكية الكوخلوزية إىل مستوى امللكية الوطنية ،وذلك على مراحل
متعاقبة ،حتقق بشكل يعود ابلنفع على الكوخلوزات ،وابلنتيجة على اجملتمع كله ،وأن يستعاض،
على مراحل متعاقبة أيضا ،عن تداول البضائع بنظام تبادل املنتجات ،لكي يتسىن لنشاط
السلطة املركزية أو أية هيئة اقتصادية مركزية أخرى يف اجملتمع أن حتيط مبجمل اإلنتاج
االجتماعي ،ملصلحة اجملتمع.
وخيطئ الرفيق ايروشينكو يف أتكيده أن النظام االشرتاكي ،ليس فيه أن تناقض بني عالقات
اإلنتاج وقوى اجملتمع وقوى اجملتمع املنتجة .ال ريب أن عالقات اإلنتاج عندن متوافقة يف املرحلة
احلاضرة توافق ا اتم ا مع منو القوى املنتجة ،وهي تدفعها إىل أمام خبطى اجلبابرة .ولكن من اخلطأ
اإلخالد لالطمئنان .واالعتقاد أنه يل هناك أي تناقض بني قوان املنتجة وعالقات اإلنتاج عندن.
توجد تناقضات وستوجد بكل أتكيد ،ما دام تطور عالقات اإلنتاج يتأخر وسيتأخر عن تطور
القوى املنتجة .وإذا طبقت اهليئات القائدة سياسة صحيحة ،فإن هذه التناقضات ال ميكن أن
تنقل إىل تناحر ،ولن تفضي إىل نزاع بني عالقات اإلنتاج وقوى اجملتمع املنتجة .أما إذا انتهجنا
سياسة خاطئة كاليت يوصي هبا الرفيق ايروشينكو ،فستجري األمور على غري ذلك .وسيكون
النزاع حينئذ أمرا ال مناص منه ،وميكن أن تصبح عالقات اإلنتاج عندن عائقا جدايا لتطور القوى
املنتجة الالحق.
ولذلك ،على املنظمات القائدة أن تالحظ يف الوقت الالزم التناقضات اليت تنضج ،وأن تتخذ
يف احلني املالئم التدابري للتغلب عليها بتكييف عالقات اإلنتاج وفقا لنمو القوى املنتجة .وهذا
يتعلق ،قبل كل شيء ،بظاهرات اقتصادية كامللكية اجلماعية ،الكوخلوزية ،وكتداول البضائع .ال
ريب أننا ،يف الوقت احلاضر ،نستخدم هذه الظاهرات بنجاح ألجل تطوير االقتصاد االشرتاكي،
وهي تؤدي جملتمعنا خدمات ال مراء فيها .وال مشاحة يف أهنا ستؤدي أيضا مثل هذه اخلدمات
يف املستقبل املباشر .ولكن من التعامي الذي ال يغتفر أن ال نرى ،إىل جانب ذلك ،أن هذه
الظاهرات قد أخذت ،منذ اآلن ،تعيق تطور قوان املنتجة القوي ،إبعاقة الدولة عن برجمة
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االقتصاد الوطين بكامله ،والسيما الزراعة .وما من شك يف أننا كلما سرن قدما ،زادت هذه
الظاهرات إعاقة لنمو القوى املنتجة يف بالدن .واملسألة إذا هي مسألة تصفية هذه التناقضات
بتحويل امللكية الكوخلوزية تدرجييا إىل ملكية وطنية ،وابالستعاضة ،على مراحل تدرجيية أيضا،
عن تداول البضائع بتبادل املنتجات.
 3ـ وينبغي ،اثلثا ،أتمني تقدم ثقايف للمجتمع يتيح جلميع أعضائه تطوير مؤهالهتم اجلسدية
والفكرية وتطويرا متناسق ا ،لكي يستطيعوا أن يتلقوا تعليم ا كافي ا ويصبحوا ذوي أثر فعال يف
مسمرين طيلة
التطور االجتماعي؛ ولكي يستطيعوا أن خيتاروا ،حبرية ،مهنة هلم ،دون أن يكونوا ّ
حياهتم ،مبهنة معينة ،بسبب تقسيم العمل الراهن.
وماذا ينبغي ألجل ذلك؟
ومن اخلطأ االعتقاد أبن مثل هذا التقدم الثقايف اهلام ألعضاء اجملتمع ممكن بدون تعديالت
جدية يف الوضع احلايل للعمل .ألجل هذه الغاية ،ينبغي ،قبل كل شيء ،ختفيض يوم العمل إىل
ست ساعات ،على األقل ،مث إىل مخس ساعات .هذا ضروري لكي يكون لدى أعضاء اجملتمع
املتسع الضروري من الوقت لتلقي تعليم كامل .وألجل هذه الغاية ،ينبغي ،من مثّ ،إدخال التعليم
البوليتكنيكي اإللزامي ،الذي ال غىن عنه ،لكي يستطيع أعضاء اجملتمع أن خيتاروا حبرية مهنة هلم،
مسمرين طول العمر ،مبهنة معينة .وألجل هذه الغاية ،ينبغي أيضا حتسني شروط
وال يكونوا ّ
السكن حتسينا جذرايا ،وزايدة األجرة احلقيقية للعمال واملستخدمني إىل الضعفني ،كحد أدىن ،إن
مل يكن أكثر ،وذلك برفع األجرة النقدية مباشرة ،من جهة ،وابالستمرار خصوص ا على ختفيض
أسعار سلع االستهالك الواسع ختفيضا منتظما ،من جهة أخرى.
تلك هي الشروط األساسية لتهيئة االنتقال إىل الشيوعية.
فبعدما تتحقق كل هذه الشروط املسبقة ،مأخوذة مبجموعها ،عندئذ فقط ميكن األمل يف أن
يصبح العمل ،يف نظر أعضاء اجملتمع« ،احلاجة احليوية األوىل» (ماركس) بعدما كان سخرة ،ويف
أن يصبح «العمل مسرة بدالا من أن يكون عبئا» (اجنلز) ،ويف أن تصبح امللكية االجتماعية ،يف
نظر أعضاء اجملتمع ،األساس الثابت املستقر الذي ال ُميس لوجود اجملتمع.
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بعدما تتحقق كل هذه الشروط املسبقة مأخوذة مبجموعها ،عندئذ فقط ،يصبح يف اإلمكان
االنتقال من الصيغة االشرتاكية« :من كل حسب كفاءاته ،ولكن حسب عمله» ،إىل «الصيغة
الشيوعية« :من كل حسب كفاءاته ،ولكل حسب حاجاته».
ذلك سيكون االنتقال الكامل من اقتصاد هو اقتصاد االشرتاكية ،إىل اقتصاد آخر ،أعلى ،هو
اقتصاد الشيوعية.
وهكذا نرى أن االنتقال من االشرتاكية إىل الشيوعية ليس من البساطة كما يتصور الرفيق
ايروشينكو.
فمحاولة جعل هذه املهمة املركبة ،واملتعددة اجلوانب واليت تطلب تغيريات اقتصادية غاية يف
العمق ،مقصورة على «تنظيم عقلي للقوى املنتجة» ،كما يفعل الرفيق ايروشينكو ،معناها إحالل
البوغدانوفية حمل املاركسية.

ـ2ـ
أخطاء أخرى للرفيق ايروشينكو
 1ـ إن الرفيق ايروشينكو الذي ميضي من وجهة نظر خاطئة ،يستخلص مها استنتاجات خاطئة
حول صفة االقتصاد السياسي وموضوعه.
فالرفيق ايروشينكو ينكر ضرورة وجود اقتصاد ايسي يصح على مجيع األنظمة االجتماعية ،وهو
خيلص إىل ذلك من القول أبن لكل نظام اجتماعي قوانينه االقتصادية النوعية .ولكنه على خطأ
مت ،وهو هنا على خالف مع ماركسيني مثل أجنلز ومثل لينني.
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فإن اجنلز يقول أن االقتصاد السياسي هو «علم الظروف واألشكال اليت فيها أنتجت خمتلف
اجملتمعات البشرية وتبادلت ،و اليت فيها ،ابلتايل ،جرى توزيع املنتجات ،كل مرة» (انيت
دوهرنغ).ينتج من ذلك أن االقتصاد السياسي يدرس قوانني التطور االقتصادي ال لنظام
اجتماعي خاص ،بل لألنظمة االجتماعية املختلفة.
وكان لينني ،كما هو معلوم ،يشاطر اجنلز نظرته هذه مشاطرة اتمة .فقد قال يف مالحظاته
االنتقادية بصدد كتاب بوخارين اقتصاد املرحلة االنتقالية أن بوخارين خمطئ جبعله دائرة االقتصاد
السياسي مقتصرة على اإلنتاج البضاعي ،ويف الدرجة األوىل ،على اإلنتاج الرأمسايل ،وقد أشار
لينني إىل أن بوخارين هنا يرجع «خطوة إىل وراء ابلنسبة الجنلز».
وعلى هذه النظرة ينطبق متام ا تعريف االقتصاد السياسي الوارد يف مروع كتاب االقتصاد
السياسي ،الذي جاء فيه أن االقتصاد السياسي هو العلم الذي يدرس «قوانني اإلنتاج
االجتماعي وتوزيع اخلريات املادية يف خمتلف درجات تطور اجملتمع البشري».
وهذا مفهوم .فإن خمتلف األنظمة االجتماعية ،يف تطورها االقتصادي ،ال ختضع فقط لقوانينها
االقتصادية النوعية بل ختضع أيض ا للقوانني االقتصادية املشرتكة بني مجيع األنظمة ،مثال ذلك
خضوعها لقوانني كقانون وحدة القوى املنتجة وعالقات اإلنتاج يف إنتاج اجتماعي بعينه،
وكقانون العالقات بني القوى املنتجة وبني عالقات اإلنتاج يف سري تطور مجيع األنظمة
االجتماعية .وابلتايل ،إن األنظمة االجتماعية ليست فقط منفصلة الواحد عن اآلخر ،بقوانينها
النوعية ،بل هي مرتبطة أيض ا الواحد ابآلخر عن طريق القوانني االقتصادية املشرتكة بينها مجيع ا.
لقد كان اجنلز على حق متاما يف قوله:
«ألجل الوصول هبذا االنتقال لالقتصاد الربجوازية إىل النهاية ،مل يكن يكفي أن يعرف املرء
الشكل الرأمسايل لإلنتاج والتبادل والتوزيع .فاألشكال اليت سبقته أو اليت ال تزال قائمة إىل جانبه
يف بلدان أقل تطورا ،كان ينبغي أن تدرس أيض ا يف خطوطها األساسية على األقل ،وأن
تستخدم كنقاط للمقارنة (انيت دوهرنغ).
ومن البديهي أن الرفيق ايروشينكو ،هنا ،يف هذه املسألة ،يردد صدى أقوال بوخارين.
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ولنتابع .يؤكد الرفيق ايروشينكو أن «مفهومات االقتصاد السياسي :القيمة ،البضائع ،العملة،
التسليف،اخل ،يستعاض عنها» ،يف كتابه «االقتصاد السياسي لالشرتاكية»« ،ابعتبارات سليمة
حول تنظيم عقلي للقوى املنتجة يف اإلنتاج االجتماعي»؛ وإن هذا االقتصاد السياسي ،ابلتايل،
ليس موضوعه عالقات اإلنتاج يف االشرتاكية ،بل «صوغ وتطوير نظرية علمية لتنظيم القوى
املنتجة ،نظرية لربجمة االقتصاد الوطين ،اخل»؛ وإن عالقات اإلنتاج ،يف النظام االشرتاكي ،تفقد
كل أمهية خاصة هبا ،وتتالشى يف القوى املنتجة فتصبح منها جزءا ال يتجزأ.
وجيب القول أنه مل يسبق ألي «ماركسي» ضال أن ّروج عندن مثل هذا اهلذر .ويف احلق ،أي
معىن القتصاد سياسي لالشرتاكية بدون قضااي اقتصادية ،بدون قضااي إنتاج؟ وهل ميكن أن
يوجد اقتصاد سياسي من هذا النوع؟ وماذا يعين ،يف االقتصاد السياسي لالشرتاكية ،إحالل
قضااي تنظيم القوى املنتجة حمل القضااي االقتصادية؟ معىن ذلك إلغاء االقتصاد السياسي
لالشرتاكية .وهذا ما يفعله الرفيق ايروشينكو :إنه يلغي االقتصاد السياسي لالشرتاكية .وابلتايل،
ينضم إىل بوخارين يف مجيع النقاط .فقد كان بوخارين يقول أنه ،بعد حمو الرأمسالية ،جيب أن
ميحى االقتصاد السياسي .والرفيق ايروشينكو ال يقول ذلك ،بل يفعله ،حني يص ّفي اقتصاد
االشرتاكية السياسي .صحيح أنه يتظاهر أبنه ليس متفقا متاما مع بوخارين ،ولكن ليس ذلك إال
مكراَ اَ ،ومكرا رخيصا .ففي الواقع ،إنه يفعل ما كان يبشر به بوخارين ،وما قاومه لينني .إن
الرفيق ايروشينكو جير نفسه جرا على آاثر بوخارين.
ولنتابع .إن الرفيق ايروشينكو يقصر قضااي االقتصاد السياسي لالشرتاكية على قضااي التنظيم
العقلي للقوى املنتجة ،قضااي برجمة االقتصاد الوطين ،اخل ولكنه خيطئ خطأ فادحا .فقضااي
التنظيم العقلي للقوى املنتجة ،وبرجمة االقتصاد الوطين ،اخل ،ليست هدف االقتصاد السياسي،
بل هي هدف السياسة االقتصادية للهيئات القائدة .ومها ميدانن خمتلفان ال ينبغي اخللط
بينهما .وقد خلط الرفيق ايروشينكو هذين الشيئني املختلفني ،وها هو يف موقف حرج! إن
االقتصاد السياسي يدرس قوانني تطور عالقات اإلنتاج بني الناس .والسياسة االقتصادية
نستخلص النتائج العملية من ذلك ،وتضعها يف شكل ملموس ،وتستوحيها يف نشاطها اليومي.
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فتلبيك االقتصاد السياسي بقضااي السياسة االقتصادية ،معناه قتل االقتصاد السياسي بوصفه
علم ا.
إن موضوع االقتصاد السياسي هو عالقات اإلنتاج ،العالقات االقتصادية بني الناس .وهي
تشمل :أ ـ األشكال اليت تتخذها ملكية وسائل اإلنتاج؛ ب ـ وضع خمتلف اجلماعات
االجتماعية يف اإلنتاج ،وعالقاهتا املتبادلة ،أو حسب تعبري ماركس «تبادل النشاط فيما بينها»،
هذا الوضع وهذه العالقات الناشئة عن أشكال ملكية وسائل اإلنتاج؛ ج ـ أشكال توزيع
املنتجات ،املتعلقة تعلقا اتما أبشكال ملكية وسائل اإلنتاج .كل ذلك مبجموعه هو موضوع
االقتصاد السياسي.
إن كلمة «تبادل»اليت ورد يف تعريف اجنلز مل ترد يف هذا التعريف .ذلك ،ألن كثريين يفهمون
عادة بكلمة «تبادل»تبادل البضائع ،الذي ليس من صفات مجيع األنظمة االجتماعية .بل من
صفات بعضها فقط ،مما يؤدي أحيانا إىل وقوع التباس ،وإن كان اجنلز ال يقصد بكلمة
«تبادل» تبادل البضائع فقط .بيد أنه ،من اجللي ،أن ما كان يقصده اجنلز بكلمة «تبادل» قد
تضمنه التعريف املتقدم ذكره ،وهو جزء منه ال يتجزأ .وينتج من ذلك أن هذا التعريف لالقتصاد
السياسي يتفق ،مبحتواه ،مع تعريف اجنلز اتفاقا اتما.
 2ـ حني نتكلم عن القانون االقتصادي األساسي هلذا النظام االجتماعي أو ذاك ،يكون مضمرا،
عادة ،إن هذا النظام ال ميكن أن تكون له عدة قوانني اقتصادية أساسية ،وأنه ال ميكن أن يكون
له سوى قانون اقتصادي أساسي واحد ،وذلك ،على وجه الدقة ،ألنه قانون أساسي .وإال،
فسيكون لدينا عدة قوانني اقتصادية أساسية لكل نظام اجتماعي ،األمر الذي يتناقض حىت مع
فكرة القانون األساسي .على أن الرفيق ايروشينكو عنده غري هذا الرأي .فهو يرى أن من املمكن
أن يوجد ال قانون اقتصادي أساسي واحد لالشرتاكية ،بل عدة قوانني .وهذا أمر غري قابل
التصديق ،ولكنه واقع .ففي خطابه يف اجتماع املناقشة الواسع ،قال:
«إن حجم االعتمادات املادية لإلنتاج ولتجديد اإلنتاج االجتماعيني ،والعالقة القائمة بينهما
حيددمها مقدار ومستقبل منو قوة العمل اليت جيتذب إىل اإلنتاج االجتماعي .هذا هو القانون
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االقتصادي األساسي للمجتمع االشرتاكي ،القانون الذي يكيف تركيب اإلنتاج وجتديد اإلنتاج
االجتماعيني يف النظام االشرتاكي».
هذا هو القانون االقتصادي األساسي األول لالشرتاكية.
ويف نفس هذا اخلطاب ،يعلن الرفيق ايروشينكو:
«إن الصلة القائمة بني الشعبتني رقم  1ورقم  2تكيّفها ،يف اجملتمع االشرتاكي ،احلاجة إلنتاج
وسائل إنتاج ،حسب النسب الضرورية الجتذاب مجيع السكان القادرين على العمل ،إىل
اإلنتاج االجتماعي .هذا هو قانون االشرتاكية االقتصادي األساسي ،وهو يف الوقت نفسه نص
وارد يف دستورن نجم عن حق املواطنني السوفييتيني يف العمل».
وهذا ،إن صح التعبري ،هو القانون االقتصادي األساسي الثاين لالشرتاكية.
وأخريا ،يعلن الرفيق ايروشينكو ،يف رسالته إىل أعضاء املكتب السياسي قائالا:
«على هذا األساس ،ميكن ،فيما يبدو يل ،أن نصوغ امليزات واملقتضيات األساسية لقانون
االشرتاكية االقتصادية األساسي ،على وجه التقريب ،كما يلي :إنتاج ٍ
نم دائما ومتكامل بغري
انقطاع ،للشروط املادية والثقافية حلياة اجملتمع».
وهذا قانون اقتصادي أساسي اثلث لالشرتاكية.
أي هو؟
فهل مجيع هذه القوانني هي قوانني اقتصادية أساسية لالشرتاكية ،أم واحد منها فقط ،و ّ
إن الرفيق ايروشينكو ،ال يعطي أي جواب على هذا السؤال يف رسالته األخرية إىل أعضاء
املكتب السياسي .إن الرفيق ايروشينكو ،عندما كان يصوغ قانون االشرتاكية األساسي ،يف
رسالته إىل أعضاء املكتب السياسي ،قد «نسي» بال ريب ،إنه ،يف خطابه يف اجتماع املناقشة
العام ،قبل ثالثة أشهر ،كان قد صاغ قوانني اقتصاديني أساسيني آخرين لالشرتاكية ،معتقدا،
فيما يظهر ،إن هذه العملية اليت هي أكثر من مريبة ،ميكن أن متر غري منظورة .ولكن هذا األمل
مل يتحقق ،كما نرى.
ولنفرتض أن القانونني االقتصاديني األساسيني األولني لالشرتاكية ،الذين صاغهما الرفيق
ايروشينكو ،ال غيان وال مفعول هلما؛ وأن الرفيق ايروشينكو ،يعترب ،بعد اآلن ،أن الصيغة الثالثة
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اليت عرضها يف رسالته إىل أعضاء املكتب السياسي ،هي القانون االقتصادي األساسي
لالشرتاكية .فلننظر يف رسالة الرفيق ايروشينكو.
يقول الرفيق ايروشينكو يف رسالته هذه أنه ال يوافق على تعريف قانون االشرتاكية االقتصادية
األساسي كما هو وارد يف «مالحظات» الرفيق ستالني .وهو يعلن:
«إن الشيء الرئيسي يف هذا التعريف هو «أتمني تلبية...حاجات كل اجملتمع إىل احلد
األقصى» .فاإلنتاج مبني هنا على أنه وسيلة لبلوغ هذا اهلدف الرئيسي أي :سد احلاجات.
وهذا التعريف يفسح اجملال لالعتقاد أبن قانون االشرتاكية االقتصادي األساسي الذي تصوغه
ليس أساسه إعطاء األفضلية لإلنتاج ،بل لالستهالك» .من الواضح أن الرفيق ايروشينكو مل يفهم
شيئ ا من أساس القضية ،وأنه ال يرى أن كالمه عن إعطاء األفضلية لالستهالك أو لإلنتاج ال
جمال له البتة هنا .فحني جيري الكالم عن تقدمي هذه أو تلك من عمليات التطور االجتماعي
على عملية تطور أخرى ،يكون مضرا ،عادة ،أن هاتني العمليتني مها من طبيعة واحدة تقريبا.
فيمكن وجيب الكالم عن تقدمي إنتاج وسائل اإلنتاج على إنتاج وسائل االستهالك ،ألن األمر
متعلق ابإلنتاج يف احلالني ،وابلتايل ،أبشياء من طبيعة واحدة إىل حد ما .ولكن ال ميكن الكالم،
ومن اخلطأ الكالم عن تقدمي االستهالك على اإلنتاج ،أو عن تقدمي اإلنتاج على االستهالك،
ألن اإلنتاج واالستهالك مها ميدانن متمايزان بصورة مطلقة ،ومها ،وإن كان مرتبطني أحدمها
ابآلخر ،متمايزان ،مع ذلك .وال شك أن الرفيق ايروشينكو ال يفهم أن املسألة ليست ،هنا،
مسألة تقدمي االستهالك أو اإلنتاج ،بل مسألة اهلدف الذي يضعه اجملتمع أمام اإلنتاج
االجتماعي ،مسألة املهمة اليت جيعل اجملتمع اإلنتاج خاضعا هلا ،يف النظام االشرتاكي ،مثالا.
فالرفيق ايروشينكو خيرج إذا ،مرة أخرى ،خروجا اتما عن املوضوع ،حني يقول أن «أساس حياة
اجملتمع االشرتاكي ،ككل جمتمع آخر ،هو اإلنتاج» .وينسى الرفيق ايروشينكو أن الناس ينتجون
ال ألجل اإلنتاج ،بل ألجل سد حاجاهتم .وهو ينسى أن اإلنتاج ،إذا انفصل عن سد حاجات
اجملتمع فإنه يذبل وميوت.
وهل ميكن الكالم ،بصورة عامة ،عن اهلدف الذي يرمي إليه اإلنتاج الرأمسايل أو االشرتاكي،
وعن املهمات اليت خيضع هلا اإلنتاج الرأمسايل أو االشرتاكي؟ أعتقد أن ذلك ممكن وواجب.
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يقول ماركس:
«إن اهلدف املباشر لإلنتاج الرأمسايل ليس إنتاج البضائع ،بل القيمة الزائدة ،أو الربح بشكله
املتطور ،ليس إنتاج املنتوج ،بل إنتاج املنتوج الزائد .فالعمل نفسه ،من هذه الناحية ،ليس مثمرا
إال مبقدار ما خيلق للرأمسال من الربح ،أو املنتوج الزائد .فإذا مل خيلق العامل ذلك فعمله غري
مثمر .إن كمية العمل املثمر املستخدم ال هتم الرأمسال إذا ،إال مبقدار ما بفضلها ،ـ أو ابالتصال
هبا ،ـ ينمو مقدار العمل الزائد؛ فضروري ،هبذا املقدار ،ما دعونه بوقت العمل الضروري .وإذا مل
يعط العمل هذه النتيجة ،فإنه نفل وجيب أن يوقف.
«إن هدف اإلنتاج الرأمسايل هو دائما خلق احلد األقصى من القيمة الزائدة ،أو احلد األقصى من

املنتوج الزائد أبدىن حد من الرأمسال املقدم؛ فإذا مل يتم بلوغ هذه النتيجة عن طريق إجهاد
العمال ،فإن الرأمسال يتجه إىل إنتاج هذا املنتوج أبدىن حد ممكن من النفقات ،إىل االقتصاد بقوة
العمل واملصاريف...
«ويف هذا املفهوم ،يبدو العمال أنفسهم ،كما هم يف اإلنتاج الرأمسايل :جمرد وسائل إنتاج ،وليسوا
هدف ا بذاته ،وال هم هدف اإلنتاج» (راجع «نظرية القيمة الزائدة» ،اجمللد الثاين ،القسم الثاين).
إن كلمات ماركس هذه عظيمة الشأن ال ألهنا حتدد فقط إبجياز وبطريقة صحيحة هدف
اإلنتاج الرأمسايل ،بل ألهنا تبني أيضا اهلدف األساسي ،املهمة األساسية اليت جيب أن توضع أمام
اإلنتاج االشرتاكي.
وإذا ،إن هدف اإلنتاج الرأمسايل هو الربح .أما االستهالك ،فهو ليس ضرورايا للرأمسالية إال مبقدار
ما يضمن الربح .ويف ما عدا ذلك ،فإن مسألة االستهالك ال هتم الرأمسالية .إن الرأمسالية التبايل
ابإلنسان وحاجاته.
فما هو إذا هدف اإلنتاج االشرتاكي ،ما هي املهمة الرئيسية اليت جيب أن يكون اإلنتاج
االجتماعي يف النظام االشرتاكي ،خاضع ا لتنفيذها؟
إن هدف اإلنتاج االشرتاكي ليس الربح ،بل اإلنسان وحاجاته ،أي تلبية حاجاته املادية
تؤمن،
والثقافية .فهدف اإلنتاج االشرتاكي ،كما جاء يف «مالحظات» الرفيق ستالني ،هو أن « ّ
إىل احلد األقصى ،تلبية حاجات كل اجملتمع املادية والثقافية النامية بغري انقطاع».
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إن الرفيق ايروشينكو يظن أن املسألة هنا هي مسألة «تقدمي» االستهالك على اإلنتاج .وهذا
ابلطبع ،ضرب من عدم التفكري .ويف الواقع ليست املسألة هنا مسألة تقدمي االستهالك ،بل
إخضاع اإلنتاج االشرتاكي هلدفه األساسي ،وهو أتمني احلد األقصى من تلبية حاجات كل
اجملتمع املادية والثقافية النامية بغري انقطاع.
إذا ،إن أتمني تلبية احلد األقصى من حاجات كل اجملتمع املادية والثقافية النامية بغري انقطاع،
ذلك هو هدف اإلنتاج االشرتاكي؛ وإمناء وإتقان اإلنتاج االشرتاكي ابستمرار ،على أساس
تكنيك أرقى ،تلك هي الوسيلة لبلوغ هذا اهلدف.
هذا هو قانون االشرتاكية االقتصادي األساسي.
إن الرفيق ايروشينكو الذي يريد أن حيافظ على «تقدمي» اإلنتاج على االستهالك يؤكد أن
«قانون االشرتاكية األساسي» هو «إمناء وإتقان إنتاج احلاجات املادية والثقافية للمجتمع ،إمناء
واتقانا مستمرين» .وهذا خطأ حمض .إن الرفق ايروشينكو يشوه بفظاظة ويفسد الصيغة املعروضة
يف «مالحظات» الرفيق ستالني .فعند ايروشينكو ،بعدما كان اإلنتاج وسيلة أصبح هو اهلدف،
ومل يبق ذكر لتأمني تلبية احلد األقصى من حاجات اجملتمع املادية والثقافية النامية بغري انقطاع.
وأصبحت املسألة مسألة إمناء اإلنتاج ألجل إمناء اإلنتاج ،وأصبح اإلنتاج هدفا بذاته ،وقد غاب
اإلنسان وحاجاته عن ابل الرفيق ايروشينكو.
لذلك ليس عجيبا أن تغيب يف «مفهوم» الرفيق ايروشينكو آخر آاثر املاركسية ،كما غاب
اإلنسان بوصفه هدف اإلنتاج االشرتاكي.
وابلنتيجة ،إن ما جنده عند الرفيق ايروشينكو ،ليس «تقدمي» اإلنتاج على االستهالك ،بل شيئا
ما ،يشبه «تقدمي» العقلية الربجوازية على العقلية املاركسية.
 3ـ وهناك مسألة توضع بشكل خاص :مسألة نظرية ماركس حول جتديد اإلنتاج .يؤكد الرفيق
ايروشينكو أن نظرية ماركس حول جتديد اإلنتاج غري قابلة التطبيق إال فيما يتعلق بتجديد اإلنتاج
الرأمسايل ،وإهنا ال تتضمن شيئا يصح على األنظمة االجتماعية األخرى ،مبا فيها النظام
االجتماعي االشرتاكي .فهو يقول« :إن من ينقل إىل اإلنتاج االجتماعي االشرتاكي خمطط
يكون مفهوم ا جامدا ملذهب
جتديد اإلنتاج ،الذي وضعه ماركس لالقتصاد الرأمسايل ،إمنا ّ
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ماركس ،ويضع نفسه يف تناقض مع جوهر هذا املذهب» (راجع خطاب الرفيق ايروشينكو يف
اجتماع املناقشة الواسع).
مث يؤكد «أن خمطط ماركس لتجديد اإلنتاج ال يطابق قوانني اجملتمع االشرتاكي االقتصادية وال
ميكن أن يتخذ أساسا لدراسة جتديد اإلنتاج االشرتاكي» (املصدر ذاته).
ويتكلم الرفيق ايروشينكو عن نظرية ماركس حول التجديد البسيط لإلنتاج ،هذه النظرية اليت
تقيم صلة حمددة بني إنتاج و سائل اإلنتاج (الشعبة  )1وبني إنتاج وسائل االستهالك (الشعبة
 ،)2فيقول:
«إن الصلة القائمة بني الشعبتني  1و 2ال تكيّفها ،يف اجملتمع االشرتاكي ،صيغة ماركس P+V
يف الشعبة  1وال يف الشعبة  .2فإن هذه العالقة ،عالقة التبعية املتبادلة يف التطور بني الشعبتني
 1و 2جيب أن ال يكون هلا مكان يف ظروف االشرتاكية» (املصدر ذاته).
إنه يؤكد أن «النظرية اليت صاغها ماركس عن الصلة القائمة بني الشعبتني  1و ،2هي غري
مقبولة يف ظروفنا االشرتاكية ،ألن نظرية ماركس أساسها االقتصاد الرأمسايل وقوانينه»( .راجع
رسالة الرفيق ايروشينكو إىل أعضاء املكتب السياسي).
على هذه الصورة ،ينفذ الرفيق ايروشينكو حكم اإلعدام بنظرية ماركس حول جتديد اإلنتاج.
صحيح ،إن النظرية اليت صاغها ماركس حول جتديد اإلنتاج ،بعدما درس قوانني اإلنتاج
الرأمسايل ،تعكس ميزات اإلنتاج الرأمسايل النوعية ،وترتدي ،طبعا ،شكل عالقات القيمة ،اخلاصة
ابإلنتاج البضاعي الرأمسايل .وما كان ميكن أن يكون األمر على غري ذلك .ولكن من ليس يرى
يف نظرية ماركس حول جتديد اإلنتاج سوى هذا الشكل ،ومن ال ينتبه إىل أساسها ،وإىل حمتواها
األساسي ،الذي ال يصح فقط على النظام االجتماعي الرأمسايل ،ال يفهم شيئا من هذه النظرية.
فلو كان الرفيق ايروشينكو يفهم ولو شيئ ا ما يف املوضوع ،لكان فهم أيض ا هذه احلقيقة الواضحة
وهي أن خمططات ماركس حول جتديد اإلنتاج الرأمسايل ،بل تشمل أيض ا على عدد من األفكار
األساسية املتعلقة بتجديد اإلنتاج ،واليت تظل صاحلة جلميع األنظمة االجتماعية ،مبا يف ذلك،
خصوصا ،النظام االجتماعي االشرتاكي .هناك أفكار أساسية يف نظرية ماركس حول جتديد
اإلنتاج ،كفكرة تقسيم اإلنتاج االجتماعي إىل إنتاج وسائل اإلنتاج وإىل إنتاج وسائل
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االستهالك ،وفكرة إعطاء األفضلية إلنتاج وسائل اإلنتاج عند جتديد اإلنتاج على شكل موسع،
وفكرة الصلة القائمة بني الشعبتني  1و ،2وفكرة املنتوج الصايف ابعتباره املصدر الوحيد للرتاكم،
وفكرة تكوين اعتمادات اجتماعية ودور هذه االعتمادات ،وفكرة الرتاكم ابعتبارها املصدر
الوحيد لتجديد اإلنتاج على شكل موسع ،ـ كل هذه األفكار األساسية يف نظرية ماركس عن
إعادة اإلنتاج ال تصح على النظام الرأمسايل فقط ،وال يستطيع أي جمتمع اشرتاكي أن يتحاشى
تطبيقها يف برجمة االقتصاد الوطين .وهناك أمر ذو مغزى :إن الرفيق ايروشينكو الذي ينظر من
ٍ
عل إىل «خمططات جتديد اإلنتاج» اليت وضعها ماكس ،مضطر هو نفسه أن يلجأ إليها كل
حني ،عندما يعا ج قضااي جتديد اإلنتاج االشرتاكي.

ولكن ماذا كان رأي لينني وماذا كان رأي ماركس يف ذلك؟
كل يعرف مالحظات لينني االنتقادية على كتاب بوخارين اقتصاد مرحلة االنتقال .ففي هذه
املالحظات ،وافق لينني ،كما هو معروف ،على أن الصيغة اليت أعطاها ماركس عن الصلة
القائمة بني الشعبتني  1و ،2واليت يشن احلرب عليها الرفيق ايروشينكو ،ال تزال تصح على
اشرتاكية وعلى «الشيوعية اخلالصة» ،أي على الطور الثاين من الشيوعية.
أما ماركس ،فمن املعلوم أنه ما كان حيب أن يلتهي عن دراسة قوانني اإلنتاج الرأمسايل ،ومل يهتم
يف كتابه الرأمسال مبعرفة ما إذا كانت خمططاته عن جتديد اإلنتاج ستكون قابلة للتطبيق على
االشرتاكية أم ال .ومع ذلك ،ففي الفصل العشرين ،من اجمللد الثاين من الرأمسال ،يف ابب
«الرأمسال الثابت يف الشعبة ،»1حيث يعا ج تبادل منتجات الشعبة  1يف داخل هذه الشعبة،
يشري ماركس ،بصورة عابرة ،إن جاز القول ،إىل أن تبادل املنتجات يف هذه الشعبة سيجري يف
النظام االشرتاكي بنفس الشكل الثابت الذي جيري به يف نظام اإلنتاج الرأمسايل .يقول ماركس:
«لو كان اإلنتاج اجتماعي ا ،بدالا من أن يكون رأمسالي ا ،لكانت منتجات الشعبة  ،1توزع من
جديد هي األخرى كوسائل إنتاج يف فروع اإلنتاج التابعة هلذه الشعبة ،بغية جتديد اإلنتاج:
فيبقى قسم بصورة مباشرة يف دائرة اإلنتاج اليت ولد فيها كمنتوج ،وينتقل قسم آخر إىل فروع
إنتاج أخرى .وهكذا تكون هناك إذا حركة مستمرة ذهاابا وإايابا( .راجع ماركس ،الرأمسال).
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ينتج من ذلك أن ماركس ما كان يعتقد قط أن نظريته عن جتديد اإلنتاج ال تصح إال على
اإلنتاج الرأمسايل ،رغم أنه كان منشغالا ،يف ذاك الوقت ،بدراسة قوانني اإلنتاج الرأمسايل ،بل نرى
ابلعكس أنه كان يرى أن نظريته عن جتديد اإلنتاج تصح أيضا على اإلنتاج االشرتاكي.
ولنالحظ أن ماركس ،عندما حيلل ،يف انتقاد برنمج غواات ،اقتصاد االشرتاكية ،ومرحلة االنتقال
إىل الشيوعية ،يستند إىل األفكار األساسية يف نظريته عن جتديد اإلنتاج ،هذه األفكار اليت
يعتربها ،بصورة بينة ،إلزامية للنظام الشيوعي.
ولنالحظ أيضا أن أجنلز ،يف كتابه انيت دوهرنغ ،حني ينتقد «النظام االشرتاكي» املزعوم لدوهرنغ،
ويعرف اقتصاد النظام االشرتاكي ،يستند ،هو أيضا ،إىل األفكار األساسية يف نظرية ماركس
ّ

حول جتديد اإلنتاج ،األفكار اليت يعتربها إلزامية للنظام الشيوعي.
تلك هي الوقائع.
وهكذا يتبني أن الرفيق ايروشينكو هنا أيضا ،يف مسألة جتديد اإلنتاج ،رغم هلجته املستهرتة إزاء
«خمططات» ماركس ،قد هوى بقاربه على الرمال.
 4ـ إن الرفيق ايروشينكو خيتم رسالته إىل أعضاء املكتب السياسي مقرتح ا تكليفه بوضع كتاب
«االقتصاد السياسي لالشرتاكية» فيقول:
«على أساس ما عرضته يف اجللسة الواسعة ،ويف اجتماع اللجنة الفرعية ،ويف هذه الرسالة ،من
تعريف موضوع هذا العلم ،أعين علم االقتصاد السياسي لالشرتاكية ،وعلى أساس تطبق
األسلوب الدايلكتيكي املاركسي ،أستطيع ،يف سنة واحدة أو مثانية عشر شهرا ،على األكثر،
ومبعونة مساعدين اثنني ،أن أصوغ احللول النظرية للقضااي األساسية يف االقتصاد السياسي
لالشرتاكية ،وأن أبسط النظرية املاركسية اللينينية الستالينية يف االقتصاد السياسي لالشرتاكية،
النظرية اليت ستجعل من هذا العلم سالح ا فعاالا يف نضال الشعب يف سبيل الشيوعية».
جيب االعرتاف حق ا أبن الرفيق ايروشينكو ال يعاين إفراط ا يف التواضع .وأكثر من ذلك ،ميكن
القول ،على حد تعبري بعض األدابء« :بل األمر على العكس متاما».
لقد سبق أن قلنا أن الرفيق ايروشينكو خيلط بني االقتصاد السياسي لالشرتاكية ،وبني السياسة
االقتصادية للهيئات القائدة .فإن ما يعتربه موضوع االقتصاد السياسي لالشرتاكية ـ التنظيم
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العقلي للقوى املنتجة ،برجمة االقتصاد الوطين ،تكوين اعتمادات اجتماعية ،اخل ،ـ ليس مما يعين
االقتصاد السياسي لالشرتاكية ،بل السياسة االقتصادية للهيئات القائدة.
وال حاجة يب إىل القول أن األخطاء الفادحة اليت ارتكبها الرفيق ايروشينكو و«وجهة نظره» غري
املاركسية ليست مما يشجع على تكليفه مبثل هذه املهمة.
واخلالصة:
 1ـ إن شكاوى الرفيق ايروشينكو ضد املشرفني على املناقشة ال معىن هلا ،ألن املشرفني على
املناقشة ،وهم من املاركسيني ،مل يكن بوسعهم أن يقيموا وزنا ،يف الواثئق اليت تلخص املناقشة،
لـ«وجهة نظر» الرفيق ايروشينكو غري املاركسية؛
 2ـ إن طلب الرفيق ايروشينكو أبن يكلف بكتابة اقتصاد سياسي لالشرتاكية ال ميكن أخذه
بعني اجلد ،ولو لسبب واحد هو أن رائحة خليستاكوف( )1تفوح منه ملء األنوف.
 22أاير 1902
ي.ستالني

(  )1ـ خليستاكوف أحد األشخاص الرئيسيني يف مسرحية غوغول« :املفتش» وهو مثال الدعي املغرور.
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جواب إىل الرفيقني

أ.ف.سانينا وف.ج.فنجر

تلقيت رسالتيكما .ويبدو واضح ا أن صاحيب هاتني الرسالتني يدرسان قضااي بالدن االقتصادية
دراسة عميقة وجدية .فهااتن الرسالتان تنطواين على عدد ال أبس به من الصيغ الصحيحة
واألفكار اليت تسرتعي االنتباه .على أن فيهما أيضا بعض أخطاء نظرية فادحة .وأريد يف جوايب
أن أتوقف ،على اخلصوص ،عند هذه األخطاء.
حول صفة القوانني االقتصادية لالشرتاكية
يؤكد الرفيقان سانينا وفنجر أنه «فقط بفضل النشاط الواعي الذي يقوم به الناس السوفييتيون،
العاملون يف اإلنتاج املادي ،تظهر القوانني االقتصادية لالشرتاكية» .إن هذه الفكرة خاطئة
إطالقا.
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هل قوانني التطور االقتصادي موجودة بصورة موضوعية ،مبعزل عنا ،وبصورة مستقلة عن إرادة
الناس ووعيهم؟ إن املاركسية جتيب على هذا السؤال ابإلجياب .فاملاركسية ترى أن قوانني
االقتصاد السياسي لالشرتاكية هي االنعكاس ،يف أذهان الناس ،للقوانني املوضوعية املوجودة
مبعزل عنا .ولكن صيغة الرفيقني سانينا وفنجر تعطي جواابا سلبيا على هذا السؤال .وذلك معناه
أن هذين الرفيقني يقفان على صعيد نظرية خاطئة تزعم أن قوانني التطور االقتصادي يف النظام
االشرتاكي « ُختلق» و« ُحتول» على يد هيئات اجملتمع القائدة .وبكلمة أخرى ،إهنا ينصرفان عن
املاركسية ويسريان يف طريق مثالية ذاتية.
ال ريب أن الناس يستطيعون أن يكتشفوا هذه القوانني املوضوعية ،وأن يعرفوها ،ويستطيعون
ابالستناد إليها ،أن يستخدموها ملصلحة اجملتمع .ولكنهم ال يستطيعون ال «خلقها» وال
«حتويلها».
فلنسلم حلظة أننا وقفنا على صعيد النظرية اخلاطئة اليت تنفي وجود قوانني موضوعية يف احلياة
االقتصادية يف النظام االشرتاكي ،وتعلن إمكان «خلق» و«حتويل» القوانني االقتصادية .فماذا
كان ميكن أن ينتج عن ذلك؟ كان ينتج من ذلك أننا كنا غرقنا يف الفوضى واالحتماالت،
وأصبحنا عبيد هذه االحتماالت ،وملا بقي لدينا إمكان فهم فوضى االحتماالت هذه ،بل ملا
بقي لدينا حىت جمرد إمكان متييزها.
كان ينتج من ذلك أننا .كنا ألغينا االقتصاد السياسي بوصفه علما ،ألن العلم ال ميكن أن يوجد
وال أن يتطور بدون االعرتاف ابلقوانني املوضوعية ،وبدون درسها .وإذا ألغي العلم ،فال يبقى
لدينا إمكان التنبؤ بسري احلوادث يف حياة البالد االقتصادية ،أي أنه ال يبقى لدينا إمكان تنظيم
القيادة االقتصادية ،حىت يف أبسط أشكاهلا.
ويف آخـ ــر األمـ ــر ،كنـ ــا وجـ ــدن أنفسـ ــنا خاضـ ــعني لـ ــتحكم مغـ ــامرون «اقتصـ ــاديني» مسـ ــتعدين لـ ـ ـ
«القض ــاء» عل ــى قـ ـوانني التط ــور االقتص ــادي و«خل ــق» قـ ـوانني جدي ــة ،دون أن يفهمـ ـوا القـ ـوانني
املوضوعية ،أو يقيموا هلا وزنا.
أن اجلميــع يعرفــون الصــيغة الكالســيكية للموقــف املاركســي يف هــذه املســألة ،وقــد جــاء اجنلــز هبــذه
الصــيغة يف كتــاب «أنــيت دوهرنــغ»« :أن القــوى النشــيطة يف اجملتمــع تتصــرف متام ـ ا كقــوى الطبيعــة
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فهي قـوى عميـاء ،هوجـاء ،مـدمرة ،مـا دمنـا ال نعرفهـا وال حنسـب هلـا احلسـاب .أمـا مـىت عرفناهـا،
وفهمنا نشاطها ،واجتاها وأتثرياهتـا ،فحينئـذ ال يتوقـف إال علينـا أن خنضـعها أكثـر فـأكثر إلرادتنـا،
وأن نبلــغ بفضــلها أهــدافنا .وهــذا يصــح ،بصــرة خاصــة ،علــى القــوى املنتجــة اجلبــارة احلاضــرة .فمــا
دمنــا ن ــرفض بعن ــاد أن نفه ــم طبيعتهــا ،وصفتها ،ـ ـ وه ــذا الفه ــم يناهضــه أس ــلوب اإلنت ــاج الرأمس ــايل
واملدافعون عنهـ فإن هذه القوى تعمل ابلرغم منا ،وضدن ،وتسيطر علينا ،كما بينا ابلتفصيل .أما
حــني تفهــم طبيعتهــا ،فأهنــا ميكــن أن تتحــول ،يف أيــدي املنتجــني املتعــاونني ،مــن ســيد مســتبد إىل
خادم طائع .هنا هو الفرق بـني قـوة الكهـرابء املـدمرة يف بـرق العاصـفة ،وبـني الكهـرابء املروضـة يف
التلغراف والقوس الكهرابئي ،والفرق بني احلريق وبني النار حني جتعل يف خدمة اإلنسان.
وإذا عاجلنا ابلطريقة نفسها القوى املنتجة احلالية ،بعد ما عرفنا طبيعتها أحريا ،فإن فوضى اإلنتاج
االجتماعية حيل حملها تنظيم لإلنتاج مـربمج اجتماعيـ ا ،وفقـ ا حلاجـات اجملمـوع ،كمـا حلاجـات كـل
فرد.
وهك ــذا ف ــإن طريق ــة التمل ــك الرأمسالي ــة ال ــيت يس ــتعبد فيه ــا املنت ــوج املن ــتج أوالا ،مث التمل ــك نفس ــه،
يستعاض عنها بطريقـة متلـك املنتـوج املبنيـة علـى طبيعـة وسـائل اإلنتـاج احلديثـة نفسـها :مـن جهـة،
متلك اجتمـاعي مباشـر كوسـيلة للمحافظـة علـى اإلنتـاج ولتطـويره ،ومـن جهـة أخـرى ،متلـك فـردي
مباشر كوسيلة للعيش والتمتع».
 _2حول التدابري الواجب اختاذها لرفع امللكية
الكوجلوزية إىل مستوى ملكية العشب أبسره
مــا هــي التــدابري الضــرورية لرفــع امللكيــة الكوخلوزيــة الــيت ليســت ،طبع ـا ،ملكيــة لكــل العشــب ،إىل
مستوى ملكية للشعب أبسره (إىل ملكية «وطنية»)؟
يطــن بعــض الرفــاق إنــه ينبغــي ،بكــل بســاطة ،أتمــيم امللكيــة الكوخلوزيــة ،إعالهنــا ملك ـا للعشــب
أبسره ،كلما فعلنا ،يف حينه ،ابمللكية الرأمسالية .إن هذا االقرتاح خـاطئ متامـ ا وال ميكـن القبـول بـه
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علــى اإلطــالق .فامللكيــة الكوخلوزيــة ملكيــة اش ـرتاكية ،وال ميكننــا بوجــه مــن الوجــوه ،أن نعاملهــا
معاملة امللكية الرأمسالية .وإذا كانت امللكية الكوخلوزية ليست ملكي ا لكل العشب ،فال ينجم عـن
ذلك أهنا ليست ملكية اشرتاكية.
ويفــرتض هــؤالء الرفــاق أن تســليم الدولــة ابلــذات ملكيــة أف ـراد ومجاعــات مــن األف ـراد هــو الشــكل
األوحــد للتــأميم أو هــو ،يف كــل حــال ،أحســن شــكل للتــأميم .هــذا خطــأ .أن تســليم امللكيــة إىل
الدولــة ابلــذات ،لــيس ،يف احلقيقــة ،الشــكل األوحــد للتــأميم ،وال حــىت أحســن شــكل للتــأميم ،بــل
هــو الشــكل األويل للتــأميم ،كمــا يقــول اجنلــز حبــق يف كتــاب أنــيت دوهرنــغ .فبــديهي أنــه ،مــا دامــت
الدولة قائمة ،فإن تسليم امللكيـة إىل الدولـة ابلـذات ،هـو الشـكل األويل للتـأميم ،وأيسـر األشـكال
فهم ا .ولكن الدولة لن تبقى إىل األبد .فمع اتساع دائرة نشاط االشرتاكية يف معظم أقطار العـامل،
ستبدأ الدولة ابلفناء ،وبديهي ،وابلتايل ،أن قصية تسليم الدولة ابلذات أمالك األفراد واجلماعات
لـن توضـع أبــدا بعـد ذلـك .فالدولــة سـتزول ،ولكــن اجملتمـع سيبقنــ ،وإذا ،أن ورثــت امللكيـة الوطنيــة
لــن يكــون الدولــة الــيت تكــون قــد زالــت ،بــل اجملتمــع نفســه ،بشــخص هيئتــه االقتصــادية القياديــة،
املركزية.
فماذا جيب أن نفعل ،يف هذه احلالة ،لرفع امللكية الكوجلوزية إىل مستوى ملكية للشعب أبسره؟
يق ــرتح الرفيق ــان س ــانينا وفنج ــر ،كت ــدبري أساس ــي ،أن تب ــاع للكوخل ــوزات بيعـ ـا اباتا أدوات اإلنت ــاج
الرئيســية املمركــزة يف حمطــات اآلالت والرتاكتــورات ،وأن تعفــى الدولــة ،هبــذه الطريقــة ،مــن قيامهــا
بتوظيفات الرساميل يف الزراعة ،وإن حتمل الكوخلوزات على االضطالع مبسؤولية العناية مبحطات
اآلالت والرتاكتورات وتطويرها .إهنما يقوالن:
«مــن اخلطــأ االعتقــاد أن التوظيفــات املاليــة الــيت تضــعها الكوخلــوزات جيــب أن ختصــص ،بصــورة
رئيســية ،حلاجــات الريــف الكوجلــوزي الثقافيــة ،يف حــني ينبغــي علــى الدولــة أن تقــدم ،كالســابق،
املبلـغ األساسـي مـن التوظيفــات ألجـل حاجـات اإلنتــاج الزراعـي .ألـيس األصــح إعفـاء الدولـة مــن
هذه األعباء ،مادامت الكوخلوزات قادرة متاما على االضطالع هبا؟ وسـيكون يف الـبالد مـا يكفـي
مــن املؤسســات الــيت تســتطيع الدولــة أن توظــف فيهــا مواردهــا ،يف ســبيل خلــق وفــرة مــن حاجــات
االستهالك»
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ويقــدم صــاحبا االق ـرتاح كث ـريا مــن احلجــج لــدعم اقرتاحهمــا أوالا .يعــود صــاحبا االق ـرتاح إىل قــول
ستالني أن وسائل اإلنتاج ال تباع حىت للكوخلوزات ،فيبداين شكهما بفكرة ستالني هـذه ويعلنـان
أن الدول ــة تبي ــع للكوخل ــوزات ،م ــع ذل ــك ،وس ــائل اإلنت ــاج ،ك ــاألدوات الص ــغرية :مناج ــل احلص ــاد
واملناجل الصـغرية ،واحملركـات الصـغرية ،إخل .ومهـا يعتـربان أنـه إذا كانـت الدولـة تبيـع وسـائل اإلنتـاج
األخرى ،كاآلالت يف حمطات اآلالت والرتاكتورات.
أن هذه احلجـة واهيـة .صـحيح أن الدولـة تبيـع للكوخلـوزات األدوات الصـغرية ،كمـا يقضـي النظـام
الــداخلي للتعاونيــة الزراعيــة والدســتور .ولكــن هــل ميكــن أن نضــع ،علــى صــعيد واحــد ،األدوات
الصغرية ووسائل اإلنتـاج الزراعـي األساسـية كـاآلالت يف حمطـات اآلالت والرتاكتـورات ،أو األرض
اليت هي أيض ا ،أحدى وسائل اإلنتاج األساسية يف الزراعة؟ مـن الواضـح أن ال .ذلـك غـري ممكـن،
ألن التجهيزات الصغرية ال تقرر ،يف شيء ،مصري اإلنتاج الكوخلوزي ،يف حني أن وسائل اإلنتـاج
كــاآلالت يف حمطــات اآلالت والرتاكتــورات ،واألرض ،تقريــر مصــري الزراعــة تقريـرا نم ـا ،يف ظروفنــا
احلالية.
ومن اليسري أن يفهم املـرء أن سـتلني حـني يقـول أو وسـائل اإلنتـاج ال تبـاع الكوخلـوزات ،ال يفكـر
ابألدوات الصــغرية ،بــل بوســائل اإلنتــاج الزراعــي األساســية :آالت حمطــات اآلالت والرتاكتــورات،
واألرض .فصاحبا الرسالتني يلعبان على كلمات «وسائل اإلنتاج» ،وخيلطان بني شيئني خمتلفـني،
دون أن يشعرا أهنما يتورطان يف موقف حرج.
اثني ـ ا -ويعــود الرفيقــان ســانينا وفنجــر ،بع ـد ذلــك ،إىل أنــه بــدء احلركــة الكوخلوزيــة اجلماهرييــة ،يف
هنايــة  1929ومســتهل  ،1935كانــت اللجنــة املركزيــة للحــزب الشــيوعي (البلشــفي) يف االحتــاد
الســوفيايت ،هــي نفســها مؤيــدة جلعــل حمطــات اآلالت والرتاكتــورات ملك ـا للكوخلــوزات ،علــى أن
تسدد الكوخلوزات قيمة احملطات يف مهلة ثالثة أعوام .ومها يعتربان أنه ،وإن تكن هذه املبادرة قد
فشــلت يف ذلــك الــزمن« ،بســبب فقــر» الكوخلــوزات ،فــيمكن اآلن ،وقــد أصــبحت الكوخلــوزات
غنية ،الرجوع إىل تلك السياسة ،إىل بيع حمطات اآلالت والرتاكتورات للكوخلوزات.
وهذه احلجة أيضا ال تقوم على أساس .أن اللجنة املركزية للحزب الشيوعي (البلشـفي) يف االحتـاد
الســوفيايت كانــت قــد اختــذت ،فع ـالا ،يف مســتهل ســنة  ،1935ق ـرارا حــول بيــع حمطــات اآلالت
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والرتاكتــورات للكــوخلزات .وقــد اختــذ هــذا الق ـرار بنــاء علــى اق ـرتاح فرقــة صــدامية مــن الكوخلــوزيني،
على سبيل التجربة ،على سبيل االختبار ،لكي تعود ،بعد فـرتة وجيـزة ،إىل هـذه القضـية وتدرسـها
جم ــددا .وق ــد ب ــني أول امتح ــان ص ــفة القـ ـرار املخالف ــة للصـ ـواب ،وبع ــد بض ــعة أش ــهر  ،أي آخ ــر
 ،1935أبطل هذا القرار.
أن توسع احلركة الكوخلوزية وتطور بناء الكوخلوزات قـد اقنعـا الكوخلـوزيني والشـغيلة القيـادتني علـى
السواء ،هنائي ا ،أن مركزة آالت اإلنتاج الزراعـي يف يـدي الدولـة ،يف حمطـات اآلالت والرتاكتـورات،
هي الوسيلة الوحيد لتأمني معدالت رفيعة يف منو اإلنتاج يف الكوخلوزات.
وأنــه ليســرن مجيع ـا أن نــرى منــو اإلنتــاج الزراعــي املــدهش يف بــالدن ،منــو أنتــاج احلبــوب ،والقطــن،
والكت ــان ،والش ــمندر ،إخل .ف ــأين ه ــو ينب ــوع ه ــذا النم ــو؟ أن ــه يف التكني ــك احل ــديث ،يف اآلالت
العديدة املتقنة اليت ختدم مجيع هذه الفروع اإلنتاجية .وليست املسـالة فقـط مسـألة تكنيـك بصـورة
عامة ،بل هي أن التكنيك ال يستطيع أن يبقى جامدا يف مكانه،فيجب أن يتحسن على الـدوام؛
أن التكنيـك العتيـق جيـب أن يوضــع خـارج اخلدمـة ،وأن يسـتعاض عنــه بتكنيـك حـديث ،ســيخلي
املك ــان ،ب ــدوره ،لتكني ــك أح ــدث .وإال ،فس ــيكون تق ــدم زراعتن ــا االشـ ـرتاكية غ ــري معق ــول ،وغ ــري
معقــول احلصــول علــى الغــالل الكبــرية ،ووفــرة املنتجــات الزراعيــة .ولكــن مــاذا يعــين أخ ـراج مئــات
اآلل ــوف م ــن الرتاكت ــورات ذات العج ــالت م ــن االس ــتعمال ،وإح ــالل تراكت ــورات ذات غ ــالالت
حملهــا ،ومــاذا يعــين أبــدال عش ـرات اآلالف مــن احلاصــدات الدراســات القدميــة العهــد الصــناعية؟
ذلــك يعــين بــذل نفقــات تعــد ابملليــارات ،وال ميكــن اســرتجاعها إال بعــد ســتة أو مثانيــة أعـوام .فهــل
تســتطيع كوخلوزاتنــا ،حــىت وإن تكــن كوخلــوزات صــاحبة ماليــني ،أن تضــطلع هبـذه النفقــات؟ كــال،
أهنا ال تستطيع ذلك  ،ألهنا ليس يف وسعها أن تنفـق مليـارات لـن ميكـن اسـرتجاعها إال بعـد سـتة
أعـوام أو مثانيــة .فهــذه النفقــات ال ميكــن أن يضــطلع هبــا غــري الدولــة ،ألهنــا هــي فقــط تســتطيع أن
تتحمــل اخلســائر الــيت جيرهــا أخـراج اآلالت العتيقــة مــن االســتعمال ،وإبــداهلا لآالت جديــدة ،هــي
فقــط تســتطيع أن تتحمــل هــذه اخلســائر طيلــة ســتة أعـوام أو مثانيــة ،وأن تنتظــر انتهــاء هــذا األجــل
السرتجاع نفقاهتا.
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وماذا يعين ،بعد هـذا كلـه ،املطالبـة ببيـع حمطـات اآلالت والرتاكتـورات للكوخلـوزات بيعـا اباتا؟ هـذا
يعــين حتميــل الكوخلــوزات خســائر هائلــة ،وخراهب ـا ،ووضــع تعمــيم اآللــة يف الزراعــة موضــع اخلطــر،
وإبطاء اإلنتاج الكوخلوزي.
وم ــن هن ــا يس ــتنتج :أن ال ــرفيقني س ــانينا وفنج ــر ،ابقرتاحهم ــا بي ــع حمط ــات اآلالت والرتاكت ــورات
للكوخلوزات ،يقومان خبطوة إىل الوراء ،وحياوالن إدارة عجلة التاريخ بشكل معكوس.
ولنفرتض حلظة ألننا قبلنـا اقـرتاح الـرفيقني سـانينا وفنجـر ،وبـدأن نبيـع للكوخلـوزات بيعـ ا اباتا أدوات
اإلنتــاج الرئيســية ،أعــين حمطــات اآلالت والرتاكتــورات .فمــاذا ميكــن أن ينــتج عــن ذلــك؟ ينــتج عــن
ذلـك ،أوالا ،أن الكوجلــوزات ستصــبح صــاحبة أدوات اإلنتــاج الرئيســية ،أي أهنــا ســتجد نفســها يف

وضــع اســتثنائي ،ال تعــرف مثلــه أيــه مؤسســة يف بــالدن ،ألن املؤسســات املؤممــة نفســها ،كمــا هــو
معلـ ــوم ،ليسـ ــت صـ ــاحبة أدوات اإلنتـ ــاج ،عنـ ــدن .فكي ــف ميكـ ــن تربيـ ــر هـ ــذا الوضـ ــع االسـ ــتثنائي
للكوخلــوزات ،وأبي اعتبــار مــن اعتبــارات التقــدم ،والســري إىل األمــام؟ هــل ميكــن القــول أن هــذا
الوضع سيساهم يف رفع امللكية الكوخلوزية إىل مستوى ملكية وطنية ،وإنه سيعجل انتقـال جمتمعنـا
من االشرتاكية إىل الشـيوعية؟ ألـيس األصـح أن يقـال أن هـذا الوضـع ال ميكـن إال أن يبعـد امللكيـة
الكوخلوزية عن امللكية الوطنية ،وسيؤدي إىل أبعادن عن الشيوعية ،بدالا من تقريبنا إليها؟
وسينتج عن ذلك ،اثنيا ،اتساع دائرة مفعول تداول البضائع الذي سـيجر إىل مـداره مقـدارا هـائالا
من أدوات اإلنتاج الزراعي .فما رأي الرفيقني سانينا وفنجر يف ذلك؟ هل ميكن أن يساهم توسيع
تداول البضائع يف تقدم سرين حنـو الشـيوعية؟ ألـيس األصـح القـول أبنـه ال ميكـن إال أن يـؤدي إىل
إعاقة تقدمنا حنو الشيوعية؟
إن خطأ الرفيقني سانينا وفنجر الرئيسي هو أهنما ال يـدكان دور تـداول البضـائع وأمهيتـه يف النظـام
االش ـرتاكي؛ أهنمــا ال يــدركان أن تــداول البضــائع متنــاف مــع هــدف االنتقــال مــن االش ـرتاكية إىل
الش ــيوعية .فهم ــا يعتق ــدان ،ب ــدون ري ــب ،أن م ــن املمك ــن ،ح ــىت يف ظ ــل نظ ــام ت ــداول البض ــائع،
االنتقال من االشرتاكية إىل الشيوعية ،وأن تـداول البضـائع ،ابلتـايل ،ال ميكـن أن يكـون عائقـا .أن
ه ــذا خط ــأ جس ــيم ،أساس ــه ع ــدم فه ــم املاركس ــية .أن أجنل ــز ،يف انتق ــاده «املش ــاعية االقتص ــادية»
لدوهرنغ ،اليت تعمل يف ظروف تداول البضائع ،قد تبني ،بصورة مقنعة ،يف كتابه انيت دوهرنغ ،أن
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وج ــود ت ــداول البض ــائع الب ــد أن ي ــؤدي حتمـ ـا ب ـ ـ «املش ــاعيات االقتص ــادية» ل ــدوهرنغ إىل بع ــث
الرأمساليــة .ولعــل الــرفيقني ســانينا وفنجــر ليســا مــن هــذا الـرأي .ذلــك شــأهنما .أمــا حنــن املاركســيني،
فأننــا نســتند إىل الفكــرة املاركســية املعروفــة جيــدا والقائلــة أن االنتقــال مــن االشـرتاكية إىل الشــيوعية
واملبــدأ الشــيوعي يف توزيــع املنتجــات حســب احلاجــات ،ينافيــان كــل تبــادل يف البضــائع ،وابلتــايل،
ينافيان حتويل املنتجات إىل بضائع ،ويف نفس الوقت ،حتويلها إىل قيمة.
هــذا فيمــا يتعلــق ابقـرتاح الــرفيقني ســانينا وفنجــر وحبججهمــا .فمــاذا جيــب إذا أن نفعـل أخـريا لرفــع
امللكية الكوخلوزية إىل مستوى ملكية العشب أبسره؟
أن الكوخلوز هـو مؤسسـة مـن نـوع خـاص .فهـو يشـتغل يف األرض الـيت لـن تبـق ،منـذ أمـد طويـل،
ملكي ــة كوخلوزي ــة ،ي ــل للش ــعب أبس ــره .وابلت ــايل أن الكوخل ــوز ال ميل ــك ا ض ال ــيت يزرعه ــا ملكـ ـ ا
خاص ا.
ولنتابع .والكوخلوز يعمل واسطة أدوات إنتاج أساسية ليست ملكية كوخلوزية بـل للشـعب أبسـره.
وابلتايل ال ميلك الكوخلوز ملكا خاصا أدوات اإلنتاج الرئيسية.
مث أن الكوخلوز مؤسسة تعاونية ،فهو يستخدم عمل أعضائه ويوزع املداخيل بني أعضـائه حسـب
أايم العمــل الــيت تقــدمها كــل عضــو؛ وفــوق ذلــك ،ميلــك الكوخل ـوز احتياطي ـا مــن البــذار جيــدد كــل
سنة ،ويستعمل يف اإلنتاج.
ويســألون :مــاذا ميلــك الكوجلــوز إذا مالك ـا خاص ـا ،وأيــن هــي امللكيــة الكوخلوزيــة الــيت تســتطيع أن
يتص ــرف هب ــا بك ــل حري ــة ،كم ــا يش ــاء؟ أن ه ــذه امللكي ــة ه ــي إنت ــاج الكوخل ــوز ،ه ــي مث ــرة اإلنت ــاج
الكوخل ــوزي :القمـ ــح ،اللح ــم ،الزب ــدة ،اخلض ــر ،القط ــن ،الش ــمندر ،الكتـ ــان ،إخل ،ماعـ ــدا املبـ ــاين
واســتثمارات الكوخلــوزيني الشخصــية ،الواقعــة يف األرض املالصــقة لبيــوهتم .والقضــية هــي أن قســما
عظيم ا من هذا اإلنتاج ،أي ما يفـيض مـن اإلنتـاج الكوخلـوزي ،يصـل إىل السـوق ،وينـدمج ،هبـذه
الصــورة ،يف نظــام تــداول البضــائع .وهــذا مــا مينــع ،يف الوقــت احلاضــر ،مــن رفــع امللكيــة الكوخلوزيــة
إىل مستوى ملكية وطنية .فمن هذه الناحية إذا ،جب تنشـيط العمـل لرفـع امللكيـة الكوخلوزيـة إىل
مستوى ملكية الشعب أبسره.
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ألجــل رفــع امللكيــة الكوخلوزيــة إىل مســتوى ملكيــة الشــعب أبســره ،ينبغــي أن ي ـزال فــائض اإلنتــاج
الكوخل ـ ـوزي م ـ ــن ت ـ ــداول البض ـ ــائع ،وأن ي ـ ــدمج يف نظ ـ ــام تب ـ ــادل املنتج ـ ــات ب ـ ــني ص ـ ــناعة الدول ـ ــة
والكوخلوزات .هنا هو الشيء الرئيسي.
لــيس لــدينا ،حــىت اآلن ،نظــام متطــور لتبــادل املنتجــات ،ولكــن توجــد بــذور هلــذا التبــادل بشــكل
«دفــع الــثمن ابلبضــائع» مقابــل املنتجــات الزراعيــة .ومــن املعلــوم أن إنتــاج الكوخلــوزات الــيت تــزرع
القطــن ،والكتــان ،والشــمندر ،إخل« ،يــدفع مثنــه ابلبضــائع» منــذ زمــن بعيــد؛ ويف احلقيقــة أن هــذا
الجيري إال بصورة جزئية ،ال بصورة كلية ،ولكن ذلك جير يف كـل حـال .ولـنالحظ ،ابملناسـبة ،أن
عبارة «دفع الثمن ابلبضائع» غري موفقة ،فيجـب أبـداهلا بعبـارة «تبـادل املنتجـات» .ومهمتنـا هـي
أن نــنظم يف مجيــع فــروع الزراعــة ،هــذه البــذور لتبــادل املنتجــات ،وأن تطورهــا لنجعــل منهــا نظام ـ ا
واســع ا للتبــادل ،حبيــث ال تتلقــى الكوخلــوزات نقــودا وحســب لقــاء إنتاجهــا ،بــل تتلقــى خصوص ـ ا
السـلع الــيت هــي حباجـة إليهــا .وســيتطلب هـذا النظــام زايدة اإلنتــاج الـذي تســلمه املدينــة إىل القريــة
زايدة كربى؛ فيجب إدخال هـذا النظـام إذا مـن عـري تسـرع كثـري ،تبعـا لتكـدس السـلع الـيت تنتجهـا
املدينــة .ولكــن جيــب إدخالــه بنظــام ،ومــن غــري تــردد ،بتضــييق دائــرة تــداول البضــائع ،شــي ا فشــيئ ا،
وبتوسيع دائرة تبادل املنتجات.
إن هـ ــذا النظـ ــام بتضـ ــييقه دائ ـ ـرة تـ ــداول البضـ ــائع ،سيسـ ــاعد علـ ــى االنتقـ ــال مـ ــن االش ـ ـرتاكية إىل
الش ـ ــيوعية .ف ـ ــوق ذل ـ ــك س ـ ــيجعل يف اإلمك ـ ــان إدخ ـ ــال امللكي ـ ــة الكوخلوزي ـ ــة األساس ـ ــية ،اإلنت ـ ــاج
الكوخلوزي ،يف نظام الربجمة الوطنية مبجموعه.
وهذه ستكون الوسـيلة الفعليـة احلامسـة لرفـع امللكيـة الكوخلوزيـة إىل مسـتوى ملكيـة الشـعب أبسـره،
يف ظروفنا احلاضرة.
وهــل هــذه النظــام جزيــل النفــع للفالحــني الكوخلــوزيني؟ أنــه كــذلك بــال مـراء .إنــه جزيــل النفــع ألن
مجاهري الفالحني الكوخلوزيني سيتلقون من الدولة منتجات بكميـات أوفـر كثـريا وأرخـص سـعرا ممـا
يف نظــام تــداول البضــائع .واجلميــع يعرفــون أن الكوخلــوزات إىل أبرمــت عقــودا مــع احلكومــة علــى
تبادل املنتجات«( ،دفع الثمن ابلبضائع») جتـين فوائـد أك مبـا ال يقـاس ممـا جتنيـه الكوخلـوزات الـيت
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مل تــربم مثــل هــذه العقــود .فــإذا وســعنا نظــام تبــادل املنتجــات حــىت يشــمل مجيــع كوخلــوزات الــبالد،
فإن مجيع فالحي بالدن سيجنون هذه الفوائد.
 28أيلول 1592
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