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يار �الل 1§ #ري ق� صادي هن� 'ات يف لكا  ّحتاد� اكن املايض، القرن ث(ثال
ييت سو 3ا فل ب8 �شرتايك ّ 3د لا ّ صادية� األزمة من يعاين ملّ ا;ي لعاملا يف حالو  ق

 األمام إيل عظمي خطوات يقطع سMتالني ولينني ب8 اكن العكس، Gىل. اإلفالسو
يعة إيل ذZ يعود و.نواتلسMّا تX �الل ية لطبا  قّتفو يث_ت مما قلال صاد \�شرتا
نظام ّا نظام Gىل �شرتايك ل ّا   .مرب�يلاإلّالرأساميل  ل

ب8ان تار�يلfرو اكنت ية لا ّالرأسام تعمرات يف الاكدiة وامجلاهري لّ باه ملسMا  شMوأ
تعمرات ناء اجنازات يف mرى ملسMا ييت ّحتاد� يف �شرتايك لبا سو 3ا فل  رّتطو ويف ّ

ية رةّاملدم األزمات بدون قا صاده rّلرأسام يدا لّ تار�ال قدرة Gىل \تأ  tسMيري Gىل ليربو
ّ wل ّزيةربجواال وضد ّربجوازيةال دون ق� صاد بعات من صةم  لتناقضات ثالاكرية لتا

نظام ّا ب8ان واكنت. الرأساميل ل ية لا ّالرأسام  �شرتايك ق� صاد ّقوة تنايم يف mرى لّ
  .نفسه �ج|عي نظا}ا لوجود هتديدا

ية قّتفو اكن ية Gىل \�شرتا ّالرأسام  :ساحقا لّ

تاج جحم f 1932هناية ارتفع iني يف﴿ ناعي  ناإل  ّحتادلاللّصا
ييت سو 3ا فل تاج اخنفض احلرب، ق#ل مبسMتواه مقارنة% 334بـ ّ  ناإل
ناعي  ت�دة rلوال�تلّصا  ق#ل مسMتواه من% 84 إىل الفرتة لنفس ملا

يا ويف% 75 إىل اجنلرتا ويف احلرب   .% 62 إىل نأملا
تاج جحم f 1932هناية ارتفع iني ويف ناعي  ناإل ييت ّحتادلاللّصا سو 3ا فل ّ 

تاج اخنفض ،1928 سMنة تواهمبسM مقارنة% 219بـ ناعي  ناإل لّصا
ت rلوال�ت ّا  ويف% 80 إىل اجنلرتا ويف% 56 إىل الفرتة لنفس �دةمل

يا   .% 54 إىل نبولويا ويف% 55 إىل نأملا
نظام مصود Gدم سوى  آخريشء Gىل األرقام هذه تدل هل ّا  ل

ناعي  باري ما �ان يفّالرأساميل لّصا نظام مع لتا ّا سو ل 3ا  سوى يت،يفل
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نظام ازةح3 ّا ناعي  ل نظام Gىل املزا� مجليع �شرتايكلّصا ّا  ل
 1﴾.الرأساميل

شفي احلزب ا�كب عرش الرابع مؤمتره ا�هتاء بعد 2§  وحتضري نإماكياته تطو¤ر Gىل لُبلا
تو¨ه تطبيق يف �نطالق رشوط يع حنو العام لا ّتصنا همة اكنت. rلب8 �شرتايك ل  ملا

يةاأل ّسا Mيف س «iادة مرGيل إ ية احلرب بعد ق صاد� هتأ  إنعاش يف mمتثل هلاأل
يل الفالiة ناGة tشغو ية فاملصانع ؛كثرية Gالقة صعو°ت هناك واكنت. لّصا  ل°
ية ناGةو م wلفة لتق'وا  اآلالت مصانع ق» ومن قاGدهتا ضعف من tشكو لّصا

3ة ياك نيكا  ىلG ¨ديدة مصانع وبعث القدمية املصانع جتهزي إGادة جيب اكن. يةّالرضور مل
  .ّعرصية تق'ية قاGدة

3فة لّصناGة° ّ�اصة تX ق� صاد إنعاش مرi» يف �ه|م وقع لقد  اآلن أما خلفا
هد mركزي ف3جب ناGة Gىل جلا 3» لّصا ّثقا يع أ¨ل من يةّالرضور ل  �شرتايك، لّتصنا
ي صناGة �لق أيضا وجيب ّدفا ي تعترب ةع 3ّا ت  وجيب ،مرب�يلاإل احلصار ظروف يف ةح
3ةال اآلالت تÄ ج صناGات إiداث أ�ريا ّفال  املرور لtسهّّ اليت راتّراواجل ّعرصيةال ح
تاج إىل ت ناإل ّا #ري عاوينل   .لكا

ييت ّحتادلال ميكن ال سو 3ا فل ياس هذه ّحيقق أن �شرتايك ّ ّتصنيعا ةلسMّا  ّ�اصةو ةّيل
يةاأل iلقهتا ّسا Mث» س ناGة يف ملمتا 3» لّصا ّثقا ية مكاّالرت مصادر إىل جوءّ°rل ل ّالرأسام  أي لّ
تعمرات هنب ب8ان ملسMا هزومة لوا  Éرشوط اخلارÈ �قرتاض أو احلرب يف ملا

تعامري ّا Mثور جيب اكن. ةس ها مل mرامك مصادر Gىل لعا ية ولّاÊ فتعر ّالرأسام  دا�ل من ،لّ

                                                 

تالني 1  Mيامخل اخلطة حصي»: س ّا Mبعة 163، ص 13األوىل، األعامل الاكم»، جم8  ةس لط، ا
ية، موسكو،  رش °rلغات األ باإلجنلزيية، دار ا Ä'ج ل نا1954ّ   .مجت، mر
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ب8 ية القوى Gىل �ع|د أي لا ييت ّحتادلال تا;ا سو 3ا فل يري ّ  ّاÊوÏ شؤون tسMو
  .ملكفة وÐري Ïاّفع بطريقة

شفي rلحزب عرش اخلامس املؤمتر �الل سمرب يف لُبلا  القرارات اكنت ،Ó 1927د
ّتعل تعاوية ّالزراGة تطو¤ر برضورة قت ّا ن يط دور وتقوية ّل . الوطين ق� صاد يف لتخطا

يةامخل اخلطة وضع وقع األساس هذا وGىل ّا Mييت ّحتاد� قال صاد األوىل س سو 3ا فل ّ .
يةامخل اخلطة وراكØز ةفلسف سMتالني حيلل ّا Mاألوىل س: 

ية احللقة اكنت ماذا﴿ ّالر ّMيةامخل اخلطة يف ئ(س ّا Mة اكنت ؟سGنا  لّصا
«3 ّثقا 3ة ناGاتلّصا حمورها واكن ل ياك نيكا ناGة ّألن مل 3» لّصا ّثقا  ل
ناGة وmركزي بناء إGادة ميكهنا وiدها  واملواصالت مبجملها لّصا

بدء إذن جيب اكن. والفالiة  اخلطة اجناز يف وعrلّرش هبا لا
يةامخل ّا Mهم من واكن س يل نضع أن ;Z تبعا ملا ناGة هتأ 3» لّصا ّثقا  ل

ّي أساس يف وتطو¤رها يةامخل اخلطة اجناز ةمعل ّا M2﴾.س 

هد   :لينني بتوجهيات ذZ يف سMتالني Óسßشو

يا �الص إن﴿ 3ّ حمصول يف فقط ¤مكن ال سMرو  ال هذا د،ج
ي يف وال ¤كفي، ّالو ي ةضع ّا 3فة اGةrلّصن دةجل  املواد ّتوفرّ اليت خلفا

ية 'ا ¤كفي، ال أيضا هذا لوiدها، ّفالiنيrل \�سMهتال  أيضا ميلز
ناGة ننقذ مل إذا. ثق3» صناGة 3» لّصا ّثقا  بناء ميك'نا ال هبا و�هنض ل

 حتتاج... مسMتقل \ب8 أمرã سMيÄهتâي صناGة وبدون. صناGة ّةأي
ناGة 3» لّصا ّثقا  ;Z مصادر جند مل وإذا ّاÊوÏ من مايل دمع إىل ل

                                                 

تالني 2  Mسابق: س ّاملرجع ا   .ل
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Êى معّاâ ّ حرض \ب8 أمرã �هتا  \ب8 القول Gىل أجرؤ وال م
  3﴾اشرتايك

شفي واحلزب سMتالني يدرك 3ّ لُبلا ّ wل ب8 يف ثق3» صناGة وتطو¤ر بناء أن داج  فم
ييت ّحتاد� Gليه اكن مçلام وفقري سو 3ا فل يةامخل اخلطة بداية يف ّ ّا Mّأشق من األوىل س 
هام ناGة ّألن ملا 3» لّصا ّثقا ّتطل ل ي موارد بت ّما ي اخلربات من أدىن اّوiد خضمة ةل ّا  ةلف'

ناGة بناء يغدو بدوهنا 3» لّصا ّثقا  احلزب ّيعول اكن ماذا Gىل. مسMتحيال أمرا ل
شفي ية امكّالرت مصادر غياب يف لُبلا ّالرأسام تالني؟لّ   :سM يقول 

ية القوى Gىل ّيعول اكن﴿  ما الك أن ىلG ّيعول اكن لبã8، تا;ا
سلطة 3 لا سو يßا ف3ل ناGةو األرض تأممي Gىل و°الع|د ةّ  لّصا

نوك واملواصالت تìارة لبوا  صارم تقشف نظام تطبيق لنا ميكن لوا
3ة موارد مرامكة أ¨ل من يل إلGادة فاك ناGة وتطو¤ر هتأ 3» لّصا ّثقا . ل
همة هذه أن ïم بوضوح يقول احلزب اكن  تضحيات تتطلب ملا

هدف حتق3ق أردã اإذ وأنه ¨دية يات هذه ق#ول من ّبد ال لا  لتضحا
ية واحضة بطريقة   4﴾.عووا

هد   :لينني بتوجهيات أخرى ةّمر سMتالني Óسßشو

 العامل فهيا يواصل دوÏ لبناء ñدã قصارى نبذل أن جيب﴿
3ادة ممارسة  من ويعملون ثقهتم Gىل وحيافظون ّفالiنيال Gىل لقا
ّا صادية سMياسة �الل  مظاهر مجيع Gىل القضاء Gىل iازمة ق

                                                 

نوات  3 ثورة من امخلس لسMّا يا يف لا ثورة وآفاق سMرو ية، لا نا ،33 ا8ò املؤلفات، ملالعا   .مجتmر

تالني 4  Mيةامخل اخلطة حصي»: س ّا Mاألوىل س...  
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ياة م3اد¤ن خمتلف من بذ¤رلتّا ية� حلا ّج|  Gىل نقيض أن جيب. ع
يا fكرثة لنا mركهتاّ اليت بذ¤رلتّا بقا� مجيع 3رصية سMرو  وñازها لقا

بريوقراطيّالرأساميل   ال الفال÷؟ rلبؤس تعمö ذZ يعترب أال. لا
نا إذا كذZ، األمر ل(س بقة ق3ادة Gىل فظiا  ّفالiنيrل العام» لطا
نا tسMيري يف حزما األشد ق� صاد Gرب ميك'نا يف لتدو  أقل ظتو
نا تطو¤ر أ¨ل من توفريه يقع م#لغ تنا #رية عص 3ة لكا ياك نيكا  مل

هربة   5﴾...لكوا

r «3لّصناGة ّولويةاأل إعطاء ىّأد ّثقا يع ل تاج سMوتو تاج وسائل نإ  ماكنة م'ح إىل ناإل
تاج  اقّمؤ ّةúنوي  Gىل قادرة ّولويةاأل تX وiدها ولكن. الواسع سMهتالك� مواد نإل

ية إGادة خماطر تضييق ّالرأسام تقالل ضامن وGىل لّ �Mيايس س  طريق عن rلبالد لسMّا
يع قاGدة تطو¤ر ّتصنا نارص هزم Gىل القادر الاكمل �شرتايك ل ية لعا ّالرأسام ب8 يف لّ  لا

تاج وGىل ّعرصية دفاع وسائل وتطو¤ر 3ةال آلالتوا راتّرااجل نإ ّفال  يةّالرضور ح
ب8 لزتويد نظام لوتطو¤ر °لقمح لا ّا تعاوين �شرتايك ل   .ّالزراGة يف لا

  :سMتالني يقول كام

يار جيب اكن﴿  الوقت مبرور ّيؤديّ ا;ي اجعّالرت خطة بني خ �
ية هزمية إىل هجوم وخطة \�شرتا  إىل يّتؤد أن يÄ#غيّ اليت لا

 الصعو°ت من عبّالر أصاهبم رفاق بيÄ'ا هناك اكن نعم :تقو¤هتا
ّ_ين إىل احلزب ودعوا  يصلح فö: يقولون اكنوا. اجعّالرت خطة ت

تعاوية حوفال مك تصنيعمك ّا ن ناGة واآلالت ّل ت صو ّا  ّراراتواجل عد¤نل
ي واحلاصدات ّوا Mشة مواّتقد أن لمك األفضل ارات؟لس  وأن أكرث مقأ

                                                 

نني 5 سن من: لي  نا ،33 جم8 املؤلفات، أفضل، ولكن أقل حاأل   .مجتmر
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ّأوي مواد أكرث tشرتوا  الواسع سMهتالكلال م'تو¨ات لصناGة ةل
ساك وإعطاء ّا ّي نل ياء هذه من أكرب ةمك  تد�لّ اليت الصغرية شMاأل
ناس  ح3اة Gىل ا�هبìة ّا 3ل يو ّا م  رãّتأخ ّظل يف ّهأن يقولون اكنوا. ةل

شاء سMيكون س قوانني مراGاة دون لّاألو الطراز من صناGة �إ ّا  وقل
ن هذا من »خطة« مع ولكن ...خطريا أمرا ّا  لنا ¤كون لن وعل
3ة صناGة وال تعد¤ن اGةصن يك3اك  وال اراتسMّي وال ّجرارات وال نم

نا سMنìد. طاØرات وال مدافع  مواñة يف سالح بدون نفسMأ
3 األGداء ّاخلار نكون نيج ية راكØز �سف'ا قد سMو  بã8 يف \�شرتا
ãنا ولو¨د ي ّربجوازيةrل أرسى نفسMأ ّاÊا 3 ة�ل ّواخلار  اكن طبعا. ةج

ت بني خنتار أن Gلينا ّتؤدّ اليت اجعّالرت خطة بني: نيخلطا Mح| يس 
ية هزمية إىل هجوم خطة وبني \�شرتا  تّأد وقد سMتؤديّ اليت لا
تصار إىل تعلمون كام ية نا   6﴾.بã8 يف \�شرتا

ية الطريقة 3§ يع يف \�شرتا ية الطريقة عن ختتلف لّتصنا ّالرأسام  فهيا تتطورّ اليت لّ
ناGة 3» لّصا ّثقا  من نامعّي مسMتوى بلوغ مسMبقا يفرتض جّرمو ع طويل مسار Gرب ل

ناGة يف األر°ح mرامك 3فة لّصا   :سMتالني يقول. خلفا

يع يبدأ﴿ ب8ان يف لّتصنا ية لا ّالرأسام 3فة لّصناGة° معوما لّ  نظرا خلفا
ية ّأقل mكون سßسßمثرّ اليت األموال ألن ّأ  سؤور دوران ّوألن مه

 يف م'ه هلسأ ¤كون األر°ح حتق3ق ّوألن أرسع ¤كون لاملا
ناGة 3» لّصا ّثقا ناGة دور يأيت وال. ل 3» لّصا ّثقا  فرتة مرور بعد ّإال ل
ها رامكmُ طوي» ناGة ل�ال 3فة لّصا نوك يف زهاّوmرك األر°ح خلفا  ؛لبا
شأ مرامكهتا وقعتّ اليت لاملا سؤور تلقي يف تبدأ ح3نئذ  تÄو

                                                 

تالني 6  Mيا املدارس طلبة أمام خطاب: س نا األمحر، rلì(ش لعلا   .مجتmر



8 

ّتطو مالمئة رشوط ّتطل اّ¨د طويل مسار ذZ ولكن. رهال  بي
ها نÄ ظر ننيلسMّا اتعرش ناGة وmرعرع رّتطو ل�ال 3فة لّصا  يف خلفا
ناGة غياب 3» لّصا ّثقا   7﴾ل

ية دوÏ تصبح أن اهّاجت يف صغرية خبطوات ّالصني قامت  عهد يف وذZ \اشرتا
ì3ة سMتالني  ضغوطه اكنت« بذZ تونغ ماوtيس يعرتف كام »سMتالني ضغوط« نßو

مت 8».1950و G 1949ايم يف شديدة Gلينا  خطهتا يف املركزي خطيطلتّا دتعفا
يةامخل ّا Mىل معلتّ اليت األوىل سG ة نواة بعثGنا 3» لّصا ّثقا  ّحتاد� مبساGدة ّعرصيةال ل

ييت سو 3ا فل ت Gىل والقضاء ّ ّا هوي فاوتل ناطق بني جلا س ملا ّا يل ّا ناطق ةiل يّاÊ ملوا ّا ، ة�ل
  .اخل

ية الطريقة يفضل اكن تونغ ماوtيس لكن ّالرأسام  يف« :يقول ،ّالصني يف rلتصنيع لّ
 مل ;Z بأمك�، األمة قا صاد إدارة يف جتربة أية لنا ¤كن مل rلتحر¤ر األوىل املراiل

نا ¤كن تطا ت° Mيةامخل اخلطة �الل عس ّا Mييت ّحتاد� طرق نقل سوى األوىل س سو 3ا فل ّ 
نا رمغ ناء سMتالني ماو هامج سMتالني وفاة بعد*. 9»ذZ عن راضني أبدا �كن مل نأ  لبوا

                                                 

تالني 7  M8 الاكم»، األعامل: سòنا ،195ص ،16 ا   .مجتmر

رش العالقات حول:  ماو 8 ية، لعا ّالر ّMلمك ب املوسع �ج|ع يف بخطا ،1956 أفريل 25 ئ(سr 
يايس يوعي rلحزب ّاملركزية rلجنة لسMّا يين، لشMّا   .1956 أفريل 25 لّصا

9 . A Critique of Soviet Economics, p. 9, Translated by Moss Roberts- Monthly 
Review Press, New York and London, 1977  
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ييت ّحتاد� يف �شرتايك سو 3ا فل 3دة بصورة ركزوا أهنم«لــ ّ ناGة Gىل اجلانب حو  لّصا
«3 ّثقا ناGةو ّالزراGة }ملني ل 3فة لّصا   10»خلفا

تغالل Gرب األر°ح مرامكة طريق ماو خا ار ناGة يف العمل ّقوة سMا 3فة لّصا  خلفا
ها مث ّالزراGةو ناGة يف الحقا ظيفتو 3» لّصا ّثقا تك اكنت ذاإ« :يقول. ل  أو حق3ق3ة غبر

ناGةو ّالزراGة فسMتويل قوية 3فة لّصا ية خلفا ّأ بوب من مزيدا ّتوفرو مه ية حلا  ئالغذا
3فة rلّصناGة اخلام واملواد  من املزيد ختصيص ميكن مثة ومن املال من مزيدا ّتوفرو خلفا

ß?رات r «3لّصناGة س� ّثقا #ل يف ل   11».ملسMتقا

3ة اGÊاية عكس Gىل 3ة tسكالرتو شو فواخلرو t تالني ّز¤رك مل واملاويةMىل سG ةGنا  لّصا
«3 ّثقا 3دة بصورة« ل ناGة تطو¤ر Gىل معل بل »اجلانب حو 3فة لّصا  ّالزراGةو خلفا
ية، أسس Gىل ولكن يك أساس Gىل \اشرتا بالد حيميّ ا;ي العرصي لتك'ا  من لا

ياإل األطامع ية اجناز إن. ةلمرب� ناGة نيب نعقاليا تÄسMيقا يتطلب \�شرتا  لّصا
ييت ّحتاد� يف يمت الفالiة يف كربى مشاريع تطو¤ر أن ذZ والفالiة سو 3ا فل  Gىل ّ

ية قاGدة ية صناGة تطو¤ر تفرتض \اشرتا  والقوي اÊامئ األساس mكون ّعرصية \اشرتا
r 3لسلطة سو يßا ف3ل    :سMتالني يقول. ةّ

تاج أدوات جتديد مسأÏ بني الرفاق بعض يطابق﴿  والز�دة ناإل
ثابت الرأسامل يف #رية rلّصناGة لا  ق� صاد بناء مسأÏ وبني لكا

سأÏ ألن ملاذا؟. ال يربرها؟ ما املطابقة لهذه هل �شرتايك،  ملا
يق األوىل سأÏ من fكçري ضأ ث ملا ّا يةل يع ّألن. نا ثابت الرأسامل سMتو  لا

                                                 

رش العالقات حول:  ماو 10 ية، لعا ّالر ّM1956 لأفري 25 ئ(س.  

سابق املرجع:  ماو 11   .لا
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ناGة أي الوطين ق� صاد من جزء سوى Óشمل ال rلّصناGة  لّصا
 ق� صاد لك tشمل �شرتايك ق� صاد بناء Ïمسأ أن iني يف

ناGة أي الوطين ية اجناز قضية ألن. ّالزراGةو لّصا  يه \�شرتا
نظمي قضية شامل لتا يق قضية يه الوطين، قلال صاد لا  لتÄسMا

ناGة بني العقالين يع مسأÏ أن iني يف ّالزراGةو لّصا  الرأسامل سMتو
ثابت ية ههذ ذاهتا iد يف متس ال rلّصناGة لا  أن ذZ. لقضا

ثابت الرأسامل توسع يتìدد أن ميك'ه rلّصناGة لا  قضية iّل دون يو
ية. �شرتايك ق� صاد بناء تاج من مكونة م'ظومة يه \�شرتا  نإ

ناGة عامل واسMهتالك ناGة mكن مل إذا. ّالزراGةو لّصا  هذه صلب لّصا
نظومة سìام يف ملا بوب لاألوية املواد سMيقدم مفن ّالزراGة مع �ا  حلوا
ية تص ئالغذا تو¨ات ميو ية ملنا نا ّا ع ّشلك مل إذا. ّلص t ةGنا  لّصا

ّا صاد� Fّ ّالزراGةو ية أبدا هناك mكون فلن ق   12﴾\اشرتا

سات مردودية إن 4§ ية ّساملؤ ّتحمك ال \�شرتا ناGة حتمكّ اليت القوانني فهيا ت  لّصا
ية ّالرأسام  مجمل تطور زاوية من بل ال املرأس مردودية زاوية من تق3ميها يقع ال أي لّ
  :سMتالني يقول. طوي» فرتة �الل الوطين ق� صاد

ّي مصنعنا عن وماذا﴿ Mلسrيوفر ال أيضا هو غوريك؟ يف ارات 
 كذZ أو نغلقه؟ أن mريدون أال احلارض، الوقت يف عوائد

نا تنا ت عص ّا 3ةل  ال احلارض، الوقت يف ّاألقل Gىل أيضا يه ،ّاليت يÄعد
3ّ عوائد ّتوفر  إىل نظرã إذا الرفاق؟ اّأهي أيضا سMنغلقها هل دة،ج

 سوى \برية بصورة رّنطو ال أن جبف3 الزاوية هذه من املردودية
                                                 

تالني 12  Mئ»: س رش 158 ص ،7وأجوبة، األعامل الاكم»، جم8  سMأ بعة اإلجنلزيية، دار ا Ä، ا للط ّ
ية، موسكو،  ّ°rلغات األ نا ،1954ج'ب   .مجتmر
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 احللو�ت صناGات مçل أكرب أر°iا جتلبّ اليت ناGاتلّصا بعض
 املؤكد من. اخل األطفال ولعب واملالÉس والعطورات واملطاحن

 تطو¤رها بجي لعكسا Gىل ناGات،لّصا هذه تطو¤ر أGارض ال أنين
ّساك ّةرضوري أيضا اّألهن  دون تطو¤رها ميكن ال ّأوال، لكن. نrل

تاج وسائل ناGة }اّتقدّ اليت واحملروقات ناإل 3» لّصا ّثقا يا .ل úال ،ن 
يع Gلهيا سّنؤس أن Óسعنا  بطريقة املردودية تق3مي ميك'نا ال... لّتصنا
ìت ّا نةّالر اrلحظة زاوية من ار،ل  زاوية من هاتق3مي جيب بل ها

  13﴾سMنوات ةGّد أفق ويف مfر ه الوطين ق� صاد

يع سMياسة مع ïم تعارض يف ّتصنا 3 ل  مردودية يقمي تونغ ماوtيس اكن ة،لُبلشفا
سات ناGات ّساملؤ تìار، بطريقة لصوا ناGة تطور قوانني وفق لا ية لّصا ّالرأسام  من أي لّ

ناGة إن« :يقول. الرأسامل مردودية زاوية 3» لّصا ّثقا  املال mرامك أن tسMتطيع بدورها ل
ناGة ولكن 3فة لّصا 'ا يف ّالزراGةو خلفا ّ صادية� فظرو نة ق  ظروف يف– اقرأ (هالرا

ãناشئّالرأساميل  قا صاد   14».وأرسع أكرث مرامكة tسMتطيعان) -لا

3قة يف ّب ماو اه|م اكن حلقا يع األجنع بللسMّا Gىل ام'ص سMتو ية ل ّالرأسام  ومرامكة لّ
3ل تغالل طريق نع مالرسا مية لقانون ¤ريد اكن. العمل ّقوة سMا  ورّاÊ يلعب أن لقا

يين قلال صاد ابطّالض ش هو ال املرأس مرامكة ّألن لّصا ّا ش غلل ّا  ال rلرأساميل اÐلل
مية قانون بفعل ماP رأس ¤رامكّالرأساميل : �شرتايك  األر°ح حتق3ق طريق وعن لقا

Z; مثرßسÓ ات يفGصادية� القطا ّ   .املال لرأس أكرب مرامكة من متك'هّ اليت ق

                                                 

تالني 13  Mيةامخل اخلطة حصي»: س ّا Mاألوىل س...  

رش العالقات حول:  ماو 14 ية، لعا ّالر ّM1956 أفريل 25 ئ(س.  
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3ون تحر يفا ية اجلوهري القانون وفق مكشوفة بصورة Óسßمثرون 3ونلّصيÄا ل rّلرأسام  لّ
يات إن« :ماو يßساءل. األقىصّ الرحب أي  مصانع أن إىل tشري املوجودة ئاإلحصا

ناGات 3فة لصا ه Gىل mمتزي خلفا ناء ÉرسGة العموم ̈و  ميكن حبيث العائد ورسGة لبا
تاج طور يف لكيا دخوP بعد سMنوات أربع �الل واiد ملصنع  Gىل حيصل أن ناإل

 نصف أو ونصف مصنع أو مصنعني أو ¨ديدة مصانع ثالثة لبناء mكفي Gائدات
يف تغطية ¨انب إىل وذZ األقل Gىل مصنع نع لmاك  هبذا نقوم ال ملاذا. °;ات ملصا
نافع؟ العمل بع. 15»لا تا امالرأس أن ماو يعرف لط° úج م'خفضة أجور مع اصغري ب Äت 

ت °ّ يدل   .حفسب ّالصني يف لو(س رأساميل ب8 أي يف \بري قمية فائض \أ

§5 Ïسأ ّتعل هنا ملا متع بأن قت ّ صادية� القوانني وفق اّإم Óسري òا ية ق rّلرأسام  وفق أو لّ
ّ صادية� القوانني ية ق   :سMتالني يقول. \لالشرتا

مية لقانون ميكن ال﴿ 'ا يف يلعب أن لقا   ﴾نلإلتاج الضابط دور منظا

يف   :»الرفاق« بعض طرف من ذZ عكس Gاءّاد مف'دا يضو

نا ّنطور ال فلامذا ،احصي� هذا اكن فإذا﴿ تنا 3فة عص  أقىص إىل خلفا
بارها ،iّد ناGة Gىل لها تفضيال مردودية، ناGاتلّصا أكرث عت°  لّصا

«3 ّثقا 3اãو مردودية، ّأقل الغالب، يف يه،ّ اليت ل  لها مردود ال حأ
تة؟ ناGة ساتّسمؤ تغلق ال فلامذا ،احصي� هذا اكن وإذا لبا  لّصا

                                                 

سابق املرجع نفس:  ماو 15 ّا   .ل
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«3 ّثقا  فهيا العامل ومعل مردودية، ذات ل(ست اآلن ويه عندã، ل
  16﴾.»املطلوب األZر «حيدث ال

ّ صادية� القوانني معل إطار يف املردودية مسأÏ سMتالني ّلوحيل ية ق  نام#يّ \لالشرتا
ية يف وديةاملرد ّأن ش املردودية من رسو�ا وأكرث أرىق \�شرتا ّا تقطعة ةله ّ اليت ملوا

Êّتو ّ صادية� القوانني عن ت ية ق rّلرأسام   :17لّ

تطور قانون أن الرفاق بعض ÓسMتÄ ج﴿ ّا ناسق ل  قلال صاد ملتا
 خطأ وهذا. املردودية م#دأ يلغيان الوطين ق� صاد وfرجمة الوطين

 ال املردودية، إىل نظرã فإذا. امتام Zذ �الف Gىل فاألمر. ïم
سات إiدى نظر وñة من تاج، فروع أiد أو ّساملؤ  وال ناإل

                                                 

تالني 16  Mصادية القضا�: س �ّ ية ق   .\لالشرتا

نظام أن ذZ يعين  ال 17 ّا ية يويل ال �شرتايك ل ّأ سات مردودية ملسأÏ مه ّ� صادية ّساملؤ  ق
ّ� صادية ا\ططات وضع يف احملدد اÊور تلعب ال لكهنا يع خ3ارات ضبط يف أو ق ّتصنا . ل

ياسة إطار يف ولكن ةرضوري املردودية ّ� صادية لسMّا ها وقع ّاليت ق  القانون طبق ضعو
ية اجلوهري ق� صادي #هتا وتمت. \لالشرتا ناGة يف سواء وتطو¤رها قمرا  يف ّالزراGة يف أو لّصا

ناGة 3» لّصا ّثقا ناGة يف أو ل 3فة، لّصا شاط °ء ألف إهنا خلفا  :سMتالني يقول ق� صادي لÄا

سات خمتلف مردودية أن ذZ من جÓسMتÄ  من خيطئ ولكن﴿ تاج وفروع ّسمؤ  لها ل(ست ناإل
 خمتلف مردودية ّإن. حصيح Ðري هذا طبعا،. ّاجلدي �ه|م tسMتحق وال ّ�اصة، قمية

سات تاج وفروع ّسمؤ ية ذات ناإل ّأ ّتطور كربى مه 'ا ل تا جإ بار بعني تؤ�ذ أن وجيب. ن  عند عت�
ناء، fرامج وضع تاجا fرامج وضع عند كام لبا نا °ء ألف ّإهنا. نإل طشا  مرi» يف ق� صادي �

تطور ّا ّ� صادية القضا�: سMتالني( ﴾.احلايل ل ية ق   )\لالشرتا
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 ق� صاد مجموع نظر وñة من بل فقط، واiدة سMنة �الل
 يه وتX ،مçال اGام عرش مخسة أو أعوام عرشة و�الل الوطين
ي» 3دة سMالو سأÏ لتناول حالو  املردودية ّ فإنحصي�ة، بصورة ملا

يا ّلو ش ةق  ّوا تاج فروع أو ساتّسمؤ خمتلف تعطهياّ اليت ةله  ال ناإل
ش مع مقارنة ّةأي أمام الصمود tسMتطيع ّا  rلمردودية األGىل لكل
يدة ث طالو ّا تةل تطور قانون بفعل ّتوفرتّ اليت با ّا ناسق ل  قلال صاد ملتا
يط الوطين  األزمات من ذZ صناخيلّ إذ الوطين، ق� صاد ختطو

ّ صادية� متع وتلحق الوطين ق� صاد رّتدمّ اليت ورية،ّاÊ ق °ò 
 الوطين ق� صاد مّتقد رادّاط ذZ لنا نّيؤم كام ،ا°لغ ّماد� ارضر

ية مبعدالته   18﴾.لالعا

ناقض ¤مكن هنا ية بني لتّا 3ني وبني \�شرتا تحر يفا 3ات ل سو فا  أGادوا ّا;¤ن ل
ية ّالرأسام ييت ّحتاد� إىل لّ سو 3ا فل ية� بني ،ّ 3ني ماو وبني \شرتا تحر يفوا  (نيلّصينا ل

ية بنوا ّا;¤ن ّالرأسام ية ق'اع مسMتwدمني لّ تفادة أرادوا مجيعا هؤالء. \�شرتا �Mس 
سات إiدى نظر وñة من... املردودية« من تاج، فروع أiد أو ّساملؤ ... و ناإل

ي املردودية« مسأÏ واكنت. »فقط واiدة سMنة �الل ّالو ش ةق  ّوا  تعطهياّ اليت ةله
تاج فروع أو ساتّسمؤ خمتلف ّ° iامسة »ناإل ÄبةلM3ون ¤كن مل. هلم س تحر يفا  ل

3ات سو فا تطور«بـ }متني 3ونلّصيÄاو ل ّا ناسق ل  ّيؤدي بأن بل »الوطين قلال صاد ملتا
تطور ّا متع، يف نةمعيّ رشحية إىل األر°ح تt Xساق وبأن األر°ح �لق إىل ل  إىل òا
بار املدراء ساتو وÏّاÊ موظفي \و ّ صادية� ّساملؤ ّتحمك ّا;¤ن لأوئك إىل ،ق  يف وني
تاج وسائل   .ناإل

                                                 

تالني 18  Mسابق: س ّاملرجع ا   .ل
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Ïسأ منو يف mمتثل ال اجلوهرية ملا ّا  من ملصل�ة معرفة يف بل ذاته iّد يف ق� صادي �
منو، هذا ّا بقة ملصل�ة هو هل �  ؟ّربجوازيةال ملصل�ة أم الاكدiة وامجلاهري العام» لطا
تال ملصل�ة اكن إذا ية زاوية من تقميها يقع املردودية فإن ار�ليربو  اكن وإذا \اشرتا

ي زاوية من تق3ميها يقع املردودية فإن ّربجوازيةال ملصل�ة ّرأسام   .ةل

ية اجلوهري القانون من ق3ضلنّا Gىل rّلرأسام ث لّ ّا  األقىصّ الرحب ضامن يف لملمت
تغالل °Mب8ان وإخضاع العامل إفقارو س ّوشن اوهنهب األخرى لا É سكرة حلروبا  عو
ية اجلوهري ق� صادي القانون سMتالني يصوغ .ق� صاد   :ييل كام \لالشرتا

يةاأل املزيات إن﴿ ّسا Mية لقانون س  اجلوهري ق� صادي \�شرتا
يات تايل الو¨ه Gىل تصاغ أن ميكن القانون، هذا مق ضو : ايتقرب لا

متع ّلك iا¨ات من األقىص ّاحلد تلبية تأمني ّثوا ّةاملادي òا 3ل ّقا  ةف
تاج وإتقان ز�دة طريق عن وذZ انقطاع، دون mمنوّاليت   ناإل

  19﴾.أرىق mك'يك أساس Gىل دامئة، بصورة �شرتايك

ية اجلوهري ق� صادي القانون يط ل(س \لالشرتا  من األمه ق� صادي، لتخطا
Zبقة معرفة هو ذ ّ صادية� اخلطة ختد}اّ اليت لطا    :سMتالني يقول. ق

ية اجلوهري ق� صادي القانون أن يقولون﴿  قانون هو \لالشرتا
تطور ّا ناسق، ل ناسب، ملتا  إن خطأ، هذا. الوطين قلال صاد ملتا
ناسق، الوطين ق� صاد تطور تايل ملتا  ق� صاد ختطيط لو°

 ميكهنام ال القانون، لهذا ايتقرب ادقّالص �نعاكس هوّ ا;ي الوطين
ها منّ اليت األهداف جنهل eنا إذا بذاهتام، اش(d يعطيا أن  ¨لأ

                                                 

تالني 19  Mسابق: س ّاملرجع ا   .ل
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تطو¤ر جيري هم اكنت إذا أو الوطين، قلال صاد املربمج لا ّا  Ðري ةمل
  .واحضة

تطور قانون إن ّا ناسق ل  يعطي أن ميكن ال الوطين قلال صاد ملتا
ì3ة ها جيري }مة وجود iاÏ يف إال املرجوة لنßا تطور هذا مس° ّا . ل
همة وهذه  الوطين ق� صاد تطور قانون يعّيهنا أن ميكن ال ملا

ناسق،  ق� صاد ختطيط يعّيهنا أن ميكن ال أوىل، °ب ومن ملتا
همة هذه إن. الوطين  اجلوهري ق� صادي القانون يتضمهنا ملا

ية يات وفق \لالشرتا ناهاّ اليت ملق ضا تعر ضا Mاله سGأ .،Z;ال و 
تطور قانون ÓسMتطيع ّا ناسق ل  ميارس أن الوطين قلال صاد ملتا
Pتام مفعو 'د إذا إال لا  ق� صادي القانون إىل املفعول هذا سßا

ية اجلوهري   .\لالشرتا
ّتعل فö اّأم  ّيؤدي أن ميكن ال ّهفإن الوطين ق� صاد بتخطيط قي

ي نتاجئ إىل ّإجيا نني رشطني مبراGاة إال ةب   :ثا
تطور قانون مق ضيات حصي�ة بصورة خطيطلتّا يعكس أن) أ ّا  ل

ناسق   ؛طينالو قلال صاد ملتا
بار، بعني يأ�ذ أن )ب ن مجيع من عت� ّا  مق ضيات وا÷،ل

ية اجلوهري ق� صادي القانون   20﴾.\لالشرتا

مية قانون طريق عن نلإلتاج بضبطهم 6§ تاج وسائل وجبعل لقا 3ّة ناإل  دفع ّ�اصة ملك
3ون تحر يفا 3ايت ّحتاد� ل سو فا تwيل حنو ل ناسق rلمنو �شرتايك القانون عن لا  ملتا

تغلوا الوطين قلال صاد  قاGدة Gىل ّالصني يف تونغ ماوtيس مçل ذZ يف مçلهم شMوا
سةّالرأساميل  القانون فنا تاج وفوىض rلم   .ناإل

                                                 

تالني 20  Mسابق: س ّاملرجع ا   .ل
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ّب شوف قط سلطة Gىل سMيطرته بعد tخرو  »الالمركزية« إلiالل تعسف3ا fرãجما لا
ّ صادية� يني بعنرص¤ن متزي ق لأوها، سMأسا  rلتخطيط املركزية الوزارات إلغاء ّ

يا، صاديق�  úملاك اكنتّ اليت واآلالت راتّرااجل حمطات بيع نو Ï8وrّ إىل 
تعاويات نا ية ل ّالزرا ع ّ.  

بق ماو اكن شوف من سMأ  ّحتاد� يف �شرتايك ق� صاد Gىل جهومه يف tخرو
ييت سو 3ا فل  iذو حنذو أن جيب ال« :يقول rلتخطيط، املركزية الوزارات وGىل ّ

ييت ّحتاد� سو 3ا فل سلطات يد يف يشء لك ف'ضع ّ 3ود ونفرض املركزية لا  Gىل لقا
سلطات ية لا 3ة أي نعطهيا أن دون حمللا تìارة ّالزراGة أما ...احلركة يف حصال  فهام لوا

سلطات Gىل لالع|د أشد iا¨ة يف ية لا   21»حمللا

3ّة أبدا mكن مل ّالصني يف املصانع إن ية ملك 3ّة زالت وال دامئا اكنت بل \اشرتا  ملك
يا بقاهئا رمغ ّ�اصة  أن الالئق من ل(س أنه يل يبدو« :ماو يقول. 8rّوÏ ملاك مسا
سلطات يد يف يشء لك يوضع ب�8ت املقاطعات وسلطات املركزية لا  املركزية لوا
3ات من يشء املصانع نعطي أن دون  من يشء أو احلركة حرية أو حالصال

  22».الفوائد

هاإض أو خطيطrلتّ املركزية الوزارات إلغاء يعترب 3ّةrل إلغاءا فعا ية ملك  \�شرتا
تاج لوسائل ي بقاؤها ش(dا ّيغري وال ناإل ّا سات م'ح ألن 8rّوÏ ملاك امس  ّةحري« ّساملؤ
ها حتديدا يعين »الفوائد من (dاشو احلركة سة« مفهوم وفق rلعمل جهيتو  »ةّاحلر ساملؤ

 هبا ãدى ّ اليت»الفوائد من dاش(و احلركة ّةحري« جتسمت. اrلربايل الربجوازي

                                                 

رش العالقات حول:  ماو 21 ية، لعا ّالر ّM1956 أفريل 25 ئ(س.  

سابق املرجع: ماو   22   .لا
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سات مدراء ممارسة يف تونغ ماوtيس  ورشاء لبيع ّالصني يف »إدارهتا جمالس«و ّساملؤ
تاج وسائل تاج وسائل ورشاء بيع ÓسMتطيع من أن ّشك وال. ناإل ّ حىت ميلكها هو ناإل

3ّةملا ظلت وان ية لك يع ق#ل مس� بادل هذا. 8rّوÏ وبعده لبا سات بني لتا  اكن ّساملؤ
ية سوقا �لق مما نقد – ضاGةب قاGدة Gىل يقع  الوسطاء من ¨(ش مع واسعة لرأسام

تìار مية، قانون بفعل حتدد األسعار واكنت. لوا  »احلركة حرية« مشلت كام لقا
نوiة سات ملدراء ملما س ّساملؤ ّا بط العامل بßرسحي هلم امحل   .أجورمه ضو

هر وقد .)فقراء ّفالiني أو عامل ÓسMتغل فالح (\والاك ح3اته بداية يف ماو اكن 7§  ظأ
هم ورGاية ّفالiني°ل �اصا اه|ما دوما بقة مصاحل حساب Gىل حلملصا  العام» لطا
 مرشكة أن معتربا سMتالني هامج ;Z) الحق مقال يف املوضوع لهذا سÄ طرق(

ّشد ّفالiنيال هنب« إىل تّأد األ�ري هذا طرف من ّالزراGة É3ط ...ة  حامسة تث_و
تاج يف ّفالiنيال ة إىل ناإل  ال وأنت كثريا ت_3ض أن اÊ¨ا¨ة من mريد. خطرية د̈ر

بوب تطعمها  يف هل. العلف P تقدم ال وأنت رسيعا يعدو أن الفرس من وmريد حلا
 دون ّا;ي، الكوالك م'طق ل(س سMتالني م'طق طبعا. e«23هذا؟ م'طق العامل
ته تضعف ،ّشك تاج وسائل ما الكه Gدم بفعل ميعز  »احلركة ّةحري« م'�ه وGدم ناإل

  .م'تو¨ه بيع يف

تاج جمال حرص« ّهألن سMتالني ماو هامج بضاعي ناإل شة وسائل يف لا  24»وiدها ملع(ا
ت Gدم من ّ�اصة مسMتاء واكن ّا تاج وسائل يف ّفالiنيrل فويتل ية ناإل ّالزرا ع  ومن ّ
شوف خطة و°رك لها متليكهم Gدم تعل ذ\رãهاّ اليت tخرو ّوا  اآلالت حمطات ب_3ع قةمل
ية ناوياتrلتع ّراراتواجل ّالزرا ع شة وسائل ل(ست ّالصني يف« :ماو يقول. ّ  ملع(ا

                                                 

سابق:  ماو 23 ّاملرجع ا   .ل

  A Critique of Soviet Economics, p. 36:  ماو 24
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تاج وسائل كذZ بل م'�ه جيب ما وiدها  وسائل أبدا يبع مل سMتالني. راعيّالز ناإل
تاج شوف قام وقد ّفالiنيrل نإ   25».الوضع هذا بتغيري tخرو

 واآلالت ّراراتاجل حمطات ب_3ع 1952 يف ãدوا ّا;¤ن »الرفاق« سMتالني أدان
ية ّالزرا ع  :سMتالني يعلن. ّ

تاج لوسائل مالكة سMتصبح 26الكوخلوزات أن ال،ّأو ذZ عن سMيÄ ج﴿  ناإل
ية ّالر ّMد اّأهن أي ،ئ(سìتMايئ، وضع يف نفسها س'  يف سةّسمؤ ّةأي م�ç تعرف ال سMتpا
،ãسات ّألن بالد تاج لوسائل مالكة ل(ست معلوم، هو كام نفسها، املؤممة ّساملؤ  ناإل
ãايئ الوضع هذا ترب¤ر ميكن فك3ف. عند' �pتMلكوخلوزات، سr بار وبأي  من عتا

بارات ت عتا ّا س قدم،ل ّوا  يف س(سامه الوضع هذا أن القول ميكن هل األمام؟ إىل ريل
3ّةملا رفع 3ّة مسMتوى إىل الكوخلوزية لك ش ملك ّا ّيعì ّهنأو ه،ّلك عبل Mتقال لس  جممتعنا نا
ية من ية إىل \�شرتا يو ّا ع Mس ؟لّش)  أن ّإال ميكن ال الوضع هذا أن يقال أن ّاألحص لأ

3ّةملا يبعد 3ّة عن الكوخلوزية لك ش ملك ّا  عن أبعادã إىل ّيؤديسMو ه،ّلك عبل
ية يو ّا ع Mا من بدال ،لّش'   إ�هيا؟ ي_تقر

ي ذZ، عن سMيÄو ج úساع ،ان بضائع تداول مفعول داØرة tا ّيجرّ ا;ي لا Mإىل س 
تاج وسائل من هائال امقدار مداره   27﴾.عيالزرا ناإل

                                                 

 Ibid, p. 146:  ماو 25

تعاوية  املزارع 26 ّا ن نا – ّل   .حظتمال

تالني 27  Mصادية القضا�: س �ّ ية ق   .\لالشرتا
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ية يف iّالن يو¨د ال 8§ سأÏ، لهذه \سMاملار ية ن_ين أن إما ملا  اجتاه يف مكرi» \�شرتا
ية يو ّا ع Mية ن_ين أن أو لّش ّالرأسام  تونغ ماوtيس أو يدوهرنغ مçل Ðلف'اها نإوّ حىت لّ
ية  :سMتالني يضيف. \°الشرتا

'ا فالر3قني خطأ إن﴿ 'جر ن(سا بضائع تداول أن يدراكن ال ... أهنام هو ئ(يسّالر فو  لا
ية من ن�تقال هدف مع م ناف ية إىل \�شرتا يو ّا ع Mريب، دون يعتقدان، فهام. لّش 

بضائع، تداول نظام ظل يفّ حىت املمكن، من أن ية من ن�تقال لا  إىل \�شرتا
ية يو ّا ع Mبضائع، تداول وأن ،لّش تايل، لا  خطأ هذا نإ. اGائق ¤كون أن ميكن ال ل°

يةا فهم Gدم أساسه جسMمي، هدا). املصدر نفس: سMتالني." (\سMملار  بنقد مسßشو
ّ صادية� rلمشاGة«إجنلز  بضائع تداول وجود "أن سMتالني يؤكد يÊوهرنغ، »ق  لا

ية بعث إىل ... ح| ّيؤدي أن البد ّالرأسام  28﴾لّ

بة °MسÄتاج تطو¤ر جيب« ملاو، ل بضاعي ناإل  أ¨ل من ل(س واسع نطاق Gىل لا
ت ّفالiنيال أ¨ل من بل (!!!) األر°ح ّوا ناعي -راعيّالز �الفل  تطو¤ر أ¨ل ومنلّصا
تاج ثىل الطريقة ّأن ماو يعترب 29».ناإل تاج لتطو¤ر ملا ناGة يف ناإل  mكون ّالزراGةو لّصا

تاج تطو¤ر«بـ بضاعي ناإل  سMنة عرش مخسة س( طلب ذZ لكن األقىص، ّاحلد إىل لا
ثريا أكرث أو ية طو¤رت Gىل يعمل ماو اكن 30».أيضا ربّالص من كو ّالرأسام يع Gرب لّ  سMتو

تاج داØرة بضاعي ناإل تو¨ات مجيع وجعل لا ها بضائع ملنا  وسائل فهيا مبا قمية إىل يلوحتو
تاج   .العمل ّقوةو ناإل

                                                 

تالني 28  Mسابق: س ّاملرجع ا   .ل

  A Critique of Soviet Economics, p. 147:  ماو 29

 .Ibid, p. 145: او م 30
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نظام يعمل املقابل، يف ّا بضاعي ق� صاد داØرة تضييق Gىل �شرتايك ل مترار، لا °Mس 
ية إىل ن�تقال ومع يو ّا ع Mتاج ¤زول لّش بضاعي ناإل   :سMتالني يقول. متاما لا

ي حنن أما﴿ ّاملار Mّإف ني،\س ي الفكرة إىل �سß'د نان ّاملار M3ّ املعروفة ة\س  ّأن والقائ» ادج
ية من ن�تقال ية إىل \�شرتا يو ّا ع Mبدأ لّش يوعي  ملوا تìات توزيع يفلشMّا  حسب ملنا

بعا rلبضائع، تبادل لك يقصيان احلا¨ات، تìات حتويل يقصيان ;Z، تو  إىل ملنا
ها الوقت، نفس ويف ضائع،ب   31﴾.قمية إىل يلحتو

ييت ّحتاد� متكن لقد 9§ سو 3ا فل  هزم من rلّصناGة اخلارق �شرتايك وضّا�هن بفضل ّ
نظام ّا 3ّةملا ّتحفلّالرأساميل  ل تعاوية لك ّا ن تاج ّحمل ّل بضاعي ناإل بحت غريّالص لا  صوأ

3ّةملا ية لك تاج لوسائل \�شرتا متع أساس ناإل ييت òا سو 3ا فل  Gىل القضاء ىّوأد ّ
بقات ي لطا تغال �ّ ل Mي ةس ّوا يع إىل ةلطف3ل تاج سMتو  حتسني إىل الوقت نفس ويف ناإل
ّ صادية� ّفالiنيوال العامل G(ش لظروف جوهري ياو ق سMا Mث يةلّس ّوا 3ةل   .فقا

بني ّو ت تّأد \يف سMتالني ي ّا  \يبةّالرت يف معيقة التّحتو إىل ق� صاد يف حوالتل
ية� ّج| 3ام ورةرض مربزا ع ث لقا °ّ  Gىل °الع|د ق� صادي اòال يف ايةّا�هن إىل ورةل

تاتورية تار�ال كد يوعي  احلزب بق3ادة ليربو شفيلشMّا ية إدماج ّأي ورفض لُبلا rّلرأسام  لّ
ي ّوالرأسام ية يف نيل (ش رÐد نّنؤم أن ميكن ال ّهألن \�شرتا تار�rل لعا  وامجلاهري ليربو
ية الاكدiة بقات Gىل نبقي الوقت نفس ويف ثقافهتا mمنو ي لطا تغال �ّ ل Mي ةس ّوا  ةلطف3ل

تار�ال tسMتعبدّاليت     :الاكدiة وامجلاهري ليربو

نا﴿ Êيوم ي بطاÏ، األزمات يعرف الّ ا;ي �شرتايك ق� صاد ¨ديد، قا صاد لا  لوا
بؤس يعرف الّا;ي  نني ّريوف يّوا; واخلراب لا (ش طrلموا يد لعا ث غالر ّوا  تX. قافةل

                                                 

تالني 31  Mصادية القضا�: س �ّ ية ق   .\لالشرتا
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ت األساس ح3ث من يه ّا  هذه. 1936 إىل 1924 من قا صادã يف ّ¨دتّ اليت التّحول
ت ّا ييت ّحتاد� قا صاد يف التّحول سو 3ا فل بة يف التّحتو إىل ّأدت ّ 3 \يالرت ّا  ةلطبق

تصارZ ãرإ Gىل تصف3هتا ُبعد وقع قد ّنيالعقاري املالكني طبقة أن نعمل. òمتعنا  ا�هنايئ نا
بقات. ةّيهلاأل احلرب يف ي لطا تغال �ّ ل Mهناك يعد مل. املصري نفس عرفت األخرى ةس 

ي طبقة ّالرأسام ناGة يف نيل  ارّجت هناك يعد مل الفالiة، يف \والك هناك يعد مل ،لّصا
ت يف وسامرسة ّا   ì.﴾32ارةل

بقات عن ¤روهيا متاما، خمتلفة أخرى، ةّقص تونغ ملاوtيس اكن ي لطا تغال �ّ ل Mيف ةس 
ية ّربجوازيةال« :»ية\�شرتا« ّالصني ثورة مرi» يف... طنالو ية لا  tسMتغل ،\�شرتا
بقة يح مهنا mكسب والعام» لطا تور tساند الوقت ذات يف لكن وبمرا ÊاMتبدو وس 

ّتعد Mلق#ول ةمسr تحول ياإل عن ختتلف إهنا . �شرتايك ل°  العقاريني املالك ونيلمرب�
ية ّربجوازيةالو بريوقرا طا ناقض. ل بقة مع تتعارض جتعلها ّ اليتاتلتّا  يه العام» لطا

ِتغلني بني تناقضات Mتغلني ومسMيد ويه مس تأ °\ ية طبيعة ذات ل  يف ،ذZ مع. ئGدا
ناقض هذه ،لبالدã امللموسة الظروف ية اتلتّا  تناقضات إىل تتحول أن ميكن ئالعدا

ية Ðري   33».حكمية بصفة عوجلت إذا سلمية بصفة حتل وئGدا

°ّ ÄبةلMناق ملاو س ية بناء مرi» يف ّربجوازيةال مع ضلتّا ية :اقرأ (\�شرتا ّالرأسام  لّ
ية فةّاملغل ي ل(س) \°الشرتا Gّدا ية ّألن ائ ّالرأسام ية مع تß'اقض ال نفسها لّ  ومع \�شرتا

يه لÄسMمتع!!! العامل ي املوجودّالرأساميل  ق� صاد إن« :لإ iّا  قا صاد هو ّالصني يف ال
 �شرتايك ق°ال صاد تو¤ربط عبيةلّشا احلكومة سMيطرة إىل Ðلبهأ يف �اضع رأساميل

                                                 

تالني 32  Mتور مرشوع يف :س ييت، األعامل، جم8  ّ�حتاد سMد سو 3ا فل شورات 151، ض 14ّ  ،Äم
نجم ندن،  لا بعة اإلجنلزيية،  لاألمحر، ا نا1978ّلط   .مجت، mر

يح ّاحلل حول:  ماو 33 شعب، صلب rلتناقضات ّلصحا ّا   .1957 ف3فري ل
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 رأساميل قا صاد ل(س ّهنإ. العامل ق#ل من ومراقب Gديدة بأشاكل 8rّوÏ اململوك
ي ق° صاد ،يعرف ،أساميلّالر ق� صاد من ّ�اص نوع ولكن Gادي ّرأسام  ّاÊوÏ ةل

د نهإ. ¨ديد نوع من ي أر°ح حتق3ق هبدف ل(س ̈و rّلرأسام  iا¨ات لتلبية لكنو نيل
ش ّا ي األر°ح من ةّحص أن ،حصيح. ّاÊوÏو عبل تأ ّا ت  إىل تذهب العامل جمهود من ةمل

ي ّالرأسام  اّأم. الرحب إجاميل من ،واiد ربع حوايل ،حفسب صغري جزء لكهنا ،نيل
ث ّا ي مورد شلك يف (العامل إىل لتعود فرتجع األخرى أر°ع الثةل rّلرفا  ىلإو ،)ةه

ÏوÊس ىلإو) د�ل يرضبة شلك يف (ّا ّا 3ة عةل تا جاإل توس ن ّا  مهنا صغري جزء (عةمل
Êي أر°ح ّيو rّلرأسام ي ق� صاد هذا ّ فإن،;Z). نيل ّلرأسام ن من ّاÊوÏ ةل ّا  وعل

ّت اجلديد ية صفة wذي ة \اشرتا نفعة يعود واّ¨د \برية Ê̈ر   34».ّاÊوÏو العامل Gىل مل°

3 عةلّسا« أن هو هنا ذ\ره يف ماو ¤رغب مل ما تا ّاإل ج توس ةن ّا بط يه »عةمل  لض°
ي أر°ح ّرأسام   .أساميلّالر امكّالرت يف توظف ةل

 لهذه الرجعي الطابع م#تدئ ملار\يسّ حىت نث_ت ألن داعي ّأي �رى ال طبعا،
ن« ّا 3 »ظريةل تا ّالرب Äي Mة�ش ìادّ اليت ةّالفGا أñتا  األرىق املرi» (»تونغ ماوtيس فكر« نإ
ية تطور يف ية حول!!!) rلين('يةا \سMاملار ّالرأسام ية صفة تتwذّ اليت لّ ة \اشرتا  Ê̈ر

نفعة وتعود اّ¨د \برية تاتورية ودوÏ العامل Gىل مل° تار�ال كد  طبعا ا¨ةi وال. ليربو
شة قنا يع الربجوازي أو الكوالك هذا مل  مفضال مفهوما �سMتعري أن أردã ذاإ (ضالو

تاذ Êى منري فؤاد سMاأل يةاخل« تصبح \يف حول) �ا  من أقوى »3ةلّصيÄا صصو
بادئ ية ةّالعام ملا ية \سrMلامر تالني لينني نظرية ومن rلين('ا تاتوري ّاÊوÏ عن سMو ّود  ةك

تار�ال ي«. ليربو ّخصو ة Gىل »ةص  ّربجوازيةال طبيعة من ّتغري حبيث ّقوةال من د̈ر
ها ية تق#ل جتعلو ناقض طبيعة من ّوتغري \�شرتا تار�ال وبني ب(هنا لتّا  مرi» يف ليربو

ية بناء   .Gدايئ Ðري ليصبح \�شرتا
                                                 

ية حول:  ماو 34   .5 ا8ò ّاÊوÏ، لرأسام
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  :rلينني الرائعة اللكامت هبذه املقال هذا إZراء أ¨ل من الفرصة هذه نÄهتز ،ذZ مع

﴿ÏوÊل تنظمي من �اص نوع يه ّاrلعنف تنظمي يه ،ّقوةr من طبقة مقع بقصد 
بقات تار� يÄ#غي طبقة فأية. لطا  تقمع أن لها يÄ#غي احلال بطبيعة ؟تقمعها أن ليrلربو

بقة مثرة لطا ِا ßدها، ملسiإىل حبا¨ة ل(سوا غي»لّشا ّإن. ّربجوازيةال أي و ÏوÊّإال ّا 
مثر¤ن، مقاومة لقمع ِا ßىل يقدر وال ملسG ىل القمع، هذا ق3ادةG ري معوما، تطبيقهÐ 

تار� ها ليالربو بقة صفبو 3دة لطا ثوري حالو ّا بقة اية،ّا�هنّ حىت ةل 3دة لطا  الكفء حالو
مثر¤ن غي»لّشا مجيع ح3دلتو َوا ßن أ¨ل من ملس ّا  أ¨ل من ،ّربجوازيةال ضد ضالل

ها    .متاما طإسقا
بقات حتتاج ِتغملا لطا Mيادة إىل ّ»س يا لسMا سMا Mىل لإلبقاء يةلّسG ،تغالل �Mمن أي س 
ية املصاحلأ¨ل  ãية ناأل ي» قللأل ساحقة األكرثية وضد لضئا شعب من لا تاج. لا  حتو

بقات تغ لطا َا يادة ىلإ ّ»سMمل يا لسMا سMا Mلقضاء يةلّسr تام تغالل، لك Gىل لا  أي سMا
شعب من الكربى األكرثية ملصل�ة ية وضد لا ي» قلاأل يد ماليك من لضئا  لعبا

يني العقاريني املالكني أي املعارص¤ن،    .لوالرأسام
ي ّإن ّاÊميقرا بورجوازي صغار نيط ّا ياء ني،ل ية عأد تعاضوا ّا;¤ن هؤالء، \�شرتا  سMا
ن عن ّا بقي الضل 3ق عن بأiالم لطا تو فا بقات، بني ل تحويل كذZ تصوروا لطا  لا

ية، بصورة �شرتايك ل3ا بقة سMيادة إسقاط بصورة ال خ مثرة، لطا ِا ßبصورة بل ملس 
ية خضوع #اهتا املدركة لألكرثية سلمي Éشلك قلاأل  ّربجوازيةال الطو°وية وهذه. جلوا
بقات فوق قامئة دوÏ بوجود رتاف°الG عراه تنفصم ال تارباطا تاملربطة الصغرية  لطا

بقات مصاحل خ3انة إىل معليا أفضت قد   35﴾الاكدiة لطا

يايس ق� صاد قوانني أن من سMتالني ذ\ره ما Gىل دّنؤك املقال هذا خ ام ويف 10§  لسMّا
ي نيقوان يه ّموضو ياة حركة تعكس ةع ّ صادية� حلا تقالل ق °Mنا عن س  وأن تإراد

                                                 

نني 35 ثورة: لي  ّاÊوÏ وا ل ّ.  
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ّ صادية� القضا� (العمل إ�اكر يعين ذZ إ�اكر ية ق  Gىل القضاء ميكن ال). \لالشرتا
مية قانون ية ظل يف األقىصّ الرحب قانون أو لقا ّالرأسام  Gىل القضاء ميكن ال كام متاما. لّ

ية اجلوهري ق� صادي القانون منو قانون أو \لالشرتا ناسق �ا  الوطين قلال صاد ملتا
ية Gىل القضاء دون ّا صادية نيقوان إذن هناك. \�شرتا ية ق ناك \اشرتا  قوانني هو

ّا صادية ية ق متعات وتعمل لرأسام  ّقتعل إذا. تX أو القوانني هذه وفق اّإم املعارصة òا
تاتورية األمر تار�ال كبد ية ت_ينّ اليت ليربو ناء ذZ فإن \�شرتا ّ(مت لبا  وفق س

ية القوانني متع فإن ذZ وخبالف \�شرتا ية القوانني قوف ةّلرضور° يعمل òا ّالرأسام  لّ
ية وال ّأ متع ذZ يقول ألن مه  مار\س رفض لقد. اشرتايك أو رأساميل نفسه عن òا
تالني لينني ورفض جنلزإو   :لينني يقول كام. القوانني من úلث نوع عن فكرة أي سMو

سأÏ تطرح﴿ ت °لطريقة حرص� ملا ّا يةل 3ة :لا 3ة أو fّرجوازية جإيديولو  جإيديولو
ية تقاص ّأي... لوسط وجود ال .\اشرتا 3ة من نا ية جاإليديولو تعاد ّوأي \�شرتا  با

3ة تقوية يعين إمنا األ�رية هذه عن   36﴾ّربجوازيةال جاإليديولو
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نني 36   ما العمل؟: لي 


