
 

  السوفیاتی؟ االتحاد  لماذا انهار )1

 
للکاتب سمیر  خطیب  

  
ف موقع ''الحوار (ف جزئين) سمير خطيب هذه الدراسة  الاتب نشر

  المتمدن''، تحت عنوان:

دراسة  - جدلية الثورة والدمقراطية واإلشتراكية 
سنة عل ثورة اكتوبر   100 مرور تحليلية بمناسبة

  
  22:10 -  22/  7/  2017 - 5588العدد: -حوار المتمدن

     20:52 - 1/  8/  2017 -  5598العدد: -الحوار المتمدن
  . المحور: ملف الذكرى المئوية النطالق ثورة أكتوبر االشتراكية ف روسيا

  
  العدالة والدمقراطية**

يجب أن نسقط من مخيلتنا أحالم اليقظة بأن الثورة القادمة ستكون 
ما جرى هو تزامن  تكرارا القتحام قصر الشتاء بطلقات من سفينة االفرورا، ألن

مجموعة ظروف وأسباب زمانية قد ال تتكرر أبدا .. * الدمقراطية الت تحقق 
 الحرية والمساواة للفرد واألقليات، وتضمن تكافؤ الفرص وحرية الصحافة الت
                                                                 تعب ر عن مصالح الشعب وتدافع عنها، ه دمقراطية لل الشعب.. *ال يمن 

ة االجتماعية بدون دمقراطية، وحرية التنظيم حماية أية تحوالت باتجاه العدال
  ..السياس والتعبير عن الرأي

**شرط أساس..  
الدمقراطية االشتراكية داخل االتحاد السوفييت لم تفشل بمعناها 
النظري، بل فشلت بسبب األخطاء الت ارتكبت ف عملية التطبيق " غير 

 نجاح واستمرار الثورة والوصول الدمقراطية"*سحق الدمقراطية ف البداية ادى ال



ألكبر االنجازات الجماعية وبالمقابل سحق الدمقراطية ادى ال انهيار االتحاد 
السوفييت وسقوط االشتراكية* لينين : "ان الشرط االساس لتحقيق الثورة 

  "االشتراكية هو تحقيق الثورة الدمقراطية
عام عل ثورة اكتوبر االشتراكية  100يحتفل العالم هذه السنة بمرور 

العظم والت أدت إل بناء االتحاد السوفييت واعتماد االشتراكية منهجا 
 ه فمعلنا بذلك انهيار  25/12/1991وأسلوب حياة، الذي أعلن تفك

  .االشتراكية والمنظومة االشتراكية ف تلك المنطقة
لثورة تجربة تاريخية فريدة ومفصلية فقد لعبت دورا لقد كانت هذه ا

مهما سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسريا واسعا ال يمن تجاهله منذ اندالعها 
حت فشلها وانهيارها ف أواخر القرن العشرين. لهذا السبب أجد ان من المفيد 

االول  بل من الضروري التابة عنها وإحياء ذكراها سلبا او إيجابا، لسببين،
فكري وايديولوج والثان شخص وانسان، فقد عشت هناك اجمل سنين عمري 

أي األعوام األخيرة قبل االنهيار النهائ، وكنت  1989حت عام  1983من عام 
اقطن بالقرب من سفينة االفرورا الت انطلقت منها الشرارة االول للثورة باتجاه 

الحومة المؤقتة معلنة بداية الثورة، القصر الشتوي (االرميتاج) حيت تواجدت 
كنت هناك طالبا دارسا للعلم برفقة اآلالف من الطالب األجانب عل نفقة 
االتحاد السوفييت وكانت لدي الفرصة يوميا بحم تواجدي هناك لمالحظة 
التفاصيل الدقيقة ف حياة الناس الذين احبهم واحترمهم واسمع حايات كبار 

مط االشتراك بالنمط الرأسمال ألنن جئت لهناك من دولة السن، ومقارنة الن
من االتحاد السوفييت وأصدقائ ن متاحا لزمالئرأسمالية، األمر الذي لم ي.  

                                                              وي سأل السؤال هنا، هل سبب االنهيار يمن ف النظرية الماركسية أم 
طة                                                                 اللينينية أم ف التطبيق أم فيهم جميع ا؟ لقد حققت ثورة أكتوبر السل

السياسية للعمال والشيوعيين ف روسيا، لنها لم تتمن من أنجاز التغيير 
االشتراك المطلوب ف المجال االقتصادي واالجتماع... لذلك نتساءل أين 

  يمن خلل الثورة من الناحية االقتصادية واالجتماعية؟
  :لإلجابة عل هذا السؤال يجب التأكيد عل بعض الحقائق

د ثورات فاشلة بل توجد ثورات ال تحقق كل أهدافها الن ال توج -اوال 
الثورة، خاصة الثورة االقتصادية، ه رد فعل عل ظلم بتوجيه سياس منظم 
فالناس ال يخرجون للشوارع فقط الن األحزاب توجههم، بل الن هناك ظلم واقع 

بل عليها. واألحزاب واألطر السياسية الفاعلة استطاعت أن تزرع االمل بمستق
أفضل، وأن"فشل الثورة "ال يعن أن افكارها ذهبت سدى بل سيتم اعتماد ما 



أنجزته ف ثورات قادمة أو سيتم األخذ بعين االعتبار بمطالب الجماهير ف اي 
إصالحات سلطوية قادمة، ذلك أن الثورات الفاشلة تستمر ف تأثيرها بشل ما، 

مبدأ أال شء يموت، وأن التاريخ                                    ً     وعلينا أن نبحث ف هذا التأثير انطالق ا من 
  .سلسلة من األحداث المتتالية المتصلة

والمعن الحقيق لهذه الثورات انها تنجح حت بعد فشلها وتحقق 
انجازات ال يستهان بها ف مسيرة التطور اإلنسان. وهذه االنجازات قد ال تتحقق 

ا بعد فشلها وف اغلب خالل الفترة الزمنية المحدودة اثناء الثورة بل تمتد ال م
 ما كان سابقا والسير قدما حت اعدائها عدم العودة ال االحيان تفرض عل

  .انفجار الثورة القادمة
عند الحديث عن اي حدث يجب األخذ بعين االعتبار الزمان  -ثانيا 

والمان وال يمن إحالل نفس النمط ف زمان ومان آخر، وعليه ال يوجد قرار 
المطلق بل يوجد قرار صحيح نسبة للظروف السياسية الت تم سياس صحيح ب

  .اتخاذه بها
كل النظريات تواجه مصاعب ف التطبيق وأحيانا هناك حاجة  -ثالثا 

لتعديل النظرية أو إعادة التطبيق من جديد وهذا األمر ينطبق عل كل النظريات، 
االقتصادية فكم بالحري النظرية االشتراكية الشاملة لل مناح الحياة 

واالجتماعية والسياسية، وكم بالحري اذا كانت التجربة االول الجدية لبناء 
  .االشتراكية
  شرعية الثورات والثورة البلشفية تحديدا**

                          ً                                       إن الثورات تكون دائم ا وأبد ا "غير دستورية" ومخالفة للقانون. ولذلك 
تمد، وإنما من ثوريتها، فه ال تكتسب شرعيتها من الدستور أو من القانون المع

حت ان مصطلح الشرعية الثورية دخل قاموس السياسة الدولية؛ ذلك أن الثورة، 
                                                                   إذا انتصرت تغير الدستور والقوانين حت بدون الرجوع إل الشعب غالب ا، 
ويتسلم قادتها السلطة ف كافة المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 

عندما استطاعت الثورة ف شباط اإلطاحة  1917وهذا ما حدث فعال عام 
 25بالقيصر وبعد ثمانية اشهر ف  من تشرين االول استطاع الحزب الشيوع

السيطرة عل مقاليد الحم ف البالد، وف مراجعة تاريخية لل الثورات فانه 
تمر فترة طويلة بعد انتصار الثورة حت يستقر نظام الحم وعادة ما تفشل تلك 

رات عل منصة الفوض الت تحدث بعد نجاح الثورة كما نرى اآلن فيما الثو
يسم بـ "الربيع العربي" ف اليمن وليبيا وحت ف بعض االحيان ال عودة النظام 
القديم وبقوة كما نرى ف مصر. ولن"السهولة النسبية" الت انتصرت بها الثورة 



ل الحم والشعب، امر البلشفية بروسيا وسرعة فرض السيطرة عل مفاص
يستحق التقدير من جهة والتحليل وهل رافق هذه السيطرة كبت للحريات بحجة 

  االشتراكية؟
  :الطبعة الروسية 205ص  25المجلد  -كتب لينين ف مرض الطفولة

لقد كان سهال عل روسيا، نظرا للوضع الفريد من نوعه إل ابعد  "
شتراكية، ف حين أن االستمرار بها ، أن تبدأ الثورة اال1917الحدود ف عام

وقيادتها إل خاتمة مطافها سيون أصعب عليها مما عل األقطار األوروبية. 
، للتنويه بهذه الواقعة، ولقد 1918وقد سبق أن أتيحت ل الفرصة، ف مستهل 

  : أكدت تجربة عامين من الزمن طريقت ف تصور األشياء أن شروطا نوعية مثل
بفضل  - ط الثورة السوفييتية بوقف الحرب االمبريالية إمانية رب -1

تلك الحرب الت كانت تعرض العمال والفالحين إل عذابات ال  -هذه الثورة
  ..تصدق

إمانية استغالل الصراع المستميت بين أقوى كتلتين ف العالم من  -2
كواسر االمبرياليين لحين من الزمن بعد عجزهما عن االتحاد ضد العدو 

  .وفييتالس
3-  حرب أهلية طويلة األمد نسبيا  بفضل ترام انية الصمود فإم            َ                                            

  . أطراف البالد وسوء وسائل مواصالتها جزئيا
وجود حركة ثورية دمقراطية برجوازية بالغة العمق ف صفوف الطبقة  -4

الفالحية إل درجة أمن معها لحزب البروليتاريا عل السلطة السياسية، أن 
كهذه ال وجود لها ف أوروبا الغربية ف الوقت الراهن، وتجدد  شروطا نوعية

شروط مماثلة أو مشابهة ليس سهال البتة. ولهذه األسباب مجتمعة، باإلضافة 
إل مجموعة من االسباب األخرى، فإن البدء بالثورة االشتراكية سيون أصعب 

  ."عل أوروبا الغربية مما علينا
ر تعتبر اهم حدث ف القرن العشرين ويمن من ناقل القول ان ثورة اكتوب

     بناء   -اعتبارها اهم حدث ف التاريخ الحديث فه اول محاولة جادة وفعلية 
لتغيير مسار العالقات بين الطبقات وفرض عدالة اجتماعية  -عل أسس علمية 

واقتصادية بين البشر، االمر الذي استلزم تغيير أنماط التفكير الستمرار نجاح 
ة وتذويتها ف النفس البشرية ف فترة زمنية قصيرة. لقد كانت ثورة أكتوبر المهم

أهم تغيير ف تاريخ النظام الرأسمال العالم حت حينه، حيث قدمت أول 
  .استراتيجية تنموية بديلة ف التاريخ الحديث

  مراحل تطور االشتراكية ف االتحاد السوفييت ومؤشرات االنهيار **



كانت الفكرة الرئيسية للينين أن الثورة ممن أن تنجح ف أضعف الدول 
الرأسمالية وليس اكثرها تطورا. وقد فجر لينين الثورة ف روسيا االمبراطورية 
 اوروبا اعتمادا عل كانت اضعف حلقة رأسمالية ف االنهيار والت اآلخذة ف

ينية، حيث اوجد لينين تطويره للماركسية الت صارت تسم الماركسية اللين
تحليال جديدا يختلف عن تحليل ماركس لسقوط البرجوازية، فقد ذكر ماركس 
بأن البرجوازية ستسقط من أقوى حلقاتها ف الدول الرأسمالية البرى بسبب 
تكدس البضائع وهذا سيؤدي إل اغالق المصانع وتسريح العمال ولن يجد 

راكية. ومن هنا اكتشف لينين بأن العمال أمامهم سوى الثورة وقيام االشت
الرأسمالية تطورت وأصبحت تصدر منتجاتها وسلعها الفائضة إل دول أخرى 
لحل أزماتها ف تكدس البضائع، وقد أصبحت الرأسمالية ال تصدر البضائع فقط 
                                                                          انما تصدر أيض ا أزماتها، ومن هنا جاء تحليل لينين بأن اإلمبريالية أعل مراحل 

بأن الرأسمالية لن تسقط من أقوى الحلقات حسب ماركس ولنها الرأسمالية، و
  .ستسقط من أضعف حلقاتها، والت تصدر إليها أزماتها

األمر الجديد الثان األهم حول كيفية تحويل بلد اقطاع زراع متخلف 
ال بلد اشتراك صناع متطور عصري. لذلك أطلق لينين سياسته االقتصادية 

بـ" النيب" والت سمحت ببقاء الملية الخاصة الصغيرة ولو الجديدة الت عرفت 
لحين حت ال تتوقف عملية اإلنتاج كلية ومعها تتوقف عجلة الثورة عن الدوران، 
وحت ال يدخل االتحاد السوفييت الجديد متاهة الفقر وعدم االستقرار 

ورة العظيمة االقتصادي اثر عدم االستقرار السياس واألمن الت واجهته هذه الث
 االتحاد السوفييت خاصة بعد ان شن الحلفاء الحرب عل) سنواتها االول ف

  .(إلجهاض الثورة
 قيادة الثورة وبناء االشتراكية الت لألسف لم يتح للينين االستمرار ف
كان يريد تحقيقها ألنه توف بعد فترة قصيرة من الثورة، وأصبح رئيسها بعده 

ه واصل سياسة لينين ف تحقيق اهداف الثورة وبناء ستالين الذي ادع ان
المجتمع االشتراك.  

  :يطرح السؤال هنا
  هل كان هذا خطأ تاريخيا ف تطبيق االشتراكية ف غير أوانها ومانها؟

 تراكمت عليها مشاكل كثيرة والت هل كان هذا احد األسباب الت
  راكية األول بالتاريخ؟ساهمت فكريا وعمليا ف انهيار وسقوط التجربة االشت

تم إلغاء الخطة االقتصادية الجديدة (النيب) من قبل  ١٩٢٨ف عام 
ستالين والت سمحت ببعض الملية الخاصة لتحريك عجلة االقتصاد، حيث 



فسر ستالين رأي لينين ف النيب انها سياسة لمرحلة طويلة ولن ليست سياسة 
حين بدل تحسنه ف المرحلة ابدية، االمر الذي زاد ف سوء وضع الفال

 ف االستثمار الجماع االشتراكية، وذلك بعد االنتقال من االستثمار الفردي ال
  .الزراعة

 الحد من الحريات مما أدى إل كان نظام ستالين نظام ا فردي ا وأدى ال                                                                 
البيروقراطية والدكتاتورية، وبالرغم من االنجازات الت كانت ف زمن ستالين اال 

ال يمن انكار انه حدثت تجاوزات كبيرة بمجال حقوق االنسان وصلت ال  انه
حد القمع وكبت الحريات، االمر الذي يتناف ومفهوم الماركسية، ناهيك عن 
زيادة البيروقراطية الت بدأت تأخذ شل جهاز كامل فمع اندثار السوفييتات 

لحرب األهلية أصبح العمالية الدموقراطية بعد تدمير الطبقة العاملة خالل ا
الحزب تحت السيطرة الاملة لهيل بيروقراط من المسؤولين المتفرغين. 
وكان عل رأس هذه البيروقراطية جوزيف ستالين، سرتير عام الحزب. كانت 
 أهمية ستالين تنبع من أنه كان ممثال لبيروقراطية الدولة/الحزب الجديدة والت

ية لم يعد يهمها الثورة العالمية وكان همها أصبحت ف الحم، وهذه البيروقراط
األساس هو مصالح الدولة الروسية ومصالحهم هم كحام لتلك الدولة. ووفقا 
لهذه المصالح طور ستالين ومساعديه نظرية "االشتراكية ف بلد واحد" زاعمين 

  .أنه من الممن بناء مجتمع اشتراك داخل حدود االتحاد السوفييت فقط
السؤال هل كبت الحريات االنسانية مرحلة ضرورية ف بناء  هنا يطرح

االشتراكية؟ هل تحقيق االشتراكية يشرعن المس بالحقوق االنسانية 
 والشخصية؟ هل كانت حقبة ستالين بالرغم من انجازاتها، مرحلة سوداء ف
تاريخ االتحاد السوفييت من ناحية حقوق االنسان؟ اال يناقض هذا ما قاله 

وأكده لينين ان الشرط األساس لتحقيق الثورة االشتراكية هو تحقيق ماركس 
  الثورة الدمقراطية؟

أدان بشدة ووضوح  1971-1953عندما تسلم خورتشوف السلطة عام 
سياسة ستالين القمعية، وتذكرن هنا القصة التالية الت حدثت بالمؤتمر 

ت حقوق اإلنسان العشرين، فعل إثر انتقادات خورتشوف العنيفة النتهاكا
والجرائم البشعة ف عهد ستالين، أرسل إليه أحد المندوبين ف المؤتمر ورقة 
 وته عن كل ذلك أيام ستالين؟ فقرأ خروتشوف السؤال علنا عليسأله عن س
القاعة، وطلب من صاحب السؤال أن يشف عن شخصيته.. وطبعا لم يجرؤ 

ونحن كنا كذلك نخاف أن نعلن عن الرجل عل ذلك، فعلق األمين العام قائال: "



مواقفنا أيام ستالين"! وقد اتخذ خورتشوف سياسة التعايش السلم واالنفراج 
  .الدول مع الرأسمالية مجاريا باعتقاده التغيرات العالمية

إلغاء دكتاتورية  22ومن اهم ما جرى ف تلك الفترة ف المؤتمر الـ 
لالشتراكية (سنأت عل ذلك الحقا) وتم البروليتاريا وقد فسر البعض انه الغاء 

                                                                إعالن دولة الشعب كله (أي  العدالة االجتماعية) وليس هناك أدن شك أن 
الدولة الت توفر العدالة االجتماعية ليست ه الجسر الذي يصل إل الشيوعية. 
فالعدالة االجتماعية مفهوم برجوازي صغير، ال دخل له باالشتراكية وال بالتطبيق 

تراك. فالعدالة االجتماعية تعن توافق الطبقات و ليس إلغاءها كما ورد ف االش
 المفاهيم االنسانية ف ارق ن العدالة االجتماعية هالمفاهيم االشتراكية،(ول
العالم الرأسمال والنضال ألجلها اليوم ضروري لل االحزاب الشيوعية طالما ال 

  .(يدور الحديث عن اشتراكية
لسؤال: هل هناك شل لالشتراكية غير الت وضعها ماركس؟ وهنا يقع ا

فإعالن "دولة الشعب كله "وحزب" الشعب كله "بل المعايير ألغ االشتراكية 
االتحاد السوفييت ف بالمفهوم الماركس.  

بعد حقبة خورتشوف تول السلطة بريجينيف واندروبوف وتشرنينكو 
ش ف االتحاد السوفييت ف تلك ومن ثم ختمها غورباتشوف، ولما كنت اعي

الفترة ورأيت المتغيرات بحسب تغير الرئيس، اؤكد ان فترة بريجنيف كانت 
الحل الوسط بين قيادة الحزب. فقد حاول استرضاء جميع االطراف مما زاد 
البيروقراطية وهبوط معدالت االنتاج ولهذا حاول اندروبوف مباشرة بعد توليه 

االقتصادي، لنه لم يعمر طويال ف السلطة إذ توف  السلطة وضع خطة لإلصالح
، وحل محله قسطنطين تشيرنينكو لنه أيضا توف سريعا ف 1984ف شباط 

  . 1985آذار 
ان سرعة التغيير الملحوظ بتغير األمين العام للحزب الشيوع الذي هو 

فرطة رئيس االتحاد السوفييت يثير العديد من التساؤالت حول الصالحيات الم
الت كان يتمتع بها وهل هذا يتناسب مع المركزية الدمقراطية لبناء الحزب؟ 
والسؤال األهم هل كان الجهاز البيروقراط اقوى من القرارات بحيث لم تجد 

  نفعا كل الخطط إلنعاش االقتصاد وتسريع عجلة اإلنتاج؟
بعد ان تول غورباتشوف السلطة اعلن انتهاجه سياسة "الغالسنوست" 

وقدم خطة  1987أي العالنية والشفافية ف إدارة البالد، بعد انتخابه عام 
                                                            ُ   إلصالح األوضاع سماها "البريسترويا" (إعادة البناء)، وتتضمن خطوط ها 
                                                                    العريضة االهتمام  بالدمقراطية وحقوق اإلنسان، والتحول إل اقتصاد السوق، 



الحزبية، وزيادة وإلغاء احتكار الحزب الشيوع للسلطة وحظر التعددية 
استقاللية المؤسسات المحلية، وإبعاد العالقات الدولية عن العسرة ولن خطته 

وإنهاء  1991باءت بالفشل وأدت ال تسارع انهيار االتحاد السوفييت عام 
  .تجربة الدولة االشتراكية وانهيار ثورة اكتوبر

خا والتاريخ ال اليوم اصبحت ثورة اكتوبر ووليدها االتحاد السوفييت تاري
يسجل اال ما جرى وتحقق فعال سلبا وإيجابا. فاالتحاد السوفييت كان تجربة 
تاريخية لها نجاحاتها وفشلها واثبت التاريخ زوالها وانهيارها، وحت ف موعد 
فشل وانهيار االتحاد السوفييت االشتراك الحقيق يختلف المعلقون. فثمة من 

ف البداية وثمة من يعتبره ف احد النقاط المفصلية يعتبر الفشل واالنهيار حدث 
 ذكرت أعاله وثمة من يعتبر الفشل واالنهيار حدث ف (كفر كنا)1991الت .  

  
 **لينين الديمقراط  

اطية الت عمل "لينين" عل ترسيخها داخل الحزب وخارجه منذ الدمقر
 وفاته 1917قيام الثورة ف المنهاج نفسه الذي 1924م وحت م، لم تستمر عل

                                                                  بناه لها إال لفترة بسيطة ال تتعدى الثالث سنوات تقريب ا. فبعد أن استلم 
 السوفييت م ولعدم 1924"ستالين" األمانة العامة للحزب الشيوع مقدرته عل

إدارة الصراع الفكري واإلقناع داخل الحزب كما كان يفعل لينين، استعمل 
أساليب غير دمقراطية وتعسفية، لذلك فالدمقراطية االشتراكية داخل االتحاد 
 ارتكبت ف لم تفشل بمعناها النظري، بل فشلت بسبب األخطاء الت السوفييت

  .ستالين عملية التطبيق "غير الدمقراطية" ف فترة
  أهم درس **

لقد سقطت إحدى التجارب االشتراكية، لن االشتراكية نفسها لم 
تسقط. واالستقطاب العالم اليوم بين الفقر والغن أوضح من أن يغط بأية 
مقوالت. العدالة االجتماعية كانت وما زالت إحدى أهم القيم اإلنسانية العليا. 

الشتراكية كأسلوب حياة أكثر من أي وقت والعالم اليوم بحاجة إلعادة طرح ا
مض، ولن مع األخذ باالعتبار أهم درس قدمته التجربة االشتراكية األول: ال 
يمن حماية أية تحوالت باتجاه العدالة االجتماعية بدون دمقراطية، وحرية 

  .التنظيم السياس والتعبير عن الرأي
  ** الدمقراطية واالشتراكية**

التوافق بين االشتراكية والدمقراطية فلسفيا وعمليا؟ أليس هل ممن 
كالهما يتناقض مع اآلخر؟ خاصة وان الحديث يدور عن اشتراكية قسرية وليس 



طوعية، األمر الذي يمس اساس الدمقراطية وه حرية الفكر والعمل. والسؤال 
صح هل األهم هل من الممن حل هذا التناقض ف الدولة االشتراكية او عل األ

  تم حل هذا التناقض ف االتحاد السوفييت؟
يخط المحللون وخاصة الماركسيين منهم عندما يتعاملوا مع 
الماركسية كعقيدة وانها تملك الحلول السحرية الجاهزة وان لل سؤال جواب 
معروف مسبقا، وباعتقادي هذا مس بالماركسية واضعاف لقوتها وعلينا اعتبار 

 ن لها ان تتعمق ان المعطيات التقدمها ماركس ليست نهائية ومؤبدة ويم
                                 ّ                                   وتتسع كما يمن لبعضها ان ينسخ ويخ طأ ويلغ بحسب تطور العلوم والمعارف 
ومعطيات الممارسة او التجربة، االمر الذي لم ين ماركس او انجلس يريان فيه 

س بأنه من بأس. بل كانا يعدانه من طبيعة المعرفة العلمية، ولطالما اكد مارك
 انتجها ال من ان تتحول المعرفة الت انه كان يخش ليس" ماركسيا" بمعن
"دين" او عقيدة. بل أكد ف كل مناسبة عل جدلية الوع والواقع، الذات 
والموضوع، النظرية والممارسة. وعل هذا األساس فان الحفاظ عل الماركسية 

الالهوت أو العقائدي عن تعاليمها،  ومتابعة رسالتها اإلنسانية ال يمن ف الدفاع
وإنما بالنقد الدائم ألفكارها وتجديدها ارتباطا بمعطيات الممارسة االجتماعية، 
فهذه الممارسة ه المنطلق و المعيار لصحة األفكار، إذ أن الماركسية ومنظومة 
المعارف الت طرحتها ال تشل هدفا بحد ذاتها، وإنما ه األداة والوسيلة 

لية لقراءة الواقع وتغييره، وهذا الموضوع يمثل، من وجهة نظر ماركس العم
  .نفسه، المنطلق األول واألخير ف صياغة األفكار التقدمية

 ظل ثورة اشتراكية تمر بمراحل عدة ف ان الدمقراطية ماركسيا ف
 تاتورية البروليتاريا عند االنتقال من الرأسمالية إلتطورها ابتداء من دي

راكية ثم االنتقال من ديتاتورية البروليتاريا إل دكتاتورية المجتمع. أي االشت
من دمقراطية الطبقة الادحة إل دمقراطية المجتمع كله وذلك ف ظل خلق 
مجتمع اشتراك، وهذا التطور للدمقراطية االشتراكية يتم فقط بقيادة الحزب 

سية باضمحالل الدولة البروليتاري "الشيوع" وإنها سوف تضمحل كظاهرة سيا
وتحل محلها دمقراطية غير سياسية كشل من أشال تنظيم اإلدارة الذاتية 
للمجتمع وتعبيرا عن ذلك يتب لينين: "إن جمهورية السوفييت للعمال 
والفالحين والجنود ليست فقط أرق نموذج من المؤسسات الدمقراطية، بل 

  "....الشتراكيةالقادرة وحدها عل التحول غير المؤلم إل ا
بالعودة لجدلية االشتراكية والدمقراطية وكيف يمن توافقهما ماركسيا 
خاصة بعد التأكيد عل دكتاتورية البروليتاريا كضرورة حتمية لبناء االشتراكية، 



 رفع البروليتاريا إل من ثورة الطبقة العاملة ه يقول ماركس ان "الخطوة األول
دمقراطية.. وال يمن تحقيق ذلك ف البداية إال الطبقة الحاكمة والظفر بال

بواسطة عمل استبدادي ضد حقوق الملية... أي أنها تسيطر عل السلطة 
 ية هذه السلطة "الرأسمالية" إلية وسائل اإلنتاج من ملالسياسية وتحول مل
ملية المجتمع... من هنا يبدأ تحول المجتمع من مجتمع رأسمال إل مجتمع 

                                                               .. وبذلك فإن ديتاتورية البروليتاريا ستزول تلقائي ا عندما تسود اشتراك
االشتراكية بزوال الطبقات والحاجة للدولة. وف الحالة السوفييتية فقد تم طمس 
الحقوق الفردية لصالح الحقوق الجماعية واستعمال وسائل االستبداد والقتل 

ت ف زمن ستالين حت للتخلص من كل "اعداء الثورة "او المعارضين للتغييرا
من قيادة الثورة البلشفية وبالرغم من كل االنجازات الجماعية عل مستوى 
 رية والتبرى والعسمجال التصنيع خاصة الصناعة ال ف االتحاد السوفييت
جاءت عل حساب الصناعة الصغرى والزراعة األمر الذي أدى ال اهمال 

ايا الثانوية والرفاهية، وتعميق حاجات الفرد ورغباته الفردية ف القض
البيروقراطية الت وصلت ال درجة شبيهة بنظام الطبقات. فمجموعة الحزبيين 
المتنفذين واصحاب المناصب الحزبية والت كانت تنعم بامتيازات لم ينعم بها 
كافة الشعب ادت ال وجود حالة من االحباط والخوف لدى المواطن وتعميق 

الفرد واهداف الدولة الت اصبحت ف فترة من الفترات التناقض بين اهداف 
 الحرب العالمية الثانية والت ن ادخال االتحاد السوفييتاالكبر، ول الرأسمال
سميت الحرب الوطنية العظم وتقديم الماليين من الضحايا دفاعا عن الوطن، 

والعطاء اعاد ال النفوس وحدة المصير ووحدة الهدف والمساواة ف التضحية 
ألجل الوطن، ساهمت مساهمة ايجابية ف اطالة عمر االشتراكية وتأجيل ظهور 
تفاقم ازمة تقاطع الدمقراطية واالشتراكية، ولهذا عندما حاول خورتشوف الغاء 
ديتاتورية البروليتاريا بادعاء الوصول ال االشتراكية الق معارضة باألساس 

راجع عن الماركسية والصحيح ان هذه من الحزب الشيوع السوفييت وكأنه ت
  .المرحلة ضرورية وماركسية لتعميق الدمقراطية بين الناس

خالصة األمر ان الدمقراطية الت عمل "لينين" عل ترسيخها داخل 
 وفاته 1917الحزب وخارجه منذ قيام الثورة ف 1924م وحت م، لم تستمر عل

                              ة ال تتعدى الثالث سنوات تقريب ا. المنهاج نفسه الذي بناه لها إال لفترة بسيط
 السوفييت م 1924فبعد أن استلم "ستالين" األمانة العامة للحزب الشيوع

ولعدم مقدرته عل إدارة الصراع الفكري واإلقناع داخل الحزب كما كان يفعل 
لينين، استعمل أساليب غير دمقراطية وتعسفية، لذلك فالدمقراطية االشتراكية 



لسوفييت لم تفشل بمعناها النظري، بل فشلت بسبب األخطاء داخل االتحاد ا
  .الت ارتكبت ف عملية التطبيق "غير الدمقراطية" ف فترة ستالين

ولقد حذر منظرو الفكر الماركس من الجمود ومن المس بالدمقراطية 
                                                                         (مثل الحزب الشيوع الفرنس واإليطال)، وطوروا الفكر الماركس استناد ا لقول 

        ِّ                                                         ز المنظـ م األول للماركسية بعد ماركس حيث قال: "يمن للطبقة العاملة إنجل
أن تصل إل السلطة عن الطريق البرلمان ف بعض البلدان" ولن لألسف 
هوجموا مهاجمة شرسة من قسم من االحزاب الشيوعية االخرى حت نعتهم 

  .البعض باالنتهازية
                            ير مع المجتمع"، وهذا ما أقر  وقول لينين: "الدمقراطية ظاهرة تاريخية تتغ

  ."ف كتابه "البريسترويا1989به غورباتشوف 
ان األحزاب الشيوعية ف البلدان األوروبية ومعظم األحزاب الشيوعية 
ف العالم رفضت نماذج التطبيق االشتراك السابقة "الستالين" وحاولت ان 

وإنسان تقدم برنامج ا اشتراكي ا جديدا ذو وجه دمقراط                                                    إطار التعددية ف
الحزبية والتخل عن ديتاتورية البروليتاريا، فالدمقراطية الت تحقق الحرية 
                                                                       والمساواة للفرد واالقليات، وتضمن تكافؤ الفرص وحرية الصحافة الت تعب ر عن 

  .مصالح الشعب وتدافع عنها، ه دمقراطية لل الشعب
والت لم تعتمد ف وباعتقادي ان الدمقراطية االشتراكية الصحيحة 

االتحاد السوفييت ال تمنح حقوق واسعة لل المواطنين فحسب بل تفرض 
 ال تسمح بانتهاك القانون والنظام أو أي عدوان عل عليهم أيض ا واجبات، فه                                                                      
حق المواطن، فالدمقراطية االشتراكية يجب ان تكون أرق أشال الدمقراطية، 

التقدمية الت تعتبر نتيجة اإلبداع  فه تتقبل تطور العناصر والمؤسسات
السياس واالجتماع للطبقات الادحة ف ظل النظام الرأسمال والت توطدت 

  .ف المجتمع
  من اسباب االنهيار**

وف جلسة عفوية مع زمالء الدراسة  1987ف احد االيام من سنة 
ها استعرضنا حال االشتراكية القائمة ف االتحاد السوفييت وحاولنا مقارنت

باالشتراكية العلمية الت درسناها وسمعناها من رفاقنا القدام وبأسلوب 
الوميديا السوداء حددنا تناقضات االشتراكية حسب مفهومنا بتلك الفترة 

وحسب مراقبتنا لألحداث وكانت خمسة وه:  
  (ف االشتراكية ال توجد بطالة ولن ال يعمل احد.... (تناقض

  (الخماسية تنفذ بالامل... (تناقضال يعمل احد ولن الخطة 



  (الخطط الخماسية تنجز ولن ال شء بالحوانيت.... (تناقض
  (ال شء بالحوانيت ولن البيوت مليئة بل شء... (تناقض

  (البيوت مليئة والل يتذمر.....(تناقض
  ! الل يتذمر ولن الجميع يصوت مع

  .كاعتقد ان كل من درس باالتحاد السوفييت الحظ ذل
تلخيصا لما ذكر اعاله وللسرد التاريخ واأليديولوج يمن تلخيص 

اسباب االنهيار بما يل :  
اسباب نظرية حول امانية نجاح االشتراكية ف اضعف حلقات 
الرأسمالية وامانية نجاحها ف بلد واحد فقط ولن حسب رأيي ممن اعتبار 

االول وتعدت مرحلة الفشل  هذا سببا ثانويا فقط نجحت الثورة وخطت خطواتها
ف الفترة االول وانطلقت نحو بناء االشتراكية وتجاوب العمال والفالحون مع 

  .اهدافها
اسباب متعلقة ف التطبيق ...األصل ف االشتراكية هو المساواة. أو 
                                                               بالم أدق وابسط مبدأ "كل  حسب طاقته ولل  حسب عمله". كيف طبق ذلك؟ 

ات العمل، وكذلك ف الزراعة من حيث المبدأ. لن ف الصناعة حسب ساع
العمال، السيما ف الزراعة، ذوو إنتاجية متفاوتة ولن الجميع تلق نفس المرتب 
فلماذا اذا االجتهاد ؟.. وكانت تجربة الولخوزات محاولة لمنح إدارة الجمعيات 

عامل  التعاونية الزراعية سلطات أكبر ف توزيع المحصول. هنا طبعا تدخل
"األخالق" لقد كان ماركس ولينين، وخاصة لينين، يتحدثان عن "أخالق 
                                                                        شيوعية"، تجعل اإلنسان محب ا لعمله، راضي ا عنه، ومقدم ا كل إماناته فيه. لن 
هذه األخالق ال تتكون ف سنوات وال حت ف عقود، بل ال بد من أجيال (عدد 

ذا السبب كان لينين ضد فرض االجيال طبعا لم يتم تحديده) لتكوينها، وله
                                                                   االشتراكية بالقوة عل الفالحين. ومن باب األخالق أيض ا مسائل "المحسوبية" 
و"الوساطات " و"االقرب من الصحن" والعالقة مع السلطات وما شابه. ولذلك لم 
                                    ً                            ين تقدير حصة الفالح من المحصول متعلق ا فقط بعمله، بل أيض ا بعالقته 

  ... وشمل هذا معظم نواح اإلنتاجبالحزب وبالمتنفذين.
ومع تطور البالد، وتقدم الصناعة، وزيادة اإلنتاج، والتشدد ف مركزية 
االقتصاد... تعاظمت البيروقراطية (وبالتال المحسوبية وما شابه) وصار التفاوت 
 الدخل يتزايد. وقد جرت محاوالت عديدة إلعطاء المؤسسات دور ا أكبر ف ف                                                                  

، مثل سياسة" النيب" اللينينية، وسياسات خروتشوف تحديد سياساتها
                                                                   اإلصالحية، وأخير ا بيريسترويا غورباتشوف. لن البيروقراطية (وفيما بعد 



                                                                      الفساد) صارت تستشري أكثر، مما أفقد االقتصاد حيويته وانتاجيته وحد كثير ا 
من روح المنافسة، واالهم لم تعد السلطة تسمع صوت الشعب المطالب برفع 

كما كان  - ستوى حياته المعيشية لتقترب من مستوى حياة الشعوب االخرى م
أو غيرهم من الدول الصناعية المتقدمة ألم يصبح  -االعالم الغربي يسوق ذلك ؟

االتحاد السوفيت دولة عظم فلماذا لم يحصل المواطن عل الجينز وغيره من 
غريبا ان العلة كانت البضائع الت ممن انتاجها بأبسط االمانيات؟ اليس 

منتوجا مطلوبا ونادرا، ناهيك عن الثير من البضائع الحيوية الت كانت غير 
موجودة حت ان مصطلح ديفيتسيت (نادر) اصبح كلمة متداولة ومفهومة للجميع 
                                                                         ان البضائع غير متوفرة، ولماذا ما تزال السيارات السوفيتية متخلفة كثير ا عن 

ة، لماذا يجب الوقوف بالدور ساعتين وثالثة لمنتوج مثل اليابانية أو األلماني
الموز ف المدينة الثانية ف االتحاد السوفييت، لماذا كانت محارم التواليت 
منتج "ديفيتسيت"، أيعقل ان دولة تحارب العالم بإنجازاتها العلمية واختراق 

اطنيها فرصة الفضاء وال يمن ان تنتج محارم تواليت او ال تستطيع ان تمنح مو
شراء البندورة ستة اشهر؟ لألسف أمر ال يمن للعقل البشري ان يتخيله وال 
يمن ل شخصيا وقد عشت التجربة اال ان اكتب عن هذا ومشاعري ينتابها 

  .األلم والدموع ألن احب هذا البلد وشعوبه ومؤمن باالشتراكية العلمية
ا بأنهم سيتمنون من                                           اسباب خارجية لقد كان السوفييت مقتنعين تمام 

  :مواجهة الرأسمالية العالمية بثالث طرق
                                                                  اوال: التسلح بما يجعل االتحاد السوفييت قادر ا عل أية مواجهة عسرية 
مع الغرب خاصة الواليات المتحدة. ومنذ بداية الحرب العالمية الثانية صارت 

وفييت. وزادت                       ً                                  ميزانية التسلح ضخمة جد ا بالمقارنة مع إمانات االقتصاد الس
اإلنفاق العسري بوتيرة متعاظمة مع السباق النووي، وغزو الفضاء وغيرها. 
بينما كانت أمريا تسيطر عل كثير من ثروات العالم، وتنم اقتصادها مع 
سباق التسلح، ف الوقت الذي كانت الدولة السوفيتية فيه تقتطع من دخلها 

 -                                ثير ا ف تدن مستوى معيشة شعبها المحدود من أجل ذلك السباق. وهذا أثر ك
بما ال يقاس من  -مع األخذ باالعتبار أن الثروة هنا توزع بشل أكثر عدالة

الغرب، والحديث طبعا يدور عن متوسط دخل الفرد وليس عن فقراء البلدان 
  .الغربية

ثانيا: التحالف الوثيق مع الحركة العمالية والشيوعية ف البلدان 
كانت تقدم المساعدات الثيرة لتلك الحركة، ولن ف الوقت  الرأسمالية. حيث

                                                                      نفسه كانت األحزاب الشيوعية واالشتراكية ف البلدان الرأسمالية أكثر تحرر ا 



ودمقراطية من الحزب الشيوع السوفيت (بحم الدمقراطية الغربية وتقدم 
حركات                                                            المجتمعات الغربية بوجه عام). ونظر ا للتواصل الدائم مع تلك ال

 المثقفين عموم ا، الوع وإل ،شباب الحزب السوفيت واألحزاب، انتقل إل                                                                   
 بأهمية الدمقراطية داخل الحزب والمجتمع، مما خلق تذمر ا من الطريقة الت                                                                     

  .كانت تدار بها األمور، ونقمة عل السلطة حت داخل الحزب
ستعمار ثالثا: مساعدة حركات التحرر الوطن ف العالم للخالص من اال

والهيمنة اإلمبريالية. وتلك المساعدة كانت من الضخامة بحيث أرهقت االقتصاد 
السوفيت، دون أن تخلق حلفاء حقيقيين (مصر والسد العال مثاال) للمنظومة 
االشتراكية كما كان السوفيت يأملون. حت الصين دخلت ف صراع مع 

  .                     ً السوفيت ف وقت حرج جد ا
كل تلك العوامل مجتمعة تتفاعل ف مجتمع الملخص النهائ كانت 

                                                                    تحمه سلطة شمولية، بيروقراطية (ثم تبين أنها فاسدة أيض ا)، لنه مجتمع 
متعلم، مثقف، رائع يتواصل مع العالم بشت الوسائل. يرى ما حوله ويتساءل 
أين نحن من األهداف الت وضعتها الثورة، ولماذا نحن متخلفون عن اآلخرين؟ 

                                                               ذاته كانت الدعاية األمريية والرأسمالية عموم ا تنفخ ف هذه النار وف الوقت 
الت بدأت تشتعل. وتم استغالل كل األخطاء الت وقعت فيها السلطات 
السوفيتية، وعندما جاءت البيريسترويا، رغم مبادئها الصحيحة، كانت متأخرة 

مسار إل الهاوية،   ً                                                      جد ا، وبداية للتحرك باتجاه السقوط. ثم جاء يلتسين ليمل ال
وربما يجدر هنا بعلماء االجتماع واالقتصاد والشيوعيين دراسة هذه التجربة 
 البداية أدى ال وجدلية الدمقراطية واالشتراكية وكيف ان سحق الدمقراطية ف
نجاح واستمرار الثورة والوصول ألكبر االنجازات الجماعية وبالمقابل سحق 

  .تحاد السوفييت وسقوط االشتراكيةالدمقراطية أدى ال انهيار اال
لقد سقطت إحدى التجارب االشتراكية، لن االشتراكية نفسها لم 
تسقط. واالستقطاب العالم اليوم بين الفقر والغن أوضح من أن يغط بأية 
مقوالت. العدالة االجتماعية كانت وما زالت إحدى أهم القيم اإلنسانية العليا. 

عادة طرح االشتراكية كأسلوب حياة أكثر من أي وقت والعالم اليوم بحاجة إل
ن مع األخذ باالعتبار أهم درس قدمته التجربة االشتراكية األولول ،مض:  

ال يمن حماية أية تحوالت باتجاه العدالة االجتماعية بدون دمقراطية، 
  .وحرية التنظيم السياس والتعبير عن الرأي

انا مؤمن أنه ستكون هناك ثورات مناهضة للرأسمالية ف القرن الحادي 
والعشرين وهذا ليس تنبؤا بل ايمانا بحتمية المادية التاريخية. ولن يجب أن 



نسقط من مخيلتنا أحالم اليقظة بأن الثورة القادمة ستكون تكرارا القتحام قصر 
تزامن مجموعة ظروف الشتاء بطلقات من سفينة االفرورا، الن ما جرى هو 

وأسباب زمانية قد ال تتكرر ابدا .. انا مؤمن ان الثورات المستقبلية لن تكون 
تقليدا للتجربة السوفييتية، بل ستكون عمال خالقا وبطوليا من صنع الشعب 
وألجل الشعب، تراع المان والزمان والتطورات العلمية واالهم اعتماد 

(انته)الدمقراطية هدفا ومبتغ  
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