السباب التاريخية للستالينية
ليون تروتسكي

ه ذا الن ص مقتط ف م ن مق ال نش ره تروتس كي ،س نة  ،1938تح ت عن وان» :م ا ه ي دلل ة الص راع ض د

التروتس كية؟« ك ان تروتس كي المنف ي ف ي المكس يك آن ذاك ه دفا لحمل ة اف تراءات عنيف ة ،م ن ط رف الق ادة الس تالينيين

للمنظمات العمالية في ذلك البلد .وقد كان القائد المكسيكي لهذه الحملة هو فيسينتي لومباردو توليدانو ،المين العام

لكنفدرالية عمال المكسيك )  .(CTMويتطرق هذا المقال ،الذي جاء ردا على هجمات توليدانو ،لشرح السباب العامة
للستالينية .ونعمل هنا على نشر هذا الشرح ،الموجز والواضح في نفس الن.

في العديد من الرسائل والمحادثات الشفوية ،ط Iرح علي الس ؤال حول معنى الص راع الدائر حاليا في التحاد

السوفييتي بين الستالينيين والتروتسكيين ،ولماذا تخلى بعض قادة الحركة العمالية في البلدان الخرى ،وفي المكسيك

على وجه الخصوص ،عن القيام بواجباتهم من أجل التفرغ لشن حملة من الفتراءات ضدي أنا شخصيا ،بالرغم من
عدم تدخلي في الشؤون الداخلية للبلدR .وانني ممتن لطرح مثل هذه السئلة علي ،لنها تعطيني الفرصة للرد علنا،
وبأكبر قدر من الوضوح و الدقة الممكنين.
أسباب ليست شخصية
السباب التاريخية للستالينيةفي البداية ،يجب أن نفهم جيدا أنه عندما يندلع ص راع سياسي على مدى واسع،
ينخرط فيه عشرات ومئات اللف من الناس ،ل يعود من الممكن شرحه بأسباب »شخصية« .ل نعدم أناسا سطحيين
ومولعين بنظرية الم ؤامرة الذين يردون الص راع بين التروتسكيين و الستالينيين إلى دوافع الطموحات الشخصية .لكن
هذا ليس سوى ه راء محض .ل يمكن لدافع الطموحات الشخصية أن يحرك سوى سياسيين أف راد .لكن في التحاد
الس وفياتي ،هن اك اللف واللف م ن الش خاص ال ذين يعت برون »تروتس كيين« وال ذين تم ت تص فيتهم ،وم ا يزال ون
يتعرضون للتصفية .هل يمكن أن يكونوا جميعهم قد ضحوا بسعادتهم ،وبحريتهم ،وبحياتهم ،وفي العديد من الحيان
بحياة عائلتهم ،فقط من أجل طموح شخص وحيد يدعى تروتسكي؟ هذا سخيف.
وم ن الس خافة أيض ا الظ ن أن ه يمكنن ا أن نش رح السياس ة الس تالينية عل ى أس اس الطم وح الشخص ي لس تالين.
علوة عل ى ذل ك ،لق د تخط ى ه ذا الص راع من ذ م دة طويل ة ح دود التح اد الس وفييتي .وبالت الي فم ن أج ل فه م أفض ل
لمعنى المواجهة التي في طريقها إلى تقسيم الحركة العمالية في العالم بأس ره ،يجب التخلص ،قبل كل شيء ،من كل
الثرثرة حول الدوافع الشخصية والقيام بتحليل دقيق للسباب التاريخية التي أدت إليه.

هدف ثورة أكتوبر
يعلم الجميع ،ولو بشكل عام ،أسباب ومشاكل ثورة أكتوبر التي اندلعت في روسيا ،سنة  .1917لقد كانت
أول ثورة ظافرة للجماهير المضطهدة بقيادة البروليتاريا .كان هدفها هو القضاء على الستغلل الطبقي واللمساواة،
وخلق مجتمع جديد ،مجتمع اشتراكي ،يقوم على أساس الملكية الجماعية للرض والمعامل ،وتحقيق توزيع عقلني
وعادل لمنتجات العمل بين أعضاء المجتمع.
عندما كنا بصدد انجاز هذه الثورة ،كان الشتراكيون الديمقراطيون  -الصلحيون النتهازيون أمثال لويس،
جوهو ،لومباردو توليدانو ،لبورد -يقولون لنا إننا سوف نخفقR ،وان روسيا بلد متخلف جداR ،وان الشيوعية مستحيلة
فيها ،الخ .وقد أجبناهم بالطريقة التالية :نعم إن روسيا ،إذا أخذت بشكل معزول ،بلد متخلف جدا ،وغير متحضر بما
فيه الكفاية ،لكي نستطيع أن نبني مجتمعا شيوعيا فيه وحده .وكنا نضيف قائلين :لكن روسيا ليست وحدها .يوج د في
العالم بلدان رأسمالية أكثر تقدما  ،تمتلك تكنولوجيا وثقافة أكثر تطورا ،وبروليتاريا متطورة جدا أيضا .نحن الروس،
سنبدأ الثورة الشتراكية ،أي أننا في طريقنا بشجاعة للقيام بالخطوة الولى نحو المستقبل .إل أن العمال الفرنسيين،
واللمان والنجليز سينخرطون بعدنا في النضال الثوري ،وسيأخذون السلطة في هذه البلدان ،وسيكون في مقدورهم
آن ذاك مس اعدتنا ،بفض ل تكنول وجيتهم وثق افتهم المتق دمتين .تح ت قي ادة بروليتاري ا البل دان الك ثر تق دما ،ستس ير ح تى
شعوب البلدان المتخلفة )الصين ،والهند ،وأمريكا اللتينية( بدورها على الطريق الشتراكي الجديد .وهكذا سوف نصل
تدريجيا إلى تشكيل مجتمع جديد.
نعل م أن آمالن ا ف ي ث ورة عمالي ة قريب ة ف ي أوروب ا ل م تتحق ق .لم اذا؟ لي س بس بب انع دام الرادة عن د الجم اهير
العاملة .بل على العكس ،فبعد حرب  ،1918-1914بدأت البروليتاريا ،في كل بلدان أوروبا ،في خوض الص راع
ض د البرجوازي ة المبريالي ة وبين ت أنه ا مس تعدة تمام ا لحس م الس لطة .م ن ال ذي أوقفه ا؟ إنه م قادته ا ،ال بيروقراطيون
العماليون المحافظون ،أي هؤلء السادة من طينة لويس وجوهو ،أساتذة لومباردو توليدانو.
الدور الهدام للشتراكية الديمقراطية
م ن أج ل أن تتمك ن الطبق ة العامل ة م ن تحقي ق أه دافها ،يت وجب عليه ا أن تخل ق منظماته ا :النقاب ات والح زب
السياسي .وخلل هذه السيرورة ،تعلوا فئة كاملة من البيروقراطيين ،أمناء النقابات وغيرها من المنظمات ،والمنتخبين،
والص حفيين ،ال خ ،..ف وق الجم اهير المض طهدة .يرتف ع ه ؤلء الش خاص ع ن الجم اهير العامل ة ،ل س واء م ن حي ث
أوضاعهم المادية ول من حيث نفوذهم السياسي .ويحتفظ عدد قليل منهم بعلقة داخلية مع الطبقة العاملة ويبقى وفيا
لها .وكثير هم هؤلء البيروقراطيون العماليون الذين يبدؤون في النظر إلى الذين يوجدون فوقهم ،بدل النظر إلى من
هم تحتهم .يبدؤون في التوجه نحو البرجوازية ،ناسين آلم ،وبؤس وآمال الطبقات الشغيلة .هذا هو سبب اله زائم التي
تكبدتها الطبقة العاملة.

لقد رأينا أكثر من م رة ،في مجرى التاريخ ،أن الح زاب والمنظمات التي ولدت من رحم التحركات الشعبية،
شهدت بعد ذلك انحطاطا تاما .هذا ما حصل في الماضي للكنيسة المسيحية ،التي بدأت باعتبارها حركة للصيادين،
والنجارين ،والمضطهدين والعبيد ،لكنها تمكنت من أن تبني تراتبية قوية ،وغنية ووحشية .وهذا نفسه ما حصل ،تحت
أنظارن ا ،لح زاب الممي ة الثاني ة ،المس ماة »اش تراكية  -ديمقراطي ة« .حي ث أن ه ذه الخي رة ابتع دت ت دريجيا ع ن
المص الح الحقيق ة للطبق ة العامل ة واقتربت م ن البرجوازية .خلل الح رب دافع ت الشتراكية  -الديمقراطي ة ،ف ي جمي ع
البلدان ،عن إمبرياليتها الوطنية ،أي عن مصالح رأسمال قط` اع الطرق ،وخانت مصالح العمال والشعوب المستعمرة.
عندما بدأت الحركات الثورية ،خلل الحرب ،قامت أح زاب الشتراكية الديمقراطية ،التي كان من المفترض فيها أن
تقود العمال للعصيان المسلح ،في الواقع بمساعدة البرجوازية لهزم الحركة العمالية .إن خيانة القيادة من الداخل هي
ما شل حركة البروليتاريا.
لهذا السبب لم تتحقق المال في حدوث ثورة أوروبية وعالمية بعد الحرب .واحتفظت البرجوازية بسيطرتها عل ى
ال ثروة والس لطة .فق ط ف ي روس يا ،حي ث تواج د الح زب البلش في الث وري حق ا ،حي ت تمكن ت البروليتاري ا م ن النتص ار
وتأسيس دولة عمالية .بينما لم يستطع عمال البلدان الكثر غنى والكثر تطو ار المجيء لمساعدتها .والنتيجة هي أن
البروليتاريا الروسية وجدت نفسها ،بالرغم من النتصار الذي حققته ،في وضعية صعبة جدا.
قوة البيروقراطية السوفييتية
ل و ك ان مس توى التكنولوجي ا ف ي روس يا ف ي نف س المس توى الموج ود ف ي ألماني ا أو الولي ات المتح دة ،لتمك ن
القتصاد الشتراكي منذ البداية من إنتاج كل ما هو ضروري لسد حاجيات الشعب .في ظل هكذا ظروف ،لم تكن
البيروقراطية السوفييتية لتلعب دو ار مهما ،لن مستوى مرتفعا من التكنولوجيا كان سيعني أيضا مستوى ثقافيا مرتفعا،
وأن العمال ما كانوا ليسمحوا أبدا للبيروقراطية بأن تتحكم فيهم .لكن روسيا كانت بلدا فقي ار ومتخلفا وأميا .علوة على
ذلك دمرته سنوات من الحرب المبريالية والحرب الهلية .لهذا عجز تأميم الراضي ،والمعامل والمناجم ،بالرغم من
أنه شكل نجاحا اقتصاديا عظيما - ،وهو ما ي زال عاج از حتى اليوم  -عن تحقيق إنتاج س ريع للكمية الضرورية من
الحاجيات الساسية لتلبية متطلبات الشعب اليومية.
حيثما يوجد الخصاص إلى الحاجيات الساسية يظهر بشكل حتمي الص راع من أجل هذه الحاجيات .فتتدخل
البيروقراطية ،وتلعب دور الحكم ،وتقسم ،وتعطي لهذا ،و تأخذ من ذاك .وبالطبع ،ل تنسى البيروقراطية أثناء قيامها
بذلك الهتمام بنفسها .يجب التذكير بأنه توجد بالتحاد السوفييتي ،بيروقراطية ،ليس فقط داخل الحزب والنقابات ،بل
أيضا داخل جهاز الدولة .وتمتلك البيروقراطية السلطة الكيدة على الملكية المؤمم ة ،والشرطة ،والمحاكم ،والجيش
والسطول.
إن تحك م البيروقراطي ة الس وفييتية ف ي القتص اد وف ي توزي ع السلع مكنه ا م ن تركي ز ك ل السلطات بي ن ي ديها،
مبعدة الجماهير الكادحة عن السلطة .وهكذا ،ارتفعت في بلد ثورة أكتوبر ،فئة جديدة ،ذات امتياز ،فوق الجماهير

وبدأت تحكم البلد بطريقة شبه مطابقة لطريقة الفاشية .حيث لم يعد ممكنا الحديث عن حرية الشعب ،وحرية الصحافة
والجتماع .ولم تعد سوفييتات العمال والفلحين تلعب أي دور .كل السلطة صارت في يد البيروقراطية .والشخص
الذي يحكم هو زعيم البيروقراطية :ستالين.
الطابع البرجوازي للبيروقراطية
من المستحيل القول بأن التحاد السوفييتي في طريقه إلى التقدم نحو المساواة الشتراكية .فبمقياس الوضاع
المادي ة ،تعي ش الفئة العلي ا م ن البيروقراطي ة كم ا تعي ش البرجوازي ة الك برى ف ي البل دان الرأس مالية .والفئة المتوس طة
تعيش ،إلى هذا الحد أو ذاك ،مثل البرجوازية المتوسطة ،وأخي ار يعيش العمال والفلحون في ظروف أصعب بكثير
من ظروف عمال وفلحي البلدان المتقدمة .هذه هي الحقيقة.
يمكننا أن نتساءل» :هل يعني هذا أن ثورة أكتوبر كانت خطئا؟« .إن مثل هذه الخلصة ستكون خاطئة ب دون
أي شك .إن الثورة ليست نتيجة لرادة شخص واحد أو حزب واحد .إن الثورة تنبثق من تطور تاريخي كامل ،عندما ل
تعود الجماهير الشعبية قادرة على تحمل الضطهاد .وثورة أكتوبر ،بالرغم من كل شيء ،مكنت من تحقيق إنجازات
رائعة .لقد أممت وسائل النتاج ،وعبر طرق التخطيط القتصادي ،أوجدت المكانية لتحقيق تطور جد س ريع للقوى
المنتجة .وهذه خطوة هائلة إلى المام .وقد استفادت كل البشرية من هذه التجربة .لقد أعطت ثورة أكتوبر دفعة قوية
ل وعي الجم اهير الش عبية .لق د أيقظ ت فيه ا روح الس تقللية والمب ادرة .ف إذا ك انت حال ة العم ال س يئة ،فه ي ف ي ك ل
الحوال أفضل مما كانت عليه في ظل القيص رية .كل ،لم تكن ثورة أكتوبر » خطئا« .لكنها لم تستطع ،في روسيا
المعزولة ،أن تحقق هدفها الرئيسي ،أي تأسيس مجتمع أخوي ،اشتراكي .مايزال علينا السعي وراء تحقيق هذا الهدف.
نضال العمال ضد البيروقراطية
منذ اللحظة التي اعتلت فيها فئة طفيلية جديدة ظهر البروليتاريا في التحاد السوفييتي ،توجه نض ال الجم اهير
بشكل طبيعي ضد البيروقراطية ،باعتبارها العقبة الرئيسية في طريق الشتراكية .وعندما تحاول البيروقراطية أن تبرر
وجوده ا ،تق ول إن الش تراكية ق د »تحقق ت« فعل ،بفض ل جهوده ا .ف ي الواق ع ،ل م تح ل المس ألة الجتماعي ة إل
للبيروقراطية وحدها ،والتي لم تعد حياتها صعبة على الطلق .يفكر البيروقراطي قائل» :الدولة هي أنا .،فإذا كان
كل شيء جيدا بالنسبة إل̀ي  ،فإن هذا يعني أن كل شيء على ما ي رام« .ليس من الغريب أن نجد الجماهير الشعبية،
التي لم تتخلص من بؤسها ،تشعر بالعداوة والحقد اتجاه هذه الرستقراطية الجديدة التي تلتهم حصة كبيرة من ثمار
عملهم.
م ع ادع اء البيروقراطي ة بأنه ا ت دافع ع ن مص الح الش تراكية ،فإنه ا ل ت دافع ف ي الحقيق ة إل ع ن مص الحها
الخاصة ،وتعمل بدون كلل على إزاحة وتصفية كل من ينتقد الضطهاد و اللمساواة الرهيبة الموجودة في التحاد

السوفييتي .إن البيروقراطية تدعم ستالين لنه يدافع ببسالة ،وبل هوادة ،وبحزم تام ،عن موقعها وامتيازاتها .والذي لم
يفهم هذا الشيء ،لم يفهم أي شيء.
صراع البيروقراطية ضد التروتسكيين
من الطبيعي جدا أن ل يكون العمال ،الذين قاموا بثلث ثورات في غضون اثنتي عش رة عاما ،سعداء بهذا
النظام ،وأن يحاولوا أكتر من مرة القضاء على البيروقراطية .في التحاد السوفييتي ،يطلق اسم »التروتسكيين« على
هؤلء الناطقين باسم غضب الطبقة العاملة الذين ينتقدون ويحتجون ،لن نضالهم يشبه البرنامج الذي أدافع عنه في
الصحافة .لو كانت البيروقراطية تدافع عن مصالح الشعب ،لكان باستطاعتها معاقبة أعدائها أمام الجماهير ،على
جرائم حقيقة ،وليس مختلقة .لكن وبالنظر إلى أنها ل تصارع إل من أجل مصالحها الخاصة ،ضد مصالح الشعب
وأصدقائه الحقيقيين ،فإن البيروقراطية ل تستطيع بطبيعة الحال أن تقول الحقيقة حول أسباب عمليات الضطهاد،
والعتقالت ،والعدامات العديدة.
كما أنهم يتهمون كذلك هؤلء الذين يسمونهم »تروتسكيين« بج رائم فضيعة لم يقوم وا بها أبدا ول يمكنهم القيام
به ا .فلك ي تع دم البيروقراطي ة خص مها ال ذي ي دافع ع ن المص الح الحيوي ة للعم ال ،تق ول إن ه »عمي ل للفاش ية« .لي س
هنال ك م ن طريق ة ممكن ة للتحق ق م ن نش اطات البيروقراطي ة .فخلل الس تجوابات الس رية ،ال تي تج رى عل ى ش اكلة
محاكم التفتيش المقدسة ،تنتزع من المتهمين اعترافات بارتكاب ج رائم غير معقولة .مثل محاكمة موسكو التي هزت
العالم بأسره .والنتيجة على ما يبدو هي أن كل الحرس البلشفي القديم ،أي كل الجيل الذي ناضل ،إلى جانب لينين،
م ن أج ل اس تيلء العم ال عل ى الس لطة ،ل م يكون وا ف ي الحقيق ة س وى جواس يس وعملء البرجوازي ة .وبع د ذل ك ،تم ت
تصفية أهم ممثلي الجيل التالي ،الذين حملوا على كاهلهم كل أعباء الحرب الهلية.
وهكذا هل الفاشيون هم من أنجزوا ثورة أكتوبر؟ وهل الخونة هم من قادوا حرب العمال والفلحين الهلية؟
كل .إنه ا حملة افتراءات حقي رة ضد ثورة أكتوبر وضد البلش فة! تفسير هذه الحمل ة ،هو أن البلش فة ،ال ذين لديهم
م اض ث وري حقيق ي ،ق د ك انوا ه م بالض بط أول المحتجي ن ض د الفئة البيروقراطي ة الجدي دة وض د امتيازاته ا الهائل ة.
فانخرطت البيروقراطية ،الخائفة حد الموت من المعارضة ،في صراع ل هوادة فيه ضد ممثلي الحزب البلشفي الق ديم،
وتمكنت في النهاية ،من القضاء عليهم جميعا تقريبا .هذه هي الحقيقة.
العملء الخارجيين لستالين
تتوفر بيروقراطية موسكو على عدد مهم من العملء عبر العالم من أجل الحفاظ على سلطتها بالخارج ،لكي
تظهر كممثل للطبقة العاملة و المدافعة عن الشتراكية ،ولكي تخدع الطبقة العاملة العالمية .من أجل هذا الهدف،
تنف ق حالي ا عش رات مليي ن ال دولرات .وع دد م ن ه ؤلء العملء ق ادة للحرك ة العمالي ة ،متفرغ ون ف ي النقاب ات أو ف ي
الح زاب المس ماة »ش يوعية« ،ال تي لي س له ا ف ي الحقيق ة أي ة علق ة م ع الش يوعية .ويتمث ل عم ل ه ؤلء العملء

الم أجورين م ن ط رف الكرملي ن ف ي خ داع العم ال ،وأن يظه روا ج رائم البيروقراطي ة الس وفييتية عل ى أنه ا »دف اع ع ن
الشتراكية« ،والفتراء على العمال الروس الطليعيين الذين يناضلون ضد البيروقراطية ويلصقوا بالمدافعين الحقيقيين
عن العمال تهمة »الفاشية«.لكن عامل شريف كل سيهتف» :إن هذا أمر مخز!« .،ونحن أيضا نعتقد أنه دور مخز.

